
 
 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 
 
 
 

การคาตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 

โดย 
ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Regional Operation Center: ROC) 
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

สนับสนุนโดย สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย 
 

พฤษภาคม 2557 





การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีษะเกษ

ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 1 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวรชอง
สะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห 

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

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

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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สวนที่ 2 จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ   2-1 
บรรณานุกรม           3-1 
คณะผูศึกษา           4-1 
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สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดศรีสะเกษ 1-1 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-

กัมพูชา            
1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด
ศรีสะเกษ 

1-5 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษ 

1-6 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

1-7 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

1-10 

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

1-11 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-11 

ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห 
จังหวัดศรีสะเกษ 

2-2 

ตารางที่ 2.2 สถิติการเดินทางเขา - ออก ราชอาณาจักรไทย บริเวณจุดตรวจผานแดนถาวรชองสะงํา                      2-6 
ตารางที่ 2.3 แสดงมูลคาสินคาชายแดน จากประเทศไทย – สปป.ลาว   2-13 
ตารางที่ 2.4 สินคาสงออก ณ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา 10 อันดับ                                             2-14 
ตารางที่ 2.5 สินคานําเขา ณ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา 10 อันดับ                                                         2-14 
ตารางที่ 2.6 ประเภทผูปวยคนกัมพูชาที่เขามารักษาพยาบาลที่จังหวัดศรีสะเกษ 2-22 
ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรน

ชองสะงํามีตอประเทศไทย 
2-27 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนชองสะงํา 

2-28 

ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนชองสะงํา 

2-29 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

2-31 
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สารบัญตาราง (ตอ)  
 
 

  หนา 
ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
2-32 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-33 
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ข-4 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 1-1 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรในจังหวัดศรีสะเกษ 1-2 
ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานสากล ดานทองถิ่น และ

ดานประเพณี เขาสูจังหวัดศรีสะเกษ 
1-2 

ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ           2-1 
ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 2-2 
ภาพที่ 2.3 จุดตรวจคนเขา-ออกดานชองสะงํา     2-2 
ภาพที่ 2.4 จุดตรวจคนเขา-ออกดานชองสะงํา 2-2 
ภาพที่ 2.5 ตูคอนเทนเนอรที่ทําการของหนวยงานราชการ ที่ดานชองสะงํา 2-3 
ภาพที่ 2.6 ตูคอนเทนเนอรที่ทําการของหนวยงานราชการ ที่ดานชองสะงํา 2-3 
ภาพที่ 2.7 คนกัมพูชารอเขามาฝงประเทศไทย 2-4 
ภาพที่ 2.8 คนกัมพูชารอเขามาฝงประเทศไทย 2-4 
ภาพที่ 2.9 เจาหนาที่ไทยตรวจดูความเรียบรอย   2-4 
ภาพที่ 2.10 สินคาไทยที่สงออกไปประเทศกัมพูชา 2-4 
ภาพที่ 2.11 การคาขายภายในตลาดนัดดานชองสะงํา 2-4 
ภาพที่ 2.12 การคาขายภายในตลาดนัดดานชองสะงํา 2-4 
ภาพที่ 2.13 การคาขายภายในตลาดนัดดานชองสะงํา 2-5 
ภาพที่ 2.14 การคาขายภายในตลาดนัดดานชองสะงํา 2-5 
ภาพที่ 2.15 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 2-5 
ภาพที่ 2.16 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 2-5 
ภาพที่ 2.17 แผนที่เสนทางชองสะงํา                                          2-8 
ภาพที่ 2.18 สภาพถนนหมายเลข 67 2-8 
ภาพที่ 2.19 สมุนไพรตากแหง ที่เมืองอัลลองเวง กัมพูชา 2-9 
ภาพที่ 2.20 สมุนไพรตากแหง ที่เมืองอัลลองเวง กัมพูชา 2-9 
ภาพที่ 2.21 ถนนและพ้ืนที่บริเวณตลาด ที่เมืองอัลลองเวง กัมพูชา 2-9 
ภาพที่ 2.22 สินคาท่ีจําหนายในตลาดของเมืองอันลองเวง ประเทศกัมพูชา 2-10 
ภาพที่ 2.23 สินคาท่ีจําหนายในตลาดของเมืองอันลองเวง ประเทศกัมพูชา 2-10 
ภาพที่ 2.24 ทาอากาศยานนานาชาติ 2-12 
ภาพที่ 2.25 เมืองใหมเสียมเรียบ 2-12 
ภาพที่ 2.26 เมืองใหมเสียมเรียบ 2-12 
ภาพที่ 2.27 เมืองใหมเสียมเรียบ 2-12 
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สารบัญภาพ (ตอ)  
 
 

  หนา 
ภาพที่ 2.28 สินคาท่ีคนกัมพูชานําเขามาจําหนายดานชองสะงํา 2-15 
ภาพที่ 2.29 สินคาท่ีคนกัมพูชานําเขามาจําหนายดานชองสะงํา 2-15 
ภาพที่ 2.30 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ 2-16 
ภาพที่ 2.31 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ 2-16 
ภาพที่ 2.32 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ  2-16 
ภาพที่ 2.33 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ  2-16 
ภาพที่ 2.34 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-16 
ภาพที่ 2.35 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-16 
ภาพที่ 2.36 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-17 
ภาพที่ 2.37 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-17 
ภาพที่ 2.38 การขนสินคากลับของคนกัมพูชา           2-18 
ภาพที่ 2.39 บรรยากาศการคาขายบริเวณตลาดชองสะงํา 2-18 
ภาพที่ 2.40 บรรยากาศการคาขายบริเวณตลาด ชองสะงํา 2-18 
ภาพที่ 2.41    ตนทุนการขนสงสินคาผานแดนไปประเทศกัมพูชา 2-20 
ภาพที่ 2.42 แสดงพื้นท่ียังไมมีการปกปนเขตแดน ไทย–กัมพูชา ซึ่งยังคงมีความขัดแยงอยู 2-24 
ภาพที่ 2.43 บอนพนันในเครือรอยัล ฮิลล  2-25 
ภาพที่ 2.44 กระบวนการรถตูนํานักพนันจากจุดตาง ๆ มาเลนที่บอนชายแดนชองสะงํา 2-26 
ภาพที่ 2.45 รถตูจอดเรียงคิวเพื่อขามแดนไปยังบอน 2-26 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สารบัญภาพ (ตอ)  
 
 

  หนา 
ภาพที่ 2.28 สินคาท่ีคนกัมพูชานําเขามาจําหนายดานชองสะงํา 2-15 
ภาพที่ 2.29 สินคาท่ีคนกัมพูชานําเขามาจําหนายดานชองสะงํา 2-15 
ภาพที่ 2.30 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ 2-16 
ภาพที่ 2.31 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ 2-16 
ภาพที่ 2.32 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ  2-16 
ภาพที่ 2.33 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อกลับ  2-16 
ภาพที่ 2.34 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-16 
ภาพที่ 2.35 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-16 
ภาพที่ 2.36 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-17 
ภาพที่ 2.37 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 2-17 
ภาพที่ 2.38 การขนสินคากลับของคนกัมพูชา           2-18 
ภาพที่ 2.39 บรรยากาศการคาขายบริเวณตลาดชองสะงํา 2-18 
ภาพที่ 2.40 บรรยากาศการคาขายบริเวณตลาด ชองสะงํา 2-18 
ภาพที่ 2.41    ตนทุนการขนสงสินคาผานแดนไปประเทศกัมพูชา 2-20 
ภาพที่ 2.42 แสดงพื้นท่ียังไมมีการปกปนเขตแดน ไทย–กัมพูชา ซึ่งยังคงมีความขัดแยงอยู 2-24 
ภาพที่ 2.43 บอนพนันในเครือรอยัล ฮิลล  2-25 
ภาพที่ 2.44 กระบวนการรถตูนํานักพนันจากจุดตาง ๆ มาเลนที่บอนชายแดนชองสะงํา 2-26 
ภาพที่ 2.45 รถตูจอดเรียงคิวเพื่อขามแดนไปยังบอน 2-26 
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สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวของจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ติดตอกันทางพ้ืนดินกับกัมพูชา ระยะทาง 127 กิโลเมตร เปนจุดผานแดน
ถาวรแหงเดียวคือ ชองสะงํา นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีชองทางธรรมชาติจํานวนมากตลอดแนวชายแดน
ติดกับกัมพูชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดศรสีะเกษ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

ศรีสะเกษ √  ดานชองสะงํา ตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงห 

ชองจวม อําเภออัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย  
ประเทศกัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-20.00 น. 

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 825.92 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 778.97 ลานบาท หรือ รอยละ 94 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา จํานวน 
46.95 ลานบาท หรือ รอยละ 6 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากป 
2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 136.08 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 2555 
จํานวน 12.59 ลานบาท ดังตารางที่ 1.2 

1-1



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ

1-2 

ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดศรีสะเกษ-กัมพูชา                        หนวย: ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานชองสะงํา จ.ศรสีะเกษ 199.81 642.89 778.97 24.54 34.36 46.95 
ที่มา: ดานศุลกากรชองจอม, 2557 
 

 
            ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานาํเขาจาก สปป.ลาว ผานดานสากล ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสูจังหวัดศรีสะเกษ 
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3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพรมแดนติดกัมพูชา 127 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํา 

ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 
1) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา 

รถบรรทุกสินคาผานดาน แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถกัมพูชา 
2) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชาขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา รูปแบบการ

ขนสงสินคา เปนการนํารถเข็นของแรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คนกัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่งสินคาที่คน
กัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1.  ดานแรงงาน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีแรงงานตางดาวในป 2555 จํานวน 556 คน เปนคนลาว 211 คน คนกัมพูชา 210 

คน และคนพมา 135 คน สวนใหญทํางานเปนกรรมกร คนรับใชภายในบาน เนื่องจากมีแรงงานนอยที่มา
ทํางานภาคเกษตรและคาแรงงานที่ไทยสูงกวากัมพูชา ซึ่งคาแรงงานประเภทกรรมกรที่กัมพูชา ไดรับคาจาง 
3,000 บาทตอเดือน คาจางรายวัน วันละ 180-200 บาท และระดับหัวหนา เงินเดือน 15,000 บาทตอเดือน 
หัวหนางานสวนใหญเปนคนจีน หรือคนเวียดนาม คนกัมพูชาเปนกรรมกร นอกจากนี้ แรงงานบางรายที่
ลักลอบเขามาทํางานที่ไทย ปจจุบันทางการไทยไดใหโอกาสกับแรงงานกลุมนี้ ขึ้นทะเบียนเ พ่ือพิสูจนสัญชาติ
ของตนอยางถูกกฎหมาย ซึ่งมีหนวยงาน คือ เจาที่ในการพิสูจนหลักฐาน 3 ประเทศ (ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา) 
หนวยงานไทย ไดแก เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่จัดหาแรงงาน และแพทย  

บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีการพ่ึงพาแรงงานกัมพูชาที่เขามาเชา-กลับเย็น ที่เขามาใหบริการเข็น
สินคาจากตลาดนัดชองสะงําขนขามไปยังฝงกัมพูชา ทั้งนี้ เปนขอตกลงระหวางไทยและกัมพูชา ที่อนุญาตใหแรงงาน
กัมพูชานํารถเข็นมาเข็นสินคาไปยังฝงกัมพูชา การเข็นสินคาในแตละรอบ ไดเงินคาบริการครั้งละ 150-200 บาท 
แลวแตปริมาณของสินคาที่เข็น เปนการเพ่ิมรายไดใหกับแรงงานคนกัมพูชา  
 

4.2.  ดานบริการ 
 การพ่ึงพาดานการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษไดมีการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-
กัมพูชา ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษใหการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น ใหแกนักศึกษาและประชาชนคนกัมพูชา
ในจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระวิหาร โดยไดรับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัย เทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการ
อาชีพขุนหาญ และมีหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้นตาง ๆ และจังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา ไดสงบุคคลากร
ทางการศึกษามาศึกษาดูงานสถานศึกษาทุกแหงในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและสัมมนาวิชาการตาง ๆ  
 นอกจากนี้ สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
คนกัมพูชา โดยมีทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน โครงการความรวมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศเพ่ือนบาน เปนตน 
 สวนการพ่ึงพาดานสาธารณสุขของคนกัมพูชาที่เขาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา
เปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปดดานชองสะงําทุกวัน สวนคนกัมพูชาที่มีฐานะที่ดีนิยมเขาไปรักษาที่
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และประจําจังหวัด เชน โรงพยาบาลกันทรลักษณ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาล
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ภูสิงห และโรงพยาบาลศรีสะเกษ จากการสัมภาษณ คนกัมพูชาที่เขามารักษาพยาบาลในฝงไทย มีการเขามา
รักษาพยาบาล 1-3 ครั้งตอเดือน และเสียคาใชจายตอครั้งไมเกิน 5,000 บาท 
 สวนการพ่ึงพาดานการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษของไทยและจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา ไดมี
ขอตกลงความรวมมือเปนเมืองคูแฝด มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว อํานวยความสะดวกใน
การเดินทางใหแกนักทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งเมืองเสียมเรียบ
มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชน ปราสาทนครวัด นครธม เปนตน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ไทยและกัมพูชา ทําใหมีการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (ชองสะงํา-อัลลองเวง-เสียมเรียบ) รัฐบาลไทยไดใหการ
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 1,300 ลานบาท เพ่ือใหการเดินทางทางรถยนตระหวาง 2 ประเทศมีความ
สะดวกขึ้น และสงผลใหการขนสงสินคาและธุรกิจการทองเที่ยวเติบโต การเดินทางจากดานชองสะงําไปจังหวัด
เสียมเรียบ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวที่กัมพูชาในเดือนเมษายน-
พฤษภาคม และใชเสนทางผานดานชองสะงํา ประมาณ 1,600-1,800 คน ซึ่งการพ่ึงพาดานการทองเที่ยวทําให
มีการสรางรายไดและอาชีพใหกับคนไทยและคนกัมพูชาบริเวณเสนทางสัญจร  
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) ผักปลอดสารพิษ คนกัมพูชานิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ และพ่ึงพาสินคาประเภทพืช ผักจากประเทศ
ไทยเปนจํานวนมาก อีกท้ังบริเวณจุดผานแดนชองสะงํามีเสนทางที่เขาไปประเทศกัมพูชาผ านเมืองอัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ไปเสียมเรียบ ตามเสนทางหมายเลข 67 ถือเปนโอกาสดานชองสะงําที่สามารถสงออกไปที่
จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวมรดกโลก อีกท้ังการพัฒนาเมืองใหมชองสะงํา ให
เปนจุดกระจายสินคาและดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งถือเปนโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทองถิ่น เพ่ือประกอบ
ธุรกิจการคาชายแดนของไทย–กัมพูชา และสงออกสินคาไปจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ  

2) มันสําปะหลัง ประชาชนคนกัมพูชามีพ้ืนที่เกษตรกรรม มีแรงงานแตขาดเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ
ปจจัย เชน ทอนพันธุ ปุย การสรางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนวัสดุ ปจจัย และสงผลผลิตทางการเกษตรกลับมา
ขายใหพอคาคนไทย เปนวัสดุขั้นกลาง เชน มันเสน เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมเอทานอล หรือ หัวมันสดเขาสู
โรงงานผลิตแปงมัน 
 
6. ดานความม่ันคง 

1) พื้นที่ทับซอน 
 สภาพบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ยังไมมีสิ่งปลูกสรางถาวร เนื่องจากมีขอ
พิพาทพ้ืนที่ทับซอนกันระหวางไทยกับกัมพูชา และไทยไดใหการชวยเหลือการสรางถนนลาดยางภายในกัมพูชา 
หมายเลข 67 จากจุดผอนปรนชองสะงําถึงจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งการกอสรางครั้งนี้ มีวัสดุกอสรางเหลือ จึง
สรางถนนเกินกวาที่กําหนดเขามาในเขตแดนไทย จึงทําใหกัมพูชา อางสิทธิ์เขตแดนกัมพูชา สิ้นสุดที่กอสราง
ถนนลาดยาง หมายเลข 67 และในอนาคต บริเวณดานชองสะงํา ไดยายประชาชนและรานคาตาง ๆ เขาไปที่
เมืองใหมชองสะงํา สงผลใหเกิดการรุกคืบจากกัมพูชา 

2) บอนการพนัน 
  บอนคาสิโน ผูกอตั้ง ชื่อ นายลึม เฮง เปนคนกัมพูชาเชื่อสายจีน และผูลงทุนกอสราง และนายทุนคน
ไทยในจังหวัดสุรินทร มีหนาที่ดานบริหารจัดการนําคนไปเลนที่บอน ตั้งอยูบริเวณจุดผานแดนถาวรชองจวม 
ตําบลตรอเปรียงไปร อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเปนเจาของคนเดียวกันกับ บอนคาสิโนรอยัล ฮิลล รีสอรท 
ที่ดานชองจอม จังหวัดสุรินทร บอนคาสิโนมีแผนดําเนินการกอสรางสถาบันเทิงครบวงจร บนเสนทางหมายเลข 67 
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และฝงตรงขามบอนคาสิโนมีรานขายสินคาประเภทบุหรี่ สุราตางประเทศ จํานวน 20 ราน เมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ไดอนุมัติใหนายลึม เฮง เขามาพัฒนาพ้ืนที่บอน
คาสิโน ตรงขามดานชองสะงํา เพ่ือกอสรางสถานบันเทิงครบวงจร โรงแรม 12 ชั้น ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 
ตลาดการคา ตลาดปลอดภาษี ซึ่งพื้นที่ดังกลาว หางจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 250 เมตร เปดให
เลนการพนันตลอด 24 ชั่วโมง 
 ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดนมีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอน
ของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมการคายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวน
หนึ่งมีงานทํา และสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในระเทศไทย 
และเจาของบอนการพนันที่เปนคนไทย นําเงินที่ไดจากธุรกิจการพนันถายโอนไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนซึ่งเปนธุรกิจ
ที่ถูกกฎหมายตั้งอยูในประเทศไทยทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน เชน การจางงาน มีรายได และมีการ 
บริโภค ฯลฯ 

3) ชองทางธรรมชาติจํานวนมาก แรงงานตางดาว และการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวชายแดนติดตอกัมพูชา ระยะทาง 127 กิโลเมตร ซึ่งมีชองทางธรรมชาติ
ทั้งหมด 7 ชองทาง เปนจุดผานแดนถาวร 1 ชองทาง คือ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา และชองทางธรรมชาติ 6 
ชองทาง ไดแก ชองตาเฒา ชองคําผกา ชองโพย ชองโดนเอาว  ชองพระพะลัย และชองจะบก จึงทําใหเกิด
ปญหาดานความมั่นคงตามแนวชายแดน และปญหาการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย เชน ลักลอบนําเขายาเสพติด 
ลักลอบขนสินคาหลักเลี่ยงภาษี ลักลอบตัดไมพะยูงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แลวสงออกผานกัมพูชาไปยัง
จีนและเวียดนาม ตลอดจนปญหาการลักลอบนําเขาแรงงานกัมพูชาผิดกฎหมาย 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  420 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.0 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 56.0 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 51.0  

สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 39.7 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการ
ทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือ
การบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดศรสีะเกษ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.57 0.913 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.48 0.921 มาก 
3 ประเทศกัมพูชาจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.46 0.961 มาก 
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ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดศรสีะเกษ (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.43 0.955 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 3.42 0.877 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.925 มาก 
 

จากตารางที่ 1.3 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.47 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่
ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศกัมพูชาจํากัดชนิด/
ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน  
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 
1 ดานผลิตภณัฑ 3.99 0.488 มาก 
2 ดานราคา 3.95 0.743 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.641 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.85 0.632 มาก 

รวม 3.92 0.626 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.92 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.99 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ตราสินคาของไทยมีความ
นาเชื่อถือและประเทศไทยมีความเปนมิตร เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายในประเทศ
กัมพูชา สินคาประเภทเดียวกันที่ขายในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายในประเทศกัมพูชาและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษากัมพูชาที่บริเวณหนารานหรือ
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บริเวณใกลเคียง มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคา เมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีพนักงานเพียงพอที่คอยบริการและหยิบสินคาให เวลาเปด -ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย มี
พ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึงและการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา  

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดศรีสะเกษ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.91 0.554 มาก 
2 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.90 0.525 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.89 0.667 มาก 
4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.89 0.512 มาก 

รวม 3.90 0.565 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.90 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายในประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคน
กัมพูชาและผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา มีคุณภาพและการ
เดินทางสะดวก เปนตน 

2) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.90 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภค
คนกัมพูชาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยใน
โอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภคคนกัมพูชาไมมีขายและผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของ
ไทยที่ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของผูบริโภคคนกัมพูชายังไมมีขาย เปนตน 

3) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศกัมพูชา 
ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอื่นและซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 

4) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เมื่อ
ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนกัมพูชาไดมาก 
ผูบริโภคมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคา
ของไทยและผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน 
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ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 
สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อ โทรทัศนทองถิ่น สื่อ
โทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิด

รายการซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 
44.9 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัว
มาอยางเดียว รอยละ 76.5 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 43.4 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 40.4 และมี
การซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 16.2 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคน
กัมพูชาเพ่ิมข้ึน ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้นและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป 
ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาไม
เปลี่ยนแปลง รายไดของผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลงและการคมนาคมเหมือนเดิม และกรณีที่มาซื้อ
สินคานอยลง เพราะการคมนาคมในการเดินทางไปซื้อสินคาแหลงอ่ืนดีกวา รสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชา
เปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน ประเทศกัมพูชาหรือประเทศอ่ืนมากขึ้นและมีทางเลือกในการซื้อสินคาใน
ประเทศมากข้ึน 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนคนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ เรียงลําดับประเภทสินคา

จากมากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ ผาถุง รองเทาแตะและกระโปรง เปนตน  
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก เบียร สุรา ยาสูบ น้ําอัดลม น้ําสมตราดีโด ขนมคบเคี้ยว ตะวัน 

เลยและเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เปนตน 
4) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต

และรถมอเตอรไซค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช อาหารสัตวและเครื่อง

สะพายตัดหญา เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ตะปู ปลั๊กและคีม เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก ลําโพง พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็นและเครื่องเสียง เปนตน 
8) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ จาน ไมแขวนเสื้อ มีดและทัพพี เปนตน 
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7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชา กอน 09.00 น. 

รอยละ 58.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดในทองถิ่นและตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอยละ 
35.6 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะสะดวก หาซื้องาย ราคาถูกและสินคามีมากมาย เปนตน โดยปริมาณการเขามา
ซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา สามารถหาซื้อสินคาได
งาย สะดวกและมีคุณภาพดีกวาเพราะลดราคาเปนบางชวง เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไม
มาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวาและคาขนสงแพง เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 43.1 ยังตองการซื้อสินคาไทยคง
เดิม เพราะสะดวกสบาย ความเคยชิน งายในการซื้อสินคาและราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย 
มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคาและคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออก
จากประเทศกัมพูชาสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชามาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศมากที่สุดในการมาซื้อของผูบริโภคคน
กัมพูชา 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยมาซื้อสินคาท่ีตลาดบริเวณดาน 2 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อ
จากผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก เห็ดโคน ผักหวาน หวาย เห็ดเผาะ กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร 
ปลา กบ แมลงตาง ๆ บุหรี่ เหลาและเบียร เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชาวา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย เพราะสินคาราคาถูกและมีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
มากกวา สินคาของประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจากประเทศกัมพูชา เปนสินคาตองหาม ความยุงยากใน
การถือ/หิ้ว สินคากลับและราคาสูง  นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไปประเทศกัมพูชา เพ่ือไปใชบริการหวยใต
ดินและบอนการพนัน เปนตน ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 3-4 ครั้งตอเดือนและเลนหวยใตดินของไทย
นั้น เลน 2 ครั้งตอเดือน โดยเขาไปเลนที่บอนการพนันมากกวา 10 ครั้งตอเดือนและผูบริโภคคนไทยชอบเลน
การพนันที่ประเทศกัมพูชามากกวา  
 

7.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย 
ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนวันเสาร ไมแนนอน วันศุกร ไมมีวันหยุด วันอาทิตยและวันพุธ ตามลําดับ 
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ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปได
ดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 

3.38 0.775 ปานกลาง 

2 ประเทศไทยมีความสัมพันธท่ีดตีอประเทศกัมพูชา 3.38 1.015 ปานกลาง 
3 

  
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

3.34 0.670 ปานกลาง 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.31 0.660 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 
3.31 0.761 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.776 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.34 ไดแก ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขา
จากประเทศไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย 
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย 
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 
ไดแก ประเทศไทยมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความชํานาญดานเทคนิค 
มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีการศึกษาที่ดี มีการผลิตสินคาจํานวนมากและมี
การวิจัยดานเทคโนโลยี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.81 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและสินคาไทยที่จําหนายในรานคาตาม
แนวชายแดนมีความคงทน เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดศรีสะเกษ  

 
ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 3.89 0.452 มาก 
2 ดานราคา 3.89 0.638 มาก 
3 ดานผลิตภณัฑ 3.86 0.521 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.71 0.523 มาก 

รวม 3.84 0.534 มาก 
 

 จากตารางที่ 1.7 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.84 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและเวลาเปด-
ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาไทยที่
เหมือนกันกับสินคากัมพูชา นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคาและสามารถตอรองราคาสินคาได เปนตน 

3) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมี
ใหเลือกหลากหลาย การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.71 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหเครดิตในการซื้อสินคา มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาและมีการโฆษณาใน
หนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ  

 
ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.77 0.571 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.68 0.542 มาก 

รวม 3.73 0.557 มาก 
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จากตารางที่ 1.8 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ  ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.73 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
  1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.77 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ 
และกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.68 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาท่ีจําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคชาวกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสง
สูงและรายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน  
 

7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสงในประเทศของตน มีการ

วางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเองแต
ไมไดผานการติดตอมากอนและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชาเปนผูรวบรวมรายการสินคาและทําการสง
สินคาถึงที่หมาย  โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ  เปนสินคาแปลก
ใหม เพ่ือลองนําไปวางขายและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนม
ความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนกัมพูชาที่ขายสินคาในชองจวม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีราน
คาขายสินคาไทยรายใหญมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายลดลงและมีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
มีสินคาจากประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลีใตและประเทศไตหวัน ที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมาก
ขึ้นและลูกคาเดิมของผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น คาดวารานคารายใหมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิม ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียง
กันกับสินคาในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง 
เนื่องจากลดคาใชจายในการเดินทางขามแดน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหาใน
เรื่องความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา สินคาถูกกีดกัน การลงสินคา คาธรรมเนียมและการขนสง
สินคา  
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขานปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนกัมพูชาที่สนิทและไวใ จ
กัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคาเปนที่นิยม 
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และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะสินคาของไทยมีคุณภาพ ปญหา
อุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียมและสินคาถูกกีดกัน 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

 จุดผานแดนถาวรชองสะงํา เปนดานที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ดวยระยะทาง 130 
กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนทางที่ระยะใกลที่สุด ผานทางเสนหมายเลข 67 โดยผานเมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 
และเขาจังหวัดเสียมเรียบ นอกจากนี้ถือเปนเสนทางที่สามารถกระจายสินคาไทยไปยังจังหวัดเสียมเรียบ เพ่ือ
เปนตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และจังหวัดเสียมเรียบไดมีการกอสรางเมือง
ใหมเสียมเรียบ หางจากนครวัด ระยะทาง 40 กิโลเมตร ซึ่งเปนสนามบินแหงใหมที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ
และนักทองเที่ยวจํานวนมาก ตลอดจนมีศูนยการคาขนาดใหญ โรงแรมขนาดใหญ ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ บนพ้ืนที่ 40 ตารางกิโลเมตร ทําใหเปนโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษ  
  กัมพูชาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีความสามารถใน
การเพาะปลูกสินคาเกษตรเพ่ือสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานได เชน มันเสน พืชสมุนไพร หวาย ของปา เปนตน 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดที่ติดตอกับกัมพูชา ทําใหสามารถนําเขาวัตถุดิบและสินคาจากกัมพูชาไมตองเสีย
ภาษี ซึ่งไดเพ่ิมทางเลือกในการแสวงหาวัตถุดิบจากแหลงผลิตที่มีตนทุนต่ํากวา เพ่ือนําสินคาไปเพ่ิมมูลคาทาง
การคา เชน กรณีนําเขามันสําปะหลัง นําเขาสูอุตสาหกรรมแปรรูปไดผลิตภัณฑตาง ๆ ไดแก มันเสน แปงมัน เอ
ทานอล เปนตน จึงทําใหโอกาสของดานชองสะงําเปนจุดพักของสินคาเกษตรที่นําเขาจากกัมพูชา 
  บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีการจัดตั้งตลาดขายสินคาหางจากดาน ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
และในอนาคตตลาดแหงนี้ มีการยายเขาไปที่บริเวณพ้ืนที่เมืองใหมชองสะงํา ที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอย
แลว แตยังไมมีผูประกอบการรายใดยายเขาไป เนื่องจากไมมีความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งอยูในระหวาง
เจรจาของเจาหนาภาครัฐที่เกี่ยวของ หากมีการยายไปที่เมืองใหมชองสะงํา สงผลใหมีการพัฒนาการคาเต็ม
รูปแบบมากขึ้น นอกจากนี้ บริเวณถนนที่เชื่อมตอไปยังบริเวณดานชองสะงําอยูในระหวางการกอสรางเปน
ถนน 4 เลน เพื่อรองรับการขยายตัวดานการคาท่ีมีมากข้ึน  

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) เมืองใหมชองสะงํา ไมมีหนวยงานที่บริหารจัดการที่ชัดเจน ไกลจากดาน และไมมีความชัดเจนใน
สิทธิ์การถือครองของผูประกอบการที่ยายเขาไป และเกิดปญหาคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา เนื่องจากระยะ
ทางไกล ทําใหเสียคาใชจายทั้งคาเดินทางและคาขนสินคามากขึ้น  

2) เมืองใหมชองสะงํา มีระยะทางท่ีไกลจากจุดผานแดนถาวรชองสะงํา  
3) เมืองใหมชองสะงํา สํานักงานจังหวัดไดทําหนังสือสงมอบทรัพยสินสมบูรณรอยละ 100 ใหแก 

อบจ. เซ็นรับมอบวา ทุกอยางเสร็จสมบูรณรอยละ 100 แตในความเปนจริงยังไมเสร็จสมบูรณตามหนังสือสง
มอบ จึงทําให อบจ. ไมสามารถเซ็นรับ  

4) ความไมชัดเจนของเขตแดน ซึ่งมีปญหาพ้ืนที่ทับซอน และมีการยายตลาดไปที่เมืองใหมชองสะงํา 
สงผลใหเกิดการรุกล้ําเขตแดนเพิ่มขึ้น หากยังคงพ้ืนที่บริเวณตลาดเกา สามารถเปนกันชนแนวเขตแดนไทยได  

5) นโยบายของรัฐบาลกัมพูชามีการกีดกันสินคาไทยของกัมพูชา เชน เครื่องใชไฟฟา เปนตน หาม
นําเขาจากไทย ซึ่งมีการผูกขาดกับสินคาจากเวียดนาม ดังนั้น การนําเขา -สงออกสินคาขึ้นอยูกับกลุมที่มี
อิทธิพลจากสวนกลางที่มีตอตามแนวชายแดน  
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6) การเปด-ปดดานชองสะงํามีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับทหารและกระทรวงมหาดไทย เหตุจากพ้ืนที่
ที่มีความไมชัดเจนในเขตแดน จึงสงผลตอการคาตามแนวชายแดนของดานชองสะงํา การทองเที่ยวขาดความ
ตอเนื่อง และสงผลตอการพัฒนาในดานตาง ๆ ของดานชองสะงํา นอกจากการซื้อสินคาไทยของคนกัมพูชามี
แนวโนมลดลง เนื่องจากมีสินคาจากเวียดนาม จีน และเกาหลีใต แยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทย
เพ่ิมข้ึน  

7) การพิจารณาใหจุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห ใชบัตรผานแดนชั่วคราวได (Temporary 
Border Pass) การเดินทางขามแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตองใชเอกสารเดินทาง คือ หนังสือ
เดินทาง (Passport) และบัตรผานแดน (Border Pass) ตามความตกลงระหวางไทยกับกัมพูชา วาดวยการ
สัญจรขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง ไมสามารถอํานวยความสะดวกใหกับคนไทยและคนกัมพูชาที่เดินทาง
ทองเที่ยวแลวไมมีเอกสารดังกลาว ตอมาเมื่อป พ .ศ. 2546 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางผูวา
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ และผูวาราชการจังหวัดอุดรมีชัย ใหสามารถขามแดนได โดยตองลงชื่อในสมุดคุมและ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่แตละฝายออกให ซึ่งไมเปนสากล ดังนั้น จังหวัดจึงตองการใหมีการ
ประกาศใชบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) บริเวณจุดผานแดนชองสะงําได และขั้นตอนการ
นําเขา-สงออกชัดเจน (เอกสารที่ใช/กฎระเบียบตาง ๆ ภาษีและไมใชภาษี ขอกีดกันทางการคาตาง ๆ  

8) การติดตอทางธุรกิจระหวางคนไทยและคนกัมพูชาไมมีความจริงใจ และซื้อสัตย จึงทําใหขาดความ
ไวเนื้อเชื่อใจในการตดิตอธุรกิจระหวางกัน  

9) เจาหนาที่ราชการไมเพียงพอในการบริหารจัดการบริเวณดาน และมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอย 
นอกจากนี้ ไมสามารถใชภาษากัมพูชาในการติดตอสื่อสาร 

10) การซื้อขายสินคาที่ดานชองสะงํา ตองมีการสื่อสารดวยภาษากัมพูชาในการติดตอสื่อสาร ซึ่งทํา
ใหเปนอุปสรรคกับผูขายคนไทยตองสามารถติดตอดวยภาษากัมพูชาได  

11) ความไมชัดเจนของนโยบายในการจัดการบริหารพื้นที่ระหวางตลาดเกาและเมืองใหมชองสะงํา 
12) ปจจุบันบัตรผานแดน (Border Pass) ที่ใชไดเฉพาะคนทองถิ่น ซึ่งสามารถเดินทางไปไดเพียง

จังหวัดอุดรมีชัยเทานั้น จังหวัดศรีสะเกษ ตองการประกาศใชบัตรผานแดนชั่วคราว  (Temporary Border 
Pass) บริเวณจุดผานแดนชองสะงํา ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางผานทั้งเพ่ือการคาและการ
ทองเที่ยว 

13) การบริหารจัดการและการขามแดน มีเรื่องผลประโยชนเขามาเก่ียวของและมีความซับซอน 
14) ปจจุบันกัมพูชา มีสินคาจากญี่ปุน จีน เกาหลีใต และเวียดนามจํานวนมาก ทําใหสวนแบงทาง

การตลาดสินคาไทยลดลง และอนาคตทําใหสินคาจากประเทศเหลานี้ทะลักเขามายังไทยตามแนวชายแดน  
15) การขนสงสินคาผานดานชองสะงํา รถไทยสามารถนําเขาไปกัมพูชาไดเพียง 30 กิโลเมตร ทําให

เกิดความไมสะดวกในการขนสงสินคา 
16) การหลั่งไหลของแรงงานเสรีสินคา เนื่องจากแรงงานกัมพูชาแสวงหาตลาดแรงงานในไทย ซึ่งมี

คาแรงที่สูงกวา ในขณะเดียวกัน นายจางคนไทยตองการแรงงานราคาถูก ประกอบกับแรงงานไทยมีการเลือก
งานหรือไมพัฒนาฝมือแรงงาน สงผลใหแรงงานไทยมีอัตราการวางงานเพิ่มข้ึน 

17) ประเทศไทยไมมีไกดทองถิ่นนําเที่ยวเมื่อนักทองเที่ยวกัมพูชาเขามาเที่ยวที่ไทย แตตรงกันขาม
เมื่อนักทองเที่ยวไทยไปเที่ยวที่กัมพูชา ตองมีไกดทองถิ่นกัมพูชานําเที่ยว 

18) การคมนาคมสะดวกทําใหเกิดปญหาดึงแรงงานไปทํางานในจังหวัดใหญ สงผลใหจังหวัดเล็กไมมี
แรงงานทํา ประชากรศรีสะเกษมีจํานวน 1.5 ลานคน แตมีประชากรอาศัยอยูจริง 900,000 คน 
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19) ดานการลงทุนและสงออกกับประเทศกัมพูชา ยังมีความยุงยากโดยเฉพาะฝงกัมพูชา ประจวบกับ
กําลังซื้อของคนกัมพูชายังมีปริมาณนอย การซื้อ-ขายสินคาดวยระบบเงินสด ไมมีหลักประกัน จึงทําใหมีความ
เสี่ยงสูงในการประกอบธุรกิจ 

20) การพิสูจนสัญชาติ มีปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน จะทําอยางไร 2) 
แรงงานตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป ครบอายุแลว รัฐบาลไทยจะอนุญาตใหกับแรงงานทํางานตอหรือไม 
ซึ่งอาจสงผลใหไทยเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

21) การเก็บคาผานแดนตรวจคนเขาเมืองของกัมพูชา คนละ 100 บาท แตในความเปนจริง การเก็บ
คาผานแดนของกัมพูชา คนละ 10 บาท 

22) จากการนําเขาสินคาจากกัมพูชา เชน พริกแหง ตองมีโควตาสําหรับผูประกอบการแตละราย จึง
สามารถนําเขาสินคาดังกลาวได และในกรณีนําเขาสินคาที่นอกเหนือจากโควตา เชน เม็ดมะมวงหิมพานต มี
คาใชจายภาษีนําเขาสูง รอยละ 50  สวนการยกเวนภาษีตามขอตกลง AFTA ก็ยังทําไมได เนื่องจากขอตกลง
ดังกลาวมีการกีดกันโควตาใหกับผูประกอบการรายใหญ เชน บริษัท ไรทิพย เปนตน สวนผูประกอบการราย
ยอย หรือคนในพ้ืนที่ ไมมีโควตาการนําเขาสินคาเกษตร จึงทําใหมีคาใชจายภาษีนําเขาจํานวนมาก 
 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) จังหวัดศรีสะเกษ เปนเสนทางที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดหลายประเทศ นอกจาก
กัมพูชาแลว ยังสามารถเดินทางไปที่ สปป .ลาว และเวียดนามได ดวยระยะทางที่ไมไกลมาก ดังนั้น จังหวัด   
ศรีสะเกษ จึงสงเสริมดานการคาและการทองเที่ยวของจังหวัด เพื่อใหเปนที่สนใจแกนักลงทุนที่สนใจ  

2) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกของหนวยงานที่เกี่ยวของบริเวณดานชองสะงํา 
เชน ดานศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ดานกักกันพืช/สัตว ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา ให
เปนไปตามระเบียบและกระบวนการที่รวดเร็วมากขึ้น 

3) สงเสริมสนับสนุนใหนักธุรกิจมีการเขาถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน เชน การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาทาง
การคาไทย-กัมพูชา การเจรจาลดปญหาอุปสรรคระหวางกัน เปนตน 

4) ควรมีความโปรงใสในการใหบริการผูประกอบธุรกิจ และนักธุรกิจควรมีความโปรงใสในการทํา
การคา มีความซื่อสัตย ความจริงใจ เพื่อสรางความเชื่อม่ัน และสรางภาพลักษณที่ดีระหวางกัน 

5) การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดศรีสะเกษมีแนวโนมการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากมีปจจัย
สนับสนุนหลายประการ ไดแก การเชื่อมโยงระบบคมนาคม นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาชาติ ทําใหมี
การสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ บริเวณแนวชายแดนมากขึ้น 

6) โอกาสสําหรับผูประกอบการชายแดน ทั้งไทยและกัมพูชา ในการขยายการคาระหวางกัน 
โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเกษตร และวัสดุปจจัยทางการผลิตทางดานเกษตร เชน ปุยเคมี ปุย
ชีวภาพ ธุรกิจการทองเที่ยว 

7) ควรมีการทํางานอยางใกลชิดระหวางภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ความกาวหนา กฎระเบียบทางการคาและดานอื่น ๆ เพื่อลดปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

8) ควรมีการเตรียมความพรอม ณ ดานชายแดน และ การจัดระเบียบบริหารจัดการเมืองใหมชองสะงําให
มีความชัดเจนมากขึ้น   

9) ควรมีจัดการเรื่องบัตรผานแดนของคนไทยและคนกัมพูชาที่ผานเขา-ออกดานชองสะงําใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือเอ้ืออํานวยดานการคาและการทองเที่ยว 

10) ไทยควรมีไกดทองถิ่นนําเที่ยวเมื่อนักทองเที่ยวกัมพูชาเขามาเที่ยวที่ไทย  
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11) ควรกระตุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศเพ่ือนบาน เกิดการแขงขันเพ่ือใหได
สินคา หรือผลผลิตที่มีคุณภาพสูง สงผลใหประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการเสียเปรียบดานความสามารถ
ทางการแขงขัน จึงมีการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดีข้ึน และสามารถลดตนทุนไดมากข้ึน 

12) ควรจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยน หรือบริการขอมูล ณ จุดเดียว (One Stop Service) เชน ขอมูลดาน
การขนสง กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ขอมูลการทําหนังสือผานแดน ขอมูลการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร 
เปนตน 
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 

2.1 จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตั้งอยูบริเวณชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

เชื่อมตอกับชองจวม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จุดผานแดนถาวรเปดทําการเมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2546 เปดทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. ซึ่งการเดินทางจากอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ใช
เสนทางหมายเลข 220 ผานอําเภอวังหิน อําเภอขุขันธ และอําเภอภูสิงห รวมระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร 
และจากอําเภอภูสิงหไปถึงจุดผานแดนชองสะงํา ที่ตําบลไพรพัฒนา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมี
หมวดปนเล็กท่ี 2 กองรอยทหารราบที่ 1612 ตั้งจุดสกัดกอนถึงดานประมาณ 12 กิโลเมตร 
 

 
                           ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
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          ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตาํบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

 
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีศักยภาพในการเดินทางไปเมืองเสียมเรียบ ซึ่งเปนเมืองมรดกโลก เที่ยว

ชมนครวัด-นครธม สามารถเดินทางไป-กลับในวันเดียวได และในปจจุบันจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีรถบัส 
รถตูนําเที่ยว พานักทองเที่ยวเดินทางเขา-ออก จังหวัดศรีสะเกษของไทยและจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา โดย
ใชทางหลวงหมายเลข 67 ของประเทศกัมพูชา เปนทางลาดยางตลอด นอกจากนี้มีรถโดยสารประจําทางขาม
ประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูคนทั่วไปและนักทองเที่ยวผานเสนทางนี้ และยังเปนเสนทางที่มีระยะ
สั้นที่สุดในการเดินทางไปเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร จากจุดผานแดน
ถาวรชองสะงํา ไปจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร  

 

  
ภาพที ่2.3 จุดตรวจคนเขา-ออกดานชองสะงํา        ภาพที ่2.4 จุดตรวจคนเขา-ออกดานชองสะงํา 
 

1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
ตรวจคนเขาเมือง ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคน 
ตรวจพืช ควบคุมพืชทั้งการสงออก-นําเขา 

2-2



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีษะเกษ  
 

2-3 

ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (ตอ) 
หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ศุลกากรชองจอม ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 
กองรอยทหารราบท่ี 2304 

ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวชายแดน หมวดปนเล็กท่ี 2 กองรอยทหาร
ราบท่ี 1612 

อบต.ภูสิงห จัดเก็บคาเชาท่ีในวันเสารที่มีการตัง้ตลาดนดั อัตราคาเชา 10-200 บาท ข้ึนอยูกับขนาด
พื้นที่ในการเชา 

 

  
ภาพที่ 2.5-2.6 ตูคอนเทนเนอรที่ทําการของหนวยงานราชการ ที่ดานชองสะงํา 

 
1.3.  ลักษณะทางกายภาพของดาน 
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีอาคารที่ทําการ 1 ชั้น จํานวน 2 หลัง เพ่ือตรวจสอบคนเขา-ออก รวมถึง

การตรวจสอบตรวจสินคาเขา-ออกที่ผานดานนี้ มีตูคอนแทนเนอรเปนสถานที่ทําการของหนวยงานราชการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับจุดผานแดนแหงนี้  จํานวน 5 ตู เชน ดานตรวจพืช ดานกักกันสัตว เปนตน หางจากดาน 
ประมาณ 200 เมตร เปนสถานที่ตั้งของกองรอยทหารพรานที่ 2304 

จุดผานแดนถาวรชองสะงําเปดทําการดานทุกวัน และมีการตั้งตลาดนัดในการขายสินคาทุกวัน
พฤหัสบดีและวันเสาร ตั้งแตเวลา 07.00-11.00 น. บริเวณตั้งตลาดหางจากดานชองสะงํา ประมาณ 1 
กิโลเมตร เดิมบริเวณสถานที่ตั้งตลาดนัด เปนพ้ืนที่ในการดูแลของกรมปาไม ไดอนุญาตใหอําเภอภูสิงหเขามา
บริหารจัดการ หลังจากท่ีอําเภอภูสิงหไดแบงพ้ืนที่ใหกับตําบลตาง ๆ รวม 8 ตําบล โดยจัดสรรพื้นที่เปน 8 ล็อค 
ตามแตละตําบลของอําเภอภูสิงห ใหโอกาสประชาชนในพ้ืนที่อําเภอภูสิงหไดมีคาขาย เพ่ือเพ่ิมรายได แตใน
ปจจุบัน พ้ืนที่จัดสรรไดมีการโอนเปลี่ยนเจาของหลายรายแลว และมีการจําหนายตอในราคาที่สูงขึ้น จนใน
ปจจุบันมีราคาสูงถึง 30,000 บาทตอล็อค และการจายคาเชาล็อคที่ขายประจํามีการจาย เดือนละ 400 บาท 
และคาขยะ 40 บาทตอวันที่เปดตลาดนัด ปจจุบันมีจํานวนรานคาประมาณ 200 ราน โดยมีผูขายรายใหญ
จํานวน 15 ราย ซึ่งขายสินคาประเภทสินคาเกษตร สินคาอุปโภคบริโภค เปนสวนใหญ สําหรับผูขายไมประจํา
เสียคาเชา ล็อคละ 50 บาทตอวันที่เปดตลาดนัด ประชาชนในอําเภอภูสิงห สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร โดย
รอยละ 60 ของเกษตรกร มีการเพาะปลูกยางพารา รองลงมาเปนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง รอยละ 25 
เพาะปลูกขาว รอยละ 5 เพาะปลูกออย รอยละ 5 ตามลําดับ  
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ภาพที่ 2.7-2.8 คนกัมพูชารอเขามาฝงประเทศไทย 

 

  
ภาพที ่2.9 เจาหนาที่ไทยตรวจดูความเรียบรอย      ภาพที ่2.10 สินคาไทยที่สงออกไปประเทศกัมพูชา 
 

คนกัมพูชาเขามาซื้อสินคาบริเวณตลาดนัดในวันเสารมากกวาวันพฤหัสบดี ประมาณวันละ 800 คน 
โดยมาจากจังหวัดเวียงปราสาท จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร เปนตน การเดินทางเขามาซื้อสินคาคน
กัมพูชา เดินทางเขามาซื้อสินคาเฉลี่ยสัปดาหละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ บริเวณตลาดมีการใหบริการรถเข็นของ
แรงงานคนกัมพูชามีการใหบริการขนสงสินคาไปยังฝงกัมพูชา เนื่องจากเปนขอตกลงของเจาหนาที่ภาครัฐของ
กัมพูชา เพื่อใหประชาชนคนกัมพูชาที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนมีรายไดจากขนสินคาขามฝง และการเก็บภาษี
สินคาของเจาหนาที่กัมพูชา ไดเรียกเก็บภาษีตามปริมาณสินคาที่อยูในรถเข็นเทานั้น หากสินคาที่มีมูลคาสินคา
ไมเกิน 20,000 บาท ไมเสียคาภาษี ยกเวนกรณีนํารถยนตมาขนสงสินคาตองเสียคาภาษีใหกับเจาหนาที่
กัมพูชาตามปริมาณสินคาท่ีซื้อ  

 

  
ภาพที ่2.11-2.12 การคาขายภายในตลาดนัดดานชองสะงํา 
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ภาพที ่2.13-2.14 การคาขายภายในตลาดนัดดานชองสะงํา 

 
 การพัฒนาจุดผานแดนถาวรชองสะงําไดมีโครงการในการพัฒนาเมืองใหมชอ งสะงํา ซึ่งเปน
งบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ มีการกอสรางบนพื้นที่ 966 ไร บริเวณบานแชรไปร ตําบลไพรพัฒนา อําเภอ
ภูสิงห เปนที่ตั้งของเมืองใหมชองสะงํา เพื่อใชเปนเมืองคูคาระหวางจังหวัดเสียมเรียบกับจังหวัดศรีสะเกษ หาง
จากจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยกรมปาไมอนุญาตใหจังหวัดศรีสะเกษใชพ้ืนที่
ดังกลาว เปนเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ถึง 15 พฤษภาคม 2576 โดยแผนผังแมบทโครงการ
พัฒนาพื้นที่เมืองใหมชองสะงํา มีระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 งบประมาณ 384 
ลานบาท ซึ่งเริ่มกอสรางในป 2548 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนภายในบริเวณ
เมืองใหมชองสะงํา ตั้งแตป 2546-2554 รวมงบประมาณการใชไปแลว จํานวน 271 ลานบาท โดยมีกอสราง
ตาง ๆ เชน อาคารพาณิชยและลานตลาดนัด สถานีขนสง อาคารคลังสินคา อางเก็บน้ําระบบประปา การขยาย
เขตไฟฟา การกอสรางถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณเมืองใหมชองสะงํา เปนตน แต
ในปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวขอไมสามารถจัดหาพอคาแมคาใหเขามาขายสินคาในเมืองใหมชองสะงํา ซึ่งเปน
ปญหาที่ยังมีความวิตกกังวลของทุกฝาย เชน กลุมผูคาขาย ไมกลาที่ไปลงทุน เพราะกลัวไมมีคนมาซื้อสินคา ใน
มุมของผูซื้อ ไมมีสินคาขายเพราะไมมีรานคาขายสินคา ในมุมของสหกรณเดินรถ กลัวไมมีผูโดยสารมาใช
บริการ จึงสงผลใหเมืองใหมชองสะงํากลายเปนเมืองราง แตในปจจุบัน มีงบประมาณของจังหวัดในการ
ซอมแซมและปรับปรุงถนน อาคารพาณิชย บริเวณเมืองใหมชองสะงํา ดวยงบประมาณ 13 ลานบาท เพ่ือที่จะ
ดําเนินโครงการเมืองใหมชองสะงําใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเหตุผลในการสรางโครงการเมื องใหมชองสะงํา 
เพ่ือพยายามผลักดันใหเปนศูนยกลางทางการคาระหวางประเทศ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
เชนเดียวกับตลาดโรงเกลือที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว  
 

  
ภาพที ่2.15-2.16 เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
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 แตสภาพปญหาที่พบ คือ จังหวัดไมสามารถยายผูประกอบการจากตลาดนัดเดิมเขามาอยูที่เมืองใหม
ชองสะงําได เนื่องจากปญหาดานความมั่นคง และปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบการกับภาครัฐที่ไม
ยอมยายมาอยูที่เมืองใหมชองสะงํา โดยผูประกอบการ ใหความเห็นวา ระยะทางที่หางจากชายแดน อาจทําให
ผูซื้อคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคาท่ีบริเวณเมืองใหมชองสะงํา เพราะพฤติกรรมของผูซื้อคนกัมพูชา ขามมาซื้อที่ฝง
ไทยใชเวลาที่รวดเร็ว ประกอบกับ การที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาใชรถเข็นสินคาจากฝงกัมพูชามาที่ตลาดฝงไทย 
เพ่ือเลี่ยงภาษีในการนําสินคาผานดานกัมพูชา และดานศุลกากรของกัมพูชามีนโยบายใหสินคาที่นําเขามาจาก
ไทย ตองมีการขนสินคาโดยใชรถเข็น เพ่ือสงเสริมใหแรงงานคนกัมพูชามีงานทํา ซึ่งมีการเสียภาษีที่นอยกวาซื้อ
สินคาแลวขนสินคาขึ้นรถยนต และยังเปนการสรางรายไดใหกับแรงงานคนกัมพูชาตามแนวชายแดนในการขน
สินคาจากฝงไทยไปยังฝงกัมพูชา นอกจากนี้ พ้ืนที่บริเวณตลาดเดิมเปนพ้ืนที่กันชนของฝงไทย เพ่ือปองกันการ
ลุกล้ําอาณาเขตของกัมพูชา ซ่ึงยังไมมีความชัดเจนในการปกปนเขตแดน โดยที่ชองสะงําเปนจุดเริ่มตนของการ
ปกปนเขตแดนหลักกิโลเมตรที่ 1  
 จากการสอบถามคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาฝงไทย ในเรื่องการยายตลาดขายสินคาไปที่เมืองใหมชองสะงํา 
ไดใหความเห็นวา คนกัมพูชาไมตองการใหยาย เพราะตองมีระยะทางไกลกวาเดิม คาใชจายที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะกลุมพอคาคนกัมพูชา ตองเสียคาใชจายในการขนสินคาโดยรถเข็น ประมาณ 500 บาทตอ 3 ตัน 
และถาหากใชบริการรถโดยสารจากเมืองใหมชองสะงําไปยังบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ระยะทาง 2 
กิโลเมตร เสียคาใชจาย คนละ 8 บาท ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไพรพัฒนา ไดมีการจัดหาผูประกอบการใน
พ้ืนที่ขออนุญาตสัมปทานเดินรถรับจางสองแถว จากเมืองใหมชองสะงํา ไปยังจุดผานแดนถาวรชองสะงํา 
แลวแตยังไมไดดําเนินการใด ๆ 
 

1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีผูเขา-ออก ผานดาน ในป 2555 เปนคนไทย จํานวน 300,100 บาท คน

กัมพูชา จํานวน 72,525 คน และคนตางชาติ จํานวน 2,300-2,500 คน จากสถิติมีจํานวนคนไทยที่ผานเขา
เปนจํานวนมาก เนื่องจากบริเวณใกลเคียงจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประมาณ 200 เมตร มีการตั้งบอน
คาสิโน ซึ่งมีคนไทยไปเลนการพนันในแตละวันกวา 1,000 คน 
 
ตาราง 2.2 สถิตการเดินทางเขา-ออก ราชอาณาจักรไทย บริเวณจุดตรวจผานแดนถาวรชองสะงํา                       หนวย : คน 

ป คนไทย คนกัมพชูา คนตางชาติ 
เขา ออก เขา ออก เขา ออก 

2551 42,404 42,404 156,488 156,488 455 519 
2552 62,852 62,852 99,706 99,706 962 915 
2553 63,135 63,135 82,401 82,401 761 765 
2554 60,284 60,284 60,121 60,121 1,019 835 
2555 300,100 300,100 72,525 72,525 2,577 2,340 
ที่มา : ดานตรวจคนเขาเมือง, 2556 
 
  จากเหตุการณความไมสงบตามแนวชายแดนระหวางไทยและกัมพูชา กรณีปราสาทเขาพระวิหาร 
สงผลกระทบทําใหมีจํานวนคนเขา-ออก ผานดานชองสะงํามีจํานวนนอย เมื่อสถานการณคลี่คลายประชาชน
คนไทยและคนกัมพูชาไดมีการซื้อขายสินคาตามปกติ เพราะคนกัมพูชาตองพ่ึงพาสินคาไทยในการดํารงชีวิต
ประจําวันโดยเฉพาะคนกัมพูชาที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 3,000 คน จังหวัดศรีสะเกษ 
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ไดมองเห็นโอกาสดานการคา จึงไดมีโครงการพัฒนาเมืองใหมชองสะงํา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการคาการ
ลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
 

1.5. พิธีการในการเดินทางเขา-ออก 
1) กรณบีุคคลตางชาติประเทศท่ีสาม การเดินทางเขา-ออก ใหปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ 
2) กรณีคนไทยขามไปกัมพูชา ใหเจาหนาที่ฝายไทยออกหนังสือเดินทางผานแดน (Border pass) 

ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา วาดวยการสัญจรขามแดนระหวางทั้งสองประเทศ เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2540 โดยอนุญาตใหเดินทางภายในพ้ืนที่จังหวัดอุดรมีชัย และอาศัยอยูไดระยะเวลา 7 วัน 
สําหรับการออกบัตรผานแดน ใหสิทธิ์เฉพาะคนไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอภูสิงหเทานั้น และคนกัมพูชาที่
ขามมาฝงไทย สามารถเดินทางไดภายในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษเทานั้น และใหสิทธิ์เฉพาะคนกัมพูชาที่
มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุดรมีชัยเทานั้น 

