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การศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร



ศศิกรานต วนัสบดีไพศาล1* , กุลภา โภคสวัสดิ2**
์
1*
Sasikran Wanatsabodeepaisarn , Kulapa Pokasawat2**
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
1,2
Master of Business Administration Program, Faculty of Management Science
Ubon Ratchathani University
85 Sathonlamark Road, Mueng Sikhai Sub-district, Warin Chamrap District,
Ubon Ratchathani Province 34190
1,2

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนคาสงชายแดน
ของผูประกอบการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประชากรคือผูมีสวนรวมในกระบวนการคาสง
ชายแดน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยกําหนดลักษณะ
การคัดเลือกตามคุณสมบัติและวัตถุประสงค ไดแก ผูประกอบการคาสงใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
8 คน ผูประกอบอาชีพกรรมกร 10 คน คนขับรถรับจาง 10 คน นายหนา 2 คน และลูกคาชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 15 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมการวิเคราะหขอมูลใชการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคในกระบวนการคาชายแดนอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบวา สวนใหญ
เกิดจากการเก็บภาษี รอยละ 10 ของมูลคาสินคาทีเ่ กินกวา 1,500 บาท ทีด่ า นศุลกากร สปป.ลาว สวนรูปแบบ
การคาชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กําหนดได 6 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการคา
สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น A (Model A) แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร 2) รูปแบบการคา
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: Sasikran.wa.57@ubu.ac.th
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สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น B (Model B) แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา
3) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น C (Model C) แบบขนสงสินคาทางรถโดยสาร
แบบมีนายหนา 4) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น D (Model D) แบบขนสงสินคา
ดวยรถยนตสวนตัว 5) รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น E (Model E) แบบขนสงสินคา
ทางเรือโดยสารโดยใชการสือ่ สารสังคมออนไลน และ 6)รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่
F (Model F) แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารโดย ใชการสื่อสารสังคมออนไลน ทั้งนี้พบวารูปแบบที่มี
ความสะดวกและคาใชจายนอยที่สุดคือรูปแบบการคาชายแดน E และ F คือการขนสงสินคาทางเรือโดยสาร
และรถโดยสารโดยใชการสือ่ สารสังคมออนไลน รูปแบบทีไ่ ดรบั ความนิยมคือ รูปแบบการคาชายแดน B และ
C คือการขนสงสินคาทางเรือโดยสารและรถโดยสารแบบมีนายหนา

คําสําคัญ
รูปแบบการคาสงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ผูประกอบการทองถิ่น

Abstract
This paper presents a study of problems, obstructions and wholesale cross-national border
trade model for local entrepreneurs in Mueang District, Mukdahan Province. The population is
involved in the border trade process in Mueang District, Mukdahan Province. The purposive
sampling was based on qualification criteria and objectives including 8 local entrepreneurs in
Mueang District, Mukdahan Province, 10 laborers, 10 drivers, 2 agents and customers 15 from Lao
PDR. The methods of data collection were in-depth interview and non-participation observation.
Descriptive narrative was used to analyze data.
The findings revealed that The problems and obstacles in the trade process in Mueang
District, Mukdahan Province arise from 10% tax collection from goods with the value exceeding
1,500 Baht at Lao PRD Customs Checkpoint. the form of trade along the border of the local
entrepreneurs in Mueang District, Mukdahan Province can be classified in 6 models. 1) The form
of trade along the border of the local entrepreneurs A (Model A) of trade where goods are
transported via ships 2) The form of trade along the border of the local entrepreneurs B (Model B)
of trade where goods are transported via ships via passenger cars with agents. 3) The form of trade
along the border of the local entrepreneurs C (Model C) of trade where goods are transported via
passenger cars with agents. 4) The form of trade along the border of the local entrepreneurs
D (Model D) of trade where goods are transported via private car. 5) The form of trade along the
border of the local entrepreneurs E (Model E) of trade where goods were transported via ships and
communication is done via social media. 6) The form of trade along the border of the local
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entrepreneurs F (Model F) of trade where goods were transported via passenger cars and
communication is done via social media.
The most convenient and low cost model of trade along the border was the model E and
the model F of trade where goods were transported via ships or transported via passenger cars
and communication is done via social media. The most popular were the model B and the model
C of trade where goods are transported via ships or transported via passenger cars with agents.

Keywords
Wholesale Cross-National Border Trade, Mukdahan Province, Local Entrepreneur

