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บทที่ 9
กำรศึกษำวิจัยสถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดน

ของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภำค 

ส�ำนักงำนฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำกำรค้ำชำยแดนในพื้นที่ 4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงรวมภำคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) 

และภำคใต้ โดยได้ท�ำกำรเลอืกด่ำนกำรค้ำชำยแดน 1 แห่ง ที่วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(SMEs) มบีทบำทกำรค้ำและมศีกัยภำพสูง ประกอบด้วย

1)	ภำคเหนือ เลือกด�ำเนินกำรศึกษำ ณ ด่ำนศุลกำกรแม่สำย จังหวัดเชียงรำย มีพื้นที่

ชำยแดนตดิกบัสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร

2)	ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เลอืกด�ำเนนิกำรศกึษำ ณ ด่ำนศลุกำกร จงัหวดัหนองคำย 

มพีื้นที่ชำยแดนตดิกบัสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  

3)	ภำคกลำงรวมภำคตะวนัออกและตะวนัตก	(ไม่รวมกรงุเทพมหำนคร) เลอืกด�ำเนนิ

กำรศกึษำ ณ ด่ำนศลุกำกรอรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว มพีื้นที่ชำยแดนตดิกบัประเทศกมัพูชำ

4)	ภำคใต้	เลอืกด�ำเนนิกำรศกึษำ ณ ด่ำนศลุกำกรสะเดำ จงัหวดัสงขลำ มพีื้นที่ชำยแดน

ตดิกบัประเทศมำเลเซยี

อกีทั้งได้ด�ำเนนิกำรศกึษำสถำนกำรณกำรค้ำชำยแดนของ SMEs ไทยกบัประเทศเพื่อนบ้ำน 

(ประกอบด้วย สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ประเทศ

มำเลเซีย และประเทศกัมพูชำ) โดยใช้เครื่องมือด้ำนกำรศึกษำวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับ และได้

มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร เพื่อทรำบถึงสถำนกำรณกำรค้ำชำยแดน ปัญหำและอุปสรรค 

พฤตกิรรมกำรซื้อขำย กำรขนส่งสนิค้ำ ระบบกำรช�ำระเงนิ และควำมต้องกำรกำรสนบัสนนุจำก

ภำครฐั เป็นต้น 
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ภำพรวมสถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนในพื้นที่	4	ภูมิภำค

9.1	ภำคเหนือ

กำรศกึษำในครั้งนี้ได้ท�ำกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม ณ ด่ำนศุลกำกรแม่สำย จังหวัดเชียงรำย โดยครอบคลุมธุรกิจที่มีรูปแบบโครงสร้ำง

ธรุกจิแบบปลำยน�้ำ ได้แก่ ธรุกจิค้ำปลกี ธรุกจิบรกิำร (โรงแรม) ธรุกจิที่มรีูปแบบโครงสร้ำงธรุกจิ

แบบกลำงน�้ำ ได้แก่ ธรุกจิค้ำส่ง ธรุกจิน�ำเข้ำ - ส่งออก ธรุกจิที่มรีปูแบบโครงสร้ำงธรุกจิแบบต้นน�้ำ 

ได้แก่ ธรุกจิผลติสนิค้ำกระบวนกำรในกำรขนส่ง จะมกีระบวนกำรน�ำเข้ำ - ส่งออกมหีลกัเกณฑ

ทั่วไปเหมือนกัน ซึ่งประกอบไปด้วย บรรทุกสินค้ำมำที่ด่ำนศุลกำกรโดยจะต้องส่งข้อมูลสินค้ำที่

บรรทกุล่วงหน้ำเข้ำระบบเวบ็ไซตของกรมศลุกำกร ล่วงหน้ำไม่เกนิ 21 วนั จำกนั้นผูข้นส่งน�ำสนิค้ำ

มำให้ศุลกำกรตรวจสอบสินค้ำว่ำตรงกับข้อมูลในเอกสำรที่ส่งมำหรือไม่ ในด้ำนตัวสินค้ำ ชนิด 

รำคำ ชนิดของต้องห้ำม เมื่อศุลกำกรตรวจเสร็จจะท�ำกำรยืนยันสินค้ำและออกเอกสำรให้ ซึ่ง 

ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเอำเอกสำรให้ขอ VAT คนืได้ ตรวจสนิค้ำโดยใช้ระบบ Red Line คอื สนิค้ำ

ที่ต้องสงสยัที่เจ้ำหน้ำที่ต้องเข้ำตรวจสอบ และ Green Line คอื สนิค้ำอปุโภคบรโิภคทั่วไป เมื่อ 

เสรจ็สิ้นกระบวนกำรแล้วกส็ำมำรถขนสนิค้ำเข้ำ - ออกด่ำนพรมแดน

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ใช้กำรขนส่งทั้งทำงบก และทำงเรือโดยใช้ท่ำเรือ 3 แห่ง ได้แก่  