3) ยานพาหนะประเภทรถเข็น หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ใชเพื่อการขนถายสินคาใหอนุญาตเขา-ออกได
เพียงเพ่ือขนถายสินคา ซึ่งไมเกินจุดถายสินคาที่กําหนดไว เสร็จแลวตองกลับออกทันที 

4) กรณีนํายานพาหนะเขา-ออก ใหปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ ขอตกลงทั้งสองฝาย 
5) ยานพาหนะเขา-ออก จากชองสะงํา คงตองยึดหลักในการขามแดนเขามาในกัมพูชา ตามขอตกลง

เดิมไดในระยะทาง 30 กิโลเมตร ในอนาคตอยูในชวงเสนอขอขยายการปรับเปลี่ยนระยะทางใหเหมาะสม 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา  

 จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ อยูตรงขามกับดาน
ชองจวม เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีระยะทางหางจากเมืองอัลลองเวง ประมาณ 
20 กิโลเมตร โดยใชถนนเสนทางหมายเลข 67 มีลักษณะลาดยางตลอดสาย และสามารถเดินทางบนถนนเสนนี้
ไปเมืองเสียมเรียบ ระยะทาง 135 กิโลเมตร ซึ่งเมืองเสียมเรียบเปนเมืองทองเที่ยว มีแหลงทองเที่ยวนครวัดซึ่ง
เปนแหลงมรดกโลก รวมถึงแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอมที่มีชื่อเสียงอีกหลายแหง เมืองอัลลองเวงมีระยะทาง
หางจากจังหวัดพระวิหาร ประมาณ 180 กิโลเมตร ระยะทางหางจากจังหวัดอุดรมีชัย ประมาณ 60 กิโลเมตร 
ระยะทางหางจากอําเภอเปยประสาท ประมาณ 60 กิโลเมตร ระยะทางหางจากจังหวัดกัมปงทม ประมาณ 
250 กิโลเมตร และระยะทางหางจากกรงุพนมเปญ ประมาณ 495 กิโลเมตร  
 นอกจากนี้ บริเวณหางจากดานประมาณ 200 เมตร มีบอนคาสิโน เจาของ ชื่อ นายลึม เฮง เปนบอน
การพนันในเครือรอยัล ฮิลล ที่ตั้งอยูที่ชองจอม จังหวัดสุรินทร  ประชากรคนกัมพูชาที่อาศัยอยูตามแนว
ชายแดนของไทย-กัมพูชา ประมาณ 3,000 คน สินคาเกษตรที่นําเขาผานดานชองสะงําสวนใหญมาจาก
เมืองกัมปงจาม คนกัมพูชาที่มีการเขามาซื้อขายสินคา ผานดานชองสะงํา ไดแก ประชาชนในเมืองอัลลองเวง
เปนหลัก และมีมาจาก เมืองเสียมเรียบ จังหวัดพระวิหาร จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดกัมปงทม  
 

 

2-7



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ  
 

2-8 

  
           ภาพที ่2.17 แผนที่จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา                                          

 

 
                                          ภาพที่ 2.18 สภาพถนนหมายเลข 67 เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 

    
 2.1 เมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย  
 เมืองอัลลองเวง มีระยะทางหางจากดานชองสะงํา ประมาณ 20 กิโลเมตร ประชากรโดยสวนใหญ
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะมีการเพาะปลูกมันสําปะหลังมากที่สุด รองลงมาเปนการเพาะปลูกขาว ที่
เมืองอัลลองเวงมีลานรับซื้อมันสําปะหลัง จํานวน 2 แหง โดยนายทุนเปนคนเวียดนาม และนํามันสําปะหลัง
สงออกไปขายไปตามแนวชายแดนเวียดนาม ซึ่งมีระยะทางหางจากชายแดนเวียดนาม ประมาณ 565 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ เมืองอัลลองเวงมีสินคาเวียดนามและสินคาจีน เขามาแยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยมาก
ขึ้น และคนเวียดนามไดอพยพมาอาศัยอยูที่เมืองอัลลองเวงมากขึ้น และคนกัมพูชามีโทรศัพทมือถือใชกันอยาง
แพรหลายและมีการแขงขันของผูประกอบการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ปจจุบันสินคาไทย มีสวนแบงทาง
การตลาด รอยละ 50 และสวนที่เหลือรอยละ 50 เปนสินคาจากเวียดนาม จีน และเกาหลีใต คนกัมพูชามี
ความนิยมสินคาไทย เพราะเปนสินคาที่ไดมาตรฐาน และหากเปนสินคามีบารโคดเปนที่ตองการของคนกัมพูชา
ที่มองวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพเหมือนกับสินคาไทยที่ไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 

2-8



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีษะเกษ  
 

2-9 

  
ภาพที ่2.19-2.20 สมุนไพรตากแหง ที่เมืองอัลลองเวง กัมพูชา 

 
 เมืองอัลลองเวงมีทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก แรทอง ที่เพ่ิมรายไดใหกับคนกัมพูชา นอกจากนี้ เมืองอัลลองเวงมี
ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ มีแหลงน้ําที่ไหลผานเมือง และอางกักเก็บน้ํา แตประชาชนคนกัมพูชาไมนิยม
เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว จึงทําใหคนกัมพูชาตองพ่ึงพาสินคาพืชผักของไทยเปนจํานวนมาก และ
นิยมการบริโภคผักสวนครัวของไทยที่ชาวบานปลูกกันแลวนํามาวางขาย เพราะเปนผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ 
มีกลุมชาวบานเมืองอัลลองเวงประกอบอาชีพแปรรูปสมุนไพรตากแหง บรรจุใสถุง ราคาถุงละ 50 บาท ติดตรา
ฉลากสินคาภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ 
 

 
ภาพที ่2.21 ถนนและพื้นที่บริเวณตลาด ที่เมืองอัลลองเวง ประเทศกัมพูชา 

 
 สินคาที่ขายในเมืองอัลลองเวง สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค ที่นําเขาจากไทย เวียดนาม เกาหลี
ใต และจีน ตามลําดับ โดยสินคาไทยในกลุมบริษัทยูนิลิเวอร ไดเขาไปตั้งฐานการผลิตสินคาที่เวียดนามและ
สงกลับเขามาขายในกัมพูชา โดยใชตราสินคาเปนภาษากัมพูชา สวนรูปลักษณสินคาเหมือนสินคาไทย เชน 
แชมพูยี่หอซันซิล โลชั่นวาสลีน เปนตน นอกจากนี้ เมืองอัลลองเวงมีลานมันสําปะหลังและโกดังรับซื้อมัน
สําปะหลังขนาดใหญ เจาของ คือ นายลึม เฮง ซึ่งเปนเจาของบอนการพนันที่ตั้งอยูบริเวณดานชองจวม 
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ภาพที ่2.22-2.23 สินคาที่จาํหนายในตลาดของเมืองอัลลองเวง ประเทศกัมพูชา 

 
 แรงงานกัมพูชามีรายไดประมาณ 3,000 บาทตอเดือน หรือประมาณ 180 บาทตอวัน แตคาครองชีพ
ในเมืองอัลลองเวงสูง เชน ราคากวยเตี๋ยว 1 ชาม ประมาณ 60 บาท หรือ 7,000 เรียล สงผลใหคนกัมพูชานิยม
ประกอบอาหารรับประทานท่ีบาน 
 จากนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ไดจัดสรรที่ดินใหประชาชนคนกัมพูชา เพ่ือใหเกิดการดึงดูดแรงงาน
กัมพูชาที่ไปทํางานอยูตางประเทศ ใหกลับเขามาทํางานที่กัมพูชา มีการจัดสรรที่ดินใหกับทหารและครอบครัว 
จํานวน 10 เฮกตาร หรือ ประมาณ 60 ไรตอครัวเรือน และมีบางที่แบงขายที่ดินเพ่ือนําเงินไปสรางบาน ทํา
ธุรกิจ ราคาขายประมาณเฮกตารละ 2,000 ดอลลารสหรัฐฯ สวนพื้นทีท่ี่มีทําเลเหมาะแกการประกอบธุรกิจ ได
มีการแบงขายที่ดินเปนตารางเมตร ในราคาตารางเมตรละประมาณ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ โดยการขายที่ดิน
ใหกับนายทุนกัมพูชา กลุมผูมีอิทธิพลหรือนายทุนไทยบางสวน นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาไดใหการสนับสนุน
โครงการตาง ๆ เชน สรางถนน สรางระบบไฟฟา เปนตน และในอนาคตมีแผนพัฒนาเมืองอัลลองเวง เปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษอัลลองเวง  
 

2.2 จังหวัดอุดรมีชัย 
 จังหวัดอุดรมีชัย มีประชากรประมาณ 185,443 คน มากเปนอันดับ 17 ของประเทศ อัตราการ
เจริญเติบโตของจํานวนประชากรอยูที่รอยละ 8.62 ตอป จํานวนสมาชิกตอครัวเรือนเฉลี่ย 4.8 คน อัตราการ
บริโภคตอครัวเรือนอยูที่ 3,139 เรียลตอวัน หรือประมาณ 22 บาทตอวัน เปนแหลงสินคาเกษตรที่สําคัญแหง
หนึ่งของประเทศและจังหวัดใกลเคียงเชนจังหวัดเสียมเรียบ โดยรัฐบาลมีแผนเรงรัดพัฒนาการเกษตร เชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพทั้งขาวและพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ พัฒนาชองทางบริการสินเชื่อและ
การจําหนาย พัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร จัดตั้งองคกรชาวนาเพ่ือเพ่ิมอํานาจการ
ตอรอง ตลอดจนสนับสนุนใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนมากขึ้น  
 

2.3 จังหวัดเสียมเรียบ 
 เปนจังหวัดหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชามีพ้ืนที่ 10,299 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 6 อยูหางจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร 
ซึ่งจังหวัดเสียมเรียบมีอาณาเขตทาง ทิศเหนือติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกัมปงทม ทิศ
ตะวันตกติดกับจังหวัดพระตะบองและจังหวัดบันเตียเมียนเจย และทิศใตติดกับโตนเลสาบ หรือทะเลสาบเขมร 
ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกิดจากแมน้ําโขง และครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
คือ กัมปงทม กัมปงชนัง โพธิสัต พระตะบอง และเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบมีแมน้ําไหลผาน ชื่อ แมน้ํา
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เสียมเรียบ โดยไหลจากเทือกเขาพนมกุเลน (Phnom Kulen) ผานอําเภอเสียมเรียบ จากทิศเหนือของจังหวัด
ไปสูทิศใต และลงสูโตนเลสาปในที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดเสียมเรียบอยูที่ระดับ 28.2 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูท่ี 124.51 มิลลิเมตร  
 โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเสียมเรียบ สวนใหญพ่ึงพาดานการทองเที่ยว รองลงมาเปนดาน
การเกษตร การทําประมง และการทําเหมืองแร ซึ่งจังหวัดเสียมเรียบมีสถานที่ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะปราสาทนครวัดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 
นอกจากนี้ มีแหลงทองเที่ยวตาง ๆ เชน กลุมปราสาทนครธม ตาพรหม และบายน บันทายศรี บากอง โลเลย 
พนมบาเค็ง พนมกุเลน บารายตะวันตก เปนตน การทองเที่ยวมีความสําคัญมากในจังหวัดเสียมเรียบเนื่องจาก
เปนปจจัยกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน บริเวณใกลเคียง ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ และสรางงานใหแกประชาชนมากมาย เชน การบริการ หัตถกรรม เปนตน ทั้งนี้ 
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดอยางชัดเจน จึงชวยใหระบบคมนาคมมีความเชื่อมโยงสู
ตางประเทศทั้งทางบกและทางอากาศ ทําใหชวยอํานวยความสะดวกตอการนําเขาสินคาเปนอยางมาก  ในป 
2556 นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางไปทองเที่ยวจังหวัดเสียมเรียบกวา 1.6 ลานคน 
 ประชากรสวนใหญในจังหวัดเสียมเรียบประกอบอาชีพในธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง เชน 
บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก บริษัทขนสงภายในประเทศและระหวางประเทศ โรงแรมที่พัก รานอาหาร ราน
จําหนายสินคาของที่ระลึก แหลงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ การขนสงมวลชน 
ธุรกิจการเงินและแลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากนี้ยังมีการทําประมงน้ําจืดบริเวณพ้ืนที่ติดกับโตนเลสาป 
ตลอดจนมีการทําการเกษตรและการทําเหมืองแรอีกดวย 
 ปจจุบันเมืองเสียมเรียบมีสนามบิน อยู 1 แหง เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ แตในปจจุบัน
นักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น จึงทําใหรัฐบาลกัมพูชามองเห็นโอกาสดานการทองเที่ยวมากขึ้น จนกระทั่งในป 2554 
รัฐบาลของประเทศกัมพูชาไดอนุญาตใหบริษัท NSRIA จํากัด เปนบริษัทรวมทุนของกัมพูชาที่มีผูถือหุนราย
ใหญเปนบริษัทเกาหลีใต จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท ลี เอแอนด เอ จํากัด และบริษัท แคมโก แอรพอรท 
จํากัด มูลคาการลงทุนของโครงการ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 30,000 ลานบาท โดยไดรับ
สัมปทานโครงการ 65 ป แบงเปน 1) ระยะเวลาการกอสราง 5 ป และ 2) ระยะเวลาใหสัมปทานการบริหาร
จัดการ 60 ป เมื่อครบกําหนดสามารถตออายุสัญญาได ซึ่งโครงการดังกลาว มีการกอสรางทาอากาศยาน
นานาชาติ ที่สามารถรองรับเครื่องบินโบอ้ิง 747 ได และเปนสนามบินแหงแรกของประเทศกัมพูชาที่สามารถ
รองรับเที่ยวบินตรงจากประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือได พรอมทั้งสรางเมืองใหม สราง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สรางทาเรือบกเพ่ือใชในการขนสงสินคา และบอนคาสิโน เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลก
มากขึ้น โครงการดังกลาวมีการกอสรางบนพ้ืนที่ 40 ตารางกิโลเมตร โดยปจจุบันอยูในชวงดําเนินการกอสราง 
คาดวาเริ่มเปดใหบริการเฟสแรกในป 2558  
 โครงการนี้ มีระยะทางหางจากนครวัดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีระยะทาง
หางจากชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษของไทย ประมาณ 90 กิโลเมตร นอกจากนี้ ทาอากาศนานาชาติแหงนี้ ใน
เฟสแรกสามารถรองรับผูโดยสาร ประมาณ 4 ลานคนตอป และสามารถรองรับไดสูงถึง 15 ลานคนตอป หากมี
การดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ โครงการนี้ถือวาเปนโอกาสของไทย ทั้งในดานการคาการลงทุน การคา
ชายแดน การทองเที่ยว เพ่ือเปนตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตของเมืองเสียมเรียบ 
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ภาพที่ 2.24 ทาอากาศยานนานาชาต ิ       ภาพที่ 2.25 เมืองใหมเสียมเรียบ 
ที่มา: www.bangkokcondotalk.com            ที่มา: www.bangkokcondotalk.com              
 

  
ภาพที่ 2.26 เมืองใหมเสียมเรียบ                        ภาพที่ 2.27 เมืองใหมเสียมเรียบ 
ที่มา: www.bangkokcondotalk.com            ที่มา: www.bangkokcondotalk.com              
 

2.4 จังหวัดพระวิหาร  
 จังหวัดพระวิหารมีประชากร 170,852 คน มากเปนอันดับ 18 ของประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโต
ของจํานวนประชากรอยูที่รอยละ 3.59 ตอป จํานวนสมาชิกตอครัวเรือนเฉลี่ย 5.1 คน อัตราการบริโภคตอ
ครัวเรือนอยูที่ 3,139 เรียลตอวัน หรือประมาณ 22 บาทตอวัน มีแหลงแรเหล็ก พลอย (ทับทิมและไพลิน) 
รัฐบาลมีโครงการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมการทองเที่ยว ไดแก  จังหวัดเสียมเรียบ จังหวัด
พระวิหาร และจังหวัดกัมปงทม ไดมีการสรางถนนเชื่อมตอประเทศอ่ืน ๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยหลังจากนี้
รัฐบาลมีแผนจะออกกฎหมายทางหลวงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการวางแผนสราง ปรับปรุง
เสนทางในชุมชนและหมูบาน มีการบริหารงบประมาณอยางสอดคลองกันกับแผนงานอ่ืน ๆ ตลอดจนมีการ
แบงความรับผิดชอบของกระทรวงตาง ๆ อยางชัดเจน 
 ความรวมมือสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle) เปนแนวคิดที่เริ่มขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2543 โดยมี
ความรวมมือในลักษณะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย กัมพูชา และ  สปป.ลาว เพ่ือเสริมสรางทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสาขาความรวมมือดานการทองเที่ยวรวมอยูดวย และ
จังหวัดหลักของความรวมมือ คือ อุบลราชธานีและศรีสะเกษของไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) 
จังหวัดพระวิหารและอุดมมีชัยของกัมพูชา (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา) แขวงจําปาสักและสาละวัน
ของสปป.ลาว (ตอนใตของสปป.ลาว) และยังไดกําหนดจุดผานแดนสามเหลี่ยมมรกตไว ดังนี้ 1) กัมพูชา 
(chorm)–ไทย (ชองสะงํา-ศรีสะเกษ) 2) กัมพูชา (Don Dralor)–สปป.ลาว (Veunkham) และ 3) สปป.ลาว (วัง
เตา)–ไทย (ชองเม็ก-อุบลราชธานี) ผลการดําเนินงานที่สําคัญในสามเหลี่ยมมรกต ไดแก การแตงตั้ง
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คณะกรรมการรวมเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยว สนับสนุนงบประมาณในโครงสรางการปรับปรุงศูนย
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวที่แขวงจําปาสักของ สปป.ลาว จัดเดินทางไปทัศนศึกษาตามแหลงทองเที่ยวที่อยู
ในพ้ืนที่เปาหมาย รวมมือกับองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) สํารวจพ้ืนที่
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการตลาดซึ่ง WTO และ UNDP ใหความชวยเหลือดานการฝกอบรม
แกบุคลากรดานการทองเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ ทั้งในดานวิชาการ เงินทุน และจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 
 

