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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ พบว่า ตลาดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำและตลาดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม มีสภาพ
ปัญหาผู้ค้ารายย่อยที่เหมือนกัน คือ 1) พื้นที่ตลาด 2) ผู้ค้ารายย่อย 3) ลูกค้า และปัญหาที่แตกต่างกัน
คือ สินค้าที่จำหน่าย ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยเหมือนกัน คือ 1) ให้หน่วยงานเข้ามาจัดระเบียบและ
ให้เป็นพื้นที่ตลาดถาวร 2) ให้จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริหารต่อเนื่อง ความต้องการที่แตกต่างของ
ผู้ค้ารายย่อย คือ 1) กระตุ้นให้ลูกค้าชาวไทยซื้อสินค้ามากขึ้น 2) พื้นที่ไม่เพิ่มค่าเช่า 3) มีผู้ดูแลตลาด
ชัดเจนและมีความปลอดภัยของสินค้า 4) เจ้าหน้าที่ไทยยึดหยุ่นในการใช้ระเบียบกฎหมาย 5) เจ้าหน้าที่
กัมพูชาเก็บ ภาษีให้เป็น ระบบมีมาตรฐาน ข้อจำกัดของผู้ค้ารายย่อยมี ความแตกต่างกันของสองพื้ นที่
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ คือ 1) ผู้ค้ารายย่อยมีงบลงทุนน้อย 2) ตลาดเป็นพื้นที่มีปัญหาขับเคลื่อนไม่
เต็มศักยภาพ 3) ตลาดห่างจากจุดผ่านแดนถาวรมาก 4) ตลาดมีการกำหนดวันค้าขาย 5) พื้นที่ตลาดฝั่ง
กัมพูชาเป็นพื้นที่ของนายทุนมีค่าเช่าขึ้นทุกปี จุดผ่านแดนช่องจอม คือ นโยบายภาครัฐควบคุมสินค้า
ลิขสิทธิ์และ อย. ศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ คือ 1) ติดต่อสื่อสารภาษาไทยและ
เขมรได้ดี 2) การค้าขายวันที่กำหนดไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าออก ศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดน
ถาวรช่องจอม คือ 1) ผู้ค้ารายย่อยมีเงินลงทุนสูง 2) ลูกค้าชาวกัมพูชาและชาวไทยเชื่อมั่นในคุณภาพ
สินค้าที่ผลิตในไทย และ 3) มีการค้าขายทุกวัน กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ
มี 6 กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้ค้ารายย่อยมีการสื่อสารภาษาเขมรและไทยเพื่อค้าขาย 2) สร้างความสัมพันธ์
ระดับจังหวัดทั้งสองประเทศให้เป็นเมืองคู่ค้าต่อเนื่อง 3) เชื่อมโยงการคมนาคมให้คล่องตัว 4) จัดพื้นที่
ค้าขายใกล้กับจุดผ่านแดน 5) ให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการตลาด 6) ส่งเสริมให้สินค้ามีความ
หลากหลาย และ 7) สนับสนุนผู้ค้ารายย่อยระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพ กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุด
ผ่านแดนถาวรช่องจอม มี 3 กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้ค้ารายย่อยศึกษาระเบียบกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ 2) จัดผังโครงสร้างตลาดให้ เป็ นระบบ และ 3) กำหนดควบคุมระบบการชำระเงินให้ชัดเจน
ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อย มีความแตกต่างกัน จุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะงำ คือ 1) ส่งเสริมหน่วยงานท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่มี มาตรฐาน 2) ส่งเสริมให้เกิด
กลไกบูรณาการทำงานชายแดนเป็นรูปธรรม 3) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับท้องถิ่น
a
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ตามแนวชายแดน และ 4) ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ ค้ า รายย่ อ ยระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้
และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม คือ 1) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าชายแดนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
2) ส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้ภาษาเขมรและภาษาไทยมากขึ้น และ 3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
คำสำคัญ กลยุทธ์ การพัฒนา ผู้ค้ารายย่อย จุดผ่านแดนถาวร
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Developing Strategies for the Retailers along
Thailand-Cambodia Border Crossing Points
Amon Senphuwa a

Abstract
This research found that the same problems of the retailers at Chong Sa-Ngam and
Chong Chom permanent border crossing point markets were: 1) market areas, 2) retailers and
3) customers, while the different problem was the products. The same needs of retailers were:
1) allowing agencies to organize to be permanent market space and2) arranging systematic
infrastructure and continuous management. On the other hand, the different needs of retailers
were: 1) encouraging Thai customers to buy more products, 2) not increasing rental space fees,
3) providing responsible persons for markets clearly and product safety, 4) being flexible in law
enforcement of Thai officials and 5) collecting taxes of Cambodian officials systematically with
standard. Moreover, the limitations of retailers were different in two areas. The limitations at
Chong Sa-Ngam permanent border crossing point were: 1) retailers had low investment
budget, 2) market areas couldn’t be driven full potential, 3) markets were very far from the
permanent border crossing point, 4) trading days were specified and 5) rental fee of market
areas at Cambodian side was increased every year due to belonging to capitalists. Next, the
limitation at Chong Chom permanent border crossing point was a government policy that
controled copyright products and the FDA. The potentials of retailers at Chong Sa - Ngam
permanent border crossing point were: 1) retailers communicated well in both Thai and
Khmer languages and 2) there was no entry fee on specified trading days. Besides, the
potentials of retailers at Chong Chom permanent border crossing point were: 1) retailers had
high investment budget, 2) Cambodian and Thai customers trusted in products quality of
Thailand and 3) there was trading every day. Furthermore, the seven developing strategies for
retailers at Chong Sa - Ngam permanent border crossing point are: 1) to promote retailers to
communicate in Khmer and Thai languages for trading, 2) to create relationships at provincial
a
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level of both countries as continuous trading partner cities, 3) to link up transportations to be
flexible, 4) to provide trading areas near the border crossing points, 5) to allow local authorities
to manage the market, 6) to promote product diversity and 7) to support local potential of
retailers. The three developing strategies for retailers at Chong Chom permanent border
crossing point are: 1) to encourage retailers to study international trade regulations and laws,
2) to establish market structure systematically and 3) to control over payment system clearly.
However, the policy proposals for relevant agencies on the development retailers are
differences. The policy proposals for Chong Sa - Ngam permanent border crossing point are:
1) to promote local agencies with standard area management, 2) to promote concrete border
integration mechanisms, 3) to strengthen international relationships at local level along the
borders and 4) to promote local retailers to be competitive. On the other hand, the policy
proposals for Chong Chom permanent border crossing point are: 1) to promote public
relations of border trading market to boost up economy, 2) to encourage retailers to learn
Khmer and Thai languages more and 3) to promote better Thai - Cambodian relationships in
both government agencies and local communities.
Keyword: Strategy, Development, Retailers, Permanent Border Crossing Point
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บทนำ
ประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดกับพื้นที่ชายแดน 38 จังหวัด เป็นชายแดนทางบกทั้งสี่ด้านมีระยะทาง
ถึง 4,863 กิโลเมตร ติดต่อกับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และมาเลเซีย และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ในมิติต่าง ๆ ทั้งความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว และระบบอื่น ๆ
อีกมากมาย โดยได้ดำเนิน การผ่านจุดผ่ านแดนถาวร จุด ผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนเป็น หลั ก
(Klinsrisuk, 2002, pp.1) ประเทศเพื่ อนบ้ านที่ มี พ รมแดนหรืออาณาเขตติ ด ต่ อกัน คือ กัม พู ช า ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนาน พรมแดนทางบกติดต่อกันประมาณ 640 กิโลเมตร ลักษณะทาง
สังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันมาก จึงทำให้สองชาติมีความสัมพันธ์กันแบบ “บ้านพี่เมือง
น้อง” (Siriphong, 1994, pp.207-209) หากพิจารณาอาณาเขตที่ติดต่อกันเมื่อในอดีตอยู่ห่างไกลอำนาจ
รัฐส่วนกลางทั้งทางไทยและกัมพูชา ทำให้ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปรากฏการณ์การ
ข้ า มไปมาหาสู่ กั น ซึ่ ง เรี ย กว่ า “ลอดรั ฐ ” และ “สภาวะไร้ พ รมแดน” (Khamphet, 2003, pp.1)
ในความคิดร่วมของคนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งเป็นระยะเวลาช้านาน แม้ว่าส่วนกลางของรัฐไทยและ
