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การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่าง
ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

 การวิจัยเรื่องการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ทางการค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย 

และจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชามีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาศักยภาพการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ทางการค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

และจงัหวดัอดุรมชียั ประเทศกมัพชูาและเพือ่ศึกษาแนวทาง

การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ทางการคา้ชอ่งกรา่งระหวา่งจังหวดัสุรนิทร ์ประเทศไทยและ

จงัหวัดอดุรมชัีย ประเทศกมัพชูาโดยวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ

ผสานกบัวิธีการวิจยัเชงิปรมิาณผลการศึกษาพบวา่ ศักยภาพ

การคา้ชายแดนบริเวณจดุผอ่นปรนทางการค้าชอ่งกรา่งด้วย

สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดต่อกันที่เอื้อต่อการค้า

ชายแดนซึ่งสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การคมนาคม 

และการทอ่งเทีย่วระหวา่งไทยกับกมัพชูา และจากการสาํรวจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลของการค้าชายแดน

ช่องกร่าง เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจประชาชนมีรายได้

จากการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น มีการลงทุนทางการค้าเพิ่มขึ้น 

เกิดการขยายตัวทางการค้ามากขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนด้านสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งมีการช่วย

เหลือซ่ึงกันและกันมีความรักความสามัคคีต่อกัน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการท่องเที่ยวชุมชน

เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย มีความคิด

เหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นปัญหาและอปุสรรคตอ่การคา้

ชายแดนบรเิวณจดุผอ่นปรนทางการคา้ช่องกรา่งท่ีสาํคญัคอื 

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านความร่วมมือเกี่ยว

กับนโยบายและข้อตกลงพื้นท่ีทางการค้าและความไม่สงบ

ตามแนวชายแดนสง่ผลใหก้ารคา้ชายแดนบรเิวณจดุผอ่นปรน

ทางการค้าช่องกร่างขาดความต่อเนื่องทางการค้า แนวทาง

การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ทางการคา้ช่องกรา่ง รฐัควรใหก้ารสง่เสรมิและผลกัดนัการคา้

ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องกร่างอย่างเป็นรูปธรรม

ท้ังระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การดําเนินกิจกรรมทางการค้า

อยา่งเปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิ

การท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน

พรอ้มท้ังสรา้งความรว่มมอืในระดบัอาํเภอ ระดบัท้องถ่ินและ

ประชาชนในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ช่องกร่างให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

 คำาสำาคัญ:ศักยภาพของการค้าชายแดน, ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, แนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดน
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ABSTRACT

บทนำา

 A study of border trading at the temporary 

permitted point, Chong-Krang, between Surin, 

Thailand and Udonmeechai, Cambodia aimed to 

study the general condition of the border trade 

and to study the promotion and development 

approaches at the Chong-Krang. In this research, 

qualitative and quantitative research methods as 

well as focus group techniques were combined and 

used as the research tools. The research findings

were revealed as follows. There are strong potential

in the landscape environment of the border trading 

at the temporary permitted point, Chong-Krang,

which is the contiguous border between Thailand 

and Cambodia. This border trade also supports 

as well as facilitates the transportation links, 

commercial, and tourism between both countries. 

In additions, the survey’s results about Chong-krang

border trade among public found that the level of 

economy was high because people earns more from 

border trading and their incomes were increasing 

rapidly. Moreover, many investors tend to expand 

their investments which help to promote the border

economy. In social part, the results were in the 

moderate level on community strength which 

the same level as tourism part which showed that 

community was much more noticed by others. The 

main problem was the infrastructure, cooperation 

policy, trading agreement as well as disturbance 

situation along the border that caused the border

trade run discontinuously. Guidelines for the 

promotion and development the border trading 

at the temporary permitted point, Chong-Krang, 

between Surin, Thailand and Udonmeechai, 

Cambodia. The government should be practically 

encouraged and motivated border trading at the 

temporary permitted point, Chong-Krang on the 

infrastructure, and marketing management in order 

that the commercial activities can be carried out 

systematically as well as effectively along with 

promoting cultural tourism, unique regional folks 

wisdoms and the cooperation among community 

in every levels for the stability and sustainability. 

