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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และ
นโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนเป็น
การวิ จั ยเชิ งปริ มาณ เก็ บข้ อมู ลโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่ มตั วอย่ างรวมทั้ งสิ้ น 397 ราย ประกอบด้ วย ประชาชนที่ มี ภู มิ ล าเนา
อาศั ยอยู่ ในชุ มชนชายแดนของประเทศไทย ได้ แก่ ชุ มชนชายแดนตลาดอิ นโดจี นท่าเสด็ จ ชุมชนชายแดนตลาดอิ นโดจี นรากแก้ ว
ศรี มงคล ชุ มชนชายแดนบ้ านคลองลึ ก ตลาดโรงเกลื อ และชุ มชนชายแดนบ้ านหาดเล็ ก วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยการใช้ สถิ ติ พรรณนา
การหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุเชิงชั้น และการวิเคราะห์
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริม
การค้าชายแดนและวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน มีตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
ชายแดน จากการศึกษายังพบอีกว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรด้านนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ตัวแปรด้านความกลมกลืนทางวัฒนธรรม
และตัวแปรด้านอิทธิพลการค้าชายแดน
คาสาคัญ: การค้าชายแดน, ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม, นโยบายภาครัฐ, วิถีชีวิตของประชาชน

Abstract
The purposes of this research were to study the relationship among the border trade, cultural
assimilation, and public policy on the ways of life people in border community. The quantitative
data was collected by using a questionnaire and the sample was 397 people residing at 4 border
communities; Thasadet Indochina market, Rakkaewsrimongkol Indochina market, Baan KlongluekRongklue market, and Baan Hadlek. The quantitative data was analyzed by using descriptive statistic,
mean, standard deviation, skewness, kurtosis, Hierarchical regression analysis, and linear structure
relationship done by LISREL techniwque Confirmatory factor analysis. The research results indicated
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that: The relationship among the border trade, the cultural assimilation, and the public policy regarding
border trade and cultural encouragement affecting the ways of life of the in the border community had
a model of the linear structural equation effectiveness fitted to and had a statistical significance
towards the empirical data. In addition, it was found that the three variables; public policy regarding
border trade and cultural encouragement, cultural assimilation, and border trade, had an effect on the
ways of life overall.
Keywords: Border Trade, Cultural Assimilation, Public Policy, The ways of Life of the People

บทนา

เป็นสนามการค้าเป็นการปรับนโยบายของประเทศ
ไทยเพื่อให้เกิดสันติภาพ อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ คื อ การติดต่อการค้าขายกั บประเทศลาว
และกัมพูชา ตลอดจนประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง
โดยมี วัฒนธรรมที่ มี ความผสมกลมกลืนของประชาชน
ที่ทากิจกรรมร่วมกันตามแนวชายแดนช่วยกระชับ
ความเข้าใจอันดี สร้างความร่วมมือ ความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดน ส่ง ผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนของประเทศ
ไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว และกัมพูชา
จากความหวาดระแวง ความกลั วจากภัยสงคราม
ความอดอยาก ขาดแคลนสินค้าอุปโภค การว่างงาน
ความยากจน ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ นาไปสู่
การมีสินค้าบริโภค การมีงานทา การมีรายได้ และมีวิถี
การดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
การดาเนินนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค้าของประเทศไทย ท าให้ประเทศลาวและกั มพูชา
ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยม ส่วนระบบ
เศรษฐกิจใช้แนวทางทุนนิยมมาประยุกต์ พร้อมกับ
ด าเนิ นความสั ม พั นธ์ ด้ านต่ างประเทศเป็ นไปใน
ลักษณะการสร้างมิตร ลดความหวาดระแวง ความขัดแย้ง
ระหว่างลัทธิการเมือง และการสู้รบ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
เริ่ มมี การพั ฒนาการค้ าขายตามแนวชายแดน
มีปริมาณมากขึ้น การปรับนโยบายเศรษฐกิ จของ
ประเทศลาวใช้นโยบายกลไกเศรษฐกิ จใหม่ (new

นับตั้ งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมาความ
รุนแรงของสถานการณ์ตามแนวชายแดนเริ่มเปลี่ยนแปลง
จากมิ ติด้านสงครามสู่สันติภาพสร้างความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิ จแทนบรรยากาศแห่งความตึงเครียด
ทางการเมื องของประเทศที่ มี ความแตกต่างอุ ดมการณ์
ทางการเมือง เมื่อพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น
นายกรัฐมนตรี นโยบายต่อ ประเทศเพื่ อนบ้านที่
เรียนกว่า นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
เมื่ อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็ นการเน้นย้าถึงความต้ องการ
