
บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิด  ทฤษฎีและท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในเร่ืองของการวิเคราะหการคาชายแดน และ
ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราท่ีนํามาเปนแนวทางในการศึกษา ประกอบดวยทฤษฎีและแนวคิด ดังนี้ 

2.1.1  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
การคาระหวางประเทศ(International Trade)เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของ

ปรากฏการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนระหวางประเทศ ในประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจระบบเปดจะมี
เร่ืองของการคาระหวางประเทศเขามาเกี่ยวของกับรายไดประชาชาติอยางไรก็ตามในเชิงทฤษฏี
การคาระหวางประเทศแบงออกเปน 2 ทฤษฏี คือ 

1)  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศยุคเกา(Classical Theory)  ต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีมูลคาแหงแรงงาน ซ่ึงถือวามูลคาแลกเปล่ียนของสินคาตางๆยอมข้ึนอยูกับแรงงานท่ีใชผลิต
สินคานั้นๆอิทธิพลในการผลิตสินคาชนิดหนึ่งข้ึนอยูกับแรงงานท่ีใชในการผลิต ถาแรงงาท่ีใชใน
การผลิตนอยก็จะมีคาแลกเปล่ียนตํ่าทฤษฎีต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีวาแรงงานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด
ในการผลิตและในขณะเดียวกันการเคล่ือนยายแรงงานก็จะตองทําไดอยางสมบูรณคือเคล่ือนยาย
จากอาชีพหนึ่งไปอีกอาชีพหนึ่งไดโดยไมเกิดความยุงยากและแรงงานเคลื่อนยายจากแหลงหนึ่งไป
ยังอีกแหลงหนึ่งไดอยางเสรีไมมีส่ิงใดขัดขวาง ดังนั้นทฤษฎีจึงมิไดพิจารณาทางดานการเงิน การ
เคล่ือนยายทุนหรือการเคล่ือนยายรายได ท้ังนี้เพราะในยุคนั้นหรือในยุคเร่ิมใชทฤษฎีนี้ การใช
เคร่ืองจักรยังไมแพรหลาย ปจจัยการผลิตสวนใหญใชแรงงาน 

2)  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศยุคใหม(Modern Theory)  ทฤษฎีไดอาศัยขอจํากัด
ของทฤษฎีเกาวา โดยพยายามอธิบายปจจัยการผลิตท่ีประเทศมีอยูสามารถผลิตสินคาไดปริมาณ
เทาใด ทฤษฏีนี้เนนตนทุนการผลิตท่ีใชปจจัยการผลิตทุกชนิด โดยใชทฤษฎีราคา(price theory)  
ชวยอธิบายถึงกลไกลกระบวนการผลิต นั่นคือ ทฤษฎีตนทุนคาเสียโอกาส(theory of opportunity 
cost)  และทฤษฎีการคาท่ีพิจารณาปริมาณทรัพยากร(factor endowments approach)  สําหรับ
ประโยชนการคาระหวางประเทศคือเม่ือประเทศตางเลือกผลิตสินคาท่ีมีความถนัดหรือปจจัยอ่ืน
เหมาะสม ดวยเหตุดังกลาวการคาระหวางประเทศจึงเสมือนการจัดสรรทรัพยากรของโลกท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหสามารถสนองความตองการของประชากรโลกไดมากท่ีสุดเพราะถาแตละประเทศ
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เลือกผลิตสินคาท่ีถนัดมีตนทุนตํ่าแลวนํามาซ้ือขายแลกเปล่ียนกันจะชวยใหประชากรโลกไดสินคา
ท่ีมีคุณภาพและราคาถูกสนองความตองการไดมากข้ึน แตในสภาพความเปนจริงในปจจุบันประเทศ
ตางๆ กลับใชนโยบายการคาโดยคุมกันมีการใชมาตรการเพื่อกีดกันทางการคาดานสินคานําเขาและ
สงเสริมสินคาสงออกอันเปนเร่ืองของนโยบายการคาระหวางประเทศ 

2.1.2  นโยบายการคาระหวางประเทศ 
ตามทฤษฎีทางการคาระหวางประเทศสวนมากสงเสริมใหแตละประเทศเลือกผลิต