ท่ำผำถ่ำน ท่ำวดัหลวง และท่ำเรอืเชยีงของ ขนสนิค้ำขนลงเรอืโดยใช้คนงำนล�ำเลยีง ซึ่งรูปแบบ

กำรขนส่งจะเลือกจำกจุดหมำยปลำยทำง ควำมสะดวก และต้นทุนต�่ำสุดในกำรขนส่งของ 

ผู้ประกอบกำร ประเภทของลูกค้ำ จะแตกต่ำงกนัไปตำมรูปแบบของธรุกจิ หำกเป็นธรุกจิค้ำปลกี 

ลกูค้ำส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที่ยวชำวไทย ชำวเมยีนมำร ลกัษณะเป็นกำรซื้อเพื่อกำรอปุโภค บรโิภค

เองในครัวเรือน ส�ำหรับธุรกิจค้ำส่งและธุรกิจภำคกำรผลิต ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นชำวเมียนมำร 

ชำวลำว และชำวจนี ลกัษณะเปิดร้ำนค้ำ ซื้อเพื่อไปขำยปลกี และส�ำหรบัธรุกจิภำคบรกิำร ลกูค้ำ

ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชำวไทย และชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำท่องเที่ยวที่ด่ำนกำรค้ำ

ชำยแดน จงัหวดัเชยีงรำย

ปัญหำของผูป้ระกอบกำรรำยย่อยที่ประกอบธรุกจิค้ำปลกีและธรุกจิบรกิำร จำกกำรศกึษำ

จะพบว่ำ ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหำเรื่องกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ เนื่องจำกลูกค้ำจะมีทั้งคนไทยและ 

ชำวต่ำงชำต ิโดยเฉพำะชำวเมยีนมำร ท�ำให้บำงครั้งไม่สำมำรถสื่อสำรให้เข้ำใจกนัได้
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ปัญหำของผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ที่ประกอบธรุกจิค้ำส่งและธรุกจิน�ำเข้ำ - ส่งออก ส่วนใหญ่ 

จะพบปัญหำในด้ำนระเบียบขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนน�ำเข้ำและส่งออก พบว่ำมีกำรด�ำเนินงำน

หลำยขั้นตอน ส่งผลให้เกดิควำมล่ำช้ำและใช้เวลำค่อนข้ำงนำน 

และปัญหำที่เหมอืนกนัในทกุธรุกจิ ผู้ประกอบกำรในทกุธรุกจิ จะพบปัญหำในเรื่องต้นทนุ

ในกำรประกอบธรุกจิ ต้นทนุสงู ซึ่งมำจำกคูแ่ข่งที่มจี�ำนวนเพิ่มขึ้น ค่ำแรงแพงขึ้น ปัญหำขำดแคลน

แรงงำน มีกำรขำดแคลนในแรงงำนมีคุณภำพ นอกจำกนี้แล้วผู้ประกอบกำรค้ำชำยแดนมีกำร

แข่งขนักนัเอง ระหว่ำงรำยใหญ่และรำยย่อย มกีำรตดัรำคำสนิค้ำกนัเอง

ควำมต้องกำรกำรสนบัสนนุจำกภำครฐัของผูป้ระกอบกำรรำยย่อยที่ประกอบธรุกจิค้ำปลกี

และธุรกิจบริกำร ส่วนใหญ่ต้องกำรให้มีกำรจัดระเบียบของผู้ที่ท�ำกำรค้ำขำย ณ ด่ำนแม่สำย  

ต้องกำรกำรสนบัสนนุหรอืจดัหำแหล่งเงนิทนุในกำรค้ำขำย และต้องกำรให้ทำงภำครฐัแก้ปัญหำ

น�้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำยได้โดยตรงต่อผู้ประกอบกำรในพื้นที่ 

ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่เหมือนกันในทุกธุรกิจ ผู้ประกอบกำรรำยย่อย 

ส่วนใหญ่ต้องกำรกำรสนับสนุนและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร กำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ 

แบบครบวงจรในจดุเดยีว เพื่อลดขั้นตอนที่ซบัซ้อน ยุ่งยำกให้เหลอืน้อยที่สดุ และต้องกำรให้ทำง

ภำครฐัจดัอบรมเกี่ยวกบักฎระเบยีบ ขั้นตอนกำรส่งออก รวมไปถงึแนวทำงในกำรท�ำธุรกจิน�ำเข้ำ 

และส่งออกผ่ำนชำยแดน กำรช�ำระเงนิของลกูค้ำจะเป็นเงนิสดเป็นส่วนมำก และกำรให้เครดติเป็นรอบ 

เช่น ให้เครดติ 7 วนั หรอื 30 วนั ต่อรอบส�ำหรบัลูกค้ำที่มคีวำมเชื่อถอืได้

สถำนที่ปลำยทำงของสนิค้ำส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย ซึ่งประกอบไปด้วย

สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร บรเิวณจงัหวดัท่ำขี้เหลก็ จงัหวดัเชยีงตงุ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพ

เมียนมำรในเขตตอนเหนือ สำธำรณรัฐประชำชนจีนตอนใต้ ประเทศอินเดียฝั่งติดชำยแดน 

เมยีนมำร และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ในแขวงบ่อแก้ว หลวงพระบำง ห้วยทรำย  

หลวงน�้ำทำ อดุมไซย

สนิค้ำส่งออก ได้แก่ สนิค้ำเพื่อกำรอปุโภค บรโิภค อำทเิช่น น�้ำมนัปำลม น�้ำมนัพชื ข้ำวสำร 

นมข้นหวำน แป้งสำล ีน�้ำตำล น�้ำมะนำวปรงุแต่ง ธญัพชื เครื่องเทศ ข้ำวโพด และวสัดกุ่อสร้ำง 

น�้ำมนัเชื้อเพลงิ

สนิค้ำน�ำเข้ำ ได้แก่ กระเทยีม ใบชำเกก็ฮวย เสื้อผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ สนิค้ำส่วนใหญ่น�ำเข้ำ

จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนบำงส่วนน�ำเข้ำจำกอเมริกำและยุโรปซึ่งปริมำณกำรน�ำเข้ำน้อยกว่ำ

ปรมิำณกำรส่งออก

บทสรุปผู้บริหาร
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จำกกำรศกึษำสำมำรถสรปุข้อเสนอแนะได้ดงันี้ ภำครฐัควรมกีำรแก้ปัญหำของผูป้ระกอบกำร

อย่ำงเร่งด่วน โดยเฉพำะท�ำกำรประชำสัมพันธให้ผู ้ประกอบกำรทรำบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ 

โดยวิธีกำรอบรมหรือแจกเอกสำรแผ่นพับเพื่อให้ผู้ประกอบกำรมีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนมำ 

ถงึด่ำน ภำครฐัควรมกีำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำรเพื่อให้ผูป้ระกอบกำรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร

ท�ำธุรกิจกำรค้ำชำยแดนให้มำกขึ้น ควรมีกำรจัดตั้งศูนยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกิจกำรค้ำ

ชำยแดน อกีทั้งควรมกีำรสนบัสนนุทำงด้ำนแหล่งเงนิทนุให้ผู้ประกอบกำร

9.2	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำรค้ำชำยแดนไทยเตบิโตต่อเนื่องสวนทำงเศรษฐกจิในประเทศและเศรษฐกจิโลก เป็นผล

มำจำกเศรษฐกจิประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเฉพำะเมยีนมำร ลำว และกมัพูชำ มอีตัรำกำรขยำยตวั

ที่สูง ท�ำให้ประชำชนมีก�ำลังซื้อมำกขึ้น ประกอบกับค่ำนิยมและควำมเชื่อมั่นต่อสินค้ำไทย  

รวมทั้งกำรที่ประเทศไทยเป็นจุดศูนยกลำงของภูมิภำค ท�ำให้มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันใน

ภูมิภำคนี้ โดยประเทศไทยเกินดุลกับประเทศลำวมำกที่สุด ซึ่งปัจจุบันด่ำนที่มีควำมส�ำคัญที่สุด

ในแง่กำรค้ำชำยแดนไทย - ลำว คอืด่ำนจงัหวดัหนองคำยเพรำะตดิกบันครหลวงเวยีงจนัทน เมอืง

เศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศลำว โดยจังหวัดหนองคำยมีพื้นที่ชำยแดนติดกับ สปป. ลำว เป็น 

จดุผ่ำนแดนถำวรจ�ำนวน 2 จดุ และจดุผ่อนปรนจ�ำนวน 4 จดุ และมท่ีำเทยีบเรอืหรอืด่ำนประเพณี

อกีจ�ำนวนมำก มชีำยแดนตดิกบั สปป. ลำว คอืนครหลวงเวยีงจนัทนกบัอกี 2 แขวง ได้แก่ แขวง

เวยีงจนัทน และแขวงบอลคิ�ำไซ ซึ่งนครหลวงเวยีงจนัทนเป็นเมอืงเศรษฐกจิหลกัของ สปป. ลำว 

มลูค่ำกำรค้ำของจดุผ่ำนแดนถำวรและจดุผ่อนปรนของจงัหวดัหนองคำย มมีลูค่ำกำรส่งออก

ในปี 2557 จ�ำนวน 5.72 หมื่นล้ำนบำท หรอืร้อยละ 1.96 ของมูลค่ำกำรส่งออกของ ปี 2556  และ

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ จ�ำนวน 3.58 พันล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.30 ของมูลค่ำน�ำเข้ำของ ปี 2556 