มีความสัมพันธ์แบบฉันท์ มิ ตรส่งผลต่อการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น เป็นจุดเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย ลาว และกัมพูชา
ไปในทางสันติภาพมากขึ้น รัฐบาลในสมัยต่อมาต่าง
ให้ความสาคัญกับนโยบายและบรรจุการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนและการค้าชายแดนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเจตนารมณ์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และเอกชนผู้ประกอบการ
ค้าในระบบโลกทุนนิยมกับสังคมนิยม เป็นนโยบายที่
สาคัญอย่างหนึ่งในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างรัฐด้วยมิติทางการค้า แทนการรบ ระหว่าง
ประเทศไทย ลาว และกั มพู ชา นโยบายเปลี่ยนสนามรบ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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economy mechanism) พ.ศ. 2529 ส่วนประเทศ
กั มพู ชา หลั งการเลือกตั้ง ภายใต้ การควบคุม ของ
องค์ก ารสหประชาชาติได้เข้ ามาเป็นสมาชิ กกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน (Asian)
นอกจากนั้นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
และโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ซึ่งมีส่วนช่วยให้ศักยภาพทางการเงิน ได้ให้ความช่วยเหลือ
ประเทศในเอเชียทางด้านการเงิน เช่น ธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้ นที่
ชายแดนของประเทศไทย ด้านการค้า การลงทุน ส่วนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น โครงการ
หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โครงการสามเหลีย่ มเศรษฐกิจ และ
โครงการร่วมมือในภูมิภาคลุ่มน้าโขง เกิดจากความร่วมมือ
กันของประเทศไทย พม่ า ลาว กั มพูชา เวียดนาม
และจีน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุ น
การเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นชายแดนให้ดีขึ้น (อนุช อาภาภิรม,
2546)
รัฐบาลให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน
เศรษฐกิ จ การพัฒ นาชุ มชนท้ องถิ่ นชายแดนของ
ประเทศ การเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการค้าชายแดน
ให้สามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิ จเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิรูประบบการค้าชายแดนให้
เข้าสู่ระบบสากล แก้ ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
ส่ ง เสริ ม การเปิ ด ตลาดการค้ า ใหม่ การค้ า ของ
ประชาชนตามแนวชายแดนยังเชื่อมโยงการบริโภค
ภายในของทั้ ง สองประเทศ น าไปสู่ผ ลประโยชน์
ร่วมกัน ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น มีต่อการจัดสรร
ทรั พยากรการผลิ ตสิ นค้ าที่ ตนมี ความได้ เ ปรี ย บ
เนื่ องจากการน าเข้ า สิ นค้ าจากอี ก ประเทศหนึ่ ง
อยู่ในจุดคุ้มทุนกว่าที่จะผลิตเอง แต่ละประเทศมีต้นทุน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

การผลิตแตกต่างกัน และมีผลต่อการกระจายรายได้
การจ้างงาน และยังเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุ น
ยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
ชายแดน ที่เกิดจากการขยายตัวทางการค้าชายแดน
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2549)
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
พื้นที่ชายแดนด้านความมั่นคง รัฐบาลต้องการขจัด
สาเหตุ ความหวาดระแวงกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน
ที่มี อยู่เดิมในอดีต โดยใช้พื้นที่ชายแดนเป็นกันชน
ป้องกั นการกระทบกระทั่ งกั น หลีกเลี่ยงสงคราม
ต้องการสร้างพื้นที่ชายแดนให้เกิดสันติภาพโดยการ
พัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้มิติความสัมพันธ์ทางด้าน
การค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนสร้างความ
สามั ค คี ภ าคประชาชนระหว่ า งชุ ม ชนชายแดน
ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ในลักษณะการทู ต
ภาคประชาชน (People to People Diplomacy--PPD)
โดยเน้ นให้ประชาชนในชุ มชนชายแดนมี ส่ วนร่ วม
ในการทากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุ น
สังคมการเมื อง โทรคมนาคม พลังงาน การศึกษา และ
การท่ องเที่ยว การทูตภาคประชาชนเป็นแนวคิดที่
ปฏิบั ติได้ช่วยให้เกิ ดความสัม พันธ์ ที่ ดี สร้างความ
ไว้วางใจ (Trust) ซึ่งกันและกันเกิดความเสมอภาค
ความมีศักดิ์ศรี มีความจริงใจ เป็นการทูตที่บริสุทธิ์
โปร่งใส เกิดประโยชน์รว่ มกันกับประเทศเพื่อบ้านทีม่ ี
พรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เมื่อมีความใกล้ชิด
และสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน ความร่วมมือเพื่อความ
สงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นเช่นความร่วมมือทาง
การค้า การลงทุ น การพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือ
ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ลักลอบ
ค้ายาเสพติด การลักลอบค้าโสเภณีข้ามชาติ การโจรกรรม
รถยนต์เพื่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบขนสินค้า
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หนี ภาษี การลั กลอบค้ าอาวุ ธยุ ทธภั ณฑ์ เพื่ อการรบ
แรงงานเถื่อน โรคติดต่ อ ไม่ ปล่อยให้ บริเวณชายแดน
เป็นแหล่งก่ออาชญากรรม ข้ามชาติ เพื่ อให้ประชาชน
ตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้องมีวิถีชีวิตสงบสุขอย่างยืนยาว
(จีระ หงส์ลดารมภ์, 2553)
