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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลกระทบของความขดัแยง้ระหว่างไทย - กมัพูชา พ.ศ.2554 ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนชายแดน: กรณีศึกษาจุดผา่นแดนถาวรช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ มีวตัถุประสงค ์                
2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของความขดัแยง้ระหวา่งไทย - กมัพูชา ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนชายแดนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจุดผา่นแดนถาวรช่องจอมอ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ 
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัญหาความขดัแยง้ในพื้นท่ี
จุดผ่านแดนช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ วิธีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ             
ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลได้แก่ ผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ ผูป้ระกอบธุรกิจรายย่อยและ
ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการท่องเท่ียวในบริเวณพื้นท่ีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม รวมทั้งเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐและภาคทอ้งถ่ิน 

ผลการศึกษาพบว่าความขดัแยง้ระหว่างไทย-กัมพูชา ในปีพ.ศ.2554 มีสาเหตุมาจาก              
การปะทะตามแนวพรมแดนไทย-กมัพูชาใกล้เคียงพื้นท่ีช่องจอม จนน าไปสู่การปิดด่านและไม่
สามารถท าการคา้ขายในพื้นท่ีตลาดชายแดน ผลกระทบส่วนใหญ่ส่งผลต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียว 
ธุรกิจขนส่งมวลชนและผู ้ประกอบการรายย่อย เน่ืองจากขาดแคลนรายได้จากนักท่องเท่ียว             
ทั้งชาวไทยและกมัพูชา ซ่ึงต่างค านึงความปลอดภยัในช่วงระยะเวลาท่ีมีการปะทะบริเวณพรมแดน 
ส่วนผูป้ระกอบการรายใหญ่ เช่นกลุ่มผูค้า้น ้ ามนัปิโตรเลียมและปูนซีเมนต ์ไม่วา่จะเป็นบริษทัหรือ
ตวัแทนขายในบริเวณชายแดน ต่างไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยจากการคา้ท่ีหยุดชะงกั อนัมาจาก
ค าสั่งของกองก าลงัความมัน่คงในเร่ืองการห้ามส่งออกวตัถุดิบท่ีอาจเป็นยุทธปัจจยัสงครามแก่ฝ่าย
กมัพชูา แต่มาตรการดงักล่าวเป็นเพียงค าสั่งในระยะสั้น ท่ีส าคญับริษทัยงัคงมีช่องทางการคา้ขายต่อ           
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คู่คา้ในบริเวณพรมแดนด่านอ่ืนๆ เช่น พม่า ลาว มาเลเซีย เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการคา้ระหวา่งไทย-
กมัพูชา ในบริเวณช่องจอมยงัคงด าเนินไปในทิศทางเชิงบวก แมว้่าจะเกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้
ระหวา่งไทย-กมัพูชา แต่หากมองถึงผลระยะยาวแลว้สินคา้ไทยอาจถูกแทนท่ีส่วนแบ่งตลาดสินคา้
จากจีนและเวยีดนาม ตราบใดท่ีความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหวา่งไทย-กมัพูชายงัคงอยูบ่นพื้นฐาน
ความขดัแยง้ 
 การแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาความขดัแยง้ในพื้นท่ีจุดผา่นแดนถาวรช่องจอม พบวา่
เจา้หน้าท่ีภาครัฐและภาคทอ้งถ่ิน รวมทั้งผูป้ระกอบการในพื้นท่ีตลาดการคา้ชายแดนไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขผลกระทบในพื้นท่ีซ่ึงมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ระหว่างประเทศ เน่ืองจาก
มาตรการค าสั่งต่างๆ ข้ึนอยู่กบันโยบายของรัฐบาล (รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) และฝ่ายกอง
ก าลงัความมัน่คง ส่วนมาตรการช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจต่อผูป้ระกอบการตลาดการคา้ชายแดน
ช่องจอมของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐและภาคทอ้งถ่ินนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ชายแดนในลกัษณะอ านวย
ความสะดวกจดัสรรพื้นท่ีขายของชัว่คราวบริเวณตลาดนดัตวัเมืองสุรินทร์และประชาสัมพนัธ์ข่าว
ใหป้ระชาชนทราบ 
  อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการพื้นท่ีตลาดการคา้ชายแดนช่องจอมต่างมีความเช่ือมัน่ต่อ
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ภายใตก้ารบริหารของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร หากเกิด
เหตุความขดัแยง้ในอนาคตจะสามารถตกลงแกไ้ขปัญหาดว้ยการเจรจา ดงันั้นภาครัฐจึงควรด าเนิน
นโยบายเชิงบวกต่อประเทศเพื่อนบา้น เน่ืองจากตลาดการคา้ชายแดนเป็นพื้นท่ีซ่ึงถูกก าหนดดว้ย
ปัจจยัทางการเมืองและความสัมพนัธ์ของผูน้ า อยา่งไรก็ดี แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศควรอยูภ่ายใตพ้ื้นฐานการเจรจาเพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและหลีกเล่ียง
การแกไ้ขปัญหาดว้ยก าลงัทหาร เพราะผลท่ีตามมาคือความสูญเสียทั้งสองฝ่าย 
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ABSTRACT 
 
 The study on “Impact of Thai-Cambodian Conflict in B.E. 2554 on Border Communities 
Economy: A Case Study of Chong Chom Checkpoint, Kap  Choeng District, Surin Province” has 
2 main objectives, which are 1) to study the impact of Thai-Cambodian conflict that affected 
border economy and traders at  Chong Chom Checkpoint, Kap   Choeng District, Surin Province.  
2) to explore the impact of conflict’s solution on economy at  Chong Chom Checkpoint, Kap 
Choeng District, Surin Province. The study used the qualitative research to gather data and 
information by conducting in-depth interview with the traders from large and small enterprises, 
the traders in tourism business and local government officers.   
 The study found that the cause of the Thai-Cambodian conflict was the battle along               
the border between Thai and Cambodian soldiers near Chong Chom area, leading to close entry of 
the checkpoint and interrupt the business in the market at border area. There were high impacts 
affecting the tourism business, mass transportation and small enterprises because they lacked 
income from both Thai and Cambodian tourists who were worried about safety during the battle 
period. There were low impacts among traders and agencies in big enterprises, such as petroleum 
trading company and cement company. The Security Operations Command prohibited export of 
the materials which might be the war supplies for Cambodian soldiers, but it was a short term 
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measure and the companies had the channel to export the goods to trade partner at another 
checkpoint, such as Myanmar, Lao, Malaysia, etc. However, the trade between Thailand and 
Cambodia continued in positive direction, although there was conflict. But in long term situation, 
Thai goods would be replaced by the goods from China and Vietnam if the conflict still 
continued.                
 For the impact of conflict’s solution, it was found that the government officers,  the local 
government officers and the traders in border market area could not solve the problems which 
caused the conflict because all the measures were up to the government policy (of Prime Minister 
Abhisit Vejjajiva) and the Security Operations Command. For the measures to support economy 
for the traders, the government officers and local officers provided interim places for the traders 
in market fair at Muang District (Surin Province) and gave information to people. 
 However, the traders have trusted in the foreign policy under the new government led by 
Prime Minister Yingluck Shinawatra, i.e., if there was a conflict in the future, it would be solved 
by negotiation.  So the government should conduct the policy in positive way to the neighboring 
country because border market is an area which is controlled by political factors and the 
relationship of leaders. The methods for resolving conflict are negotiation in order to solve the 
problems together and avoid using military forces which leads to the detriment for both sides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