รัฐกัมพูชา จะมีความพยายามในการเข้าไปควบคุมพื้นที่หรือจัดระเบียบชายแดนมาตลอดก็ตาม และในปี
พ.ศ. 2558 การเกิด ประชาคมอาเซี ย น ประเทศไทยจะต้ องเปิ ด ประตู กว้า งขึ้น ในทุ กมิ ติ และในพื้ น ที่
ชายแดนจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประตูเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การเปิดเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ คือ จุดผ่านแดนถาวรช่อง
สะงำ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับช่องจวม ในอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
กัมพูชา และจังหวัดสุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดกับจุดผ่านแดน
ช่องโอเสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย และจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาทั้งสองแห่งมีการค้าขาย
ระหว่างกันไปมา ซึ่งถือว่าเป็นการค้า ขายชายแดน ซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการ
ค้าที่มีภูมิลำเนาหรือพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทำการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน
โดยมีมูลค่าครั้งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สินค้าอุปโภค สินค้า
เกษตร สินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ เป็นต้น การค้าชายแดนมีวิธีที่ไม่ยุ่งยาก เน้นความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมี
ทั้งการค้าที่ถูกกฎหมาย (ผ่านด่านศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบค้า) การที่ไทยมีพรมแดนติดต่อ
กับ กัม พู ช า มี ด่ านถาวรที่ สามารถส่งออกและนำเข้าสิ น ค้าได้ จ ำนวน 6 แห่ ง ทำให้ การค้าชายแดนมี
บทบาทสูง โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศทั้งสอง และมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่
หนึ่ง มีลักษณะในรูปแบบการค้าชายแดนที่แท้จริง คือ เป็นการค้าขายระหว่างคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่
บริเวณจังหวัดชายแดน หรือที่เรียกว่า ผู้ค้ารายย่อยนั้น เอง ลักษณะที่ สอง มีรูปแบบคล้ายกับ การค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการทำการค้ าขายเฉพาะกลุ่มผู้ค้าภายในพื้นที่บริเวณจังหวัดชายแดนเท่านั้น
แต่ประกอบด้วยผู้ค้าจากส่วนกลาง และที่อื่น ๆ เข้ามาดำเนินการค้าขายผ่านชายแดน
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การค้ าชายแดนไทยกัม พู ช ามี การค้าเพิ่ ม ขึ้น เรื่อย ๆ โดยสิน ค้าส่ งออกที่ ส ำคัญ ที่ ไทยค้าขาย
กับ กัมพู ชา ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
สินค้า สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ เป็นต้น มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของสินค้านำเข้าจากกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง สิ่งทอ เศษเหล็ก หนังโค-กระบือ สินค้าประมง
และปศุสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าของไทยนั้นเป็นที่นิยมและยอมรับของประชาชนชาวกัมพูชาเป็น
อย่างยิ่ง และพบว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมมีการค้าขายทั้งที่เป็นราย
ใหญ่ รายย่อยเข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและกัมพูชา ซึ่งได้สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชน
ทั้งสองพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรทั้งสองแห่ง
มีการค้าขายและนักท่องเที่ยวเข้าออกตลอดเวลา ในด้านสถิติการค้าชายแดนบริเวณด่านถาวรทั้ง 2 แห่ง
พบว่า จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปีที่มีภาวะ
ความไม่สงบตามแนวชายแดน สถิติการค้าจะลดลงบ้าง ซึ่งปรากฏ จากสถิติข้อมูลการค้าชายแดนจุดผ่าน
แดนถาวรช่องสะงำ ในปี พ.ศ. 2555 มู ล ค่า ส่งออก 642.89 ล้ านบาท มู ล ค่านำเข้า 34.36 ล้ านบาท
มูลค่ารวม 677.25 ล้านบาท (Chong Chom Customs House Annual Report, 2012) และจุดผ่าน
แดนถาวรช่องจอมมีการนำเข้าและส่งออกในปี 2555 มูลค่าส่งออก 715.00 ล้านบาท มูลค่านำเข้า 173.00
ล้ านบาท มู ลค่ ารวม 888.00 ล้ านบาท (Chong Chom Customs House Annual Report, 2016) ในปี
พ.ศ. 2558 การเป็นประชาคมอาเซียนกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในท้องถิ่นตามแนวชายแดนจุดผ่านแดนถาวรไทย
กัมพูชาอาจจะได้รับผลกระทบจากระบบการค้าทุนขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นทั้งไทยกัมพูชา สามารถดำรงอยู่ได้และสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากเข้มแข็งโดยเกิดจากคนในท้องถิ่นตามแนวชายแดนจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา และเสริมสร้างความ
มั่นคงตามแนวชายแดนเพื่ อเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการสร้างความสั มพั นธ์โดยให้ ผู้ค้ารายย่ อยเป็ นผู้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนทั้ง 2 ประเทศ จึงศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อย
จุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาในสภาพ
ปัจจุบันภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัดและศักยภาพของผู้ค้า
รายย่อย และร่วมกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา และจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัดและศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดน
ถาวรไทยกัมพูชา
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผู้คา้ รายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่าน
แดนถาวรไทยกัมพูชา
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วิธีดำเนินการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัย

คื อ จุ ด ผ่ า นแดนถาวรช่ องสะงำ จั งหวั ด ศรีส ะเกษ - จั งหวั ด อุ ด รมี ชั ย และจุ ด ผ่ านแดนถาวร
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดอุดรมีชัย
ระยะเวลาในการวิจัย
ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 จำนวน 12 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
1. กลุ่ม เป้ าหมาย โดยเลื อกแบบเจาะจง แบ่ งเป็ น กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้อมู ล ที่ ส ำคัญ ในการสัม ภาษณ์
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการสนทนา รายละเอียดดังนี้
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 280 คน ประกอบด้วย ผู้ค้ารายย่อย
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทยและผู้ค้ารายย่อย จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา จำนวน 140 คน และผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและ
ผู้ค้ารายย่อย จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จำนวน 140 คน
1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการสนทนากลุ่ม โดยกำหนด 2 พื้นที่ ได้แก่ จุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะงำและจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ประกอบด้วย 1) จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ พื้นที่ละ 30 คน
2 พื้นที่ รวมจำนวน 60 คน และ 2) จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม พื้นที่ละ 30 คน 2 พื้นที่ รวมจำนวน 60 คน
2. ในส่วนผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญอยู่ในประเทศกัมพูชาใน 2 พื้นที่ เป็นตัวแทนผู้ค้ารายย่อยทั้งหมด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ฝั่งประเทศกัมพูชามีกระบวนการที่ยากลำบากในการเชิญและขออนุญาต
มากมายหลายขั้นตอน ดังนั้นในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ผู้วิจัยจะไม่ได้เชิญมาร่วมในการสนทนากลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดไทยกัมพูชา และข้อเสนอเชิง
นโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นี้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ย วข้องกับ บริบ ท จุ ด ผ่ านแดนถาวรไทยกัม พู ช า และข้อมู ล อื่ น ๆ ได้ แก่ หนั งสื อ รายงานการวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ รายงานทางวิชาการ และข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องที่
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เอมอร แสนภูวา

สามารถนำมาสนับสนุนงานวิจัยได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลบริบทจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา คือ จุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะงำและจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
2. การศึกษาภาคสนาม
2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในการเก็บข้อมูล บริบท
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ
สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ ข้ อ จำกั ด และศั ก ยภาพของผู้ ค้ า รายย่ อ ยจุ ด ผ่ า นแดนถาวรไทยกั ม พู ช า

โดยแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในพื้นที่การวิจัย จุดผ่านแดนไทยกัมพูชา จำนวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น
พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 140 คน แบ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยชาวไทย 70 คน และผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชา 70 คน
และพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 140 คน แบ่งเป็น ผู้ค้ารายย่อยไทย 70 คน และผู้ค้ารายย่อยกัมพูชา 70 คน
2.3 การสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน 120 คน โดยแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็น