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลการค้า
ชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม นโยบายภาครัฐ
(ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผล
ต่ อวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนชายแดนของ
ประเทศไทย จากสาเหตุของปัญหาในอดีตที่ เกิ ดขึ้นกั บ
ประชาชนในชุมชนชายแดนของประเทศไทยอยู่กับ
ความหวาดกลัวภัยสงคราม การพลัดพราก การสูญเสีย
ขาดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ขาดโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิ ดภาวะความยากจน
เมื่อสันติภาพเกิดขึ้น รัฐบาลใช้นโยบายสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศลาว และกัมพู ชา เพื่อยุติสงคราม
และความขั ดแย้งโดยใช้มิ ติทางการค้ าและวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนประเทศไทย
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้
หรือไม่ ภาวะสงครามจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สันติภาพ
อย่างยั่งยืนได้นานเท่าใด ความอดอยากสู่การมีอยู่มีกิน
การว่างงานสู่การมีงานทา ความยากจนสู่การมีรายได้
การเปลี่ยนแปลงจะสามารถยกระดับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ทางด้ านเศรษฐกิ จให้กั บประชาชนในท้ องถิ่ น
ชายแดนประเทศไทย มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
หรือไม่ และความกลมกลืนทางวัฒนธรรมจะสร้าง
สันติภาพ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่ชายแดนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ การค้าชายแดน
จะมี ผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัว
ทางการค้า การพึ่งพาทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้เพียงใด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอิทธิพลการค้า
ชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ
(ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน
ทบทวนวรรณกรรม
การพึ่งพาทางการค้า
การค้าชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของการค้า
ระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยวางนโยบายการค้าให้
เป็นไปตามกลไกตลาดแบบเสรี ไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกันอย่างเสรี
แต่ละประเทศมีความชานาญในการผลิตสินค้าแตกต่างกัน
เช่ น ประเทศไทยส่ งสิ นค้ าอุ ปโภค และบริ โภค วั สดุ
ก่อสร้างไปจาหน่ายยังประเทศกัมพูชา และลาว ในขณะที่
น าเข้ าสิ นค้ าประเภทไม้ ซุ ง ไม้ แปรรู ป และถ่ านหิ น
ทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น ความได้เปรียบ
ทางด้ านทรั พยากรต้ นทุ นการผลิ ต ปั จ จั ย การผลิ ต
สภาพภูมิ ป ระเทศ วัตถุดิบ และความเชี่ยวชาญ
(ดารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2543)
การพึ่งพาด้านปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศไทย
ลาว และกัมพูชา แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
เช่น ประเทศไทยต้องนาเข้าไม้ ไม้แปรรูป เพื่อนามาใช้
ในการก่ อสร้าง นอกจากนั้น แรงงานจากประเทศลาว
และกั มพูชา ยั งเป็นที่ ต้องการของผู้ประกอบการไทย
เพราะมีค่าจ้างแรงงานถูก ไม่เลือกงาน อดทน ขยันทางาน
ในขณะที่แหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน
ประเทศลาว และกั มพูชา ต้องพึ่งพาจากประเทศไทย
นาไปสู่การพึ่ง พาเกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกั น
(complementary) (สมนึก แตงเจริญ, 2541)
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ได้ อีกเนื่ องจากมี การสร้างถนนสายเกาะกง พนมเปญ
ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2548)
การขยายตัวด้านการค้าชายแดนท าให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้านอกจากประเทศ
ไทย ลาว กั มพู ชา แล้ วการค้าชายแดนยังมี การติดต่ อ
ค้าขาย กับเวียดนาม พม่า จีน การค้าชายแดนยังมี
การติดต่อค้าขายไปยังภูมิภาคเอเชียบางประเทศ
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทาการค้าระหว่างกัน
การค้ าขายชายแดนระหว่ างประเทศไทย
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เชื่อมโยงกับประเทศ
จีนตอนใต้ในมณฑลยูนาน (Malik, 2006) การค้าชายแดน
ที่แต่ละประเทศเชื่อมทางคมนาคมติดต่อกันเปรียบเสมือน
การค้าเส้นทางสายไหมในอดีต (Rajesh, 2006) การขยายตัว
ทางด้ านการค้ าชายแดนขยายจากระดั บชุ ม ชนสู่
ระดับประเทศ
การลงทุน
การลงทุนในพืน้ ที่ชายแดนระหว่างประเทศไทย
ลาว และกัมพูชา จากการศึกษาการลงทุนของ (Daude &
Fratzscher,2006) พบว่าการลงทุนชายแดนมีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาท้องถิ่นทาให้ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในการผลิ ตสิ นค้าให้ แก่ ประชาชนในชุมชน
ชายแดน ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบการผลิตสินค้า
และแรงจูง ใจของผู้ป ระกอบการในการลงทุ นท า
การค้าชายแดน ได้แก่ (1) การค้าชายแดนทารายได้นา
เงินตราเข้าประเทศ (2) ชุมชนชายแดนเป็นแหล่งผลิต
วัตถุดิบทางการเกษตร สามารถนาผลผลิตมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป (3) ประเทศลาว และ
กัมพูชา มีความต้องการบริโภคสินค้าสูง สินค้าบางอย่าง
ไม่สามารถผลิตเองได้ต้องพึ่งพาการนาเข้าจากประเทศไทย
(4) การลงทุ นก่ อให้ เกิ ดการจ้ างงาน สร้ างราย ได้ แก่
ประชาชนในชุมชนชายแดน (5) แรงงานจากประชาชนใน