โดยที่มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนของ SMEs ไทย - ลำว ณ ด่ำนศลุกำกรต่ำงๆ พบว่ำ ปี 2557 กำรค้ำ 

ณ ด่ำนนครพนมมมีูลค่ำสูงที่สดุ คอื 2.64 หมื่นล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 26.00 ของมูลค่ำกำรค้ำ

ชำยแดนไทย - ลำว ของ SMEs ทั้งหมด รองลงมำคอืด่ำนมกุดำหำร 2.30 หมื่นล้ำนบำท คดิเป็น

ร้อยละ 22.00 และด่ำนหนองคำย 2.02 หมื่นล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 19.00 ตำมล�ำดบั โดยเฉพำะ

กำรค้ำชำยแดน ณ ด่ำนนครพนมที่มีอัตรำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดต่อเนื่อง ร้อยละ 237.00  
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ในปี 2556 และร้อยละ 62.00 ในปี 2557 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรกต็ำม กำรค้ำชำยแดน

ของ SMEs ณ ด่ำนนครพนมและด่ำนมุกดำหำรส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำเข้ำ รวมถึงเป็นกำรค้ำ 

ผ่ำนแดนเท่ำนั้นโดยพบว่ำกำรค้ำ ณ ด่ำนนครพนมเป็นกำรผ่ำนแดนไปยังประเทศที่สำมมำกถึง

ร้อยละ 92.00 ส่วนกำรค้ำ ณ ด่ำนมกุดำหำร ไทยขำดดลุกำรค้ำกบัประเทศลำว 3.97 พนัล้ำนบำท 

ในปี 2557 

ส่วนกำรค้ำชำยแดน ณ ด่ำนหนองคำยซึ่งมพีื้นที่ตดิกบันครหลวงเวยีงจนัทนพื้นที่เศรษฐกจิ

ที่ส�ำคญัที่สดุของประเทศลำว พบว่ำ มูลค่ำกำรค้ำเกดิขึ้นเป็นกำรค้ำของสองประเทศเกอืบทั้งหมด 

คดิเป็นร้อยละ 99.00 และไทยเกนิดลุกำรค้ำมำโดยตลอด อย่ำงไรกต็ำมกำรค้ำชำยแดนที่เป็นของ 

SMEs ยงัมสีดัส่วนที่น้อยเพยีงร้อยละ 21.00 เท่ำนั้น แต่กเ็กนิดลุกำรค้ำมำโดยตลอด และมโีอกำส

พัฒนำได้อีกมำกในอนำคต สินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญของ SMEs ในตลำดลำวคือ ส่วนประกอบ

เครื่องจกัร คอมพวิเตอร อปุกรณไฟฟ้ำ รวมถงึกลุ่มผลไม้ ส่วนสนิค้ำน�ำเข้ำที่ส�ำคญัของ SMEs 

จำกประเทศลำว คอืกลุ่มแร่และไม้ 

กำรศกึษำครั้งนี้ได้เสนอ 4 แนวทำง และมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อแก้ปัญหำ ตำมควำมเหมำะสม

ของระยะเวลำ คอื มำตรกำรเร่งด่วน 1) ส่งเสรมิระบบกำร Training บคุลำกรที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำร่วมกัน ด้วยมำตรกำร 1.1) อบรม Training ร่วมกันของ 

เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องด้ำนพธิกีำรศลุกำกร ทั้งสองประเทศ 1.2) อบรม Training ร่วมกนัของ SMEs 

ทั้งสองประเทศ 1.3) อบรม Training ร่วมกนัของผู้ประกอบกำรขนส่ง ทั้งสองประเทศ 2) ส่งเสรมิ

ให้เกิดกำรปฏิรูปพิธีกำรศุลกำกรของทั้งสองประเทศ ด้วยมำตรกำร 2.1) จัดท�ำฐำนข้อมูล 

กฎระเบยีบ ขั้นตอนปฏบิตั ิทั้งภำษำท้องถิ่นและภำษำองักฤษ ที่อพัเดทในรูปของเวบ็ไซตให้ผู้ใช้

สำมำรถเข้ำถงึได้ง่ำย 2.2) ขยำยช่วงเวลำกำรเปิดด่ำน รวมถงึกำรท�ำงำนล่วงเวลำ 2.3) น�ำระบบ 

ICT ที่ได้มำตรฐำนมำใช้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล Single Window ให้สมบูรณ มำตรกำรระยะ

ปำนกลำง 3) สร้ำงเครอืข่ำย SMEs เศรษฐกจิกำรค้ำชำยแดน เพื่อ 3.1) ใช้ต่อรองลดค่ำธรรมเนยีม

ธนำคำรกำรโอนเงนิระหว่ำงประเทศ 3.2) ใช้พฒันำ Global Supply Chain ในอนำคต 3.3) ลดข้อ

