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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study factors affecting decision of Thai 
border traders to make financial transaction through the formal banking system reflecting 
their financial inclusion; and to study the model determining decision of border traders to 
make their financial trading transaction through the formal  and informal banking system. 
Theoretical framework was applied from International Trade theory, Financial Inclusion 
concept, Financial Literacy concept, and Border Trade concept. 
 Research methodologies consisted of in-depth interview of 46 informants, 
including border traders, commercial bank managers, government officers of offices of 
foreign trade and customs, and the survey technique using stratified random sampling to 
select 659 Thai border traders to answer self-reported questionnaire. Data were analyzed 
by Factor Analysis, Multiple Linear Regression models, and Bivariate Ordered Probit 
models. 
 Research results found that major factors affecting financial inclusion of Thai border 
traders consisted of knowledge and understanding, skill and expertise, confidence and 
attitudes, and experience on the formal financial system; and financial inclusion model 
indicated that border traders who traded through formal banking system emphasized 
more on reducing financial transaction risk while border traders who traded through 
informal banking system focused more on reducing transaction costs, thus, trade using 
cash through informal financial market. 
 
Keywords:  Financial inclusion, Financial Literacy, Financial Transaction.   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
  
1.1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การรวมกลุ่มทางการเงินในอาเซียน (ASEAN Financial Integration) ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่
ส าคัญในการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) (AEC: ผลต่อ
ภาคการเงินและการธนาคารของไทย , www.stou.ac.th/Schools/Sec/Services/stou/pdf/ผลต่อ
การเงิน.pdf. , 1 เมษายน 2558) เพ่ือให้มี (1) ระบบการเงินที่รวมกลุ่มกันอย่างแข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ 
(2) มีตลาดทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่เสรีมากขึ้น และ (3) มีการเชื่อมโยงระบบช าระเงินธุรกรรม
ระหว่างประเทศ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2554) โดยที่ประเทศไทยมี
บทบาทเป็นตัวกลางทางการเงินเพ่ือสนับสนุนของอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการค้าชายแดนร่วมกัน รวมทั้ง เชื่อมต่อเป็นห่วงโซ่คุณค่ากับกลุ่มประทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีการค้าชายแดนร่วมกันอีกด้วย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และ ประเทศ
กัมพูชา  โดยผลดีที่คาดว่าได้รับจากการรวมกลุ่มการเงินในอาเซียนต่อ ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน 
และ หน่วยงานภาครัฐ คือ (1) มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้นจากการมีจ านวนผู้ให้บริการ
มากขึ้น เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ค้าชายแดน (2) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ ได้รับบริการ
การเงินได้ในต้นทุนที่ต่ าลง เนื่องจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องแข่งขันด้านราคาการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น (3) สามารถน าเงินออกไปลงทุนยังต่างประเทศ และ น า
เงินทุนกลับเข้ามาได้สะดวกขึ้น จากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน และ (4) สามารถท าธุรกรรมช าระ
เงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงระบบการช าระเงินในภูมิภาค
อาเซียน นอกจากนี้การรวมกลุ่มทางการเงินนี้ ก็อาจจะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันต่อผู้ประกอบการ 
สถาบันการเงิน และ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ (1) สถาบันการเงินท้องถิ่นอาจได้รับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นจาก
การเปิดเสรีบริการทางการเงิน ที่มาพร้อมกับการแข่งขัน และ (2) การระดมทุนผ่านตลาดทุน จะต้อง
สร้างธรรมาภิบาลระดับสากลในการด าเนินกิจการ  มีความโปร่งใสให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจได้ 
  ซึ่งการรวมกลุ่มทางการเงินนี้ มีการวางแผนเพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการเตรียมความพร้อมใน
การรวมกลุ่มทางการเงินในอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีแผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงิน 2555 – 2559 , 
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PolicyPS/Pages/default.aspx , 1 เมษายน 2558) 
คือ (1) ประเมินความพร้อมด้านบริการของการช าระเงิน เช่น การช าระเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 

http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/Services/stou/pdf/ผลต่อการเงิน.pdf
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/Services/stou/pdf/ผลต่อการเงิน.pdf
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PolicyPS/Pages/default.aspx
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(Cross-border Trade Settlement) การโอนเงินของแรงงานในต่างประเทศ (Cross-border Money 
Remittance) การช าระเงินรายย่อยระหว่างประเทศ (Cross-border Retail Payment Systems) การ
ช าระเงินส าหรับธุรกรรมตลาดทุนระหว่างประเทศ (Cross-border Capital Market Settlement) และ 
มาตรฐานกลางส าหรับธุรกรรมการช าระเงินระหว่างประเทศ (Standardization) รวมทั้งความพร้อมด้าน
กฎหมาย Payment Finality ด้วย (2) เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความพร้อมด้าน
บริการการช าระเงิน และ (3) ด าเนินการตามแนวทางเพ่ือมีความพร้อมด้านบริการการช าระเงิน 
 แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน ประกอบด้วยองค์ประกอบทางการเงินที่ส าคัญต่อการพัฒนา 
(สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา, http://www.itd.or.th/index.php , 1 เมษายน 
2558) ได้แก่ (1) ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นมิติที่เป็นการท าความเข้าใจ ให้ความรู้ จัด
อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการเงิน (2) การเข้าถึงทางการเงิน (Financial Inclusion) เป็น
มิติการขยายช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมถึงการลดขั้นตอนการท าธุรกรรม และ (3) 
นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) เป็นมิติการพัฒนารูปแบบของธุรกรรมทางการเงินที่เป็น
มาตรฐานสากล และ เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556)  นอกจากนั้น
แล้ว การเงินนอกระบบก็เป็นประเด็นที่ส าคัญของการค้าชายแดน คือ ปัญหาโพยก๊วน ซึ่งเป็นระบบที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของการค้าขายบริเวณชายแดน ประเทศไทยจึงมีการก าหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2557)  นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ธุรกรรมทางการค้า เนื่องจากการค้านั้นเป็นการ
ถ่ายโอนสินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยมีต้นทุนธุรกรรมเกี่ยวกับการประสานงานและ
ต้นทุนความเสี่ยงของธุรกรรม (Popov, E., 2013) ดังนั้นองค์กรจึงต้องบริหารจัดการให้มีต้นทุนธุรกรรม
อย่างเหมาะสม (Den, B., and Frank, A. G., 2010)  
 ประเด็นส าคัญของการพัฒนาระบบทางการเงินการค้าชายแดนของไทยที่ส าคัญ คือ การเข้าถึ ง
ทางการเงิน (Financial Inclusion or Financial Access)ของผู้ค้าชายแดน จะแสดงให้ทราบว่าผู้ค้า
ชายแดนจะตัดสินใจทางการเงินโดยเป็นผู้ที่เลือกใช้บริการทางการเงิน (Usage) ที่ผ่านระบบของธนาคาร
พาณิชย์ หรือ ผู้ค้าชายแดนเป็นผู้ที่เลือกที่จะไม่ใช้บริการทางการเงิน (Self Exclusion) แต่เลือกที่จะใช้
ระบบที่ไม่ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์หรือนอกระบบ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556; Camara, N., 
and Tuesta, D., 2014)โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการเงิน 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาระของต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมต่อการใช้บริการทางการเงิน  (2) ปัจจัยสนับสนุน
ในการเข้าถึงทางการเงิน ประกอบด้วย กฎระเบียบขั้นตอนการใช้บริการทางการเงิน ระยะทางในการ
เดินทางมาใช้บริการ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการใช้
บริการ เอกสารประกอบในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน และ ความซื่อสัตย์ของผู้ค้าชายแดนต่อการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้ง (3) ช่องทางในการเข้าถึงทางการเงิน ประกอบด้วย จ านวนสาขา
ธนาคารพาณิชย์ จ านวนตู้เอทีเอ็ม สถานที่ตั้งของสาขาธนาคารพาณิชย์ และ สถานที่ตั้งของตู้เอทีเอ็ม ที่

http://www.itd.or.th/index.php
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ผู้ค้าชายแดนสามารถบริหารจัดการได้ และ ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ผลการส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2556 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) มา
เป็นฐานข้อมูลประกอบการท าวิจัย โดยที่ผลการส ารวจพบว่า ครัวเรือนมีการใช้บริการทางการเงินร้อยละ 
87.99 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการส ารวจในปี 2553 ที่ร้อยละ 84.58 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553)   
 นอกจากนี้ยังมีประเด็นส าคัญของการพัฒนาระบบทางการเงินการค้าชายแดนของไทยอีก
ประเด็นหนึ่ง คือ การมีทักษะทางการเงิน หรือ ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ที่เกี่ยวกับ
การค้าชายแดนไทย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับผู้ค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์จากกรอบแนวคิดทักษะทางการเงินขององค์กรก ากับดูแลสถาบันการเงิน 
(Financial Services Authority : FSA) ว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อทักษะทางการเงินของบุคคล ประกอบด้วย 
3 ปัจจัย คือ (1) ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (2) ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ (3) ความ
เชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงิน (Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005; Leskinen, J., 
and Raijas, A. , 2005; Atkinson, A. , and Messy, F. A. , 2012; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) 
รวมทั้งการประยุกต์จาก กรอบนิยาม แบบสอบถาม และ แนวทางการประมวลผลส ารวจตามแบบของ
องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-
operation and Development :  OECD)  (OECD, 2011; Atkinson, A. , and Messy, F.  A. , 2012; 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) โดยที่ผู้ค้าชายแดน สามารถน าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ไปประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินได้อย่างเหมาะสมกับมาตรฐาน นวัตกรรม ความสามารถ
และความต้องการของผู้ค้าชายแดน ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลผลการส ารวจทักษะทางการเงินของไทยปี 2556 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) มาเป็นฐานข้อมูลประกอบการท าวิจัย โดยที่ผลการส ารวจพบว่า คน
ไทยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 58.50 ของคะแนนเต็ม 22 คะแนน ต่ ากว่า 
คะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศท่ีร่วมโครงการส ารวจของ OECD ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.30   
 ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ธุรกรรมทางการค้า เนื่องจากการค้านั้นเป็นการถ่ายโอน
สินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยมีต้นทุนธุรกรรมเกี่ยวกับการประสานงานและต้นทุน
ความเสี่ยงของธุรกรรม ทั้งที่เป็นต้นทุนธุรกรรมที่มองเห็นได้หรือต้นทุนที่มีไว้ส าหรับการตรวจสอบ ที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และภายในบริษัท ดังนั้นองค์กรจึงต้องบริหารจัดการให้มีต้นทุนธุรกรรมอย่าง
เหมาะสม โดยการบริหารจัดการธุรกรรมด้วยการสร้างมูลค่าจากธุรกรรมด้วย การท าให้ธุรกรรมนั้นมี
ต้นทุนต่ าที่สุด (Den, B., and Frank, A. G., 2010) ซึ่งการบริหารจัดการต้นทุนธุรกรรมจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต้นทุนทางธุรกรรม เศรษฐศาสตร์องค์กร รวมทั้งการค้าของ
องค์กรในอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ จึงจะท าให้ต้นทุนธุรกรรมลดลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ  
(Den, B., and Frank, A. G., 2010)   (1) ปัจจัยเกี่ยวกับผลผลิต ประกอบด้วย ภาระหน้าที่ภายในองค์กร
ที่จัดสรร (2) ปัจจัยความสัมพันธ์ด้านราคา ประกอบด้วย เงื่อนไขการช าระเงิน และ แรงงานที่มีทักษะ 
และ (3) ปัจจัยด้านแรงงงาน ประกอบด้วย แรงงานภายในประเทศ รวมทั้งแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาจาก 
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แรงงานต่างประเทศ โดยที่ธุรกรรมที่ เกิดขึ้นนั้นมีขั้นตอน (Den, B. , and Frank, A.  G. , 2010) 
ประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการติดต่อ เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจ าหน่าย และ ลูกค้า ผ่านกิจกรรมทางการตลาด (2) ขั้นตอนการท าสัญญา 
เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลังจากตกลงท าการซื้อขายกันแล้ว จะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับ การเจรจาต่อรอง และ 
(3) ขั้นตอนการควบคุม เป็นขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา  แนว
ทางการลดต้นทุนธุรกรรม ถ้าเป็นอดีต จะมีแนวทางการลดต้นทุนด้วยการขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้
ต้นทุนเฉลี่ยของต้นทุนธุรกรรมลดลง แต่ปัจจุบันสามารถน าเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายสื่อสาร มาเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้ช่วยในการลดต้นทุนธุรกรรมขององค์กรได้ 
 สถานการณ์การค้าชายแดนของไทยกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ประกอบด้วย มาเลเซีย เมียน
มา สปป.ลาว และ กัมพูชา นั้น มีสถานการณ์การค้าชายแดนที่เกิดขึ้นระหว่างไทย กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส าหรับปี 2557 (กระทรวงพาณิชย์, http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4 
, 10 เมษายน 2558)(กรมศุลกากร, http://www.customs.go.th/wps/wcm/jsp/home/index.jsp , 
10 เมษายน 2558) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
 
ตำรำงท่ี 1.1 สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส าหรับปี 2557   
                   หน่วย : ล้านบาท                    

ประเทศ 2555 2556 2557 % 57/56 
กำรค้ำชำยแดนรวม 4 ประเทศ 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
910,500.43 
556,975.53 
353,524.50 
203,451.43 

 
924,237.06 
560,191.71 
364,045.35 
196,146.36 

 
987,572.22 
589,662.29 
397,909.93 
191,752.36 

 
6.85 
5.26 
9.30 

 
เมียนมำ 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
180,471.53 
69,975.66 
110,495.87 
-40,520.21 

 
196,861.58 
79,447.20 
117,414.38 
-37,967.18 

 
214,387.23 
94,006.67 
120,380.56 
-26,373.89 

 
8.90 
18.33 
2.53 

 
สปป.ลำว 
มูลค่า 
ส่งออก 

 
132,016.36 
109,059.22 

 
132,137.16 
108,605.38 

 
151,063.69 
123,937.21 

 
14.32 
14.12 

 
 

http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4
http://www.customs.go.th/wps/wcm/jsp/home/index.jsp
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ตำรำงท่ี 1.1 (ต่อ)    
                หน่วย : ล้านบาท                    

ประเทศ 2555 2556 2557 % 57/56 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

22,957.14 
86,102.08 

23,531.78 
85,073.60 

27,126.48 
96,810.73 

14.12 
15.28 

กัมพูชำ 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
82,089.07 
74,921.52 
7,167.55 
67,753.97 

 
93,836.31 
84,087.90 
9,748.41 
74,339.49 

 
114,465.84 
96,726.22 
17,739.62 
78,986.60 

 
21.98 
15.03 
81.97 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรม 
        ศุลกากร (2558) 
 
 จากตารางที่ 1.1 สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีการเติบโตและ
ความส าคัญเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยส าหรับปี 2557 มีมูลค่าการค้ารวม 987,572.22 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2556 
เท่ากับ 6.85% โดยเป็นการส่งออก 589,662.29 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.26% และ เป็นการน าเข้า 
397,909.93 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9.30% และ ประเทศไทยก็ยังคงเกินดุลการค้าอย่างต่อเนื่องที่  
191,752.36 ล้านบาท  โดยที่มาเลเซียเป็นตลาดส าคัญด้วยมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศไทยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา  
 ลักษณะของรูปแบบการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน แสดงให้เห็นรูปแบบการค้า
ชายแดน (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2553) ในลักษณะต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การซื้อขายกันเพ่ือน า
ติดตัวไปใช้ส าหรับการบริโภค (2) การซื้อขายกันแบบเป็นเงินสดที่สามารถเก็บเป็นสถิติทางการค้าได้ (3) 
การซื้อขายกันแบบขายฝาก (4) การซื้อขายกันแบบต่างตอบแทน (5) การซื้อขายกันแบบหักบัญชี และ 
(6) การซื้อขายกันแบบสากล โดยมีเครื่องมือทางการค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบการช าระเงินการค้าชายแดน 
เมื่อผู้ขายได้ส่งสินค้าไปแล้ว จะได้รับเงินจากผู้ซื้อ และถ้าสามารถเจรจาให้ผู้ซื้อจ่ายเงินให้ผู้ขายก่อนส่ง
สินค้า ก็จะดีที่สุด ในทางตรงข้าม เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว ก็จะได้รับสินค้าที่ตรงตามปริมาณและ
คุณภาพที่ ได้ตกลงกันไว้  โดยผู้ วิจั ยได้ทบทวนวรรณกรรมของ Silicon Valley Bank, (2014) , 
International Trade Administration (2012), ธนาคารแห่งประเทศไทย (2548) และ นพรัตน์ วงศ์
วิทยาพาณิชย์และคณะ (2554) พบว่าระบบการช าระเงินการค้าชายแดนประกอบด้วย ระบบที่ 1.ระบบ
การช าระเงินการค้าชายแดนที่ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการช าระเงิน 6 วิธี คือ (1.1) การ
ช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) (1.2) การช าระเงินด้วยวิธีการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open 
Account) (1.3) การช าระเงินโดยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Bill for Collection) แบ่งเป็น 
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2 ป ร ะ เภท  คื อ  ( 1. 3. 1)  Document against Payment (D/P)   (1. 3. 2)  Document against 
Acceptance (D/A)  (1.4) การช าระเงินค่าสินค้าโดย Letter of Credit (L/C)  (1.5) บัญชีเงินบาทของผู้
มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht Account : NRBA) และ (1.6) บัญชีเงินบาท (Baht 
Account) และ ระบบที่ 2.ระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการช าระเงิน 3 
วิธี คือ (2.1) การช าระเงินด้วยเงินสด (Cash) ประกอบด้วยเงินสดสกุลเงินบาท สกุลดอลลาร์สหรัฐ และ 
ดอลลาร์ของประเทศคู่ค้า ได้แก่ มาเลเซีย (ริงกิต) เมียนมา (จ๊าต) สปป.ลาว (กีบ) และ กัมพูชา (เรียล) 
(2.2) การช าระเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ หรือ โพยก๊วน (Non-system Exchange 
Market) เป็นระบบที่เกิดจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจการค้าชายแดนมานาน และ เป็นผู้ได้รับความ
ไว้วางใจ และ (2.3) การหักบัญชีระหว่างกลุ่มพ่อค้าหรือบริษัทในเครือ วิธีนี้จะคล้ายกับวิธีการช าระเงิน
ผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ 
 จากความส าคัญของการรวมกลุ่มทางการเงินในอาเซียน การค้าชายแดน องค์ประกอบที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาทางการเงินการค้าชายแดน ซึ่งเกี่ยวกับ การเข้าถึงทางการเงิน ทักษะทางการเงิน ต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า รวมทั้ง ลักษณะ รูปแบบ และ วิธีการช าระเงินของการค้าชายแดน  ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร (การเข้าถึงทางการเงิน) ของผู้ค้าชายแดน 
ประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เมียนมา ประเทศไทย-สปป.ลาว และ ประเทศไทย-กัมพูชา รวมทั้ง 
เกิดประโยชน์กับสถาบันการเงิน และ หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ผู้วิจัย สนใจที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับ การเลือก
ท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย ที่ส ารวจข้อมูลผู้ค้าชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก ที่มี 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดตราด พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา 
และ ด่านปาดังเบซาร์)  
 
1.2.ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.2.1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารที่สะท้อนการ
เข้าถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 1.2.2.รูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านและไม่ผ่านระบบธนาคารของผู้ค้า
ชายแดนของไทย มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 
1.3.วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
 1.3.1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารที่
สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 1.3.2.เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านและไม่ผ่านระบบธนาคาร
ของผู้ค้าชายแดนของไทย 
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1.4.ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 
 1.4.1.ประเภทของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงผสมระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพกับวิจัยเชิงปริมาณ 
 1.4.2.เนื้อหาของการวิจัย (Research Content ) จะอธิบายถึงเนื้อหาสาระส าคัญของการวิจัย
เกี่ยวกับ การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 1.4.3.ประชากรที่ใช้เก็บข้อมูล ประกอบด้วย (3.1) ผู้ค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย 
ประเทศไทย-เมียนมา ประเทศไทย- สปป.ลาว และ ประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็น ผู้ส่งออกสินค้า และ/
หรือ ผู้น าเข้าสินค้า ที่เป็นการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 16,568 ราย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ, http://www.ditp.go.th/main.php?filename=intro , 10 เมษายน 2558.) และ ก าหนด
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 ราย และ (3.2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ส านักงานการค้า
ต่างประเทศเขต ด่านศุลกากร ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกรรมการค้าชายแดน และ ผู้ค้าชายแดน
ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เมียนมา ประเทศไทย- สปป.ลาว และ ประเทศไทย-กัมพูชา 
ที่เป็น ผู้ส่งออกสินค้า และ/หรือ ผู้น าเข้าสินค้า 
 1.4.4.พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย (4.1) พ้ืนที่ประกอบการของผู้ค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เมียนมา  ประเทศไทย- สปป.ลาว และ ประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็น 
ผู้ส่งออกสินค้า และ/หรือ ผู้น าเข้าสินค้า ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ประกอบด้วย 5 
พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดตราด 
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์) 
รวมทั้ง (4.2) พ้ืนที่ประกอบการของ ส านักงานการค้าต่างประเทศเขต ด่านศุลกากร ธนาคารพาณิชย์ที่
ให้บริการธุรกรรมการค้าชายแดน และ ผู้ค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เมียนมา 
ประเทศไทย- สปป.ลาว และ ประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็น ผู้ส่งออกสินค้า และ/หรือ ผู้น าเข้าสินค้า ตาม
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ประกอบด้วย 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์) 
 1.4.5.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย (4.5.1) แบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลจากผู้ค้า
ชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เมียนมา ประเทศไทย- สปป.ลาว และ ประเทศ
ไทย-กัมพูชา ที่เป็น ผู้ส่งออกสินค้า และ/หรือ ผู้น าเข้าสินค้า ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะแรก ประกอบด้วย 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดตราด พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่าน
สะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์) รวมทั้ง (4.5.2) แบบสัมภาษณ์ ที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ของส านักงานการค้าต่างประเทศเขต ด่านศุลกากร ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกรรมการค้า
ชายแดน และ ผู้ค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย-เมียนมา ประเทศไทย- สปป.ลาว 
และ ประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็น ผู้ส่งออกสินค้า และ/หรือ ผู้น าเข้าสินค้า ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

http://www.ditp.go.th/main.php?filename=intro
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พิเศษ ระยะแรก ประกอบด้วย 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
(ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์)  
 
1.5.นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1.การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) หมายถึง การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
การขายสินค้าหรือบริการของผู้ส่งออก  และ การซื้อสินค้าหรือบริการของผู้น าเข้า ที่อยู่คนละประเทศ มา
ท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการระหว่างกัน 
 1.5.2.การค้าชายแดน (Border Trade) หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้นจากประชาชนหรือผู้ค้า
ชายแดนและคู่ค้าชายแดน ที่มีพ้ืนที่ติดเขตแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 1.5.3.การค้าผ่านแดน (Cross Border Trade) หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้นจากประชาชนหรือผู้ค้า
ชายแดนและคู่ค้าชายแดน ที่มีพ้ืนที่ติดเขตแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
มีการอาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกเพ่ือขนผ่านชายแดนติดกัน สู่ประเทศท่ีสาม 
 1.5.4.ระบบการช าระเงิน (Payment System) หมายถึง วิธีการในการช าระค่าสินค้าหรือบริการ 
และ รับช าระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยการผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ หรือ ไม่ผ่านระบบของธนาคาร
พาณชิย์ 
 1.5.5.ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง ความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน 
ทักษะทางการเงิน (ความช านาญ หรือ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเงิน) และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ
เกี่ยวกับการเงิน 
 1.5.6.การเข้าถึงทางการเงิน (Financial Inclusion) หมายถึง กระบวนการสร้างความแน่นอนใน
การเข้าถึงบริการด้านการเงิน ภายใต้ต้นทุนการด าเนินการที่สามารถยอมรับได้ 
 1.5.7.เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economics Zone : SEZ) หมายถึง เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนไทยตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 12 พ้ืนที่ ได้แก่  เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก มี 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
(ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์) และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง มี 7 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอ
แม่สาย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย บ้านพนุ้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
 
1.6.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.6.1.ทราบถึงปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารที่
สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 
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 1.6.2.ทราบถึงลักษณะของรูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านและไม่ผ่าน
ระบบธนาคารของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 1.6.3.ธนาคารพาณิชย์ สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 



 

 

 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาเรื่อง การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย (Financial 
Inclusion and Exclusion of Thai Border Trade ) ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นพ้ืนฐานทางการศึกษาในการก าหนดตัวแปร โดยเนื้อหา
จะประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวทักษะทางการเงิน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้า การค้าชายแดนไทย 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย และ สมมติฐานงานวิจัย  
 
2.1.แนวคิดทฤษฎีการเข้าถึงทางการเงิน 
 จากค านิยามที่มีที่มาจากหลายหน่วยงานของ สิริกมล อุดมผล และ กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ (2554)  
ได้กล่าว การเข้าถึงทางการเงิน (Financial Inclusion) หมายถึง กระบวนการสร้างความแน่นอนในการ
เข้าถึงบริการด้านการเงินแก่กลุ่มผู้มีความอ่อนไหวและมีรายได้น้อย ภายใต้ภาระต้นทุนการด าเนินการที่
สามารถเอ้ือมถึงได้ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ปัจเจกชนทุกคนว่าสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
ทางการเงินขั้นพ้ืนฐานที่ตอบสนองความต้องการของตนได้ 
 นอกจากนี้ ส านักการค้าบริการและการลงทุน (2555) ได้ให้ค านิยามของ การเข้าถึงทางการเงิน 
(Financial Inclusion) หมายถึง การเชื่อมโยงประชากร ทรัพยากร และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเข้า
ด้วยกัน ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกการออมทรัพย์ (Savings Facility) ช่องทางการเข้าถึงบัตรเครดิตและ
บัตรเดบิต การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เงินกู้เพ่ือการพาณิชย์ในลักษณะต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft Facility) สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการออกเช็ค (Cheque 
Facility) การบริการด้านการส่งเงินและการจ่ายเงิน การบริการทางการเงินแบบต้นทุนต่ า (Low-cost 
Financial Services) การประกันภัย การให้ค าปรึกษาทางการเงิน การให้บ านาญส าหรับการลงทุนและ
ผู้สูงอายุ (Pension for Old Age and Investment Scheme) การเข้าถึงตลาดการเงิน การให้เครดิต
ขนาดเล็กส าหรับกรณีฉุกเฉิน และ การให้เครดิตส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) โดยอ้างอิงของ ธนาคารโลก ว่า การเข้าถึงทางการเงิน (Financial 
Inclusion) หมายถึง การตัดสินใจที่เลือกใช้บริการทางการเงิน (Usage) และ การตัดสินใจที่จะเลือกไม่ใช้
บริการทางการเงิน (Self Exclusion) ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสใช้บริการทางการเงินก็ตาม  ซึ่งจะตรงข้ามกับผู้
ที่ต้องการใช้บริการทางการเงิน แต่ไม่สามารถใช้บริการทางการเงินได้ (No Access)  



11 

 

 จากค านิยามข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปค านิยามได้ว่า การเข้าถึงทางการเงิน (Financial 
Inclusion) หมายถึง การเข้าถึง (Inclusion) โดยการตัดสินใจที่เลือกใช้บริการทางการเงิน (Usage) หรือ 
การตัดสินใจที่จะเลือกไม่ใช้บริการทางการเงิน (Self Exclusion)  ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์แนวความคิดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและนักวิชาการท่านอื่น ๆ เป็นแบบจ าลองค านิยามได้ดังนี้ 
                                                              
  Inclusion                                  
  
 
           ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองของการเข้าถึงทางการเงิน 
       ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
 การที่จะเข้าถึงทางการเงินได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ มาเก่ียวข้อง และ สนับสนุน
ให้การเข้าถึงทางการเงินนั้นได้ตามวัตถุประสงค์  ซึ่ งองค์ประกอบที่ส าคัญ ( Terada, Y. , and 
Vandenberg, P. , 2014; Camara, N. , and Tuesta, D. , 2014; ธนาคารแห่งประเทศไทย,  2556)   
ประกอบด้วย 
 2.1.1.ด้านอุปทาน (Supply Side) (สถาบันคีนันแห่งประเทศไทย, 2558 ; Alanezi, M. A., 
Kamil, A., and Basri, S., 2010) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการเงิน ที่มีผลิตภัณฑ์
ทางการเงินให้บริการตามต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย หรือ ช่องทางในการให้ผู้บริโภคเข้าถึงการ
บริการการเงินได้อย่างสะดวกและง่าย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1.1) ผู้ให้บริการในระบบ 
(Formal Sector) หมายถึง สถาบันการเงินที่มีสถานะทางการกฎหมายชัดเจน (มีการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายหรือมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) และ อยู่ภายใต้การก ากับ/ตรวจสอบโดย
กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน/เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทบัตรเครดิต-สินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การก ากับ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม และ บริษัทประกันชีวิต  (1.2) ผู้
ให้บริการกึ่งในระบบ (Semi-formal Sector) หมายถึง สถาบันที่มีสถานะทางกฎหมายภายใต้กฎหมาย
จัดตั้งเป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการอ่ืนที่นอกเหนือจาก
หน่วยงานก ากับดูแลผู้ให้บริการในระบบ ประกอบด้วย สหกรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ กองทุน
หมู่บ้าน และ (1.3) ผู้ให้บริการนอกระบบ (Informal Sector) หมายถึง ผู้ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที่ ไม่มีสถานะทางกฎหมายจัดตั้ งเป็นการเฉพาะและไม่มี ผู้ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์/ธนาคารชุมชน ญาตินอกครัวเรือน นายทุน/บุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน และ 
อ่ืน ๆ เช่น สวัสดิการบริษัท   