ชุมชนชายแดนประเทศไทย ลาว และกั มพู ชา ค่ าจ้ าง

ความจาเป็นในการพึ่ งพาการค้าระหว่างกั น
มี มากขึ้ น ประชาชนในชุ มชนชายแดนมี ความจ าเป็ น
ต้องขยายการค้ าระหว่ างกั น รัฐบาลจึ งต้องเปิ ดด่ าน
ชายแดนตลาดชายแดนเพื่อทาการค้าระหว่างกั น
(Alvarez, 1995)
การขยายตัวทางการค้า
การขยายตัวทางด้านการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับลาว บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงของ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับจุดการค้าชายแดน
บ้านห้วยทราบ แขวงบ่อแก้ว ทาให้การค้าชายแดน
ในชุ มชนชายแดนเกิ ดการขยายตั ว ทางการค้ า และ
เศรษฐกิจ ดังนี้ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2550)
(1) ตลาดการค้าชายแดนขยายตัว ผู้ซื้อ ผู้ขายมีการทา
ธุรกรรมการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (2) พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยชาวชุมชนชายแดนเพื่อ
ส่งเป็นสินค้าออก (3) เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ขนส่ง
ทางรถยนต์ และทางเรือ (4) เกิ ดการจ้างงาน ลดความ
ยากจน ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสินค้า
เพื่อการบริโภค และอุปโภคเพิ่มขึ้น (5) การขยายตัวทาง
การค้า ส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในชุ มชนเพิ่ มขึ้ น
(6) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ไทย และลาว ที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นประจาทุกปี
การขยายตัวทางการค้าชายแดนจังหวัดตราด
กั บเกาะกง ประเทศกั มพู ชา มี พรมแดนติ ดต่ อกั นทั้ ง
ทางบกและทางน้าระยะทาง325 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร
1 จุด คือจุดผ่ านแดนถาวรบ้ านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่
จัง หวัด ตราด ติ ดกั บ จุ ดผ่ านแดนบ้ านตามเยีย ม
อาเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง สินค้าส่งออกส่วนใหญ่
ได้แก่ น้าตาล นม สุรา และอะไหล่รถยนต์ สินค้านาเข้า
ได้แก่ ปูแสม และหวาย กั ม พู ช านิยมสินค้าจาก
ประเทศไทย เพราะสิ นค้ ามี คุ ณภาพดี กว่ า จี น และ
เวียดนาม แนวโน้มการค้าชายแดนยังมีการขยายตัว
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ของ กรมการค้าต่างประเทศ (2548) พบว่า นโยบายส่งเสริม
การค้าชายแดนนอกจากนโยบายเปลี่ยน สนามรบ
เป็นสนามการค้าแล้วยังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ส่งเสริม
ให้ป ระชาชนในพื้นที่ ชายแดนทาธุร กรรมการค้า
และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สนับสนุน
การค้ าให้ ขยายตั วเชื่ อมโยงกั บกลุ่มประเทศอิ นโดจี น
กลุ่ มประเทศอาเซี ยน และแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เน้นความสาคัญ
ในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคด้านการค้า ขนส่ง
การคมนาคม และเป็นศูนย์กลางการผลิต
ในขณะเดียวกัน นโยบายภาครัฐยังเป็น
การผสมระหว่างการส่งเสริมการค้าชายแดนด้านการตลาด
การผลิตและการส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนโดยเฉพาะ
เพื่อให้ชุมชนทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของระบบทุ นนิยม เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานแก่ประชาชน
ไทยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท่ ามกลางกระแสโลกาภิวัฒ น์ และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับการดารง
ชีพในระดับท้องถิ่น จุดเด่นคือแนวทางที่สมดุลโดย
ประชาชนรู้จัก การประหยัด ใช้ทรัพยากรให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2547)
เช่นส่ง เสริม วิส าหกิจ ชุม ชน โครงการหนึ่ง ตาบล
หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) พั ฒ นาการผลิ ต ให้ มี
คุณภาพและส่ง ไปจ าหน่ายยัง ประเทศลาว และ
กัมพูชาหรือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่น ส่งเสริม
ให้ ประชาชนในชุ มชนสามารถดารงอยู่ ได้อย่ างมั่ นคง
ยั่งยื น ส่ งเสริมให้มี การท าการเกษตรแบบผสมผสาน

แรงงานถูก (6) สามารถทาการค้าขยายตัว สู่ประเทศต่างๆ
ในภูมิภาค
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานมีความส าคัญพื้นฐานการ
พัฒนาการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศไทย ลาว และกั มพู ชา เช่ น สะพานมิ ตรภาพ
ระหว่างประเทศไทยกับลาว เป็นเส้นทางขนสินค้า
ชายแดนและเส้ น ทางคมนาคมของประชาชน
เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยสู่ล าว ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
และการเดินทางข้ามแดน (Erie & Nathanson, 2000) พบว่า
การสร้างโครงสร้ างพื้ นฐาน เช่ น ถนน สะพาน ท าให้
เศรษฐกิจการค้าขยายตัว สร้างโอกาสให้กับประชาชนใน
การค้าขาย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าชายแดน
การค้า ชายแดนระหว่ างประเทศไทย ลาว และ
กัมพูชา ส่วนใหญ่แล้วใช้การขนส่งโดยทางรถยนต์
เช่น การขนส่งสินค้า จากชายแดนประเทศไทยข้ามสะพาน
มิตรภาพที่มุกดาหาร (Kobayashi, 2006) จากการศึกษา
พบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้การค้าชายแดน
ขยายตัวจากประเทศไทยสู่ลาว กั มพู ชา เวียดนาม พม่ า
และจีน นอกจากนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานช่วยทาให้
ธุ รกรรมการค้ าชายแดนกระจายสู่ ป ระเทศต่ า งๆ
(ทักษิณ ชินวัตร, 2545)
นโยบายภาครั ฐ (ด้ า นการส่ ง เสริ ม ด้ า น