ขดัแย้ง และนโยบำยที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงประเทศ มำตรกำรระยะยำว 4) ยกระดบัโครงสร้ำง

พื้นฐำน ด้วยมำตรกำร 4.1) แยกช่องทำงกำรขนส่งระหว่ำงสนิค้ำและผู้โดยสำร 4.2) ทบทวนกำร

ใช้เส้นทำงรถไฟระหว่ำงประเทศ 4.3) ยกเลิกโครงสร้ำงหรือบริกำรที่ไม่จ�ำเป็นอันเป็นอุปสรรค

ทำงกำรค้ำ อำท ิค่ำที่จอดรถระหว่ำงข้ำมพรมแดน

บทสรุปผู้บริหาร
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9.3	ภำคกลำง	รวมภำคตะวันออกและตะวันตก	(ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร)

ตลำดกำรค้ำชำยแดนในภำคตะวันออกขนำดใหญ่ที่สุดของไทยคือบริเวณด่ำนศุลกำกร

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ตดิต่อกบัประเทศกมัพชูำ เป็นพื้นที่ที่มมีลูค่ำกำรค้ำรวม

กว่ำ 6.1 หมื่นล้ำนบำท โดยเป็นมูลค่ำกำรส่งออก 5.25 หมื่นล้ำนบำท และมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 9.23 

พันล้ำนบำท โดยมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนผ่ำนด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ปีงบประมำณ 2557 มี

มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 7.09 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนับจำกปีงบประมำณ 2554 จ�ำแนกเป็น

มูลค่ำกำรส่งออก 5.76 หมื่นล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ 2556 ร้อยละ 12.00 มลูค่ำกำร 

น�ำเข้ำ 1.32 หมื่นล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 59.00 โดยประเทศไทยได้ดลุกำรค้ำ 4.43  

หมื่นล้ำนบำท (ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ, 2558) สินค้ำส่งออกน�ำเข้ำที่มีมูลค่ำสูงผ่ำนด่ำน

ชำยแดนอรัญประเทศมีรำยกำรแตกต่ำงกันในแต่ละปี ในปีงบประมำณ 2557 สินค้ำส่งออก 

ที่ส�ำคัญของไทยไปกัมพูชำ 10 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องยนตรถจักรยำนยนต อะไหล ่

รถจกัรยำนยนต รถไถนำคนเดนิตำม รถยนต ตู้คอนโทรล อำหำรสตัว ปูนซเีมนต โทรศพัทมอืถอื 

ส่วนประกอบกล้องดิจิตอล และสุกรมีชีวิต ส่วนสินค้ำน�ำเข้ำที่ส�ำคัญจำกกัมพูชำ ได้แก่  

ส่วนประกอบกล้องดิจิตอล โครงสร้ำงที่ใส่ Optical Film มันส�ำปะหลัง เศษอะลูมิเนียม (เก่ำใช้

แล้ว) ไอโซแท้งคส�ำหรับสุนัข ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส�ำหรับอิเล็กทรอนิกส มอเตอรกระแสตรง 

ขนำดเลก็ เศษทองแดง (เก่ำใช้แล้ว) มอเตอรไฟฟ้ำกระแสตรง

ส�ำหรบักำรค้ำชำยแดนด่ำนอรญัประเทศ ปีงบประมำณ 2558 (ตลุำคม - มกรำคม 2558)  

มมีูลค่ำกำรค้ำรวม 30,546 ล้ำนบำท เป็นมูลค่ำส่งออก 22,221 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 

8,325 ล้ำนบำท ซึ่งไทยได้ดุลกำรค้ำ 13,896 ล้ำนบำท ทั้งนี้ สินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่  

ตู้คอนโทรล เครื่องยนตรถจักรยำนยนต อะไหล่รถจักรยำนยนต รถไถนำคนเดินตำม รถยนต  

เครื่องเกี่ยวนวดข้ำว  ส่วนประกอบกล้องดจิติอล  อำหำรสตัว  สกุรมชีวีติ  และปูนซเีมนต ส่วน

สินค้ำน�ำเข้ำที่ส�ำคัญจำกกัมพูชำ ได้แก่ ส่วนประกอบส�ำหรับกล้องดิจิตอล มันส�ำปะหลัง  

โครงสร้ำงที่ใส่ Optical Film ไอโซแท้งคส�ำหรับบรรจุก๊ำซ เสื้อผ้ำเก่ำใช้แล้ว เศษอะลูมิเนียม 

(เก่ำใช้แล้ว) อำหำรส�ำหรบัสนุขั (ของเล่นขดัฟัน) ชิ้นส่วนอะลูมเินยีมส�ำหรบัอเิลก็ทรอนกิส เมลด็

ถั่วเหลอืง และสำยไฟพร้อมขั้วต่อ

ผลกำรศกึษำครั้งนี้ท�ำให้ทรำบถงึรปูแบบกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกบักมัพชูำที่เป็นไปตำม