Usage Self  Exclusion 
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 2.1.2.ด้านอปุสงค์ (Demand Side) (Agrawal, R., 2006; Auta, E. M., 2010) เป็นองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับระดับของการเข้าถึงและการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินต่าง ๆ 
ได้แก่ เงินฝาก/เงินออม สินเชื่อ และ การช าระค่าบริการและการโอนเงิน  
 2.1.3.ด้านอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรคในการเข้าถึงทางการเงิน (Briault, C., 2002; 
Ahmad, A. E. M. K., and Zu'bi, H. A., 2011) ประกอบด้วย กฎระเบียบขั้นตอนการใช้บริการทาง
การเงิน ระยะทางในเดินทางมาใช้บริการ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน สิ่งอ านวยความ
สะดวกระหว่างการใช้บริการ เอกสารประกอบในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน และ ความซื่อสัตย์ของ
ผู้ประกอบการต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 ส าหรับการวัดการเข้าถึงทางการเงินนั้น จะมีการจัดท าดัชนีชี้วัดการเข้าถึงทางการเงิน ( Index 
of Financial Inclusion : IFI)(สิริกมล อุดมผล และ กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ, 2554; Samaniego, P., and 
Pais, J., 2010; Sarma, M., and Pais, J., 2008) เพ่ือสามารถทราบถึงสถานะของการเข้าถึงแห่งเงินของ
ประเทศ และ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบระดับการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย   ประกอบด้วยดัชนี
วัดการเข้าถึงทางการเงิน ดังนี้ 
 1.การวัด IFI ด้านอุปทานในรูปแบบของ Index ที่เปรียบเทียบระดับการเข้าถึงทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านการเงิน ความถี่ในการใช้
บริการด้านการเงิน และ ความลึกในการใช้บริการด้านการเงิน 
 2.การวัด IFI ด้านอุปทานจากความพร้อมด้านกฎหมาย ของ The Economist Intelligence 
Unit ที่มีการรายงานใน Global Microscope on The Microfinance Business Environment 2010 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ Regulatory Framework, Investment Climate และ Institutional 
Development 
 3.การวัด IFI ด้านการพัฒนาตัวชี้วัดในภาพรวม (Composite Index) ที่เป็นการบ่งบอกถึงการชี้
วัดระดับของการพัฒนาด้านการเข้าถึงทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ (3.1) ความ
ลึก (Depth/Penetration)  เป็นสัดส่วนของประชาการที่เข้าถึงบริการทางการเงิน โดยมี Proxy ที่ใช้คือ 
จ านวนบัญชีธนาคารต่อประชากร 1000 คน (3.2) ความพร้อม (Availability ) เป็นการวัดจ านวนสาขา
ธนาคาร หรือ จ านวนของ ATMs ต่อประชากร 1000 คน หรือ จ านวนพนักงานธนาคารต่อลูกค้า และ 
(3.3) การใช้ (Usage) วัดจากขนาดของสินเชื่อ และ ขนาดของเงินฝากเทียบต่อ GDP 
 4.การวัด IFI ของธนาคารโลก ที่มีการจัดท าตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ การปกป้องผู้บริโภค กรอบ
กฎหมาย และ ทักษะทางการเงิน 
 5.การวัด IFI ของ APEC ที่มีการจัดท าตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึง (Access) การใช้บริการ
ทางการเงิน (Usage) การปกป้องผู้บริโภค (Consumer Protection) ระดับความลึกของการใช้บริการ
ทางการเงิน (Depth/Penetration) ความสามารถด้านการเงิน (Financial Capability) และ กฎ 
ระเบียบ ด้านการเงิน 
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 ส าหรับโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์การวัดการเข้าถึงทางการเงิน ตามรูปแบบการจัดท า IFI 
ของ APEC (Conroy, J. D., 2008) ที่มีการจัดท าตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย การเข้าถึงทางการเงิน 
การใช้บริการด้านการเงิน การปกป้องผู้บริโภค ระดับความลึกของการใช้บริการทางการเงิน  
ความสามารถด้านการเงิน และ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ด้านการเงิน จะเป็นองค์ประกอบ
ครอบคลุมและเหมาะสมส าหรับการตัดสินใจที่จะเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบธนาคาร (การ
เข้าถึงทางการเงิน) หรือ ไม่เลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบธนาคาร (นอกระบบด้วยตนเอง) ของ
ผู้ค้าชายแดนของไทย 
 ส่วนการส ารวจการเข้าถึงทางการเงินของไทยนั้น จากรายงานผลการส ารวจการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2556 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) เป็นการส ารวจการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินภาคครัวเรือน 9 บริการ ได้แก่ เงินฝาก/เงินออม สินเชื่อต่าง ๆ (ไม่รวมบัตรเครดิต) บัตร
เครดิต โอนเงินและช าระเงิน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบอ่ืน ตราสารการลงทุนภาครัฐ 
ตราสารการลงทุนภาคเอกชน และ การเล่นแชร์  เพ่ือติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชนประกอบการจัดท านโยบายส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ด าเนินการส ารวจระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนของคนไทยในปี 2556 
โดยมีผลการส ารวจประกอบด้วย (1) การใช้บริการทางการเงินในภาพรวมทั้ง 9 บริการ พบว่า ครัวเรือนมี
การใช้บริการทางการเงินร้อยละ 87.99 เพ่ิมขึ้นจากการส ารวจเมื่อปี 2553 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2553) ร้อยละ 84.58 (2) การใช้บริการทางการเงิน จะใช้บริการในระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (3) ครัวเรือนที่ไม่มีการใช้บริการทางการเงิน ร้อยละ 12.01 แบ่งเป็น ครัวเรือนที่เลือกที่
จะไม่ใช้บริการทางการเงิน (ไม่ต้องการและไม่มีการใช้บริการ) ร้อยละ 7.78 และ ครัวเรือนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงิน (ต้องการใช้แต่ไม่สามารถใช้บริการได้) ร้อยละ 4.23 ที่มีรายได้ต่ าสุดถึงปาน
กลาง อาศัยอยู่ในภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้บริการมากสุด คือ ด้าน
เงินฝาก รองลงมา คือ ด้านการโอนเงินและช าระเงิน ด้านสินเชื่อ ตามล าดับ รวมทั้งปี 2556 มีการใช้
บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น (5) ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทในการให้บริการด้านเงินฝากและด้าน
การโอนเงินและช าระเงิน ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะมีบทบาทด้านสินเชื่อ (6) ครัวเรือนที่ไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (ต้องการใช้แต่ไม่สามารถใช้บริการได้) มากที่สุดคือ ด้านเงินฝาก เป็น
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย รองลงมา คือ ด้านสินเชื่อ เป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเมือง และ ด้านการโอนเงิน
และการช าระเงิน เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ตามล าดับ  (7) .ช่องทางในการฝาก ถอน โอนเงินและ
ช าระเงิน พบว่า สาขาธนาคารและตู้เอทีเอ็มเป็นช่องทางที่ใช้มากที่สุด (8) ช่องทางในการโอนเงินและ
ช าระเงิน พบว่า ร้านสะดวกซื้อ/ร้านค้าปลีก เป็นช่องทางส าคัญ (9) สหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน
หมู่บ้าน มีบทบาทส าคัญในด้านการฝาก-ถอน (10) คุณภาพการให้บริการทางการเงิน ได้แก่ ด้านเงินฝาก 
มีคุณภาพมากสุด รองลงมา คือ ด้านสินเชื่อ และ ด้านการโอนเงินและช าระเงิน ตามล าดับ และ (11) 
ปัญหาจากการใช้บริการทางการเงินมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับผลส ารวจ ปี 2553 ซึ่งปัญหาหลักเป็น
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ปัญหาเดิม ได้แก่ (11.1) ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและการเดินทาง (11.2) ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
ขั้นตอนการขอสินเชื่อยุ่งยาก รวมถึง (11.3) ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงเกินไป 
 
2.2.แนวคิดทฤษฎีทักษะทางการเงิน 
 แนวคิดเกี่ยวกับ ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นแนวคิดที่ใช้ในอเมริกาเหนือ เป็น
ค าที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า Financial Capability ที่เป็นแนวคิดที่ใช้ในหมู่เกาะอังกฤษ (Leskinen, 
J., and Raijas, A., 2005) มีนักวิชาการได้ให้ค านิยามของ ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) 
แตกต่างกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
 Mason and Wilson (2000) อ้างใน Leskinen, J., and Raijas, A. (2005) กล่าวว่า ทักษะทาง
การเงิน (Financial Literacy) หมายถึง ความสามารถแต่ละบุคคลที่รับรู้ เข้าใจ และ ประเมินผล ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นประกอบการตัดสินใจอย่างระมัดระวังเก่ียวกับการเงิน 
 นอกจากนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) อ้างถึง The Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD กล่าวว่า ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง 
การตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญความช านาญ ทัศนคติ และ พฤติกรรม ในลักษณะที่มีผล
ให้บุคคลเกิดการตัดสินใจทางการเงินที่ดี และ ในที่สุดจะช่วยส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพทางการเงินที่ดี 
 จากนิยามข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปค านิยามของ ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) 
หมายถึง ความสามารถในการจัดหาข้อมูลทางการเงินจนสามารถเกิดความรู้และทัศนคติ ที่สามารถ
ก่อให้เกิดความเข้าใจความรู้ทางการเงิน แล้วน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
องค์กรเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน โดยที่วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินนั้น จะมีองค์กร
หนึ่งที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินโดยตรง ของสหราชอณาจักรและยุโรป เรียกว่า องค์กรก ากับดูแล
สถาบันการเงิน (Financial Service Authority : FSA) ซึ่งใน FSA นี้จะมีหน่วยงานย่อยที่เรียกว่า 
ศูนย์กลางวิจัยทางการเงินรายบุคคล (Personal Finance Research Centre) เพ่ือท าการศึกษาหรือ
ส ารวจเชิงคุณภาพ และ ออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับของ ทักษะทางการเงิน (Financial 
Literacy) ในประเทศสหราชอณาจักร (Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005) โดยมี
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย (1) ระบุองค์ประกอบของ ทักษะทางการเงินที่น าไปใช้กับผู้บริโภคและ
ผู้เชี่ยวชาญ และ ส ารวจว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (2) ออกแบบสอบถาม
ที่สามารถครอบคลุมองค์ประกอบของ ทักษะทางการเงิน ในการส ารวจเชิงปริมาณขนาดใหญ่ และ (3) 
ออกแบบอัตราส่วนของแต่ละ ทักษะทางการเงิน ที่สามารถวัดได้ นับได้ และ มีความจ าเป็นต้องรู้ 
 ตามแนวคิดของ Financial Service Authority :  FSA  (Kempsom, E. , Collard, S. , and 
Moore, N., 2005) โดยพัฒนาจากโครงสร้างจ าลองของ Mason and Wilson (2000) อ้างใน Leskinen, 
J., and Raijas, A. (2005) ก าหนดกรอบแนวคิดว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางการเงินของบุคคล
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน ทักษะหรือความช านาญ 
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ความเชียวชาญทางด้านการเงิน และ ทัศนคติและความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน  จะได้รับอิทธิพลจาก 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งลักษณะนิสัยที่เป็นความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล จึงจะ
สามารถวัดได้จาก พฤติกรรมของบุคคล (Atkinson, A. , and Messy, F. A. , 2012; Atkinson, A., 
Mckay, S., Kempson, E., and Collard, S., 2006) โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ คือ (1) 
ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial Knowledge and Understanding) เป็นความสามารถในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การใช้ และ หน้าที่ ทางการเงินที่แตกต่างกัน เพ่ือจะช่วยให้มีทักษะในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกทางการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (2) ศักยภาพและทักษะทางการเงิน 
(Financial Skills and Competence) เป็นความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถคาดหวังได้ และ ไม่สามารถคาดหวังได้ เพ่ือช่วยท าให้เพ่ิม
ทักษะที่จ าเป็นในการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการ และ แก้ปัญหาทางการเงินในแต่ละโอกาสได้ และ 
(3) ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) เป็นความสามารถในการจัดการปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน ทั้งรายบุคคล ครอบครัว และ ระหว่างประเทศ ทั้ง
ประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม และ วัฒนธรรม เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจและพึงพอใจในสิทธิ และ ความ
รับผิดชอบ และ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ทัศนคติ ในการวางแผน วิเคราะห์ การตัดสินใจ และติดตาม
เกี่ยวกับทางเลือกทางการเงิน รวมทั้ง เข้าใจที่มาของข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางได้อย่างเหมาะสม   
 นอกจากนี้ FSA ยังได้ก าหนดตัวแบบทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับทักษะทางการเงินออกมาเป็น
แบบจ าลองแนวความคิด (Huston, S. J., 2010; Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005) 
ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของความรู้และความเข้าใจ ที่
สามารถบริหารจัดการการเงินได้ โดยที่ความรู้จะมีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน ผ่านประสบการณ์ การศึกษา 
การฝึกอบรม และ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร จาก ครอบครัว เพ่ือน สื่อ และ อ่ืน ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประเด็นส าคัญ (Kadir, H. A., Rahmani, N., and Masinaei, R., 2011; Lusardi, A., and Mitchell, O. 
S., 2011) ที่เก่ียวกับ (1.1) ประเภทของเงิน หรือ วิธีการช าระเงิน ที่แตกต่างกัน (1.2) ระดับของรายได้ใน
แต่ละช่วงเวลา และ (1.3) ลักษณะของการใช้จ่ายรายได้ ซึ่งทั้งสามประเด็นดังกล่าว  สามารถเพ่ิมเติม
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ สถาบันหรือแหล่งที่มา
ของข้อมูล ที่เก่ียวกับข้อแนะน า แนวทางแก้ไข (2) ทักษะ (Skills) เป็นความสามารถท่ีจ าเป็นในการน ามา
ประยุกต์ใช้กับ ความรู้และความเข้าใจ เพ่ือที่จะน ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน และ ช่วย
ประกอบการตัดสินใจที่น่าพึงพอใจ เรียกว่า ระดับของทักษะที่มีความจ าเป็นช่วยสนับสนุน โดยระดับของ
ทักษะและการค านวณ จะระบุทักษะออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (2.1) การรวบรวมข้อมูลข่าวสารทาง
การเงินเป็นส่วนเดียวกัน และ (2.2) การวางแผนทางการเงิน การออมเงิน การใช้จ่ายเงิน และ 
งบประมาณ และ (3) ทัศนคติ (Attitudes) เป็นความรู้และทักษะที่ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
การเงิน แต่เป็นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมส าหรับสิ่งที่จ าเป็นน ามาประยุกต์กับความรู้ และ ฝึกทักษะ โดย
สามารถแบ่งองค์ประกอบทัศนคติส่วนบุคคลต่อทักษะทางการเงินออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (3.1) 
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ความเต็มใจในการใช้เวลา และ ทรัพยากรอ่ืน ที่จ าเป็นน ามาประยุกต์กับความรู้ และ การฝึกทักษะ (3.2) 
ความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ (3.3) พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่เป็นการฝึกทักษะให้
เพียงพอ และ แสดงผลลัพธ์ออกมา 
 สิ่งส าคัญอีกประเด็นหนึ่งของทักษะทางการเงิน FSA ยังได้ทดสอบแบบจ าลองแนวคิด เมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2004 โดยสามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางการเงิน 9 ปัจจัย (Theron, E., and 
Terblanche, N. S., 2010) ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐาน พฤติกรรม ประสบการณ์ 
ทัศนคติ ความมั่นใจ เหตุการณ์ หรือ พฤติการณ์ และ บุคลิกภาพ และ สามารถน าปัจจัย ทั้ง 9 ปัจจัย มา
จัดการเป็นกลุ่มของปัจจัยได้ 6 กลุ่มปัจจัย (Saad, N. M., 2012) ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.ความรู้และ
ความเข้าใจ กลุ่มที่ 2.ทักษะและความเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 3.ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม กลุ่มที่ 4.
ความเชื่อมั่นและทัศนคติ กลุ่มท่ี 5.ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล(บุคลิกภาพ)  รวมทั้งกลุ่มท่ี 6.พฤติกรรม  
 ประเด็นส าคัญของทักษะทางการเงินที่กล่าวมานั้น  FSA สามารถน าแนวคิดและประเด็นต่าง ๆ 
ที่ FSA ได้ศึกษามาสร้างเป็นแผนภูมิที่ปัจจัยต่าง ๆ หรือแบบจ าลองความคิด ที่มีความสัมพันธ์กันรวมทั้ง
ความสัมพันธ์กับทักษะทางการเงิน (Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองความคิดทักษะทางการเงิน 
ที่มา : (Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005)  
  

ทักษะ                      

(Skills) 

 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติ 

(Confidence and 

attitudes) 

ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล 

(Personality) 

พฤติกรรม               

(Behaviour) 

ความรู้และความเขา้ใจ 

(Knowledge and 

understanding) 

ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม 

(Experience and 

circumstances) 
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 2.2.1.ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการเงิน 
 2.2.2.ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน ได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการเงิน แต่ ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน จะถูกสร้างขึ้นหรือถูกจ ากัดโดย ความรู้และความ
เข้าใจทางการเงิน 
 2.2.3.ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง 
ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา และ ลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล 
 2.2.4.รูปแบบของพฤติกรรม จะได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยที่กล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรม สามารถ
รับรู้ได้จากทักษะทางการเงิน 
 นอกจากนี้ ยังมีองค์กรที่เกี่ยวกับทักษะทางการเงิน คือ องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งเป็น
องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และ ยอมรับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้า
เสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรป และ โลก (Organization for Economic Co-
operation and Development :  OECD, 2004; OECD, 2011)  โ ด ยที่  OECD มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  
ประกอบด้วย (1) เพ่ือให้บรรลุถึงการมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ยั่งยืนใน
อัตราสูงสุด และ มีมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นในเหล่าประเทศสมาชิก ในขณะที่ยังด ารงไว้ซึ่ง
เสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก (2) เพ่ือมีส่วนสร้างเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจตามครรลองของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสม ทั้งในประเทศที่เป็นสมาชิก และ มิได้เป็น
สมาชิกของ OECD และ (3) เพ่ือมีส่วนสร้างเสริมการขยายตัวทางการค้าของโลก บนพ้ืนฐานของการค้า
พหุภาคีที่มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียมตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ นอกจากนี้ OECD มี
แนวทางในการศึกษาทักษะทางการเงินของ ได้แก่ (1) ก าหนดค านิยาม โดยที่ OECD จะก าหนดค านิยาม
ที่เป็นสากลนิยามหนึ่ง (2) สร้างแบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างตัวแปร และ ปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ที่บ่งบอก
ลักษณะของผู้ที่มีทักษะทางการเงินที่สอดคล้องกับ FSA และ (3) ก าหนดแนวทางในการประเมินผล โดย
มีแนวทางการประมวลผลการวัดทักษะทางการเงินที่ยอมรับในหลายประเทศ ทั่วโลก 
 การวัดทักษะทางการเงิน จะต้องสัมพันธ์กับโครงสร้างการวัดทักษะทางการเงินของ OECD โดย
ที่โครงสร้างการวัดทักษะทางการเงินจะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 22 คะแนน (1 – 22 คะแนน) (Kempsom, 
E., Collard, S., and Moore, N., 2005; OECD, 2011; ธนาคารแห่งประเทศไทย,2556) โดยในแต่ละ
องค์ประกอบแต่ละด้านนั้น จะมีค าถามย่อยซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 
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   ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการวัดทักษะทางการเงิน 
   ที่มา : (Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005; OECD, 2011; ธนาคารแห่งประเทศ 
           ไทย, 2556) 
 
 1.ด้านความรู้และความเข้าใจทางการเงิน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-8 คะแนน ประกอบด้วย (1.1) 
การหาร (1.2) มูลค่าของเงินตามกาลเวลา (1.3) ค านวณดอกเบี้ยของสินเชื่อ (1.4) ค านวณเงินต้นและ
ดอกเบี้ย และ (1.5) ค านวณดอกเบี้ยทบต้น 
 2.ด้านทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน(พฤติกรรมทางการเงิน) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-9 
คะแนน ประกอบด้วย (2.1) ไตร่ตรองก่อนซื้อ (2.2) จ่ายบิลตรงเวลา (2.3) ดูแลการเงินอย่างใกล้ชิด (2.4) 
ตั้งเป้าหมายระยะยาว (2.5) ตัดสินใจการเงินและจัดท าบัญชี (2.6) มีการออม  (2.7) เปรียบเทียบข้อมูล
ก่อนซื้อ และ (2.8) ไม่กู้เมื่อเงินไม่พอใช้ 
 3.ด้านความเชื่อมั่นและทัศนคติ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ประกอบด้วย การมีความสุข
กับการใช้เงินมากกว่าการออม 
 โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาหรือประเมินผลการวัดทักษะทางการเงินนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์
กับโครงสร้างการวัดทักษะทางการเงินของ OECD ซึ่งจะสัมพันธ์กับ FSA โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.เกณฑ์การพิจารณาหรือประเมินผล การพิจารณาด้วยคะแนนสูง – ต่ า โดยการส ารวจสัดส่วน
ของบุคคลที่มีทักษะทางการเงิน ดี หรือ ไม่ดี  (Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N., 2005) 
ประกอบด้วย (1.1) ผู้มีทักษะทางการเงิน ดี หมายถึง ผู้ที่มีองค์ประกอบด้านความรู้และความเข้าใจ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความเชื่อมั่นและทัศนคติ ในเกณฑ์ สูง ทั้ง 3 ด้าน และ (1.2) ผู้มีทักษะ
ทางการเงิน ต่ า หมายถึง ผู้ที่ไม่มีองค์ประกอบด้านหนึ่งด้านใด สูงเลย หรือ มีคะแนนองค์ประกอบใน
เกณฑ์ต่ าหลายด้าน 

ทักษะทางการเงิน  

(Financial Literacy)                     

(1-22 คะแนน) 

ทัศนคติทางการเงิน 

(Financial Attitude)          

(1-5 คะแนน) 

พฤติกรรมทางการเงิน 

(Financial Behaviour)       

(0-9 คะแนน) 

ความรู้ทางการเงิน       

(Financial Knowledge)                      

(0-8 คะแนน) 
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 2.การพิจารณาด้วยคะแนนเฉลี่ย เพ่ือส ารวจสถานภาพที่มีผลต่อคะแนนทักษะทางการเงิน เช่น 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และ อาชีพ (สถานภาพการท างาน) 
 3.การพิจารณาด้วย Regression เพ่ือส ารวจสถานภาพที่มีผลต่อคะแนนทักษะทางการเงิน ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลของสถานภาพที่พิจารณาจากคะแนนสูงต่ า หรือ คะแนนเฉลี่ย ให้ชัดเจนมากข้ึน 
 ส่วนการส ารวจทักษะทางการเงินของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็น
สถาบันการเงินเกี่ยวกับการส ารวจหรือวัดทักษะทางการเงินของประเทศไทยโดยตรง ดังนั้นธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงได้ท าการส ารวจทักษะทางการเงินทุก ๆ 3 ปี โดยจัดท าการส ารวจทั้งหมด 4 ครั้ง (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2556) ครั้งล่าสุดเป็นการส ารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์
การส ารวจเพ่ือ (1) ศึกษาระดับทักษะทางการเงิน (2) ปัจจัยด้านสถานภาพที่มีผลต่อ ทักษะทางการเงิน 
และ (3) ใช้เป็นผลการศึกษาพ้ืนฐาน เปรียบเทียบ ระดับของพัฒนาการ  ซึ่งการส ารวจทักษะทางการเงิน
ของไทยทั้ง 4 ครั้ง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประยุกต์แนวทางในการ
ส ารวจ จากรูปแบบของ OECD และ ครอบคลุมการส ารวจองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความรู้
ทางการเงิน หรือ ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน (2) ด้านพฤติกรรมทางการเงิน หรือ ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ (3) ด้านทัศนคติทางการเงิน หรือ ความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงิน 
โดยที่ปีล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2556 ซึ่งเป็นการ
ส ารวจทักษะทางการเงินเพ่ือให้ทราบถึงระดับความรู้ พฤติกรรม และ ทัศนคติทางการเงินของคนไทย 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญในการส่งเสริมทักษะทางการเงินที่
เหมาะสม โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการส ารวจระดับ
ทักษะทางการเงินของคนไทยในปี 2556 โดยมีผลการส ารวจดังนี้  (1) คนไทยมีคะแนนทักษะทางการเงิน
เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 58.50 ของคะแนนเต็ม 22 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศที่ร่วม
โครงการการส ารวจของ OECD ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.30 (2) อันดับการตอบถูกในแต่ละค าถามด้านความรู้
ทางการเงินค่อนไปอันดับท้าย ๆ  (3) การเปรียบเทียบองค์ประกอบทั้งสามด้าน พบว่า คนไทยด้อยด้าน
ความรู้ทางการเงิน  ส่วนด้านพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติทางการเงินในเกณฑ์ค่อนข้างดี (4) 
องค์ประกอบด้านความรู้ทางการเงิน พบว่า ความรู้ทางการเงินที่คนไทยยังไม่เข้าใจ คือ ประเด็นที่ตอบไม่
ถูก ได้แก่ การค านวณดอกเบี้ยทบต้น นโยบายคุ้มครองเงินฝาก และ มูลค่าของเงินตามเวลา  ส่วน
ประเด็นที่ตอบไม่ได้ ได้แก่ การค านวณเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (5) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมทางการเงิน
ปฏิบัติได้ไม่เหมาะสม ได้แก่ การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และ การไม่กู้ยืมหากรายรับไม่เพียงพอ และ (6) ระดับภาคและจังหวัด พบว่า ประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนทักษะทางการเงินต่ าที่สุด และ จังหวัดในทุกภาคท่ีมีคะแนนต่ า จะเป็น
จังหวัดที่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มาก นอกจากนี้ จังหวัดที่มีคะแนนทักษะทางการเงินต่ าในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ มีคะแนนความรู้ทางการเงินต่ า แต่มีคะแนนพฤติกรรมทางการเงิน
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ในเกณฑ์ดี ขณะที่ภาคกลาง มีคะแนนด้านความรู้ทางการเงินค่อนข้างสูง และ พฤติกรรมทางการเงิน
ค่อนข้างต่ า   
 
2.3.แนวคิดทฤษฎีธุรกรรมทางการค้า 
 จากค านิยามของ Evgeny Popov อ้างถึง Williamson (Popov. E., 2013) ที่กล่าวว่า ธุรกรรม 
(Transaction) เป็นกิจกรรมทางการค้า (Trade) ทางเศรษฐศาสตร์ ที่แสดงออกมาเพียงครั้งเดียว ซึ่ง
อาจจะเป็นการถ่ายโอนสินค้าหรือบริการ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนธุรกรรม 
(Transaction Cost) ที่เป็นต้นทุนทุกอย่างที่ไม่ใช่ต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรง (Popov, E., 2013) 
ประกอบ โดยมีความสัมพันธ์กับ ต้นทุนด้านการประสานงาน และ ต้นทุนความเสี่ยงของธุรกรรม 
(Yigitbasioglu, O., 2010) โดยแบ่งออกเป็น (Den, B., and Frank, A. G., 2012)  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 2.4 ประเภทของต้นทุนธุรกรรม 
  ที่มา : (Den.B, and Frank.A.G, 2012). 
  
 2.3.1.ต้นทุนธุรกรรมระหว่างบริษัท เป็นต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้น 
ระหว่างบริษัทกับบริษัท ในลักษณะแนวขนาน โดยแบ่งออกเป็น (1) ต้นทุนธุรกรรมแบบแข็ง 
ประกอบด้วยต้นทุนที่สังเกตเห็นได้ ได้แก่ ต้นทุนค่าขนส่ง ภาษีน าเข้า และ พิธีการศุลกากร และ (2) 
ต้นทุนธุรกรรมแบบนุ่ม ประกอบด้วยต้นทุนทุกอย่างที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบติดตามสัญญา ข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสารในวัฒนธรรมที่ต่างกัน กฎหมาย การสร้างความซี่อสัตย์ เครือข่าย ความเสี่ยง 
บทบัญญัติและกฎข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย 
 2.3.2.ต้นทุนธุรกรรมภายในบริษัท เป็นต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้น 
ภายในบริษัท ในลักษณะแนวดิ่ง โดยแบ่งออกเป็น (1) ต้นทุนธุรกรรมแบบแข็ง ประกอบด้วยต้นทุนที่
สังเกตเห็นได้ ได้แก่ ต้นทุนค่าขนส่ง ภาษีน าเข้า และ พิธีการศุลกากร และ (2) ต้นทุนธุรกรรมแบบนุ่ม 
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ประกอบด้วยต้นทุนทุกอย่างที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบติดตามสัญญา ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารใน
วัฒนธรรมที่ต่างกัน กฎหมาย การสร้างความซี่อสัตย์ เครือข่าย ความเสี่ยง บทบัญญัติและกฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 ดังนั้นองค์กร จึงต้องบริหารจัดการให้มีต้นทุนธุรกรรมให้เหมาะสม โดยการบริหารจัดการ
ธุรกรรมด้วยการสร้างมูลค่าจากธุรกรรมด้วย การท าให้ธุรกรรมนั้นมีต้นทุนต่ าที่สุด (Den, B., and Frank, 
A. G., 2010) ซึ่งการบริหารจัดการต้นทุนธุรกรรมจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนทางธุรกรรม เศรษฐศาสตร์องค์กร รวมทั้งการค้าขององค์กรในอุตสาหกรรมและการค้าระหว่าง
ประเทศ จึงจะท าให้ต้นทุนธุรกรรมลดลงได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญดังต่อไปนี้ (Den, B., and Frank, 
A. G., 2010) (1) ปัจจัยเกี่ยวกับผลผลิต ประกอบด้วย ภาระหน้าที่ภายในองค์กรที่จัดสรร (2) ปัจจัย
ความสัมพันธ์ด้านราคา ประกอบด้วย เงื่อนไขการช าระเงิน และ แรงงานที่มีทักษะ และ (3) ปัจจัยด้าน
แรงงาน ประกอบด้วย แรงงานภายในประเทศ รวมทั้งแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาจากแรงงานต่างประเทศ  
 นอกจากนี้ ธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะมีขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงต้นทุน
ธุรกรรมได้นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (Den, B., and Frank, A. G., 2010) (1) ขั้นตอนการติดต่อ เป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจ าหน่าย และ 
ลูกค้า ผ่านกิจกรรมทางการตลาด (2) ขั้นตอนการท าสัญญา เป็นขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องหลังจากตกลงท าการ
ซื้อขายกันแล้ว จะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับ การเจรจาต่อรอง และ (3) ขั้นตอนการควบคุม เป็นขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา โดยที่แนวทางการลดต้นทุนธุรกรรมในอดีต 
จะมีแนวทางการลดต้นทุนด้วยการขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้ต้นทุนเฉลี่ยของต้นทุนธุรกรรมลดลง 
แต่ปัจจุบันสามารถน าเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ท าให้ช่วยในการลดต้นทุนธุรกรรมขององค์กรได ้
 
2.4.การค้าชายแดนไทย  
 ประเทศไทยมีชายแดนอยู่ติดกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา  ที่ประชาชนมีความ
เหมือนกันในเชื้อชาติ ภาษา เป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางการด าเนินชีวิตและมีกิจกรรมทางการค้า จึง
เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยได้ท าการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนของประเทศ
อยู่ติดกับประเทศไทย นอกจากการค้าชายแดนแล้ว มีการค้าอีกประเภทหนึ่งที่อาศัยการขนส่งข้ามเขต
แดนทางบกเพ่ือขนผ่านชายแดนติดกัน สู่ประเทศท่ีสาม เรียกว่า การค้าผ่านแดน  
 จากค านิยามของ นพรัตน์  วงศ์วิทยาพาณิชย์และคณะ (2554) ได้กล่าวว่า การค้าชายแดน 
หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด 
อ าเภอ หมู่บ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้น
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าจากประเทศท่ีหนึ่งส่งผ่านประเทศที่สองไปยังประเทศ
ที่สาม  
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 รวมทั้งค านิยามจากรายงานการศึกษาของ ส านักงานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ และ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2548) ได้กล่าวว่า การค้าระหว่างประเทศ 
หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มมาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยตามแนวพรมแดนของประเทศ  
 และค านิยามจากคู่มือการจัดการความรู้ภายในองค์กรของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ปี 2553 
โดยอ้างอิง ค าบรรยายของคุณนิยม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ที่ได้กล่าวถึง การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
อาณาเขตติดต่อกัน ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยประกอบด้วยมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา 
รวมทั้งได้กล่าวว่า การค้าผ่านแดน หมายถึง การค้าที่อาศัยประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน แล้ว
ผ่านไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
 นอกจากนี้ World Bank (2007) ได้ให้ค านิยามของ การค้าชายแดน หมายถึง การแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการข้ามพรมแดนประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งที่มีระยะทางมากกว่า 30 กิโลเมตร  
 จากค านิยามข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปค านิยามของการค้าชายแดนได้ว่ า การค้าชายแดน 
(Border Trade) หมายถึง รูปแบบการค้าของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่เคยอยู่อาศัยในภูมิล าเนา
เดียวกันแล้วมีการแบ่งกันเป็นชุมชนของประเทศใหม่ หรือ พ้ืนที่ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งส่วนใหญ่การซื้อขายมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น สินค้าอุปโภค
หรือบริโภค โดยมีขั้นตอนทางการค้าไม่ซับซ้อน และ มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย (1) จุดผ่าน
แดนถาวร หมายถึง พ้ืนที่ที่เปิดเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการท าการค้าได้ทุกวัน ไม่จ ากัดประเภท
สินค้าและปริมาณ เป็นด่านขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการค้ามาก และมีเส้นทางคมนาคมอ านวยความสะดวก 
(2) จุดผ่านแดนชั่วคราว หมายถึง พ้ืนที่ที่เปิดเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเฉพาะกิจ เพ่ือการขน
ย้ายสินค้า หรือ วัสดุก่อสร้างของบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับสัมปทานในประเทศเพ่ือนบ้าน เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว
ด่านนี้ก็จะปิดตัวลง และ (3) จุดผ่อนปรน หมายถึง พ้ืนที่ที่เปิดเพ่ือให้ประชาชนบริเวณชายแดน สามารถ
ติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังสามารถสรุปค านิยามของการค้าผ่านแดนได้ว่า การค้าผ่านแดน (Cross Border Trade) หมายถึง  
รูปแบบการค้าของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่เคยอยู่อาศัยในภูมิล าเนาเดียวกันแล้วมีการแบ่งกันเป็น
ชุมชนของประเทศใหม่ หรือ พ้ืนที่ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอาศัยการขนส่งข้ามเขต
แดนทางบกเพ่ือขนผ่านชายแดนติดกัน สู่ประเทศท่ีสาม เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม และ ประเทศจีน 
 ส าหรับรูปแบบการค้าชายแดน จะมีลักษณะหรือรูปแบบการค้าชายแดนแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัย
ได้ประยุกต์รูปแบบการค้าชายแดน ของคู่มือการจัดการความรู้ภายในองค์กร ด่านศุลกากร ปี 2553 โดย
อ้างอิง ค าบรรยายของคุณนิยม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้ านเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2553)  โดยมีรูปแบบการค้าชายแดนดังนี้ 
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 2.4.1.น าติดตัวไปบริโภค (Consumer Trade) (Amage, N., Chaikeaw, A., and 
Kaewjomnong, A., 2013; Briaut, C., 1999) เป็นการซื้อขายกัน ระหว่างประชาชนในบริเวณแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ ส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ซึ่งจะด าเนินการซื้อขาย
กันทุกวัน และ ไม่สามารถเก็บเป็นสถิติข้อมูลปริมาณการค้าได้ 
 2.4.2.การค้าแบบเงินสด (Cash) (Amage, N., Rinthaisong, I., and Songsom, A., 2014; 
Cheewatrakoolpong, K., and Rujanakanoknad, J., 2011) เป็นการซื้อขายกันในบริเวณชายแดนที่
ใช้เงินสด และ มีการส าแดง และ เสียภาษี ณ ด่านศุลกากรที่ควบคุมพ้ืนที่นั้น ๆ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ส าแดงตาม
ระเบียบศุลกากร และ มีการเก็บสถิติข้อมูลทางการค้า 
 2.4.3.การค้าแบบขายฝาก (Sale on Consignment License) (Anantarangsi, S., 2011; 
Chemsripong, S., 2006) เป็นการค้าแบบการให้สินเชื่อซึ่งกันและกัน การค้ารูปแบบนี้ต้องอาศัยความ
เชื่อใจกัน ซึ่งพ่อค้าชายแดนมีความสามารถในการติดต่อกับพ่อค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นผู้ที่ต้องการ
จะไปลงทุนท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องติดต่อกับพ่อค้าชายแดน เพราะเขาจะรู้ข้อมูลต่าง ๆ 
เป็นอย่างดีในการค้า และ สามารถให้สินเชื่อกันได้ 
 2.4.4.การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade) (Boriboonrat, P., 2013; Dinh, T. Q., and 
Hilmarsson, H. P., 2013) ประกอบด้วย (4.1) Import License เป็นรูปแบบการค้ากรณีที่พ่อค้าใน
ประเทศ ต้องการซื้อสินค้าและน าสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา ก็จะต้องส่งสินค้าของในประเทศ
ออกไปก่อน จากนั้นเมื่อมีการน าสินค้าเข้าและสินค้าออกในมูลค่าที่เท่ากันแล้ว ก็จะได้ License เมื่อ
พ่อค้าท่ีท าการค้าได้ License แล้ว ก็จะน า License ที่ได้ไปสั่งสินค้าน าเข้าได้ในมูลค่าเท่ากันกับที่ส่ง
สินค้าออก ที่ทุกประเทศท าการค้าในรูปแบบนี้ เพ่ือความเสมอภาคทางการค้า และ รักษาเงินตรา และ 
เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยที่นิยมใช้วิธีการค้ารูปแบบ
นี้ คือ สหภาพเมียนมา นิยมใช้มากกว่า สปป.ลาว และ ประเทศกัมพูชา (4.2) Border Trade Agreement 
เป็นรูปแบบการค้ากรณีที่ประเทศเพ่ือนบ้านเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม Joint Trade 
Committee : JTC และกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมประชุม JTC ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
ต่างประเทศของไทย จะประชุมร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้างทุกปี เพ่ือเจรจาเรื่องการค้าที่ค้าขายผ่านบริเวณ
ชายแดนให้เป็นการค้าท่ีถูกต้อง และ มีรูปแบบที่ตรงกัน แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากสหภาพ
เมียนมายังไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้ารูปแบบนี้  
 2.4.5.การค้าแบบหักบัญชี (Account Trade หรือ Counter Trade) การค้ารูปแบบนี้เป็น
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านเรียกร้อง เพ่ือให้การค้า
ชายแดนเป็นการค้าที่ถูกต้อง จึงคิดรูปแบบการค้า โดยการเปิดบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่งโดยรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศ หากผู้ค้าคนใดจะท าการค้าต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ค้า และ ด าเนินการสั่งของเข้ามาแล้วไปตัด
หรือหักบัญชีภายหลัง แต่ไม่ประสบความส าเร็จ และ  