บทนํา
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
ในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องของภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธ
อันยาวนาน และมีการเปดเสนทางคมนาคมทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตามจังหวัดตาง ๆ ที่สะดวกยิ่งขึ้น
สงผลใหปริมาณการคาชายแดนของทั้งสองประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจังหวัดมุกดาหารเปนพื้นที่
ที่ มี ศั ก ยภาพและโอกาสทางการค า และการลงทุ น สู ง ชายแดนติ ด กั บ แขวงสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาวซึ่งเปนประเทศ
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นทุกปมีภูมิศาสตรที่ตั้งอยูบนเสนระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor (EWEC) จากนโยบาย One Belt, One Road
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอีก 64 ประเทศ
ทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยเขาไวดว ยกันภายใตการเชือ่ มโยงทัง้ ทางบกและทางทะเล (Department of Foreign
Trade, 2015) อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบใหจังหวัดมุกดาหาร
เปนพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเหมาะสมในการจัดตัง้ เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (The Secretariat of the
Cabinet, 2014) จุดการคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหารมี 2 แหงคือ ทาเทียบเรือดานศุลกากร บริเวณ
ตลาดอินโดจีน และสะพานมิตรภาพไท-ลาวแหงที่ 2 ทัง้ สองแหงเปนจุดสงออกทีส่ าํ คัญ มีการนําเขา-สงออกสินคา
ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ในปงบประมาณ 2560 มีมลู คาการคาชาย แดนไทย-สปป.ลาว รวมสูงถึง 196,717 ลานบาท
แบงออกเปนการนําเขา 83,656 ลานบาท สงออก 113,061 ลานบาท ดุลการคา 29,405 ลานบาท (Customs
of Mukdahan Province, 2016) การคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว
ไมไดมีเพียงการคาแบบรัฐตอรัฐ แบบโรงงาน หรือบริษัทใหญเปนผูสงออกสินคาดําเนินการตามแบบ
พิธกี ารศุลกากรเทานัน้ ลูกคาชาว สปป. ลาว ทีเ่ ปนพอคาแมคา รายยอยมักเดินทางมาซือ้ สินคาเพือ่ จําหนายตอ
และใชในครัวเรือนของตนเอง สินคาสงออกสวนใหญเปนประเภท สินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณการเกษตร
และของใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อื่ น ๆ มี ก ารส ง ออกสิ น ค า ในแต ล ะวั น จํ า นวนมากผ า นช อ งทางการค า ทั้ ง
อาคารทาเทียบเรือ สถานีขนสงผูโดยสารและสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 (Customs of Mukdahan
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Province, 2016) การคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ ใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มักจะเปนรูปแบบ
ทีเ่ รียบงาย สะดวกและรวดเร็ว มีการใชผมู สี ว นเกีย่ วของกับการคาชายแดนชวยดําเนินการเพือ่ ใหการสงสินคา
ดําเนินงานไปไดอยางราบรืน่ ซึง่ รูปแบบนีย้ งั ไมเปนรูปแบบทีช่ ดั เจน มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบตามความสะดวก
ทัง้ ของผูซ อื้ ผูข ายและตามความเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอยางมากซึง่ จะมีสว น
ทําใหรปู แบบทําใหรปู แบบการคาชายแดนในปจจุบนั เปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
ปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วามีลักษณะการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการขั้นตอนการการสงออกเปนรูปแบบใด
เพื่อผูประกอบการทองถิ่นจะสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพื่อสราง
ความสามารถทางการแขงขันไดตอไป