2 พื้นที่ ประกอบด้วย
2.3.1 จุด ผ่านแดนถาวรช่อ งสะงำ รวมจำนวน 60 คน พื้ น ที่ ละ 30 คน 2 พื้ น ที่
ประกอบด้วย 1) ประเทศไทย จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำนวน 15 คน
ได้แก่ ตัวแทนผู้ค้ารายย่อย 15 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 15 คน ประกอบด้วยตัวแทนผู้ค้ารายย่อย 7 คน ตัวแทน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ 2 คน ตัวแทนด่านศุลกากรในพื้นที่ 2 คน ตัวแทนหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ท้ อ งถิ่ น 2 คน ตั ว แทนสำนั ก งานพาณิ ช ย์ 1 คน และตั ว แทนหอการค้ า 1 คน และ 2) ประเทศกั ม พู ช า
จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้ค้ารายย่อยทั้งหมด
2.3.2 จุ ด ผ่ านแดนถาวรช่อ งจอม รวมจำนวน 60 คน พื้ น ที่ ล ะ 30 คน 2 พื้ น ที่
ประกอบด้วย 1) ประเทศไทย จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำนวน 15 คน
ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ค้ารายย่อย 15 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 15 คน ประกอบด้วยตัวแทนผู้ค้ารายย่อย 7 คน
ตัวแทนด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ 2 คน ตัวแทนด่านศุลกากรในพื้นที่ 2 คน ตัวแทนหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนท้ องถิ่ น 2 คน ตัวแทนสำนั กงานพาณิ ชย์ 1 คน และตั วแทนหอการค้ า 1 คน และ 2) ประเทศกัม พู ชา
จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้ค้ารายย่อยทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาและข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา
3. การบูรณาการความรู้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องโดยการคืนข้อมูลให้กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญใน
พื้นที่วิจัยและเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเทคนิคสามเส้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากบุคคล เวลา และสถานที่ ทำการเชื่อมโยง
ความสอดคล้องของเนื้อหายึดตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฏีควบคู่กับบริบท และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
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การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่าง ๆ และนำมารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษาพร้อม ๆ
กับการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

ผลการศึกษา
1. บริบทจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา

บริ บ ทจุ ด ผ่ า นแดนถาวรช่ อ งสะงำ จั ง หวั ด ศรีส ะเกษ มี อ าณาเขตติ ด กั บ ประเทศกั ม พู ช า
ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร มีอำเภอที่ ติด ชายแดน ได้ แก่ อำเภอกัน ทรลักษ์ ผามออี แดง เขต
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีอาณาเขตติดกั บอำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร อำเภอขุนหาญ มี
อาณาเขตติดกับ อำเภอตรอเปียงประสาท จังหวัดอุดรมีชัย และอำเภอภูสิงห์ ที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่อง
สะงำมีอาณาเขตติ ด กับ อำเภออั ลลองเวง จังหวั ด อุ ดรมี ชัย มี ช่ องทางที่ ส ามารถสั ญ จรไปมาระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 16 ช่องทาง คือ ช่องโพย ช่องตาเกียรติ ช่องกุยมะดึก ช่องคำผกา ช่อง
กระบือ ช่องตาเซ็ม ช่องกำเปรี๊ยบ ช่องจักแจร็ง ช่องกกเนย์ ช่องเชิงพระพุทธ ช่องโดนตวล ช่องแปดหลัก
ช่องตาเฒ่า ช่องพระพะลัย ช่องบันไดหัก (ผามออีแดง) และช่องสะงำ ซึ่งมีช่องทางที่ประกาศเป็นจุดผ่าน
แดนและจุดผ่อนปรน 2 ช่องทาง คือ 1) จุดผ่อนปรนเขาพระวิหาร ชายแดนอำเภอกันทรลักษ์ และ 2) จุด
ผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ชายแดนอำเภอภูสิงห์
บริบ ทจุ ด ผ่ านแดนถาวรช่ องจอม จั งหวัด สุ ริน ทร์ มี ที่ ตั้ งและอาณาเขต อยู่ ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดศรีสะเกษ ทิ ศใต้ ติด ต่ อกับ ประเทศกัม พู ชา ทิ ศตะวัน ตกติ ดต่ อกับ จังหวัด บุ รีรัมย์ จุด ผ่ านแดน
ช่องจอม เป็นจุดผ่านแดนหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัย
ซึ่งจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดอุดรมีชัยมีชายแดนติดต่อกันประมาณ 90 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก
เป็นเขตกั้นพรมแดน ประกอบด้วย ช่องผ่านขึ้นลงระหว่างไทยกับกัมพูชา จำนวน 36 ช่อง แต่จุดที่มีการ
ติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ อ ดี ต รั ฐ ไทยและกั ม พู ช าร่ ว มมื อ กั น ยกระดั บ จุ ด ผ่ า นแดนถาวรมี เพี ย งจุ ด เดี ย ว
คือ ช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 69 กิโลเมตร
สภาพทางภูมิศาสตร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเป็นแนวช่องเขาของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกั้น
เขตแดนไทย - กัมพูชา ที่สามารถเดินทางข้ามแดนติดต่อกับบ้านโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย
ประเทศกัมพูชาและเดินทางต่อไปยังเมืองเสียมราฐของกัมพูชาได้ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม เวลาในการ
เปิด - ปิด 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันเชื่อว่าการขยายเวลา
ดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
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2. สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัดและศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทย
กัมพูชา
พบว่า ปัญ หาความต้องการ ข้อจำกัด และศักยภาพของทั้ง 2 พื้นที่ในการศึกษา มีความ
แตกต่างกันและความเหมือนกันในบางประเด็น รายละเอียดดังนี้
2.1 สภาพปัญหาของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 1) สภาพปัญหาผู้ค้าราย
ย่อยชาวไทย แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ตลาดชายแดนเมืองใหม่ช่องสะงำ
ประกอบด้วย ไม่มีการจัดการพื้นที่ค้าขายที่เป็นระบบ พื้นที่ค้าขายในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ตลาดชายแดนเมือง
ใหม่ช่องสะงำอยู่ห่างจากด่านช่องสะงำซึ่งมีระยะทางห่างจากด่าน 2 กิโลเมตร ตลาดชายแดนเมืองใหม่
ช่องสะงำไม่มีการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ไม่มีระบบการดูแลผู้ค้าขายที่ชัดเจนของผู้จัดการตลาด ปัญหาที่
เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ตลาด ได้แก่ ห้องน้ำสกปรก น้ำที่ใช้สอยในพื้นที่ไม่สะอาดและขาด
แคลน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในตลาด ที่ค้าขายไม่มีหลังคา การคมนาคมและพื้นที่ในการจราจรคับแคบ ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อมีน้ำขังเมื่อฝนตก ไม่มีการบริหารจัดการขยะและกฎระเบียบในการค้าขายไม่มี (2) ปัญหาที่
เกี่ยวกับผู้ค้ารายย่อย ประกอบด้วย มีการค้าขายสินค้าที่เหมือนกันทำให้เกิดการแข่งขันสูง ผู้ค้ารายย่อย
ที่มาค้าขายมีเงินลงทุนหมุนเวียนน้อย ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำจะเปิดค้าขายทุกวันพฤหัสบดี และวัน
อาทิตย์ (3) ปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้าที่เป็นชาวกัมพูชาซื้อสินค้ายากชอบต่อรองราคา
และขโมยสินค้า ผู้ค้ารายย่อยคนไทยไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาเขมรได้ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นชาวกัมพูชา
ไม่มีกำลังซื้อสินค้า รถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ที่ข้ามฝั่งมาจากทางกัมพูชามีการขับขี่เร็วเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 2) สภาพปัญหาผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชา มี 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ตลาด
ประกอบด้วย ค้าขายในพื้นที่ไม่ดีมีการเปลี่ยนพื้นที่ร้านค้าบ่อย ร้านค้าที่ทำการค้าขายเป็นพื้นที่ชั้นในมี
การขึ้นราคาในทุกๆ ปี พื้นที่ในการค้าขายไม่ค่อยสะอาดสิ่งแวดล้อมไม่ดี พื้นที่ในการค้าขายฝั่งกัมพูชาไม่มี
ความปลอดภัย สินค้าที่ขายหายบ่อยมีการลักขโมย (2) ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ค้ารายย่อย ประกอบด้วย
การค้าขายมีการแข่งขันกันสูง การค้าขายที่เป็นเงินบาทไทยมีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเรียล
ของกัมพูช าและเงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่คงที่ ซึ่งกระทบกับ การค้าขาย ผู้ค้ารายย่อยกัมพู ชาบางคนไม่รู้
ภาษาไทยทำให้ เกิ ด ปั ญ หาในการสื่ อ สาร ไม่ มี ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ อ ำนวยความสะดวกในพื้ น ที่ ต ลาด
(3) ปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้า ประกอบด้วย ผู้ซื้อสินค้ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวบ่อน
คาสิโนหรือใช้เป็น ทางผ่าน ผู้ซื้อที่เป็ นชาวไทยและชาวกัม พู ชามีกำลั งซื้ อน้ อยเพราะสิ นค้าไม่มีความ
หลากหลาย และ (4) ปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย ประกอบด้วย สินค้ าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งสินค้า
ท้องถิ่นสินค้าจากเมืองใหญ่ๆ ในประเทศ ฝั่งกัมพูชาสินค้าที่นำมาค้าขายในพื้นที่ซื้อมาจากไทยซึ่งทำให้
เสียภาษีมาก
ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 1) ความต้องการของผู้ค้าราย
ย่อยชาวไทย มี 14 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ต้องการให้ มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับตลาดเข้ามาจั ด
ระเบี ย บและควบคุม การค้า ขายภายในตลาด (2) ต้ องการให้ จั ด พื้ น ที่ ค้าขายในตลาดเป็ น แบบถาวร