24 

 

 2.4.6.การค้าแบบสากล (Normal Trade) เป็นการค้าแบบมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการเปิด 
Letter of Credit เป็นรูปแบบการค้าที่นิยมใช้แพร่หลาย  
 ส่วนส าคัญอีกประเด็นหนึ่งของการค้าชายแดนของไทย นั่นคือ ประเทศไทยมีนโยบายการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เพ่ือรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)(ชิตพล ชัยมะดัน, 2554)(พัชรินทร์ วงศ์สายสุวรรณ, 2557) โดยใช้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์และมีการก าหนดแผนการพัฒนาด่านศุลกากรและการค้า
ชายแดน ในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีการก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็น 
12 พ้ืนที่  (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,2558)(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2557) ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก มี 5 พ้ืนที่ 
ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์) และ 
(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง มี 7 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย (รวม 3 พ้ืนที่) อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดนราธิวาส   
 จากผลงานวิจัยของ Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S., and Schot, P. K. (2007) 
ได้ให้ค านิยามของ การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)  หมายถึง กิจกรรมที่ท าการซื้อ ขาย  
แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการ ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่คนละประเทศกัน  โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง 
ประกอบด้วย การส่งสินค้าออก (Export) และ การน าเข้าสินค้า (Import) ซึ่งรวมถึงการค้าชายแดนด้วย
เช่นเดียวกัน โดยระบบการช าระเงินการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน (Silicon Valley Bank, 
2014; International Trade Administration, 2012; ธนาคารแห่งประเทศไทย,2548; นพรัตน์ วงศ์
วิทยาพาณิชย์และคณะ, 2554) ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 ระบบการช าระเงินการค้าชายแดน 
ที่มา : (Silicon Valley Bank, 2014)(International Trade Administration, 2012)(ธนาคารแห่ง 
        ประเทศไทย, 2548)(นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์และคณะ, 2554) 
 
 1.ระบบการช าระเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ (Formal Bank System) (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, http://www.bot.or.th/Thai/Page/BOTDefault.aspx , 1 เมษายน 2558) เป็นระบบ
การช าระเงินการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติของ
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ ( International Chamber of Commerce : ICC) (Abeka, S. O., 
Abeka, E.  O. , and Omondi, O.  C. , 2012; Fellenz, M.  R. , Augustenbord, C. , and Brady, M. , 
2009) อย่างเคร่งรัด ถูกต้อง ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก รวมทั้งกฎหมายของแต่ละประเทศที่การค้า
ระหว่างประเทศหรือการค้าชายแดนด้วยกัน โดยมีธนาคารพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าหน้าที่เป็นคนกลาง
ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าบริการ หรือ ช าระค่าสินค้าบริการ แทน ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน ซึ่งการให้บริการของธนาคารพาณิชย์นี้  
(ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, www.exim.go.th , 1 เมษายน 2558) เรียกว่า 
การเงินระหว่างประเทศ (Trade Finance)  (Vainio, H.  M. , 2006; Ahn, J.  B. , Amiti, M. , and 
Weinstein, D.E., 2011; ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งมีรายละเอียด
ของวิธีการช าระเงินดังต่อไปนี้ 
 1.1.การช าระเงินล่วงหน้า(Advance  Payment) (Asmundson, I., Dorsey, T., Khachatryan, 
A., Niculcea,I., and Saito, M., 2011)  คือ การที่ผู้ซื้อจะโอนเงินหรือส่งดร๊าฟ (Draft) ไปให้ผู้ขายพร้อม
กับการสั่งซื้อ เมื่อผู้ขายได้รับ จะส่งสินค้ามาให้ผู้ซื้อ 
 1.2.การช าระเงินด้วยการเปิดบัญชี (Open Account) (Korinek, J., Cocguic, J. L., and 
Sourdin, P., 2010) คือ การซื้อขายสินค้าที่ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อก่อน หลังจากนั้นผู้ซื้อจะ
ช าระเงินให้แก่ผู้ขายภายหลัง ตามก าหนดที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น 30 วัน 60 วัน  
 1.3.การช าระเงินด้วยการเรียกเก็บเงินโดยมีเอกสารประกอบ (Documentary Bill for 
Collection) (Prete, S. D., and Federico, S., 2012) คือ เอกสารต่าง ๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ขาย
(Drawer) เพ่ือส่งมอบให้ธนาคารส่งไปเรียกเก็บเงินโดยผ่านธนาคารไปยังผู้ซื้อ  (Drawee ) อีกประเทศ
หนึ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (1.3.1) Documents Against Payment (D/P) (Silicon Valley 
Bank, 2014; International Trade Administration, 2012; Vainio, H. M., 2006)  หมายถึง การเรียก
เก็บเงินประเภทที่ผู้ซื้อจะต้องช าระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทันที ธนาคารจึงจะมอบเอกสารต่าง ๆ 
ไปด าเนินธุรกรรมการออกสินค้าได้  และ (1.3.2) Documents Against Acceptance (D/A) หมายถึง 
การเรียกเก็บเงินประเภทที่ผู้ซื้อจะต้องช าระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการ
ช าระเงิน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

http://www.bot.or.th/Thai/Page/BOTDefault.aspx
http://www.exim.go.th/
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 1.4.การช าระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยมีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of 
Credit) ( International Trade Administration, 2012) คือ ค ารับรองที่ เป็นลายลักษณ์อักษรของ
ธนาคารผู้ซื้อ (Applicant) ที่ให้กับผู้ขาย (Beneficiary โดยการขอร้องและตามค าสั่งของผู้ซื้อ ในอันที่จะ
จ่ายเงินทันที หรือ ตามระยะเวลา ด้วยเงื่อนไขและเอกสารทางการค้า ตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ซึ่ง
เลตเตอร์ออฟเครดิตจะเป็นประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) โดยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
ไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.บัญชี เงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht Account :  NRBA) 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548) ซึ่งผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ สามารถมีบัญชีเงินบาทกับธนาคาร
พาณิชย์ของไทยได้ เพ่ือใช้ส าหรับช าระหนี้ หรือ รับช าระหนี้จากธุรกรรมเงินบาทต่างๆ กับคนไทย แต่จะ
แตกต่างกันที่ การฝากและการถอน นั่นคือ การฝากเงินของผู้น าเข้าจะต้องพิสูจน์เอกสาร หลักฐาน แสดง
แหล่งที่มาของเงิน แต่การถอนสามารถท าได้เสรี 
 1.6.บัญชีเงินบาท (Baht Account) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548)  สามารถเปิดบัญชีเงิน
บาทกับธนาคารพาณิชย์ของไทยได้ เพ่ือใช้ช าระหนี้ หรือ รับช าระหนี้ จากธุรกรรมเงินบาทต่าง ๆ กับคน
ไทย ไม่มีเงื่อนไขการฝากและการถอน ถ้าเป็นการถอนเงินบาทเพ่ือใช้ภายในประเทศไม่มีข้อจ ากัด แต่ถ้า
เป็นการถอนเพื่อแลกเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานก าหนด 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการช าระเงินการค้าชายแดนที่ผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ ผู้วิจัย สามารถแสดงรายละเอียดของข้อเสียเปรียบ และ ข้อได้เปรียบ ของแต่ละวิธีได้ดังต่อไปนี้
  
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบระบบการช าระเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 

วิธีการช าระเงิน ข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบ 
 
1.การช าระเงินล่วงหน้า
(Advance Payment) คือ การที่
ผู้ซื้อจะโอนเงินหรือส่งดร๊าฟ 
(Draft) ไปให้ผู้ขายพร้อมกับการ
สั่งซื้อ เมื่อผู้ขายได้รับ จะส่งสินค้า
มาให้ 

 
ผู้ซื้อ 
-เครดิตของผู้ซื้อยังไม่เป็นที่   
 น่าเชื่อถือ 
-มีความเสี่ยงสูง จ่ายเงินก่อน 
-รับสินคาทีหลัง 

 
ผู้ขาย 
-ได้รับเงินก่อน 
-ส่งสินค้าทีหลัง 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  
วิธีการช าระเงิน ข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบ 

2.การช าระเงินด้วยวิธีการเปิด
บัญชีขายเชื่อ (Open Account) 
คือ การซื้อขายสินค้าท่ีผู้ขายจะ
ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อก่อน 
หลังจากนั้นผู้ซื้อจะช าระเงิน
ให้แก่ผู้ขายภายหลังตามก าหนด
ที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น 30 วัน 60 
วัน 

ผู้ขาย 
-ส่งสินค้าก่อน 
-รับเงินทีหลัง 

ผู้ซื้อ 
-รับสินค้าก่อน 
-จ่ายเงินทีหลัง 

3.การช าระเงินโดยการใช้เอกสาร
เรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร       
(Bill for Collection) แบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ 1.Document 
against Payment (D/P) : D/P 
Sight/D/P Term 2.Document 
against Acceptance (D/A)  
 

ผู้ซื้อ 
-ปฏิบัติตามข้ันตอนของธนาคาร 
เพ่ือรับเอกสารแล้วจ่ายเงิน 
หลังจากนั้นจึงไปรับสินค้าได้  
ผู้ขาย 
-อาจจะถูกปฏิเสธการช าระเงิน
หรือรับรองตั๋วจากผู้ซื้อได้ ถ้า
ความไว้วางใจและเชื่อใจนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม 
ธนาคารท าหน้าที่เป็นตัวกลาง 

ผู้ขาย 
-มีความม่ันใจว่าผู้ซื้อต้องช าระ
เงินหรือรับรองตั๋วก่อน จึงรับ
สินค้าได้  
ผู้ซื้อ 
-ผู้ซื้ออาจจะท าการปฏิเสธการ
ช าระเงินหรือรับรองตั๋วได้ 
ธนาคารท าหน้าที่เป็นตัวกลาง 

4.การช าระเงินค่าสินค้าโดย 
Letter of Credit คือ ค ารับรอง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ
ธนาคารผู้ซื้อ ที่ให้กับผู้ขาย ด้วย
เงื่อนไขและเอกสารทางการค้า 
ตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย 

-ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีอ่ืน 
-ขั้นตอนซับซ้อน 
 

-วิธีที่ได้รับความนิยม  
-มีประเภทของ L/C ให้ เลือก
หลากหลาย 
-มีบุคคลที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
เช่น ผู้ ซื้ อ  (Applicant)  ผู้ ขาย 
(Beneficiary) ธนาคารผู้เปิด L/C 
( Issuing Bank)  ธ น าค า ร ข อ ง
ผู้ขาย (Negotiating Bank)อ่ืน ๆ 
-มีหลักประกันว่า ผู้ขาย จะได้รับ
การช าระค่าสินค้าแน่นอน เมื่อ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
วิธีการช าระเงิน ข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบ 

  ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ได้
ถูกต้องทุกเงื่อนไข 
-มีหลักประกันว่า ผู้ซื้อ จะได้รับ
สินค้าตามข้อตกลงที่ระบุไว้ ใน 
L/C 

5.บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศ (Non- resident 
Baht Account : NRBA) 

การน าเงินบาทเข้าบัญชี  
- เ งิ นบาทที่ แลกจาก เ งิ นตรา
ต่างประเทศ 
-เงินฝากที่โอนมาจาก NRBA อ่ืน 
-เงินบาทที่คนไทยช าระเป็นค่า
สินค้าน าเข้า 
-เงินบาทที่ได้รับจากภาระผูกพัน
ต่าง ๆ  ของคนไทยต่อชาวต่างชาติ 
-ต้องแสดงหลักฐานเพ่ือแสดง
แหล่งที่มาของเงิน 
การน าเงินบาทออกจากบัญชี 
-ต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

การถอนเงินบาทไม่มีข้อจ ากัด 

6.บัญชีเงินบาท (Baht Account)  การน าเงินบาทออกจากบัญชี 
-ถอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐาน
ตามท่ีพนักงานก าหนด 

ไม่มีเงื่อนไขการฝากถอน การ
ถอนส าหรับใช้ภายในประเทศไม่
จ ากัด 

ที่มา : จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการช าระเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
 
 2.ระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ( Informal Bank System) (Lesser, C., 
Moise-Leeman, E., 2009) เป็นระบบการช าระเงินการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนที่ไม่ได้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ แต่เป็นการปฏิบัติตามความสะดวกของคู่ค้าชายแดน ซึ่งมี
รายละเอียดของวิธีการช าระเงินดังต่อไปนี้ 
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 2.1.การช าระเงินด้วยเงินสด (Cash) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548) ประกอบด้วยเงินสดสกุล
เงินบาท สกุลดอลลาร์สหรัฐ และ สกุลของประเทศคู่ค้า ได้แก่ มาเลเซีย (ริงกิต) เมียนมา (จ๊าต) สปป.ลาว 
(กีบ) และ กัมพูชา (เรียล) 
 2.2.การช าระเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ หรือ โพยก๊วน (Non-system Exchange 
Market) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548) เป็นระบบที่เกิดจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจการค้า
ชายแดนมานาน และ เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ หรือ การยอมรับภายในกลุ่มพ่อค้า ท าหน้าที่เสมือนเป็น
นายธนาคาร ที่รับแลกเปลี่ยนเงิน รับฝากถอน และ รับโอนเงินตามค าสั่งของลูกค้า และ เป็นตัวกลางใน
การจับคู่การช าระเงินจากการค้าระหว่างผู้น าเข้าและส่งออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ (2.2.1) หน้าที่รับ
แลกเปลี่ยนเงิน โอนเงิน ในรูปสกุลเงินบาท สกุลคู่ค้า หรือ สกุลดอลลาร์สหรัฐ พ่อค้าทางการเงินจะอยู่
บริเวณจุดการค้าชายแดนทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้บริการพ่อค้าชายแดน ในการ
รับแลกเปลี่ยนเงิน หรือ โอนเงิน และ เป็นผู้ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลคู่ค้าเทียบกับสกุลเงินบาท 
นอกจากนี้ ประเทศเพ่ือนบ้านมีข้อจ ากัดในการถือครองเงินตราต่างประเทศ จึงท าให้คู่ค้าประเทศเพ่ือน
บ้านที่เข้ามาท าการค้าขายในประเทศไทย แล้วได้รับช าระค่าสินค้าเป็นเงินบาทแล้วน าเงินบาทมาแลกเป็น
เงินสกุลของตนเองกับพ่อค้าทางการเงินในประเทศไทยโดยได้รับหลักฐานหรือเอกสารที่เรียกว่า โพยก๊วน 
เพ่ือให้ไปขึ้นเงินกับพ่อค้าทางการเงินในประเทศของตนเพ่ือรับเป็นเงินสดสกุลท้องถิ่นของตน และ (2.2.2) 
หน้าที่ตัวกลางในการช าระเงินหรือรับช าระเงินค่าสินค้า  โดยที่พ่อค้าชายแดนไม่ได้ปฏิบัติการซื้อขาย
สินค้าด้วยตัวเอง แต่ใช้ระบบบริการต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร ซึ่งการช าระค่าสินค้าหรือรับช าระค่า
สินค้าจะใช้บริการผ่านพ่อค้าทางการเงินในประเทศตนเอง จึงท าให้ไม่มีการโอนเงิน โดยในทางปฏิบัติ 
พ่อค้าน าเข้าของไทยจะช าระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลเงินบาทให้พ่อค้าทางการเงินในประเทศไทย แล้วพ่อค้า
ทางการเงินก็จะติดต่อกับเครือข่ายในประเทศคู่ค้า เพ่ือโอนเงินให้กับผู้ส่งออกในประเทศคู่ค้า ส่วนพ่อค้า
ทางการเงินในประเทศไทยและประเทศคู่ค้าก็จะหักกลบลบหนี้และโอนเงินช าระส่วนต่างระหว่างกัน  
 2.3.การหักบัญชีระหว่างกลุ่มพ่อค้าหรือบริษัทในเครือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548) วิธีนี้จะ
คล้ายกับวิธีการช าระเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ นั่นคือ เป็นการช าระเงินโดยการหักบัญชีใน
กลุ่มพ่อค้าชายแดนระหว่างประเทศกันเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าทางการเงิน ซึ่ งเป็นการช าระเงินในกลุ่ม
บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยในทางปฏิบัติ ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออก จะได้รับช าระค่าสินค้าหรือ
ช าระค่าสินค้า เป็นเงินสกุลท้องถิ่นจากพ่อค้าภายในกลุ่ม เช่น ผู้น าเข้าไทยน าเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้า 
แล้วท าการช าระเงินให้กับผู้ส่งออกไทยที่ขายสินค้าให้กับประเทศคู่ค้านั้น แทน และถ้ามีผลต่าง ผู้น าเข้า
จึงจะท าการโอนเงินไปช าระค่าสินค้านั้น ๆ ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ ผู้วิจัยสามารถแสดงรายละเอียดของข้อเสียเปรียบ และ ข้อได้เปรียบ ของแต่ละวิธีได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
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วิธีการช าระเงิน 

 
ข้อเสียเปรียบ 

 
ข้อได้เปรียบ 

 
1.การช าระเงินด้วยเงินสด 
(Cash) 

-เสถียรภาพของสกุลเงินท้องถิ่น 
-อัตราแลกเปลี่ยน 
-อ านาจต่อรองทางการค้า 
-การน าสกุลเงินออกนอก
ประเทศ 

-เสถียรภาพของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และ สกุลเงิน
บาท 
 

2.การหักบัญชีระหว่างกลุ่ม
พ่อค้าหรือบริษัทในเครือ 

-การเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์ที่ดี อาจเกิดความ
เสี่ยงได้ 

-คล้ายกับวิธีการช าระเงินผ่าน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ 
-หักบัญชีในกลุ่มพ่อค้าชายแดน
กันเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าทาง
การเงิน/เลี่ ยงค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 
-คู่ค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3.การช าระเงินผ่านตลาด
แลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ หรือ 
โพยก๊วน (Non-system 
Exchange Market) 

-การให้บริการของธนาคารไม่
เพียงพอ 
-กฎระเบียบข้อปฏิบัติที่ไม่
คล่องตัวในการใช้บริการผ่าน
ระบบธนาคาร 
-ข้อจ ากัดการถือครองเงินตรา
ต่างประเทศ 

-กลุ่มบุคคล(พ่อค้าทางการเงิน)
ที่มีประสบการณ์การค้า
ชายแดนและได้รับความ
ไว้วางใจท าหน้าที่เสมือน
ธนาคารและเป็นตัวกลางในการ
จับคู่การค้าให้ 
-พ่อค้าทางการเงินก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นอัตราที่ดีกว่า
ธนาคาร 
-แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีเอกสาร
แสดง(โพยก๊วน) เพ่ือหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัดในการถือครองเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
 
 
ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)  
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วิธีการช าระเงิน 

 
ข้อเสียเปรียบ 

 
ข้อได้เปรียบ 

 
  -เป็นตัวกลางในการช าระเงินค่า

สินค้าหรือรับช าระเงินค่าสินค้า 
คู่ค้าไม่ได้มาซื้อขายสินค้าด้วย
ตัวเอง 
-พ่อค้าทางการเงินจะหักกลบลบ
หนี้กันเอง ระหว่าง เครือข่าย
พ่อค้าทางการเงิน 

ที่มา : จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
  
 นอกจากศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับระบบการช าระเงินการค้าชายแดนที่แบ่งออกเป็น ระบบ
การช าระเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ และ ระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ผู้วิจัย
จึงได้ประยุกต์จากแนวคิดท่ีได้ทบทวนนั้น มาเปรียบเทียบในประเด็นที่ส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของระบบการช าระเงินการค้าชายแดน 

ประเด็น ระบบการช าระเงินที่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ 

ระบบการช าระเงินที่ไม่ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ 

วิธีการช าระเงิน 6 วิธ ี 3 วิธ ี
การป้องกันความเสี่ยง มาก น้อย 
กระบวนการปฏิบัติการ ซับซ้อนและไม่เคยชิน สะดวกและเคยชิน 
ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมน้อยกว่า 
ความต้องการของคู่ค้า คู่ค้าต้องการน้อย คู่ค้าต้องการมาก 
ความรู้ทางด้านระบบช าระเงิน มีความรู้น้อย มีความรู้มากกว่า/ใช้บริการบ่อย 
การให้บริการของธนาคาร ยังไม่ทั่วถึง ทั่วถึงมากกว่า 
การเข้าถึงการบริการการเงิน ยังเข้าถึงน้อย เข้าถึงมากกว่า 

ที่มา : จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการช าระเงินการค้าชายแดน 
 
 ส าหรับรายละเอียดของระบบช าระเงินการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านรายประเทศนั้น 
งานวิจัยของ นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ และ คณะ (2554) มยุรดา สมัยกุล (2557) และ นัสยา ขุนทอง 
(2554) ได้ท าการวิจัยไว้ท าให้ทราบถึงระบบการช าระเงินการค้าชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 
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เป็นรายประเทศ ว่าแต่ละประเทศนั้น มีลักษณะของระบบการช าระเงินการค้าชายแดนที่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ และ ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1.ประเทศมาเลเซีย (Federation of Malaysia) ระบบการช าระเงิน สกุลเงินตรา ริงกิตมาเลเซีย 
ระบบการเงินการธนาคาร มีธนาคารพาณิชย์ 34 แห่ง การช าระเงินในการซื้อขายสินค้าไทย-มาเลเซีย ที่
เป็นการค้าตามแนวชายแดน นิยมช าระ (1) ผ่านระบบธนาคาร โดยการเปิด Letter of Credit (L/C) 
และ การโอนเงิน (Telegraphic Transfer : T/T)  เป็นดอลลาร์สหรัฐ และ (2) ไม่ผ่านระบบธนาคาร จะ
ช าระด้วยเงินสดที่เป็นสกุลริงกิตโดยตรง หรือ โพยก๊วน จ่ายเป็นเช็คหรือดราฟท์มาเลเซีย   
 2.ประเทศเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) ระบบการช าระเงิน สกุล
เงินตรา เงินจ๊าต (Kyat) ระบบการเงินการธนาคาร มีธนาคารพาณิชย์ 24 แห่ง การช าระเงินในการซื้อ
ขายสินค้าไทย-เมียนมา นิยมช าระ (1) ผ่านระบบธนาคาร โดยรูปแบบการเปิด Letter of Credit 
ผู้ประกอบการต่างชาติกับนักธุรกิจเมียนมา จ ากัดได้เฉพาะธนาคารที่รัฐบาลก าหนด เช่น Myanmar-
Investment and Commercial-Bank และ Myanmar Foreign Trade Bank  ไม่อนุญาตให้เปิดสาขา
ของธนาคารต่างชาติ  และ ระบบการช าระเงินแบบใช้สินเชื่อ นักธุรกิจอ่ืนจะให้เครดิตกับเมียนมาก่อน 
หรือ ผ่อนผัน รวมทั้ง การโอนเงินแบบ T/T และ (2) ไม่ผ่านระบบธนาคาร จะช าระด้วยเงินสดเป็นสกุล
เงินบาท และ เงินจ๊าต  และ โพยก๊วน   
 3..สปป. ลาว (The Lao People’s Democratic Republic of Lao : PDR) ระบบการช าระเงิน 
สกุลเงินตรา เงินกีบ (Kip) ระบบการเงินการธนาคาร มีธนาคารพาณิชย์ 22 แห่ง  การช าระเงินในการซื้อ
ขายสินค้าไทย-สปป.ลาว นิยมช าระ (1) ผ่านระบบธนาคารด้วยการช าระเงินโดยการใช้ระบบการเปิด L/C 
จากรัฐบาลไทยซื้อพลังงาน การช าระเงินโดยใช้ระบบ T/T การไว้ใจซึ่งกันและกัน ไทยให้เครดิตผู้ซื้อจาก 
สปป.ลาว เมื่อครบก าหนดจะโอนเงินช าระค่าสินค้า รวมทั้งการช าระเงินโดยระบบ D/A (Document 
Against Acceptance) ไทยตรวจสอบฐานะของผู้ซื้อ สปป.ลาวก่อน แล้วจึงส่งสินค้าให้ พร้อมส่งเอกสาร
การออกสินค้า ให้ธนาคารในลาวเพ่ือการช าระเงิน ต้องช าระเงินก่อนแล้วจึงรับเอกสาร  และ (2) ไม่ผ่าน
ระบบธนาคาร จะช าระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงินบาท และ ดอลลาร์สหรัฐฯ  และผ่านตัวกลางหรือโพยก๊วน 
รวมทั้งวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน   
 4.ประเทศกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ระบบการช าระเงิน สกุลเงินตรา เรียล ระบบ
การเงินการธนาคาร มีธนาคารพาณิชย์ 25 แห่ง  การช าระเงินในการซื้อขายสินค้าไทย-กัมพูชา นิยมช าระ 
(1) ผ่านระบบธนาคารด้วยการใช้ระบบ L/C ส าหรับสินค้ามีมูลค่าสูง  และ การช าระเงินระบบ D/P 
(Document Against Payment) และ D/A (Documents Against Acceptance) ไทยตรวจสอบฐานะ
ของผู้ซื้อ กัมพูชาก่อน แล้วจึงส่งสินค้าให้ พร้อมส่งเอกสารการออกสินค้า ให้ธนาคารในกัมพูชาเพ่ือการ
ช าระเงิน ต้องช าระเงินก่อนแล้วจึงรับเอกสาร  รวมทัง้การช าระเงินด้วยระบบการโอนเงิน T/T ไทยจะส่ง
สินค้าให้กัมพูชา โดยให้เครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบก าหนดก็จะโอนเงินจ่ายค่าสินค้า  และ (2) ไม่ผ่านระบบ
ธนาคาร จะช าระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือ ทองค า  หรือ โพยก๊วน คือ การที่ผู้
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ส่งออกไทยส่งสินค้าไปให้กัมพูชาก่อนโดยให้เครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบก าหนดจ่าย จะมีนายหน้าของ
กัมพูชา มาช าระเงินค่าสินค้าแทน  
 นอกจากนี้ สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย มาเลเซีย 
เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา จะแสดงให้เห็นในรูปแบบของสถิติ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ท าหน้าที่รวบรวมสถิติการค้าชายแดนของไทย ได้แก่ กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อย่างเช่น สถิติเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน (รายประเทศ) (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4 สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (รายประเทศ) ส าหรับปี 2557 
                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 

 
ประเทศ 

 
2555 

 
2556 

 
2557 

 
% 57/56 

 
การค้ าชายแดนรวม 4 
ประเทศ 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
 

910,500.43 
556,975.93 
353,524.50 
203,451.43 

 
 

924,237.06 
560,191.71 
364,045.35 
196,146.36 

 
 

987,752.22 
589,662.29 
397,909.93 
191,752.36 

 
 

6.85 
5.26 
9.30 

 
มาเลเซีย 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
515,923.47 
303,019.53 
212,903.94 
90,115.59 

 
501,402.01 
288,051.23 
213,350.78 
74,700.45 

 
507,655.46 
274,992.19 
232,663.27 
42,328.92 

 
1.25 
-4.53 
9.05 

เมียนมา 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
180,471.53 
69,975.66 
110,495.87 
-40,520.21 

 
196,861.58 
79,447.20 
117,414.38 
-37,967.18 

 
214,387.23 
94,006.67 
120,380.56 
-26,373.89 

 
8.90 
18.33 
2.53 

 
 
 
ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)  
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                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 

ประเทศ 
 

2555 
 

2556 
 

2557 
 

% 57/56 
 

สปป.ลาว 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
132,016.36 
109,059.22 
22,957.14 
86,102.08 

 
132,137.16 
108,605.38 
23,531.78 
85,073.60 

 
151,063.69 
123,937.21 
27,126.48 
96,810.73 

 
14.32 
14.12 
15.28 

กัมพูชา 
มูลค่า 
ส่งออก 
น าเข้า 
ดุลการค้า 

 
82,089.07 
74,921.52 
7,167.55 
67,753.97 

 
93,836.31 
84,087.90 
9,748.41 
74,339.49 

 
114,465.84 
96,726.22 
17,739.62 
78,986.60 

 
21.98 
15.03 
81.97 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร (2558) 

 
 จากตารางที่ 2.4 สถานการณ์การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (รายประเทศ) 
ส าหรับปี 2557 จะแสดงให้เห็นรายละเอียดของสถานการณ์การค้าชายแดนของไทย กับ ประเทศ
มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 987,572.22 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 
2556 เท่ากับ 6.85% โดยเป็นการส่งออก 589,662.29 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.26% และ เป็นการน าเข้า 
397,909.93 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9.30% และ ประเทศไทยก็ยังคงเกินดุลการค้าอย่างต่อเนื่องที่  
191,752.36 ล้านบาท  โดยที่ประเทศมาเลเซียเป็นตลาดส าคัญด้วยมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศไทย
สูงสุด ด้วยมูลค่าการค้าชายชายแดน 507,655.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51% ของมูลค่าการค้า
ชายแดนรวม รองลงมา ได้แก่ ประเทศเมียนมา มูลค่าการค้าชายแดน 214,387.23 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 22% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม สปป.ลาว มูลค่าการค้าชายแดน 151,063.69 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วน 15% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม และ ประเทศกัมพูชา มูลค่า 114,465.84 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วน 12% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม นอกจากนี้  กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน 
กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ สถานการณ์การค้าชายแดนไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านของแต่ละด่านศุลกากร ซึ่งด่านศุลกากรต่าง ๆ นี้ จะถูกก าหนดอยู่ในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยที่การก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก าหนดเป็น 12 พ้ืนที่ ซึ่งมีการ
วางแผนส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ แต่โครงการวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกเท่านั้น ประกอบด้วย  5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภอ
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อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์)  
 ส่วนส าคัญอีกด้านหนึ่งของภาพรวมการค้าชายแดนของไทย นั่นคือ ประเด็นส าคัญที่เป็นปัญหา 
ส าหรับการค้าชายแดนนั้น ผู้วิจัยได้ทบทวนจากงานส ารวจของ ส านักงานภาคเหนือ ส านักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานภาคใต้ และ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกัน
ส ารวจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 นั้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2548; โกสุมภ์ สายจันทร์, 2549) ท าให้ทราบถึงปัญหาส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5 ผลการส ารวจการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ประเด็นส าคัญ 

 
มาเลเซีย 

 
เมียนมา 

 
สปป.ลาว 

 
กัมพูชา 

 
รูปแบบการค้า
ชายแดนและการ
ช าระเงิน 
1.สกุลเงินที่
ก าหนดราคา
สินค้า 
2.บทบาทเงินบาท 
3.สัดส่วนการ
ช าระเงิน(ผ่าน ธพ 
: ไม่ผ่าน ธพ) 
4.วงเงิน 5 แสน
บาทเพียงพอ
ส าหรับการค้า
หรือไม่ 

 
 
 
ริงกิต 
ดอลลาร์ สรอ. 
 