Keywords:  potential of border trading, social and economic impact, border trading  

 promotion approach

 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึง่เปน็ศูนยก์ลางของภมูภิาคอนิโดจีนและมอีาณาเขตติดตอ่

กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมร และมาเลเซีย 

ที่ต้ังสัมพันธ์ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําให้สามารถติดต่อ

คา้ขายไปมาหาสูร่ะหวา่งพรมแดนมช่ีองทางการคา้ชายแดน

ระหว่างกัน โดยมีทั้งจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว 

และจุดผ่อนปรนกระจายอยู่ในจังหวัดชายแดนท่ัวประเทศ

 ปัจจุบันการค้าชายแดนมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ซึ่งมูลค่าสินค้าส่งออกของประเทศไทย
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จากการค้าชายแดนสูงกว่ามูลค่าการนําเข้าสินค้าเกิดผล

ทาํใหป้ระเทศไทยได้ดลุการค้า ดังน้ันประเทศไทยจึงใหค้วาม

สาํคญักบัการคา้ชายแดนเพิม่มากขึน้ โดยเนน้การพฒันาพืน้ที่

เมอืงชายแดนเพือ่รองรบัการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว 

(วรรณี พุทธาวุฒิไกร.2549 : 244) การสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ดงัเชน่การค้าชายแดนระหวา่งไทย-กมัพชูา

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญของการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศซึง่เปน็ประเทศเพือ่บา้นทีม่พีรมแดนตดิตอ่กัน

ซึ่งในอดีตน้ันประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีการติดต่อ

ค้าขายกันมาช้านานประกอบกับในสมัย พลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัน มีการปรับนโยบายความสัมพันธ์โดยเปลี่ยน

สนามรบเปน็สนามการคา้มกีารขยายความสมัพนัธต่์อกนัใน

ดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การลงทนุมากขึน้ และไดป้รบัสถานะ

จุดผอ่นปรนทางการคา้ชายแดนเป็นจุดผา่นแดนเพือ่สง่เสรมิ

การค้า การลงทุนและขยายไปสู่การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

นับว่าการค้าชายแดนประสบความสําเร็จในการดําเนิน

นโยบายเปิดประตูการเชื่อมโยงสู่ประเทศกัมพูชาและ

ประเทศอื่นๆในอินโดจีน

 จังหวัดสุรินทร์เป็นหน่ึงในจังหวัดชายแดนของภาค

อสีานใต้ทีม่ชีายแดนตดิกบัประเทศกมัพูชาและมยีทุธศาสตร์

การบูรณาการงานชายแดนให้มีความเข็มแข็งและส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการค้า

การลงทุนที่ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน

จังหวัดสุรินทร์มีจุดค้าขายชายแดน คือ ด่านถาวรช่องจอม 

อําเภอกาบเชิง ติดต่อกับอําเภอโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย 

ประเทศกมัพชูา ในอดตีวถิชีวีติของผูค้นในแถบนีม้กีารคา้ขาย

มาแต่สมัยบุพกาลไม่ได้มีวิถีการการผลิตแบบยังชีพเพียง

ด้านเดียว ชุนชนแถบนี้มีการค้าขายอยู่ก่อนหากแต่เป็น

การค้าขายในภูมิภาคและบริเวณใกล้เคียงและเส้นทาง

การคา้ทีส่าํคญัคอื ชอ่งเขาพนมดงรกั โดยมกีารติดต่อค้าชาย

ผ่านช่องเขาพนมดงรัก ดังหลักฐานสมเด็จพระเจ้ายาเธอ

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงกล่าวว่า มีช่องเขาบรรทัด

ต่อจังหวัดสุรินทร์อยู่หลายช่อง คือช่องตาเมือน ช่องเสม็ด 

ชอ่งดอนแก้วเปน็ตน้ ซึง่มทีางเดนิไปสู่ศรโีสภณและเมอืงจงกนั

ยังมีคนและเกวียนเดินอยู่ทุกช่องแต่เป็นทางลําบาก 

(อ้างในวิลาศ โพธิสาร.2536 : 75) และจากการบันทึก

การเดินทางสู่ภูเขาพนมดงรักของเอเจียน แอมอนิเยเมื่อ 

100 ปี ได้กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ จํานวนมาก เช่น จีน 