การค้าชายแดน และวัฒนธรรม)
การส่งเสริมการค้าชายแดนของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในท้ องถิ่นชายแดนไทยเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการทาการค้า ชายแดนในระดับพื้นที่
กั บ นโยบายรั ฐ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ โดย
เชื่อมโยงประสานการทางานของเจ้าหน้าที่ รัฐใน
ทุ ก ส่ ว นราชการในพื้ น ที่ ช ายแดน เพื่ อ ต้ อ งการ
ส่งเสริมด้านการค้า และวัฒนธรรมของประชาชน
ในชุมชนชายแดนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จากการศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ความร่วมมือ อันจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนลด
ความขัดแย้ง และข้อพิพาทระหว่างประเทศ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารหากมีมากพอก็จะ
นาไปขายในตลาดชายแดน
ความกลมกลื น ทางวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
ประชาชนในชุ มชนชายแดนประเทศไทย ลาว
และกัมพูชา
การนับถือพุทธศาสนา การปฏิบัติกิจกรรม
ประเพณี และการใช้ภาษาพู ดไทย ลาว กั ม พู ชา
ระหว่างประชาชนในชุมชนชายแดนประเทศไทย
ลาว และกั มพู ชา เป็ นความกลมกลื นทางวั ฒนธรรม
(cultural ecology) มีมาตั้งแต่อดีต ด้วยปัจจัยทาง
ภู มิ ศาสตร์ ที่ มี พรมแดนติ ดต่ อกั นความสั มพั นธ์
ด้านประวัติ ศาสตร์ ความคาบเกี่ ยวพื้ นที่ การปกครอง
และการท าสงครามกวาดต้อนประชาชนลาว กั มพู ชา
มาอยู่ในประเทศไทย (มติชน ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม
2550, หน้า 2)
ชุมชนชายแดนประเทศไทย ลาว และกัมพูชา
เป็นกลุ่มท้องถิ่น หรือกลุ่มภูมิลาเนา (locality group) ที่
ประกอบด้ วยประชาชนแต่ ละสั ญชาติ มี เขตดิ นแดน
เป็นของตนเอง แต่สภาพภูมิศาสตร์ ความเป็นมา
ในอดี ต เชื้ อชาติ และวั ฒนธรรมมี ความกลมกลื นกั น
มี วิถี ชีวิ ตที่ คล้ ายกั น มี แบบแผนการปฏิ บัติ ไปในทาง
เดียวกั น รวมทั้ง แบบแผนการกระท าโต้ ตอบกั น
ทางสังคมไปในวิถีทางเดียวกัน(socialinteractions) เป็นมรดก
ทางสังคมที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง วัฒนธรรม
หลัก (great culture) เป็นวัฒนธรรมที่ประพฤติปฏิบัติ
ได้ แก่ ภาษา ศาสนา ประเพณี และมี การผสมผสาน
กลมกลืนทางวัฒนธรรม (culture assimilation) ทาให้เกิด
ความรู้สึก เป็น อันหนึ่งอั นเดียวกั นเสมื อนเป็นหลอม
ความสัมพันธ์ร ะหว่างประชาชนในชุม ชนชายแดน
ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร
เพราะพื้นที่บริเวณชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทาง
การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม การดาเนิ น
นโยบายต่างประเทศในลักษณะการสร้างสันติภาพ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative research) เป็นวิธีการนาเสนอข้อมูล
และสามารถวิเ คราะห์ความสั ม พันธ์ของตัวแปร
ออกเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการ
เก็บข้อมู ล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบและยืนยัน
แบบจาลองสมการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่ศึกษา
การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ข้อมู ลเพื่อหาความสัมพันธ์ของอิทธิพลการค้าชายแดน
นโยบายภาครัฐ ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนของประเทศไทย
ที่มี พรมแดนติดต่อกั บ ประเทศลาว และกั ม พู ชา
เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของตัวแปร ผู้วิจัยได้
ทาการทดสอบความเชื่อถือ (reliability) ของมาตรวัด
ทุกตัวที่เกี่ยวข้องก่อนนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนที่ มี
ภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในชุมชนชายแดนไทย อายุ 15 ปี
ขึ้นไป เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 397 ราย ประกอบด้วย (1) ชุมชน
ชายแดนที่ มี พรมแดนติดต่อระหว่างประเทศไทย
กั บลาว ได้แก่ ชุมชนชายแดนอินโดจีนบ้ านท่ าเสด็ จ
จานวน 141 ราย ชุมชนชายแดนอินโดจีนรากแก้ ว
ศรีมงคล จาวน 195 ราย และ (2) ชุมชนชายแดนติดต่อ
ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ได้แก่ ชุมชนชายแดน
บ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) จ านวน 34 ราย ชุ มชน
ชายแดนบ้านหาดเล็ก จานวน 27 ราย
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ของเครื่องมือด้วยการใช้สถิติวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์อัลฟา (coefficient alpha) แบบครอนบัค
(Cronbach) ผลจากการทดสอบพบว่าตัวแปรทุ กตัวมี
ค่าสัมประสิทธิ์รายข้อมากกว่า 0.50 และค่าสัมประสิทธิ์
โดยรวมสูงกว่า 0.70 จึงนาเครื่องมือดังกล่าวไปเก็บข้อมูล
จริงกับกลุม่ ประชากรเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยรวม เท่ ากั บ 0.922
และข้อคาถามที่ใช้ได้ทั้งสิ้นจานวน 63 ข้อ
การหาความถูกต้องด้านเนื้อหา (Content
Validity) ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ วิ ธีก าร
ประมวลข้อกระทงคาถามที่นักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่า งประเทศที่ เ คยใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อให้เ กิดความถูกต้องในด้านเนื้อหาเป็นอันดับ
แรกและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาว่ามี
ความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและนาผล
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC)