สินคาเฉพาะท่ีตนถนัดมีทรัพยากรเหมาะสมและใหมีการขายโดยเสรีสวนประเทศไหนจะเลือกใช
นโยบายใดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของตนเองนโยบายการคาระหวาประเทศมี 2 ลักษณะคือ 

1)  นโยบายการคาเสรี(Free Trade Policy)  เปนนโยบายการคาตางประเทศท่ีไม
สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราท่ีสูงและพยายามขจัดขอกําจัดความตางๆที่ขัดขวงการคา
ตางประเทศประเทศท่ีถือนโยบายการคาเสรีจะตองอยูในเง่ือนไขดังตอไปนี้ หนึ่งดําเนินการผลิต
ตามหลักการแบงแยกแรงงาน สองไมมีการเก็บภาษีอากรเพ่ือคุมกันคงเก็บเพื่อเปนรายไดของรัฐ
เทากันนั้น สามไมมีการใหสิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติตอสินคาประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ
และส่ีจะตองไมมีขอจํากัดทางการคาท่ีเปนอุปสรรคตอการคาตางประเทศ 

2)  นโยบายคุมกัน(Protectionism Policy)  เปนนโยบายท่ีตรงกันขามกับนโยบายแรก
คือรัฐบาลของประเทศตางๆไมควรปลอยใหการคาระหวางประเทศเปนไปตามยถากรรมเปนหนาท่ี
รัฐท่ีจะตองเขาไปแทรกแซงเพื่อคุมครองเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ซ่ึงมีความสามารถในการผลิต
ไมเทากันถารัฐไมเขาไปคุมครองแลว ประเทศเหลานั้นอาจประสบกับความเสียหายตอเศรษฐกิจได 
ประเทศท่ีใชนโยบายน้ีมีเหตุในการสนับสนุนการใชนโยบายคือ หนึ่งดานเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือ
คุมครองอุตสาหกรรมข้ันทารก สองรายไดของรัฐโดยเรียกเก็บภาษีศุลกากรขาเขาในอัตราท่ีสูง สาม
ดานสังคมเปนการเปดโอกาสใหการผลิตภายในประเทศมีประสิทธิภาพสูงสามารถขยายการผลิต 
และส่ีดานการเมืองจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศอยูในฐานะพ่ึงพาตนเองไดยอมมีอํานาจตอรอง
และความม่ันคงทางการเมืองระหวางประเทศ 

2.1.3  แนวคิดการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(the Principle of Comparative Advantage)  
ทฤษฎีผลประโยชนเชิงเปรียบเทียบของ เดวิด ริคารโด เปนทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงท่ีอธิบายแผนของ
การคาระหวางประเทศไดอยางชัดเจน และเปนท่ียอมรับนับถือโดยท่ัวไปในสมัยนั้นในหนังสือ  
“Principle of Political Economy and Taxation”  (1871)  โดย เดวิด ริคารโด เสนอแบบจําลองท่ีงาย
และเห็นไดชัดเจนในการอธิบายการคาระหวางประเทศ โดยมีขอสมมติฐานท่ีเหมือนกับขอ
สมมติฐานของกฎการไดเปรียบโดยเด็ดขาดของ อดัม สมิธ 
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2.1.4  กฎการไดเปรียบโดยเด็ดขาด(Law of Absolute Advantage)  ในหนังสือสามม่ังค่ัง
ของนานาชาติ อดัม สมิธ ไดกลาวไววา ประเทศจะไดรับผลประโยชนจากการคาก็ตอเม่ือมีการคา
เสรี และสนับสนุน ก็คือ ในระบบเศรษฐกิจ รัฐเขาไปยุงเกี่ยวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยท่ีสุด
เทาที่จะเปนไปไดการคาเสรีสนับสนุนโดยการแบงแยกแรงงาน(division of labor)  และความ
ชํานาญเฉพาะอยาง(Specialization)  จึงทําใหทรัพยากรของโลกมีการจัดสรร และนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสินสินคาซ่ึงในท่ีสุดจะทําใหเกิดสวัสดิการสูงท่ีสุด 