วัตถุประสงค
ศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนคาสงชายแดนของผูประกอบการคาสงใน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทบทวนวรรณกรรม
1. กระบวนการคาชายแดน
การคาชายแดน หมายถึง การคาที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ของประชาชนหรือผูประกอบการ
ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การคาชายแดนมี
วิวฒ
ั นาการอยางตอเนือ่ ง เริม่ ตนจากการคาแลกเปลีย่ นผลผลิตทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีพ เมือ่ มีผลผลิตมากขึน้
และเกินความตองการ ก็เริม่ พัฒนาสูก ารแลกเปลีย่ นผลผลิตเพือ่ หวังผลกําไร แตยงั คงจํากัดอยูใ นเฉพาะพืน้ ที่
บริเวณตามแนวชายแดนทีเ่ คยเปนชุมชนดัง้ เดิมตามเสนทางทีเ่ คยใชอยูแ ตเดิมเมือ่ ครัง้ ยังไมแบงเขตแดนหรือ
อาณาเขตทีเ่ รียกวา ชองทางการคาตามธรรมชาติ หรือเรียกอีกอยางวา จุดผอนปรนทางการคา (Wairatphanit,
2006)
ในอดีตการคาชายแดนในจังหวัดมุกดาหาร มีการขนสงสินคาผานทางเรือโดยสารขามฝาก
บริเวณสองนางสถิต อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ติดกับตลาดอินโดจีนเพียงชองทางเดียว การนําเขาและ
สงออกสินคา จากมีการซื้อขายและสงออกสินคาที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน หรือเปนสินคา
ทีห่ าไดจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากปา ปจจุบนั การนําเขาและสงออกไดเปลีย่ นเปนสินคาทีม่ คี วามหลากหลาย
และมีมูลคาเพิ่มมาก เชน สินคาอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เสื้อผา เปนตน
ตอมาในป พ.ศ. 2550 มีการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เชื่อมตอระหวาง
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
ในปงบประมาณ 2560 มีการขนสงสินคาผานชองทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 อยางมากผาน
พิธกี ารศุลกากร ระเบียบสินคาเขาและออกอยางถูกตอง สินคาทีม่ กี ารสงออกสินคาไปยังแขวงสะหวันนะเขต
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สปป.ลาวสูงสุดคือ หนวยประมวลผลหรือหนวยเก็บขอมูล รองลงมาคือแผนวงจรพิมพ อุปกรณสํารองไฟ
ทรานซิสเตอร นํา้ ตาลทราย และนํา้ มันเชือ้ เพลิง ตามลําดับ รวมมูลคาการคาชายแดน 196, 717, 185, 263.870
บาท แบงออกเปน มูลคาการนําเขาสินคา 83, 656, 070, 765.590 บาท และมูลคาการสงออกสินคา
113, 061, 114, 498.280 บาท (Customs of Mukdahan Province, 2016)
ถึงแมจะมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 แตการเดินทางโดยเรือโดยสารขามฟากก็ยังคง
มีความสําคัญสําหรับการเดินทางไปมาของชาวไทยและ ชาว สปป. ลาว สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่ผลิตและจําหนายในประเทศไทยไดรับความนิยมใน สปป. ลาว อยางมาก ดวยคุณภาพ ความหลากหลาย
ของสินคา ความทันสมัย และราคาสินคาทีพ่ อจะเปนทีย่ อมรับ อีกทัง้ สือ่ โทรทัศนของไทยมีอทิ ธิพลตอประชาชน
ชาว สปป. ลาว จึงทําใหความตองการสินคาของไทยกระจายออกไปอยางมาก สินคาเหลานี้พอคาแมคา
ชาว สปป. ลาว มักสงออกไปทางเรือโดยสารขามฟาก มากกวาผานทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2
เพราะมีความสะดวก มีนายหนารับจางจัดการขนสงสินคาไปยังสปป.ลาวให และมีคาใชจายไมแพง
2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกทางธุรกิจ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีแนวโนมวาจะมีอัตรา
การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ผูป ระกอบการองคกรธุรกิจจะตองปรับตัวใหเขากับปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกเปนพลังผลักดันจากภายนอก เปนปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดและสงผลตอการดําเนินงานผูประกอบการหรือองคกรธุรกิจ ดังนี้ (Mechart, 2006)
2.1 ดานการเมืองระบบการเมืองและกฎหมายของแตละประเทศจะแตกตางกัน ซึ่งกฎหมาย
ของแตละประเทศจะเขามามีสวนรวมและควบคุมการดําเนินงานในการทํางานของภาคธุรกิจ
2.2 ด า นเศรษฐกิ จ เป น ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาพรวมด า นเศรษฐกิ จ ขององค ก รที่ ตั้ ง อยู  บ น
สภาพเศรษฐกิจของแตละสังคมในแตละชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง ปจจัยดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอ
การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3. ดานสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลตอกรดําเนินงานขององคกร
เชน ความแตกตางดานประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเปนอยู ระดับการศึกษา การรับรูแ ละทัศนคติ เปนตน
2.4. ดานเทคโนโลยีความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลทั้งดานดีและไมดีตอองคกร
จึงควรปรับตัวเพื่อใหทันตอเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งการสื่อสาร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
ทั้งในผลการวิจัยของ Junsuwan (2014) เรื่อง แนวทางการพัฒนาดานชายแดนสะเดา
โดยในงานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อนําผลการวิเคราะห
ไปเสนอแนวทางหรือกลยุทธ โดยในสวนของจุดแข็งจุดออน เปนเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน
หรือระบบ ใชหลัก 4M ตามหลักการบริหารจัดการเปนเครื่องมือในการวิเคราะห ในขณะที่ดานโอกาส
และอุปสรรค เปนเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานหรือระบบ ผูวิจัยใชหลัก PEST Analysis
ประกอบดวย ดานการเมือง (Political) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social) และ
ดานเทคโนโลยี (Technology) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ผลการวิเคราะห ทําใหทราบวาดานชายแดน

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

249

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

สะเดาคอนขางมีศักยภาพในการเขาสูระบบ NSW เนื่องจากมีจุดแข็งในเรื่องของบุคลากร งบประมาณและ
ดานกายภาพ มีโอกาสในเรื่องของกรอบความรวมมือตางๆ งบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาระบบ
แต ยั ง มี จุ ด อ อ นในเรื่ อ งของกระบวนการในการใช ร ะบบ และอุ ป สรรคเรื่ อ งข อ กฎหมายที่ ยั ง ไม เ อื้ อ ต อ
การใชระบบตลอดจนการกําหนดผูรับผิดชอบหลักไมมีอํานาจเต็มในการบริหารจัดการ
3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis)
PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ "ภาพรวม"
ของสภาพแวดลอมพื้นที่ที่กําลังจะเขาไปดําเนินงานดานธุรกิจและคิดเกี่ยวกับโอกาส และภัยคุกคามที่อยู
ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม PEST Analysis จะชวยในดานการวิเคราะหการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
PEST Analysis ประกอบดวย (Morrison, 2006)
3.1 ปจจัยทางการเมือง (Political) เชน กฎหมาย นโยบายตางๆ ของภาครัฐทีส่ ง ผลถึงภาคธุรกิจ
เปนตน
3.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว คาเงินตกตํ่า เปนตน
3.3 ปจจัยทางสังคม (Social) เชน ระดับการศึกษาพื้นฐานที่สูงขึ้น ขนาดและลักษณะของ
ครอบครัว เปนตน
3.4 ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีตางๆ เชน ระบบ
การขนสงการสื่อสาร และ Social Network