น้อย 
67 : 13 
 
 
เพียงพอ 
 
 
 

 
 
 
บาท จ๊าต 
ดอลลาร์ สรอ. 
 
ปานกลาง 
18 : 83 
 
 
เพียงพอ 

 
 
 
บาท 
ดอลลาร์ สรอ. 
 
มาก 
ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน 
ธพ. 
 
เพียงพอ 

 
 
 
ดอลลาร์ สรอ. 
บาท 
 
ปานกลาง 
ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน 
ธพ. 
 
เพียงพอ 

ปัญหาด้านการค้า
ชายแดน 
1.โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่สะดวก 

 
 
ไม่มีปัญหา 

 
 
มีปัญหา 

 
 
มีปัญหา 

 
 
มีปัญหา 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)  
 

ประเด็นส าคัญ 
 

มาเลเซีย 
 

เมียนมา 
 

สปป.ลาว 
 

กัมพูชา 
 

2.ความไม่สงบ
บริเวณชายแดน/
การเมืองประเทศ
คู่ค้า 
3.กฎระเบียบ
ประเทศคู่ค้า 

ไม่มีปัญหา 
 
 
 
ไม่มีปัญหา 

มีปัญหา 
 
 
 
มีปัญหา 

ไม่มีปัญหา 
 
 
 
มีปัญหา 

มีปัญหา 
 
 
 
มีปัญหา 

ปัญหาด้านการ
ช าระเงิน 
1.ด้านเสถียรภาพ
ค่าเงิน 
 
2.ด้านกฎระเบียบ
ประเทศคู่ค้า 
3.ด้านสถาบัน
การเงินประเทศคู่
ค้า 
4.ด้านสถาบัน
การเงินไทย
บริเวณชายแดน 

 
 
ไม่มีปัญหา 
 
 
ไม่มีปัญหา 
 
ไม่มีปัญหา 
 
 
ไม่มีปัญหา 

 
 
ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและ
สังคม 
มีปัญหา 
 
มีปัญหา 
 
 
ไม่มีปัญหา 

 
 
ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและ
สังคม 
มีปัญหา 
 
มีปัญหา 
 
 
มีปัญหา 

 
 
ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและ
สังคม 
มีปัญหา 
 
มีปัญหา 
 
 
มีปัญหา 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2548) 
 
 จากตารางที่ 2.5 จากผลการส ารวจของส านักงานภาคเหนือ ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานภาคใต้ และ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันศึกษาและส ารวจเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2548 นั้น แสดงถึง (1) รูปแบบการค้าชายแดนและการช าระเงิน มี 2 ลักษณะ คือ ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ และ ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา ยังไม่มี
ความพร้อมระบบธนาคารพาณิชย์ การช าระเงินจึงไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ จะนิยมช าระด้วยเงินสด 
หรือ โพยก๊วน ส่วนมาเลเซีย มีความพร้อมระบบธนาคารพาณิชย์ จึงช าระเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
รวมทั้งการก าหนดวงเงินออกนอกประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 5 แสนบาท (2) ปัญหาด้านการค้า มี 3 
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ปัญหา คือ ความไม่สะดวกด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศคู่ค้า และ 
กฎระเบียบของประเทศคู่ค้าไม่เอ้ืออ านวยต่อการค้า รวมทั้ง (3) ปัญหาด้านการช าระเงิน มี 4 ปัญหา คือ 
ปัญหาด้านเสถียรภาพของค่าเงิน ปัญหาด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ปัญหาด้านสถาบันการเงินประเทศ
คู่ค้า และ ปัญหาด้านสถาบันการเงินไทย 
 รวมทั้งการทบทวนจากงานวิจัยของ นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ และ คณะ เกี่ยวกับโครงการการ
พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ที่ได้ด าเนินการวิจัยเมื่อเดือน 
มีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนโรงเกลือ ได้แก่ 
ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาน้ าท่วมตลาดโรงเกลือ ปัญหาการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ และ ปัญหา
การขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการตลาดของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก 
(นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์และคณะ, 2554) 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยของ สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร และ คณะ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ เกี่ยวกับโครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการช าระเงินชายแดนไทย -
เมียนมา  ที่ได้ด าเนินการวิจัย มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) สภาพปัจจุบันของ
การช าระเงินชายแดนไทย-เมียนมา ส่วนใหญ่จะช าระเงินโดยไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์หรือนอกระบบ 
ประกอบด้วยการช าระเงินค่าสินค้าของการค้าชายแดน โดยการผ่านตัวแทนของแต่ละประเทศ เป็นสกุล
ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ รวมทั้งการโอนเงินของแรงงานเมียนมากลับประเทศ จะส่งเป็นเงินบาทผ่าน
ตัวแทนหรือ เอ็งเจี่ย ในภาษาเมียนมาที่อยู่ในไทย โดยที่ตัวแทนไทยจะโทรศัพท์แจ้งให้ตัวแทนในเมียนมา
แจ้งให้ญาติของแรงงานมารับเงิน นอกจากนี้ ก็มีการฝากเงินสดไปกลับญาติ การซื้อสินค้ากลับประเทศ 
หรือ การถือเงินสดกลับเอง  (2) สาเหตุส าคัญที่การช าระเงินการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ปัจจุบันไม่เข้า
ระบบ เนื่องจาก (2.1) เมียนมาใช้อัตราแลกเปลี่ยน 2 อัตรา ท าให้อัตราแลกเปลี่ยนทางการและอัตรา
แลกเปลี่ยนในตลาดแตกต่างกันมาก (2.2) เมียนมามีโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เอ้ืออ านวย ผู้ประกอบการเมียน
มาต้องได้รับใบอนุญาต มี Trade Underlying (2.3) เมียนมามีการควบคุมเงินทุนและสินค้า และ (2.4) 
เมียนมามีปัญหาเกี่ยวกับอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยที่มีการสู้รบชายแดนของเมียนมา   นอกจากนี้ท าให้รู้ว่า 
(3) สาเหตุที่ผู้ค้าชายแดนน าปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการช าระเงินการค้า
ชายแดน โดยผ่านระบบธนาคาร หรือ ไม่ผ่านระบบธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.6 ปัจจัยก าหนดการใช้ระบบการช าระเงินไทย-เมียนมา 
ปัจจัย ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 

(นอกระบบ) 
ระบบธนาคารพาณิชย์ 

ค่าธรรมเนียมต่ า สินค้า     ร้อยละ 0.20 มูลค่าสินค้า 
แรงงาน   ร้อยละ 1.00-2.50 วงเงิน  

การเปิด L/C ร้อยละ 0.25 

  ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 0.20 ผู้รับ
เงินนอกย่างกุ้งต้องเสียเงินเพ่ิมอีก
เล็กน้อย 

ไม่ใช้เอกสารประกอบ ผู้โอนโทรศัพท์กลับไปแจ้งผู้รับ ต้องไปรับ ณ สาขา ธนาคารพาณิชย์
ของประเทศเมียนมา 

ระยะเวลาการโอนสั้น สินค้า     ไม่เกิน 1 วัน 
แรงงาน   ไม่เกิน 1 วัน 

สินค้า   ไม่เกิน 7 วัน 
แรงงาน ภายในวันเดียวกันหรือวัน
ถัดไป หากบัญชีผู้รับเงินปลายทาง
ไม่ ได้ เป็นบัญชี ธนาคารที่ มี ความ
ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ไทย/ระยะ
ทางไกล 

ที่มา : สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร และ คณะ (2556) 
 
 1.ค่าธรรมเนียมต่ า ถ้าเป็นการช าระค่าสินค้าจะจ่ายร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินค้า แต่การเปิด 
L/C จะจ่ายร้อยละ 0.25 ส่วนการโอนค่าแรงงาน จะจ่ายร้อยละ 1.00-2.50 ของวงเงิน แต่โอนผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ จะจ่ายร้อยละ 0.20  
 2.ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ท าให้สะดวก หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
 3.ระยะเวลาในการโอนสั้น ได้เงินเร็ว ถ้าช าระค่าสินค้า การโอนไม่เกิน 1 วัน แต่การโอนผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน 7 วัน ส่วนการโอนค่าแรงงาน การโอนไม่เกิน 1 วัน แต่การโอนผ่านธนาคาร
พาณิชย์ ภายในวันเดียวกันหรือถัดไป  
 จากรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการช าระเงินดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สถิติ
เกี่ยวกับ จ านวนธุรกรรมการช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน รวมทั้ง สถิติเกี่ยวกับ ปริมาณการช าระเงินผ่านระบบการช าระเงินและช่องทางต่าง ๆ  ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้เก็บรวบรวมไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7. การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
สื่อการช าระเงิน 2559 2558 2557 

1.สื่อการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร (พันรายการ) 
เงินสด 
เช็ค 
อ่ืน ๆ 

466,611 
 

457,820 
3,271 
5,520 

422,335 
 

413,723 
2,617 
5,995 

388,257 
 

379,905 
2,212 
6,140 

2.สื่อการช าระเงินผ่านผู้ให้บริการที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน (พันรายการ) 
เงินสด 
เช็ค 
อ่ืน ๆ 

7,272 
 

3,463 
2,705 
1,104 

7,575 
 

3,380 
2,630 
1,565 

6,901 
 

3,053 
2,363 
1,485 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 
 จากตารางที่ 2.7 การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ของธนาคารแห่งประเทศ (2561) นั้น แสดงว่า จ านวนรายการของธุรกรรมที่เกิดจากสื่อการช าระ
เงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากปี 2557 จนถึง ปี 2559 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีของสื่อการช าระเงินทุก
ประเภท ส่วนจ านวรายการของธุรกรรมที่เกิดจากสื่อการช าระเงินผ่านผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
จากปี 2557 จนถึงปี 2559 นั้น มีแนวโน้มขึ้นลงสลับกันไป โดยเฉพาะสื่อที่เป็นเงินสด และ เช็ค จะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่วนสื่ออ่ืน ๆ นั้น จะขึ้นลงสลับกัน ซึ่งจากสถิติดังกล่าวนี้ เป็นรายละเอียดของการ
บริโภคทั่วไป ซึ่งมีธุรกรรมของการค้าขายแดนเป็นส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้นแสดงว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่จะ
นิยมเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์มากกว่าไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
 
2.5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่ส าคัญต่าง ๆ โดยแยกออกเป็นประเด็นส าคัญของวิจัยเป็น 4 
ประเด็น ประกอบด้วย (1) การเข้าถึงทางการเงิน (Financial Inclusion)  (2) ทักษะทางการเงิน 
(Financial Literacy) (3) ธุรกรรมทางการค้า (Trade Transaction) และ (4) การค้าชายแดน (Border 
Trade) รวมทั้ง ระบบการช าระเงิน (Payment System) โดยมีรายละเอียดของงานวิจัยต่าง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประเด็นส าคัญ 

1 โกสุมภ์  สายจันทร์, 
2549 

อุปสรรคด้านกฎระเบียบในการค้าผ่านแดนไทย-พม่า/
ลาว-จีนตอนใต้ และ การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งใน
กรอบ 

การค้าชายแดน 

2 ชิตพล  ชั ยมะดัน , 
2554 

การค้าชายแดนโอกาสของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : ไทย-กัมพูชา 

การค้าชายแดน 

3 มยุรดา  สมัยกุล, 
2557 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา 

การค้าชายแดน 

4 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2556 

การส ารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2556 ทักษะทางการเงิน 

5 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2556 

การส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน 
ปี 2556 

การเข้าถึงทาง
การเงิน 

6 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2553 

การส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน 
ปี 2553 

การเข้าถึงทาง
การเงิน 

7 นพรัตน์  วงศ์วิทยา
พาณิชย์ และคณะ, 
2554 

การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาด
โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 

การค้าชายแดน 

8 นัสยา  ขุนทอง, 2554 การศึกษาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านด่าน
ศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา และ ด่านศุลกากรปาดัง
ซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

การค้าชายแดน 

9 ส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2557 

การส ารวจศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก-
เมืองเมียวดี-เมืองผะอัน และ กรุงย่างกุ้ง 

การค้าชายแดน 

10 สมศักดิ์  วงศ์ปัญญา
ถ า ว ร แ ล ะ  ค ณ ะ , 
2556 

แนวทางการพัฒนาการช าระเงินชายแดนไทย-เมียนมา การค้าชายแดน 
ระบบการช าระเงิน 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 
ล าดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประเด็นส าคัญ 
11 Abeka,S. O, Abeka, 

E. O, and Omondi, 
O.C, 2012 

Determinants of Adoption of Internet Banking 
By Trade Finance Customers in East Africa. 

Payment System 

12 Agrawal,R, 2006 100%  Financial Inclusion :  A Challenging Task 
Ahead 

Financial 
Inclusion 

13 Ahn,J, Amiti,M, 
and Weinstein,D.E, 
2011 

Trade Finance and the Great Trade Collapse Payment System 

14 Amage,N, 
Chaikeaw, A,and 
Kaewjomnong, A. , 
2013 

A Proposed Model of Development 
Competencies for Thai-Malaysian Border Trade 
Entrepreneurs to Support the ASEAN 
Economic community 

Border Trade 

15 Amage,N, 
Rinthaisong,I, 
Songsom, A, 2014 

Factors Influencing to Behavioral Competency 
for Competitiveness and Success of Thai-
Malaysia Border Trade Entrepreneurs to 
Support AEC 

Border Trade 

16 Anantarangsi,S,20
11 

Study of Cross-Border Trading of Myanmar and 
Thailand: Reviewing the Unseen Importance of 
Maw Danung and Dan Singkorn Checkpoints 

Border Trade 

17 Asmundson,I, 
Dorsey,T, 
Khachatryan,A, 
and Niculcea, I. , 
2011 

Trade and Trade Finance in the 2008- 09 
Financial Crisis 

Payment System 

18 Atkinson,A, 
McKay,S, 
Kempson,E, and 
Collard,S, 2006  

Financial Services Authority :  Levels of 
Financial Capability in the UK:  Results of a 
Baseline Survey 

Financial Literacy 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 
ล าดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประเด็นส าคัญ 
19 Bernard,A. B,Jense

n,J. B,Redding,S, 
and Schott,P. K, 
2007 

Firms in International Trade Payment System 

20 Boriboonrat,P, 
2013 

Collaborative Border Management in Thailand 
and Neighboring Countries:  Needs, Challenges 
and Issues 

Border Trade 

21 Briault,C, 2002 Financial Services Authority :  Revisiting the 
Rationale for a Single National Financial 
Services Regulator                   

Financial Literacy 

22 Briault,C, 1999 Financial Services Authority : The Rationale for 
a Single National Financial Services Regulator 
 

Financial Literacy 

23 Cheewatrakoolpo
ng,K, and 
Rujanakanoknad, 
J, 2011 

The Impact of AEC Trade Facilitation 
Improvement on Thailand’s Goods in Transit  
and Inter-State Trade 
 

Border Trade 

24 Chemsripong,S, 
2006 

Determinant of Capability Competition on 
Border Trade between Thai-Burma in Maesot 
Thailand 
 

Border Trade 

25 Conroy,J.D,2008 Financial Inclusion:  A New Microfinance 
Initiative for APEC 
 

Financial 
Inclusion 

26 Dinh,T. Q, and 
Hilmarsson,H. P, 
2013 

Cross Border Trade, Increased Value Added 
and Economic Growth in Emerging Market 
Economies: Can Export Credit Agencies Help? 

Border Trade 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 
ล าดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประเด็นส าคัญ 
27 Demirguc- Kunt,A, 

and Klapper,L, 
2012 

Financial Inclusion in Africa Financial 
Inclusion 

28 Huston,S.J, 2010 Measuring Financial Literacy Financial Literacy 
29 Kempson,E, 

Collard,S, and 
Moore,N, 2005 

Measuring Financial Capability:  An Exploratory 
Study for the Financial Services Authority  

Financial Literacy 
Financial 
Inclusion 

30 Korinek,J, 
cocguic,J. L, and 
Sourdin, P,2010 

The Availability and Cost of Short-Term Trade 
Finance and its Impact on Trade 

Payment System 

31 Krejcie,R. V, and 
Morgan,D.w, 1970 

Determining Sample Size for Research 
Activities 

Sample Size 

32 Leskinen,J, and 
Raijas,A, 2005 

Consumer Financial Capability –  A Life Cycle 
Approach 

Financial Literacy 

33 Lesser,C, and 
Moise- Leeman,E, 
2009 

Informal Cross- Border Trade and Trade 
Facilitation Reform in Sub-Saharan Africa 

Border Trade 
Payment System 

34 Lusardi,A, and 
Mitchell,O,S, 2011 

Financial Literacy around the World Financial Literacy 

35 OECD, 2011 Measuring Financial Literacy:  Questionnaire 
and Guidance Notes for Conducting and 
Internationally Comparable Survey of Financial 
Literacy 

Financial Literacy 

36 Prete,S. D, and 
Federico,S, 2012 

Trade and Finance:  is there more than just 
Trade Finance? Evidence from matched Bank-
Firm Data 

Payment System 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 
ล าดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย ประเด็นส าคัญ 
37 Sarma,M, ans 

Pais,J, 2008 
Financial Inclusion and Development:  A Cross 
Country Analysis 

Border Trade 
Financial 
Inclusion 

38 Terada,Y, and 
Vandenberg, P, 
2014 

Thailand’ s State- Led Approach to Financial 
Inclusion 

Financial 
Inclusion 

39 Vainio,H.M, 2006 Factors Influencing corporate Customers’ 
Acceptance of Internet Banking:  Case of 
Scandinavian Trade Finance Customers 

Payment System 

40 Popov.E, 2013 Transaction Estimation of Institutions. Trade 
Transaction 

41 Yigitbasioglu. O, 
2010 

Information Sharing with Key Suppliers :  A 
Transaction Cost Theory Perspective. 

Trade 
Transaction 

42 Den. B, and 
Frank.A.G, 2010 

Transaction Management:  Value Creation by 
Reducing Transaction Costs. 

Trade 
Transaction 

43 Den. B, and 
Frank.A.G, 2012 

The Transaction Management Perspective on 
Procurement in the era of Globalisation. 

Trade 
Transaction 

ที่มา : จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดวิจัยนี้ โดยมีบทสรุปของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 2.5.1.บทสรุปงานวิจัยที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงทางการเงิน เป็น การส ารวจเรื่อง รายงาน
ผลส ารวจการเข้าถึงทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการส ารวจพบว่า 
ครัวเรือนมีการใช้บริการทางการเงินร้อยละ 87.99 เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับผลการส ารวจในปี 2553 ที่ร้อยละ 
84.58 โดยพบว่า การใช้บริการทางการเงินจากผู้ให้บริการทางการเงินในระบบเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชย์ ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีการใช้บริการทางการเงินร้อยละ  12.01 โดยแบ่งเป็นครัวเรือนไม่
ต้องการและไม่มีการใช้บริการ ร้อยละ 7.78 และ ครัวเรือนที่ต้องการใช้บริการแต่ไม่สามารถใช้บริการได้ 
ร้อยละ 4.23  รวมทั้ง งานวิจัยเรื่อง Measuring Financial Inclusion : A Multidimensional Index. 
(2014) ของ Camara, N., and Tuesta, D. โดยผลการวิจัยพบว่า มิติที่ใช้วัดการเข้าถึงทางการเงินมี 3 มิติ 
ประกอบด้วย ประโยชน์ อุปสรรค และ การเข้าถึง 
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 2.5.2.บทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงิน เป็น งานวิจัยเรื่อง Conceptualising 
Financial Literacy. (2000) ของ Mason, C. L. J., and Wilson, R. M. S. โดยการวิจัยพบว่า การ
ปฏิบัติงานตามแนวคิดทักษะทางการเงินยังขาดการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวคิดทักษะทางการเงิน 
รวมทั้ง งานวิจัยเรื่อง Measuring Financial Literacy : Questionnaire and Guidance Notes for 
Conducting and Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. (2011) ของ OECD 
โดยผลการวิจัยพบว่า แต่ละค าถามจะแบ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายหมวด แต่ผลสะท้อนกลับมา
มากมายหลายประเด็นและแนวค าถามสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ 
 2.5.3.บทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีธุรกรรมทางการค้า เป็น งานวิจัยเรื่อง Information 
Sharing with Key Suppliers :  A Transaction Cost Theory Perspective.  ( 2010)  ข อ ง 
Yigitbasioglu, Ogan. โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัย เป็นประโยชน์ส าหรับการ
ปฏิบัติงานที่มีโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้ง งานวิจัยเรื่อง Transaction Management : 
Value Creation by Reducing Transaction Costs. (2010) ของ Den Butter and Frank, A. G. โดย
ผลการวิจัยพบว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต้นทุนธุรกรรม เศรษฐศาสตร์องค์กร และ การค้าขององค์กรใน
อุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ เป็นทฤษฎีที่ช่วยให้การตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ขององค์กรใน
อุตสาหกรรมและของประเทศได้ 
 2.5.4.บทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและระบบการช าระเงินการค้าชายแดน เป็น 
งานวิจัยเรื่อง Firms in International Trade. (2007) ของ Bernard, A. B., Jensen, B., Redding, S., 
and Schott, P. K. โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการค้าระหว่างบริษัทที่ซื้อมาขายไป และ อ่ืน  ๆ มี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายต่างกัน รวมทั้ง งานวิจัยเรื่อง Cross-Border Trade within the Central Asia 
Regional Economic Cooperation. (2007) ของ World Bank โดยผลการวิจัยพบว่า การค้าชายแดน
ส่งสัญญาณที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการค้าชายแดนเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีปริมาณน้อย หรือ มูลค่า
น้อยก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการค้าระหว่างประเทศที่เป็นมาตรฐาน โดยแรงงานได้รับการบรรเทามากข้ึน 
 
2.6.กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากรูปแบบจ าลองการเข้าถึงทางการเงินของ 
Kempsom, E., Collard, S., and Moore, N. (2005) ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงิน ประกอบด้วย 
ความรู้และความเข้าใจ ทักษะทางการเงิน และ ความเชื่อมั่นและทัศนคตินั้น จะได้รับอิทธิพลจาก 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์กร รวมทั้ง ลักษณะนิสัยเฉพาะขององค์กร จนก่อให้เกิด
พฤติกรรมทางการเงิน มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ที่ประกอบด้วย ความรู้และความ
เข้าใจทางการเงิน ทักษะทางการเงิน และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงิน จะได้รับอิทธิพลจาก 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์กร รวมทั้ง ลักษณะนิสัยเฉพาะขององค์กร จนก่อให้เกิด
พฤติกรรมทางการเงินที่เรียกว่า การเข้าถึงทางการเงิน ด้วยรูปแบบ การตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ



46 

 

เงินผ่านหรือไม่ผ่านระบบธนาคาร มาเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
  
 
                
                       H1                   H1                   H1                                     H2              
                                            
 
                                                                                    
 
 
                                         H3                     H3                  H3 
 
  
                                                                      
                                                                 H4 
                          
                    
                                                               
                                                               H5                  
                                         เลือก/ไม่เลือก              เลือก/ไม่เลือก                                                                 

       
 
 
 

     ภาพที่  2.6 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
 
 จากกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของ
ผู้ค้าชายแดนของไทย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบ
ธนาคารที่สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย รวมทั้งศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่

ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า     

(Transaction Costs)        

TC 

 

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร 

(Formal bank system)                     

Use Bank 

ธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคาร 

(Informal bank system)                  

Use Nonbank 

ทักษะและความเชี่ยวชาญ   

(Skills and expertise)         

SE 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติ 

(Confidence and attitudes) 

CA 

ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล 

(Trader Personality)           

TP  

ความรู้และความเขา้ใจ 

(Knowledge and understanding) 

KU 

ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม 

(Experience and circumstances) 

EC  

อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน  

(Financial Obstruction)  

FO 
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เลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านและไม่ผ่านระบบธนาคาร ของผู้ค้าชายแดนของไทย โดยสามารถ
ประยุกต์เป็นฟังก์ชั่นความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
  Y=f (Formal Bank System, Informal Bank System) 
 โดยที่ Y คือ การเข้าถึงทางการเงิน หมายถึง การตัดสินใจที่เลือกใช้บริการทางการเงิน (Usage) 
โดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ (Formal Bank System) หรือ เป็นการตัดสินใจที่จะเลือกไม่ใช้บริการ
ทางการเงิน (Self Exclusion) แต่ไปเลือกใช้ระบบที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์หรือนอกระบบ 
(Informal Bank System)  ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุส าคัญ ดังต่อไปนี้ (1) ด้านอุปทาน (Supply Side) ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์มีไว้ให้บริการ ช่องทางในการ
ให้บริการ เช่น สาขา ตู้เอทีเอ็ม รวมทั้งค่าธรรมเนียมการบริการ (2) ด้านอุปสงค์ (Demand Side) ใน
ส่วนของความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ (3) ปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการเข้าถึงทางการเงิน ได้แก่ กฎระเบียบขั้นตอนการใช้บริการทางการเงิน 
ระยะทางในเดินทางมาใช้บริการ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน สิ่งอ านวยความสะดวก
ระหว่างการใช้บริการ เอกสารประกอบในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน และ ความซื่อสัตย์ของผู้ค้า
ชายแดนต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยตัวแปรที่เก่ียวข้องมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
 2.6.1.ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการเงิน 
 2.6.2.ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน ได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการเงิน แต่ ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน จะถูกสร้างขึ้นหรือถูกจ ากัดโดย ความรู้และความ
เข้าใจทางการเงิน 
 2.6.3.ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง 
ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา และ ลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล 
 2.6.4.ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า จะได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจ
ทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมทั้ง ความเชื่อม่ันและทัศนคติทางการเงิน 
 2.6.5.อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน จะได้รับอิทธิพลจาก ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า  
 2.6.6.การเข้าถึงทางการเงิน มีรูปแบบการตัดสินใจให้เลือกท าธุรกรรมทางการเงิน 2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย (1) รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร และ (2) รูปแบบ
การตัดสินใจไม่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร หรือ นอกระบบ 
 
2.7.สมมติฐานของงานวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงิน ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา โดยที่ทักษะ
ทางการเงินเป็นความสามารถในการจัดหาข้อมูลทางการเงินจากการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตัวของ
ผู้ประกอบการค้าชายแดนเองพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน หรือ ปัจจัย
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อุปสรรค จนก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ด้านการค้าชายแดนของผู้ประกอบการ ความรู้และความเข้าใจ 
รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นและทัศนคติ แล้วน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน โดยน า
ต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามาพิจารณาประกอบร่วมด้วย ซึ่งทักษะทางการเงินประกอบด้วย 1.
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม  ที่เกิดจากการด าเนินงานมานานมากแล้ว เป็นคนในพ้ืนที่ ยึดติดกับ
ระบบการค้าเดิม ๆ รวมทั้ง ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมใหม่ ๆ  2.ลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้ค้าชายแดน ที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะขององค์กร 
รวมทั้ง ลักษณะการบริหารจัดการองค์กร 3.ความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะทางการเงินที่ได้รับอิทธิพล
จากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ที่เป็นความรู้และความเข้าใจทางการเงินที่เกิดขึ้นพร้อมกับการ
ปฏิบัติงานจริง และ เกิดจากการเรียนรู้ทฤษฎีเพ่ือน าไปปฏิบัติงานต่อไป 4.ทักษะและความเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะทางการเงินที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการเรียนรู้ พัฒนา 
เป็นอย่างมากและกระท าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความช านาญและเชี่ยวชาญ และ 5.ความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติ ที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง จากลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้ค้า
ชายแดนด้วย ที่เป็นความเชื่อมั่นและทัศนคติแบบดั้งเดิมที่ไม่มีระบบธนาคารพาณิชย์ และ ความเชื่อมั่น
และทัศนคติที่มีระบบผ่านธนาคารพาณิชย์ นอกจากทักษะทางการเงินแล้ว ยังมีปัจจัยส าคัญของต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า ที่เข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุน หรือ ปัจจัยอุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน ต่อรูปแบบ
การตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน โดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ หรือ ไม่ผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ คุณภาพการให้บริการ ความรู้ด้านการค้าชายแดน มาตรฐาน
การให้บริการ กระบวนการท างาน ความสะดวก นโยบายที่รัฐส่งเสริม ระยะทาง การสื่อสาร โครงการ
พิเศษของธนาคารพาณิชย์ ค าแนะน าของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์  โดยผู้วิจัย ได้น า ทักษะทางการเงิน ธุรกรรมทางการค้า การเข้าถึงทางการเงิน และ รูปแบบการ
ตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน มาก าหนดเป็นสมมติฐานของงานวิจัยได้ดังนี้ 
 
H1  :  ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ 
         รวมทั้ง ความเชื่อม่ันและทัศนคติ 
H2  :  ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน ส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ 
H3  :  ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ส่งผลต่อ 
         ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า  
H4  :  ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ส่งผลต่อ อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน  
H5  :  อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน ส่งผลต่อ รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน  



 

 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยโครงการ การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ที่เป็นวิจัยเชิงผสม (Mixed Research) ระหว่างวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) กับ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบธนาคารที่สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงิน 
ของผู้ค้าชายแดนของไทย และ ศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านและไม่ผ่าน
ระบบธนาคารของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 ในการด าเนินการวิจัยโครงการนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ก าหนดขั้นตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1 แนวทางการวิจัย 

ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบธนาคารที่สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงิน           

ของผู้ค้าชายแดนของไทย 

ศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านและไม่ผ่านระบบธนาคารของผู้ค้าชายแดนของไทย 

 

 Qualitative Research 

(In-depth Interview / Documents Research) 

Quantitative Research 

(Questionnaire) 

ศุลกากร และ ส านักการค้าต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ และ ผู้ค้าชายแดน 
(ส่งออก และ น าเข้า)  

ผู้ค้าชายแดน                        
(ส่งออก และ น าเข้า) 

ผู้เชี่ยวชาญหรือกรรมการภายใน
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจสอบ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

.International Trade / Payment Method 

.Trade Finance 

.Border Trade / Cross-Border Trade 

.Special Economic Zone 

.Financial Literacy 

.Financial Inclusion / Financial Obstruction 

.Transaction Costs 

Overview Analysis + In-depth Interview + Factory Analysis + Multiple Regression Analysis + Bivariate Ordered Probit 

การเข้าถงึและการเขา้ไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย (Financial Inclusion and Exclusion of Thai Border Trade) 

ลักษณะบุคคล การเข้าถึงการเงิน 

 

-ลักษณะนิสัยของ

แต่ละบุคคล 

-ประสบการณ์

และ

สภาพแวดล้อม 

-ความเชื่อม่ันและ

ทัศนคติ 

-ทักษะและความ

เชี่ยวชาญ 

-ความรู้และความ

เข้าใจ 

 

 

-ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ 

-ไม่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์
หรือนอกระบบ 

รวมทั้งต้นทุน
ธุรกรรมทาง
การค้า 

ทักษะทางการเงิน 
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ที่มา : ผู้วิจัยก าหนดแนวทางการวิจัยจากศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 จากแผนภูมิที่ 3.1.แนวทางการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิจัย จากการที่ได้ศึกษาข้อมูล
และแนวทางการวิจัย จะท าให้ทราบแนวทางการวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตาม แนวคิด ทฤษฎี โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดประเด็นกรอบแนวทางการวิจัยของวิจัย โดยมีรายละเอียดที่สัมพันธ์กับแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 
3.1.การสัมภาษณ์ 
 แนวทางการวิจัยที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและส ารวจแนวทางเกี่ยวกับ การเข้าถึง
ทางการเงินการค้าชายแดนของประเทศไทย ของผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทยกับ
สปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทาง
การเงิน และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงิน การเข้าถึงทางการเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์
และไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์หรือนอกระบบ รวมทั้ง ประเมินสภาวการณ์ปัจจัยของปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจโดยการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู้บริหารด้านการค้าชายแดนจาก
ศุลกากร ส านักการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ และ  ผู้ค้าชายแดนด้านส่งออกและน าเข้า 
รวมทั้งแนวทฤษฎีอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการศึกษาและส ารวจ ให้ได้ข้อมูลมาประกอบการออกแบบสัมภาษณ์ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) โดยมีประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 3.1.1.แบบสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีการ
ก าหนดประเด็นที่ชัดเจน เป็นกันเองไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดขั้นตอนหรือล าดับของข้อค าถาม ไม่มีการ
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าค าตอบเป็นอย่างไร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีอิสระในการให้ค าตอบตามความเห็นของ
ตัวเองและเสริมในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  3.1.1.1.เตรียมประเด็นและความพร้อมในการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  3.1.1.2.นัดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์โดยแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ ท าหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  3.1.1.3.ท าการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยการบันทึกเสียง และ ถ่ายภาพนิ่ง 
แต่ที่ส าคัญ ก่อนที่จะบันทึกเสียง และ ถ่ายภาพนิ่ง ผู้วิจัยต้องขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อน 
  3.1.1.4.ท าการถอดเทปผลการสัมภาษณ์ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่
บันทึก 
  3.1.1.5.หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ในส่วนที่ขาด
เพ่ิมเติมอีกครั้ง โดยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ ช่องทางอ่ืน ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ 
 3.1.2.พ้ืนที่และประชากรวิจัย หรือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ศุลกากร ส านักการค้า
ระหว่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้ง ผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย 
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ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ที่อยู่ในพ้ืนที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกท้ัง 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย ผู้ส่งออกสินค้า และ ผู้น าเข้าสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 พ้ืนที ่
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) 
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ตารางท่ี 3.1 พ้ืนที่และประชากรวิจัย 
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
ศุลกากร ส านักการค้า