ลาว พมา่ เขมร และกยู ทีอ่าศยัเสน้ทางเดินผา่นชอ่งเขาพนม

ดงรักเพื่อทําการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวิถีชีวิต

ของผูค้นทีอ่าศยัตามแนวเทอืกเขาพนมดงรกั แสดงให้เหน็ถงึ

ประวตัศิาสตรข์องผูค้นสองฟากฝัง่พนมดงรกัทีม่คีวามสมัพนัธ์

กนัมายาวนานผา่นชอ่งเขาตา่งๆ ของภเูขาพนมดงรกั จงึถอืได้

วา่ชอ่งเขาพนมดงรกัเปน็เสน้ทางคมนาคมทีส่าํคญัทางการคา้

ในอดตี ซ่ึงการคา้ชายแดนช่องจอม ในปี 2555 มมีลูคา่การค้า

รวม 638 ล้านบาท โดยมีการส่งออกสินค้า 604 ล้านบาท 

และการนาํเข้าสนิค้า 34 ลา้นบาท มดีลุการคา้ 563 ลา้นบาท 

(สํานกังานพาณชิยจ์งัหวดัสรุนิทร.์2555) การคา้ชายแดนจงึ

นบัวา่มผีลโดยตรงตอ่การพฒันาเศรษฐกิจในพืน้ท่ีและมผีลตอ่

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน

 จดุผ่อนปรนทางการคา้ชอ่งกรา่งเปน็จดุการคา้ชายแดน

ทีส่าํคญัของจงัหวดัสรุนิทร์อกีจดุหนึง่ซึง่ในทางประวติัศาสตร์

นัน้ ผูค้นสองฟากฝัง่ไทย-กมัพชูามกีารเดนิทางไปมาหาสูก่นั 

ท้ังการติดต่อค้าขายและการแลกเปลี่ยน ท้ังทางสังคม

วัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริเวณ

ดงักลา่วอดุมสมบรูณด้์วยทรัพยากรธรรมชาต ิไดแ้ก ่ผลติภณัฑ์

จากของปา่ พชื ผกัทีอ่ดุมสมบรูณ ์ขณะเดยีวกนั อําเภอบนัเตยี

อําปึล จังหวัดอุดรมีชัย นั้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัด

อุดรมีชัยมากประชากรชาวกัมพูชาท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ

ดังกล่าว มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค 

อปุกรณก์ารเกษตรเป็นอนัมาก และประชากรกัมพชูาสามารถ

เดินทางมาซื้อสินค้าฝั่งไทยได้สะดวกมากกว่า นับว่าเป็น

การกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกจิในเขตชายแดนใหส้งูขึน้

และมีแนวโนม้ท่ีจะเตบิโตและพฒันาไปสูก่ารเป็นดา่นการค้า

ที่มีศักยภาพในอนาคตได้

 ดังนั้นการศึกษาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ทางการค้าช่องกร่างจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้า

ชายแดนและเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการค้า

ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศึกษาศกัยภาพการคา้ชายแดนบรเิวณจุดผอ่นปรน
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ทางการคา้ชอ่งกรา่งระหวา่งจังหวดัสุรินทร ์ประเทศไทยและ

จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการค้า

ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่างระหว่าง

จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ

กัมพูชา

ขอบเขตการวิจัย

 ในการวิจยัคร้ังนีผู้ว้จัิยได้กําหนดขอบเขตของการวจิยั

ดังนี้

 1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา เปน็การศกึษาศกัยภาพการคา้