2.1.5  มาตรการกีดกันการคาระหวาประเทศ(International Trade Restriction)  เปน
การคาไมเสรีหรือการคาแบบจํากัดการคา หมายถึงการท่ีรัฐบาลใชนโยบายคุมกัน(Protectionism 
Policy)  ดวยวิธีการตางๆเพ่ือใหการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคานําเขาลดนอยลงท่ี
สําคัญไดแก การเก็บภาษีศุลกากร(Tariffs)  ซ่ึงมีวิธีการจัดเก็บ 3 แบบ คือ 1)  การจัดเก็บตามราคา 2)  
การเก็บตามสภาพ 3)  การจัดเก็บแบบผสมท่ีเก็บท้ังแบบการจัดเก็บตามราคา การเก็บตามสภาพ การ
กําหนดโดยโควตาหรือปริมาณสินคา(Quota)  การควบคุมเงินตราตางประเทศ(Exchange control)  
การทําการคาโดยรัฐ(State trying)  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ(Economic integration )  สวน
มาตรการกีดกันทางการคาแบบนอกระบบท่ีเปนเคร่ืองมือกีดกันนําเขาสินคาโดยทางออม เชน 
มาตรการอนุรักษส่ิงแวดลอม การกําหนดมาตรฐานสินคานําเขาทางดานสุขอานามัยฯลฯ(วันรักษ 
ม่ิงมณีนาคิน, 2545: 56)  สําหรับขอสนับสนุนการคาแบบจํากัดมีดังนี้คือ เพื่อคุมครองอุสาหกรรม
ทารกหรือแรกเกิด(The pauper argument)  เพื่อตอตานการทุมตลาด(anti-dumping)  เพื่อลดปญหา
การวางงาน(Reducing unemployment problem)  เพื่อประหยัดการใชเงินตราตางประเทศและทําให
อัตราการแลกเปล่ียนสินคาดีข้ึน(improving term of trade) 

2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาในเร่ืองของการวิเคราะหการคาชายแดน และธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา มี

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
นิสิต พันธมิตร(2542)  ศึกษาปญหาการคาชายแดนภาคเหนือตอนบน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาทางการคาและเปรียบเทียบการคาและเปรียบเทียบการคาในระบบ
และนอกระบบของดานการคาตางๆในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน สํานักงานพาณิชยจังหวัด
หอการคาจังหวัด และการเก็บขอมูลประเภทปฐมภูมิโดยใชวิธีการออกแบบสอบถามและเดินทาง
ไปศึกษาคาดวาการคานอกระบบ(ท่ีไมผานดานศุลกากร)  สูงกวาการคาในระบบไมตํ่ากวา3-4 เทา
หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 15,000-20,000 ลานบาทโดยมีสาเหตุมาจากพิธีการนําเขาและสงออกมี
ข้ันตอนมากและซับซอน หนวยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของชายแดนมีหลายหนวยงานมากเกินไป
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ใชกฎระเบียบตางฉบับกันทําใหเกิดชองทางการแสวงหาผลประโยชนสวนตนระบบการคามีความ
ผูกผันคอนขางเหนียวแนนระหวางพอคากลุมเดิมท่ีทําการคาขายเปนเวลานานเนื่องจาก
ความสัมพันธฉันทเครือญาติ หรือมีความเชื่อถือกันในการติดตอคาขายกลายเปนกลุมอิทธิพลการ
การคาอิทธิพลการคาทองถ่ินทําใหพอคารุนใหมเขาไปจายตลาดไดยากข้ึนรวมถึงการคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มใหกับพอคาตองใชเวลานานจึงทําใหพอคาแสวงหาวิธีการท่ีจะทําใหสินคาของตน
สามารถสงออกไดทันความตองการ สวนปญหาทางการคาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายซ่ึงมี
ชองทางการคาผานทางอําเภอแมสาย เชียงแสน และเชียงของ มีปญหาที่เกิดข้ึนแตกตางกัน เชน 
อําเภอแมสาย มีปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ปญหาทางคมนาคมระหวางชายแดนไทย-พมา ปญหาความ
ม่ันคงภาคเอกชนของพมา ไมมีความพรอมของการคาท่ีเปนทางการโดยผานระบบสถาบันการเงิน
ประกอบกับพมาท่ีเขาใจวาไทยใหการสนับสนุนชนกลุมนอยบริเวณตามแนวชายแดน คาของ
เงินจาดมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีไมแนนอน การขาดบุคลากรทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าทําให
ประชาชนมีอํานาจซ้ือตํ่าซ่ึงทําใหการคาชายแดนซบเซาตามไปดวย อําเภอเชียงแสนมีปญหาคือ ยัง
ไมมีทาเทียบเรือ เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองมีความเขมงวด และใชกฎระเบียบท่ีมีอยูผลประโยชน
สวนตัว ปญหาทางดานการขนสงสินคาทางแมน้ําโขง พิธีการนําเขา-สงออกมีข้ันตอนมากทําให
เสียเวลา สวนปญหาการคาชายแดนดานอําเภอเชียงของ ไดแก ทัศนคติของคนลาวท่ีมีตอคนไทย
เปนไปในแงลบ นโยบายตางประเทศของลาวและสนธิสัญญาตางๆ กฎระเบียบข้ันตอนทางดาน
การคาของลาวยังไมเปนสากล ปญหาดานมาตรการภาษีระหวางประเทศท่ีมีความยุงอยาก มีการ
ลักลอบนําสินคาหนีภาษีเขา-ออกตลอดแนวชายแดน ปญหาทางดานคมนาคม สินคาจีนท่ีข้ึนฝง
อําเภอเชียงของยังไมมีคุณภาพและปริมาณนอยเม่ือเทียบกับอําเภอแมสาย ทําใหขาดส่ิงดึงดูดใจ
สําหรับการพัฒนาในทางทองเท่ียวและธุรกิจ 

