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บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคาและการชําระเงินท่ีมี
ความสัมพันธตอธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในดานการคาและการ
ชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดนในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจาก
การออกแบบสอบถามของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนขายท่ีเปนผูขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มจากการสงออกและนําเขาของกรมสรรพากรและดานศุลกากรแมสอด ป 2550 และ
ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตตามขอมูลหอการคาจังหวัดตาก
พรอมกับการสัมภาษณกลุมตัวอยางเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของการคา
ชายแดนและธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา(เงินจั๊ด)  ดวยการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)    เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก (In-depth Interview)  และขอมูลทุติยภูมิไดจาก
การศึกษาจากเอกสารใชการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิตทางดานการคาในพื้นท่ีจังหวัดตาก 

ผลการศึกษาพบวามีปญหาและอุปสรรคเร่ืองการแขงขันในตลาดการคา  ความไมสะดวก
ดานการปดจุดผานแดน  การคมนาคมขนสงไมสะดวกท้ังในระบบและนอกระบบ  มาตรการกีดกัน
ทางการคาและกฎระเบียบการนําเขา/สงออกของประเทศเพ่ือนบานไมมีความแนนอน  อัตราภาษี
อากรขาเขาประเทศเพื่อนบานสูง  ระบบการชําระเงินยังไมสะดวก  ความผันผวนและความเส่ียง



 จ 

ดานการแลกเปล่ียนเงินสกุลจั๊ด  ธนาคารพาณิชยไทยไมรับแลกเปล่ียนเงินจั๊ด  และเจาหนาท่ีของรัฐ
ใชชองทางของกฎหมายหาผลประโยชน 

ดังนั้นเพื่อใหการคาชายแดนมีการคาขายและพัฒนาอยางยั่งยืนภาครัฐควรมีการปรับปรุง
การใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคาชายแดนใหสอดคลองกับพฤติกรรมการคาชายแดน  ควรมีการ
ประสานงานเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและขอมูลการคาชายแดนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหไดรับทราบ
พรอมกับเสริมสรางความสัมพันธกับรัฐบาลพมาและกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยาง
ตอเนื่อง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study are first to study trade practice act and payment that relate to 
business exchange, and second to study problems and obstacles in trading and payment of border 
trade entrepreneurs in Maesot District, Tak Province. First data obtained from questionnaires that 
sampling are border trade entrepreneurs, sale representative who claimed for VAT refund of 
export  and import at Revenue Department and Maesot Customs House in 2009 and entrepreneurs 
who asked for operating individual business from Tak Chamber of Commerce. In addition, first 
data is from interview both of government and private officials who work for border trade and 
business exchange (Kyat Currency). Moreover, this study chooses purposive sampling for getting 
in-depth interview and obtains second data from documents and commercial statistic in Tak 
Province.  
 The results of this study indicate that many problems and obstacles in trading and 
payment of border trade entrepreneurs in Maesot District, Tak Province are competition in trade 
market, inconvenience of closing border crossing, inconvenience of registered and non-registered 
transportation, trade barrier measures, uncertainty of neighbouring countries’s import and export 
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rules, high import tariff of neighbouring countries, inconvenient payment and volatility and risk 
of  Kyat Currency exchange. Furthermore, Thai commercial banks do not exchange Kyat 
Currency and Thai government officials use law for own benefit.  

Therefore, Thai government should improves using law that accords to border trade 
practice act, should coordinate with related institutes for informing border trade information and 
should support continuously relationship with Burmese government and Greater Mekong         
Subregion (GMS) countries for sustainable development of border trade. 

 