2.5 จังหวัดกัมปงทม 
 จังหวัดกัมปงทม มีประชากร 630,803 คน มากเปนอันดับ 10 ของประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโต
ของจํานวนประชากรอยูที่รอยละ 1.03 ตอป จํานวนสมาชิกตอครัวเรือนเฉลี่ย 4.7 คน อัตราการบริโภคตอ
ครัวเรือนอยูที่ 2,773 เรียลตอวัน หรือประมาณ 20 บาทตอวัน โดยมีโครงการหลักที่ไดรวมกับประเทศไทยคือ
การกอตั้งวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ที่เปนโรงเรียนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยประเทศไทยไดเขามากอสรางใหกับประเทศกัมพูชา สงครูและผูชวยครูที่เปนนักเรียนอาชีวะจาก
ประเทศไทยเขามาอบรมใหความรูในสายวิชาชีพใหกับครูในวิทยาลัยฯ ควบคูกับทางวิทยาลัยฯ ไดสงครูผูสอน
ในสายสามัญไปรับการอบรมในสายวิชาชีพที่ประเทศไทย เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน นอกจากนี้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่เรียนดี เพ่ือเปดโอกาสให
ไปศึกษาหาความรูที่ประเทศไทยและกลับมาเปนครูสอนที่วิทยาลัยฯ ทําใหคนกัมพูชามีทัศนคติที่ดีตอประเทศ
ไทย ผูประกอบการไทยสามารถประหยัดเวลาหรือการลงทุนเพ่ือสรางความภักดีในตราสินคา (Brand 
Loyalty) และสามารถพัฒนาเปนฐานลูกคาที่ม่ันคง ทีแ่นะนําหรือเพ่ิมลูกคาใหมากขึ้นโดยไปบอกตอเพ่ือนหรือ
ญาติสนิทตอไปอีกดวย 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1.  สินคาและมูลคาทางการคา 
  มูลคาสินคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรชองสะงําในป 2556 จํานวน 825.92 ลานบาท เปนสินคา
สงออก จํานวน 778.97 ลานบาท และสินคานําเขา จํานวน 46.95 ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่
เพ่ิมข้ึน รอยละ 37 จากป 2555 สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 21 จากป 2555 ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงมูลคาสินคาชายแดน จากประเทศไทย–สปป.ลาว                                                  หนวย : ลานบาท 

มูลคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สินคาสงออก 199.87  642.89  222% 778.97  21% 
สินคานําเขา 24.54  34.36  40% 46.95  37% 
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557 
  
 มูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 778.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 37 จากป 2555 ซ่ึงป 2555 
มีมูลคาจํานวน 642.89 ลานบาท สินคาที่สงออกในป 2556 ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง รอยละ 81 ปูนซีเมนตบรรจุ
ถุง รอยละ 6 รถขุดดินพรอมอุปกรณ รอยละ 2 รถยนตนั่งสําเร็จรูปใหม รอยละ 2 เกลือปน รอยละ 2 ของ
มูลคาการสงออกท้ังหมดของป 2556 เปนตน ซึ่งสินคา 10 อันดับ เปนสินคาที่สงออกจากสวนกลาง แตสินคา
ที่สงออกที่เปนสินคาเกษตรที่ผานจุดผานแดนถาวร ไดแก ทอนพันธุมันสําปะหลัง ทอนพันธุออย เปนตน ดัง
ตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 สินคาสงออก ณ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา 10 อันดับ                                                 หนวย : ลานบาท 
ลําดับ รายการ 2554 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ 

1 น้ํามันเชื้อเพลิง -    - 432.44  67 630.37  81 
2 ปูนซีเมนตบรรจุถุง 42.26  21 53.57  8 49.30  6 
3 รถขุดดินพรอมอุปกรณ 9.23  5 57.08  9 17.64  2 
4 รถยนตนั่งสําเร็จรูปใหม -    - 2.50  0 14.46  2 
5 เกลือปน 3.84  2 10.45  2 13.28  2 
6 กระเบื้อง 7.35  4 11.34  2 9.77  1 
7 ปูนซีเมนตผง 9.71  5 7.74  1 4.06  1 
8 รถยนตนั่งสวนบุคคล -    - 2.95  0 3.95  1 
9 กระจกเทปเปอรใส -    - -    - 3.64  0 
10 กาซ LPG 2.66  1 17.20  3 3.06  0 
11 อื่น ๆ 124.81  62 47.62  7 29.43  4 

รวมสินคาสงออก 199.87  100 642.89  100 778.97  100 
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557 
 
  มูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 46.95  ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 21 ของป 2555 ในป 2555 มี
มูลคาจํานวน 34.36 ลานบาท สินคาที่นําเขาในป 2556 ไดแก มันสําปะหลัง (มันเสน) รอยละ 53 ชัน รอยละ 
13 รถเครนที่ใชแลว รอยละ 11 น้ํามันยาง รอยละ 8 หวายเสน รอยละ 6 รถยนตนั่งสวนบุคคลใหม รอยละ 4 
ขี้ใตทําดวยน้ํามันยาง รอยละ 2 ถานไม รอยละ 1 รถจักรยานยนตใหม รอยละ 1 เปลือกบง รอยละ 1 ของ
มูลคาสินคานําเขาทั้งหมดของป 2556 สินคาที่นําเขาเปนสินคาเกษตรจากกัมพูชา สวนหนึ่งเปนสินคาที่นําไป
แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที ่2.5 สินคานําเขา ณ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา 10 อันดับ                                                         หนวย : ลานบาท 
ลําดับ รายการ 2554 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ 

1 มันสําปะหลัง (มันเสน) -    0 2.00  6 25.00  53 
2 ซัน 2.78  11 5.03  15 5.96  13 
3 รถเครนที่ใชแลว -    0 -    0 5.00  11 
4 น้ํามันยาง 3.82  16 4.35  13 3.55  8 
5 หวายเสน 3.39  14 3.76  11 2.76  6 
6 รถยนตนั่งสวนบุคคลใหม -    0 1.97  6 1.95  4 
7 ขี้ใตทําดวยน้ํามันยาง 0.19  1 0.10  0 1.05  2 
8 ถานไม -    0 1.24  4 0.43  1 
9 รถจักรยานยนตใหม -    0 0.51  1 0.39  1 
10 เปลือกบง 0.51  2 0.37  1 0.24  1 
11 อื่น ๆ 13.85  56 15.04  44 0.63  1 

รวมสินคานําเขา 24.54  100 34.36  100 46.95  100 
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557 
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  บริเวณตลาดนัดชองสะงํา หางจากจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประมาณ 1 กิโลเมตร เปดตลาดนัดทุก
วันพฤหัสบดีและวันเสาร ซึ่งคนกัมพูชามาซื้อสินคาวันเสารมากกวาวันพฤหัสบดี และมารอกอนเวลาดานเปด 
เมื่อดานเปดรีบเขามาซื้อสินคาที่ตัวเองตองการและรีบเดินทางกลับไปยังฝงกัมพูชา เพ่ือนําสินคาไปประกอบ
อาหารและนําไปขาย สินคาท่ีคนกัมพูชาเขามาซื้อ ไดแก  
  1) อาหารสด เชน อาหารทะเล เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก ไกสด เปนตน 
  2) ผลไมตามฤดูกาล เชน มะพราว เงาะ มังคุด ลําไย เปนตน และผลไมดอง ผลไมที่นํามาขายตลาด
นัด สวนใหญเปนเงาะ มาจากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งคนกัมพูชาที่มาซื้อผลไมไทย นําไปขายตอ คิดอัตรากําไรเพ่ิม 
รอยละ 50-70 ขึ้นอยูกับพ้ืนที่ที่ขายสินคา นอกจากนั้น ผลไมบางสวนที่จําหนายมีการเพาะปลูกในพ้ืนที่อําเภอ
กันทรลักษณ เชน ลองกอง มังคุด ทุเรียน สมสายน้ําผึ้ง เปนตน 
  3) ผักตาง ๆ  

4) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ยาสูบ สุรา น้ําอัดลม น้ําสมตราดีโด ขนมคบเคี้ยว เครื่องดื่มบํารุงกําลัง 
ผงชูรส น้ําปลา กะป น้ํามันพืช เกลือ พริกสด กระเทียม เปนตน 

5) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก จาน กระทะ ไมแขวนเสื้อ มีด ชอน ทัพพี หมอ หมอนึ่ง ซึง 
กะละมังพลาสติก เปนตน 

6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก ลําโพง เครื่องเสียง วิทยุ/โทรทัศน พัดลม ตูเย็น แอร เปนตน 
7) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะ รองเทาบูท กระโปรง ผาหมโตโต เปนตน 
8) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียม คราด เมล็ดพันธุพืช อาหารสัตว เครื่องสะพายตัดหญา 

รถตัดหญา เปนตน 
9) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ ปลั๊ก ตะปู สายไฟ บาหลาด คีม เปนตน 
10) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต รถมอเตอรไซค เปนตน 

 

  
ภาพที ่2.28-2.29 สินคาที่คนกัมพูชานาํเขามาจาํหนายดานชองสะงํา 

 
  นอกจากนี้ มีสินคาที่คนกัมพูชาไดนํามาขายที่ฝงไทย ไดแก หนอไม เห็ด ขี้ใต มะขามเปยก เปนตน 
และจังหวัดศรีสะเกษ มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรตาง ๆ ทําใหจังหวัดมีศักยภาพในการเพาะปลูก ไดแก 
ลองกอง มังคุด ทุเรียน สมสายน้ําผึ้ง หอมแดง เปนตน ซึ่งสินคาบางชนิดสามารถสงออกไปตางประเทศ เชน 
ไตหวัน ยุโรป อินโดนีเซีย เปนตน 
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ภาพที ่2.30-2.31 สินคาที่คนกัมพูชาซ้ือกลับ ที่ดานชองสะงํา 

 

  
ภาพที ่2.32-2.33 สินคาที่คนกัมพูชาซ้ือกลับ ที่ดานชองสะงํา 

 
  การเขามาซื้อสินคาของคนกัมพูชามีการโทรสั่งสินคาลวงหนา เพ่ือประหยัดเวลาในการซื้อสินคา การ
นําสินคาที่ซื้อกลับไปยังฝงกัมพูชา ไดมีการใชรถเข็นสินคา เพ่ือใหเสียภาษีในอัตราไมมาก ซึ่งมีการเสีย
คาใชจายในการเข็นสินคา เที่ยวละ 100 บาท และคาเสียคาศุลกากรที่ดานกัมพูชา ประมาณ 200 บาท ขึ้นอยู
กับการตกลงกับเจาหนาที่กัมพูชา อัตราที่ไมแนนอน หากเปนรถบรรทุกที่ขนสินคา เสียคาศุลกากรที่ดาน
กัมพูชา ประมาณ 500 บาทตอคัน สวนคาศุลกากรดานไทยไมมีคาใชจาย นอกจากคนกัมพูชาที่นํารถเขามาซื้อ
สินคาที่ฝงไทย เสียคาใชจายคันละ 100 บาท ฉะนั้น ดานศุลกากรกัมพูชามีการเรียกเก็บภาษีท้ังขาเขาและขาออก 
 

  
ภาพที ่2.34-2.35 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา ที่ดานชองสะงํา 
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ภาพที่ 2.36-2.37 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา ที่ดานชองสะงํา 

 
  คนกัมพูชานิยมมาซื้อสินคาไทย เพราะสินคาไทยมีราคาถูก สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก คุณภาพ
ดีกวาสินคาคูแขง มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน คนกัมพูชามาซื้อสินคาวันที่เปดตลาดนัด ประมาณ 
10,000-15,000 บาทตอวันตอผูคาคนกัมพูชา ขึ้นอยูกับปริมาณความตองการสินคาในแตละครั้ง 
  คนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา สวนใหญเปนการมาซื้อสินคาของพอคาราย
ใหญ รอยละ 70 รองลงมาเปน พอคารายยอย รอยละ 30 โดยมีผูขายคนไทยรายใหญ 7 ราย แบงเปน 
  1) ผูขายสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 4 ราย คนกัมพูชาสวนใหญมีการโทรมาสั่งซื้อสินคาลวงหนา 
กอน 1 วันที่มีการเปดตลาดนัด 
  2) ผูขายคนไทยนําเขาถานจากกัมพูชา จํานวน 1 ราย เปนสินคาที่มีการผูกขาดระหวางผูรับซื้อคน
ไทยและผูขายคนกัมพูชา 
  3) ผูขายคนไทยนําเขาสินคาเกษตร จํานวน 2 ราย ซึ่งสินคานําเขาเปนสินคาตามฤดูกาล ดังนี้  
  3.1) สินคาเกษตรนําเขาจากกัมพูชา ไดแก มันเสน หวายเสน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ของปา เมล็ด
มะมวงหิมพานต น้ํามันยาง หนอไม เห็ด เปนตน 
      3.2) สินคาเกษตรนําเขาจากเวียดนามและจีน ไดแก พริกแหง พริกสด ฟกทอง มะนาว เปนตน 

ปจจุบันสินคาเกษตรของกัมพูชา มีการแขงขันดานราคาอยางสูง เนื่องจากสินคาบางชนิด เชน มันเสน  
ขาวโพด เมล็ดมะมวงหิมพานต เปนตน ซึ่งจีนและเวียดนามใหราคาสูงกวาไทย จึงทําใหผูขายคนกัมพูชานํา
สินคาเกษตรขายใหกับจีนและเวียดนาม นอกจากนี้ สินคาเกษตรนําเขาบางชนิด ตองมีการนําเขาตามโควตา
และมีการลงนามขอตกลงในการซื้อขาย (MOU) สินคาเกษตรจากกัมพูชาตามระเบียบการคาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) สินคาที่นําเขาจากกัมพูชา ไดมาการกระจายสินคาไปทั่วประเทศไทย 
โดยเฉพาะตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท กรุงเทพฯ ปริมณฑล นครราชสีมา ขอนแกน เปนตน ซึ่งคาขนสงสินคา
จากดานชองสะงําไปกรุงเทพฯ เสียคาใชจายประมาณ 10,000 บาท 
  คนกัมพูชาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นิยมสินคาไทยจํานวนมาก แตในปจจุบันกัมพูชามีสินคาจาก
ประเทศตาง ๆ เขามาแยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทย เชน จีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุน มาเลเซีย เปน
ตน สินคาที่นําเขามา ไดแก สินคาเกษตร สินคาเสื้อผา เครื่องใชไฟฟา เครื่องสําอาง โดยสวนใหญเปนการให
สัมปทานแลวเขารวมลงทุน จึงทําใหกัมพูชา มีสินคาที่ผลิตภายในประเทศกัมพูชา แตมีตราสินคาที่มีชื่อเสียง
ของแตละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งมีการเขียนตัวอักษรเปนภาษากัมพูชา แตคนกัมพูชา ยังนิยมสินคาที่เปน
ภาษาตางประเทศมากกวาที่เปนภาษากัมพูชา เชน นิยมสินคาท่ีผลิตในประเทศไทยมากกวาสินคาไทยที่ผลิตใน
กัมพูชา และสินคาไทยที่ครองสวนแบงทางการตลาดได คือ รถจักรยานยนตฮอนดา มีการนําเข า
รถจักรยานยนตจากเวียดนามและจีน แตไมคอยไดรับความนิยมจากคนกัมพูชา ซึ่งปจจุบันสวนแบงตลาดสินคา
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ไทย รอยละ 50 รองลงมาเปนสวนแบงทางการตลาดสินคาเวียดนาม และจีน ตามลําดับ หากเรียงลําดับความ
นิยมสินคาแตละประเทศของคนกัมพูชา ไดแก 1) ญี่ปุน 2) ไทย 3) เกาหลี 4) จีน 5) เวียดนาม ตามลําดับ 
  เสนทางการกระจายสินคาไทย สวนใหญสงออกผานดานอรัญประเทศ แลวเขาที่กรุงพนมเปญ 
หลังจากนั้น จึงกระจายสินคาไปยังจังหวัดตาง ๆ ของกัมพูชา สวนการสงออกและนําเขาสินคาของกัมพูชา 
สวนใหญตองมีความสนิทสนมกับผูมีอํานาจในแตละพ้ืนที่ของกัมพูชา เชน นโยบายของรัฐบาลกัมพูชาไม
อนุญาตให สินคาไทยประเภทเครื่องใชไฟฟาเขาไปขายที่กัมพูชา เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนสินคาจากจีนและ
เวียดนาม นอกจากนี้คาขนสงสินคาเวียดนามมีคาใชจายที่ต่ํากวาคาขนสงสินคาไทย และคนกัมพูชาในปจจุบัน
สวนใหญมีเชื้อสายเวียดนาม จึงทําใหไดรับสิทธิพิเศษ  

 

  
ภาพที่ 2.38 การขนสินคากลับขอนคนกัมพูชาที่ดานชองสะงํา           ภาพที่ 2.39 บรรยากาศการคาขายบริเวณตลาดชองสะงํา 
 

 
                                           ภาพที่ 2.40 บรรยากาศการคาขายบริเวณตลาด ชองสะงํา 
 
  ปจจุบันจังหวัดศรีสะเกษไดมีแผนการลงทุนและดําเนินโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศ
เพ่ือนบาน (Contract Farming) ภายใตยุทธศาสตร อิรวดี-แมโขง-เจาพระยา (ACMECS) ประจําป 2556 มี
รายการสินคา 10 ชนิด ไดแก 1) ขาวโพดหวาน 2) ถั่วเขียวผิวมัน 3) มันสําปะหลัง (มันเสน) 4) ขาวโพดเลี้ยง
สัตว 5) ลูกเดือย 6) ถัง่ลิสง 7) ละหุง 8) งา 9) ถั่งเหลือง 10) ไมยูคาลิปตัส วัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือสนับสนุน
ใหภาคเอกชนไทยเขาไปมีสวนรวมในการสงเสริมภาคเกษตรกรรมของกัมพูชา รวมทั้งสรางและขยายฐานการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเปนวัตถุดิบปอนการผลิตใหแกอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทย 
และยังเอ้ือประโยชนในการสรางการจางงานและเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรกัมพูชา ตลอดจนชวยลดตนทุนการ
ผลิตของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย และชวยลดปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดน
ลง เชน ลดขั้นตอนที่ยุงยากของระเบียบพิธีการศุลกากร ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรนําเขาจากกัมพูชา ลด
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ปญหาลักลอบนําเขาสินคาเกษตรตามแนวชายแดน เปนตน นอกจากนี้ มีการสงเสริมการจับคูธุรกิจ (Business 
Matching) ใหมีจัดทําสัญญาซื้อ-ขายสินคาเกษตร ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีความรวมมือ
ระหวางคูคาผูประกอบการธุรกิจแนวชายแดน มีกลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 
  และวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มีกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจของผูประกอบการสินคาเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ 
ไดบันทึกขอตกลงซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 12 ฉบับ รวม 5 ชนิดสินคา ไดแก มันสําปะหลังสด 
มันเสน เมล็ดมะมวงหิมพานต ยางพารา ขาวสาร โดยผูประกอบการไทย 8 ราย และผูประกอบการคนกัมพูชา 
10 ราย รวมมูลคาสัญญา 350 ลานบาท และไดบันทึกความรวมมือดานการคาการลงทุน จํานวน 10 ฉบับ 
รวม 7 ประเภทธุรกิจ โดยมีผูประกอบการไทย 8 ราย และผูประกอบการกัมพูชา 9 ราย รวมมูลคาตามสัญญา 
150 ลานบาท 
  จากขอตกลงความรวมมือเมืองคูแฝดระหวางจังหวัดศรีสะเกษของไทย กับจังหวัดเสียมเรียบ จังหวัด
พระวิหาร และจังหวัดอัลลองเวงของกัมพูชา ไดตกลงใหมกีารจัดแสดงสินคาและจําหนายสินคา OTOP ปละ 1 
ครั้ง เพ่ือเชื่อมสายสัมพันธระหวางกัน ซึ่งสินคาที่นํามาจําหนาย ไดแก อาหาร สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ของใช
เครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม ผาและเครื่องแตงกาย เปนตน สินคาที่คนกัมพูชาตองการ ไดแก 
เครื่องใชในครัวเรือน ถวย ชาม ชอน เสื้อผาวัยรุนตามแฟชั่นไทย ถุงเทา รองเทา วัสดุอุปกรณเสริม
คอมพิวเตอร (หูฟง ไมโครโฟน) เปนตน จึงสงผลในการเพ่ิมชองทางการตลาดไปประเทศเพ่ือนบานมากขึ้น 
และสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพิ่มข้ึน  
 