ชายแดนบรเิวณจดุผ่อนปรนทางการคา้ชอ่งกรา่ง โดยศกึษา

บรบิทพ้ืนทีป่ระวัตคิวามเปน็มารปูแบบการคา้ ลกัษณะการคา้

ประเภทสนิคา้การคา้ชายแดนบริเวณจุดผอ่นปรนทางการคา้

ช่องกร่างส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการค้าและแนวทาง

การส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า

ช่องกร่าง

 2. ขอบเขตดา้นประชากรในการวจิยัครัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่ง

เชงิคณุภาพเปน็ผูข้ายสนิคา้คนไทยในตลาดการคา้ชายแดน

บริเวณจดุผ่อนปรนทางการคา้ชอ่งกรา่ง และเจา้หนา้ทีข่องรฐั

และประชากรกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ โดยการสุ่มจํานวน 

400 ราย จากจํานวนประชากรทั้งหมดของตําบลบักได 

อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสาน

การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้

 1. เครือ่งมอืท่ีใช้การวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณเ์กีย่ว

กับศักยภาพการค้า การค้าในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้ง

ปญัหาและอปุสรรคตอ่การค้า ตลอดจนแนวทางการสง่เสรมิ

และพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า

ช่องกร่าง และแบบสอบถามเพื่อหาผลของการค้าชายแดน

บริเวณจุดผ่อนปรนช่องกร่างในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ด้านท่องเที่ยว

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร งานวจิยั วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และภาคสนามโดย

การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแบบสอบถาม

ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้ละเอียดและครอบคลุมตามกรอบและวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยแล้วนําข้อมูลที่ได้หาแนวทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า

ช่องกร่างโดยการสนทนากลุ่ม

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการ

ค้นคว้าวิจัยจากเอกสารช้ันต้น เอกสารช้ันรองและข้อมูล

จากภาคสนามทีร่วบรวมไดม้าทําการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา 

รว่มกบัเอกสาร งานวจิยัและแนวคดิทฤษฎ ีและการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS for 

Windows วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการหา 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ววิเคราะห์แปรผล

สรุปผลการวิจัย

 1. ศักยภาพการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ทางการคา้ช่องกรา่งระหวา่งจงัหวดัสุรนิทร ์ประเทศไทยและ

จงัหวดัอดุรมชียั ประเทศกมัพชูา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ทางภูมิศาสตร์ทําเลที่ตั้งที่ติดกับประเทศกัมพูชา มีเส้นทาง

คมนาคมในการเดนิทางไปมาหาสูก่นัผา่นช่องกรา่งไดส้ะดวก 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานอุทยาน

การศึกษาวัดป่าเขาโต๊ะ ปราสาทตาควาย ซ่ึงอยู่ใกล้เคียง

บริเวณปราสาทตาเมือน ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อไปยังปราสาท

พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ตําบลบักไดยังมีความหลาก

หลายของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาว กูยที่ยังคงมีการสืบสาน

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและวฒันธรรมกนัมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

และดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรณูเ์หมาะสมตอ่

การเพาะปลูกจึงมีพืชผลทางการเกษตรผลิตจําหน่ายตลอด

ฤดกูาลและสามารถจาํหนา่ยทีต่ลาดชอ่งกรา่งไดโ้ดยสะดวก

รวดเร็ว ในการนี้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยวิถีชีวิตที่มีความ

เรยีบงา่ยยดึหลกัพระพทุธศาสนาในการดาํเนนิชีวติดว้ยความ

มีน้ําใจต่อกัน การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส ประกอบกับ

การมีผู้นําท่ีเข็มแข็งในการปกครองประสานความรักความ

สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันจึงทําให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง และ

ดว้ยภาษาสว่นใหญช่าวบา้นใชภ้าษาถิน่เขมรในการสือ่การกัน
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ทาํใหส้ามารถสือ่สารกบัชาวกมัพชูาไดเ้ปน็อยา่งดแีละดว้ยวถิี