 
ประคอง รักษวงศ(2543)  ศึกษาอุปสรรคทางการคาในส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอุปสรรคทางการคา และศักยภาพทางการคาของประเทศในส่ีเหล่ียม
เศรษฐกิจและใชวิธีการศึกษาจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และทุติภูมิ ซ่ึงขอมูลปฐมภูมิไดมาจาก
การออกแบบทดสอบถามสัมภาษณท่ัวไปผูประกอบการคา และการสัมภาษณเจาะลึก สวนขอมูล
ทุติยภูมิไดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผลจากการศึกษา พบวาอุปสรรคทางการคาดังกลาวเกิดจาก 2 
ปจจัยไดแก ปจจัยท่ีเกิดจากประเทศไทยและปจจัยท่ีเกิดจากประเทศคูคาในส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ โดย
แบงการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากแบบสอบถามออกเปนปญหาทางดานกฎหมาย อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา พิธีการศุลกากร กฎระเบียบตางๆ ความม่ังคง ดานการเมือง และอ่ืนๆสวน
ปญหาและอุปสรรคท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการ พบวามีปญหาคือ การเสียคาใชจาย
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นอกระบบมากเกินไป ภาษีนําเขาสินคาบางชนิดสูง การหามนําเขาและสงออกสินคาบางชนิดจึงทํา
ใหเกิดการคานอกระบบ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติไมมีความรูความสามารถจึงทําใหเกิดความลาชา และการ
คืนภาษีมูลคาเพิ่ม คอนขางลาชา สวนในการนําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GRP ภาคเหนือตอนบน
โดยเปรียบเทียบรอบจังหวัดและภาพรวมของท้ัง 6 จังหวัดการคามีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน แสดงให
เห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพทางการคาในภูมิภาคนี้ ถึงแมการคาชายแดนในชวงท่ีผานมาไมมี
ระบบท่ีแนนอน และมีปญหาอุปสรรคหลายประการสงผลใหการคาขยายตัวไมมีเสถียรภาพและไร
ทิศทาง ดังนั้นเพื่อใหการคาขยายตัวอยางมีเสถียรภาพจึงควรพัฒนาการคาชายแคนเปนการคา
ระหวางประเทศ 