ต่างประเทศ 
ธนาคาร
พาณิชย์
เอกชน 

ธนาคาร
พาณิชย์
รัฐบาล/ 
อ่ืน ๆ 

ผู้ค้า
ชายแดน

ด้านน าเข้า 

ผู้ค้า
ชายแดน

ด้านส่งออก 

แม่สอด 
จ.ตาก 

1 1 2 2 2 2 

อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

1 1 2 2 2 2 

จ.ตราด 1 1 2 2 2 2 
จ.มุกดาหาร 1 1 2 2 2 2 
สะเดา /  
ปาดังเบซาร์ 
จ.สงขลา 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

รวม ( 50 ) 5 5 10 10 10 10 
ที่มา : สรุปจากพ้ืนที่และประชากรวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 จากตารางที่ 3.1 พ้ืนที่และประชากรวิจัย ผู้วิจัยวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญด้วยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.2.1.ศุลกากร จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากร
มุกดาหาร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ / ด่านศุลกากรสะเดา และ ด่านศุลกากร
คลองใหญ่ เนื่องจากศุลกากรให้การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจ าหน่ายใน
ตลาดต่างประเทศ และ น าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในตลาดของไทย ได้อย่างรวดเร็ว และ จัดเก็บภาษีอากร
จากการส่งสินค้าออกและน าสินค้าเข้า รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางศุลกากร  
  3.1.2.2.ส านักการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานการค้า
ต่างประเทศเขต 8 ตาก ส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 9 มุกดาหาร ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 
4 สระแก้ว ส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 2 หาดใหญ่ และ ส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 3 ชลบุรี 
เนื่องจากส านักการค้าระหว่างประเทศให้การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ผู้ค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบการส่งออกและการน าเข้าสินค้า การค้าชายแดน กฎและหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าของประเทศต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งให้บริการออกเอกสารส าคัญเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองส าคัญต่าง ๆ  
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  3.1.2.3.ธนาคารพาณิชย์เอกชน จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์เอกชน
ที่มีสาขาให้บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตละ 2 แห่ง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เอกชนให้บริการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินการค้าระหว่างประเทศ และ การค้าชายแดน 
  3.1.2.4.ธนาคารพาณิชย์รัฐบาลหรืออ่ืน ๆ จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร
พาณิชย์รัฐบาลหรืออ่ืน ๆ ที่มีสาขาให้บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตละ 2 แห่ง เนื่องจากธนาคาร
พาณิชย์รัฐบาลหรืออ่ืน ๆ ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินการค้าระหว่างประเทศ และ การค้า
ชายแดน 
  3.1.2.5.ผู้ค้าชายแดนด้านน าเข้า จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้า
ชายแดนที่มีการน าเข้าอย่างเดียว หรือ เน้นด้านน าเข้ามากกว่าส่งออก ในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขต
ละ 2 แห่ง เนื่องจากผู้ค้าชายแดนด้านน าเข้า มีปัจจัยประกอบการตัดสินใจในการเข้าถึงทางการเงิน ที่
ส่งเสริมให้การน าเข้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ต้นทุนเหมาะสม 
  3.1.2.6.ผู้ค้าชายแดนด้านส่งออก จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้า
ชายแดนที่มีการส่งออกอย่างเดียว หรือ เน้นด้านการส่งออกมากกว่าน าเข้า ในแต่ละเขตเศรษฐกิจกิจ
พิเศษ เขตละ 2 แห่ง เนื่องจากผู้ค้าชายแดนด้านส่งออก มีปัจจัยประกอบการตัดสินใจในการเข้าถึงทาง
การเงิน ที่ส่งเสริมให้การส่งออกได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ต้นทุนเหมาะสม 
 3.1.3.ประเด็นของการสัมภาษณ์ จะเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดวิจัย โดย
ประเด็นค าถามสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับ (1) องค์กร ประกอบด้วย ประวัติ ประเภทธุรกิจ และ ลักษณะ
ส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (2) การค้าชายแดน ประกอบด้วย ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการค้าชายแดน สถิติ ประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปริมาณ มูลค่า ความรู้
เกี่ยวกับการค้าชายแดน ทักษะเกี่ยวกับการค้าชายแดน และ ลักษณะส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ชายแดน (3) ด้านการเงิน ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ทักษะและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติเกี่ยวกับการเงิน (4) การเข้าถึงทางการเงิน 
ประกอบด้วย ทัศนคติเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน ระบบการช าระเงิน ระบบการช าระเงินและวิธีการ
ช าระเงินที่องค์กรเลือกใช้ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เลือกใช้ระบบการช าระเงิน และ วิ ธีการช าระเงิน ธนาคาร
พาณิชย์ ลักษณะของการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ และ ปัจจัยประกอบการตัดสินใจที่ไม่เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ (5) ระบบการช าระ
เงินที่ ไม่ใช่ระบบธนาคารพาณิชย์และ (6) ประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่  ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม  
 3.1.4.การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะสามารถเก็บข้อมูลได้จากการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วยศุลกากร ส านักการค้าระหว่างประเทศ 
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา 
ไทยกับสปป.ลาว  และ ไทยกับกัมพูชา ประกอบด้วย ผู้ส่งออกสินค้า และ ผู้น าเข้าสินค้า โดยที่วิธีการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล จะเป็นวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ศุลกากร 
ส านักการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งผู้ค้าชายแดนด้าน
ส่งออกและน าเข้า 
 3.1.5.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) ที่เป็นการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ (1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และ แหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน (2) การตรวจสอบ
สามเส้าด้านผู้วิจัย (Researcher Triangulation) โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ และ (3) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การถาม การสังเกต 
 3.1.6.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แล้วน ามาประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมความพร้ อมก่อนการ
สัมภาษณ์  ด าเนินการสัมภาษณ์  ปิดการสัมภาษณ์  สรุปผลการวิเคราะห์  และ น าข้อมูลจากการสรุปผล
เพ่ือท าการวิเคราะห์ ไปประกอบในการสรุปประเด็น การเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน/ไม่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ของผู้ค้าชายแดนของไทย  นอกจากนี้ประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ การตีความ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นการตีความผลการวิเคราะห์จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้เทคนิค
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ศุลกากร ส านักการค้า
ระหว่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย 
ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ซึ่งนักวิจัยจะถือว่าเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ข้อมูล เนื่องจากผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ด้วยเทคนิค การเฝ้าดู (Watching) การ
ตรวจสอบ (Checking) และ การสอบถามพูดคุย (Asking) และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Context) เพราะฉะนั้นจึงต้องตีความข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่เป็นเชิงเนื้อหานั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (1) การ
บรรยายหรือการพรรณนา (2) การสร้างแบบแผนความสัมพันธ์เพ่ือการอธิบาย และ (3) การสร้างข้อสรุป
เชิงทฤษฎี 
 
3.2.การสร้างแบบสอบถาม 
 หลังจากได้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ด้วยการรวบรวมข้อมูลและการสรุปข้อมูล เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาท าการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้น าเสนอโครงร่างของแบบสอบถาม
ที่ออกแบบแล้ว ท าการตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามหรือเครื่องมือวิจัย ว่ามีความเหมาะสมทางด้าน
เนื้อหา และ ความเหมาะสมในการใช้ภาษา รวมทั้ง น าเสนอโครงร่างของแบบสอบถามที่ออกแบบแล้ว 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือกรรมการภายในท าการตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามหรือเครื่องมือวิจัย ว่ามี
ความเหมาะสมทางด้านแนวคิดทฤษฎี และ สามารถน าไปสอบถามกับผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทย
กับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ได้จริงหรือไม่ หลังจากนั้นก็ท าการออกแบบสอบถาม 
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โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และ ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม และท าการเก็บ
ข้อมูลกับผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ที่ได้ท า
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีประเด็นส าคัญ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
 3.2.1.แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
ดังนี้   (1) เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถาม และ ( 2) สร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ที่ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ค้าชายแดนที่ตอบแบบสอบถาม ค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และไทยกับกัมพูชา 
ได้แก่ ประเภทธุรกิจ เน้นการส่งออก และ/หรือ การน าเข้า ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ
บริหารจัดการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งเป็นแบบการให้ตอบค าถาม
โดยเลือกจ านวน  1 ค าตอบ  
    ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ
เงินของผู้ค้าชายแดนของไทย  มีลักษณะเป็นค าถามแบบ Likert Scale Summated Rating (นรา
ศรี  ไววนิชกุล และ ชูศักดิ ์  อุดมศรี, 2552; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2555) โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ 
Likert  มี 5 ระดับ ดังนี้  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  และ ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ซึ่งแนวค าถามจะถามเกี่ยวกับการเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน/ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์
ของผู้ค้าชายแดนของไทย  ได้แก่ (1) ลักษณะความแตกต่างแต่ละบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อม และ ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล  (2) ปัจจัยทักษะทางการเงิน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ
ทางการเงิน และ (3) การเข้าถึงทางการเงินและรูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบธนาคาร หรือ ไม่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร หรือ นอกระบบ 
รวมทั้ง ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า นอกจากนี้ ผู้ค้าชายแดนที่ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของการเลือกธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน/ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของ
ผู้ค้าชายแดนของไทย 
 3.2.2.การตรวจสอบข้อค าถามหรือเครื่องมือทางการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือ
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การทดสอบการใช้ได้ (Validity) ของแบบสอบถามชุดนี้ ซึ่งน า
แบบสอบถามที่ผ่านคณะกรรมการสอบข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ และได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ให้พิจารณาเพ่ิมเติม (2) น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง (Pilot Survey) ที่เป็นการ
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สอบถามเพียงครั้งเดียว (One-Shot Study) จ านวน 30 ชุด  และ (3) น ามาวิเคราะห์หาค่าความ
น่าเชื่อถือ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Stata ประมวลผล ที่ยึดหลักของค่าแอล
ฟ่า (Alpha Scale) ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ (Reliability Coefficients) ตามแนวคิด
ของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) ของแบบสอบถามชุดนี้ ได้ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือ 
ว่า ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยได้ (Reliability) ที่ได้ค่า Alpha Coefficient และ ความ
เที่ยงตรงที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ เพราะฉะนั้นแบบสอบถามชุดนี้ สามารถใช้เป็นแบบสอบถามการวิจัยได้ 
ซึ่ง ผลจากการประเมินค่าดัชนีความเหมาะสมจากประเด็นค าถามและความเหมาะสมกับภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม พบว่า ดัชนีความเหมาะสมจากประเด็นค าถามและความเหมาะสมกับภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม ปรากฏ ค่าดัชนีความเหมาะสมจากประเด็นค าถามและความเหมาะสมกับภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม มากกว่า 0.70 ทุกข้อ ดังนั้นสามารถใช้ได้ทุกค าถามในการวิจัย 
 3.2.3.พ้ืนที่และประชากรทางการวิจัย  โดยที่การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย  ผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว 
และ ไทยกับกัมพูชา ที่อยู่ในพ้ืนที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทั้ง 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย ผู้
ส่งออกสินค้า และ ผู้น าเข้าสินค้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ค้าระหว่างประเทศที่เป็นทั้งผู้ส่งออกและผู้น าเข้า 
ที่มีรายชื่อเป็นผู้ค้าระหว่างประเทศอยู่ใน Thailand’s Exporters Directory ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  จ านวนทั้งหมด 16,568 ราย  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง 
(Probability Sampling) ด้วยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ที่มีลักษณะการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยการแบ่งโครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างให้สัมพันธ์กับประเทศชายแดนที่เป็นคู่ค้า จ านวน 4 
ประเทศ โดยมีการจัดสรรตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จากผู้ค้าระหว่าง
ประเทศจ านวน 16,568 ราย โดยที่การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้แนวคิดการใช้ขนาดตัวอย่าง
ตามกฎหัวแม่มือหรือกฎอย่างง่าย (Rule of Thumb) โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง ด้วยการใช้
ตารางของ Krejcie และ Morgan (Krejcie, R. V., and Morgan, D. V., 1970) ซึ่งเป็นตารางที่ระบุ
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเมื่อทราบจ านวนประชากรตั้งแต่ประชากร 10 คน จนถึง 100,000 คน โดย
ก าหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5(0.05) ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และใช้ในงายวิจัยเชิงส ารวจ
จะได้ขนาดของประชากรไม่เกิน 400 หน่วย  
 ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยใช้จ านวนรายชื่อผู้ค้าระหว่างประเทศจ านวน 16,568 ราย ที่มีรายชื่อ
ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2558 บันทึกสถิติ และ ก าหนดให้
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5(0.05) ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบค่า
ประชากรจากค่าในตารางแล้ว สามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้  
  ถ้าประชากร 15,000 หน่วย จะก าหนดขนาดตัวอย่าง  375 หน่วย 
  แต่ถ้าประชากร 20,000 หน่วย จะก าหนดขนาดตัวอย่าง  377 หน่วย 



58 

 

 ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ณ ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5(0.05) ความเชื่อมั่น ร้อย
ละ 95 เท่ากับ จ านวนตัวอย่างที่มีขนาดอยู่ในช่วงระหว่าง 377 หน่วย หรือ มากกว่า  โดยผู้วิจัยจะจัดสรร
โควตาตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูล ประเทศละ 100 หน่วย หรือ มากกว่า 
 3.2.4.การเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากแหล่งข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทย
กับสปป.ลาว  และ ไทยกับกัมพูชา ประกอบด้วย ผู้ส่งออกสินค้า และ ผู้น าเข้าสินค้า โดยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้วยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ค้าชายแดนไทยกับมาเลเซีย 
ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ประกอบด้วย ผู้ส่งออกสินค้า และ ผู้น าเข้าสินค้า 
 3.2.5.การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม แล้วน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  3.2.5.1.การตรวจสอบข้อมูล (Editing) เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และ คัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
  3.2.5.2.การลงรหัส (Coding) เป็นการน าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว มาลงรหัส 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า 
  3.2.5.3.การประมวลผลข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
ลงรหัสที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เช่น 
Stata หรือ อื่น ๆ ท าหน้าที่ประมวลผล 
  3.2.5.4.การค านวณทางสถิติ ประกอบด้วย 
   1.การค านวณด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ใน
แบบสอบถาม ซึ่งการเสนอผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จัดอยู่ในรูปตารางประกอบความ
เรียง 
   2.การค านวณด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics)ประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis 
: EFA), การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Bivariate Analysis) รวมทั้ง 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ Bivariate Ordered Probit 
Regression. 
 
3.3.การส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม   
 เมื่อได้ข้อมูลที่รวบรวมได้แล้ว จะต้องน าข้อมูลมาท าการตีความข้อมูล โดยถือว่าการตีความ
ผลการวิเคราะห์จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติมาเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ ซึ่ง
ข้อมูลประกอบด้วย ตัวเลข ที่สามารถแจงนับได้ และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ
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ขั้นสูง ด้วยการป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear 
Regression Analysis) เป็นสถิติที่เป็นการวิเคราะห์เชิงเส้นของการวิเคราะห์เส้นทางหรือการวิเคราะห์
อิทธิพล (Path Analysis) ที่เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ว่าตัวแปรใดมี
อิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อตัวแปรใดบ้าง นอกจากนี้ยังเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factory Analysis) ที่เป็นการศึกษาด้วยการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันให้อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้หลักของความสัมพันธ์เป็นตัวจัดกลุ่ม  ด้วยการน าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียง
กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยการเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : 
EFA) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของตัวแปร แล้วตีความว่าตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์อย่างไร และ 
วิเคราะห์ด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ Bivariate Ordered Probit 
Regression. 
 
 แบบจ าลองเศรษฐมิติ ในการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด 
 
ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and understanding : KU) 
 𝐾𝑈𝑖= 𝛽11𝐸𝐶1𝑖+𝛽12𝐸𝐶2𝑖+∑ 𝛾1𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢1𝑖                                                          (1) 

 

ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skills and expertise : SE) 
 𝑆𝐸𝐵𝑖= 𝛽21 𝐸𝐶1𝑖+∑ 𝛾2𝐵𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢2𝐵𝑖                                                    (2) 

 𝑆𝐸𝑁𝑖= 𝛽22 𝐸𝐶2𝑖+∑ 𝛾2𝑁𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢2𝑁𝑖                                                                  (3) 

  

ความเชื่อมั่นและทัศนคติ (Confidence and attitudes : CA) 
 𝐶𝐴𝐵𝑖= 𝛽31𝐸𝐶1𝑖+𝛽32𝑇𝑃𝑖+∑ 𝛾3𝐵𝑗

6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢3𝐵𝑖                                                  (4) 

 𝐶𝐴𝑁𝑖= 𝛽33𝐸𝐶2𝑖+𝛽34𝑇𝑃𝑖+∑ 𝛾3𝑁𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢3𝑁𝑖                                                (5) 

 

 
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost : TC) 
 𝑇𝐶𝐵𝑖= 𝛽41𝐾𝑈𝑖+𝛽42𝑆𝐸1𝑖+β43𝐶𝐴1𝑖+∑ 𝛾4𝐵𝑗

6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢4𝐵𝑖                                 (6) 

 𝑇𝐶𝑁𝑖= 𝛽44𝐾𝑈𝑖+𝛽45𝑆𝐸2𝑖+𝛽46𝐶𝐴2𝑖+∑ 𝛾4𝑁𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢4𝑁𝑖                               (7) 

 

อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน (Financial Obstruction : FO) 
 𝐹𝑂𝐵𝑖= 𝛽51 𝑇𝐶1𝑖+∑ 𝛾5𝐵𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢5𝐵𝑖                                                                (8) 

 𝐹𝑂𝑁𝑖= 𝛽52 𝑇𝐶2𝑖+∑ 𝛾5𝑁𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢5𝑁𝑖                                                              (9) 
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การเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน (Use Behavior : Use) โดยไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ (Informal bank 
system : I ) ใช้ Bivariate Ordered Probit 
 𝐼𝐵𝑖= 𝛽61𝐹𝑂1𝑖+𝛽62𝐹𝑂2𝑖+∑ 𝛾6𝐵𝑗

6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢6𝐵𝑖                                      (10) 

 𝐼𝑁𝑖= 𝛽63𝐹𝑂1𝑖+𝛽64𝐹𝑂2𝑖+∑ 𝛾6𝑁𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢6𝑁𝑖                                             (11) 

 
และ 
𝑈𝑆𝐸𝐵𝑖 = 1  หาก  -∞ < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵𝑖 

 = 2  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 

 = 3  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 

 = 4  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 + 𝐶𝑢𝑡𝐵4 

 = 5  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 + 𝐶𝑢𝑡𝐵4 < 𝐼𝐵𝑖 < ∞ 

และ 𝐼(𝑢6𝐵𝑖 ,
𝑢6𝑁𝑖) = 𝛿 ≠  0 

 
โดย KU = ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and understanding) 
 EC = ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม (Experience and circumstance) 
   EC1 = ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   EC2 = ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 SE = ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skills and expertise) 
   SE1 = ทักษะและความเชี่ยวชาญระบบท่ีผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   SE2 = ทักษะและความเชี่ยวชาญระบบท่ีไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 CA = ความเชื่อมั่นและทัศนคติ (Confidence and attitude) 
   CA1 = ความเชื่อมั่นและทัศนคติระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   CA2 = ความเชื่อมั่นและทัศนคติระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 TP = ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน (บุคลิกภาพ) (Trader personality) 
 TC = ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า (Transaction costs) 
   TC1 = ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   TC2 = ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 FO = อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน (Financial obstruction) 
   FO1 = อุปสรรคเข้าถึงทางการเงินระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   FO2 = อุปสรรคเข้าถึงทางการเงินระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 Use = ระดับชั้นของพฤติกรรมการเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน (Use behavior) ผ่าน 
   ธนาคารพาณิชย์ 
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 I = ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ที่ก าหนดระดับชั้นของพฤติกรรมการเลือกท า 
   ธุรกรรม 
 X1 = ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) มีค่าเท่ากับ 1 กรณีท่ีผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่ 
   เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน (Non-manager) และ 0 กรณีท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจ คือ  
   ผู้จัดการ 
 X2 =  ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) มีค่าเท่ากับ 1 กรณีท่ีผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด  
    (Thai 100%) และ 0 กรณีอ่ืน ๆ  
 X3 =  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นมาเลเซีย (Malaysia) 
 X4 =  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็น สปป.ลาว (Lao) 
 X5 =  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา (Cambodia) 
 X6 =  ประสบการณ์การค้าชายแดนมากกว่า 10 ปี (Ex > Yrs)  
 



 

ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ตัวแปรจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

เพศ 
1.ชาย 
2.หญิง 
t-test 
อายุ 
1.20 – 30 ปี 
2.31 – 40 ปี 
3.41 – 50 ปี 
4.51 ปีขึ้นไป 
F-test 
ระดับการศึกษา 
1.ต  ากว่าปริญญาตรี 
2.ปริญญาตร ี
3.ปริญญาโท 
4.ปริญญาเอก 
F-test 
ต าแหน่งหน้าที งาน 
1.กรรมการ/ผู้บริหาร/
เจ้าของ 
2.ผู้จัดการทั วไป 
3.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/
การเงิน 

 
304 
355 
 
 
150 
199 
203 
107 
 
 
258 
295 
96 
10 
 
 
381 
 
119 
69 

 
 0.7128 
 1.6926 
 1.5526 
 
 0.6925 
 0.7076 
 0.7032 
 0.7021 
 0.2404 
 
 0.6890 
 0.7032 
 0.7285 
 0.7437 
 1.5576 
 
 0.6947 
 
 0.7668 
 0.7111 

  
0.6610 
0.6447 
1.2654 
 
0.6564 
0.6522 
0.6375 
0.6745 
1.2147 
 
0.6537 
0.6532 
0.6432 
0.6708 
0.1477 
 
0.6392 
 
0.7122 
0.6594 

  
0.6671 
0.6464 
1.5824 
 
0.6492 
0.6692 
0.6404 
0.6702 
1.3350 
 
0.6502 
0.6614 
0.6558 
0.6417 
0.2300 
 
0.6404 
 
0.7206 
0.6806 

  
0.6684 
0.6526 
1.2098 
 
0.6558 
0.6665 
0.6496 
0.6729 
0.6060 
 
0.6596 
0.6559 
0.6738 
0.6500 
0.2906 
 
0.6483 
 
0.7143 
0.7011 

  
0.7710 
0.7570 
0.8877 
 
0.7400 
0.7644 
0.7660 
0.7897 
0.3073 
 
0.7422 
0.7729 
0.7891 
0.7875 
1.7508 
 
0.7690 
 
0.7815 
0.7536 

  
0.6920 
0.6665 
1.7026* 
 
0.6654 
0.6781 
0.6715 
0.7097 
1.2691 
 
0.6642 
0.6786 
0.7181 
0.6500 
1.9218 
 
0.6791 
 
0.7075 
0.6784 
 

  
0.6466 
0.6348 
0.8172 
 
0.6435 
0.6459 
0.6330 
0.6387 
0.1829 
 
0.6289 
0.6423 
0.6621 
0.6625 
0.8312 
 
0.6290 
 
0.6951 
0.6345 

  
0.6657 
0.6532 
0.8579 
 
0.6508 
0.6803 
0.6416 
0.6636 
1.5636 
 
0.6507 
0.6636 
0.6693 
0.6375 
0.3683 
 
0.6535 
 
0.7090 
0.6721 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

 
4.อื น ๆ โปรดระบุ... 
F-test 
 

 
90 
 
 

  
0.6396 
11.0146*** 
 

  
0.6227 
7.2134*** 
 

  
0.6171 
9.4313*** 
 

  
0.6056  
9.8273*** 
 

  
0.7236 
1.6606 
 

  
0.6361 
 2.3872* 
 

  
0.6194 
4.4269*** 
 

  
0.6056 
 5.6283*** 
 

 

ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
เลือกท าธุรกรรมทางการ
เงิน 
1.กรรมการ/ผู้บริหาร/
เจ้าของ 
2.ผู้จัดการทั วไป 
3 . ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย บั ญ ชี /
การเงิน 
4.อื น ๆ โปรดระบุ... 
F-test 
ลักษณะองค์กรของท่าน 
1.ส่งออก 
2.น าเข้า 
3.ทั้งส่งออก และ น าเข้า 
F-test 
 

 
 
 
499 
 
82 
69 
 
9 
 
 
196 
133 
330 
 

 
 
 
0.6961 
 
0.7370 
0.7092 
 
0.6458 
1.8076 
 
0.7050 
0.6992 
0.7011 
0.0550 

  
 
 
0.6391 
 
0.6911 
0.7011 
 
0.6528 
4.6457*** 
 
0.6567 
0.6585 
0.6471 
0.3260 

  
 
  
 0.6470 
 
 0.6728 
 0.6993 
 
 0.6667 
 2.3132* 
 
 0.6809 
 0.6482 
 0.6442 
 3.1441** 

  
 
 
0.6528 
 
0.6791 
0.6975 
 
0.5903  
2.3747* 
 
0.6789 
0.6668 
0.6458  
2.5783* 

  
 
 
0.7673 
 
0.7393 
0.7844 
 
0.6111 
2.4496* 
 
0.7768 
0.7350 
0.7670 
1.8289 

  
 
 
0.6767 
 
0.6921 
0.6839 
 
0.5972 
0.7072 
 
0.6830 
0.6687 
0.6794 
0.2308 

  
 
 
0.6328 
 
0.6707 
0.6549 
 
0.6632 
1.2057 
 
0.6475 
0.6525 
0.6310 
0.8561 

  
 
 
0.6523 
 
0.6753 
0.6938 
 
0.6111 
1.4191 
 
0.6607 
0.6598 
0.6576 
0.0189 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

ประเภทผลิตภัณฑ์ที 
องค์กรท่านประกอบ
ธุรกรรม 
1.เกษตรกรรมแลผลิตผล
ทางการเกษตร 
2.ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า 
3.อุตสาหกรรม
เครื องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
4.อื น ๆ โปรดระบุ... 
F-test 
จ านวนบุคลากรที ท างาน
อยู่ในองค์กรของท่าน 
1.น้อยกว่า 50 คน 
2.51 – 100 คน 
3.101 – 200 คน 
4.มากกว่า 200 คน 
F-test 

 
 
 
197 
 
147 
137 
 
 
178 
 
 
 
499 
74 
40 
46 
 
 

 
 
 
0.7141 
 
0.7245 
0.7030 
 
 
0.6689 
3.6338** 
 
 
0.6976 
0.7424 
0.7250 
0.6630 
2.6794** 
 

  
 
 
0.6743 
 
0.6621 
0.6426 
 
 
0.6271 
2.8965** 
 
 
0.6526 
0.6903 
0.6615 
0.5788 
4.4510*** 
 

  
 
 
 0.6908 
 
 0.6613 
 0.6432 
  
 
 0.6227 
 5.5952*** 
 
 
 0.6526 
 0.7038 
 0.6656 
 0.6060 
 3.5203** 
 

  
 
 
0.6989 
 
0.6764 
0.6337 
 
 
0.6232  
8.3671*** 
 
 
0.6632 
0.6858 
0.6687 
0.5747 
4.7914*** 
 

  
 
 
0.7665 
 
0.7866 
0.7199 
 
 
0.7746 
  3.0244** 
 
 
0.7680 
0.7348 
0.7500 
0.7717 
0.6742 
 

  
 
 
0.7135 
 
0.6913 
0.6679 
 
 
0.6366 
5.4946*** 
 
 
0.6809 
0.6799 
0.6719 
0.6535 
0.3013 
 

  
 
 
0.6677 
 
0.6522 
0.6467 
 
 
0.5950 
5.3605*** 
 
 
0.6427 
0.6584 
0.6336 
0.5897 
1.4323 

  
 
 
0.6904 
 
0.6667 
0.6651 
 
 
0.6131 
5.6780*** 
 
 
0.6601 
0.7044 
0.6500 
0.5815 
4.1824*** 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

ประสบการณ์ของท่าน ที 
อยู่ในอุตสาหกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ 
1.น้อยกว่า 5 ปี 
2.6 – 10 ปี 
3.11 – 20 ปี 
4.มากกว่า 20 ปี 
F-test 
ผู้ถือหุ้นหลักองค์กรของ
ท่าน คือ 
1.คนไทยทั้งหมด 
2.ต่างขาติทั้งหมด 
3.ไทยร่วมทุนต่างชาติ 
F-test 
ปกติใช้บริการทางการเงิน
ผ่าน 
1 . ร ะ บ บ ที  1  :  ร ะ บ บ
ธนาคารพาณิชย์ 
2.ระบบที  2 : นอกระบบ 
( ร ะบบที ไ ม่ ใ ช่ ธนาคาร
พาณิชย์) 
 

 
 
 
278 
194 
125 
62 
 
 
 
571 
25 
63 
 
 
 
346 
 
84 
 
 

 
 
 
0.7080 
0.7133 
0.6845 
0.6744 
1.4460 
 
 
0.6960 
0.7750 
0.7262 
3.4586** 
 
 
0.7079 
 
0.6682 
 
 

  
 
 
0.6679 
0.6609 
0.6207 
0.6190 
3.4029** 
 
 
0.6496 
0.6583 
0.6739 
0.6332 
 
 
0.6528 
 
0.6017 
 
 

  
 
 
 0.6728 
 0.6626 
 0.6297 
 0.6122 
 3.5047** 
  
  
0.6563 
 0.6633 
 0.6495 
 0.0723 
  
  
0.6531 
 
 0.6210 
  
 
 

  
 
 
 0.6715 
 0.6727 
 0.6410 
 0.6058 
 3.5885** 
  
  
0.6594 
 0.6625 
 0.6637 
 0.0222 
  
  
0.6544 
 
 0.6161 
  
 

  
 
 
0.7540 
0.7597 
0.7880 
0.7681 
0.8601 
 
 
0.7664 
0.7900 
0.7262 
1.3675 
 
 
0.7699 
 
0.6860 
 
 

  
 
 
 0.6904 
 0.6749 
 0.6625 
 0.6663 
 0.7530 
  
 
 0.6783 
 0.6675 
 0.6825 
 0.0549 
  
  
0.6721 
 
 0.6406 
  
 

  
 
 
 0.6525 
 0.6464 
 0.6235 
 0.5993 
 1.8427 
  
 
 0.6351 
 0.6762 
 0.6721 
 1.6307 
  
  
0.6460 
 
 0.6071 
  
 

  
 
 
   0.6704 
  0.6733 
  0.6310 
  0.6190 
  2.6265** 
   
   
0.6561 
  0.7000 
  0.6687 
  0.7537 
   
   
0.6539 
 
  0.6116 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

 
3.ทั้งสองระบบ 
F-test 
ข้อมูลการค้าชายแดนที 
ท่ านท าธุ รกรรมการค้า
ชายแดนด้วย 
1.มาเลเซีย 
2.สปป.ลาว 
3.เมียนมา 
4.กัมพูชา 
F-test 

 
229 
 
 
 
 
186 
178 
125 
170 
 

 
0.7052 
2.0024 
 
 
 
  0.6482 
 0.7482 
 0.6520 
 0.7489 
21.0682*** 

  
0.6699 
5.3179*** 
 
  
 
  0.5918 
  0.7243 
  0.5920 
  0.6873 
31.4839*** 

  
 0.6730 
 3.0791** 
  
    
 
  0.6080 
  0.6980 
  0.6123 
  0.6963 
15.9234*** 

  
 0.6842 
 5.6144*** 
  
  
 
 0.5941 
 0.7142 
 0.6260 
 0.7000 
23.1131*** 

  
0.7822 
7.5733*** 
 
 
 
 0.7278  
 0.7704 
 0.7840 
 0.7801 
2.8758** 

  
 0.7014 
 3.4907** 
  
 
 
  0.6505 
  0.7363 
  0.5475 
  0.7441 
38.3889*** 

  
 0.6437 
 1.5520 
  
 
 
  0.6027 
  0.7175 
  0.5200 
  0.6888 
40.6397*** 

  
    0.6840 
  4.9237*** 
   
  
 
   0.5988 
   0.7310 
   0.5850 
   0.7037 
28.0827*** 

 

Total 659   0.7019  0.6523    0.6560    0.6600    0.7635    0.6783    0.6402      0.6590  
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1  ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01      
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการเลือกใช้ระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 

 
Legend : * p<.1; ** p<.05; *** p<.01 
Model 1 ถึง 9 ประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง ด้วยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS) 
Model 10 และ 11 ประมาณค่าแบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit ด้วยวิธีการความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation : MLE) 

1.KU

Variable 2.Bank 3.Nonbank 4.Bank 5.Nonbank 6.Bank 7.Nonbank 8.Bank 9.Nonbank 10.Bank 11.Nonbank