ชีวิตท่ีคลา้ยคลงึกนัจงึสามารถอยูร่ว่มกนัไดเ้สมอืนญาตมิิตร 

การคา้ชายแดนบริเวณจดุผอ่นปรนทางการคา้ชอ่งกรา่งจาก

การความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐกิจพบว่าอยู่ใน

ระดับมากประชาชนมรีายได้จากการค้าขายชายแดนเพิม่ขึน้

มกีารลงทนุทางการคา้เพิม่ขึน้ การค้าชายแดนชอ่งกรา่งและ

เปน็เสน้ทางหนึง่ทีส่ามารถกระจายสนิคา้ไปยงัประเทศกมัพชูา

และช่วยกระจายรายได้ กระจายความเจริญด้านการค้า

การลงทุนและการท่องเที่ยวส่งผลต่อพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวชายแดน 

 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน

บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่าง ระหว่างจังหวัด

สุรินทร์ ประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งส่งเสริมและผลัก

ดันให้มีการเปิดทําการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนให้มีความ

ต่อเนื่อง การจัดสถานท่ีและวางผังการจัดจําหน่ายสินค้า

แต่ละประเภทให้เป็นหมวดหมู่ จัดโครงสร้างและหลังคา

เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการค้า ควรมีการจัดหาแผ่นพับ

ประชาสมัพนัธต์ลาดชอ่งกรา่ง และควรพฒันาให้มเีจ้าหน้าที่

ใหข้อ้มลูแนะนาํดา้นการทอ่งเทีย่วและศูนยป์ระชาสมัพนัธม์ี

เพียงพอ ให้ประชาชนในจังหวัดและต่างจังหวัดได้รับทราบ

ข้อมูล และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถ่ินให้มี

คุณภาพในการดงึดดูนกัท่องเทีย่ว ตลอดจนการพฒันาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนบริเวณ

จุดผอ่นปรนชอ่งกรา่งระหวา่งไทยและกมัพูชาเพือ่รองรบักบั

การเป็นประชาคมอาเซียน

อภิปรายผล

 การศึกษาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทาง

การค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และ

จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา สามารถอภิปรายผล ดังนี้

 ศกัยภาพการคา้ชายแดนบรเิวณจดุผอ่นปรนทางการคา้

ชอ่งกรา่งระหวา่งจงัหวดัสรุนิทร ์ประเทศไทยและจงัหวดัอดุรมี

ชัย ประเทศกมัพูชา ในอดตีชอ่งกรา่งเปน็อกีชอ่งหนึง่ของเทอืก

เขาพนมดงรักซึง่อยูใ่นบรเิวณเปน็พืน้ทีต่ดิเขตชายแดนระหว่าง

บา้นหนองตาเลิฟ อาํเภอพนมดงรกัจงัหวดัสริุนทร ์ประเทศไทย 

และบ้านทมอโดน ตําบลโกกขป๊ัวะ จังหวัดอุดรมีชัย

ประเทศกัมพชูา ซึง่ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาใชเ้ปน็

เสน้ทางเดนิไปมาหาสูกั่นและมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมายาวนานตั้งแต่

อดีตกาล เมื่อครั้งยังไม่มีการปักปันเขตแดนของประเทศ 

โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านใช้เป็นช่องทางเดินข้ามไปยังประเทศ

กัมพูชาในการค้าขายและแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกัน 

ซึ่งสินค้าที่ค้าขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ เช่น เกลือ ปลาแห้ง 

ปลากรอบ ปลาร้า ขี้ใต้ วัว เสื่อ หวาย เป็นต้น ซึ่งจากความ

ใกล้ชิดกันด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่

คลา้ยคลงึกนั การคา้จงึเป็นไปในลกัษณะความมมีติรภาพท่ีดี

ต่อกันเรื่อยมาจนกระท้ังในปี พ.ศ. 2504 ปัญหาความไม่

สงบสุขของราชอาณาจักรกัมพูชายังมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

สง่ผลใหป้ระชาชนไดรั้บความเดอืดรอ้นทําให้การคา้ขายของ

ชาวบ้านที่เคยมีมาในอดีตเริ่มเบาบางลง และสิ้นสุดลง ในปี 

พ.ศ. 2518 เมือ่ประเทศกัมพชูาถูกปกครองโดยกลุม่เขมรแดง

และต่อมาในปี 2520 ได้มีการประกาศปิดพรมแดนไทย-

กมัพชูา อนัมสีาเหตุจากสถานการณส์งครามในกมัพชูา ไดม้ี

การเปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครองเกดิความขดัแยง้และมี

การสูร้บกนัภายในประเทศอยา่งรนุแรงเปน็เหตใุหก้ารคา้ขาย

ไมส่ามารถกระทําการไดภ้ายใตก้ารปกครองของกลุม่เขมรแดง

ต่อมาเมื่อสิ้นสุดการปกครองของกลุ่มเขมรแดงและมี

การจัดต้ังรัฐบาลใหม่ประชาชนจึงมีเสรีภาพมากข้ึนใน

การประกอบอาชีพ การทํามาหากิน จากความเชื่อมโยง

ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของท้ังสองจังหวัด จึงได้เปิด

จดุผอ่นปรนเพ่ือการค้าชายแดนช่องกรา่งข้ึนใน ปี พ.ศ. 2545 

ประกอบกบัจากการทีป่ระชาชนชาวกมัพชูาขาดแคลนอาหาร

มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จําเป็นต่อ

การดาํรงชพีและเพ่ือเปน็การชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น

ของประชาชนชาวกมัพชูา จากประวตัศิาสตรก์ารคา้ชายแดน

ช่องกร่างได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการในด้านต่างๆ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปหาอดีตได้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต และความ

สัมพันธ์ผู้คนในสมัยอดีตเหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไร 

ผู้คนในอดีตได้พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์ร่วมกันในความเป็น

ร่องรอยในอดีตนั้น อันเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้
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เรยีนรูแ้ละเขา้ใจปจัจบุนัได้มากย่ิงขึน้ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎี

ประวัติศาสตร์ (ฟรานซ์ โบแอส.2483) กล่าวว่า การที่จะ

เข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันนั้น จําเป็นต้องสืบสาวเหตุการณ์

ย้อนหลังยิ่งสืบย้อนหลังได้ในระยะเวลาไกลจากปัจจุบันได้

มากเท่าไหรจ่ะเข้าใจปจัจบุนัได้มายิง่ขึน้ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์

ต่อการวางแผนสําหรับเหตุการณ์ในอนาคต 

 นอกจากน้ีดว้ยสภาพแวดลอ้มทางภมูศิาสตรท์ีม่ทีาํเล

ทีต่ัง้พรมแดนตดิตอ่กนั ระหวา่งไทยกบักัมพชูาทีเ่อือ้อาํนวย

ตอ่คา้และการเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคมแลว้ ชอ่งกรา่งถอืเป็น

เส้นทางหนึ่งที่สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา 

และด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย

กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์ลาวและกลุ่มชาติพันธ์กูย

จึ งทําใ ห้มี วัฒนธรรมอันหลากหลายที่ยั งคงสืบสาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ

อยา่งตอ่เน่ืองจวบจนปจัจบุนั ประกอบกบัมแีหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทีส่าํคญั เชน่ อทุยานการศกึษาวดัปา่เขาโต๊ะ ศนูยก์ารเรยีนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน

อันเก่าแก่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วสันชัย กากแก้ว (2552:159) ได้ทําการวิจัยการเสริม

ศักยภาพชุมชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรองรับ

การเปลีย่นแปลงการเปดิประตสูู่อนิโดจนีพบวา่ เทอืกเขาพนม

ดงรกัมปีระวตัศิาสตรข์องเสน้ทางเชือ่มในยคุอารยธรรมขอม

ในปัจจบัุน โดยจดุยทุธศาสตรท์ีต้ั่งสามารถเปน็จุดเชือ่มต่อไป

ยงักลุม่ปราสาทขอมในจงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดับรุรีมัยเ์ชือ่มตอ่