ระบบพิธีกำรศุลกำกร และรูปแบบวิถีชำวบ้ำน ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคของผู้ประกอบกำร 

ที่มีกำรเกี่ยวข้องกับกำรน�ำเข้ำส่งออกผ่ำนด่ำน ส่วนกำรศึกษำรูปแบบกำรค้ำของผู้ประกอบกำร

ในตลำดโรงเกลือซึ่งเป็นตลำดกำรค้ำขนำดใหญ่ในเขตชำยแดน พบว่ำผู้ประกอบกำรในตลำด 
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โรงเกลือส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยสินค้ำใหม่และมีควำมหลำกหลำย ผู้ประกอบกำรที่จ�ำหน่ำยสินค้ำ 

มอืสองมเีพยีงน้อยรำยซึ่งลดลงจำกในช่วงก่อนหน้ำ สนิค้ำที่จ�ำหน่ำยได้แก่ เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ 

เครื่องใช้ เช่น จำน ชำม อปุกรณครวั ร่ม นำฬิกำ ผ้ำ ฯลฯ โดยกลุ่มตวัอย่ำงเป็นผู้ประกอบกำร

ที่จ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย ซึ่งมีรูปแบบกำรขำยทั้งลักษณะขำยปลีกและ

ขำยส่ง โดยสินค้ำที่น�ำมำจ�ำหน่ำยในตลำดโรงเกลือเป็นสินค้ำจำกประเทศจีนและเวียดนำม  

สั่งผ่ำนพ่อค้ำกมัพชูำให้น�ำส่งสนิค้ำข้ำมแดนผ่ำนด่ำนบ้ำนคลองลกึ ซึ่งพ่อค้ำชำวกมัพชูำจะมคีลงั

สนิค้ำทั้งในประเทศไทยและประเทศกมัพูชำ โดยสนิค้ำที่สั่งจำกประเทศจนีและเวยีดนำมจะเกบ็

ไว้ที่คลงัสนิค้ำในกมัพูชำ และแบ่งมำเกบ็ในคลงัสนิค้ำที่เช่ำหรอืซื้อไว้ในประเทศไทย เพื่อง่ำยต่อ

กำรกระจำยสนิค้ำให้แก่พ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดโรงเกลอื กำรสั่งสนิค้ำเพื่อจ�ำหน่ำยในร้ำนมทีั้งไปซื้อ

และขนสนิค้ำเอง หรอืสั่งซื้อทำงโทรศพัท โทรสำร ไลน เฟซบุ๊ก อเีมล กบัตวัแทนจ�ำหน่ำย หรอื

สั่งซื้อจำกบรษิทัผู้ขำยหรอืผลติสนิค้ำโดยตรงที่เป็นคู่ค้ำประจ�ำ

ส�ำหรับส�ำรวจพฤติกรรมกำรซื้อขำยของผู้ประกอบกำร SMEs ที่มีกำรน�ำเข้ำส่งออกหรือ

เกี่ยวข้องกบักำรค้ำชำยแดน ผลกำรศกึษำพบว่ำ SMEs ส่วนมำกจะซื้อสนิค้ำและวตัถดุบิเพื่อกำร

ผลติจำกแหล่งผลติสนิค้ำ หรอืจำกแหล่งผู้ผลติวตัถดุบิโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรจะใช้วธิกีำร

ซื้อสนิค้ำหรอืวตัถดุบิของกจิกำร โดยกำรสั่งซื้อทำงโทรศพัท โทรสำร ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยของ

ผูป้ระกอบกำร SMEs ส่วนใหญ่จะจ�ำหน่ำยสนิค้ำโดยกำรขำยหน้ำร้ำน และในกำรขำยสนิค้ำแต่ละ

ครั้งผู้ประกอบกำรจะให้เบอรโทรศัพทของร้ำนกับลูกค้ำด้วย ลูกค้ำส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้ำด้วยวิธี

กำรสั่งซื้อสนิค้ำทำงโทรศพัท 

เมื่อพิจำรณำถึงรูปแบบกำรค้ำของผู้ประกอบกำรในตลำดโรงเกลือซึ่งเป็นตลำดกำรค้ำ 

ขนำดใหญ่ในเขตชำยแดน พบว่ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีสัญชำติกัมพูชำ ท�ำกำรซื้อขำยด้วย

เงนิสดเป็นหลกัโดยยอมรบัทั้งเงนิไทย ดอลล่ำรสหรฐัฯ และเงนิกมัพูชำ ช่องทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ค้ำขำยมีทั้งซื้อขำยโดยตรงที่ร้ำนและกำรติดต่อซื้อขำยทำงโทรศัพท โทรสำร และอินเทอรเน็ต  