EC1 0.3629 *** 0.6027 *** 0.4904 ***  

EC2 0.2769 *** 0.7338 *** 0.7117 ***  

TP 0.2920 *** -0.0180  

KU 0.0530 0.1096 ***  

SE1 0.2123 ***  

SE2 0.2522 ***  

CA1 0.2998 ***  

CA2 0.2829 ***  

TC1 0.5503 ***  

TC2 0.5497 ***  

FO1 -0.4912 *** 0.1154 **

FO2 0.0522 -0.5479 ***

Non-manager -0.3119 *** 0.1652 * -0.1451 ** -0.0369 -0.1530 ** -0.1304 -0.1332 0.0428 -0.0639 -0.3053 **

Thai 100% -0.2247 *** 0.1793 *** -0.0443 0.0390 -0.0059 -0.2278 *** 0.2303 *** 0.3110 *** -0.0834 0.1118 -0.1860

Malaysia 0.0568 0.0479 -0.0660 0.0012 -0.1307 ** 0.3436 *** 0.2247 *** 0.2819 *** -0.0709

Lao 0.3954 *** 0.2825 *** 0.2460 *** 0.0803 0.1847 *** 0.2841 *** 0.2967 *** 0.4386 *** 0.3077 ***

Cambodia 0.4117 *** 0.0718 0.1407 ** -0.0091 0.1226 * 0.4161 *** 0.3823 *** 0.2596 *** 0.2190 *** -0.2551 ** 0.3142 ***

Ex > 10 Yrs 0.1958 ** -0.3394 ***

cut1 -2.5515 *** -1.5838 ***

cut2 -1.7872 *** -1.0141 ***

cut3 -0.6226 *** -0.1604 *

cut4 0.4956 *** 1.1616 ***

Rho -0.1652 ***

N 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659  

RSS 441.3346 399.4989 247.8011 347.1957 270.4086 478.9768 405.5534 410.3799 395.3622  

LogLikelihood -802.9773 -770.1616 -612.7975 -723.9254 -641.5654 -829.9465 -775.1178 -779.0160 -766.7319 -1621.8272  

F-test 39.9495 *** 60.2693 *** 154.1845 *** 72.8456 *** 116.6391 *** 26.9938 *** 44.9565 *** 56.2016 *** 61.8744 ***  

Chi-square Test 137.4617 ***  

R-square 0.3293 0.3929 0.6234 0.4723 0.5890 0.2721 0.3837 0.3763 0.3991  

Adj. R-square 0.3210 0.3863 0.6194 0.4659 0.5840 0.2620 0.3751 0.3696 0.3927  

Legend : * p <.1; ** p <.05; *** p <.01

Model 1 ถงึ 9 ประมาณคา่แบบจ าลองสมการถดถอยเชงิเสน้ตรง ดว้ยวธิกีารก าลงัสองนอ้ยทีส่ดุแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS)

Model 10 และ 11 ประมาณคา่แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit ดว้ยวธิกีารความเป็นไปไดส้งูสดุ (Maximum Likelihood Estimation : MLE)

                   SE                   CA                   TC                   FO                      Use
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EC : Experience and circumstance  TP : Trader personality  KU : Knowledge and understanding 
SE : Skills and expertise   CA : Confidence and attitude TC : Transaction costs 
FO : Financial obstruction   Use : Use behavior   RSS : Residual sum of square 
 
EC1 : ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที ผ่านธนาคารพาณิชย์  EC2 : ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
KU : ความรู้และความเข้าใจ      TP : ลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้ค้าชายแดน  
SE1 : ทักษะและความเชี ยวชาญระบบที ผ่านธนาคารพาณิชย์  SE2 : ทักษะและความเชี ยวชาญระบบที ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
CA1 : ความเชื อมั นและทัศนคติระบบที ผ่านธนาคารพาณิชย์  CA2 : ความเชื อมั นและทัศนคติระบบที ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
TC1 : ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที ผ่านธนาคารพาณิชย์  TC2 : ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
FO1 : อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินระบบที ผ่านธนาคารพาณิชย์  FO2 : อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินระบบที ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
U1 : พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบที ผ่านธนาคารพาณิชย์   U2 : พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบที ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 
Non-manager :  ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที เป็นเจ้าหน้าที หรือพนักงาน Thai 100% : ผู้ค้าที เป็นคนไทยทั้งหมด 
Ex > 10 Yrs : ประสบการณ์การค้าชายแดนมากกว่า 10 ปี   Malaysia : ประเทศคู่ค้าที เป็นมาเลเซีย 
Lao :  ประเทศคู่ค้าที เป็น สปป.ลาว    Cambodia : ประเทศคู่ค้าที เป็นกัมพูชา  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร ที่
สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 2) ศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านและไม่ผ่านระบบธนาคาร ของผู้ค้าชายแดนของไทย ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยเป็น
ล าดับขั้นตอนดังนี ้
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรตัวอย่าง 
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้าชายแดน 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะทางการเงิน 
  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน 
  ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน  
  ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมทางการค้า 
 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามลักษณะทั่วไปของผู้ค้าชายแดน 
    ของไทย 
  ส่วนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
  ส่วนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Bivariate 
   Analysis) 
  ส่วนที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้ระบบการเงิน ของผู้ค้าชายแดนของไทย 
   ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ   
                               Bivariate Ordered Probit Regression 
 
4.1.ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 



63 

 

 

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ที่เป็นผู้ค้าขายแดน ทั้งผู้ส่งออกและผู้น าเข้า ตัวแทนส านักการค้าต่างประเทศ 
ตัวแทนด่านศุลกากร ตัวแทนธนาคารพาณิชย์เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัด
สงขลา จ านวนทั้งหมด 46 ท่าน (บุคลานุกรม) ซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นรูปแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
construct Interview) โดยประเด็นของการสัมภาษณ์จะเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดวิจัย ที่ค าถามสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับลักษณะของการค้าชายแดน ทักษะทางการเงิน การเข้าถึงทาง
การเงิน รวมทั้ง รูปแบบการเลือกท าธุรกรรมทางการเงินและต้นทุนธุรกรรมทางการเงินด้วย เพ่ือที่จะน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรตัวอย่าง  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ านวน 46 ท่าน ผู้วิจัย
สามารถสรุปรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ แบ่งตามลักษณะหน้าที่งานของกลุ่มที่มี
ผลต่อรูปแบบการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินดังตารางที่ 4.1 และ ภาพที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ 

เขต
เศรษฐกิจ

พิเศษ 

ด่าน
ศุลกากร 

ส านัก
การค้า

ต่างประเทศ 

ธนาคาร
เอกชน 

ธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ 

ผู้ค้า
ชายแดน

ด้าน
น าเข้า 

ผู้ค้า
ชายแดน

ด้าน
ส่งออก 

 
รวม 

 

แม่สอด  
จ.ตาก 

1 1 2 2 1 1 8 

อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

1 1 2 2 2 2 10 

จ.ตราด 1 1 2 2 2 0 8 
จ.มุกดาหาร 1 1 2 2 2 2 10 
สะเดา/ปา
ดังเบซาร์  
จ.สงขลา 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
10 

รวม 6 5 10 10 8 7 46 
ที่มา  สรุปรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ (บุคลานุกรม) 
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          ภาพที่ 4.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์  
 ที่มา สรุปจากการสัมภาษณ์ 
 
 จากตารางที่ 4.1 และ ภาพที่ 4.1 สรุปรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกท้ังห้าพ้ืนที่ 46 ท่าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มท่ี
ให้บริการผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินมีจ านวน 20 ท่าน โดยเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชน 10 ท่าน และ 
ธนาคารพาณิชย์รัฐวิสาหกิจ 10 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้ค้าชายแดน มีจ านวน 15 ท่าน โดยเป็นผู้ค้าชายแดนด้าน
น าเข้า 8 ท่าน และ ผู้ค้าด้านส่งออก 7 ท่าน และ กลุ่มที่ 3 ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนมีจ านวน 11 ท่าน โดยเป็นตัวแทนด่านศุลกากร 6 ท่าน และ 
ส านักการค้าต่างประเทศ 5 ท่าน 
 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการค้าชายแดน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ านวน 46 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการค้าชายแดนได้ดังนี้ 
 1.แนวโน้มของการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึนทุกปี 
 
 
 

Customs:6
13%

Office of 
Foreign Trade:5

11%

Private Bank:10
22%

State-owned 
Bank:10

22%

Importer:8
17%

Exporter:7
15%

OBSERVATION (46)
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ตารางท่ี 4.2 มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน                                                                                                      
                                                                                                     มูลค่า (ล้านบาท) 

ล าดับ ประเทศ 2556 2557 2558 
1 มาเลเซีย 501,402.01 507,655.46 485,758.96 
2 เมียนมา 196,861.58 214,387.23 214,694.38 
3 สปป.ลาว 132,137.16 151,063.69 176,474.54 
4 กัมพูชา 93,836.31 114,465.84 124,312.64 

รวม ......... 924,237.06 987,572.22 1,001,240.52 
ที่มา  กรมการค้าระหว่างประเทศ (2559) 
  
 จากตารางที่ 4.2 มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียด
ของมูลค่าการค้าชายแดนได้ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 
เป็น 2557 ส่วนปี 2558 มูลค่าลดลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลริงกิตกับบาทมีการเปลี่ยนแปลมาก
จาก 9 บาทลงมาเป็น 7 บาท ล าดับที่ 2 ประเทศเมียนมา มีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นทุกปี ล าดับที่ 3 
สปป.ลาว มีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นทุกปี และ ล าดับที่ 4 ประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้าชายแดน
เพ่ิมข้ึนทุกปีด้วยเช่นกัน 
 2.สินค้าที่ส่งออกและน าเข้าท่ีมีปริมาณมาก ในแต่ละพ้ืนที่ชายแดนของปี 2558 
 
ตารางท่ี 4.3 สินค้าส่งออกและน าเข้าท่ีมีปริมาณมาก 

ประเทศ สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 
มาเลเซีย ส่ วนประกอบและ อุ ปกร ณ์  

ประกอบใช้ส าหรับเครื่องจักร 
สื่อบันทึกที่ยั งไม่ ได้บันทึก ที่
จัดท าไว้เพ่ือการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฎการณ์อ่ืน ๆ 

เมียนมา น้ าตาลทราย ถั่วลิสง 
สปป.ลาว แท้งค์เปล่า อุปกรณ์ท าด้วยโลหะ ทองแดงบริสุทธ์ 
กัมพูชา เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เ ค รื่ อ ง รั บ ส่ ง สั ญ ญ า ณ แ ล ะ

อุปกรณ์ติดตั้ง 
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ (2559) 
  
 จากตารางที่ 4.3  สินค้าส่งออกและน าเข้าที่มีปริมาณมาก ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของ
สินค้าส่งออกและน าเข้าที่มีปริมาณมากของปี 2558 แต่ละพ้ืนที่ชายแดนได้ดังนี้ 1.ประเทศมาเลเซีย จะ
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ส่งออกสินค้าที่เป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้ส าหรับเครื่องจักร รวมทั้ง น าเข้าสินค้าที่เป็นสื่อ
บันทึกท่ียังไม่ได้บันทึกที่จัดท าไว้เพ่ือการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อ่ืน ๆ 2.ประเทศเมียนมาจะส่งออก
สินค้าที่เป็นน้ าตาลทราย และ น าเข้าสินค้าที่เป็นถั่วลิสง 3.สปป.ลาว จะส่งออกสินค้าที่เป็นแท้งค์เปล่า 
อุปกรณ์ท่ีท าด้วยโลหะ รวมทั้งน าเข้าสินค้าที่เป็นทองแดงบริสุทธ์ และ 4.ประเทศกัมพูชา จะส่งออกสินค้า
ที่เป็นเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน าเข้าสินค้าที่เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 
 3.ลักษณะของคู่ค้าชายแดน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของลักษณะของคู่ค้าชายแดนได้ดังนี้ 
1.ประเทศมาเลเซีย จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่พิธีกรรมทางศาสนาบางช่วงเวลา จะเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการท างานการค้าชายแดน จะอิงเงินสกุลริงกิต มาเลเซียมีปัญหาคอรัปชั่นสูงมาก ควบคุมยาก 2.
ประเทศเมียนมา จะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีภาษีเรียกเก็บค่อนข้างซับซ้อนโดยขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของ
ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ การค้าชายแดนจะอิงสกุลบาท ปัญหาชนกลุ่มน้อยจะเป็นปัญหาใหม่ นิยมสินค้าไทย 
3.สปป.ลาว จะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลักษณะวัฒนธรรมคล้ายกันกับไทย การค้าชายแดนจะอิง
เงินสกุลบาท จะนิยมสินค้าไทย การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นจะเข้าใจง่ายกว่าพ้ืนที่ชายแดนประเทศอ่ืน  
และ 4.ประเทศกัมพูชาจะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ก าลังมีการ
พัฒนาแต่จะช้ากว่าไทยมาก การค้าชายแดนจะอิงเงินสกุลเงิน จะนิยมสินค้าไทย  
 จากรายละเอียดเกี่ยวกับการการค้าชายแดน ที่สรุปรายละเอียดดังกล่าวด้านบนนั้น ผู้สัมภาษณ์
ได้สรุปข้อมูลจากค าให้สัมภาษณ์บางส่วน มาประกอบการวิจัย ดังนี้ 
 “มีการค้าชายแดน 2 ลักษณะ คือ ทางบก ขนส่งผ่านสะพาน และ ทางน ้า ขนส่งผ่านทางเรือ 
โดยปริมาณทางบกจะมีมูลค่ามากกว่าทางน ้า และ มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีต้นทุน
ที่มองไม่เห็นด้วย รวมทั งการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบกติดปัญหาระยะเวลาการปฏิบัติงานของด่าน/
พิธีการ เวลาปิด/เปิดด่าน แต่จะเร็วกว่าทางเรือ นอกจากนี การผ่านแดน อยู่ภายใต้สนธิสัญญาบาซิโรน่า 
ว่าประเทศต่าง ๆ ต้องอ้านวยความสะดวกผ่านแดนให้ประเทศปิด เช่น ลาว ซึ่งหลักการ Transit จะไม่
เปิดตู้ แต่จะพิจารณาความเสี่ยงประกอบ โดยใช้วิธีการเอ็กซเรย์ดูว่า ต้องมีการเปิดตรวจสอบหรืออย่างไร 
ซึ่งต้องสัมพันธ์กัน สามารถส้าแดงเอกสารและรายละเอียดได้ ไม่เสี่ยง (ถ้าเสี่ยง ต้องเปิดตรวจสอบได้) 
รวมทั งการค้าผ่านแดนยังขึ นอยู่กับกฎหมายภายในประเทศของแต่ละประเทศ เช่น ของไทย พรบ 
พาณิชย์ ในอดีตห้ามน้าเข้าน ้าตาล ตู้เกมส์ งาช้าง แต่ปัจจุบัน สินค้าผ่านแดน ได้มีการปรับปรุง โดย
สามารถน้าผ่านแดนได้แล้ว นอกจากนี การค้าผ่านแดนของประเทศไทยจะมีอุปสรรคมาก เกี่ยวกับเรื่องกฎ 
ระเบียบ กฎหมาย หลายส่วนหลายหน่วยงาน ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กัน ดังนั นประเทศไทย ควรอ้านวยความ
สะดวกให้ผ่านแดนได้อย่างสะดวกมากขึ น จะส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการค้ามากขึ น” 

คุณสมยศ  ไม้หลากสี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ คุณสมชาย  นิยมชาติ 
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
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 “กระทรวงพาณิชย์ไม่ค่อยดูแลผู้ประกอบการหลังจากจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ท้าหน้าที่แค่รับ
จดทะเบียนอย่างเดียว ไม่ปรับปรุงข้อมูลที่เป็น ทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่
ติดตามผู้ประกอบการ และ กระทรวงพาณิชย์มองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องแจ้งให้
กระทรวงพาณิชย์ทราบเอง ส่วนในปี 2562 พื นที่หนองเอ่ียนเป็นเป้าหมายที่จะเป็นเส้นทางขนส่งสายใหม่ 
ส้าหรับขนส่งสินค้า แทน ปอยเปต ที่จะเป็นเพียงส้าหรับการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวและส่วนตัว ด้วย
งบประมาณ 250 ล้าน และ โครงการ Common Control Area : CCA เป็นโครงการที่จะตรวจร่วมกัน 
และ เป็นแผนในอนาคตที่จะเกิดขึ นที่หนองเอ่ียนที่จะตรวจร่วมกันของหน่วยงาน CIQ”  

คุณสาธิต  ภู่หอมเจริญ  นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
  “การค้าบริเวณชายแดนคลองใหญ่ จะมีการให้บริการรถเข็น ขนาดเล็กกว่าที่อรัญประเทศ สูง 2 
เมตร ใช้ส้าหรับขนกระเป๋า หรือ ผลไม้ ซึ่งการค้าชายแดนที่นี่จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารทะเล แปรรูป
สินค้าเกษตร ผลไม้ รวมทั ง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มาจากนอกพื นที่เข้ามาให้บริการ นอกจากนี  ตราดมี
โครงการก่อสร้างท่าเรือน ้าลึกเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้า และ การท่องเที่ยว ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ทั งอ้าเภอคลองใหญ่ ที่ราชพัสดุ ให้เอกชนดูแล เนื่องจาก นิคมอุตสาหกรรมไม่รับหน้าที่ดูแล แต่ที่นี่ส่วน
ใหญ่เป็นพื นที่สีเขียวที่รองรับการบริการเกี่ยวกับท่าเรือ หรือ แปรรูปเกษตร ดังนั นจะเป็นอุปสรรคต่อ
อุตสาหกรรมหนักที่จะเข้ามาลงทุน ซึ่งเขต SEZ นี  จะอยู่ที่บ้านไม้รูด ขนานกับหาดบานชื่น 895 ไร่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของรัฐ แต่ฝั่งกัมพูชาที่อยู่ตรงข้าม คือ เกาะกง จะได้เปรียบเมืองไทย คือ 
1.ได้เปรียบเรื่องค่าแรงงาน คือ ถูกกว่า 2.คนไทยไปสร้างโรงงานที่เกาะกง และ 3.เกาะกงมีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกง นอกจากนี สถิติการค้าชายแดน มีมากขึ น ทั งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ น และมีผู้ประกอบการ
มากขึ น แบ่งเป็น 1.การส่งออก จะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค และ วัตถุดิบ 2.การน้าเข้า จะเป็น
สินค้าประเภทสายไฟ มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมก่ึงส้าเร็จรูป ส้าเร็จรูป(มูลค่าสูง) และ อุปกรณ์ก่อสร้าง” 

คุณพงศ์พชร  พันธุ์สุข  ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร 
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด 

 “ระหว่างไทยกับเมียนมามีสถิติการค้าชายแดน ผ่านแดนเพ่ิมขึ น ท้าให้มีมูลค่ารวมการค้า
ชายแดนเพ่ิมขึ น โดยปีงบประมาณ 2559 มีการส่งออกเพ่ิมขึ น 21.73% ส่วนการน้าเข้าลดลง 11.41% 
ท้าให้เกิดมูลค่าการค้าชายแดนรวม เพ่ิมขึ น 19.70% ส่วนสินค้าผ่านแดน จะไม่ได้ค่าอากรและจะได้
เฉพาะโลจิสติกส์เท่านั น มีการส่งเสริมให้เป็นเมืองจักรยานสองแผ่นดิน ท้ากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยว ส่วนปัญหาและอุปสรรคทางการค้าของประเทศเพ่ือนบ้าน 1.การเมืองของเมียนมา 2.ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ เอกสารบางประเภทต้องขออนุญาตที่เนปิดอร์ ใช้เวลาเดินทางมาก ถนนไม่ดี 3.โครงสร้าง
พื นฐาน ส้าหรับไทยก้าลังมีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งที่ 2 4.ระบบการเงินและค่าของเงินยังไม่
เสถียร” 

คุณอารีนา  คงตระกูล นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 
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ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก 
 “รูปแบบการค้าชายแดน 1.ฝั่งมาเลเซีย จะเป็น Duty Free Complex 2.ฝั่งไทย 2.1.ร้านขาย
ของทั่ว ๆ ไป แต่จะมีชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของร้าน 2.ร้านสะดวกซื อ เช่น เซเว้นอีเลปเว่น McDonald’s 
3.ร้านทอง 4.โรงแรม ที่พัก 5.อ่ืน ๆ  ซึ่งสถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 2558 รวม 
1,001,240.52 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.มาเลเซีย 485,758.96 ล้านบาท 2.เมียนมา 3.สปป ลาว 4.
กัมพูชา จึงท้าให้การค้าระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ นตลอด 1.เพราะด่านสะเดา บ้านด่านนอก ใหญ่ที่สุด อยู่
ตรงข้ามรัฐเคดาร์ มาเลเซีย มีเส้นทางสายหลักไปมาเลเซีย ท่าเรือปีนัง (ไม่เกิน 200 กม) และ ท่าเรือกลาง 
(475 กม) และ วิ่งไป สิงคโปร์ไมเ่กิน 823 กม 2.ด่านปาดังเบซาร์  จะอยู่ตรงข้ามเมืองปาดังเบซาร์ รัฐปริศ 
มาเลเซีย เน้นการขนส่งทางรถไฟ จะขนานมากับทางรถยนต์ที่ไปบัตเตอร์เวิด(ปีนัง)  3.SEZ ส่วนของปา
ดังเบซาร์ ที่มีโครงการรถไฟรางคู่ จากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์ เชื่อมกับมาเลเซียที่มีรางคู่อยู่แล้ว 4.
ข้อตกลงระหว่างไทยกับมาเลเซีย เกี่ยวกับรถขนส่ง ตกลงว่า เลยด่านแล้ว ไม่จ้าเป็นต้องถ่ายรถ แต่ให้ขับ
เลยเข้าไปถึงปีนัง หรือ โรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport : 
AFFIST) ที่เป็นแผนส้าหรับโครงการในอนาคต ที่ต้องมีการลงทะเบียน โดยให้ไทยเป็นประเทศกลาง
ส้าหรับประเทศต้นทางจะผ่านไปปลายทาง ถึงแม้จะเสียเปรียบก็ตาม คู่กับ กรอบความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการอ้านวยสะดวกในการขนส่งผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit : AFFGIT) โดยเป็นการขนส่งสินค้าไปประเทศที่ 3 จากต้นทาง ไปยังปลายทาง 
โดยไม่ต้องถ่ายสินค้า แต่ต้องการลงทะเบียน” 

คุณวุฒิพงษ์  ท้าวฟ้า หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 
ด่านสะเดา จ.สงขลา 

 “1.มอเตอร์เวย์จากหาดใหญ่ผ่านปาดังเบซาร์ปลายทางสะเดา 2.รถไฟรางคู่จากหาดใหญ่ไปปา
ดังเบซาร์ 3.SEZ เมื่อมีนักลงทุนก็จะท้าให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ด้วย  4.ด่านนอกโตเร็ว  ถ้าย้อนไป
สิบปีเป็นเมืองอิทธิพล โดยโตหลังจากปาดังเบซาร์สั่งปิดช่องขาวแดง อาคารที่ด่านนอกจะแพงมาก เป็น
ของนักลงทุนมาเลเซีย และ ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ ฟอกเงินหรือเปล่า ความเจริญจะกระจุก
ที่เดียว หน่วยงานแวดล้อม ไม่สามารถรองรับ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเจริญของด่านนอก ทาง
รถยนต์เข้าอีกประเทศหนึ่ง ต้องถ่ายล้า โลจิสติกส์และแรงงานอีกประเทศหนึ่งเกิดขึ น 5.ปาดังเบซาร์ จะมี
ความเจริญได้ต่อเมื่อเกิดโครงการรถไฟรางคู่แล้ว จะท้าให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็น 
Multimodel เพ่ือจะขนส่งต่อไปยังมาเลเซีย  ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีโครงการ Container 
yard แต่ต้องรอการยอมรับจากมาเลเซียก่อน 6.การค้าขายชายแดนปกติ แต่ผ่านแดนเพ่ิมขึ น 7.ผู้
ประกอบรายเดิม รับช่วงจากพ่อแม่ แต่มีบางส่วนที่ผู้ประกอบบางกลุ่มย้ายจากสะเดา เพ่ือหลีกเลี่ยงรถติด
ที่ด่านนอก 8.ปัญหาทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม คือ การละหมาด อาจต้องมีการหยุดท้างาน หรือ วัน
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ศุกร์ต้องละหมาด 14.00 มาเลเซียต้องหยุดทุกอย่าง ไม่สนใจใด ๆ ทั งสิ น หยุดกิจกรรมทุกอย่าง 9.การค้า
ขายของชาวบ้านไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 10.การส้าแดงจะมองที่สินค้าเป็นหลัก ต้องมีใบอนุญาตไม่ได้
มองมูลค่า  11.ปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างคนต่างยึดกฎของหน่วยตัวเอง บางกฎไม่สัมพันธ์
กัน ขัดแย้งกัน 12.มีแนวคิดอยากให้ช่องขาวแดงเปิดอีกครั ง 13.ชายแดนแต่ละพื นที่มีข้อจ้ากัดแตกต่าง
กัน 14.ระบบชายแดน ขึ นอยู่กับคู่ค้าด้วย จะท้าให้การค้าเดินหน้า” 

คุณวรพัฒน์  เชาว์วิศิษฐ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 
 
 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับทักษะทางการเงิน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ านวน 46 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินได้
ดังนี้ 
 1.ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของ
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทักษะทางการเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม
ผู้ประกอบการรายเดิม จะเป็นประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการที่ด าเนินงานมานานมาก 
เป็นคนในพ้ืนที่ ที่ยึดติดกับระบบการค้าชายแดนระบบเดิม ๆ และ  2.กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ จะเป็น
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของผู้ค้าชายแดนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 2.1.ผู้ค้าชายแดน
ที่รับช่วงธุรกิจจากครอบครัว ที่เป็นการรับช่วงจากพ่อแม่ที่อยู่ในพ้ืนที่ และ 2.2.ผู้ค้าชายแดนที่เข้ามา
ลงทุนใหม่จากนอกพ้ืนที่ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ 
 2.ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของลักษณะเฉพาะของผู้ค้า
ชายแดนได้ดังนี้ 1.ลักษณะขององค์กร ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัด
มหาชน และ องค์กรร่วมทุนระหว่างคู่ค้าชายแดน และ 2.ลักษณะของการบริหารจัดการ ได้แก่ การ
บริหารจัดการโดยเจ้าของคนเดียวทุกเรื่อง การบริหารจัดการตามโครงสร้างบังคับบัญชาแนวดิ่งจากบนลง
ล่าง หรือ การบริหารจัดการตามโครงสร้างบังคับบัญชาแนวขนาน 
 3.ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ที่เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ทางการเงิน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของความรู้และความเข้าใจทางการเงินได้ดังนี้ 1.ความรู้ทาง
การเงิน ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการท างานจริง ลองผิดลองถูก แล้วท าการแก้ไขเพ่ือที่จะได้น าไปปฏิบัติต่อไป
และท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งความรู้แนวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม และ 2.ความรู้ที่
เกิดจากการเรียนรู้ทฤษฎีเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อน ศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ แล้วจึงลงมือปฏิบัติจริง 
ดังนั้นโอกาสผิดพลาดจะมีน้อย ซึ่งความรู้แนวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าชายแดนรายใหม่ ที่รับช่วงจาก
ครอบครัว และ ผู้ค้าชายแดนลงทุนใหม่ท่ีมาจากนอกพ้ืนที่ 
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 4.ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน ที่เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมทางการเงิน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน โดย
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา เป็นอย่างมากและ
กระท าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความช านาญและเชี่ยวชาญ 
 5.ความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงิน ที่ เป็นสิ่งที่ ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมทางการเงิน รวมทั้งลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของความ
เชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินได้ดังนี้ 1.ความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ที่ไม่มีระบบ
ธนาคารพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ค้าชายแดนยึดติดแบบเดิม ๆ 
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะยาก จะมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องทาง
การเงิน เรียกว่า ตัวแทนทางการเงิน หรือ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการค้าขายด้วยเงินสด ที่
จ่ายเงินแล้วจะได้สินค้าเลย เช่น สกุลเงินบาท ส าหรับเมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา รวมทั้งสกุลเงินริง
กิต ส าหรับมาเลเซีย นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ค้าชายแดนบางส่วนที่ยังเลือกใช้วิธีช าระค่าสินค้ากันเอง ระหว่าง
กลุ่มลูกค้า ซึ่งแนวคิดความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินแนวนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าชายแดนรายเดิม  
และ  2.ความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ จะถูกต้องตามกฎหมาย มี
กฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ ข้อบังคับ กติกาต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้บริการมากมาย 
พร้อมกับมีค่าธรรมเนียมที่เป็นต้นทุนในการใช้บริการด้วย มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาท างานร่วมกัน 
สัมพันธ์กัน ซึ่งแนวคิดนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดของคู่ค้ารายใหม่ ที่ก าลังเรียนรู้ให้เข้าใจ และ พัฒนาเพ่ือให้
การปฏิบัติตามข้ันตอนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน ที่สรุปรายละเอียดดังกล่าวด้านบนนั้น ผู้สัมภาษณ์ได้
สรุปข้อมูลจากค าให้สัมภาษณ์บางส่วน มาประกอบการวิจัย ดังนี้  
 “ผู้ประกอบการ มีความรู้ทางการค้าชายแดน โดยผู้ประกอบการจะศึกษาตลาดเอง เพ่ิมขึ นเรื่อย 
ๆ ตลอดเวลา และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนิยมใช้เครื่องมือ IT เป็นตัวช่วย ท้าให้เกิดทักษะมากขึ นพร้อม
ทั งมีการพัฒนาตนเอง และ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็มีแนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับ
ธนาคารดีขึ นกว่าอดีต โดยเฉพาะให้การยอมรับการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย” 

คุณใจเพ็ชร  จันทรชาศรี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาด้านการดูแลลูกค้า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 

 “ความรู้และความเข้าใจเรื่องการค้าชายแดน ระบบการช้าระเงิน ธนาคารพาณิชย์  
ผู้ประกอบการทั งสองประเทศมีความรู้มากขึ น มีการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างชัดเจน จนท้าให้มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญมากขึ น จนก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ และ เกิด
ความเชื่อมั่นและทัศนคติต่อการเข้าสู่ระบบของธนาคารณิชย์ เนื่องจากถูกบังคับด้วยนโยบาย กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั น ธนาคารจึงต้องมีการวางระบบเพื่อรองรับความสะดวกส้าหรับลูกค้ามากขึ น” 
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คุณสมวงศ์  จงเจริญชัยพร ผู้จัดการสาขาตลาดโรงเกลือ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 “ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนและระบบช้าระเงิน 1.ค้าขายมอเตอร์ไซค์จะเปิด L/C ที่ กทม. 
เป็น USD แล้วท้า Contract เพ่ือ Fixed Rate ไว้ 2.ตั๋ว B/Cจะมีที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศแหลมฉบัง 
3.ตั๋ว Inward และ Outward มี่ที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศแหลมบัง ส่วนความรู้และทักษะของ
ผู้ประกอบการนั น 1.มีการพัฒนามากขึ น 2.มีตัวแทนออกของให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา 3.ตัวแทนออก
ของส่วนใหญ่จะมีสองสัญชาติ เป็นคนท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการด้าเนินพิธีกรรมศุลกากร ถึงแม้
ผู้ประกอบการจะเป็นคนต่างถิ่น แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร และ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั ง 
ผู้ประกอบการใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ น แต่ก็มีคอมเม้นต์กลับมาบ้าง ในบางปัญหา” 

คุณสันติชัย  วงษ์ศิริสุพรชัย  ผู้จัดการสาขาคลองใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ.ตราด 

 “ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นที่ประกอบการการค้าชายแดนมานมนานแล้ว และมี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในความรู้ต่าง ๆ พัฒนา จนก่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั งมีความ
เชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อระบบธนาคารพาณิชย์” 

คุณณิชพันธ์  พุ่มเรืองโรจน์ ผู้จัดการทีมลูกค้าผู้ประกอบการ 1 แม่สอด 3-1 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด จ.ตาก 

 “ผู้ประกอบการเป็นรายเดิมประกอบธุรกิจมานานมาก เป็นผู้มีประสบการณ์การค้าชายแดนและ
ระบบการช้าระเงินมามาก และ มีการถ่ายทอดธุรกิจไปให้รุ่นลูก ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ ที่มีความพร้อมในการ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและมีความรู้มากขึ น จนท้าให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ น และ มี
แนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ น ซึ่งในอดีตนั นจะเป็นการค้าขาย ฝั่งปาดังเบซาร์ของ
ประเทศไทย บริเวณพื นที่ตลาดทางคนเดิน ซึ่งศัพท์ทางราชการเรียกว่า Noman Land หรือ พื นที่ขาว
แดง”  

คุณสุภาพ  กาญจนแก้ว  รองผู้จัดการสาขาปาดังเบซาร์ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ.สงขลา 