ไปยงัราชอาณาจกัรกมัพชูา ปราสาทนครวัดนครธม จึงนับวา่

ช่องกร่างเป็นอีกช่องหนึ่งที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ

ในการทีจ่ะกระจายรายได้ กระจายความเจรญิในด้านการคา้

การท่องเที่ยวตลอดจนการดํารงชีพของประชาชนตาม

แนวชายแดนของทั้งสองประเทศ 

 อย่างไรก็ตามการค้าชายแดนช่องกร่างต้องประสบ

ปัญหาความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องทําให้ต้องมี

การปิด-เปิดตลาดหลายครั้งด้วยสาเหตุหลายประการคือ 

ในปี พ.ศ. 2549 ต้องหยุดทําการค้าขายชั่วคราวด้วยปัญหา

ยาเสพติดตามแนวชายแดนซึ่งในขณะนั้นปิดทําการค้าขาย 

6 เดือน เมื่อสถานการณ์ยาเสพติดคลี่คลาย จึงได้ทําการ

เปิดให้มีการค้าอีกครั้งจนในกระทั้งในปี พ.ศ. 2551 ปัญหา

การลักลอบโจรกรรมรถยนต์เกิดข้ึนจําเป็นต้องปิดด่าน

ช่องกร่างเมื่อปัญหาคลี่คลายจึงเปิดตลาดการค้าและต่อมา

ได้ทําการปิดการค้าขายในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสาเหตุปัญหาความไม่สงบการสู้รบ

ตามแนวชายแดนรวมท้ังปัญหาข้อพิพาทเขาพระวิหารและ

พืน้ทีพ่พิาทระหวา่งประสาทตาเมอืนธมทําใหเ้กดิการสูร้บตาม

แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

กับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า

ในปัจจุบันการสู้รบตามแนวชายแดนได้ยุติลงมีความสงบ

เรยีบรอ้ยกต็าม แตก่ย็งัไมส่ามารถเปดิทําการคา้ขายบรเิวณ

จดุผอ่นปรนช่องกรา่งได ้เนือ่งจากมีปญัหาในดา้นการปกัปนั

เขตแดนและข้อตกลงในการวางพืน้ทีใ่นการคา้ขายชายแดน

บริเวณช่องกร่างได้ และจากความพยามยามร่วมมือกันของ

ท้ังสองฝ่ายในการผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนช่องกร่างยังไม่

สามารถบรรลุผลจากการเจรจาหลายคร้ัง ทําให้ปัจจุบัน

จุดผ่อนปรนช่องกร่างปิดทําการค้าชายแดนลง

 ในช่วงเปิดทําการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน

ช่องกร่างนั้นเปิดทําการค้าทุกวันพุธของสัปดาห์ใช้เวลาเปิด

ทําการตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. ประเภทสินค้าส่วนใหญ่

เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภค พชืผลทางการเกษตร เสือ้ผา้เครือ่ง

นุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค สินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต 

และสินค้าของป่าตามฤดูกาล ลักษณะการค้าเป็นค้าด้วย

ระบบเงินสดไม่มีเงินผ่อนเนื่องจากเป็นการค้าขนาดเล็กมี

มูลค่าการค้าไม่มาก ซ่ึงมีมูลค้าการค้ารวมต่อครั้งประมาณ 

100,000- 150,000 บาท การซือ้ขายสนิค้าอาศยัความคุน้เคย

และความเชือ่ใจกันโดยไมผ่า่นพธิกีารศลุกากร การเคลือ่นยา้ย

สนิคา้ทาํไดส้ะดวกเนือ่งจากเปน็สนิคา้ของกนิของใชใ้นชวีติ

ประจาํวนั การซ้ือขายสินคา้ใช้เงนิสกลุไทยเป็นหลกั และจาก

การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

ผลของการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า

ชอ่งกรา่งดา้นเศรษฐกจิ พบวา่ ประชาชนมรีายไดจ้ากการคา้

ชายแดนเพิ่มข้ึนมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ 

มกีารลงทนุดา้นการคา้เพิม่ขึน้ และชว่ยพฒันาเศรษฐกจิตาม

แนวชายแดน โดยมคีา่เฉลีย่ 3.93 และ 3.76 ตามลาํดบั เมือ่

พจิารณาด้านเศรษฐกจิในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้น
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สงัคมชุมชนเกดิความรว่มมอืชว่ยเหลอืซึง่กนัและกันมากทีส่ดุ 