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(3) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าขายให้มาก (4) ต้องการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่ตลาด (5) ต้องการให้ในตลาดมีถนนที่ดีการจราจร
สะดวก (6) ต้องการให้เกิดชุมชนในตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำและมีการบริหารจัดการโดยชุมชนในพื้นที่
(7) ต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในตลาดเมื อ งใหม่ ช่ อ งสะงำ
(8) ต้องการให้มีการบริหารจัดการตลาดเหมือนตลาดช่องจอม (9) ต้องการให้มีการจัดตลาดเมืองใหม่ช่อง
สะงำเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยได้ขายสินค้าในทุก ๆ วัน (10) ต้องการให้มีจุดแลกเงินที่เป็นของหน่วยงานรัฐ
(11) ต้องการห้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัย (12) ต้องการให้มีการลงทะเบียนจัดสรรพื้นที่ใน
ตลาดเพื่อให้เป็นพื้นที่ขายประจำ และ (13) ต้องการให้พื้นที่ในตลาดเป็นพื้นปูน และ (14) ต้องการให้
ด่านเปิดทางให้ลูกค้าที่เป็นชาวเขมรเดินทางมาอย่างสะดวก 2) ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยชาว
กัมพูชา มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ต้องการให้มีการกระตุ้นการค้าให้ชาวไทยมาซื้อสินค้าทางตลาด
ฝั่งกัมพูชา (2) ต้องการให้เจ้าของพื้นที่ไม่เพิ่มค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าร้านค้า (3) ต้องการให้มีเจ้าหน้าดูแล
รับผิดชอบความปลอดภัยสินค้าเพื่อไม่ให้ถูกขโมย (4) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไทยประจำด่านมีความยึดหยุ่นไม่
ใช้ระเบียบจนเกินไป (5) ต้องการให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาที่อยู่ประจำด่าน เก็บภาษีไม่แพง และจัดเก็บให้เป็น
ระบบเป็นมาตรฐานเหมือนทางฝั่งไทย และ (6) ต้องการให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหน้าบ่อนคาสิโนมีหลังคา
ข้อจำกัดของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ผู้ค้ารายย่อยทั้งชาวไทยและกัมพูชา
มองว่ามีข้อจัดที่ คล้ายคลึงกัน ประกอบด้ วย 1) ผู้ค้ารายย่อยชาวไทยและชาวกัมพูชามีงบลงทุ นน้อย
2) พื้นที่ตลาดยังเป็นพื้นที่มีปัญหาในการบริหารจัดการไม่สามารถขับเคลื่อนการค้าขายได้เต็มศักยภาพ
3) การจัดสรรพื้นที่ตลาดไม่มีความชัดเจน 4) การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีน้อยและไม่มี
หน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบชั ดเจน 5) พื้ นที่ ต ลาดห่ างจากจุ ดผ่านแดนถาวรมาก ซึ่งเป็น ข้อจำกัดของการ
เดินทางในการซื้อสินค้าของชาวกัมพูชา 6) จุดผ่านแดนช่องสะงำมีระเบียบกำหนดเวลาเข้าออกเพราะ
เป็นพื้นที่ความมั่นคง 7) ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำมีข้อ จำจัดในการค้าขาย โดยกำหนดวันในการค้าขาย
คือ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ และ 8) พื้นที่ตลาดฝั่งกัมพูชา เป็นพื้นที่เช่าจากนายทุนบ่อนคาสิโน
ศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ประกอบด้วย 1) ตลาดเมืองใหม่ช่อง
สะงำมีผู้ค้ารายย่อยที่ขายปลีกและขายส่งที่ค้าขายกันตลอดเวลา 2) ผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและ
ชาวกัมพู ชาสามารถติดต่อสื่อสารด้านภาษาเข้าใจกัน เป็ นอย่างดี และ 3) ในช่วงวันพฤหัสบดี และวัน
อาทิตย์ สามารถที่จะเข้าออกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างจังหวัด
ศรีสะเกษ ประเทศไทยกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ส่วนศักยภาพของ ผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชาที่
แตกต่ างจากผู้ ค้ารายย่อยชาวไทย คือ 1) มีการค้าขายในทุ ก ๆ วัน และเป็ น พื้น ที ใกล้ กับ จุดผ่านแดน
2) นโยบายของฝั่งกัมพูชาเอื้อต่อการนำสินค้าทุกชนิดมาขาย 3) สินค้าส่วนใหญ่เป็นพืชผักและอาหารป่า
2.2 สภาพปัญหาของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 1) สภาพปัญหาผู้ค้ารายย่อย
ชาวไทย มี 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ตลาดช่องจอม ประกอบด้วย ทำเลที่ตั้งของร้านค้า
ไม่มีความเหมาะสม ลูกค้าเดินเข้ามาไม่ถึง การจราจรที่เกิดจากผู้ค้ารายย่อยและลูกค้าที่เป็นชาวกัมพูชา
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ขับรถไม่เป็นระเบียบไม่รู้กฎระเบียบการจราจรไทยซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย การประชาสัมพันธ์ภายใน
ตลาดช่องจอมมีน้อย การขโมยสินค้า ค่าเช่าร้านมีราคาแพงขึ้นทุกปี ถนนภายในตลาดไม่ดีเป็นหลุมเป็น
บ่อ สิ่งแวดล้อมภายในตลาดไม่เอื้ออำนวยความสะดวก เช่น ถังขยะไม่เพียงพอ ค่าเข้าห้องน้ำมีราคาแพง
และที่ จ อดรถไม่ เพี ยงพอกับ ลู กค้า ในวั น เสาร์และวั น อาทิ ต ย์ และ (2) ปั ญ หาที่ เกี่ย วกับ ผู้ ค้ารายย่ อย
ประกอบด้วย ความสะอาดที่เกิดจากทั้งผู้ค้ารายย่อยและลูกค้าที่ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด ผู้ค้าราย
ย่อยส่วนใหญ่ ไม่ ทราบเกี่ยวกับ กฎระเบียบของการจำหน่ ายสิ นค้าภายในตลาด เกิดการแข่งขันกัน ใน
การค้าขายโดยเฉพาะกับผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชาที่จำหน่ายสิ นค้าเหมือนกัน ทำเลร้านค้าที่ไม่เหมาะสม
ร้านค้ าของผู้ ค้ารายย่ อยชาวกัม พู ชา มั กมี การวางสิน ค้าเกิน หน้ าร้านทำให้ ท างเดิน มี น้ อย และสิน ค้า
ลิขสิทธิ์ผู้ค้ารายย่อยได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในทุกเดือน 500 บาท และเมื่อสิ้นปีต้องจ่ายเพิ่มอีก 5,000 บาท
2) สภาพปั ญ หาผู้ ค้ า รายย่ อ ยชาวกั ม พู ช า มี 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ (1) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ตลาดช่ อ งจอม
ประกอบด้วย ค่าเช่าร้านค้ามีราคาแพงและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี และร้านค้าที่อยู่ในตลาดมีอากาศร้อน
มาก (2) ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ค้า ประกอบด้วย กฎระเบียบของหน่วยงานในพื้นที่เคร่งครัด ผู้ค้ารายย่อย
ชาวกัมพูชาไม่ทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของการจำหน่ายสินค้าหรือกฎระเบียบภายในตลาด นโยบายทาง
ภาครัฐ ในการตรวจบั ต รคนต่ า งด้ าว ภาษี น ำเข้า แพงทั้ งกัม พู ช าและไทย และ การเก็บ ภาษี ของด่ า น
ศุ ล กากรและขาดกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ผ่ า นแดนในประเทศกั ม พู ช า (3) ปั ญ หาที่ เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า
ประกอบด้วย การห้ามนำสินค้าผิดกฎหมายมาจำหน่าย และค่าเงินแลกเปลี่ยนในแต่ละวันไม่คงที่ทำให้
ผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชาเกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยน
ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 1) ความต้องการผู้ค้ารายย่อย
ชาวไทย มี 2 ประเด็ น ประกอบด้วย (1) ต้องการให้ ผู้ จัด การตลาดประชาสัม พั น ธ์ เกี่ยวกับ สิ น ค้าให้
มากกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ เพื่ อ จู ง ใจให้ ลู ก ค้ า มาซื้ อ สิ น ค้ า ในตลาดเพิ่ ม ขึ้ น และเชื่ อ มั่ น ในสิ น ค้ า ที่ ข าย
และ (2) ต้องการให้พัฒนาตลาดให้มีระบบระเบียบให้มากกว่าเดิม เช่น ถนน ไฟฟ้า ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
2) ความต้องการผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชา มี 8 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ต้องการเข้ามาค้าขายอย่าง
ถูกต้อง (2) ต้องการให้ผู้จัดการตลาดได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดคึกคัก ต้องการให้เกิดความสบายให้
มากที่สุด มีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันให้มากที่สุด (3) ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระตุ้นให้การค้าขาย
ในพื้นที่ตลาดชายแดนดีขึ้นเพราะเงียบเหงามาก อำนวยความสะดวกในการค้าขาย (4) ต้องการให้ด่าน
ตรวจสินค้าของกัมพูชาลดภาษีให้ผู้ที่นำสินค้ ามาขายในตลาดช่องจอม (5) ต้องการให้รัฐบาลไทยและ
กัมพูชาทำงานร่วมกันในการทำงานหรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ (6) ต้องการให้ลดราคาพื้นที่เช่าตลาด
(7) ต้องการความชัดเจนของระบบกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรของประเทศ
กัมพูชา และ (8) ต้องการให้ช่วยดูแลผู้ค้ารายย่อย เรื่องของที่พักอาศัยและพื้นที่ในร้านค้าเพื่อค้าขาย
ข้ อจำกั ด ของผู้ ค้ารายย่อยจุ ด ผ่ านแดนถาวรไทยกั มพู ช า ซึ่ งเป็ น ข้อจำกัด ของทั้ ง 2 พื้ น ที่
ประกอบด้วย 1) นโยบายของทางภาครัฐที่เกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
ทำให้ลูกค้าที่เป็นชาวไทยมาซื้อสินค้าน้อยมาก เพราะมีการตรวจจับ รวมถึงผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชาที่ขาย
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สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้ปิดร้านค้าและขนสินค้ากลับไปฝั่งช่องโอเสม็ด และ 2) พื้นที่ของการค้าขายมีจำกัด
จนทำให้ร้านค้าบางร้านที่เป็นชาวกัมพูชา ตั้งสินค้าออกมานอกพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหากับร้านค้าอื่น ๆ
ศั ก ยภาพของผู้ ค้ า รายย่ อ ยจุ ด ผ่ า นแดนถาวรไทยกั ม พู ช า เป็ น ศั ก ยภาพของทั้ ง 2 พื้ น ที่
ประกอบด้ ว ย 1) ผู้ ค้ ารายย่ อยส่ ว นใหญ่ เป็ น ชาวกัม พู ช าที่ ม าค้าขายในตลาดช่ องจอมมี เงิ น ลงทุ น สู ง
2) ลูกค้าชาวกัมพูชาและชาวไทยเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือส่งจากประเทศไทยมีคุณภาพ
มากกว่าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนและกัมพูชา และ 3) การเข้าออกพื้นที่ช่องผ่านแดนทำได้ง่ายระยะทาง
จากช่องจอมมายังตลาดช่องจอมมีระยะทางใกล้กันมากประมาณ 2 กิโลเมตร
3. กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา
3.1 กลยุทธ์การพัฒ นาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่ านแดนถาวรช่ องสะงำ จุด แข็ง ตลาดมี
สินค้าที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายรองรับความต้องการของลูกค้า การค้าขายในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่อง
สะงำส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทไทย ผู้ค้ารายย่อยและลูกค้าเป็นกันเองสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจ นโยบายใน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดอุดรมีชัยและจั งหวัดเสียมราฐที่เป็นเมืองคู่
มิ ต ร การคมนาคมที่ ส ะดวกสบายโดยผ่ า นจุ ด ผ่ า นแดนถาวรเป็ น การเปิ ด เส้ น ทางสู่ จั ง หวั ด เสี ย มราฐ
จุดอ่อน ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำไกลจากพื้นที่ด่านช่องสะงำ การค้าขายส่วนใหญ่เฉพาะวันพฤหัสบดีและ
วันอาทิตย์ ระบบสาธารณูปโภคภายในตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำไม่สะดวก ผู้ค้ารายย่อยที่ค้าขายในพื้นที่
ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำไม่มีพื้นที่ค้าขายที่แน่นอนหรือพื้นที่ประจำ ผู้ซื้อกัมพูชาบางคนชอบขโมยสินค้า
และตลาดเมื อ งใหม่ ช่ อ งสะงำส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ท างผ่ า นไปยั ง จุ ด ผ่ า นแดนถาวรช่ อ งสะงำ โอกาส
รัฐมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ส่งผลให้การดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดในกัมพูชา และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เป็นการเปิดตลาด
เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเป็นเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดและการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ อุปสรรค การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
เป็นเส้นทางลำเลียงสู่พื้ นที่อื่น ๆ ซึ่งนำเข้ามาตามรอยต่อตามแนวชายแดน และความมั่นคงตามแนว
ชายแดนและแนวเส้นเขตแดนไม่ชัดเจนซึ่งอาจกระทบกับการค้าขายในพื้นที่ และกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้ผู้ค้ารายย่อยมีการสื่อสารด้านภาษาทั้งเขมรและไทยให้คล่องเพื่อใช้ในการค้าขายใน
พื้นที่ กลยุทธ์ 2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระดับจังหวัดของทั้งสองประเทศเพื่อให้เป็นเมืองคู่ค้า กลยุทธ์ 3
เชื่อมโยงการคมนาคมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเป็นเส้นทางการค้าสู่ตลาด กลยุทธ์ 4 จัดพื้นที่ตลาด
ให้ใกล้กับจุดผ่านแดนช่องสะงำเพื่อให้ผู้ค้าของชาวกัมพูชาเข้าถึง กลยุทธ์ 5 สนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น
เข้ามาบริหารจัดการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและเกิดความต่อเนื่อง กลยุทธ์ 6
ส่งเสริม ผู้ ค้ ารายย่ อยนำสิน ค้า มาจำหน่ ายในตลาดให้ มี ความหลากหลายเป็ น ที่ ต้องการของผู้บ ริโภค
และสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพมีขึ้น
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จุดแข็ง ผู้ค้ารายย่อย
ที่เป็นชาวไทยมีบริการที่ดีทำให้ลูกค้าประทับใจ และผู้ค้ารายย่อยชาวไทยในพื้นที่ตลาดช่องจอมสามารถ
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พูดภาษาเขมรและภาษาไทยได้ การซื้อขายในตลาดชายแดนจุดผ่านแดนถาวรใช้สกุลเงินบาทไทยเป็น
หลัก กฎระเบียบข้อปฏิบัติของประเทศไทยเคร่งครัดทำให้เกิดความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยในการค้าขาย
ลูกค้าชาวกัมพูชาเชื่อมั่นนิยมในคุณ ภาพของสินค้าไทยมาก พื้นที่ทำเลที่ตั้งของตลาดช่องจอมอยู่ใกล้
ประเทศกัมพูชา สินค้าที่ขายในตลาดช่องจอมมีราคาถูก ตลาดช่องจอมเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า
ทั้งอุปโภคบริโภคไปยังพื้นที่ภายในประเทศและประเทศเพื่ อนบ้าน และเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
จุดอ่อน ตลาดมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าไม่มี อย. การลักลอบทำการค้าบริเวณชายแดนทำให้สินค้า
มีราคาถูกกว่าสินค้าราคาปกติในท้องตลาด และผู้ซื้อนิยมซื้อสินค้าแบบผิดกฎหมาย และตลาดมีการ
จั ด การด้ า นความสะอาดไม่ ดี พ อ ไม่ มี ก ารจั ด หมวดหมู่ สิ น ค้ า เพื่ อ ง่า ยต่ อ การเลื อ กซื้ อสิ น ค้า โอกาส
หน่วยงานทางภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ของตลาดชายแดน การเปิดเสรีทางการค้า การส่งเสริม
การลงทุน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของตลาดชายแดน
การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ บริเวณแนวชายแดนไทยกั ม พู ช า เพื่ อ ส่ งเสริม การค้ าขายตามแนวชายแดน
ระหว่างกัน สินค้าแบรนด์ไทยเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ค้า และลูกค้ากัมพูชา ตลาดช่องจอมอยู่ใกล้กับชายแดน
ประเทศกัมพูชาทำให้การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศสะดวก รัฐบาลมีนโยบายที่ สนับสนุนให้มีการ
ค้าขายกับต่างชาติ การเปิดเสรีทางการค้าทำให้ได้รับประโยชน์ในด้านภาษี รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่ม ASEAN และ อุปสรรค การแข่งขันสินค้าจากประเทศ
จีนและเวียดนาม ระบบการชำระเงินโดยเฉพาะสกุลเงินเรียลที่มีค่าไม่คงที่และระบบการชำระเงินที่ทั้ง
สองประเทศใช้ เงิน ต่ างสกุล กัน ในการซื้อขายแลกเปลี่ ยน ความไม่แ น่ น อนทางการเมื องของประเทศ
กัมพูชาและประเทศไทย หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจนำไปสู่การปิดจุดผ่านแดนบ่อยครั้งรวมถึง
การทำให้ประเทศกัมพูชากีดกันในด้านการค้ากับไทย การผลิตสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ และขั้นตอนกฎระเบียบการส่งออกสินค้าของไทยและกัมพูชามีระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนมีเอกสาร
ประกอบมากทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง และกำหนด กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ 1 กำกับ
ควบคุมติดตามผู้ค้ารายย่อยให้เรียนรู้ศึกษาเรื่องระเบียบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สินค้าลิขสิทธิ์
และ อย. กลยุทธ์ 2 จัดผังโครงสร้างตลาดให้เป็นหมวดหมู่เป็นระบบง่ายต่อการควบคุมดูและและการเข้า
ซื้อของผู้บริโภค และกลยุทธ์ 3 กำหนดควบคุมระบบการชำระเงินให้ใช้ระบบเงินที่ชัดเจน
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะงำ มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำปัญหาเขตแดนที่ไม่ชัดเจนซึ่ง
ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศส่งผลกระทบต่อการลงทุนกลับมาคุยกันและแก้ปัญหาให้ถาวร
เพื่ อสร้างความมั่ น ใจให้ กับ ผู้ ค้าและลู กค้า ในพื้ น ที่ ต ลาดชายแดน 2) หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องเข้ามาจั ด
ระเบีย บบริหารจัด การพื้ น ที่ ส่งเสริม กิจกรรมในพื้ น ที่อย่างเป็ นระบบ ได้ม าตรฐาน รวมถึงระบบการ
อำนวยความสะดวกในการข้า มแดนของประชาชน 3) ส่ งเสริม ให้ มี กลไกบู รณาการการทำงานเรื่อง
ชายแดนรวมถึงการบริหารจัดการตลาดชายแดน 4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับ
ท้ องถิ่น พื้ น ที่ ช ายแดน รวมถึ งส่ ง เสริม ศักยภาพของผู้ ค้า รายย่ อยระดั บ ท้ องถิ่น ให้ ส ามารถแข่งขัน ได้
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และ 5) พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานสนับ สนุน การค้าและการขนส่ งระดั บ ท้องถิ่น ในพื้ น ที่ ชายแดนให้ ได้
มาตรฐาน และ ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดน
ถาวรช่องจอม มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตลาดค้าชายแดนในทุกมิติทุก
รูปแบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตลาดชายแดน 2) ผู้ค้ารายย่อยในตลาดชายแดนสามารถสื่อสารภาษา
เขมรและภาษาไทยได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง เพราะจะช่วยให้สามารถสื่อสารติดต่อซื้อขายกับ
ลู ก ค้ า ชาวกัม พู ช าได้ ทำให้ เพิ่ ม ความเชื่ อ ใจและไว้ ว างใจซึ่ งกั น และกั น ค้า ขายได้ ส ะดวกขึ้ น ดั งนั้ น
หน่วยงานรัฐจึงควรส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยหันมาให้ความสนใจและเรียนรู้ภาษาเขมรและภาษาไทยให้มาก
ขึ้น 3) รณรงค์ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือ ชุมชนท้องถิ่นไทย
กัมพูชาที่มีพื้นที่ใกล้กันให้ดีขึ้นโดยผ่านการค้าการลงทุนหรือด้านสังคมวัฒนธรรม เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศในอดีตที่ผ่านมาหรือในอนาคตข้างหน้าอาจเป็นความร่วมมือระดับหน่วยงานหรือการให้
ความช่วยเหลื อกัมพู ชาเท่ าที่ ท ำได้ เช่น การให้ทุ นการศึ กษาแก่นั กศึกษากัม พู ชาของสถาบัน การจั ด
ทอดกฐิ น ผ้ า ป่ า หรื อ จั ด งานเทศกาลของจั ง หวั ด ที่ มี ช ายแดนติ ด กั น หรื อ กิ จ กรรมโครงการอื่ น ๆ
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และ 4) ส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชานำสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ และไม่ผิดกฎระเบียบที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา
ให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าที่จำหน่ายในตลาดพื้นที่ชายแดน

อภิปรายผล
1. สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัดและศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา

แยกประเด็น เป็ น 2 พื้ น ที่ ประกอบด้วย จุดผ่ านแดนถาวรช่องสะงำ และจุด ผ่ านแดนถาวร
ช่องจอม จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ปัญหามี 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ตลาด ไม่พบ
ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ค้าขายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดการ รวมถึง
ตลาดตั้งระยะห่างจากจุดผ่านแดนถาวร 2 กิโลเมตรทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของตลาดที่เป็นชาวกัมพูชา
เดินทางข้ามแดนมาซื้อเข้ามาลำบาก ตลาดขาดการประชาสัมพันธ์จึงทำให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้าน้อยมาก
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จะอำนวยความสะดวกไม่พร้อมและเพียงพอ ความสะอาด
ของพื้ น ที่ ขาดการใส่ ใจในการบริห ารจั ด การที่ ดี พ อ รวมทั้ งยั งพบว่ า กฎระเบี ย บในการค้ า ขายไม่ มี
ทำให้การค้าขายในตลาดไม่เป็ น ระเบี ยบ ซึ่ งสอดคล้องกับ (Wongwittayaphanit, Rojprasertkul, &
Soisordsri, 2011) ได้ ศึกษาการพั ฒ นาตลาดการค้า ชายแดนไทย กรณี ศึ กษาตลาดโรงเกลื อ จั งหวั ด
สระแก้ว ว่า สิ่งที่สำคัญของตลาดการค้าชายแดน คือ โครงสร้างพื้นที่ฐานในการจัดการต้องดีรวมถึงความ
สะอาดการจัดเก็บขยะ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งทุนอื่น
และให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการซึ่งจะทำให้การเข้าถึง แก้ปัญหาได้อย่างดี ปัญหาที่เกี่ยวกับ
ผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้าเกิดการแข่งขันกันสูง ในสินค้าประเภทเดียวกัน มีพฤติกรรมการค้าขายตัดราคาสินค้า
และปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชามีพฤติกรรมซื้อสินค้ายากชอบ
ต่อรองราคาและขโมยสินค้า เมื่อผู้ค้าเผลอ ผู้ค้าบางคนไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ ลูกค้าส่วนใหญ่ มี
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กำลังซื้อน้อย การขับขี่รถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ที่ข้ามด่านมาจากทางกัมพูชาขับขี่เร็ว เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ซึ่ งเกิ ด บ่ อ ยครั้ง เพราะระเบี ย บการขั บ ขี่ข องกัม พู ช าและไทยไม่ เหมื อ นกัน ดั ง นั้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องกำกับผู้ที่นำรถเข้ามาขับขี่ในพื้นที่และกำกับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด สภาพปัญหาผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชา มี 4 ประการ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ตลาดชายแดน
ผู้ค้ า เปลี่ ย นพื้ น ที่ ร้านค้าบ่ อยโดยเจ้ าของพื้ น ที่ เป็ น ผู้จั ด ให้ มี การขโมยสิ น ค้าบ่ อยผู้ ค้าต้ องดู แลตั วเอง
เจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่สามารถช่วยเหลือได้ ซึ่งไม่เหมือนประเทศไทยที่มีผู้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
และกฎหมายเด็ ด ขาด ปั ญ หาที่ เกี่ย วกั บ ผู้ ค้า รายย่ อย ผู้ ค้า มี ก ารแข่ งขัน สู งต้ อ งมี การปรับ ตั วค้ า ขาย
ตลอดเวลา ผู้ค้าที่ค้าขายเป็นเงินบาทไทยพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเรียลของกัมพูชาและเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯไม่คงที่ซึ่งกระทบกับการค้าขายอย่างมาก ปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้า ผู้ซื้อสินค้ามีจำนวนน้อย
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวบ่อนคาสิโนหรือใช้เป็นทางผ่านเพื่อไปท่องเที่ยวในแหล่งต่าง ๆ
ในนกัมพูชา ผู้ซื้อชาวไทยและชาวกัมพูชามีกำลัง ในการซื้อน้อย และปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย
สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งสินค้าในท้องถิ่นสินค้าจากเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศ ส่วนสินค้าที่นำไปค้าขายใน
กัมพูชาขนมาจากประเทศไทยมีการเสียภาษีมาก และสินค้าที่จำหน่ายไม่หลากหลาย และจุดผ่านแดน
ถาวรช่องจอม สภาพปัญหาผู้ค้ารายย่อยชาวไทยที่ค้าขายในตลาดช่องจอม มี 2 ประการ ได้แก่ ปัญหาที่
เกี่ยวกับพื้นที่ตลาดการค้าชายแดน ที่ตั้งร้านค้าบางพื้นที่ทำเลไม่เหมาะสมลูกค้าเดินไปไม่ถึงดังนั้นทำเลจึง
มีความสำคัญในการค้าขายมาก การจราจรผู้ค้าและลูกค้าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ขับขี่รถโดยไม่รู้กฎระเบียบ
การจราจรของไทยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การประชาสัมพันธ์ภายในตลาดมีน้อย มีการขโมยสินค้าใน
รานค้ า ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จั บ ไม่ ไ ด้ ค่ า เช่ า ร้ า นมี ร าคาแพงขึ้ น เกื อ บทุ ก ปี ปั ญ หาที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ ค้ า รายย่ อ ย
ความสะอาดของพื้นที่ผู้ค้าและลูกค้าไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในตลาด อีกทั้งไม่มีกฎระเบียบ
ควบคุมการทิ้ งขยะซึ่งผู้ดูแลตลาดต้องกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่ อให้ สภาพแวดล้อมในตลาด
สะอาดผู้ค้าส่วนใหญ่ ไม่ รู้กฎระเบียบของการจำหน่ายสิน ค้าภายในตลาด เกิดการค้าขายที่ แข่งขัน กัน
โดยเฉพาะผู้ค้ากัมพูชาที่มีสินค้าเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับตลาดการค้าชายแดนเมืองใหม่ช่องสะงำบาง
ร้านค้าทำเลที่ไม่เหมาะสมลูกค้าเดินไม่ถึง ร้านค้ามักมีการวางสินค้าเกินหน้าร้านทำให้ช่องทางเดินมีน้อย
รวมถึงเกิดบดบังร้านค้าอื่นที่อยู่ข้าง ๆ สถานการณ์ ปัจจุบันของตลาดไม่คึกคักเกิดจากการละเมิดสินค้า
ลิขสิทธิ์และสินค้า อย. มาก สภาพปัญหาผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชาที่ค้าขายในตลาดช่องจอม แบ่งเป็น
3 ประการ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ตลาดการค้าชายแดน ค่าเช่าร้านมีราคาแพงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในทุ ก ๆ ปี ปั ญ หาที่ เกี่ย วกับ ผู้ ค้า กฎระเบี ยบไทยเคร่งครัด มาก ผู้ ค้าชาวกัม พู ชาไม่ มี ความรู้เกี่ยวกั บ
กฎระเบียบของการจำหน่ายสินค้าหรือภายในตลาด นโยบายทางภาครัฐในการตรวจบัตรคนต่างด้าวที่
ผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชากลัวมากและอยากของให้ทางฝั่งไทยยึดหยุ่น ปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้า การห้ามนำ
สินค้าผิดกฎหมายมาจำหน่าย สินค้าแบรนด์เนมทุกชนิดส่วนใหญ่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์แทบทั้งสิ้น
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ตรวจสินค้าลิขสิทธิ์ และ สินค้า อย. อย่างเคร่งตามนโยบายของทางภาครัฐ จึง
ทำให้มีผู้ซื้อสินค้าที่เดินทางมาซื้อสินค้าจำนวนน้อยมาก และค่าเงินแลกเปลี่ยนในแต่ละวันไม่คงที่ทำให้
ผู้ ค้ า รายย่ อยชาวกั ม พู ช าเกิด ปั ญ หาในการแลกเปลี่ ย น สอดคล้ องกับ การศึกษาแนวทางการพั ฒ นา
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กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา

เศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณี ศึกษา ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา ปัญหาอุปสรรคที่พบใน
การค้ าชายแดนไทยกั ม พู ช ามากที่ สุ ด คือ การละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์สิ น ค้า และปั ญ หาด้ านการจั ด การด้ า น
สิ่งอำนวยความ สะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อการค้าขายในพื้นที่ชายแดน (Samaikul, 2014)
ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ
ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยชาวไทย ต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบภายในตลาด
หรือควบคุมการค้าขาย ต้องการให้จัดพื้นที่ค้าขายเป็นแบบถาวรจะได้มีพื้นที่ค้าขายอย่างมั่นคง ต้องการ
ให้มีการประชาสัมพันธ์ตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าขายให้มาก ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
ระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในตลาดเพื่อให้เกิดแสงสว่างและความปลอดภัย ต้องการให้เกิดชุมชนตลาดเมืองใหม่
ช่องสะงำและมีการบริหารจัดการโดยชุมชนในพื้นที่เพราะชุมชนจะแก้ปัญหาให้กับผู้ค้ารายย่อยและลูกค้า
ได้อย่างทั่วถึงเหมือนตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชา ต้องการ
ให้มีการกระตุ้นการค้าขายโดยให้ชาวไทยมาซื้อสินค้าทางตลาดฝั่งกัมพูชา ปัจจุบันนี้มีน้อยมากและส่วน
ใหญ่เดินมาถึงร้านค้าหน้าบ่อนคาสิโนเท่านั้น ต้องการให้เจ้าของพื้นที่ไม่เพิ่มค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าร้านค้า
ต้ อ งการให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบความปลอดภั ย เพราะสิ น ค้ า ถู ก ขโมยบ่ อ ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
(Wongwittayaphanit, Rojprasertkul, & Soisordsri, 2011) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาตลาดการค้ า
ชายแดนไทย กรณี ศึกษาตลาดโรงเกลือ จั งหวัด สระแก้ว ว่า ตลาดการค้าชายแดนควรมี การพั ฒ นา
มาตรฐานความปลอดภัยของตลาดให้มากยิ่งขึ้น และให้มีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
รวมถึงการสนั บ สนุ น สิ่ งปลู กสร้างใหม่ ๆ ในพื้ น ที่ ต ลาดเพื่ อรองรับ การท่ องเที่ ย วที่ ขยาย ต้ องการให้
เจ้าหน้าที่ไทยประจำด่านมีความยึดหยุ่นไม่ใช้ระเบียบจนเกินไปกับผู้ค้ารายย่อยและลูกค้าชาวกัมพูชา
ต้องการให้ เจ้ าหน้าที่ กัมพู ชาที่ อยู่ป ระจำด่ านเก็บภาษีไม่ แพง และจั ดเก็บให้ เป็น ระบบเป็น มาตรฐาน
เหมือนทางฝั่งไทย และต้องการให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเป็นแผงหน้าบ่อนคาสิโนมีหลังคาเพื่อป้องกัน
แดดและฝน ความต้ องการของผู้ ค้ารายย่อยจุ ดผ่ า นแดนถาวรไทยกั มพูช า จุด ผ่ า นแดนช่ องจอม
ความต้ องการของผู้ ค้ารายย่อยชาวไทย ต้องการให้ผู้ จัดการตลาดประชาสัม พั น ธ์เกี่ยวกับสิ น ค้าหรือ