 
 ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการเข้าถึงทางการเงิน 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ านวน 46 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน
ได้ดังนี้  
 1.การเข้าถึงทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะมีผลิตภัณฑ์
ทางการเงินให้บริการมากมาย แล้วแต่ผู้ค้าชายแดนจะเลือกใช้บริการ พร้อมกับมีค่าธรรมเนียมที่เป็น
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ต้นทุนส าหรับการใช้บริการนั้น ๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ 
ตามพ้ืนที่ของแต่ละสาขาตั้งอยู่ รวมทั้งการให้บริการผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ส าคัญที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน เรียกว่า Trade Finance ประกอบด้วย 1.
ผลิตภัณฑ์ด้านน าเข้า และ 2.ผลิตภัณฑ์ด้านส่งออก แต่การค้าชายแดนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน
การโอนเงิน ทั้งการโอนเงินผ่านศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศของธนาคารนั้น ๆ หรือ ผ่านสาขา รวมทั้งการ
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร และ การโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ก็เริ่มมีการใช้
บริการมากขึ้น 
 2.การเข้าถึงทางการเงินโดยไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ หรือเรียกว่า นอกระบบ เนื่องจาก
ระบบนี้เป็นระบบดั้งเดิมที่มีความส าคัญมากต่อระบบทางการเงินของการค้าชายแดน ผู้ค้าชายแดนส่วน
ใหญ่ยังยึดติดกับวิธีนี้ นิยมวิธีนี้ มีความเชื่อถือและทัศนคติที่ดีต่อวิธีนี้ ยอมรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีนี้ 
รวมทั้งต้นทุนต่ า ซึ่งผู้ค้าชายแดนส่วนใหญ่จะนิยมปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.การช าระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าชายแดนที่อิงสกุลเงินบาทเป็นหลัก 
ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และ กัมพูชา นอกจากนี้ยังเป็นการค้าชายแดนที่อิงสกุลเงินริงกิตเป็นหลัก ได้แก่ 
มาเลเซีย 
 2.2.การช าระเงินค่าสินค้าโดยผ่านตัวแทนทางการเงิน หรือ พ่อค้าทางการเงิน หรือ บ้านโอนเงิน 
โดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลนี้ จะให้บริการโอนเงิน รับโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งให้บริการอ่ืน 
ๆ ทางการเงิน ซึ่งมีสาขาในพื้นที่ชายแดนของไทยและพ้ืนที่ชายแดนเมืองอ่ืน ๆ ของเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ
การให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั้น การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจะมีการให้บริการ
เพียงพ้ืนที่เดียวเท่านั้น คือ ไทย-มาเลเซีย เนื่องจากไทย จะต้องอิงเงินสกุลริงกิตที่มีค่าเงินแข็งกว่าไทย 
ส่วนเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ที่ต้องอิงเงินสกุลเงินบาทที่มีค่าเงินแข็งกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เมียนมา  
สปป.ลาว  และ กัมพูชา 
 2.3.การช าระเงินค่าสินค้ากันเองระหว่างคู่ค้า วิธีนี้ยังปฏิบัติกันอยู่ แต่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมี
บุคคลหลายฝ่ายมากเกินไป แต่ถ้าคู่ค้าเพ่ือนบ้านต้องการใช้วิธีนี้ และ คู่ค้ายอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ วิธีนี้ก็
อาจเกิดข้ึนได้อีก 
 จากรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน ที่สรุปรายละเอียดดังกล่าวด้านบนนั้น ผู้
สัมภาษณ์ได้สรุปข้อมูลจากค าให้สัมภาษณ์บางส่วน มาประกอบการวิจัย ดังนี้  
 “แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เลือกใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ 2.กลุ่มที่ เลือกไม่ใช้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ และ 3.กลุ่มที่มีความประสงค์จะใช้บริการของธนาคารพาณิชย์แต่ไม่สามารถใช้
บริการได้ ซึ่งการเลือกใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ ของ SME Bank มีปัจจัยมาจาก 1.นโยบายของรัฐ
สนับสนุน ดอกเบี ย ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน ความรวดเร็ว(ในกระบวนการ ระยะเวลาทราบผลอนุมัติ 3 
สัปดาห์  ผ่าน บสย อนุมัติค ้าปประกัน 1 สัปดาห์ ได้เงิน 1 สัปดาห์ รวมทั งหมด 5 สัปดาห์)(แต่ถ้าเป็น
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ผู้ประกอบการซื อมาขายปกติทั่วไป และ ไม่ผ่าน บสย จะได้เงิน 3 สัปดาห์) โปร่งใส(ช่วยยื่นเรื่องไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ค่าประเมินต่้า ค่าธรรมเนียมเข้าโครงการต่้า 1%)  ใส่ใจลูกค้า(นโยบายเงินกู้ 4% 50000-15 
ล้าน มีทั งการค้าทางตรง การค้าทางอ้อม หรือ ผสมกัน) เข้มงวด (คุณสมบัติของผู้กู้หรือผู้ใช้บริการ/
เอกสารประกอบ) 2. SME Bank ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ร่วม เช่น ประกันชีวิต กองทุน บัตรเครดิต ไม่
เน้นเงินฝาก และ 3.คุณสมบัติของสินเชื่อ คือ 5C ประกอบด้วย 1.Character (ลักษณะ) 2.Capacity 
(ศักยภาพ) 3.Collateral (หลักประกัน) 4.Capital (ลงทุนส่วนตัว) และ 5.Condition (เงื่อนไข)   
นอกจากนี ยังมีนโยบายเงินกู้ 4% เฉพาะ SME 3 ปี ปีที่ 4 5 MLR (6.875%) ส้าหรับ 4 กลุ่มลูกค้า รวมทั ง
กลุ่มลูกค้าการค้าชายแดนด้วย โดยมีวงเงิน 150 ล้าน นอกจากนี  การเลือกไม่ใช้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ SME Bank ไม่มีความคิดเห็นประเด็นนี  แต่จะแสดงความคิดเห็นประเด็นของ การเข้าแหล่ง
เงินทุนยาก ประกอบด้วย 1.ผู้ประกอบการรายย่อย เอกสารทางการเงินไม่พร้อม ไม่มี ส้าแดงให้กับ
ธนาคารพาณิชย์ แนวทางการแก้ไข คือ ผู้ประกอบการควรมีเอกสารการเดินบัญชี การท้าบัญชีรับจ่ายง่าย 
ๆ ภายในองค์กร และ การมีเอกสารเกี่ยวกับการซื อสินค้า และ 2.ผู้ประกอบการยังไม่รู้จัก SME Bank” 

คุณชาญศักดิ์  พลหาญ  ผู้จัดการสาขามุกดาหาร 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขานดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จ.มุกดาหาร 

 “ระบบการช้าระเงิน กัมพูชายังไม่เข้าระบบ แต่ไทยพร้อม กัมพูชายังไม่พร้อม ซึ่งปกติ ระบบการ
ช้าระเงิน จะเป็นเงินสด หรือ โพยก๊วน แล้วน้าสู่ระบบของธนาคาร คือ ฝากเข้าบัญชีธนาคาร และมีการ
โอนเพื่อช้าระค่าสินค้าท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารหรือการโอนด้วย ATM” 

คุณถาวร  แสงเทียน  ผู้อ านวยการ 
ส านักการค้าต่างประเทศเขต 4 (สระแก้ว) 

  “การช้าระเงิน 1.เงินสด ทั งส่งออกและน้าเข้า จะใช้การแลกเปลี่ยนสินค้า โดยช้าระค่าสินค้า
แทนด้วยผู้ประกอบการอีกราย ถ้าหักกลบลบหนี แล้ว ถึงจะจ่ายส่วนที่เหลือ วิธีนี เรียกกว่า การช้าระ
ระหว่างกลุ่มลูกค้า 2.การจ่ายเงินสดตัวต่อตัว ซึ่งมูลค่าจะอยู่ประมาณ 2-3 แสน ไม่ตอ้งส้าแดงเอกสาร แต่
ถ้าเกินเกณฑ์การถือเงินสดออกหรือติดตัวออกไป 450,000-2,000,000 บาท จะต้องส้าแดงเอกสาร  3.
โพยก๊วน จะมีคนรับจ้างโอนเงิน คล้ายกับที่อรัญประเทศ และ ชาวกัมพูชาก็เข้ามาเปิดบัญชีเงินบาทที่ไทย 
เพ่ือรอจ่ายค่าสินค้าและค่าแรงงาน โพยก๊วนเป็นอาชีพของเขา ที่คอยอ้านวยความสะดวก และ รับความ
เสี่ยงในการถือเงินสดไปให้ลูกค้า แทน ลูกค้า ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการเลือกนอกระบบ 1.ความ
สะดวกสบาย 2.กัมพูชามีจ้านวนธนาคารที่ให้บริการจ้านวนน้อย ไม่พอต่อการให้บริการ และ 3.ธนาคาร
ไปพบเพ่ือให้ความรู้ พูดคุย ให้ค้าปรึกษาแก่ลูกค้าน้อยไป” 

คุณภสินี  อินทผลึก  ผู้จัดการสาขาคลองใหญ่ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ.ตราด 
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 “ระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการ 1.ระบบธนาคารพาณิชย์ โดยรัฐจะส่งเสริม และ สื่อสาร 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการปรับให้เข้าระบบธนาคารพาณิชย์ต่อไป 2.นอกระบบ ประมาณ 50% 2.1.ส่วนใหญ่
จะใช้เงินสดมากกว่า 2.2.โพยก๊วนมีมากท้ังค่าสินค้าและค่าแรงงาน เนื่องจากจะช่วยให้การค้าชายแดนรื่น
ไหล สะดวก ท ามานาน และ ต้นทุนถูกมากกว่าธนาคารพาณิชย์” 

คุณกอบ  ทวนด า  ผู้อ านวยการ 
ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 8 (ตาก) 

“มี 2 ระบบ คือ 1.ระบบธนาคารพาณิชย์ เจ้าของบัญชีมอบอ้านาจให้คนอ่ืนมาท้าธุรกรรมแทน 
หรือ ก็มาท้าธุรกรรมเอง 2.นอกระบบ เช่น การช้าระด้วยเงินสด” 

คุณพนิดา  ถาวรพันธ์  ผู้จัดการสาขาด่านสะเดา (จังโหลน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ.สงขลา 

  
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน   

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ านวน 46 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจ
เลือกท าธุรกรรมทางการเงินได้ดังนี้  
 1.รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย 1.1.
การเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์  และ 1.2.การไม่เลือกท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
 2.รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ หรือ นอก
ระบบ ประกอบด้วย 2.1.การเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ และ 2.2.การ
เลือกไม่ท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส าคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิ นใน
รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 1.ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เช่น Trade Finance และ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อ่ืน ๆ 2.ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Cost) เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ดอกเบี้ย ค่าเบี้ยปรับ หรือ อ่ืน ๆ  3.คุณสมบัติของคู่ค้าชายแดนในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ได้แก่ 3.1.ลักษณะของผู้ค้าชายแดนหรืออุปนิสัยของลูกค้า(Character) 3.2.ความสามารถ
และศักยภาพในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินและการช าระหนี้ (Capacity) 3.3.หลักทรัพย์หรือค้ า
ประกันที่น ามาค้ าประกันประกอบการท าธุรกรรมทางการเงิน (Collaterals) 3.4.เงินทุนบางส่วนของผู้ค้า
ชายแดนเอง (Capital) และ 3.5.สถานการณ์หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ (Condition) เช่น แนวทางปฏิบัติและ
ข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมทางการเงิน และ 4.ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ 
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 จากรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ที่สรุปรายละเอียด
ดังกล่าวด้านบนนั้น ผู้สัมภาษณ์ได้สรุปข้อมูลจากค าให้สัมภาษณ์บางส่วน มาประกอบการวิจัย ดังนี้  
 “บริษัทฯ จะช้าระค่าสินค้าด้วย การโอนเงิน เช็ค เงินสด และ โพยก๊วน แต่จะส้าแดงเอกสารการ
ช้าระค่าสินค้าการค้าชายแดนเสมอ ส่วนการช้าระด้วย Bill for Collection นาน ๆ จะเกิดขึ นเนื่องจาก
เงื่อนไขของคู่ค้าที่ลาวด้วย ส่วน Letter of Credit นั นไม่เคยมีธุรกรรม และ เรื่องธนาคารของฝั่งลาวนั น
จะให้คู่ค้าฝั่งลาวเป็นคนเลือกธนาคารก่อน หลังจากนั น จะดูว่าธนาคารของฝั่งลาวนั นมี correspondent 
กับธนาคารฯใดที่ฝั่งไทย หลังจากนั น บริษัทฯจึงจะเลือกใช้บริการของธนาคารฯนั นได้ บริษัทฯจะใช้
บริการหลายธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จะมีศูนย์การค้าระหว่างประเทศที่จังหวัดขอนแก่น โดยจะ
มีการแจ้งจากขอนแก่นด้วยอีเมลล์ ถ้าแจ้งข้อมูลเช้า เงินจะเข้าบัญชีช่วงบ่าย แต่ถ้าแจ้งช่วงบ่าย เงินจะ
เข้าบัญชีวันรุ่งขึ น ซึ่งส่วนใหญ่ การค้าขายจะเป็นเงินบาท แต่ก่อนในอดีตนิยมช้าระด้วยเงินสด ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นการโอนเงิน ซึ่งแต่ก่อนลาวไม่ยอมรับระบบธนาคาร ไม่ยอมช้าระค่าธรรมเนียม แต่ปัจจุบันมี
การยอมรับเข้าสู่ระบบการช้าระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี บริษัทฯ มีการใช้บริการของธนาคาร
ทหารไทย ด้วย แต่ธนาคารทหารไทย จะวิ่งเข้าลูกค้า แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารทหารไทยมีความรู้เรื่อง
การค้าชายแดน การค้าต่างประเทศ น้อยมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้างาน ไม่เข้าใจเอกสาร ไม่ เข้าใจ
การบริการ ดูแลลูกค้าไม่ค่อยดี นอกจากนี  คุณภาพการให้บริการของธนาคาร ประกอบด้วย 1.ธนาคาร
กสิกรไทย คุณภาพคือ ธนาคารกสิกรไทย จะแจ้งบริษัทฯก่อน พร้อมกับอีเมลล์ จากศูนย์ธุรกิจ
ต่างประเทศ 2.ธนาคารทหารไทย ได้แก่ 2.1.พนักงานท้างานผิดพลาด เช่น คีย์ข้อมูลผิด 3.จ าก
ข้อผิดพลาดข้อ 2 ท้าให้เกิดต้นทุน เช่น ต้นทุนเสียโอกาส ต้นทุนการตีกลับข้อมูล และ ต้นทุนการส่ง
ข้อมูลกลับมาไทยรอบสอง ฝั่งธนาคารฯของไทยดูแลให้บริษัทฯได้น้อยมาก เกิด human error บ่อยมาก 
แต่ธนาคารฝั่งลาวก็จะดูแลให้ฝั่งเขา 3.การเจรจาต่อรอง ถ้ามากไป จะท้าให้ปฏิบัติ ได้ยาก  4.ธนาคาร
ทหารไทย เกิดข้อผิดพลาดมากมาย ไม่ค่อยเข้าใจ ให้ค้าปรึกษาไม่ค่อยดี ไม่เข้านโยบายส้านักงานใหญ่ 5.
ธนาคารทหารไทย รับงานทางแฟ็กซ์แล้ว แต่เจ้าหน้าที่รับข้อมูลไม่ด้าเนินการต่อ เนื่องจากบาทเน็ตหมด
เวลา 14.30 น. แต่บริษัทฯแจ้งคู่ค้าฝั่งลาวไปแล้ว ซึ่งจรรยาบรรณของธนาคารผู้ให้บริการ ถ้ายังไม่ได้
ด้าเนินการธุรกรรมใด ๆ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือบริษัทฯทราบว่าสถานะตอนนี ของธุรกรรมนั น ๆ เป็น
อย่างไรบ้าง 6.บริษัทฯ มีวงเงิน OD กับธนาคารทหารไทย จึงจ้าเป็นต้องใช้บริการของธนาคารทหารไทย 
7.กระบวนการของโครงการต่าง ๆ ของธนาคารทหารไทย มีความซับซ้อน  8.การจ่ายสด ส่วนใหญ่จะได้
ส่วนลด ถ้าสินค้าไปเงินต้องมา ส่วนเครดิตนั น จะเอาไว้ใช้ครั งต่อไป” 

คุณชลธิรสน์  โสดาบรรลุ ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท พงษ์มณีอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด จ.มุกดาหาร 

 “มี 2 ระบบ คือ 1.ผ่านธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารกสิกรไทย ด้วยปัจจัย 1.1.เป็นมาตรฐาน 
1.2.ระบบเอกสาร 1.3.มีกระบวนการท้างานเป็นขั นตอน 2.ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ คือ โพยก๊วน ผ่าน 
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พ่อค้าทางการเงิน ด้วยปัจจัย 2.1.ความสะดวก 2.2.ไว้วางใจ 2.3.ต้นทุน ส่วนการส่งออกและการน้าเข้า 
1.การรับเงินจากกัมพูชา 70% ส่วนใหญ่จะใช้บริการนอกระบบของโพยก๊วนที่เป็นบ้านโอนเงิน มีสาขาที่
พนมเปญ ปอยเปต เสียมเรียบ พระตะบอง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบทั งสองฝั่งไม่ไว้วางใจธนาคารพาณิชย์ 
วิธีนี  จะมีเจ้าหน้าที่หรือคนเดินเงินไปตามสาขาต่าง ๆ แล้วหักกลบลบหนี กันและกัน จึงท้าให้เกิดความ
รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมก็ถูก ส่วนอีกประมาณ 30% จะเป็นการใช้เช็ค และ เป็นการโอนเงินในประเทศไทย 
ไม่ใช่การโอนเงินระหว่างประเทศ 2.การจ่ายเงินให้กัมพูชา จะเป็นการหักกลบลบหนี กัน แล้วจ่ายส่วนที่
เหลือ หลังจากลูกค้าจากกัมพูชา แจ้งว่า จ่ายแล้วจากพนมเปญผ่านพ่อค้าทางการเงินสาขาปอยเปต/โรง
เกลือ สักครู่ก็จะมีคนเดินเงิน น้าเงินสดมาให้ที่ร้าน ผ่านบ้านโอนเงิน ด้วยปัจจัย 1.เร็ว 2.ชัวร์ 3.ต้นทุนถูก
กว่า เช่น เงิน 1 ล้าน เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายก็จะหักจากต้นทาง(ผู้จ่ายเป็น
ผู้รับผิดชอบ) หรือ บางครั ง ผู้ประกอบการต้องการให้เข้าบัญชี บ้านโอนเงิน ก็จะให้คนเดินเงิน ของบ้าน
โอนเงิน น้าเงินสด ไปเข้าบัญชี ตัวแทนของบ้านโอนเงินที่สาขานั นก่อน แล้วท้าการโอนเงินภายในประเทศ
ไทยไปให้อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี การจ่ายเงินสด เป็นการจ่ายเงินสดส้าหรับธุรกรรมที่ เดินทางไม่ไกล เช่น 
พระตะบอง เสียมเรียบ บันเตียเมินเจย ศรีโสภณ โดยการถือเงินสดติดตัวให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรม
ศุลกากร คือ 450,000-2,000,000 บาท พร้อมกับการส้าแดงเอกสาร ซึ่งการถือเงินสดจ้านวนมาก ถือว่า
เป็นความเสี่ยง อันตรายมาก ต้องท้าธุรกรรมภายในวันนั นให้แล้วเสร็จ”  

คุณกอบธนเดช  โตรักษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกอบธนเดช 
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 “ระบบการช้าระเงินจะเป็นการเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ โดยที่จะเป็นการโอนเงินระหว่าง
ประเทศด้วยระบบของ Sika เองที่เรียกว่า IC Netting เฉพาะเครือข่ายของ Sika Group เท่านั น ที่จะ
สื่อสารให้ทราบกันภายในกลุ่ม โดยสัมพันธ์กับระบบการช้าระเงินที่เป็นสากลของการค้าระหว่างประเทศ
ทั่วโลก ประกอบด้วย 1.การโอนเงินระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer) ที่เป็น 1.1.การโอนเงินขา
เข้า (Inward Remittance) และ 1.2.การโอนเงินขาออก (Outward Remittance) 2.การเรียกเก็บเงิน
ภายใต้เอกสารประกอบ (Bill for Collection) จะใช้น้อย เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย 3.Letter of 
Credit จะเปิดเฉพาะลูกค้าท่ีเป็น ญี่ปุ่น และ แขก รวมทั งการท้าประกันภัยสินค้า จะท้าอยู่ใน Insurance 
Group ที่ก่อตั งบริษัทประกันภัยขึ นมา โดยการให้บริการ จะให้บริการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการ
สื่อสารข้อมูลอยู่ในกลุ่มเช่นกัน ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการท้างานนั น Sika จะให้ความส้าคัญมาก 
และ จะสื่อสารเพ่ือขอความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก นอกจากนี ธนาคารพาณิชย์ จะถูก
ก้าหนดทั งกลุ่ม ตามนโยบายของบริษัทฯ 1.Citi Bank 2.HSBC เป็นธนาคารที่ไม่ค่อยบริการ จุกจิก ไม่
แนะน้าลูกค้า และ ช้า 3.ธนาคารกสิกรไทย” 

คุณสรรธนา  วัฒนพิสุทธิ์วงศ์ ผู้จัดการน าเข้าและส่งออก-ซัพพลายเซน 
บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี 
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 “มี 2 ระบบ คือ 1.ระบบธนาคารพาณิชย์ โดยใช้บริการของ SME Bank โดยสนใจโครงการ
สินเชื่อ 4% และ จะมีการบริการของหลาย ๆ ธนาคารต่อไป 2.นอกระบบ 2.1.เงินสด เมียนมาไม่รับเช็ค 
โดยการวางมัดจ้าบางส่วน เมื่อสินค้าจากเมียนมาข้ามเรือมาแล้วและพักไว้ที่คลังสินค้าชั่วคราว เพ่ือผ่าน
พิธีการศุลกากร และ ส้าแดงเอกสารเพ่ือเสียภาษี จึงจะท้าการช้าระเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือ แล้วขน
สินค้าจากคลังสินค้าชั่วคราวของศุลกากร เพ่ือน้าไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าของผู้ซื อ 2.2.โพยก๊วน ไม่เคยท้า 
แต่ใช้บริการแค่แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 2.3.ระหว่างผู้ประกอบการกันเอง ยังไม่เคยท้า ส่วน
การประยุกต์นอกระบบ ด้วยวิธีเงินสด เพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยเปิดบัญชีเงินบาท แล้วท้าการโอนเงินในไทย 
หรือ โอน ATM เช่น โพยก๊วน ด้าเนินการในโลตัส โดยมีคนไทยเดินเรื่องฝากถอนเงินได้ นอกจากนี  ปัจจัย
ที่เลือกใช้บริการธนาคาร และ เลือกใช้บริการธนาคาร 1.ค่าธรรมเนียม นอกเขตเฉพาะธนาคารเดียวกัน 
จะแพงมาก 2.ชิพการ์ด ATM ใช้ได้เฉพาะธนาคาร 3.พนักงานธนาคาร 4.คุณภาพการให้บริการ 5.
โพยก๊วน โดยใช้ ATM มากดเงินทีละมาก ๆ 6.สาขาที่ให้บริการ และ เครื่อง ATM ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ” 

คุณสมพงษ์  ขันทะ  ร้านฉลองการค้า 
แม่สอด จ.ตาก 

 “มี 2 ระบบ คือ 1.ระบบธนาคารพาณิชย์ ด้วยการโอนเงินขาออก จะใช้บริการหลายธนาคารเท่า 
ๆ กัน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงเทพ 2.นอกระบบ ด้วยการหักกลบ
ลบหนี สินค้าที่ซื อเข้ามาในประเทศไทยด้วย และ ใช้บริการ Money Messenger เป็นโพยก๊วน ที่เป็น
ตัวแทนทางการเงินที่อยู่ในประเทศจีน แล้วตัวแทนทางการเงินในจีนนั น จะท้าหน้าที่กระจายเงินไปยัง
ผู้ขายรายอ่ืน ๆ อีกหลายรายที่เป็นบริษัทผู้ขายเล็ก ๆ เป็นกลุ่ม เป็นคลัสเตอร์ โดยที่ทุกอย่างต้องส้าแดง
เอกสาร ตรวจสอบได้ ส่วนปัจจัยที่เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 1.ท้าเล และ สาขา 2.การบริการ 3.สิ่ง
อ้านวยความสะดวกที่ธนาคารมีให้ลูกค้า 4.ค่าธรรมเนียม 5.โครงการส่งเสริมของแต่ละธนาคาร ที่มีการ
ส่งเสริมต่างกัน จะเลือกธนาคารที่ตรงกับที่บริษัทฯ ต้องการหรือใกล้เคียง ทั งผลิตภัณฑ์ และ ดอกเบี ย ที่
คุ้มค่าต่อการใช้บริการ 6.บริษัทฯ ต้องประเมินความเสี่ยง จากการใช้บริการของธนาคารต่าง ๆ 7.ธนาคาร
ควรเป็นผู้แนะน้าลูกค้าได้เป็นอย่างดี 8.ธนาคารควรจะมีการเตือนลูกค้าก่อน ถ้าลูกค้าท้าผิดพลาด”  

Taksin  Chong : General Manager 
Golden Seat (Thailand) Co.,Ltd., Sadao,  Songkhla. 

 
 ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับต้นทุนธุรกรรมทางการค้า 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจ านวน 46 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้าได้ดังนี้  
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 ปัจจัยที่ส าคัญของต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ที่เป็นปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วย 1.สาขาท่ีให้บริการ
หรือท าเลที่ตั้งรวมทั้งจุดย่อยที่ให้บริการ 2.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ให้บริการ มีการท างานที่ให้บริการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผิดพลาด 3.คุณภาพการให้บริการ เป็นภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ 4.
ช่องทางการให้บริการ 5.ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าผ่านแดน การค้าชายแดน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการแก่ลูกค้า 6.เป็นมาตรฐาน ทั้งผลิตภัณฑ์ ธุรกรรม และ 
การบริการ 7.กระบวนการท างาน ไม่ซับซ้อน และ ง่าย 8.ความสะดวก ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้บริการเสริม 9.นโยบายที่รัฐส่งเสริม ให้ธนาคารด าเนินการให้บริการแก่ลูกค้า 10.การค้าชายแดนที่มี
ระยะทางประกอบการท าการค้า ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 กิโลเมตร จะใช้เป็นเงินสด แต่ถ้ามากกว่าจะ
ใช้บริการผ่านตัวแทนทางการเงินหรือพ่อค้าทางการเงิน 11.การสื่อสารเพ่ือให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ได้แก่ 
ภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นศักยภาพและทักษะของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของธนาคาร
พาณิชย์ 12.โครงการพิเศษที่เป็นโครงการส่งเสริมผู้ค้าชายแดนของแต่ธนาคารพาณิชย์ เป็นโครงการที่
ดึงดูดใจผู้ค้าชายแดน 13.ธนาคารพาณิชย์ควรเป็นผู้แนะน าผู้ค้าชายแดน ตักเตือนผู้ค้าชายแดน เมื่อผู้ค้า
ชายแดนท าธุรกรรมผิดพลาด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขในการท าธุรกรรมต่อไป และ บริหารจัดการ 14.ผู้ค้า
ชายแดนต้องประเมินความเสี่ยงจากการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ และ น ามาเปรียบเทียบกัน เป็น
ข้อมูลประกอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ซึ่งความเสี่ยงประกอบด้วย 14.1.ความ
เสี่ยงทางด้านการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงิน ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือ 
อ่ืน ๆ รวมทั้ง 14.2.ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารพาณิชย์ คุณภาพการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ความสะดวก ช่องทางการให้บริการ ท าเลที่ตั้ง 
มาตรฐานการบริการและการด าเนินการต่าง ๆ และ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ  
 จากรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ที่สรุปรายละเอียดดังกล่าวด้านบนนั้น ผู้
สัมภาษณ์ได้สรุปข้อมูลจากค าให้สัมภาษณ์บางส่วน มาประกอบการวิจัย ดังนี้  
 “บริษัทฯ ใช้บริการเพียงธนาคารเดียว คือ ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด โดยปัจจัยที่เลือกใช้บริการ
ของกสิกรไทย เนื่องจาก 1.มีศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ (แต่ ปี 2559 ปิดศูนย์นี แล้ว) 2.การโอน
เงินเข้าและการโอนเงินออก จะแจ้งสถานะของธุรกรรมได้รวดเร็ว 3.เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านต่างประเทศ 
(ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์การค้าระหว่างประเทศจังหวัดสกลนคร) เป็นคนดูแลโดยตรง เช่น การ
แจ้งข้อมูลยืนยันสถานะของธุรกรรมมาช่วงเวลาตอนเช้า พอถึงเวลาตอนบ่ายจะมีการแจ้งเงินเข้ามาใน
บัญชีเสมอ และ บริษัทฯ จะยืนยันการเข้าน้าเงินเข้าบัญชีดอลลาร์สหรัฐก่อน (FCD Dollars) และ จะท้า
การแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีเงินบาทในวันนั นหรือวันรุ่งขึ น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะน้าเงินบาทมาใช้
บริหารจัดการภายในบริษัทฯ 3.การบริการของเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศที่ศูนย์ฯจั งหวัดสกลนคร
ก็มีคุณภาพ แต่ระยะเวลาการท้างานช้ามากขึ น แต่จะสื่อสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ทางอีเมลล์ โดยแนบ
เอกสารประกอบเสมอ 5.ทุกธุรกรรมทางการเงินของธนาคารฯ จะยืนยันกันภายใน 2 วันท้าการ เช่น เมื่อ
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ท้าการโอนเงินออกตอนบ่าย จะแจ้งรหัสสวิฟท์ช่วงเช้า และ ถ้าธนาคารแจ้งการโอนเงินเข้าช่วงเช้า จะมี
เงินเข้าบัญชีได้ช่วงบ่าย 6.ไม่ใช้บริการของธนาคารอ่ืน 7.ธนาคารฯ อ่ืน ๆ ในจังหวัดมุกดาหารไม่มีศูนย์
ธุรกิจระหว่างประเทศเลย 8.แนวโน้มการใช้ Trade Finance ตัวอ่ืน เช่น Bill for Collection หรือ 
Letter of Credit นั น ถ้าลูกค้าต่างประเทศต้องการ ทางบริษัทฯ ก็ต้องท้า 9.ค่าธรรมเนียมของธนาคารฯ 
บริษัทฯยอมรับได้ ไม่ได้เปรียบเทียบกับธนาคารฯอ่ืน เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องคอย
ควบคุม ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมของธนาคารฯต่าง ๆ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค”  

คุณเปรม  วงศ์กิตติธร ผู้จัดการ 
บริษัท อินโดจีน (2006) จ ากัด จ.มุกดาหาร 

 “การเข้าถึงทางการเงินของกัมพูชา เป็นการน้าเงินสดมาเข้าบัญชี การบริหารค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินในไทย เช่น ถือเงินสดมาเข้าบัญชีแล้วมาท้าการโอนเงินทาง ATM จะเสียค่าธรรมเนียมถูกกว่า 
หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารเดียวกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนการน้าเงินเข้า ไม่จ้ากัดจ้านวนการน้าเข้า 
แต่ต้องส้าแดงเอกสาร ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 1.ไทยกับกัมพูชา มีความ
แตกต่างกันในประเด็นของเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร การใช้บริการ การให้บริการ 2.ไทยมีแนวคิดที่ดี มีการ
พัฒนา เนื่องจากมีกฎหมายบังคับ 3.ทุกฝ่ายมีใจที่จะเข้าสู่ระบบ แต่ต้องใช้เวลา เช่น 100 คน มีความ
ประสงค์ แต่ศักยภาพต่างกัน คุณสมบัติต่างกัน บางคนใช้ทางตรง บางคนใช้ทางอ้อม 4.ธนาคารพาณิชย์
ต้องเข้าไปดูแลลูกค้ามากขึ น เพ่ิมบุคลากรชาวกัมพูชา เพ่ือรองรับการให้บริการต่อชาวกัมพูชาและไทย
มากขึ น 5.ไม่มีธนาคารพาณิชย์เข้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้า เพ่ือพูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ แต่จะมีเพียง
จดหมายแจ้งเข้าไปเท่านั น นอกจากนี  แนวคิดการค้าขายกับกัมพูชา 1.ควรใช้วิธีอะไร 2.สถาบันการเงิน
อย่ามององค์กรขนาดใหญ่อย่างเดียว แต่ควรมองขนาดเล็กเนื่องจากเป็นกองทัพมดที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็น
ธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ นทุกวัน ปริมาณและมูลค่าน้อย แต่มีความถี่มาก (บ่อย)  ธนาคารควรเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก เสนอโครงการพิเศษ เฉพาะราย ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้” 

คุณกอบธนเดช  โตรักษา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบีโปร 
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 “ระบบการค้าต่างประเทศใช้การโอนเงินอย่างเดียวที่เป็น Inward โดยเข้าบัญชี FCD Account 
และบริหารจัดการ FCD ไม่มีการแลกเปลี่ยน และ น้า FCD ช้าระค่าสินค้า และ Outward เพ่ือโอนเงิน
ไปให้ส้านักงานใหญ่ที่มาเลเซีย รวมทั ง ต้องปรับตัวตามเงื่อนไขของลูกค้า” 

Goh Chee Haur : Operation Manager 
Intra-Mold (Thailand) Co.,Ltd., Sriracha, Chonburi. 