มคีา่เฉลีย่ 3.92 รองลงมาคอื การพึง่พาอาศยัทรพัยากรรว่มกนั

ทางการคา้และเกดิความสมัพันธอ์นัดีระหวา่งประเทศ โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.79 และ 3.73 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้านสังคม

ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และด้านท่องเที่ยวทําให้

ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือสภาพ

ภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยและมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 และ 3.18 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา

ในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง

 แนวทางการสง่เสรมิและพฒันาการคา้ชายแดนบรเิวณ

จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์ 

ประเทศไทยและจงัหวดัอดุรมชียั ประเทศกมัพชูาควรผลกัดนั

ให้มีการเปิดทําการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนช่องกร่างให้

เปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่งพรอ้มทัง้ขยายวันและเวลาในการค้าขาย

ให้มากกว่าเดิมตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โดยเฉพาะเสน้ทางคมนาคมทีเ่ชือ่มโยงการคา้ชายแดนไทย-

กมัพชูาและพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ การค้าชายแดน

บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่าง จึงนับว่าเป็นตลาด

ระบายสินค้าจุดเล็กๆ ของจังหวัดสุรินทร์ และสามารถที่จะ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งเป็น

จุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่จะ

ช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีตามแนวชายแดนของทั้งสอง

ประเทศ (สอดคลอ้งกบัยทุธศาสาตรก์ารพฒันาจงัหวดัสรุนิทร)์ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนและ

การท่องเที่ยวตามพื้นที่ชายแดน ประกอบกับทั้งไทยและ

กมัพชูามนีโยบายเปดิเสรทีางการค้า และการสง่เสรมิการคา้

ชายแดนระหว่างกันและในอนาคตจากการรวมกลุม่การเปน็

ประชาคมอาเซยีน (สํานักงานพาณชิยจ์งัหวดัสริุนทร์,2555) 

การสง่เสรมิและสนับสนุนการคา้ชายแดนบรเิวณจดุผอ่นปรน

ทางการค้าช่องกร่าง โดยมีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมใน

การสง่เสริมและแก้ปญัหาอยา่งเปน็รปูธรรม เพือ่ใหก้ารพัฒนา

การคา้ชายแดนบริเวณจดุผอ่นปรนชอ่งกรา่งระหวา่งจังหวดั

สุรินทร์ ประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ให้มีศักยภาพทางการค้าชายแดนเป็นไปอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนสืบไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการนำาผลการศึกษาไปใช้

 1. แนวทางตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั ในการแกไ้ข

ปัญหาและส่งเสรมิพัฒนาการคา้ชายแดนบรเิวณจดุผอ่นปรน

ทางการคา้ช่องกรา่งใหเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวสาํคญัของจงัหวดั

สุรินทร์

 2. แนวทางตอ่หอการค้าจงัหวดัสรุนิทร ์และผูป้ระกอบ

การในการนําข้อมลูจากงานวจิยั เพือ่ใชป้ระกอบการคา้และ

การลงทุนพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทาง

การค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและ

จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาผลกระทบจากการปิดการค้าชายแดน

บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่างระหว่างจังหวัด

สรุนิทร์ประเทศกัมพชูาและจงัหวดัอดุรมีชัย ประเทศกมัพชูา 

เพื่อให้ได้แนวทางท่ีดีที่สุดในการส่งเสริมและพัฒนาการค้า

ช่องกร่างต่อไป

 2. ควรมีการศกึษาโลจสิตกิสก์ารคา้บรเิวณจุดผอ่นปรน

ทางการคา้ชอ่งกรา่งระหวา่งจงัหวดัสุรนิทรป์ระเทศกมัพชูา

และจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อทราบถึงปริมาณ

การนําเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อการพัฒนาจุดผ่อนปรน

ช่องกรา่งใหเ้ป็นจดุกระจายสนิคา้อกีเสน้ทางหนึง่ไปสูป่ระเทศ

กัมพูชาของจังหวัดสุรินทร์
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