มี กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความคึ ก คั ก และต้ อ งการให้ พั ฒ นาตลาดให้ มี ระเบี ย บ สอดคล้ อ งกั บ
(Samaikul, 2014) ว่าตลาดการค้าชายแดนช่องจอมควรมีการพัฒนาด้านการจัดการด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อการค้าขายชายแดน ความต้องการของผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชา
ต้องการเข้ามาค้าขายอย่างถูกต้องอยากให้มีระเบียบลดหย่อนลงมาจากเดิม ต้องการให้ผู้จัดการตลาด
ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดคึกคัก ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระตุ้นให้การค้าขายในพื้นที่
ตลาดชายแดนดีขึ้น ต้องการให้ด่านตรวจสินค้าของกัมพูชาลดภาษีให้ผู้ที่นำสินค้ามาขายในตลาดช่อง
จอม ต้องการให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาทำงานร่วมกันในการทำงานหรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ต้องการ
ให้ลดราคาพื้นที่เช่าตลาด ต้องการความชัดเจนของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
ของประเทศกัมพูชา และต้องการให้ช่วยดูแลผู้ค้ารายย่อย เรื่องของที่พักอาศั ยและพื้นที่ในร้านค้าเพื่อ
ค้าขาย
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ข้อจำกัดของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ผู้ค้าราย
ย่อยชาวไทยและชาวกัมพูชาในพื้นทีจ่ ุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชามีงบลงทุนน้อย พื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่อง
สะงำยั ง เป็ น พื้ น ที่ มี ปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการค้ า ขายได้ เต็ ม ศั ก ยภาพ
ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ซึ่งเป็นข้อจำกัด ของการเดินทางในการซื้อ
สินค้าของชาวกัมพูชา จุดผ่านแดนช่องสะงำ มีระเบียบกำหนดเวลาเข้าออกเพราะเป็นพื้นที่ความมั่นคง
ตลาดเมืองช่องสะงำมีข้อจัดในการค้าขาย โดยกำหนดวันในการค้าขาย คือ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์
และพื้นที่ตลาดฝั่งกัมพูชา เป็นพื้นที่เช่าจากนายทุนบ่ อนคาสิโน ข้อจำกัดของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดน
ถาวรไทยกัมพูชา จุดผ่านแดนช่องจอม นโยบายของทางภาครัฐที่เกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์ ทำให้ลูกค้าที่
เป็นชาวไทยมาซื้อสินค้าน้อยมาก เพราะมีการตรวจจับ รวมถึงผู้ค้ารายย่อยชาวกัมพูชาที่ขายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ได้ปิดร้านค้าและขนสินค้ากลับไปฝั่งช่องโอเสม็ด และพื้นที่ของการค้าขายมีจำกัด
ศั ก ยภาพของผู้ ค้ า รายย่ อ ยจุ ด ผ่ า นแดนถาวรไทยกั ม พู ช า จุ ด ผ่ า นแดนถาวรช่ อ งสะงำ
ตลาดเมื องใหม่ ช่ อ งสะงำมี ผู้ ค้ า รายย่ อ ยที่ ข ายปลี กและขายส่ ง ผู้ ค้ า รายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ ช าวไทยและ
ชาวกัมพูชาสามารถติดต่อสื่อสารเข้าใจกัน และศักยภาพของผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ เป็นชาวกัมพูชาที่มาค้าขายในตลาดช่องจอมมีเงิน
ลงทุ น สู ง ลู กค้ าชาวกัม พู ช าและชาวไทยเชื่ อมั่ น ในคุณ ภาพของสิ น ค้าที่ ผลิ ต หรือส่งจากประเทศไทย
มี คุ ณ ภาพมากกว่า ที่ น ำเข้า มาจากประเทศจี น และกัม พู ช า สอดคล้ องกั บ (Samaikul, 2014) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษา ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา พบว่า
การค้าชายแดนไทยกัมพูชา มีสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง ซึ่งเป็นสินค้าที่
มี คุ ณ ภาพ หลายระดั บ ราคาขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้ บ ริโภคได้ เป็ น อย่ า งดี พื้ น ที่ ที่ ค้ า ขายนั้ น มี ค วามเหมาะสม การเดิ น ทาง การคมนาคมขนส่ งมี
ความสะดวก ส่วนผู้ประกอบการส่วนมากเป็นชาวกัมพูชาที่เดินทางมาค้าขายในประเทศไทย โดยไป
เช้า เย็นกลับ และการเข้าออกพื้นที่ช่องผ่านแดนทำได้ง่ายระยะทางจากช่องจอมมายังตลาดช่องจอม
มีระยะทางใกล้กันมากประมาณ 2 กิโลเมตร
2. กลยุทธ์การพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ
จุดแข็ง ตลาดมีสินค้าที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผู้ค้าขายและลูกค้าสื่อสารพูดคุย
กันเข้าใจ นโยบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัด
เสียมเรียฐที่เป็นเมืองคู่มิตร การคมนาคมที่สะดวกสบายโดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำเป็นการเปิด
เส้ น ทางสู่จั งหวัด เสี ยมราฐ สอดคล้ องกับ ศึกษาการบุ กรุกและการเปลี่ ยนมื อของที่ดิ น ตลาดชายแดน
ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ ว่าการเปิด จุดผ่านแดนส่ งผลทำให้เศรษฐกิจ ของชุ มชนที่อยู่
บริเวณช่องจอมและพื้นที่ใกล้เคียงเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แต่หลังจากที่มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งการที่ประเทศกัมพูชามีการเปิดบ่อนคาสิโนขึ้นในบริเวณพื้นที่ติดชายแดน ยิ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหา
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ด้านความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐบางรายที่มีหน้าที่รับผิดชอบการข้ามแดนของประชาชนทั้ง
สองประเทศมีความบกพร่องในหน้าที่จึงทำให้การเปิดจุดผ่านแดนถาวรเป็นช่องทางหลักที่สำคัญ ในการ
ก่อปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศ (Srikham et al. , 2014) จุดอ่อน
ตลาดเมื องใหม่ ช่ องสะงำไกลจากพื้ น ที่ ด่ านช่ องสะงำ การค้าขายเฉพาะวั น พฤหั ส บดี และวั น อาทิ ต ย์
ระบบสาธารณู ป โภคภายในตลาดไม่ ส ะดวก ผู้ ค้ารายย่ อยที่ ค้าขายในพื้ น ที่ ต ลาดเมื องใหม่ ช่ องสะงำ
ไม่มีพื้นที่ค้าขายที่แน่นอน สอดคล้องกับ (Samaikul, 2014) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ชายแดน กรณี ศึ กษา ตลาดมิ ตรภาพชายแดนไทย - กัม พู ช า ว่า ตลาดการค้าชายแดนมี การสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศของผู้ค้าขายชาวไทยมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ค้าขายชาวกัมพูชาที่มีการฝึกการพูด
เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าคนไทย โอกาส รัฐมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
กัมพูชาส่งผลให้การดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดในกัมพูชา และการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เป็นการเปิดตลาดเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการเป็นเมือง
เศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดและการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างยิ่ง
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและเป็ นเส้น ทางลำเลียงสู่พื้ นที่ อื่น ๆ ซึ่งนำเข้ามาตามรอยต่อตามแนว
ชายแดน และความมั่นคงตามแนวชายแดนและแนวเส้นเขตแดนไม่ชัดเจน สอดคล้องกับ การศึกษาความ
ร่ว มมื อทางการค้ า ไทย - กั ม พู ช า กรณี ศึ กษา ตราด - เกาะกงความร่ว มมื อทางการค้ าที่ ได้ รับ การ
ส่ ง เสริม ภายใต้ ก รอบความร่ว มมื อ ของ ACMECS และนโยบายเมื อ งคู่ มิ ต รนั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ
(Khuannej & Aorachun, 2013) กล่าวคือ ด้านการเมือง การค้าระหว่างประเทศการข้ามพรมแดนไปมา
ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่ นคง ได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด แรงงานข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์
1 ส่งเสริมให้ผู้ค้ารายย่อยมีการสื่อสารด้านภาษาทั้งเขมรและไทยให้คล่องเพื่อใช้ในการค้าขายในพื้นที่
กลยุ ท ธ์ 2 สร้างความสั ม พั น ธ์ อัน ดี ระดั บ จั งหวั ด ของทั้ งสองประเทศเพื่ อให้ เป็ น เมื องคู่ค้ า กลยุ ท ธ์ 3
เชื่อมโยงการคมนาคมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเป็นเส้นทางการค้าสู่ตลาด กลยุทธ์ 4 จัดพื้นที่ตลาด
ให้ใกล้กับจุดผ่านแดนช่องสะงำเพื่อให้ผู้ค้าของชาวกัมพูชาเข้าถึง กลยุทธ์ 5 สนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น
เข้ามาบริหารจัดการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและเกิดความต่อเนื่อง และกลยุทธ์
6 ส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยนำสินค้า มาจำหน่ายในตลาดให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
และสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพมีขึ้น
กลยุทธ์การพัฒ นาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
จุดแข็ง สินค้าที่จำหน่ายมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับศึกษาแนว
ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดน กรณี ศึ ก ษา ตลาดมิ ต รภาพชายแดนไทย - กั ม พู ช า
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการค้าชายแดนไทย - กัมพูชาภายใต้ ประชาคม
อาเซียน (Samaikul, 2014) ว่า ตลาดการค้าชายแดนมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้ง ความหลากหลายของสินค้า
ความเข้มแข็งของผู้ค้าขาย รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ผู้ค้ารายย่อยที่เป็นชาวไทยบริการดี ทำให้
ลูกค้าประทับใจ และผู้ค้ารายย่อยชาวไทยในพื้นที่ตลาดช่องจอมสามารถพูดภาษาเขมรและภาษาไทยได้
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การซื้อขายในตลาดชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมใช้สกุลเงินบาทไทยเป็นหลัก กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
ของประเทศไทยเคร่งครัดทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการค้าขาย ลูกค้าชาวกัมพูชาเชื่อมั่น
นิยมในคุณภาพของสินค้าไทยมาก พื้นที่ทำเลที่ตั้งของตลาดช่องจอมอยู่ใกล้ประเทศกัมพูช า สินค้าที่ขาย