จานวน 3 ท่ าน ทั้ ง นี้เ พื่อให้ได้ข้อคาถามที่ มี ความ
ถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หาให้ ม ากที่ สุ ด โดยผู้ วิ จั ย ได้
คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่า IOC ระดับ 1 ก่อน
และพิจารณาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ นาข้อ
คาถามที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจหรือข้อคาถามที่มีค่า
IOC ต่ากว่าระดับ 0.50 นามาปรับปรุงแก้ไขส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และให้ความคิดเห็นอีกครั้ง
จนได้ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ใช้ส าหรับวิเคราะห์
ระดับ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พลการค้า ชายแดน
ความกลมกลื น ทางวั ฒ นธรรม นโยบายภาครั ฐ
(ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม)
ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนในชุมชนชายแดน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด
เพื่อสอบถามประชาชนในชุมชนชายได้ แบ่งแบบสอบถาม
เป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมู ลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบ ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกั บวิถีชีวิตประชาชน
ในชุมชนชายแดน ส่วนที่ 3 คาถามที่ เกี่ ยวกั บอิ ทธิพล
การค้าชายแดน ส่วนที่ 4 ด้านความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม และส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ
(ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการ
ทางสถิติที่ผู้วิจัยดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมู ลที่
ถูก ต้ องมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ ในการวิ จั ยให้ ต รงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ให้ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้
(reliability) โดยใช้วิธีก ารเพื่ อ หาค่าสัม ประสิท ธิ์
ความเชื่อถือได้จากการทดสอบเพื่ อหาความสอดคล้อง
ภายในของมาตรวัดเพื่อการวิจัย (internal consistency
method) แบบคอนบัคอัลฟา (Cronbach Alpha)
เพื่อหาค่าของสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของแต่ละ
รายการข้อคาถามในแต่ละมาตรวัด โดยค่าอัลฟา
อยู่ระหว่าง 0.50-0.65 เป็นค่าที่เชื่อถือได้ปานกลาง
และค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป มีความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง
แต่หากต่ากว่า 0.50 ถือว่ามีค่าความเชื่อถือได้น้อย
การสร้างเครื่องมื อมี กระบวนการเพื่อความ
ถูกต้อง และความเชื่อถือได้ ของเครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดจาก
การทบทวนวรรณกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องทางเนื้อหา และนาเครื่องดังกล่าวไป
ทดสอบ (pre-test) กั บผู้ อาศั ยในชุ มชนตลาดมหาชน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากสภาพแวดล้อม
มีลักษณะคล้ายกับตลาดชายแดนมีทั้งคนไทย ลาว
และกั มพูชา ที่อาศัยในชุมชน และซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน โดยกาหนดตัวอย่างจานวน 50 ราย
หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบหาความเชื่อมั่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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2. ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด่ง (kurtosis)
ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(confirmatory factor analysis)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปร
ทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า (ตัวแปรอิสระทุกตัว
มีความสัมพันธ์กันสูง)
ลัก ษณะความสั มพั นธ์ ระหว่ างตัวแปรเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงเส้น (linearity) ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนโดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์จานวนทั้งสิน้ 14 ตัวแปร
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผลการวิเคราะห์
มีข้อสรุป ดังนี้
ความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรเชิง ประจัก ษ์
ในกลุ่มตัวแปรแฝงต่างกลุ่มจากการศึกษาพบว่าตัวแปร
เชิงประจักษ์ทุกตัวมี ความสัมพั นธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) อยู่ในช่วง 0.04-0.74 โดยตัวแปรด้านนโยบายภาครัฐ
ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด และการส่งเสริม
ด้านการผลิต มีค่าความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.74)
ซึ่งค่าสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ใน
กลุ่มตัวแปรแฝงเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงความสัมพันธ์กัน
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ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ในแต่ละกลุ่มตัวแปร
แฝงมีความใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย
ด้ า นนโยบายภาครั ฐ (ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การค้าชายแดน และวัฒนธรรม) พบว่า ตัวแปร
ประจักษ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) อยู่ในช่วง 0.58-0.74 ซึ่งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กั น
ในระดับมาก โดยการส่ งเสริมทางด้ านการตลาด และ