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการศึกษาวิจัยได ดังภาพที่ 1

ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยดาการเมือง
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางดานสังคม
ปจจัยทางดานเทคโนโลยี
ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน

กระบวนการ
การติดตอสื่อสาร
ความหลายหลายของสินคา
ราคา
การบริการ
การขนสง
การชําระเงิน
ความถี่ในการซื้อสินคา

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปญหาอุปสรรค
การคาชายแดน
และรูปแบบ
การคาชายแดน
ของผูประกอบการ
ทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ ประชากรเปาหมายทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ผูม สี ว นเกีย่ วของในกระบวนการ
คาสง ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดแก กลุม ผูป ระกอบการคาสง ผูม อี าชีพกรรมกร ผูม อี าชีพขับรถรับจาง
ผูมีอาชีพนายหนา และลูกคาชาว สปป. ลาว
1.2 กลุม ตัวอยาง คือ ผูม สี ว นเกีย่ วของในกระบวนการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยลักษณะการเลือกกลุมตัวอยาง
เปนไปตามคุณสมบัตแิ ละวัตถุประสงคของการวิจยั และกลุม ตัวอยางยินดีเปดเผยขอมูลในการคาชายแดน ดังนี้
1.2.1 กลุมผูประกอบการคาสง กลุมตัวอยางที่เลือกมีลักษณะคือมีการจําหนายสินคา
ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารใหแกผูประกอบการคาแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว โดยผูประกอบการ
จะตองมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 8 คน
1.2.2 ผูม อี าชีพกรรมกร กลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมีลกั ษณะคือ รับจางแบกหามสินคาในบริเวณ
ทาเทียบเรือมุกดาหาร จํานวน 10 คน
1.2.3 ผูมีอาชีพขับรถรับจาง กลุมตัวอยางที่เลือกมีลักษณะคือ รับจางขนสงสินคา
ใหกับผูประกอบการชาว สปป. ลาว ที่เขามาซื้อสินคาในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 10 คน
1.2.4 ผูม อี าชีพ นายหนา กลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมีลกั ษณะคือ รับจางซือ้ สินคาตามรายการ
สั่งใหแกลูกคาชาว สปป. ลาว และดําเนินการขนสงถึงผูรับที่ สปป. ลาว จํานวน 2 คน
1.2.5 ลูกคาชาว สปป. ลาว กลุมตัวอยางที่เลือกมีลักษณะคือเปนลูกคาที่ซื้อสินคากับ
ผูประกอบการคาสงใน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 15 คน
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง กับผูม สี ว นเกีย่ วของในการดําเนินธุรกิจคาสงชายแดน
เพือ่ ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ เปดโอกาส
ใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ประกอบดวยคําถาม
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการคาสงในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
1) ดานการติดตอสือ่ สาร 2) ดานความหลากหลายของสินคา 3) ดานราคา 4) ดานการบริการ 5) ดานการขนสง
6) การชําระเงิน และ 7) ดานความถี่ในการซื้อสินคาคําถาม สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย นํ า เสนอแบบสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรในการศึกษา หาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข
ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมของภาษาและถอยคําที่ใช ลักษณะคํากํากวมหรือไมจากนั้นจึงนําไปแกไข
ขอบกพรอง
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2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
จริงและถูกตอง ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารเก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม กําหนดประเด็นในการสังเกต ดังนี้
1) ดานการติดตอสือ่ สาร 2) ดานความหลากหลายของสินคา 3) ดานราคา 4) ดานการบริการ 5) ดานการขนสง
6) การชําระเงิน 7) ดานความถี่ในการซื้อสินคาและใชแบบบันทึกการสังเกต
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ไดลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม
ระยะเวลา 90 วันตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 - ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่ในการเก็บขอมูลคือ รานคา