ในตลาดช่องจอมมีราคาถูก และสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา
กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เหตุผลหลักที่ลูกค้าเดินทางมายังตลาดการค้า
ชายแดนช่องจอม คือ สินค้ามีราคาถูก และทำเลที่ตั้งไม่ห่างไกลจากจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงตลาดการค้า
ชายแดนช่องจอมมีจุดแข็ง คือ การมีทำเลที่ตั้งติดกับประเทศกัมพูชาซึ่งทำให้มีประชาชนชาวไทยเดินทาง
มาซื้อสินค้าในตลาดได้ง่าย (Khanrak, 2015) และสอดคล้องกับ ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ว่า ตลาดการค้าชายแดนสิ่งดึงดูด
ใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด คือ สินค้ามีราคาถูกส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ เครื่องหวายชนิดต่าง ๆ
ปลากรอบ กุ้งแห้ง และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ใช้ในครัวเรือน (Kongthong, 1997) ยังพบว่าตลาดช่อง
จอมเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคไปยังพื้นที่ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
และเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก จุดอ่อน ตลาดมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าไม่มี อย. การลักลอบ
ทำการค้าบริเวณชายแดนทำให้สินค้ามีราคาถูกกว่าสินค้าราคาปกติในท้องตลาด และผู้ซื้อนิยมซื้อสินค้า
แบบผิดกฎหมาย และตลาดมีการจัดการด้านความสะอาดไม่ดีพอไม่มีการจัดหมวดหมู่ สินค้าเพื่อง่ายต่อ
การเลือกซื้อสินค้า โอกาส หน่วยงานทางภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ของตลาดชายแดน การเปิด
เสรีทางการค้า การส่งเสริมการลงทุน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเอื้อต่อการส่งเสริม
เศรษฐกิจของตลาดชายแดน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดนระหว่างกัน สอดคล้องกับ ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษา ตลาด
มิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา ด้านโอกาส ตลาดมิตรภาพชายแดนไทยกัมพูชา มีโอกาสในการพัฒนา
เป็นจุดกระจายสินค้า สู่อินโดจีนและตลาดโลก และมีโอกาสในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชายแดน
(Samaikul, 2014) โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพทางการค้าได้ สอดคล้อง
กับการศึกษายุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา: กรณี ศึกษา จังหวัดสระแก้ว การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ดุลการค้ามาโดยตลอด สินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่สินค้านำเข้าของ
ไทยส่วนใหญ่ เป็น สิ นค้าเกษตรกรรม และสิ นค้าแบรนด์ไทยเป็ น ที่ นิ ยมในกลุ่ม ผู้ค้า และลูกค้ากัม พู ช า
(Nongku, 2007) ตลาดช่ องจอมอยู่ ใกล้ กับ ชายแดนประเทศกัมพู ช าทำให้ การติ ดต่ อค้าขาย ระหว่าง
ประเทศสะดวก รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนให้มีการค้าขายกับต่างชาติ การเปิดเสรีการค้าทำให้ได้รับ
ประโยชน์ในด้านภาษี รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการพัฒ นาจังหวัด ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ASEAN สอดคล้องกับ ศึกษาการพั ฒ นาตลาดการค้าชายแดนไทย - กัม พู ช า กรณี ศึกษาตลาดการค้า
ชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ โอกาสคือ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศ
กัมพู ชาทำให้การติดต่ อค้าขายระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้น รัฐบาลมี นโยบายที่สนั บ สนุน ให้มี การ
ค้ า ขายกั บ ต่ า งชาติ (Khanrak, 2015) การเปิ ด เสรีก ารค้ า ทำให้ ได้ รับ ประโยชน์ ในด้ า นภาษี รัฐ บาล
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่ม ASEAN อุปสรรค การแข่งขันสินค้าจาก
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ประเทศจีนและเวียดนาม ระบบการชำระเงินโดยเฉพาะสกุลเงินเรียลมีค่า เงินไม่คงที่และระบบการชำระ
เงิน ที่ ทั้ งสองประเทศใช้เงิน ต่ างสกุลกัน ในการชื้ อขายแลกเปลี่ ยน ความไม่แน่ น อนทางการเมื องของ
ประเทศกัม พู ช าและประเทศไทย หรือความขัด แย้ งระหว่างประเทศอาจนำไปสู่ การปิ ด จุด ผ่ านแดน
บ่อยครั้งรวมถึงการทำให้ประเทศกัมพูชากีดกันในด้านการค้ากับไทย การผลิตสินค้าลอกเลียนแบบหรือ
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สอดคล้องกับศึกษาความร่วมมือทางการค้า ไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด - เกาะ
กง ว่า การลักลอบทำการค้าบริเวณชายแดนทำให้สิ นค้ามี ราคาถูกกว่าสิ นค้าราคาปกติ ในท้ องตลาด
(Khuannej & Aorachun, 2013) ยังพบว่าผู้ซื้อนิยมซื้อสินค้าแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไม่สามารถปรับตัว
ได้อย่างเท่ าทัน และขั้น ตอนและกฎระเบี ยบการส่งออกสินค้าของไทยและกัมพูชามีระเบียบที่ยุ่งยาก
ซับ ซ้อนมี เอกสารประกอบมากทำให้ เสีย เวลาและค่าจ่ายสูง สอดคล้องกับศึกษาแนวทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษา ตลาดมิตรภาพชายแดนไทยกัมพูชาด้านอุปสรรค ว่า มีอุปสรรค
ทางด้านของกฎหมาย ระเบียบ วิธีป ฏิบั ติของการนำ เข้า - ส่งออกผ่ านชายแดนของทั้ งสองประเทศ
เนื่องจากมีขั้นตอนมากและมีความไม่แน่นอน ในวิธีการปฏิบัติของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผู้ค้าขายและผู้
ซื้อสินค้าต้องปรับตัวตลอดเวลา (Samaikul, 2014) สอดคล้องกับการศึกษายุทธศาสตร์การค้าชายแดน
ไทยกัมพูชา: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว สินค้าไทยมีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างมาก ซึ่งจะเห็นได้จาก
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการส่งออกตามแนวชายแดน ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ไทยนี้เป็นผลมาจากสินค้าสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ความนิยมสินค้าไทยของคนกัมพูชาประโยชน์ที่
เกิดจากการที่จังหวัดสระแก้วมีตลาดการค้าชายแดนที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็น แหล่ง
กระจายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศกัมพูชาไปยังภาคต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการค้าของ
ทั้งสองประเทศ แต่ก็ยังพบว่าการค้าชายแดนยังมีปัญหาอุปสรรคบางประการ ได้แก่ ปัญหาด้านการค้า
นอกระบบ ปัญหาด้านระเบียบพิธีการด้านศุลกากร ปัญหาการปักปันเขตแดน (Nongku, 2007) ยังพบว่า
อุปสรรคอีกประการเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในทุก ๆ ครั้งทำให้ประเทศกัมพูชากีดกันการค้า
กับไทย ระบบการชำระเงินที่ทั้งสองประเทศใช้เงินต่างสกุลกันในการชื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งมีความไม่
แน่นอนทางการเมืองของทั้งสองประเทศส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดน
อย่างยิ่ง และกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ 1 กำกับ ควบคุมติดตามผู้ค้ารายย่อยให้เรียนรู้
ศึกษาเรื่องระเบียบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สินค้าลิขสิทธิ์และ อย. กลยุทธ์ 2 จัดผังโครงสร้าง
ตลาดให้ เป็ น หมวดหมู่ เป็ น ระบบง่า ยต่ อการควบคุม ดู และและการเข้าซื้ อ ของผู้ บ ริโภค และกลยุ ท ธ์
3 กำหนดควบคุมระบบการชำระเงินให้ใช้ระบบเงินที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้ค้ารายย่อยจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชา
1.1 ควรเคร่งครัดในการใช้ระเบียบการเข้าออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันพบว่ามี
การลักลอบเข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องตามช่องเขา
1.2 ควรเคร่งครัดการตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าไม่มี อย. ที่นำมาจำหน่ายใน
พื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมพบว่าถูกส่งต่อมาจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม
1.3 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความมั่ นใจในการค้าขายและการท่ องเที่ ยวใน
ตลาดการค้าชายแดนเพราะลูกค้าชาวกัมพูชาเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้ าที่ผลิตหรือส่งจากประเทศไทย
มากกว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนและประเทศกัมพูชา และประเทศจีน
1.4 ควรมีการกระตุ้นประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าหรือประชาชน
เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดการค้าชายแดนช่องจอมและช่องสะงำ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผู้ค้ารายย่อยเชิงลึกในพื้นที่ ตลาดการค้าชายแดนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาของผู้ค้ารายย่อยในอนาคต
2.2 ควรศึกษาผู้ซื้อเชิงลึกถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงของพฤติกรรมการบริโภค
ของชาวไทยและชาวกัมพูชา เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาตลาดการค้าชายแดน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของการค้า
ชายแดน
2.3 ควรศึกษาผู้ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจั ดการตลาด รวมถึงหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้ นที่
เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาด รวมถึงการค้าชายแดนให้มีมาตรฐาน
2.4 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนในทุกมิตริ วมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ของตลาดการค้าชายแดน เพื่อขับเคลื่อนการค้าชายแดนหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาษาใน
การค้าขาย
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