ผูป้ระกอบกำรบำงรำยมบีรกิำรขนส่งสนิค้ำให้แบบคดิค่ำใช้จ่ำยและไม่คดิค่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรที่มกีำรน�ำเข้ำส่งออกผ่ำนด่ำนและวธิอีื่นๆ และผูใ้ห้บรกิำรชปิป้ิงไม่มี

ปัญหำกำรด�ำเนนิกำรในฝั่งชำยแดนไทย แต่จะพบปัญหำในฝั่งชำยแดนกมัพูชำ เนื่องจำกถงึแม้

ประเทศไทยใช้ระบบศลุกำกรอเิลก็ทรอนกิส (E - Custom) แต่ประเทศกมัพชูำยงัคงใช้ระบบเอกสำร

บันทึกด้วยลำยมือ ส่งผลให้กำรขนส่งสินค้ำออกจำกประเทศไทยไม่คล่องตัวนัก หำกระบบกำร

ท�ำงำนและพิธีศุลกำกรของกัมพูชำพัฒนำมำกขึ้น คำดว่ำจะท�ำให้มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนด่ำน

อรญัประเทศของไทยสูงขึ้น 

บทสรุปผู้บริหาร
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ส�ำหรับในส่วนของผู้ประกอบกำรชิปปิ้ง กำรรับจ่ำยเงินของบริษัทที่จำ้งให้ขนส่งสินค้ำใช้

ระบบกำรเปดิแอลซ ี(LC) ส�ำหรบักจิกำรชปิป้ิงมหีน้ำที่เปิดใบ สบ.3 ซึ่งเป็นเอกสำรหลกัฐำนที่ต้อง

ยื่นให้ทำงด่ำนอรัญประเทศ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ด่ำนอรัญประเทศก็น�ำส่งเอกสำรดังกล่ำวส่งไป

ศลุกำกร เพื่อแจ้งว่ำสนิค้ำได้มกีำรขนส่งผ่ำนด่ำนแล้ว ซึ่งในใบ สบ.3 จะแสดงรำยละเอยีดเกี่ยวกบั

รถที่ขนส่งสนิค้ำเลขทะเบยีนรถ สนิค้ำที่ส่ง จ�ำนวนสนิค้ำ เป็นต้น

9.4	ภำคใต้

สถำนกำรณทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยกับมำเลเซีย พบว่ำ กำรส่งออกของไทยไปยังประเทศ

มำเลเซียในกลุ่มสินค้ำยำงพำรำ ผลิตภัณฑยำงอื่นๆ คอมพิวเตอร อุปกรณและส่วนประกอบ 

มอเตอรไฟฟ้ำและเครื่องก�ำเนดิไฟฟ้ำ ถงุมอืยำง และรถยนต อปุกรณและส่วนประกอบ แผงวงจร

ไฟฟ้ำ มีมูลค่ำลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน สำเหตุเพรำะภำวะเศรษฐกิจของอเมริกำ  

และสหภำพยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัว ท�ำให้ยอดสั่งซื้อสินค้ำ จำกอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส อุสำหกรรมยำนยนต และอุตสำหกรรมยำง ชะลอตัว ส่งผลกระทบทำงอ้อมให้

มำเลเซยีชะลอกำรน�ำเข้ำสนิค้ำในกลุ่มนี้ เพื่อใช้ในกำรผลติเป็นวตัถลุดลง 

สนิค้ำส่งออกที่ส�ำคญั ได้แก่ ยำงธรรมชำต ิผลติภณัฑยำงอื่นๆ เครื่องคอมพวิเตอร อปุกรณ

และส่วนประกอบไม้แปรรูป มอเตอรไฟฟ้ำ และเครื่องก�ำเนดิไฟฟ้ำ 

สินค้ำน�ำเข้ำที่ส�ำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร 

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร เทปแม่เหล็ก และจำนแม่เหล็กส�ำหรับคอมพิวเตอร สื่อบันทึกข้อมูล 

ภำพ เสยีง และเครื่องจกัรที่ใช้ในอตุสำหกรรมและส่วนประกอบ

ภำพรวมของกำรด�ำเนินกิจกำรค้ำชำยแดนสะเดำ พบว่ำ ในมิติด้ำนสังคมของนักลงทุน 

สะท้อนได้จำกบรรยำกำศที่มคีวำมคกึคกัของกำรค้ำในเขตกำรค้ำชำยแดนสะเดำเป็นไปอย่ำงปกต ิ

ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นพลวัตรตลอดช่วงเวลำของกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ  

ด้ำนควำมสะดวกในกำรเดนิทำงคมนำคมที่คล่องตวัมำกขึ้น กำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำอำเซยีน ท�ำให้

กำรขนถ่ำยสนิค้ำเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่นกว่ำแต่ก่อนที่มปัีญหำรถตดิจำกกำรก่อสร้ำง ควำมคบัแคบ

ของพื้นที่ กำรเข้ำ-ออกไม่สะดวก แต่ในปัจจบุนันกัท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำตสิำมำรถ

เดินทำงได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตในด้ำนของด่ำนผ่ำนแดนสินค้ำ กำรตรวจคน 

เข้ำเมอืง เป็นต้น
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ในมิติด้ำนกำรค้ำ ส่วนใหญ่พิจำรณำจำกอัตรำกำรเติบโตของกำรค้ำชำยแดนสะเดำเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัด่ำนกำรค้ำอื่นๆ ของภำคใต้และประเทศไทยที่เคยมปีระสบกำรณร่วม ด่ำนกำรค้ำ

ชำยแดนสะเดำได้รบัโอกำสจำกผูค้้ำ นกัลงทนุ และลกูค้ำที่หลั่งไหลเข้ำมำท�ำกำรค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ เขตกำรค้ำชำยแดนด่ำนสะเดำมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงเวลำ

หลำยปีที่ผ่ำนมำ จนมำถึงปัจจุบันนี้ เขตกำรค้ำชำยแดนสะเดำ จึงมีอัตรำกำรขยำยตัวทำง 

กำรค้ำคงที่กว่ำเขตชำยแดนอื่น และกำรที่เขตกำรค้ำชำยแดนสะเดำได้รับคัดเลือกให้เป็นด่ำน 

กำรค้ำชำยแดนน�ำร่อง ท�ำให้ผู้ประกอบกำรเขตกำรค้ำชำยแดนสะเดำได้รับผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงก่อนด่ำนกำรค้ำชำยแดนอื่นๆ ทั้งในเชิงโครงสร้ำงขั้นพื้นฐำน กำรบริหำรงำนของ 

ด่ำนกำรค้ำ นโยบำยกำรเข้ำสูก่ำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำ กำรปรบัเปลี่ยนมำตรกำรทำงกำรค้ำและวถิี

แห่งกำรลงทุน ผู้ประกอบกำรจึงมีกำรปรับตัวอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับด่ำนกำร

ค้ำชำยแดนอื่นที่ก�ำลงัเคลื่อนเข้ำสูก่ำรเปลี่ยนแปลงในเชงิโครงสร้ำงทั้งแง่ทรพัยำกรและกำรบรหิำร  

เมื่อพิจำรณำถึงศักยภำพกำรจัดกำรด่ำนชำยแดนไทย - มำเลเซีย พบว่ำ ในมิติของกำร

จัดกำรด่ำนชำยแดนไทย - มำเลเซียของด่ำนกำรค้ำสะเดำ ได้รับกำรพัฒนำน�ำหน้ำด่ำนกำรค้ำ

อื่นๆ ด้วยกำรเป็นพื้นที่น�ำร่องตำมนโยบำยของรฐับำลที่ให้กำรสนบัสนนุ พบว่ำ กำรค้ำขำยของ

ผู้ค้ำเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำนำน กำรอ�ำนวยควำมสะดวกมำกขึ้นท�ำให้ผู้ค้ำและ 

ผูล้งทนุเกดิควำมคล่องตวัมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกำรบรกิำรจำกเจ้ำหน้ำที่ศลุกำกร อย่ำงไรกด็ ีสดัส่วน

ของเจ้ำหน้ำที่ยังน้อย และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดควำมรวดเร็วยังถือว่ำไม่มำกนัก  

ซึ่งผู้ประกอบกำรให้ควำมเห็นว่ำ เป็นกำรปรับตัวของเจ้ำหน้ำที่ที่พัฒนำขึ้น กำรบริกำรจุดเดียว 

(One Stop Service) ท�ำหน้ำที่ได้ด ีเจ้ำหน้ำที่มคีวำมรู้และสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำได้ด ีแม้จะใช้เวลำ

บ้ำง แต่ลดขั้นตอนลงไปได้มำก เมื่อพิจำรณำในภำพรวมแล้วผู้ประกอบกำรมองเห็นกำร

เปลี่ยนแปลงในทศิทำงที่ดขีึ้นจำกแต่ก่อนมำก

ส�ำหรบัโครงสร้ำงพื้นฐำนของด่ำนสะเดำมคีวำมกว้ำงขวำงใหญ่โต และได้รบักำรดูแลจำก

รัฐบำล ท�ำให้ผู้ใช้บริกำรด่ำนสะเดำเกิดควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ทั้งกำรเดินทำงรถยนต 

ที่สะดวกรวดเร็ว ปัญหำกำรจรำจรติดขัดลดลงมำก เพรำะกำรขยำยถนนจนแล้วเสร็จท�ำให้ลด

ปัญหำรถตดิได้มำก ซึ่งเอื้อต่อกำรขนส่งและกำรลงทนุกบัสนิค้ำปรมิำณมำกที่ต้องกำรพื้นที่ในกำร

ขนย้ำยและขนถ่ำยสนิค้ำ 
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