ของผูประกอบการ สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 2 อาคารทาเทียบเรือทาขาม สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดมุกดาหาร
4. การตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การตรวจสอบขอมูล ไดทําการตรวจสอบขอมูลพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลเพื่อเปนการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทันที ซึ่งไดอาศัยการตรวจสอบแบบหลายมุมมองหรือแบบสามเสา
(Methodological Triangulation) ของ Denizen (Denizen, 1970 as cited in Chantavanich, 2004)
นํามาปรับใช ดังนี้
4.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ไดใชการตรวจสอบโดย
การสั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตแบบไม มี ส  ว นร ว ม โดยใช ก ลุ  ม ตั ว อย า งเดิ ม แตกต า งที่ เ วลาผู  วิ จั ย
ไดทําการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเมื่อเวลาผานไปประมาณ 1 สัปดาหไดทําการสัมภาษณและสังเกต
แบบไมมสี ว นรวมซํา้ อีกครัง้ ในกลุม ตัวอยางเดิม ผลการตรวจสอบพบวา ขอมูลทีไ่ ดรบั ตรงกันแมจะไดรบั ตางเวลา
4.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation) ไดให
ผูชวยผูวิจัย เปนผูลงพื้นที่ทําการสังเกตและสัมภาษณกลุมตัวอยางแทนผูวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางเดียวกัน
ผลการตรวจสอบพบวา ขอมูลที่ไดรับตรงกันแมวาจะเปลี่ยนตัวผูทําการสัมภาษณ
4.1.3 การตรวจสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)
ไดใชการการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ควบคูไปกับการสัมภาษณพรอมกันนั้นไดทําการศึกษาขอมูลจาก
เอกสารอื่นๆ และงานวิจัยอื่นๆประกอบดวย ผลการตรวจสอบพิจารณาจากการสัมภาษณผูใหขอมูล
จํานวนหลายคนใหความเห็นที่ตรงกันหรือคลายกันในแตประเด็น
4.2 การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดลักษณะการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ
กลุม ตัวอยาง โดยนําขอมูลทีไ่ ดรบั จากการสัมภาษณกลุม ตัวอยางมาจัดกลุม และวิเคราะหภาพรวมของขอมูล
วา ในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการ
ทองถิ่นอยางไร และประยุกตใชแนวทาง 6 ขั้นตอนของ Moustakas (Moustakas, 1994 as cited in
BoonSathon, 2003) และใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม (PEST Analysis) (Morrison, 2006)
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการคาชายแดนของผูประกอบการ
ทองถิ่น ดังนี้
1.1 ดานการเมืองการปกครอง การเก็บภาษีอากรมูลคาเพิม่ (VAT) ทีด่ า นศุลกากร สปป. ลาว
สําหรับสินคาที่ติดตัวมากับผูโดยสาร ในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาเครื่องใชที่มีมูลคาเกินกวา 1,500 บาท
1.2 ดานเศรษฐกิจ การเก็บภาษีอากรมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่ดานศุลกากร สปป. ลาว ทําให
การซื้อสินคาของชาว สปป. ลาว มีจํานวนลดลง ผูประกอบการรานคาตางก็ไดผลกระทบมียอดขายที่ลดลง
นอกจากนั้ น ร า นค า ที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น ทั้ ง ร า นค า ระดั บ ท อ งถิ่ น เดี ย วกั น และห า งค า ปลี ก ขนาดใหญ
อํานาจการตอรองราคาของลูกคาจึงมีมากขึน้ ผูป ระกอบการทองถิน่ ทีต่ อ งการรักษาฐานลูกไวจงึ มีการลดราคา
จัดโปรโมชั่นใหกับลูกคาเสมอ นอกจากนั้น เมื่อมีคาใชจายดานภาษีมากขึ้น ลูกคาชาว สปป. ลาว บางราย
เลือกใชการลักลอบขนสงสินคาแบบไมพิธีการศุลกากรเพื่อลดคาใชจาย
1.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม ผูป ระกอบการระดับทองถิน่ ขาดแรงงานระดับลูกจาง แรงงาน
จาก สปป. ลาว เขามามากในประเทศไทย แตบางชวงเวลาวันหยุดยาว หรือฤดูทํานา แรงงานเหลานี้มักจะ
กลับไปยังบานเกิด ทําใหผูประกอบการที่วาจางแรงงานเหลานี้ขาดแรงงานทํางาน
1.4 ดานเทคโนโลยี ผูป ระกอบการยังขาดความรูด า นเทคโนโลยีในการพัฒนา เพิม่ ฐานลูกคา
และชวยในการทําการคา
2. ผลการศึกษารูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นใน อําเภอเมือง
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ผลการศึกษาพบวา กลุมลูกคาชาว สปป. ลาว ที่ขามมาซื้อสินคาที่ อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหารเปนผูกําหนดรูปแบบของกระบวนการคาสงชายแดน โดยสามารถกําหนดรูปแบบได
6 รูปแบบ ดังตาราง
ที่