การส่งเสริมด้านการผลิต มี ค่าความสัมพันธ์กั นสูง สุด
(r = 0.74)
ด้านความกลมกลืนทางวัฒนธรรม จากการศึกษา
พบว่า ตัวแปรเชิง ประจัก ษ์ทุ กตัวมี ความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วง 0.51-0.56
ซึ่งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
โดยตัวแปรด้านการปฏิบัติ กิ จกรรมร่ วมทางประเพณี
ท้องถิ่นชายแดน กับด้านการนับถือศาสนา มีความสัมพันธ์
กันสูงสุดในระดับมาก (r = 0.56)
ด้านอิทธิพลการค้าชายแดน จากการศึกษา
พบว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมี นัยส าคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 ซึ่ง แสดง
ค่าของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วง 0.43-0.66
ซึ่งมี ความสั มพั นธ์ กั นในระดั บปานกลาง โดยตั วแปร
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการลงทุนมี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.66)
ด้านวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน
พบว่า ตั วแปรเชิ งประจั กษ์ ทุ กตัวมี ความสั มพั นธ์ กั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วง 0.15-0.74 ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับน้อยถึงระดับมาก โดยตัวแปร
ด้านการมี รายได้ และการสร้ างโอกาสในการท างานมี
ความสัมพันธ์กันสูงสุดอยู่ในระดับมาก (r = 0.74)
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การวิเคราะห์แบบจาลองการวัดมิติอิทธิพล
การค้าชายแดน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นของมาตรวั ด
อิทธิพลการค้าชายแดนที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมระหว่าง 0.66-0.82 โดยมี
ค่าน้าหนักเชิงยืนยันด้านการขยายตัวทางการค้า
อยู่ในระดับสูงสุด เท่ากับ 0.82
การวิเคราะห์แบบจาลองการวัดมิติความกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นของมาตร
วั ด ความกลมกลื น ทางวั ฒ นธรรม มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมระหว่ า ง
0.71-0.78 โดยมี ค่าองค์ป ระกอบเชิง ยืนยันด้าน
การนั บถือศาสนาอยู่ในระดั บสูงสุ ด 0.78 และตั วแปร
เชิงประจักษ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
อิทธิพลทางตรง ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรวิถีชี วิต ของประชาชนในชุม ชนชายแดน
เรียงตามลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมากไป
หาน้อย ดังนี้
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริม
การค้าชายแดน และวัฒนธรรม) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อปัจจัยด้านอิทธิพลการค้าชายแดน มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.37 เพราะเจ้าหน้าที่
รัฐได้ทาการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุม ชนชายแดนท าการค้าและมี อิท ธิพลทางตรง
เชิ ง ลบต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นอิ ท ธิ พ ลการค้ า ชายแดน
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ -0.20 เนื่องจาก
แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะทาการส่งเสริม และสนับสนุนการค้า
ชายแดนไม่ ว่ าจะเป็ นด้ านการให้ ประชาชนในชุ มชน
ชายแดนประเทศลาว และกั มพู ชา มาซื้ อขายสิ นค้ า
ในตลาดชายแดนของไทย การส่งเสริมการขยายตัว
การค้าชายแดนโดยเปิดตลาดชายแดนยัง จุดผ่าน

การวิ เคราะห์ถดถอยพหุ เชิ งชั้ น เพื่ อวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับตัวแปรตาม
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน ผู้วิจัยใช้
แบบจาลอง 3 แบบทดสอบผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชนชายแดนโดยตัวแปรตามทุ กแบบจาลอง
คือตัวแปรวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน
จากการศึก ษาวิเคราะห์ถดถอยพหุเ ชิง ชั้น
ความสัมพันธ์ระดับปัจ จัยต่างๆ ที่มีผ ลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนชายแดน พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพล
การค้าชายแดน ประกอบด้วย การพึ่งพาทางการค้า
การขยายตั วทางการค้ า การลงทุ น และการพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชนชายแดน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อนาปัจจัยความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบาย
ภาครัฐ (ด้านการส่งเสริม การค้าชายแดน และวัฒนธรรม)
เข้ามาร่วมวิเคราะห์พบว่าปัจจัยต่างๆ มีค่าสหสัมพันธ์เชิง
พยากรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70, 70, 71 (r = 0.70, 0.70, 0.71)
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดนโยบาย
ภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม)
ประกอบ เชิ งยื นยันของแบบจ าลองมาตรวั ดนโยบาย
ภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนและวัฒนธรรม)
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด มีค่าความเชื่อถือได้สูงสุด 0.92
และมี ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับที่ เหมาะสม
คือระหว่าง 0.71-0.92
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นของมาตราวัด
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนแสดงให้
เห็นว่าแบบจ าลองการวัดตัวแปรแฝงวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุ มชนชายแดน พบว่ า มี ความเหมาะสม
สอดคล้อง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า