3.2.  รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีรูปแบบการพึ่งพาดานการคา 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) เขามาซื้อเอง โดยคนกัมพูชาเขามาเลือกซื้อสินคาดวยตนเอง แลวนํากลับไปขายตอ 
2) ใชแรงงานรับจางเขามารับซื้อแทน โดยมีการโทรศัพทสั่งสินคาไว แลวจางแรงงานรับจางมารับสินคา 

  การมาซื้อสินคาคนกัมพูชา สวนใหญเปนคนกัมพูชาที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 3,000 คน 
และคนกัมพูชาในเมืองอัลลองเวง หางจากดานชองสะงําประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะการซื้อขายสินคามี
กลุมพอคาแมคาคนกลาง เขามาซื้อสินคาที่บริเวณจุดผอนปรนแลวสงไปยังตลาดที่อัลลองเวง คนกัมพูชาชอบ
บริโภคสินคาที่มีตราสินคา มีสัญลักษณบารโคด สินคาอุปโภคบริโภคที่เปนที่นิยม อันดับ 1 คือสินคาจาก
ประเทศญี่ปุน โดยญี่ปุนไดไปตั้งโรงงานผลิตสินคาท่ีเวียดนาม แลวสงสินคามาท่ีประเทศกัมพูชา สวนสินคาไทย
ที่เปนที่นิยม คือ รถจักรยานยนตที่ผลิตในประเทศไทย เชน ยี่หอฮอนดา เครื่องปรุงรส และสินคาจากประเทศ
เกาหลีที่เปนที่นิยม คือ เสื้อผา เครื่องสําอาง เปนตน นอกจากนี้แลวสินคาที่นําเขาผ านดานบริเวณชองสะงํา 
พบวา คนกัมพูชาชอบสินคาทางการเกษตรจากไทย ที่ไมใสปุย อาทิ พืชผักที่ปลูกตามหมูบานในพ้ืนที่บริเวณ
ดานชองสะงํา มะนาว พริก เปนตน 

สวนคนกัมพูชาที่นําสินคามาขาย ไดแก สินคาประเภทของปา (หนอไม) ขี้ใต เปนตน ซึ่งมี 2 ลักษณะ 
คือ ลักษณะที่ 1 เชาพ้ืนตลาดที่เพ่ือวางสินคาจําหนาย และลักษณะที่ 2 วางสินคาไวบนรถเข็นแลว เข็นรถไป
รอบ ๆ ตลาด เพื่อจําหนายสินคา ซึ่งชวยลดตนทุนคาเชาพื้นที่ดวย  
  นอกจากนี้ยังพบวากอนถึงเวลาเปดจุดผานแดนถาวรชองสะงํามีคนกัมพูชารอเพ่ือเขามากอนเวลาเปด
ดานประมาณ 200–300 คน และมีพฤติกรรมที่เรงรีบ เนื่องจากคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาตองการไดสินคาที่
สดใหมแลวรีบนํากลับไปเปดรานขายที่กัมพูชา คนกัมพูชาบางคนมีจายเงินพิเศษ เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกในการผานขามแดน และสรางความสัมพันธสวนตัว 
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3.3. ลักษณะการขนสงสินคา 
 ลักษณะการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํา พบวา สินคาที่สงออกไปกัมพูชา มีลักษณะ

การขนสงสินคาจากสวนกลาง (กรุงเทพฯ) มาสงสินคาบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ซึ่งคาใชจายในการ
ขนสง ประมาณ 10,000 บาทตอเที่ยว และมีรถบรรทุกจอดรอรับสินคาอยูบริเวณฝงกัมพูชา และบางก็ใชเปน
รถเขน็ในการขนสงสินคาผานดาน ทั้งนี้เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจายในการเสียภาษีนําเขาของผูประกอบการ
คนกัมพูชา และชวยสงเสริมการสรางอาชีพ ตลอดจนสรางรายไดใหคนกัมพูชาที่รับจางขนสงสินคา ซึ่งได
คาตอบแทนเที่ยวละ 200–500 บาท รถบรรทุกหนึ่งคันตองใชรถเข็นในการขนสินคาผานดานประมาณ 3 
เที่ยวตอรถบรรทุก 1 คัน  

 

 
                                       ภาพที่ 2.41 ตนทุนการขนสงสินคาผานแดนไปประเทศกัมพูชา 

 
เนื่องจากการใชรถบรรทุกสินคาเสียภาษีสูง เพ่ือเปนการเลี่ยงการเสียภาษีของผูประกอบการคน

กัมพูชา จึงใชเปนการขนสงผานแดนเสมือนการซื้อของติดมือกลับไป ทําใหไมตองเสียภาษีการนําเขา ซึ่งใชการ
ขนสินคาผานแดนเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ใชรถตู รถเกง เพ่ือขนสินคา ผูประกอบการที่ใชรถตูหรือรถเกง เปนกลุมที่ซื้อสินคาจํานวนมาก มี
ทัง้สินคาที่เปนของสด เชน ผัก ผลไมตามฤดูกาล ไกสด รวมถึงสินคาที่เปนสินคาอุปโภคบริโภคดวย 

2. ใชรถเข็น เพ่ือขนสินคาผานจุดผานแดน ลักษณะที่ใชรถเข็นในการขนสินคา พบวา มีจํานวนมาก 
ทั้งนี้มีทั้งผูประกอบการที่ขนเองรวมถึงการจางแรงงานเพ่ือขนสินคา 1 รถเข็นจะใชแรงงานประมาณ 2–3 คน 
คาเข็นตอเที่ยวประมาณ 200–500 บาท ทั้งเปนการสงเสริมนโยบายจากทางภาครัฐกัมพูชาเพ่ือใหแรงงาน
เหลานี้ไดมีรายไดในการเลี้ยงชีพ  
  นอกจากนี้ บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา พบวา มีการผูกขาดสินคาบางประเภท เชน ถาน เปนตน 
ซึ่งมีผูประกอบการคนไทยรายเดียวที่สามารถนําเขาถานจากกัมพูชาได ถาคนไทยมีความตองการซื้อถานไป
ขายตอตองซ้ือผานผูประกอบการคนไทยรายนี้เทานั้น  
 

3.4.  รูปแบบการชําระเงิน 
 การซื้อสินคาและบริการบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงําใชเปนเงินสด สกุลเงินบาท ของประเทศ
ไทยในการใชจายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ในบริเวณตลาดนัดชองสะงํา มีธุรกิจรับแลกเงิน โดยมีตูกระจก
สี่เหลี่ยมนําเงินไทยมาวางไว เพ่ือรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากเงินเรียล ของประเทศกัมพูชา เปนสกุลเงินบาท 
ของไทย  
 การคาขายกับคนกัมพูชา แบงรูปแบบการคาขาย ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1.  การคาขายกับลูกคารายใหญของกัมพูชา มีการคาขายโดยใชสกุลเงินดอลลารมากกวาสกุลเงิน
ไทย เนื่องจากคาเงินบาทแข็งคาและมีความไมแนนอน สวนการคาขายสินคา หากลูกคารายใดมีการซื้อสินคา
เปนเวลานานมากกวา 10 ป จนเกิดความไวใจ ลูกคารายนั้นมีการขายเชื่อใหได  เมื่อลูกคาไดรับสินคาแลว

2-20



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีษะเกษ  
 

2-21 

ภายหลัง 2-3 วัน จึงโอนเงินผานธนาคารของกัมพูชา เมื่อโอนเรียบรอยแลวพอคาแมคาคนไทยไปกดเงินที่ตู
เอทีเอ็มของธนาคาร ACLEDA และความเชื่อของลูกคาคนกัมพูชาวา ฉันทําธุรกิจกับคุณแลวฉันรวย ฉันจะซื้อ
สินคากับคุณเทานั้น ซึ่งแสดงถึง ความจงภักดีและมีความไวเนื้อเชื่อใจกับพอคาแมคาคนไทยที่ซื้อสินคาดวย 

2. การคาขายกับลูกคารายยอย และผูบริโภคเองโดยตรง สวนใหญมีการชําระคาสินคาดวยเงินสด
เทานั้น เนื่องจากระบบทางการเงินของกัมพูชายังไมไดรับความนาเชื่อถือ ลูกคารายยอยมีความไมแนนอน อาจ
เกิดหนี้สูญได จึงมีการใหชําระสินคาเปนเงินสดเทานั้น 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
จังหวัดศรีสะเกษ มีแรงงานตางดาวในป 2555 จํานวน 556 คน เปนคนลาว 211 คน คนกัมพูชา 210 

คน และคนพมา 135 คน สวนใหญทํางานเปนกรรมกร คนรับใชภายในบาน เนื่องจากมีแรงงานนอยที่มา
ทํางานภาคเกษตรและคาแรงงานที่ไทยสูงกวากัมพูชา ซึ่งคาแรงงานประเภทกรรมกรที่กัมพูชา ไดรับคาจาง
ประมาณ 3,000 บาทตอเดือน คาจางรายวัน วันละ 180-200 บาท และระดับหัวหนา เงินเดือนประมาณ 
15,000 บาทตอเดือน หัวหนางานสวนใหญเปนคนจีน หรือคนเวียดนาม คนกัมพูชาเปนกรรมกร นอกจากนี้ 
แรงงานบางรายที่ลักลอบเขามาทํางานที่ไทย ปจจุบันทางการไทยไดใหโอกาสกับแรงงานกลุมนี้ ขึ้นทะเบียน
เพ่ือพิสูจนสัญชาติของตนอยางถูกกฎหมาย ซึ่งมีหนวยงาน คือ เจาที่ในการพิสูจนหลักฐาน 3 ประเทศ (ไทย-
สปป.ลาว-กัมพูชา) หนวยงานไทย ไดแก เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่จัดหาแรงงาน และแพทย  

บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีการพ่ึงพาแรงงานกัมพูชาที่เขามาเชา-กลับเย็น ที่เขามาใหบริการ
เข็นสินคาจากตลาดนัดชองสะงําขนขามไปยังฝงกัมพูชา ทั้งนี้ เปนขอตกลงในพ้ืนที่ระหวางไทยและกัมพูชา ที่
อนุญาตใหแรงงานกัมพูชานํารถเข็นมาเข็นสินคาไปยังฝงกัมพูชา การเข็นสินคาในแตรอบ ไดเงินคาบริการครั้ง
ละ 150-200 บาท แลวแตปริมาณของสินคาที่เข็น เปนการเพ่ิมรายไดใหกับแรงงานคนกัมพูชา  

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานการศึกษา 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ไดมีการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา ซึ่ง
จังหวัดศรีสะเกษใหการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น ใหแกนักศึกษาและประชาชนคนกัมพูชาใน
จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระวิหาร โดยไดรับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  วิทยาลัยการ
อาชีพขุนหาญ และมีหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้นตาง ๆ นอกจากนี้ วันที่ 21 กันยายน 2555 ไดมีความ
รวมมือดานการศึกษาระหวางจังหวัดศรีสะเกษ กับจังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา ตลอดจนใหบุคคลากรทางการ
ศึกษาแกจังหวัดเสียมเรียบใหมาศึกษาดูงานสถานศึกษาทุกแหงในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและสัมมนาวิชาการ
ตาง ๆ ซึ่งความรวมมือดังกลาวไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนไป 
 สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาคน
กัมพูชา โดยมีทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน โครงการความรวมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศเพ่ือนบาน 
ทุนตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เปนตน 
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2) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 
 การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของคนกัมพูชาที่เขาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภูสิงหเปน
จํานวนมาก เนื่องจากการเปดดานชองสะงําทุกวัน สวนคนกัมพูชาที่มีฐานะที่ดีนิยมเขาไปรักษาที่โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ และประจําจังหวัด เชน โรงพยาบาลกันทรลักษณ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลภูสิงห และ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากการสัมภาษณ คนกัมพูชาที่เขามารักษาพยาบาลในฝงไทย รอยละ 16 มีการเขามา
รักษาพยาบาล 1-3 ครั้งตอเดือน และเสียคาใชจายตอครั้งไมเกิน 5,000 บาท จากตารางที่ 2.6 ป 2552 มี
ผูปวยคนกัมพูชาที่เขามารักษาพยาบาล จํานวน 601 คน จํานวนครั้งที่รักษา 1,161 ครั้ง คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล 727,180 บาท แตเงินที่เก็บไดจํานวน 27,096 บาท คิดเปนรอยละ 4 ของคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล  
 
ตารางที่ 2.6 ประเภทผูปวยคนกมัพูชาที่เขามารักษาพยาบาลที่จังหวัดศรสีะเกษ 

ประเภทผูปวย 
2551 2552 

จํานวน
คน 

จํานวนคร้ัง
ที่รักษา คาใชจาย เงินที่เก็บ

ได 
จํานวน

คน 
จํานวนคร้ัง

ที่รักษา คาใชจาย เงินที่เก็บ
ได 

ผูปวยนอก 752 1,222 609,825 158,905 521 1,013 350,575 20,096 
ผูปวยใน 156 206 2,399,198 303,167 80 148 376,605 7,000 

รวม 908 1,428 3,009,023 462,072 601 1,161 727,180 27,096 
ที่มา : สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ, 2555 

 
3) การพึ่งพาดานทองเที่ยว 

 ดานการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษของไทยและจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา ไดมีขอตกลงความ
รวมมือเปนเมืองคูแฝด มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหแกนักทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งเมืองเสียมเรียบมีแหลง
ทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชน ปราสาทนครวัด นครธม เปนตน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย
และกัมพูชา ทําใหมีการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (ชองสะงํา-อัลลองเวง-เสียมเรียบ) รัฐบาลไดใหการสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน 1,300 ลานบาท เพ่ือใหการเดินทางทางรถยนตระหวาง 2 ประเทศมีความสะดวกขึ้น 
และสงผลใหการขนสงสินคาและธุรกิจการทองเที่ยวเติบโต การเดินทางจากดานชองสะงําไปจังหวัดเสียมเรียบ 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวที่กัมพูชาในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของ
ทุกป และใชเสนทางผานดานชองสะงํา ประมาณ 1,600-1,800 คนตอป ซึ่งการพ่ึงพาดานการทองเที่ยวทําใหมี
การสรางรายไดและอาชีพใหกับคนไทยและคนกัมพูชาบริเวณเสนทางสัญจร  

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) ผักปลอดสารพิษ คนกัมพูชานิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ และพ่ึงพาสินคาประเภทพืช ผักจาก
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก อีกทั้งบริเวณจุดผานแดนชองสะงํามีเสนทางที่เขาไปประเทศกัมพูชาผานเมืองอัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ไปเสียมเรียบ ตามเสนทางหมายเลข 67 ถือเปนโอกาสดานชองสะงําที่สามารถสงออกไปที่
จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งเปนเมอืงทองเที่ยวมรดกโลก อีกทั้งการพัฒนาเมืองใหมชองสะงําให
เปนจุดกระจายสินคาและดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งถือเปนโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทองถิ่น เพ่ือประกอบ
ธุรกิจการคาชายแดนของไทย–กัมพูชา และสงออกสินคาไปจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ  
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2) ปุยอินทรีย มีการสงออกของผูประกอบการไทยในจังหวัดศรีสะเกษไปจําหนายในจังหวัดพระวิหาร  
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจังหวัดศรีสะเกษไดไปจัดแสดงและจําหนายสินคาที่จังหวัดพระวิหาร 

3) น้ําสม มีการสงออกของผูประกอบการไทยในพ้ืนที่ไปจําหนายในจังหวัดพระวิหารซึ่งเกิด ขึ้น
หลังจากจังหวัดศรีสะเกษไดไปจัดแสดงและจําหนายสินคาที่จังหวัดพระวิหาร 

4) มันสําปะหลัง ประชาชนคนกัมพูชามีพ้ืนที่เกษตรกรรม มีแรงงานแตขาดเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ
ปจจัย เชน ทอนพันธุ ปุย เกิดการเชื่อมโยง และเปลี่ยนวัสดุปจจัย และสงผลผลิตทางการเกษตรกลับมาขายให
พอคาคนไทย เปนวัสดุขั้นกลาง เชน มันเสน เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมเอทานอล หรือ หัวมันสดเขาสูโรงงานผลิต
แปงมัน 
 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยและคนกัมพูชา ที่มีการติดตอกันเปนเวลานานในทุก
ดาน คนไทยมีอาศัยบริเวณชายแดนใชภาษากัมพูชาในการติดตอสื่อสาร ซึ่งในปจจุบันไดมีการขับเคลื่อน
ความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา เพ่ือสงเสริมความสัมพันธในดานตาง ๆ ไดแก ยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี–เจาพระยา–แมโขง (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy-
ACMECS) กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) และกรอบความ
รวมมือสามเหลี่ยมมรกต ตลอดจนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 
มิถุนายน 2546 ที่เมืองเสียมเรียบและจังหวัดอุบลราชธานี สงผลใหความสัมพันธไทย–กัมพูชา กลับคืนสูภาวะ
ปกติอยางสมบูรณแบบภายหลังการเกิดเหตุการณไมสงบในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 
  จากกรอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศลุมน้ําอิระวดี 
เจาพระยา และแมโขง (ACMECS) ที่เมืองพุกาม สหภาพพมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 เพ่ือสงเสริม
ความรวมมือ 5 สาขา คือ ดานการคาการลงทุน ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคม การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งโครงการเมืองคูแฝด เปนยุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ไดแก  

1) เชื่อมโยงธุรกิจบริการ การคา ธุรกรรมการเงิน (Account Trade) 
2) การขนสง (Logistics Industry) 
3) ตลาดกลางสินคาเกษตรรวม 
4) เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 
5) เขตประกอบอุตสาหกรรม เขตการผลิตรวม เนนอุตสาหกรรมใชแรงงาน 
6) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวมกัน 

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2548 จังหวัดศรีสะเกษของไทยกับ จังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา ไดตกลง
ความรวมมือเมืองคูมิตรระหวางจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดเสียมเรียบ เพ่ือสรางเปาหมายขยายตัวทาง
เศรษฐกิจรวมกัน โดยมีการลงนามระหวางผูวาราชการจังหวัดของ 2 จังหวัด 2 ประเทศ นอกจากนี้ ความสัมพันธ
ของ 2 ประเทศ ใหมีการจัดแสดงสินคา OTOP ปละ 1 ครั้ง  
  นอกจากนี้  มีความสัมพันธระหวางคนไทยและคนกัมพูชา  ไดแก การแขงขันกีฬา การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม จัดฉลองวันปใหม กิจกรรมทอดผาปาสามัคคีและถวายเทียนพรรษา เปนตน คนกัมพูชานิยม
เลนหวยกัมพูชามากวาหวยไทย คิดเปนรอยละ 72 เลนเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน 
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7. ดานความม่ันคง 
1) พื้นที่ทับซอน 

 สภาพบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ยังไมมีสิ่งปลูกสรางถาวร เนื่องจากมีขอ
พิพาทพ้ืนที่ทับซอนกันระหวางไทยกับกัมพูชา และไทยไดใหการชวยเหลือการสรางถนนลาดยางภายในกัมพูชา 
หมายเลข 67 จากจุดผอนปรนชองสะงําถึงจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งการกอสรางครั้งนี้ มีวัสดุกอสรางเหลือ จึง
สรางถนนเกินกวาที่กําหนดเขามาในเขตแดนไทย จึงทําใหกัมพูชา อางสิทธิ์เขตแดนกัมพูชา สิ้นสุดที่กอสราง
ถนนลาดยาง หมายเลข 67 และในอนาคต มีความหวั่นเกรงหากมีการยายตลาดนัดเดิมไปเมืองใหมชองสะงํา 
ตลาดนัดเดิมซึ่งเปนเขตกันชนของคน (Human Buffer) หายไปอาจเกิดปญหาการรุกล้ําเขามาในพ้ืนที่ของคน
กัมพูชา 
 

 
           ภาพที ่2.42 แสดงพื้นที่ยังไมมีการปกปนเขตแดน ไทย–กัมพูชา ซ่ึงยงัคงมีความขัดแยงอยู 

 
  จากภาพที่ 2.42 แสดงพ้ืนที่ยังไมมีการปกปนเขตแดน ไทย–กัมพูชา ซึ่งยังคงมีความขัดแยงอยู มี 2 
กรณี คือ 1) เสนเขตแดนถาวรที่ใชสันปนน้ําและหนาผาที่มีความชัดเจนตามธรรมชาติ จากหลักเขตที่ 1 ชอง
สะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจนสุดที่ชองบก จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 195 กิโลเมตร 
(เสนสีน้ําเงิน) 2) เสนเขตแดนที่ไมชัดเจนและมีการทําหลักเขตแดน จํานวน 73 หลัก ตั้งแตชองสะงํา จังหวัด
ศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันตกและลงมาทางใตจนสุด บานหาดเล็ก จังหวัดตราด ความยาว 603 กิโลเมตร มี
การจัดทําหลักเขตแดนทางบกตั้งแตหลักที่ 1 ถึง 73 (เสนสีแดง) 
  เสนเขตแดนไทย–กัมพูชา ยังไมมีความชัดเจนและรอทั้งสองฝายเจรจาเพ่ือหาขอยุติแนวพรหมแดนไทย-
กัมพูชา ความยาว 798 กิโลเมตร แบงเปนตามแนวสันปนน้ํา 524 กิโลเมตร ตามแนวลําน้ํา 216 กิโลเมตร และเปน
เสนตรง 58 กิโลเมตร ทั้งสองฝายไดทําการปกปนเขตแดนรวมกันครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2452 ซึ่งใชหลักเขตแดนทําดวย
ไมรวม 73 หลัก เริ่มตั้งแตชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (รอยตอ จังหวัดสุรินทร และ จังหวัดศรีสะเกษ) 
เมื่อระยะเวลานาน ทําใหหลักเขตแดนทําดวยไมบางสวนสูญหาย และบางสวนถูกเคลื่อนยาย สงผลใหเกิดปญหาความ
ไมชัดเจนของแดนไทย-กัมพูชา    

2-24



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีษะเกษ  
 

2-25 

2) บอนการพนัน 
  บอนคาสิโน ผูกอตั้ง ชื่อ นายลึม เฮง เปนคนกัมพูชาเชื่อสายจีน และผูลงทุนกอสราง และนายทุนคน
ไทยในจังหวัดสุรินทร มีหนาที่ดานบริหารจัดการนําคนไปเลนที่บอน ตั้งอยูบริเวณจุดผานแดนถาวรชองจวม 
ตําบลตรอเปรียงไปร อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเปนเจาของคนเดียวกันกับ บอนคาสิโนรอยัล ฮิลล 
รีสอรท ที่ดานชองจอม จังหวัดสุรินทร บอนคาสิโนมีแผนดําเนินการกอสรางสถาบันเทิงครบวงจร บนเสนทาง
หมายเลข 67 และฝงตรงขามบอนคาสิโนมีรานขายสินคาประเภทบุหรี่ สุราตางประเทศ จํานวน 20 ราน เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2553 สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ไดอนุมัติใหนายลึม เฮง เขามาพัฒนาพ้ืนที่บอน
คาสิโน ตรงขามดานชองสะงํา เพ่ือกอสรางสถานบันเทิงครบวงจร โรงแรม 12 ชั้น ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 
ตลาดการคา ตลาดปลอดภาษี ซึ่งพื้นที่ดังกลาว หางจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 250 เมตร เปดให
เลนการพนันตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 
                                           ภาพที่ 2.43 บอนพนันในเครือรอยัล ฮิลล 
 
 การขามแดนไปเลนบอนพนันที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตองดําเนินการควบคุมอยางเขมงวดตาม
หลักสากล แตการขามแดนของผูเลนพนันคนไทย สามารถเดินทางไดสะดวกไมยุงยาก ไมตองยื่นเอกสาร
เดินทาง ซึ่งยึดหลักการอะลุมอลวยกัน เพ่ือเอ้ือตอกิจการที่ผิดกฎหมาย บอนคาสิโนแหงนี้ มีรถตูที่พาผูเลน
พนันขามแดนไปเลนพนันที่บอนคาสิโนแหงนี้ รถตูหนึ่งคัน มีผูเลนพนัน จํานวน 8-10 คน ซึ่งรถตูไดคาจาง
เหมาใหนําผูเลนพนันไปเลนพนันที่บอนคาสิโนแหงนี้ รายไดตอวัน 6,000 บาทตอวัน และอีกกรณีหนึ่ง คือ ให
นายหนาหาผูเลนพนัน แลวใหรถตูไปรับผูเลนพนันตามหมูบานตาง ๆ มีคาตอบแทนใหผูเลนพนัน รายละ 200 
บาทตอวัน เพ่ือพาผูเลนพนันขามไปยังบอนคาสิโนแหงนี้ ซึ่งมีรถตูเขา-ออกดานชองสะงํา ประมาณ 210 คัน
ตอวัน โดยสวนใหญเปนรถตูท่ีเดินทางไปยังบอนคาสิโน และบอนคาสิโนแหงนี้ อนุญาตใหคนกัมพูชาเขาเลนได 
ในเวลา 17.00 น. เปนตนไป ซึ่งแตกตางจากบอนคาสิโนแหงอ่ืน ที่ไมอนุญาตใหคนกัมพูชาเขาเลน เครื่องเลน
ภายในบอนคาสิโน ไดแก สลอต จํานวน 124 เครื่อง บัคคารา 48 โตะ โตะไพ 30 โตะ หวยเสี่ยโชคทุกชั่วโมง 
เปนตน เจาหนาทีภ่ายในบอนคาสิโนเปนคนกัมพูชา ซึ่งไดรับการฝกอบรมจากมาเกา นอกจากนี้ภายในบริเวณ
บอนมีโรงรับจํานํา สําหรับบริการผูเลนพนันที่เขามาเลนตองการนําของมีคามาแลกเปนเงินเพ่ือเลนพนันตอ 
นอกจากนี ้กลุมคนบางกลุมที่ถูกจางเพ่ือเปนหนามาของบอนคาสิโน และมีระบบกลองวงจรปด ตลอดจนระบบ
ที่ดูพฤติกรรมของผูเลนพนันแตละราย  
 ผูเลนพนัน สวนใหญ เปนขาราชการเกษียณ พอคาแมคารายยอย ชาวบานที่ไมไดทําการเกษตร 
ขาราชการ กลุมผูสูงอายุตามหมูบาน เปนตน ผูเลนพนันใชเงินในการเลนพนัน เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทตอ
คน และผูเลนพนันเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บางคนมาจากทางไกล เปนตน สวน
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หนึ่งที่มาเลนเปนประจํา และมีผูเลนพนันที่อยูในจังหวัด เชน นักธุรกิจที่มีเงินมาเลน ใชเงินเลนเฉลี่ยประมาณ 
150,000–300,000 บาทตอคน และอีกกลุมหนึ่งมากกวา 300,000 บาทตอคน ซ่ึงกลุมคนเหลานี้มีจํานวนนอย 
นอกจากนี้ มีผูเลนพนันที่มีพฤติกรรมมาทดลองเลนตามบอนคาสิโนตาง ๆ ตามแนวชายแดน ถาบอนคาสิโน
แหงไหน เลนแลวไดกําไร จึงนิยมไปเลนที่บอนคาสิแหงนั้น เหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูเลนพนันมาเลนบอนคาสิโน
แหงนี้ประจํา เนื่องจากเปนบอนคาสิโนเปดใหม และมีการจัดโปรโมชั่นสําหรับผูเลนพนันที่เขาไปเลน เชน แลก
ชิปสามพันบาทขึ้นไป ไดคูปองสําหรับชิงโชคหนึ่งใบ เพ่ือลุนรับรางวัลมอเตอรไซค โทรศัพทมือถือ เปนตน วัน
เสารและวันอาทิตยมีคนมาเลนที่บอนคาสิโนมากกวาวันจันทรถึงวันศุกร  อายุผูมาเลนพนันประมาณตั้งแต 20 
ปขึ้นไป ถึงชวงอายุวัยหลังเกษียณ  
 รถตูที่เดินทางมาดานชองสะงําตองผานการตรวจจากจุดตรวจทหาร หมวดปนเล็กที่ 2 กองรอยทหาร
ราบที่ 1612 ทีต่ั้งอยูกอนถึงดานประมาณ 20 กิโลเมตร รถตูสวนใหญเดินทางมาที่บอนคาสิโนแหงนี้ หลังจาก
ผานการตรวจจากจุดตรวจทหารแลว รถตูนําผูเลนพนันไปถึงจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ซึ่งมีการอํานวยความ
สะดวกใหผูเลนพนันไมตองลงตรวจเอกสารในการผานดาน คนขับรถตูตองเสียคาใชจายในการนําคนไปเลน
พนันตอคน คนละ 50 บาท เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการผานดานเขาไป เพ่ือเลนการพนันและเมื่อ
เขาไปในบอนมีเจาหนาที่ประจําบอนคาสิโนตรวจเช็ครายชื่อและติดปายบริเวณหนาอก เพ่ือแสดงวาเปนกลุม
ทัวรมาจากทีมไหนใครเปนผูนํามา ผูเลนพนันสามารถเขาเลนภายในบอนได ดังภาพที ่2.44 

 

 
ภาพที ่2.44 กระบวนการรถตูนํานกัพนนัจากจุดตาง ๆ มาเลนที่บอนชายแดนชองสะงํา 

 

 
                                           ภาพที่ 2.45 รถตูจอดเรียงคิวเพื่อขามแดนไปยังบอน 
 
 จากการกอสรางบอนคาสิโน มีรถตูที่รับ-สง ผูเลนพนันมายังบอนคาสิโน จํานวน 210 คันตอวัน จาก
การสังเกตจากปายทะเบียนรถตูที่พาลูกคามา ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย นครราชสีมา ขอนแกน         
ศรีสะเกษ สุรินทร กรุงเทพฯ รอยเอ็ด เปนตน คนที่มาเลนเปนกลุมเปาหมายเดิม คือ ผูทํางานทางการเมือง 
ขาราชการ นักธุรกิจรายใหญ รถตู (บริษัททัวร) ที่นําผูเลนพนันมาใชบริการตองสมัครเพ่ือเขารวมเปนสมาชิก
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ของบอนคาสิโน รถตูหนึ่งคัน มีจํานวน 10 คน ไดรับชิปลอย คนละ 3,000 บาท เพ่ือใชเลนพนันในบอน
สัดสวนผูที่เดินทางมากับรถตูเปนนักเลนจริง รอยละ 70 และจางมาเลน รอยละ 30 ซึ่งเฉลี่ยผูเลนพนัน 1 คน 
เสียเงิน ประมาณ 3,000 บาท ฉะนั้น ประมาณการได ดังนี้ 

รถตู 1 คัน มีคน จํานวน 10 คน เสียเงินคนละ 3,000 บาท = 3,000 x 8 = 24,000 บาทตอคัน  
1 วัน รถตู 210 คัน = 24,000 บาทตอคัน x 210 คัน = 5,040,000 บาทตอวัน 

 
3) ชองทางธรรมชาติจํานวนมาก แรงงานตางดาว และการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย 

 จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวชายแดนติดตอกัมพูชา ระยะทาง 127 กิโลเมตร ซึ่งมีชองทางธรรมชาติ
ทั้งหมด 7 ชองทาง เปนจุดผานแดนถาวร 1 ชองทาง คือ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา และชองทางธรรมชาติ 6 
ชองทาง ไดแก ชองตาเฒา ชองคําผกา ชองโพย ชองโดนเอาว ชองพะพลัย และชองจะบก จึงทําใหเกิดปญหา
ดานความมั่นคงตามแนวชายแดน และปญหาการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย เชน ลักลอบนําเขายาเสพติด ลักลอบ
ขนสินคาหลักเลี่ยงภาษี ลักลอบตัดไมพะยูงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แลวสงออกผานกัมพูชาไปยังจีนและ
เวียดนาม ตลอดจนปญหาการลักลอบนําเขาแรงงานกัมพูชาผิดกฎหมาย 

 
8. พฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศกัมพูชาที่จุดผานแดนถาวร

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  
8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชา ณ จุดผอนปรนชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 420 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
56 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปน
รอยละ 51 ซึ่งพักอาศัยอยูหมูบานชองสะงําหมูบานบัดตําบอง หมูบานอัลลองเวง และหมูบานเสียมเรียบ 

ผูบริโภคคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว มีรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนใหญมาจากการทําการเกษตร และการคาขาย หากรวมรายไดครัวเรือนตอ
เดือนพบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนใหญ
อยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรนชองสะงํามีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรนชองสะงํามีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.57 0.913 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.48 0.921 มาก 
3 ประเทศกมัพูชาไมควรจํากดัชนดิ/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.46 0.961 มาก 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.43 0.955 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 3.42 0.877 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.925 มาก 
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 จากตารางที่ 2.7 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่จุดผอนปรนบานมวง มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.47 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด และ
ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย ตามลําดับ 
 

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

 
ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนชองสะงํา 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.99 0.488 มาก 
2 ดานราคา 3.95 0.743 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.641 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.85 0.632 มาก 

รวม 3.92 0.626 มาก 
 
จากตารางท่ี 2.8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.92 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.99 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีการติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อ.ย.) ทําเกิดความนาเชื่อถือ และมีมาตรฐานในดานคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ผูบริโภคคนลาวมีความคุนเคย
กับสินคาไทย และผูขายชาวไทยที่มีความเปนมิตร  
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูในประเทศกัมพูชา เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาประเทศกัมพูชาที่บริเวณหนาราน
หรือบริเวณใกลเคียง มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่น ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาเกิด
ความรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาทําใหเกิดความตองการอยากใชสินคาของไทย ถึงอยางไรก็ตามยังมีรูปแบบ
โฆษณาสินคาบางชนิดที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมเขาใจเกี่ยวกับตัวสินคา  
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีพนักงานคอยบริการ และหยิบสินคาให เวลาเปด-ปดใหบริการ
ของรานคาอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อ
ขาย มีพ้ืนที่แสดงใหมองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง การขนสงสินคากลับประเทศกัมพูชามีความสะดวกทํา
ใหเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับประเทศกัมพูชา เปนตน 
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8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนชองสะงํา  

 
ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนชองสะงํา  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.91 0.554 มาก 
2 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.90 0.525 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.89 0.667 มาก 
4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.89 0.512 มาก 

รวม 3.90 0.565 มาก 
 
จากตารางที่ 2.9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.90 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีขายในประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดเพราะทําใหรูสึกวาการมาซื้อ
สินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน  
 2) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.90 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชา ตั้งใจสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภท
เดียวกันจากประเทศอ่ืน ๆ มา และตั้งใจซือ้สินคาของไทยถึงแมวาทองถิ่นยังไมมีสินคาขายก็ตาม เปนตน 
 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะนําไปขายตอเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศ
กัมพูชา และ ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 
 4) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภค
ทําใหตอบสนองความตองการไดมาก และตองการมาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน 
 ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทย
สวนกลาง ตามลําดับ 
 

8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนชองสะงําสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทยทุกครั้ง และ โดยสวนมากจะมีการจดใสกระดาษ และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็จะทําการซื้อ
สินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซ้ือสินคาท่ีไทยนั้นสวนใหญ ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 76.5 ซึ่งการ
เขามาซื้อสินคาฝงไทยนั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากลืมซื้อสินคาจะทําการจดบันทึกเอาไวและ
กลับมาซื้อที่ไทยใหมในครั้งตอไป กรณีสินคาในบานหมดกะทันหันผูบริโภคคนกัมพูชาจะซื้อสินคาที่ผลิตใน
ประเทศไทยจากรานคาในพื้นที ่
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8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทยที่ผาน

จุดผานแดนถาวรชองสะงํา จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อ
สินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 43.4 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 40.4 กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากรายไดเพ่ิมข้ึน ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รสนิยมผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป 
ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิม เนื่องจาก รสนิยมและรายไดไม
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเรื่องของการคมนาคมที่มีเสนทางเหมือนเดิม เปนตน 
 

8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนชองสะงํามาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ไดแก สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาเครื่องนุงหม สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน สินคา
ประเภทอุปกรณการกอสราง สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา สินคาประเภทอุปกรณการเกษตร สินคาประเภท
ของใชภายในครัวเรือน และ สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน  
 

8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาผานจุดผานแดนชองสะงํา เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย สวนมากเขามาซื้อสินคาในชวง

กอนเวลา 09.00 น. รอยละ 58.6 สวนมากนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณดาน และตลาดนัดในทองถิ่น 
เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ สถานที่ใกลบาน สะดวก หาซื้อสินคางาย มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน โดย
มูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากนั้นมีมูลคาไมเกิน 1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย เนื่องจาก สินคาของไทยมีราคาถูกกวา 
สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก  คุณภาพดีกวา เปนตน นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อ
สินคา ไดแก ความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับ ราคาสินคาบางชนิดสูงกวา คาขนสงมีราคาแพง เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนชองสะงํา มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชามีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนกัมพูชาสวนใหญ รอยละ 43.1 บอกวา ซื้อสินคา
ไทยคงเดิม เพราะความเคยชินในสินคาไทย ความสะดวกสบาย และสินคาไทยราคาถูก  สวนการเดินทางเขา
มาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะใชในการเดินทาง  คาแรงในการขนสงสินคา 
คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศกัมพูชาแพง เปนตน หากเกิดเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดน
เกิดข้ึนมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก และมีผลตอความสัมพันธของไทยและกัมพูชามาก
ดวยเชนกัน 