รูปแบบการคา

กระบวนการคาโดยสรุป

ขอดี ขอจํากัด

1

รูปแบบ A (Model A):
รูปแบบการคา
สงชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคา
ทางเรือโดยสาร

เปนรูปแบบการคาแบบดั้งเดิม
ลูกคา สปป. ลาว เดินทาง
มาซื้อสินคาทางเรือโดยสาร
ระหวางประเทศ จางรถรับจาง
เพื่อซื้อสินคาและนําสินคากลับ
ทางเรือโดยสาร มีการวาจาง
กรรมกรเพื่อนําสินคาลงเรือ
(ฝงไทย) และขึ้นทาเรือ
(ฝง สปป. ลาว)

ขอจํากัด
รูปแบบนี้ไมมีนายหนาเขามา
ชวยอํานวยความสะดวก
ดําเนินการขนสงสินคาใหกับ
ลูกคา เมื่อมีสินคาจํานวนมาก
ลูกคาจะตองวาจางรถรับจาง
กรรมกรในการขนสงสินคาเอง
ทั้งสิ้น ซึ่งอาจมีคาใชจายสูง
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ที่

รูปแบบการคา

กระบวนการคาโดยสรุป

ขอดี ขอจํากัด

2

รูปแบบ B (Model B):
รูปแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการ
ทองถิ่นแบบ
ขนสงสินคาทางเรือ
โดยสารแบบมีนายหนา
รูปแบบ C (Model C):
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคาทางรถ
โดยสารแบบมีนายหนา
รูปแบบ D (Model D):
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคา
ดวยรถยนตสว นตัว

ลูกคา สปป.ลาว เดินทางมา
ซื้อสินคาทางเรือโดยสาร
ระหวางประเทศและ วาจาง
นายหนาเพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการขนสงสินคา
กลับไปยัง สปป.ลาว
ลูกคา สปป.ลาว เดินทางมา
ซื้อสินคาทางรถโดยสารระหวาง
ประเทศ วาจางนายหนา
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการขนสงสินคา
กลับไปยัง สปป.ลาว
ลูกคาชาว สปป.ลาว เดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัวผานสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2
ซื้อสินคาและนํากลับดวย
รถยนตสวนตัว

รูปแบบ E (Model E):
รูปแบบการคาสง
ชายแดนของ
ผูประกอบการทองถิ่น
แบบขนสงสินคา
ทางเรือโดยสาร

ลูกคา สปป.ลาว ใชการสื่อสาร
สังคมออนไลนสั่งซื้อสินคา
กับรานคา รานคาสงสินคา
ทางเรือโดยสารระหวางประเทศ
วาจางนายหนาเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการ

ขอดี
มีคาใชจายและมีความสะดวก
ในการเดินทางและสงสินคา
ในระดับปานกลาง มีนายหนา
ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคากลับไปยัง สปป.ลาว
ขอดี
มีคาใชจายและมีความสะดวก
ในการเดินทางและสงสินคา
ในระดับปานกลางมีนายหนา
ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ขนสงสินคากลับไปยัง สปป.ลาว
ขอดี
การมาดวยรถยนตสวนตัว ทําให
ลูกคาชาว สปป. ลาว ไดมาทําธุระ
สวนตัวอยางอื่น มีความอิสระ
ในการเดินทางซื้อสินคาและ
ทองเที่ยว และสามารถซื้อสินคา
กลับไดไมจํากัด
ขอจํากัด
มีคาใชจายในการเดินทาง
ตอครั้งสูงกวารูปแบบอื่นๆ และ
การซื้อสินคาจํานวนมากเพื่อ
การคา อาจทําใหตองเสียภาษี
นําเขาที่ดานศุลกากร สปป. ลาว
ขอดี
มีความสะดวกและคาใชจาย
ประหยัด ลูกคาไมตองเดินทาง
มาซื้อสินคาดวยตนเอง
ไมตองเสียเวลาเดินทาง
ใชการสื่อสารผานโทรศัพท

3

4

5
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ที่

รูปแบบการคา

5

โดยใชการสื่อสาร
สังคมออนไลน (ตอ)