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(2544)  ไดจางบริษัทท่ี

ปรึกษา พอล คอนซัลแคนท จํากัด ใหเปนท่ีปรึกษาเพื่อทําการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือวิเคราะหความ
เหมาะสมของการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายในรูปแบบตางๆ และกําหนด
รูปแบบท่ีสมควรดําเนินการ การกําหนดกิจกรรมโครงการที่มีศักยภาพ แผนการใชท่ีดินในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีบริเวณรอบนอก โครงสรางพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จัดทําแผนการพัฒนาพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนโครงการ วิเคราะหผลกระทบทั้งดานบวกและลบ
ท่ีจะเกิดจากโครงการ การจัดทําแผนลงทุน กําหนดแนวนโยบายและมาตรการสนับสนุนกิจกรรม
และแผนกงานในโครงการ ศึกษาผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข สําหรับวิธีการ
ศึกษาใชการทบทวนขอมูลและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ การรวมขอมูลและวิเคราะหสภาพตางๆใน
ปจจุบัน สถานการณและการประมาณความตองการในอนาคต การเปรียบเทียบและเลือกรูปแบบท่ี
เหมาะสม การประเมินโครงการดานเศรษฐศาสตร การเงินและการลงทุน การศึกษาและเสนอแนะ
ดานบริหารจัดการ เฉพาะผลการศึกษาทางดานการคาในจังหวัดเชียงราย/ภาคเหนือตอนบน พบวา
ในแงของการคาท้ังจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภาคเหนือตอนบนเกือบทุกจังหวัดมีสัดสวนของGPP
ในสาขาการคาสูงกวาหรือใกลเคียงกับคาเฉล่ียของประเทศท่ีมีคารอยละ 15.25  ยกเวนจังหวัดลําพูน
และเชียงใหมซ่ึงมีเพียงรอยละ 9.34 และ 10.47 คาเหลานี้แสดงใหเห็นวาการคาท้ังในรูปแบบของ
การคาสงและการคาปลีกยังมีศักยภาพสูงในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
รูปแบบการคาในจังหวัดเชียงรายนอกจากการคาขายในจังหวัดและขามจังหวัดแลว ยังมีการคา
ชายแดนท่ีแบงเปนการคาที่ผานและไมผานพิธีการทางศุลกากร(ซ่ึงจากงานศึกษาตางๆพบวามี
มากกวาการคาในระบบ 0.5-3 เทา)  โดยมีมูลคาการคาชายแดนระหวางภาคเหนือกับประเทศเพ่ือน
บานในป 2541 มากกวา 5,000 ลานบาท ซ่ึงแนวโนมความสําคัญของการคาชายแดนจะเพ่ิมข้ึน การ
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สงเสริมการคาชายแดนจึงเปนชองทางสรางงานและเปนการพัฒนาภูมิภาคของท้ังไทยและประเทศ
เพื่อนบาน สําหรับการคาตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายพบวามีชองทางติดตอการคาชายแดน
ผานทาง ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสนและดานศุลกากรเชียงของรวมท้ังส้ิน 11 จุด 
ประกอบดวยจุดผานแดนถาวร 3 จุด และจุดผอนปรน 8 จุด โดยทําการคาขายกับประเทศพมา ลาว 
และจีนตอนใต มีมูลคารวมท่ีผานพิธีการศุลกากรซ่ึงเปนการคาในระบบในป 2543 เทากับ 4,357.94 
ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 20.9 ตอปสินคาสงออกมายังไทยจากประเทศพมาลาว 
สวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เชนอัญมณีจากพมา และถานหินลิกไนตจากลาว 
สวนสินคาท่ีสงออกมายังไทยจากจีน ไดแก ยางรถยนต น้ํามันเช่ือเพลิง และสินคาอุปโภค เปนตน 
ศักยภาพในอนาคตเม่ือมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษฯจะทําใหปริมาณการคามากข้ึนเนื่องจาก
ปจจัยเสริมตางๆโดยเฉพาะการปรับปรุงดานกฎระเบียบใหดีข้ึน มีสิทธิประโยชนมากข้ึนทําให
สินคาราคาตํ่าลงมีการใชขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธตางๆ มีการผลิตสินคาคุณภาดี และมี
บริการที่ดีข้ึน ดังนั้นปริมาณการคายอมจะสูงข้ึนและคาดวาจะอยูระหวางกรณี “ปกติ” ถึงกรณี 
“ดีกวาปกติ” 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(2547)  ทําการศึกษา