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนจุดผานแดนถาวรชองสะงํา สวนมากเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพ คือ 
เกษตรกร และ ธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ี 5,001-10,000 บาทตอเดือน ซึ่งนาน ๆ ครั้งผูบริโภคคนไทย
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เขามาซื้อสินคาที่ตลาด และมีการซื้อสินคาของประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนกัมพูชา ไดแก 
เห็ดโคน ผักหวาน หวาย เห็ดเผาะ ขนมของขบเคี้ยว กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร ปลา กบ แมลง
ตาง ๆ หมูปา บุหรี่ เหลา เบียร เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชา เนื่องจากราคาสินคาบางประเภทถูกกวา
สินคาไทยอีกทั้งมีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคา
ของไทยมากกวา เนื่องจากสินคาของกัมพูชาบางประเภทเปนสินคาตองหามและราคาแพงรวมถึงความยุงยาก
ในการหิ้วสินคากลับประเทศกัมพูชา  

 
8.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํา โดยเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย 
ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันเสาร ไมแนนอน วันศุกร ไมมีวันหยุด วันอาทิตยและวันพุธ ตามลําดับ จาก
การสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการ

สัมภาษณของผูประกอบการคนกัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย 

3.38 0.775 ปานกลาง 

2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.38 1.015 ปานกลาง 
3 

  
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

3.34 0.670 ปานกลาง 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 3.31 0.660 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 
3.31 0.761 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.776 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2.10 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.34 ไดแก ประเทศกัมพูชา ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคา
นําเขาจากประเทศไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือ
และความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย 
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศ ไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 
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ไดแก ประเทศไทยมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความชํานาญดานเทคนิค 
มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีการศึกษาที่ดี มีการผลิตสินคาจํานวนมากและมี
การวิจัยดานเทคโนโลยี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.81 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและสินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนว
ชายแดนมีความคงทน เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน

ถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
  

ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 3.89 0.452 มาก 
2 ดานราคา 3.89 0.638 มาก 
3 ดานผลิตภณัฑ 3.86 0.521 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.71 0.523 มาก 

รวม 3.84 0.534 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.11 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.84 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและเวลาเปด -
ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาไทยที่
เหมือนกันกับสินคากัมพูชา นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคาและสามารถตอรองราคาสินคาได เปนตน 

3) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.71 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหสินเชื่อในการซื้อสินคา มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาและมีการโฆษณาใน
หนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 
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8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  

 
ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.77 0.571 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.68 0.542 มาก 

รวม 3.73 0.557 มาก 
 
จากตารางที่ 2.12 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.73 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
  1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.77 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ 
และกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.68 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาท่ีจําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสง
สูงและรายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและ

ขายสงในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง หลังจากนั้นมารับสินคาดวย
ตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเองแตไมไดผานการติดตอมากอนและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชาเปนผู
รวบรวมรายการสินคาและทําการสงสินคาถึงที่หมาย โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของ
สินคาที่เคยสั่งซื้อ  เปนสินคาแปลกใหม เพ่ือลองนําไปวางขายและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่
ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย 
ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนกัมพูชาสงสินคาใหกับรานคาประจํามีจํานวนมากกวา 4 รายและมูลคาที่สง
สินคาไมเกิน 150,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสดและสั่งซื้อสินคากอน แลวมาจายชําระทีหลัง 

รานคาที่ขายสินคาในชองจอม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีรานคาขายสินคา
ไทยรายใหญมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายลดลงและมีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีสินคาจาก
ประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลีและไตหวัน ที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้นและลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น คาดวารานคารายใหมของผูประกอบการคน
กัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิม ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาใน
ประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง เนื่องจากลด
คาใชจายในการเดินทางขามแดน 
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ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชา พบคือ ปญหาใน
เรื่องความสูญเสียของสินคาระหวางขนสงสินคาถูกกีดกัน การลงสินคา คาธรรมเนียมและการขนสงสินคา  

 
8.4. ผูประกอบการคนไทย 

 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผานแดนถาวรชองสะงํา โดยสวนใหญประกอบ
ธุรกิจคาปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานและบางราย
โทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนกัมพูชา
ที่สนิทและไวใจกัน มีการใหเครดิตประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สินคาเปนที่นิยม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะสินคาของไทยมี
คุณภาพ ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียมและ
สินคาถูกกีดกัน 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 
  จุดผานแดนถาวรชองสะงํา เปนดานที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ดวยระยะทางประมาณ 
130 กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนทางที่ระยะใกลที่สุด ตามเสนทางหมายเลข 67 โดยผานเมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 
และเขาจังหวัดเสียมเรียบ นอกจากนี้ถือเปนเสนทางที่สามารถกระจายสินคาไทยไปยังจังหวัดเสียมเรียบ เพ่ือ
เปนตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และจังหวัดเสียมเรียบไดมีการกอสรางเมือง
ใหมเสียมเรียบ หางจากนครวัด ระยะทาง 40 กิโลเมตร ซึ่งเปนสนามบินแหงใหมที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ
และนักทองเที่ยวจํานวนมาก ตลอดจนมีศูนยการคาขนาดใหญ โรงแรมขนาดใหญ ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ บนพ้ืนที่ 40 ตารางกิโลเมตร ทําใหเปนโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษ  
  กัมพูชาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีความสามารถในการ
เพาะปลูกสินคาเกษตรเพื่อสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานได เชน มันเสน พืชสมุนไพร หวาย ของปา เปนตน 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดที่ติดตอกับกัมพูชา ทําใหสามารถนําเขาวัตถุดิบ ซ่ึงไดเพ่ิมทางเลือกในการ
แสวงหาวัตถุดิบจากแหลงผลิตที่มีตนทุนต่ํากวา เพ่ือนําสินคาไปเพ่ิมมูลคาทางการคา เชน กรณีนําเขามัน
สําปะหลัง นําเขาสูอุตสาหกรรมแปรรูปไดผลิตภัณฑตาง ๆ ไดแก มันเสน แปงมัน เอทานอล เปนตน จึงทําให
โอกาสของดานชองสะงําเปนจุดพักของสินคาเกษตรที่นําเขาจากกัมพูชา 
  บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีการจัดตั้งตลาดขายสินคาหางจากดาน ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
และในอนาคตตลาดแหงนี้ ใหยายเขาไปที่บริเวณพ้ืนที่เมืองใหมชองสะงํา ที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
แตยังไมมีผูประกอบการรายใดยายเขาไป เนื่องจากไมมีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการ เชน กรรมสิทธิ์
ที่ดิน ซึ่งอยูในระหวางเจรจาของเจาหนาภาครัฐที่เกี่ยวของ หากมีการยายไปที่เมืองใหมชองสะงํา สงผลใหมี
การพัฒนาการคาเต็มรูปแบบมากขึ้น นอกจากนี้ บริเวณถนนที่เชื่อมตอไปยังบริเวณดานชองสะงําอยูใน
ระหวางการกอสรางเปนถนน 4 เลน เพื่อรองรับการขยายตัวดานการคาท่ีมีมากข้ึน  
  ปจจุบันพ้ืนที่เมืองใหมชองสะงํา กรมปาไมไดมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เปน
หนวยงานพัฒนาพ้ืนที่ ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา 
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10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  
1) เมืองใหมชองสะงํา ยังไมมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ไกลจากดานประมาณ 2 กิโลเมตร และไมมี

ความชัดเจนในสิทธิ์การถือครองของผูประกอบการที่ยายเขาไป และกลัววาคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา เนื่องจาก
ระยะทางไกล ทําใหเสียคาใชจายทั้งคาเดินทางและคาขนสินคามากขึ้น  

2)  เมืองใหมชองสะงํา สํานักงานจังหวัดไดทําหนังสือสงมอบทรัพยสินสมบูรณรอยละ 100 ใหแก 
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) เซ็นรับมอบวา ทุกอยางเสร็จสมบูรณ รอยละ 100 แตในความ
เปนจริงยังไมเสร็จสมบูรณตามหนังสือสงมอบ เชน โครงสรางอาคารบางอาคารที่ยังไมเสร็จสมบูรณ จึงทําให 
อบจ. ไมสามารถเซ็นรับ  

3)  ความไมชัดเจนของเขตแดน ซึ่งมีปญหาพ้ืนที่ทับซอน และมีการยายตลาดไปที่ เมืองใหมชองสะงํา 
สงผลใหเกิดการรุกล้ําเขตแดนเพ่ิมข้ึน หากยังคงพ้ืนที่บริเวณตลาดเกา สามารถเปนกันชนแนวเขตแดนไทยได  

4)  นโยบายของรัฐบาลกัมพูชามีการกีดกันสินคาไทยของกัมพูชา เชน เครื่องใชไฟฟา เปนตน หาม
นําเขาจากไทย ซึ่งมีการผูกขาดกับสินคาจากเวียดนาม ดังนั้น การนําเขา-สงออกสินคาขึ้นอยูกับกลุมที่มี
อิทธิพลจากสวนกลางที่มีตอการคาตามแนวชายแดน  

5)  ปญหาความไมสงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีผลตอการเปด-ปดดานชองสะงํามีความไม
แนนอน อีกทั้งพ้ืนที่ที่มีความไมชัดเจนในเขตแดน จึงสงผลตอการคาตามแนวชายแดนของดานชองสะงํา การ
ทองเที่ยวขาดความตอเนื่อง และสงผลตอการพัฒนาในดานตาง ๆ ของดานชองสะงํา  

6)  การพิจารณาใหจุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห ใชบัตรผานแดนชั่วคราวได (Temporary 
Border Pass) การเดินทางขามแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตองใชเอกสารเดินทาง คือ หนังสือ
เดินทาง (Passport) และ บัตรผานแดน (Border Pass) ตามความตกลงระหวางไทยกับกัมพูชา วาดวยการ
สัญจรขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง ไมสามารถอํานวยความสะดวกใหกับคนไทยและคนกัมพูชาที่เดินทาง
ทองเที่ยวแลวไมมีเอกสารดังกลาว ตอมาเมื่อป พ .ศ. 2546 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางผูวา
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ และผูวาราชการจังหวัดอุดรมีชัย ใหสามารถขามแดนได โดยตองลงชื่อในสมุดคุมและ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่แตละฝายออกให ซึ่งไมเปนสากล ดังนั้น จังหวัดจึงตองการใหมี
การประกาศใชบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) บริเวณจุดผานแดนชองสะงําได และ
ขั้นตอนการนําเขา-สงออกชัดเจน (เอกสารที่ใช/กฎระเบียบตาง ๆ  ภาษีและไมใชภาษี ขอกีดกันทางการคาตาง ๆ )  

7)  การติดตอทางธุรกิจระหวางคนไทยและคนกัมพูชาบางกลุมยังไมมีความจริงใจ และซื่อสัตย จึงทํา
ใหขาดความไวเนื้อเชื่อใจในการตอตอธุรกิจระหวางกัน  

8)  เจาหนาที่ราชการไมเพียงพอในการบริหารจัดการบริเวณดาน และมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอย 
นอกจากนี้ ไมสามารถใชภาษากัมพูชาในการติดตอสื่อสาร 

9)  การซื้อขายสินคาที่ดานชองสะงํา ตองมีการสื่อสารดวยภาษากัมพูชาในการติดตอสื่อสาร ซึ่งทําให
เปนอุปสรรคกับผูขายคนไทยตองสามารถติดตอดวยภาษากัมพูชาได  

10) ความไมชัดเจนของนโยบายในการจัดการบริหารพื้นที่ระหวางตลาดเกาและเมืองใหมชองสะงํา 
11) ปจจุบันบัตรผานแดนหรือ Border Pass ใชไดเฉพาะคนทองถิ่น ซึ่งสามารถเดินทางไปไดเพียง

จังหวัดอุดรมีชัยเทานั้น จังหวัดศรีสะเกษ ตองการประกาศใชบัตรผานแดนชั่วคราว หรือ Temporary Border 
Pass บริเวณจุดผานแดนชองสะงํา ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางผานทั้งเพ่ือการคาและการ
ทองเที่ยว 

12) การบริหารจัดการและการขามแดน มีเรื่องผลประโยชนเขามาเก่ียวของและมีความซับซอน 
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13) ปจจุบันกัมพูชา มีสินคาจากญี่ปุน จีน เกาหลีใต และเวียดนามจํานวนมาก ทําใหสวนแบงทาง
การตลาดสินคาไทยลดลง และอนาคตทําใหสินคาจากประเทศเหลานี้ทะลักเขามายังไทยตามแนวชายแดน  

14) การขนสงสินคาผานดานชองสะงํา รถไทยสามารถนําเขาไปกัมพูชาไดเพียง 30 กิโลเมตร ทําให
เกิดความไมสะดวกในการขนสงสินคา 

15) การหลั่งไหลของแรงงานเสรีสินคา เนื่องจากแรงงานกัมพูชาแสวงหาตลาดแรงงานในไทย ซึ่งมี
คาแรงที่สูงกวา ในขณะเดียวกัน นายจางคนไทยตองการแรงงานราคาถูก ประกอบกับแรงงานไทยมีการเลือก
งานหรือไมพัฒนาฝมือแรงงาน สงผลใหแรงงานไทยมีอัตราการวางงานเพิ่มข้ึน 

16) ประเทศไทยไมมีไกดทองถิ่นนําเที่ยวเมื่อนักทองเที่ยวกัมพูชาเขามาเที่ยวที่ไทย แตตรงกันขาม
เมื่อนักทองเที่ยวไทยไปเที่ยวที่กัมพูชา ตองมีไกดทองถิ่นกัมพูชานําเที่ยว 

17) การคมนาคมสะดวกทําใหเกิดปญหาดึงแรงงานไปทํางานในจังหวัดใหญ สงผลใหจังหวัดเล็กไมมี
แรงงานทํา ประชากรศรีสะเกษมีจํานวนประมาณ 1.5 ลานคน แตมีประชากรอาศัยอยูจริงประมาณ 900,000 คน 

18) ดานการลงทุนและสงออกกับประเทศกัมพูชา ยังมีความยุงยากโดยเฉพาะฝงกัมพูชา ประจวบกับ
กําลังซื้อของคนกัมพูชายังมีปริมาณนอย การซื้อ-ขายสินคาดวยระบบเงินสด ไมมีหลักประกัน จึงทําใหมีความ
เสี่ยงสูงในการประกอบธุรกิจ 

19) การพิสูจนสัญชาติ มีปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน จะทําอยางไร 2) 
แรงงานตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป ครบอายุแลว รัฐบาลไทยจะอนุญาตใหกับแรงงานทํางานตอหรือไม ซึ่ง
อาจสงผลใหไทยเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

20) การเก็บคาผานแดนตรวจคนเขาเมืองของกัมพูชา คนละ 100 บาท แตในความเปนจริง มีคาใชจาย 
คนละ 10 บาท 

21) จากการนําเขาสินคาจากกัมพูชา เชน พริกแหง ตองมีโควตาสําหรับผูประกอบการแตละราย จึง
สามารถนําเขาสินคาดังกลาวได และในกรณีนําเขาสินคาที่นอกเหนือจากโควตา เชน เม็ดมะมวงหิมพานต มี
คาใชจายภาษีนําเขาสูง รอยละ 50  สวนการยกเวนภาษีตามขอตกลง AFTA ก็ยังทําไมได เนื่องจากขอตกลง
ดังกลาวมีการกีดกันโควตาใหกับผูประกอบการรายใหญ เชน บริษัท ไรทิพย เปนตน สวนผูประกอบการราย
ยอย หรือคนในพ้ืนที่ ไมมีโควตาการนําเขาสินคาเกษตร จึงทําใหมีคาใชจายภาษีนําเขาจํานวนมาก 

 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) จังหวัดศรีสะเกษ เปนเสนทางที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดหลายประเทศ นอกจากกัมพูชา
แลว ยังสามารถเดินทางไปที่ สปป.ลาว และเวียดนามได ดวยระยะทางที่ไมไกลมาก ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษ จึง
สงเสริมดานการคาและการทองเที่ยวของจังหวัด เพ่ือใหเปนที่สนใจแกนักลงทุนที่สนใจ  

2) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกของหนวยงานที่เกี่ยวของบริเวณดานชองสะงํา 
เชน ดานศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ดานกักกันพืช/สัตว ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา ให
เปนไปตามระเบียบและกระบวนการที่รวดเร็วมากขึ้น 

3) สงเสริมสนับสนุนใหนักธุรกิจมีการเขาถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน เชน การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาทาง
การคาไทย-กัมพูชา การเจรจาลดปญหาอุปสรรคระหวางกัน เปนตน 

4) ควรมีความโปรงใสในการใหบริการผูประกอบธุรกิจ และนักธุรกิจควรมีความโปรงใสในการทํา
การคา มีความซื่อสัตย ความจริงใจ เพื่อสรางความเชื่อม่ัน และสรางภาพลักษณที่ดีระหวางกัน 
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5) การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดศรีสะเกษมีแนวโนมการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากมีปจจัย
สนับสนุนหลายประการ ไดแก การเชื่อมโยงระบบคมนาคม นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาชาติ ทําใหมี
การสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ บริเวณแนวชายแดนมากขึ้น 

6) โอกาสสําหรับผูประกอบการชายแดน ทั้งไทยและกัมพูชา ในการขยายการคาระหวางกัน 
โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเกษตร และวัสดุปจจัยทางการผลิตทางดานเกษตร เชน ปุยเคมี ปุย
ชีวภาพ ธุรกิจการทองเที่ยว 

7) ควรมีการทํางานอยางใกลชิดระหวางภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ความกาวหนา กฎระเบียบทางการคาและดานอื่น ๆ เพื่อลดปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

8) ควรมีการเตรียมความพรอม ณ ดานชายแดน และ การจัดระเบียบบริหารจัดการเมืองใหมชองสะงํา
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น   

9) ควรมีจัดการเรื่องบัตรผานแดนของคนไทยและคนกัมพูชาที่ผานเขา-ออกดานชองสะงําใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือเอ้ืออํานวยดานการคาและการทองเที่ยว 

10) ไทยควรมีไกดทองถิ่นนําเที่ยวเมื่อนักทองเที่ยวกัมพูชาเขามาเที่ยวที่ไทย  
11) ควรกระตุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศเพ่ือนบาน เกิดการแขงขันเพ่ือใหได

สินคา หรือผลผลิตที่มีคุณภาพสูง สงผลใหประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการเสียเปรียบดานความสามารถ
ทางการแขงขัน จึงมีการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดีขึ้น และสามารถลดตนทุนไดมากข้ึน 

12) ควรจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยน และบริการขอมูล ณ จุดเดียว (One Stop Service) เชน ขอมูลดาน
การขนสง กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ขอมูลการทําหนังสือผานแดน ขอมูลการทองเที่ยว ที่พัก 
รานอาหาร เปนตน 
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คณะผูศึกษา 
 
คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร  ประธานท่ีปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย     ท่ีปรึกษา  
รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ      ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ     ท่ีปรึกษา 
อาจารยวีระ ภาคอุทัย        ท่ีปรึกษา 
อาจารยศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ท่ีปรึกษา 
 
คณะผูศึกษา 
 
รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี  หัวหนาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   นักวิจัย 
นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์   นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  นักวิจัย 
นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ   นักวิจัย 
นายพชร โนนทิง    นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย   นักวิจัย 
 
งบประมาณ 

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
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จัดทำโดย 

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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