6

กระบวนการคาโดยสรุป

ขอดี ขอจํากัด

ดําเนินการขนสงสินคากลับไปยัง หรือการสื่อสารสังคมออนไลน
ในการสั่งสินคากับรานคา และ
สปป. ลาว (ตอ)
ฝากเงินสดมากับนายหนา
นายหนาชวยอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคากลับไปยัง
สปป. ลาว
ขอจํากัด
หากรานคามีสินคาใหม ลูกคา
อาจเสียโอกาสในการไดสินคา
ใหมไปเปดตลาด เพื่อเปน
การเพิ่มลูกคาใหแกรานคาได
รูปแบบ F (Model F):
ลูกคา สปป. ลาว ใชการสื่อสาร ขอดี
รูปแบบการคาสงชายแดน สังคมออนไลนสั่งซื้อสินคากับ
มีความสะดวกและคาใชจาย
ของผูป ระกอบการทองถิน่ รานคา รานคาสงสินคา
ประหยัด ลูกคาไมตองเดินทาง
แบบขนสงสินคาทาง
ทางรถโดยสารระหวางประเทศ มาซื้อสินคาดวยตนเอง ไมตอง
เสียเวลาเดินทาง ใชการสื่อสาร
รถโดยสารและ
วาจางนายหนาเพื่อ
ผานโทรศัพทหรือสังคมออนไลน
ใชการสือ่ สาร
อํานวยความสะดวก
ในการสั่งสินคากับรานคา และ
ในการดําเนินการขนสงสินคา
สังคมออนไลน
ฝากเงินสดมากับนายหนา
กลับไปยัง สปป. ลาว
นายหนาชวยอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคากลับไปยัง
สปป. ลาว
ขอจํากัด
หากรานคามีสินคาใหม
ลูกคาอาจเสียโอกาสในการ
ไดสินคาใหมไปเปดตลาด
เพื่อเปนการเพิ่มลูกคา
ใหแกรานคาได
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ปญหา อุปสรรคในการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบปญหา อุปสรรคการคาสงชายแดน คือปญหาการเก็บภาษีอากร
มูลคาเพิม่ (VAT) ทีด่ า นศุลกากร สปป.ลาว สําหรับสินคาทีต่ ดิ ตัวมากับผูโ ดยสาร ในอัตรารอยละ 10 ของมูลคา
เครือ่ งใชทมี่ มี ลู คาเกินกวา 1,500 บาท การเรียกเก็บภาษีอากรมูลคาเพิม่ นี้ สงผลกระทบตอลูกคาชาว สปป. ลาว
และผูป ระกอบการรานคา เปนอยางมาก เนือ่ งจากหากลูกคาชาว สปป. ลาว ซือ้ สินคามากเกินกวา 1,500 บาท
จะทํ า ให ถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี จึ ง ซื้ อ สิ น ค า น อ ยลง ผู  ป ระกอบการร า นค า ต า ง ๆ จึ ง ขายสิ น ค า ได น  อ ยลง
เกิดผลกระทบกับผูมีสวนรวมในการคาชายแดนทั้งระบบ ในดานการขนสงสินคา ลูกคาชาว สปป. ลาว
เลือกใชการสงสินคากลับไปยัง สปป. ลาว โดยใชนายหนาเปนผูอํานวยความสะดวกจัดการขนสงสินคา
ประสานงานในดานตาง ๆ ทั้งพิธีการศุลกากร การขนสงสินคา การชําระเงิน หรือ ลูกคาบางรายเลือกใช
การขนสงสินคากลับไปยัง สปป. ลาว โดยลักลอบนําสินคากลับไปยัง สปป. ลาว แบบผิดกฎหมาย ไมผาน
พิธีการศุลกากร ไมชําระคาภาษีอากรอยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ Sengiam (2007) ที่ทําการ
ศึกษาเรื่อง ปญหาการคาชายแดน จังหวัดตากผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง แบงปญหาออกเปน 3 ดาน
คือ 1) ปญหาทางดานการคาชายแดนทั่วไป พบวาปญหาในเรื่องขอจํากัด ในการนําเขาหรือสงออกสินคา
บางชนิด เปนปญหามากที่สุด 2) ปญหาทางดานโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการสื่อสาร พบวา
ป ญ หาทางด า นการเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในการขนส ง ทั้ ง ในระบบและนอกระบบซึ่ ง ส ง ผลให ต  น ทุ น ของ
ผูประกอบการเพิ่มขึ้น เปนปญหามากที่สุด และ 3) ปญหาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ
พบวาปญหาทางดานขั้นตอน พิธีการทางศุลกากรสําหรับสินคาบางประเภท เปนปญหามากที่สุด
นอกจากนั้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Chaiudom (2007) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป ญ หา
การคาชายแดนไทย-พมาในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน ผลการศึกษาพบวา ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน ยังมีปญหาการคานอกระบบซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดการลักลอบนําเขาและสงออกสินคา
นอกระบบเพราะภาษีทางการคาสูง ขั้นตอนของพิธีการทางศุลกากรมีความซับซอน ยุงยาก และทําให
ผูประกอบการมีกําไรมากกวาการคาในระบบ
2. รูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น
จากการศึกษาเอกสารและผลการศึกษารูปแบบการคาชายแดนที่พบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถกําหนดรูปแบบได 6 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบ A (Model A): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการ
ทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร (2) รูปแบบ B (Model B): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการ
ทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา (3) รูปแบบ C (Model C): รูปแบบการคา
สงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนา (4) รูปแบบ D
(Model D): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาดวยรถยนตสวนตัว
(5) รูปแบบ E (Model E): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสาร
โดยใชการสือ่ สารสังคมออนไลน และ (6) รูปแบบ F (Model F): รูปแบบการคาสงชายแดนของผูป ระกอบการ
ทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารและใชการสือ่ สารสังคมออนไลน โดยพบวา รูปแบบการคาสงชายแดน
ของผูประกอบการทองถิ่นแบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนา (Model B) และรูปแบบการคา
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สงชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนา (Model C) ซึง่ สอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของ Naing (2010) ผลการศึ ก ษาพบว า นายหน า เป น ผู  อํ า นวยความสะดวกในการค า
มีความสําคัญในการคาชายแดนอยางมาก