พฤติกรรมการคาและการชําระเงินในเขต 6 จังหวัด จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีตามแนว
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และปจจัยพฤติกรรมการคาท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการชําระเงิน
และแนวทางในการพัฒนาระบบการชําระเงินโดยผานระบบธนาคารใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากขอมูลพาณิชยและศุลกากร วิธีวิจัยประกอบดวยการ
คนควาวิจัยจากเอกสารและการสํารวจภาคสนาม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษา
สรุปไดดังนี้ คือ  

1)  พฤติกรรมการคาชายแดนไทย สปป.ลาวผูประกอบการคาประกอบดวย
กิจการสงออกและนําเขา กิจการนายหนา/ตัวแทน สวนใหญเปนผูจดทะเบียนนิติบุคคลและมีมูลคา
การคาตอเดือนต้ังแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป เวนแตผูประกอบการนําเขาสวนใหญมีมูลคาตํ่ากวา 
500,000 บาท จํานวนคูคาของผูประกอบการทุกประเภทกิจการสวนใหญมีจํานวน 1-5 ราย ประเภท
คูคาของผูประกอบการทุกประเภทกิจการเปนผูคาสงและตัวแทนใน สปป.ลาว ในกรณีคูคาเปน
ทางการ  สปป.ลาว จะเปนสินคาประเภทที่ไดรับสัมปทานกับรัฐบาลลาว เชน ไมแปรรูปและสินแร 
กิจการทุกประเภทกําหนดราคาสินคาเปนเงินสกุลบาทและเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯวิธีการส่ังซ้ือ
ส่ังซ้ือทางโทรศัพทหรือคูคามาติดตอเองโดยตรง สวนใหญไมมีเอกสารประกอบการส่ังซ้ือ การ
ขนสงสินคาใชบริการบริษัทขนสง การสงมอบสินคาท่ีชายแดนสปป.ลาวเพื่อขนถายสินคา 