ความเชื่อถือได้ด้านการสร้างโอกาสในการทางาน
อยู่ในระดับสูงสุด 0.91
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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กระบวนการค้าชายแดนในชุมชนชายแดน
ประเทศไทย กับกัมพูชา คู่ค้าจะท าการติดต่อซื้อ
ขาย 2 ระดั บ คือ (1) ซื้ อขายผ่ านชายแดนรายใหญ่ มี
ปริมาณมูลค่าสูง และ (2) ซื้อขายในตลาดชายแดน
เป็ นการซื้ อขายรายย่ อยระหว่ างประชาชนในชุ มชน
ชายแดนประเทศ และกัมพูชา
การส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่รัฐให้มีการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น ของทั้ ง สอง
ประเทศดาเนินการตามนโยบายเปลี่ยนสนามรบ
เป็ น สนามการค้ า อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมจั ด ให้ มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในบริเวณชายแดนพร้อม
รองรับการทาการค้าชายแดนให้ความปลอดภัยกับ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน
อย่างจริงจัง
การค้ า นอกระบบระหว่ า งประชาชนใน
ชุมชนชายแดนประเทศไทย กับกัมพูชา มีทั้งการ
ลักลอบนาเข้าประเภทค้าส่ง ค้าปลีก สูงสุดได้แก่
ไม้ แปรรูป ส่วนการลัก ลอบส่ง ออกมาที่ สุดได้แก่
สินค้าอุปโภคบริโภคประจาวัน การลักลอบทาการ
ซื้ อ ขายมั ก กระท ากั น ตลอดแนวชายแดน หรื อ
ลั ก ลอบพกพาผ่ า นด่ า นตรวจ แรงจู ง ใจเพราะ
ค่าใช้จ่ายต่า สะดวกรวดเร็ว และสามารถจาหน่าย
ได้ราคาดี
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาการ
ค้าในระบบให้เอื้อต่อการทาการค้าโดยลดขั้นตอน
ต่างๆ ให้น้อยลง จัดการด้านสาธารณูปโภคบริเวณ
แนวชายแดนให้ พ ร้ อ มรองรั บ การท าการค้ า
ชายแดน เจ้าหน้าที่รัฐในท้ องถิ่นปฏิบัติงานอย่าง
เคร่ง ครั ด ปราบปรามลงโทษผู้ก ระท าผิด อย่ า ง
จริงจังโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ

แดนตามพรมแดนที่ ติดต่อ กั บ ประเทศลาว และ
กัมพูชา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน และ
ท่ าเรือ เชื่อมต่ อกั บชายแดนประเทศลาว และกั มพู ชา
ประชาชนได้ รั บ ความสะดวกในการท าการค้ า
แต่ประชาชนในชุมชนชายแดนยังมีการลักลอบซื้อ
ขายสิ นค้า ตามแนวชายแดนอยู่เ ป็นจ านวนมาก
เพราะเกิ ด จากแรงจู ง ใจที่ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า ซื้ อ ได้ ใ น
ราคาถูก ผู้ขายสินค้าไม่ต้องเสียภาษี จึงขายสินค้า
ได้ในราคาสูงขึ้น ประกอบกั บพื้ นที่ ชายแดนมี ขอบเขต
กว้างขวางห่างไกลจากด่านด้วยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าผ่านชายแดน อีกประการหนึ่ง คือ
ความรู้จักคุ้นเคย เป็นญาติมิตร การพูดภาษา และ
สร้างความใกล้ชิด เป็นปัจจัยเอื้อต่อประชาชนใน
ชุม ชนชายแดนในการลั ก ลอบซื้อ ขายสินค้าตาม
แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว และกัมพูชา
ปัจ จัย ด้า นความกลมกลื นทางวั ฒ นธรรม
มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านวิถีชีวิตประชาชนในชุมชน
ชายแดน มีค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิพล เท่ากับ -0.32
แม้ประชาชนในชุม ชนชายแดนประเทศไทย ลาว
และกั มพู ชา จะมี วั ฒนธรรมประเพณี ที่ กลมกลื นกั น
แต่แ นวทางปฏิบั ติใ นพิ ธีก รรมบางอย่ างมี ค วาม
แตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละท้องถิ่น
ที่ประชาชนในชุมชนชายแดนปฏิบัติสืบต่อกันมา
อภิปรายผล
การมี ความสัมพันธ์ทางการค้าจะมีผลทาให้
ประชาชนในชุ ม ชนชายแดนของทั้ งสองประเทศ
สามารถยกฐานะการดารงชีพที่ดีขึ้น เกิดการพึ่งพา
กันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น และยัง
เป็นการนาความสงบสันติสุขมาสู่ประชาชนในชุมชน
ชายแดนนอกจากได้รับประโยชน์จากการขายสินค้า
แล้ ว ยั ง มี แหล่ ง วั ตถุ ดิ บ และแรงงานจากชุ ม ชน
ชายแดนของกัมพูชา
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ทางด้านวัฒนธรรม อยู่บนพื้นฐานเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในชุมชนชายแดน
5. เร่งปราบปรามกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายสินค้า
ตามแนวชายแดน สิ่งที่จะได้รับคือการปราบปรามผู้
ลักลอบซื้อ และขายสินค้า การทาผิดกฎหมาย การ
ก่ออาชญากรรมตามแนวชายแดน เช่น การลักลอบ
ซื้อและขายสินค้า ยาเสพติด โจรกรรมรถยนต์ อาวุธ
สงคราม การกระทาเหล่านี้มีผลต่อความมั่นคง และ
ความสงบสุ ข ของประชาชนตามแนวชายแดน
หากการปราบปรามได้ผลพื้นที่ชุมชนชายแดนจะเกิด
ความสงบปราศจากการก่ออาชญากรรม สร้างชุมชน
เข้มแข็ง และการจัดเก็บภาษีศุลกากรจะเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. รัฐควรสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และ
วั ฒ นธรรม กั บ ประเทศลาว และกั มพู ช าทั้ งใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
2. กระจายอานาจการตัดสินใจ และจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านการค้าชายแดน และ
วัฒนธรรมให้กับหน่วยราชการท้องถิ่น
3. จัดให้มีสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้ นฐาน
และการคมนาคม เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การท า
ธุรกรรม การค้าชายแดน การทากิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นชายแดนในทุกจุดผ่านแดน
4. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะ
เป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน และการส่งเสริม
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