สรุป
จากการศึกษาปญหา อุปสรรคและรูปแบบการคาชายแดนของผูป ระกอบการทองถิน่ ในอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบ ปญหาเรื่องการขึ้นอัตราภาษี รอยละ 10 ที่ศุลกากรฝง สปป. ลาว
สงผลใหลกู คาชาว สปป. ลาว ซือ้ สินคาลดนอยลง กระทบตอผูป ระกอบการคาในจังหวัดมุกดาหาร และสงผล
ถึงอาชีพอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากรของไทยและ
สปป. ลาว ควรพิจารณาหารือเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับภาษี ที่สงผลกระทบตอการคาชายแดนทั้งไทยและ
สปป. ลาว เพื่อใหการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว มีความราบรื่น ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดมีการเจริญเติบโต
รูปแบบการคาชายแดนที่เปนที่นิยม คือรูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น B
แบบขนสงสินคาทางเรือโดยสารแบบมีนายหนาและ รูปแบบการคาสงชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น C
แบบขนสงสินคาทางรถโดยสารแบบมีนายหนาจะมีคา ใชจา ยและมีความสะดวกในการเดินทางและสงสินคา
ในระดับใกลเคียงกัน การเดินทางดวยเรือโดยสารระหวางประเทศและทางรถโดยสารระหวางประเทศนั้น
ลูกคามักจะตัดสินใจเลือกจากสินคาที่ตองการซื้อ เชน สินคาที่มีนํ้าหนักมาก ชิ้นไมใหญนัก อาหารหรือ
เครื่องดื่มที่ตองการรักษาความเย็น มักจะสงดวยรถโดยสารระหวางประเทศ เพราะการเดินทางรถโดยสาร
ระหวางประเทศใชเดินทางประมาณ 30 นาที เทานั้น และสินคาที่มีขนาดใหญ มีปริมาณมากมักสงทางเรือ
โดยสารระหวางประเทศ ขั้นตอนในการขนสงสินคาไปยัง สปป. ลาว มีรูปแบบที่เรียบงาย ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการคาชายแดนหลายอาชีพเขามามีสว นรวมในกระบวนการคาชายแดนนี้ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการคา
การลงทุน ทําใหระบบเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมีการเจริญเติบโตในอนาคตรูปแบบการคาชายแดน
อาจมีการเปลีย่ นแปลงไป มีความทันสมัย ทันตอโลกทีห่ มุนตามเทคโนโลยี เชน การขนถายสินคาปริมาณมาก
ควรใชเครื่องทุนแรงแทนกําลังคน หรือ การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน เชน ไลน (LINE) เฟสบุค
(Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) ฯลฯ เสนอขายสินคาใหแกลูกคา เปนตน ผูประกอบการ
จึงควรปรับตัวใหเทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนารานคา สินคา การบริการ ทั้งนี้เพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนในอนาคต
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบปญหาเรือ่ งการขึน้ อัตราภาษี รอยละ 10 ทีศ่ ลุ กากรฝง สปป. ลาว สงผลใหลกู คา
ชาว สปป. ลาว ซื้อสินคาลดนอยลง กระทบตอผูประกอบการคาในจังหวัดมุกดาหาร และสงผลถึงอาชีพอื่น ๆ
ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการอีกดวย หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากรของ สปป. ลาว
ควรพิจารณาถึงอัตราการเรียกเก็บภาษี รอยละ 10 ที่สงผลกระทบตอการคาชายแดนทั้งไทยและ สปป. ลาว

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

257

2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.1 รู ป แบบการค า ชายแดนควรมี ค วามทั น สมั ย ทั น ต อ โลกที่ ห มุ น ตามเทคโนโลยี เช น
การขนถายสินคาปริมาณมากควรใชเครื่องทุนแรงแทนกําลังคน หรือ การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน
เชน ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) ฯลฯ เสนอขายสินคาใหแกลูกคา ทั้งนี้
เพื่อลดขั้นตอน เพื่อความสะดวกสบาย และลดคาใชจาย
2.2 กรณีจังหวัดมุกดาหารที่มีชายแดนติดกับ สปป. ลาว โดยมีแมนํ้าโขงเปนเสนเขตแดน
พบวาการขนสงสินคาทางเรือโดยสารยังไมมกี ารประกันภัยสินคาอีกทัง้ เรือโดยสารมีขนาดเล็กใชขนสงสินคา
พรอมไปดวย ซึ่งเปนอันตรายอยางมากทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสองฝาย
ควรปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันตอไป
3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ตัวเลขการคาชายแดนสวนใหญของจังหวัดมุกดาหาร เปนตัวเลขการคา การสงออก
โดยบริษัท หรือโรงงานขนาดใหญ ที่ไมไดเปนการคาขายของผูประกอบการทองถิ่น หรืออาจมีบาง ทําใหไม
เปนตัวเลขทีแ่ ทจริงของผูป ระกอบการทองถิน่ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ตอไป ควรศึกษาถึงตัวเลขการสงออกสินคา
ชายแดนของผูประกอบการทองถิ่นที่แทจริง
3.2 เนื่องจากประเทศไทยและ สปป. ลาว มีจุดเชื่อมตอกันระหวางประเทศเปนระยะทางถึง
1,810 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด คือ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย นาน
พะเยา อุตรดิตถ เชียงราย พิษณุโลก อํานาจเจริญ บึงกาฬและอุบลราชธานี ประเทศไทยมีชองทางคาขาย
ตามแนวชายแดนกับ สปป. ลาว ประมาณ 89 จุด (รวมจุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชั่วคราวและ
จุดผอนปรน) ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมพื้นที่มีการทําการคาชายแดนไทยและ สปป. ลาว ผูวิจัย
เห็นวาควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการคาชายแดนผูประกอบการทองถิ่นระหวางไทยและ สปป. ลาว ในทุกจุด
เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการคาชายแดนของผูประกอบการทองถิ่น ปญหาและอุปสรรคตอการคาชายแดน
เพื่อเปนขอมูลที่ละเอียดและสอดคลองกับความเปนจริงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ชวยเหลือผูประกอบการทองถิ่นในการคาชายแดนระหวาง
ประเทศ และเพื่อสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกประชาชนตอไป
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