 21 

2)  พฤติกรรมการชําระเงินผูประกอบการคาทุกประเภทกิจการคิดเปนรอยละ 
69.10 ชําระเงินเปนเงินสดและรอยละ 30.90 ชําระเงินผานระบบธนาคารสกุลเงินท่ีใชในการชําระ
เงินสดสกุลบาทและเงินสกุลดอลลารสหรัฐ กรณีชําระคาสินคาเปนเงินสดโดยท่ัวไปเปนกิจกรรมท่ี
มีสถานท่ีประกอบกิจการตั้งอยูใกลบริเวณจุดผานแดน/จุดผอนปรนการส่ังซ้ือสินคาโดยมีลูกคามา
ติดตอโดยตรงและการใชโทรสาร(FAX)  มีเอกสารประกอบการส่ังซ้ือสินคาเปนกิจการท่ีไมไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี สาเหตุท่ีชําระคาสินคาเปนเงินบาทดวยเหตุผลท่ีวามีความสะดวก รวดเร็ว
เปนความตองการของลูกคาลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน และสาขาธนาคารพาณิชยในสปป.
ลาว มีนอยการชําระเงินผานระบบธนาคารเปนกิจการคาท่ีมีสถานท่ีประกอบการตั้งอยูหางไกลจาก
จุดผานแดนหรือจุดผอนปรน ความสัมพันธของปจจัยทางดานพฤติกรรมการคากับพฤติกรรมการ
ชําระเงินสถานที่ต้ังประกอบกิจการคากับจุดผานแดน/จุดผอนปรน การกําหนดราคาสินคาดวยเงิน
สกุลตางๆวิธีการส่ังซ้ือสินคาและเอกสารประกอบการสั่งซ้ือสินคา และการท่ีกิจการไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีปจจัยทางดานพฤติกรรมการคาท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการชําระเงิน 
ประเภทผูประกอบการ ประเภทกิจการ สถานท่ีต้ังประกอบกิจการคากับสาขาธนาคารพาณิชยไทย
ไทย และสาขาธนาคารธุรกิจ สปป.ลาว(ฝงตรงขามกับไทย)ประเภทของสินคาสงออกของกิจการ
สงออกและนําเขา  กิจการบริการ มูลคาการคาและบริการตอเดือนของกิจการสงออกและนําเขาและ
กิจการบริการ วิธีการขนสงสินคาและการสงมอบสินคาและยังพบวามีการชําระเงินคาสินคาดวยวิธี
อ่ืนอีก  เชน  การชําระเงินระหวางคูคาโดยผานตัวกลาง  ระบบโพยกวน  ระบบการแลกเปลี่ยน
สินคา เปนตน ปญหาและอุปสรรคดานการคาและการชําระเงิน ดานการคา นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติการคาในการนําเขา-สงออกในแตละแขวงของ สปป.ลาว  ไมมีความแนนอน การกีดกันทาง
การคาของ สปป.-ลาว หรือพอคาลาว การเก็บภาษีไมชัดเจนและมีอัตราท่ีสูง การติดตอประสานงาน
กับกระทรวงตางๆของลาวยุงยาก ระบบการขนสงสินคาผูกขาด ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไม
พรอม การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มลาชาตองใชเอกสารประกอบจํานวนมากดานการชําระเงิน การชําระ
เงินคาสินคาผานระบบธนาคารยังมีนอยเม่ือเทียบกับการชําระเงินคาสินคาท้ังระบบสวนใหญจะ
ชําระเปนเงินสดเพราะสาขาธนาคารพาณิชยไทยและสปป.ลาวมีขอจํากัดในการใหบริการ ดาน
จํานวนเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญในดานการชําระเงินการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะการ
ชําระเงินในระบบ L/C ขาดแคลนเงินตราระหวางประเทศ อัตราแลกเปล่ียนของธนาคารธุรกิจใน 
สปป.ลาวมีความผันผวนโดยแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียนในทองตลาดมากไดเสนอแนะดานการคา
รัฐควรมีการเผยแพรขอมูลความรูใหแกผูประกอบการคาชายแดนใหทราบถึงกฎระเบียบทางการคา
ของแตละแขวงใหเขาใจ และผูประกอบการคาควรจัดทําสัญญาและจดทะเบียนการคาขายตอ
เจาหนาท่ีทางการ สปป.ลาว ไดทราบ เพื่อใหไดรับการคุมครองตามสัญญากับคูคา รัฐบาลท้ังสอง
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ประเทศควรทบทวนอัตราภาษีศุลกากรของสินคาบางประเภทท่ีไมเหมาะสมและสูงเกินไปรวมท้ัง
การทบทวนคาธรรมเนียมตางๆ ในการสงสินคาเขา-ออกท่ีสูงเกินไป ควรปรับปรุงวิธีการขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ดานการชําระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยควรสนับสนุนการคาแบบหักบัญชี
(Account Trade)เพื่อผลักดันใหไทยกับสปป.ลาว ขยายปริมาณการคาผานระบบธนาคารใหมากข้ึน
และลดความเส่ียงทางการคาระหวางประเทศโดยไมตองพึ่งพิงเงินสกุลตางประเทศ สนับสนุน
การคาแบบ Barter Trade เพื่อลดตนทุนทางการคาชวยใหคาเงินของประเทศคูคามีเสถียรภาพมาก
ข้ึน  ธนาคารพาณิชยควรสนับสนุนและขยายขอบเขตอํานาจอนุมัติใหสาขาท่ีต้ังในจังหวัดตามแนว
ชายแดนในดานการบริการธุรกรรมการคาระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน ใหสาขาธนาคารพาณิชยเปด
บัญชีระหวางกันกับธนาคารพาณิชยของ สปป.ลาว  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทยควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังสํานักงานในจังหวัดตามแนวชายแดน เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการคาท่ีทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ 

ขอเสนอแนะแกทางการ สปป.ลาว ควรสนับสนุนใหมีการเปดบัญชีระหวาง
ธนาคารกับธนาคารพาณิชยไทยในจังหวัดตามแนวชายแดนพัฒนาระบบการชําระเงิน อนุญาตให
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศต้ังสาขาเพิ่มข้ึนในแขวงท่ีสําคัญ เพื่อสะดวกในการทําธุรกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการชําระเงินการคาระหวางประเทศ 

 