 “เนื่องจากเมียนมาไม่รองรับ ไม่พร้อม จึงท้าการช้าระเงินเป็นเงินสด โดยเมียนมามาซื อที่ไทยเอง 
และ เป็นการโอนเงินข้ามประเทศ Trade Finance เคยมีเปิด L/C เป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเคยมีแต่
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ปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องเมียนมาไม่ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ส่วนการช้าระเงินที่ผ่านตัวแทนทางการเงิน ที่เป็น
โพยก๊วน มีทั งตัวแทนฝั่งไทย และ เมียนมาคุยกัน แล้วจัดการให้ และ มาเปิดบัญชีเงินบาทที่ไทย วิธีนี ง่าย
กว่าเพราะผู้ประกอบการไม่ต้องท้าอะไร รวมทั ง ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ”  

คุณสันติ  จันทร์วรโชติ  ผู้จัดการ 
บริษัท แม่สอดสุชาติแอนด์ซัน (1999) จ ากัด แม่สอด จ.ตาก 

 “ปัจจัยที่ส้าคัญ คือ 1.ระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ Trade Finance 1.1.ธนาคารมีอิทธิพล
ต่อการค้าชายแดน 1.2.ธนาคารต้องสนับสนุนลูกค้า 1.3.ศรีตรังมีวงเงินสินเชื่อ และ มีการบริหารเงิน 1.4.
การบริหารจะเน้น การบริหารการปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และ การบริหารความเสี่ยง 1.5.ศรีตรังใช้
บริการหลายธนาคาร จะได้มีทางเลือกมากขึ น 1.6.ค่าธรรมเนียม วงเงินสินเชื่อ การบริการ 1.7.เปิด L/C 
ส้าหรับลูกค้าที่เป็น ญี่ปุ่น หรือ มาเลเซีย 2.นอกระบบ ศรีตรังจะไม่ท้าระบบนี  นอกจากนี  อัตรา
แลกเปลี่ยน ศรีตรังจะมีทีมการเงิน ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารเงิน เพ่ือลดความเสี่ยง บริหาร
ให้ได้ก้าไรทางการเงิน ด้วยเครื่องมือ 1.Contract โดยการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 2.การ
แลกเปลี่ยนภายในวันนั นเลย ด้วยการต่อรองอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร”  

คุณเพ่ิมลาภ  ปาวรรณโน ผู้จดัการฝ่ายน าเข้า 
Starlight Express Transport Co.,Ltd. (Sri Trang Group) Hatyai, Songkhla 

 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ค้าชายแดน ธนาคารพาณิชย์ ด่าน
ศุลกากร และ ส านักการค้าต่างประเทศ จ านวน ทั้งหมด 46 ท่าน นั้น จะท าให้ทราบถึง (1) การค้า
ชายแดนของไทยกับคู้ค้าชายแดน มีแนวโน้มการค้าเพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีลักษณะของสินค้า หรือ ลักษณะ
ของคู่ค้า ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ (2) ทักษะทางการเงินของคู่ค้า
ชายแดนจะได้รับอิทธิพลจาก ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน 
รวมทั้งทั้ง ความเชื่อมั่นและทัศนคติ โดยที่ปัจจัยทั้งสามยังได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อม รวมทั้ง ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน ด้วย (3) การเข้าถึงทางการเงิน สามารถเข้าถึง
ทางการเงินได้ โดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ และ ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ (4) รูปแบบการ
ตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน  มี 2 รูปแบบให้เลือกท า คือ รูปแบบที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
และ ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ และ (6) ธุรกรรมทางการค้า จะมีปัจจัย่ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือ
อุปสรรคในการท าธุรกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันไป เช่น ท าเลที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ คุณภาพการให้บริการ 
มาตรฐาน การสื่อสาร ความเสี่ยง หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการค้าชายแดน  ซึ่งผล
จากเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบแบบสอบถาม
ต่อไปได ้
 
4.2.ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
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 การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรวิจัยที่เป็นผู้ค้าขาย
แดนไทยกับมาเลเซีย ไทยกับเมียนมา ไทยกับสปป.ลาว และ ไทยกับกัมพูชา ทั้งผู้ส่งออกและผู้น าเข้า 
ตัวแทนส านักการค้าต่างประเทศ ตัวแทนด่านศุลกากร ตัวแทนธนาคารพาณิชย์เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด 
จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดสงขลา จ านวนทั้งหมด 659 ราย โดยประเด็นของแบบสอบถามจะมีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดวิจัย ที่ค าถามจะเกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ค้าชายแดนไทยกับคู่ค้า
ชายแดน ส่วนที่ 2 ระดับความส าคัญของการเลือกไม่เข้าระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย  มี
ลักษณะเป็นค าถามแบบ Likert Scale Summated Rating รวมทั้ง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ ของการเลือกไม่เข้าระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย  โดยสามารถสรุปรายละเอียดของผล
การส ารวจวิจัยด้วยแบบสอบถามได้ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรตัวอย่างตามลักษณะทั่วไป ของผู้ค้าชายแดน                                 
                     ของไทย 

 
 
ภาพที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ที่มา สรุปจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
 
ภาพที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) จากผู้ค้าชายแดนของ

ไทย ที่อยู่ในพ้ืนที่ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พ้ืนที่ประกอบด้วย อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดตราด พ้ืนที่ชายแดนจังหวัด

Malaysia (186)
28%

Lao PDR (178)
27%

Myanmar (125)
19%

Cambodia (170)
26%

SAMPLE : 659
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มุกดาหาร และ อ าเอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์)  โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
การส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีข้อความที่ขอความอนุเคราะห์โดยแจ้งเรื่องโครงการวิจัย 
วัตถุประสงค์ทางการวิจัย และมีลิงค์ที่เข้าถึงแบบฟอร์มของแบบสอบถาม รวมทั้งมีการส่งอีเมล์ เฟสบุ๊ค 
และ ไลน์ ไปยังกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้ค้าชายแดนของไทย เพ่ือเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลวิจัยทางภาคสนามเป็นเอกสาร ด้วยทีมงานของ
โครงการวิจัยเอง และ ได้รับการตอบกลับจ านวน 659 ตัวอย่าง 

 
ส่วนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

 
ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และ ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ 
                 แบบสอบถาม 
 

Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ความรู้การเงินการค้าชายแดน 
รูปแบบการค้าชายแดน มีหลายรูปแบบ 
ข้อจ ากัด ข้อบังคับ กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายของ
ประเทศคู่ค้าชายแดน จะช่วยท าให้การค้าชายแดนมี
มาตรฐานเดียวกัน 
ความเข้าใจการเงินการค้าชายแดน 
การช าระเงินค่าบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการค้า
ชายแดนโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ มีความน่าเชื่อถือ 
การช าระค่าบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการค้าชายแดน
โดยผ่านนอกระบบ มีความน่าเชื่อถือ 
 

 
0.8504 
0.8504 
 
 
 
0.8108 
 
0.8108 
 
 

0.7231 
 
 
 
 
0.6574 
 
 
 
 
 

0.6159 
 
 
 
 
0.4733 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ทักษะและความเชี่ยวชาญการเงินระบบธนาคารพาณิชย์  0.7248 0.8073 
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Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ท่านท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
เป็นประจ า 
รูปแบบของระบบธนาคารพาณิชย์ มีรูปแบบที่สะดวกและ
ง่าย 
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทักษะและความเชี่ยวชาญการเงินนอกระบบ 
ท่านท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านนอกระบบ เป็นประจ า 
รูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านนอกระบบ มีรูปแบบที่
สะดวกและง่าย 
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านนอกระบบ จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมการเงินระบบธนาคาร
พาณิชย์ 
มีส านักงานสาขา และ ATM ของธนาคารพาณิชย์ให้บริการ
อย่างเพียงพอใกล้กับองค์กรของท่าน 
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
มีขั้นตอนที่ง่าย 
เอกสารประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ มีความเหมาะสม 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมการเงินนอกระบบ 
มีตัวแทนทางการเงินของนอกระบบ ให้บริการอย่าง
เพียงพอใกล้กับองค์กรของท่าน 
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านนอกระบบ มีขั้นตอนที่
ง่าย 
เอกสารประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านนอกระบบ 
มีความเหมาะสม 

0.8330 
 
0.8801 
 
0.8402 
 
 
0.9130 
0.9284 
 
0.9109 
 
 
 
0.8254 
 
0.8250 
 
0.8154 
 
 
0.8963 
 
0.9198 
 
0.9087 

 
 
 
 
 
 
0.8417 
 
 
 
 
 
0.6756 
 
 
 
 
 
 
 
0.8251 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
0.9043 
 
 
 
 
 
0.7596 
 
 
 
 
 
 
 
0.8932 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
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Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ความเชื่อม่ันและทัศนคติการเงินระบบธนาคารพาณิชย์ 
ท่านมีความม่ันใจต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
ระบบการให้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคารพาณิชย์ มี
ความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง 
ความเชื่อม่ันและทัศนคติการเงินนอกระบบ 
ท่านมีความม่ันใจต่อการให้บริการของตัวแทนทางการเงินที่
ผ่านนอกระบบ 
ระบบการให้บริการธุรกรรมการเงินของนอกระบบ มีความ
ปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง 
ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน (บุคลิกภาพ) 
การท างานเป็นทีม เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ 
ท่านจะไตร่ตรอง ก่อนเริ่มท าธุรกรรมทางการเงิน 
ต้นทุนธุรกรรมการเงินระบบธนาคารพาณิชย์ 
ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ เป็นต้นทุน
ธุรกรรมที่ส าคัญ 
ระยะเวลาการท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ เป็นสิ่งส าคัญต่อต้นทุนธุรกรรม 
ต้นทุนธุรกรรมการเงินนอกระบบ 
ค่าธรรมเนียม ผ่านนอกระบบ เป็นต้นทุนธุรกรรมท่ีส าคัญ 
ระยะเวลาการท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านนอกระบบ เป็น
สิ่งส าคัญต่อต้นทุนธุรกรรม 
 

 
0.9062 
0.9062 
 
 
0.9298 
 
0.9298 
 
 
0.8856 
0.8856 
 
0.8937 
 
0.8937 
 
 
0.9447 
0.9447 

0.8212 
 
 
 
0.8645 
 
 
 
 
0.7843 
 
 
0.7987 
 
 
 
 
0.8925 

0.7822 
 
 
 
0.8431 
 
 
 
 
0.7240 
 
 
0.7480 
 
 
 
 
0.8795 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
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Items Factor 
Loading 

% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

การเข้าถึงทางการเงินระบบธนาคารพาณิชย์ 
ค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ 
ดอกเบี้ย เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินหรือใช้บริการ ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ 
เบี้ยปรับ เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินหรือใช้บริการ ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ 
การโอนเงินหรือใช้บริหาร ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ จะใช้
เวลามาก 
การเข้าถึงทางการเงินนอกระบบ 
ค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการผ่านนอกระบบ 
ดอกเบี้ย เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการผ่านนอกระบบ 
เบี้ยปรับ เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการผ่านนอกระบบ 
การใช้บริการผ่านนอกระบบ จะใช้เวลามาก  
 

 
0.8750 
 
0.8041 
 
0.8515 
 
0.7812 
 
 
0.8914 
0.9218 
0.9115 
0.8853 

0.6869 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.8148 

0.8466 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.9237 

 
 
ตารางท่ี 4.5 การสร้างตัวแปรใหม่ (Generate Variable) 

Variable Obs Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

ความรู้และความเข้าใจการค้าชายแดน 
ทักษะและความเชี่ยวชาญการเงินระบบ
ธนาคารพาณิชย์ และ นอกระบบ 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมการเงิน
ระบบธนาคารพาณิชย์ และ นอกระบบ 
ความเชื่อ ม่ันและทัศนคติการเงินระบบ
ธนาคารพาณิชย์ และ นอกระบบ 

659 
659 

 
659 

 
659 

 

0.7019 
0.6523 

 
0.6560 

 
0.6600 

 

0.1665 
0.1652 

 
0.1677 

 
0.1665 

 

0 
0.0417 

 
0 
 
0 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 

 
ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
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Variable Obs Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย เ ฉ พ า ะ ผู้ ค้ า ช า ย แ ด น 
(บุคลิกภาพ) 
ต้นทุนธุรกรรมการเงินระบบธนาคารพาณิชย์ 
และ นอกระบบ 
การเข้าถึงทางการเงินระบบธนาคารพาณิชย์ 
และ นอกระบบ 
การเลือกใช้บริการทางการเงิน 

659 
 

659 
 

659 
 

659 

0.7635 
 

0.6783 
 

0.6402 
 

0.6590 

0.2008 
 

0.1917 
 

0.1850 
 

0.1870 

0 
 
0 
 

0.0313 
 
0 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และ ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็น
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่งาน ผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ลักษณะองค์กร ประเภทสินค้าหรือบริการ จ านวน
บุคลากรองค์กร(ขนาดองค์กร) ประสบการณ์ด้านการค้าต่างประเทศของผู้ค้าชายแดน ผู้ ถือหุ้นหลักของ
องค์กร ระบบการเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน และ ประเทศคู่ค้าชายแดน และ ส่วนที่ 2 เป็นมาตรวัด 5 
ระดับแบบ Likert Scale ตั้งแต่ระดับ (1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ระดับ (5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพ่ือวัด
ตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดแบบจ าลองงานวิจัย ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจ 
(Knowledge and understanding) วัดจากค าถาม 4 ข้อ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skills and 
expertise) วัดจากค าถาม 6 ข้อ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม (Experience and circumstances) 
วัดจากค าถาม 6 ข้อ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ (Confidence and attitudes) วัดจากค าถาม4 ข้อ 
ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน(บุคลิกภาพ)(Personality)  วัดจากค าถาม 2 ข้อ ต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้า (Transaction Costs) วัดจากค าถาม 4 ข้อ การเข้าถึงทางการเงิน (Financial Inclusion) วัดจาก
ค าถาม 8 ข้อ และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน (Decision Choice) วัดจากค าถาม 2 ข้อ ซึ่ง
มาตรวัดดังกล่าวทั้งหมด ได้ผ่านการทดสอบความเชื่อถือได้ โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ด้วยวิธีการวิ เคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle Component Analysis :  PCA)  และ การวิ เคราะห์  
Cronbach Alpha ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และ ความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม ที่มีค่าทุกค่าสูงกว่า 0.7 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามสามารถวัดตัวแปรจากกรอบแนวคิด
ของแบบจ าลองของงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้ ตัวแปรทั้งหมดตามกรอบแนวคิดแบบจ าลอง
ของงานวิจัยที่วัดจากแบบสอบถาม ตามตารางที่ 4.5 การสร้างตัวแปรใหม่ (Generate Variable) ด้วย
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มาตรวัด 5 ระดับแบบ Linkert Scale ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and understanding) 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skills and expertise) ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม (Experience and 
circumstances) ความเชื่อมั่นและทัศนคติ (Confidence and attitudes) ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้า
ชายแดน(บุคลิกภาพ) (Trader personality) ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า (Transaction Costs) การเข้าถึง
ทางการเงิน (Financial Inclusion) และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน (Decision Choice) 
สามารถน ามาค านวณสร้างเป็นตัวแปร โดยรวมจากข้อค าถามทุกข้อของตัวแปรแต่ละตัว แล้วค านวณเป็น
ค่าเฉลี่ย แล้วปรับให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 จึงท าให้ตัวแปรที่ได้นั้น หมายถึง ตัวแปรใดที่มีค่าเท่ากับ 0 
แสดงถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หากตัวแปรใดมีค่าเท่ากับ 0.5 แสดงถึงปานกลาง และ ตัวแปรใดที่มีค่า
เท่ากับ 1 แสดงถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

                  

          
          
         ภาพที่ 4.3 (ต่อ) 

Male
46%Female

54%

Gender

Male Female

20-30
23%

31-40
30%

41-50
31%

>50
16%

Age

20-30 31-40 41-50 >50

<Bachelo
r

39%

Bachelor
45%

Master
14%

Doctor
2%

Education

<Bachelor Bachelor Master Doctor

Manage
ment
58%GM

18%

A/C 
10%

Others

14%

Position

Management GM A/C Others
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         ภาพที่ 4.3 (ต่อ) 

Manage
ment
76%

GM
12%

A/C
10%

Others
2%

Authorization

Management GM A/C Others

Export
30%

Import
20%

Both
50%

Organization

Export Import Both

Agricultur
al

30%

Garment
22%

Electric
21%

Other
27%

Product and Service

Agricultural Garment Electric Other

<51
76%

51-100
11%

101-200
6%

>200
7%

Staff

<51 51-100 101-200 >200

<6
42%

6-10
30%

11-20
19%

>20
9%

Experience

<6 6-10 11-20 >20

Thai
87%

Foreigner
4%

Bothe
9%

Shareholder

Thai Foreigner Bothe
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         ภาพที่ 4.3 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามประชากรศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 4.6 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบสอบถาม 

ปัจจัย 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย  

รูปแบบการค้าชายแดน  
 
ข้อจ ากัด ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมาย 
 
ความน่าเชื่อถือระบบธนาคารพาณิชย์ 
 
ความน่าเชื่อถือนอกระบบ 
 
ท าธุรกรรมธนาคารพาณิชย์เป็นประจ า 
 
รูปแบบธนาคารพาณิชย์ สะดวกและง่าย 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน 
 
ท าธุรกรรมนอกระบบเป็นประจ า 
 
รูปแบบนอกระบบ สะดวกและง่าย 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนนอกระบบ 
 
มีส านักงานสาขา และ ATM เพียงพอ 
 
ข้ันตอนธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ง่าย 
 
 

8 
1.2% 
16 
2.4% 
8 
1.2% 
48 
7.3% 
15 
2.3% 
12 
1.8% 
17 
2.6% 
74 
11.2% 
66 
10.0% 
67 
10.2% 
12 
1.8% 
22 
3.3% 

23 
3.5% 
28 
4.2% 
21 
3.2% 
66 
10.0% 
27 
4.1% 
28 
4.2% 
22 
3.3% 
67 
10.2% 
51 
7.7% 
76 
11.5% 
19 
2.9% 
23 
3.5% 

131 
19.9% 
276 
26.7% 
145 
22.0% 
228 
34.6% 
144 
21.9% 
150 
22.8% 
214 
32.5% 
160 
24.3% 
197 
29.9% 
202 
30.7% 
116 
17.6% 
161 
24.4% 

212 
32.2% 
335 
50.8% 
267 
40.5% 
235 
35.7% 
259 
39.3% 
334 
50.7% 
241 
36.6% 
219 
33.2% 
270 
41.0% 
226 
34.3% 
265 
40.2% 
339 
51.4% 

285 
43.2% 
104 
15.8% 
218 
33.1% 
82 
12.4% 
214 
32.5% 
135 
20.5% 
165 
25.0% 
139 
21.1% 
75 
11.4% 
88 
13.4% 
247 
37.5% 
114 
17.3% 

4.13 
 
3.73 
 
4.01 
 
3.36 
 
3.96 
 
3.84 
 
3.75 
 
3.43 
 
3.36 
 
3.29 
 
4.09 
 
3.76 
 

 

 
ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

Formal 
Bank S.
52%

Informal 
Bank S.
13%

Both
35%

Selection

Formal Bank S. Informal Bank S.

Both

Malaysia
28%

Laos
27%

Maynmar
19%

Cambodi
a

26%

Border Trade Country

Malaysia Laos Maynmar Cambodia
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ปัจจัย 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย  

เอกสารธุรกรรมธนาคารพาณิชย์เหมาะสม 
 
มีตัวแทนนอกระบบเพียงพอ 
 
ข้ันตอนธุรกรรมนอกระบบง่าย 
 
เอกสารธุรกรรมนอกระบบเหมาะสม 
 
ความม่ันใจธนาคารพาณิชย์ 
 
ความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ 
 
ความม่ันใจนอกระบบ 
 
ความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงของนอกระบบ 
 
การท างานเป็นทีม 
 
การไตร่ตรองก่อนท าธุรกรรมการเงิน 
 
ค่าธรรมเนียมธนาคารพาณิชย์ 
 
ระยะเวลาท าธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ 
 
ค่าธรรมเนียมนอกระบบ 
 
ระยะเวลาท าธุรกรรมนอกระบบ 
 
ค่าธรรมเนียมธนาคารพาณิชย์ 
 
ดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย ์
 
เบี้ยปรับธนาคารพาณิชย์ 
 
เวลาให้บริการธนาคารพาณิชย์ 
 
ค่าธรรมเนียมนอกระบบ 
 
ดอกเบี้ยนอกระบบ 
 
เบี้ยปรับนอกระบบ 
 
เวลาให้บริการนอกระบบ 
 
 

16 
2.4% 
64 
9.7% 
64 
9.7% 
69 
10.5% 
9 
1.4% 
11 
1.7% 
67 
10.2% 
77 
11.7% 
7 
1.1% 
11 
1.7% 
8 
1.2% 
14 
2.1% 
35 
5.3% 
45 
6.8% 
7 
1.1% 
22 
3.3% 
13 
2.0% 
24 
3.6% 
45 
6.8% 
50 
7.6% 
55 
8.3% 
59 
9.0% 

34 
5.2% 
49 
7.4% 
57 
8.6% 
68 
10.3% 
22 
3.3% 
31 
4.7% 
42 
6.4% 
64 
9.7% 
16 
2.4% 
35 
5.3% 
31 
4.7% 
37 
5.6% 
59 
9.0% 
58 
8.8% 
42 
6.4% 
48 
7.3% 
55 
8.3% 
70 
10.6% 
57 
8.6% 
63 
9.6% 
64 
9.7% 
65 
9.9% 

183 
27.8% 
170 
25.8% 
200 
30.3% 
212 
32.2% 
132 
20.0% 
153 
23.2% 
209 
31.7% 
214 
32.5% 
130 
19.7% 
119 
18.1% 
172 
26.1% 
195 
29.6% 
178 
27.0% 
191 
29.0% 
187 
28.4% 
212 
32.2% 
212 
32.2% 
220 
33.4% 
171 
25.9% 
190 
28.8% 
169 
25.6% 
197 
29.9% 

284 
43.1% 
244 
37.0% 
264 
40.1% 
224 
34.0% 
269 
40.8% 
314 
47.6% 
219 
33.2% 
235 
35.7% 
250 
37.9% 
274 
41.6% 
226 
34.3% 
262 
39.8% 
220 
33.4% 
249 
37.8% 
213 
32.3% 
293 
44.5% 
225 
34.1% 
233 
35.4% 
244 
37.0% 
276 
41.9% 
254 
38.5% 
241 
36.6% 

142 
21.5% 
132 
20.0% 
74 
11.2% 
86 
13.1% 
227 
34.4% 
150 
22.8% 
122 
18.5% 
69 
10.5% 
256 
38.8% 
220 
33.4% 
222 
33.7% 
151 
22.9% 
167 
25.3% 
116 
17.6% 
210 
31.9% 
84 
12.7% 
154 
23.4% 
112 
17.0% 
142 
21.5% 
80 
12.1% 
117 
17.8% 
97 
14.7% 

3.76 
 
3.50 
 
3.34 
 
3.29 
 
4.04 
 
3.85 
 
3.44 
 
3.24 
 
4.11 
 
4.00 
 
3.95 
 
3.76 
 
3.64 
 
3.51 
 
3.88 
 
3.56 
 
3.69 
 
3.51 
 
3.58 
 
3.41 
 
3.48 
 
3.38 
 

 

ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
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ปัจจัย 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย  

ระบบธนาคารพาณิชย์ 
 
นอกระบบ 

7 
1.1% 
88 
13.4% 
1232 
5.2% 

26 
3.9% 
79 
12.0% 
1623 
6.9% 

140 
21.2% 
164 
24.9% 
6344 
26.7% 

248 
37.6% 
247 
37.5% 
9210 
38.8% 

238 
36.1% 
81 
12.3% 
5315 
22.4% 

4.04 
 
3.23 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.4 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบสอบถาม 

 
จากภาพที่ 4.3 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามประชากรศาสตร์ โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจาก

การส ารวจผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามภาคสนาม จ านวน 659 ตัวอย่าง โดยส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
หรือเจ้าของ อ านาจการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือเจ้าของ โดย
ลักษณะองค์เป็นทั้งผู้ค้าชายแดนด้านส่งออกและน าเข้า ที่มีสินค้าและบริการอยู่ในหมวดเกษตรกรรมและ
ผลิตผลทางการเกษตร มีจ านวนพนักงานในองค์กรที่ขนาดน้อยกว่า 50 คน ประสบการณ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศน้อยกว่า 5 ปี มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทย ซึ่งใช้
ระบบธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก ส าหรับท าการค้าชายแดนส่วนใหญ่กับประเทศมาเลเซีย โดยมีแผนภูมิ
วงกลมที่แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน อ านาจการ

CH O I CE  1 CH O I CE  2 CH O I CE  3 CH O I CE  4 CH O I CE  5

1232 1623

6344
9210

5315
5.2 6.9

26.7

38.8

22.4

FREQUENCY (36 : 659 : 23724)

Frequency Percentage
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ตัดสินใจ ลักษณะองค์กร สินค้าหรือบริการ บุคลากร อายุประสบการณ์ ผู้ถือหุ้นหลัก ระบบการใช้บริการ
ทางการเงิน และ ประเทศคู่ค้า  
 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้หญิงจ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ผู้ชาย จ านวน 
304 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
 จากตารางที่ 4.6 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบสอบถาม และ ภาพที่ 4.4 การแจกแจง
ความถี่ของข้อมูลแบบสอบถาม ผลการส ารวจตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดแบบจ าลองของการศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ Likert Scale จ าแนกตามระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย 1 คือ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คือ ไม่เห็นด้วย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ เห็นด้วย และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย
ความถี่ของการตอบแบบสอบถาม เป็นค าตอบที่กลุ่มตัวอย่างเลือก โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ 4 คือ เห็น
ด้วย (ประมาณร้อยละ 32-51) โดยมีระดับท่ี 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ประมาณร้อยละ 11-43) เป็นระดับ
ที่เลือกมากเป็นอันดับที่สอง ซึ่งผลดังกล่าวแสดงว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ ของตัวแปรในแบบสอบถามในระดับเห็นด้วยค่อนไปทางเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อค าถามต่าง ๆ โดย
ทุกหมวดจะเลือกค าตอบไปในทางเห็นด้วย ประมาณร้อยละ 38 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่เป็น
ทักษะทางการเงินส่งผลต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า และต้นทุนธุรกรรมทางการค้าส่งผลต่อการเข้าถึง
ทางการเงิน ที่แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
ธนาคาร และ ไม่ผ่านระบบธนาคาร 
 

ส่วนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
           (Bivariate Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 

 

0.7019

0.6523

0.6560

0.6600

0.7635

0.6783

0.6402

0.6590

0.5600 0.5800 0.6000 0.6200 0.6400 0.6600 0.6800 0.7000 0.7200 0.7400 0.7600 0.7800

Knowledge and understanding

Skills and expertise

Experience and circumstances

Confidence and attitudes

Personality

Transaction costs

Financial inclusion

Decision choice

Bivariate Analysis : 659

Mean



 

 

 

 

ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ตัวแปรจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

 
เพศ 
1.ชาย 
2.หญิง 
t-test 
อายุ 
1.20 – 30 ปี 
2.31 – 40 ปี 
3.41 – 50 ปี 
4.51 ปีขึ้นไป 
F-test 
ระดับการศึกษา 
1.ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2.ปริญญาตร ี
3.ปริญญาโท 
4.ปริญญาเอก 
F-test 
ต าแหน่งหน้าที่งาน 
1 .กรรมการ/ผู้ บริหาร/
เจ้าของ 
2.ผู้จัดการทั่วไป 
3 . ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย บั ญ ชี /
การเงิน 

 
 
304 
355 
 
 
150 
199 
203 
107 
 
 
258 
295 
96 
10 
 
 
381 
 
119 
69 

 
 
 0.7128 
 1.6926 
 1.5526 
 
 0.6925 
 0.7076 
 0.7032 
 0.7021 
 0.2404 
 
 0.6890 
 0.7032 
 0.7285 
 0.7437 
 1.5576 
 
 0.6947 
 
 0.7668 
 0.7111 

  
 
0.6610 
0.6447 
1.2654 
 
0.6564 
0.6522 
0.6375 
0.6745 
1.2147 
 
0.6537 
0.6532 
0.6432 
0.6708 
0.1477 
 
0.6392 
 
0.7122 
0.6594 

  
 
0.6671 
0.6464 
1.5824 
 
0.6492 
0.6692 
0.6404 
0.6702 
1.3350 
 
0.6502 
0.6614 
0.6558 
0.6417 
0.2300 
 
0.6404 
 
0.7206 
0.6806 

  
 
0.6684 
0.6526 
1.2098 
 
0.6558 
0.6665 
0.6496 
0.6729 
0.6060 
 
0.6596 
0.6559 
0.6738 
0.6500 
0.2906 
 
0.6483 
 
0.7143 
0.7011 

  
 
0.7710 
0.7570 
0.8877 
 
0.7400 
0.7644 
0.7660 
0.7897 
0.3073 
 
0.7422 
0.7729 
0.7891 
0.7875 
1.7508 
 
0.7690 
 
0.7815 
0.7536 

  
 
0.6920 
0.6665 
1.7026* 
 
0.6654 
0.6781 
0.6715 
0.7097 
1.2691 
 
0.6642 
0.6786 
0.7181 
0.6500 
1.9218 
 
0.6791 
 
0.7075 
0.6784 
 

  
 
0.6466 
0.6348 
0.8172 
 
0.6435 
0.6459 
0.6330 
0.6387 
0.1829 
 
0.6289 
0.6423 
0.6621 
0.6625 
0.8312 
 
0.6290 
 
0.6951 
0.6345 

  
 
0.6657 
0.6532 
0.8579 
 
0.6508 
0.6803 
0.6416 
0.6636 
1.5636 
 
0.6507 
0.6636 
0.6693 
0.6375 
0.3683 
 
0.6535 
 
0.7090 
0.6721 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

 
4.อื่น ๆ โปรดระบุ... 
F-test 
 

 
90 
 
 

  
0.6396 
11.0146*** 
 

  
0.6227 
7.2134*** 
 

  
0.6171 
9.4313*** 
 

  
0.6056  
9.8273*** 
 

  
0.7236 
1.6606 
 

  
0.6361 
 2.3872* 
 

  
0.6194 
4.4269*** 
 

  
0.6056 
 5.6283*** 
 

 

ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
เลือกท าธุรกรรมทางการ
เงิน 
1.กรรมการ/ผู้บริหาร/
เจ้าของ 
2.ผู้จัดการทั่วไป 
3 . ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย บั ญ ชี /
การเงิน 
4.อื่น ๆ โปรดระบุ... 
F-test 
ลักษณะองค์กรของท่าน 
1.ส่งออก 
2.น าเข้า 
3.ทั้งส่งออก และ น าเข้า 
F-test 
 

 
 
 
499 
 
82 
69 
 
9 
 
 
196 
133 
330 
 

 
 
 
0.6961 
 
0.7370 
0.7092 
 
0.6458 
1.8076 
 
0.7050 
0.6992 
0.7011 
0.0550 

  
 
 
0.6391 
 
0.6911 
0.7011 
 
0.6528 
4.6457*** 
 
0.6567 
0.6585 
0.6471 
0.3260 

  
 
  
 0.6470 
 
 0.6728 
 0.6993 
 
 0.6667 
 2.3132* 
 
 0.6809 
 0.6482 
 0.6442 
 3.1441** 

  
 
 
0.6528 
 
0.6791 
0.6975 
 
0.5903  
2.3747* 
 
0.6789 
0.6668 
0.6458  
2.5783* 

  
 
 
0.7673 
 
0.7393 
0.7844 
 
0.6111 
2.4496* 
 
0.7768 
0.7350 
0.7670 
1.8289 

  
 
 
0.6767 
 
0.6921 
0.6839 
 
0.5972 
0.7072 
 
0.6830 
0.6687 
0.6794 
0.2308 

  
 
 
0.6328 
 
0.6707 
0.6549 
 
0.6632 
1.2057 
 
0.6475 
0.6525 
0.6310 
0.8561 

  
 
 
0.6523 
 
0.6753 
0.6938 
 
0.6111 
1.4191 
 
0.6607 
0.6598 
0.6576 
0.0189 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่
องค์กรท่านประกอบ
ธุรกรรม 
1.เกษตรกรรมแลผลิตผล
ทางการเกษตร 
2.ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า 
3.อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
4.อื่น ๆ โปรดระบุ... 
F-test 
จ านวนบุคลากรที่ท างาน
อยู่ในองค์กรของท่าน 
1.น้อยกว่า 50 คน 
2.51 – 100 คน 
3.101 – 200 คน 
4.มากกว่า 200 คน 
F-test 

 
 
 
197 
 
147 
137 
 
 
178 
 
 
 
499 
74 
40 
46 
 
 

 
 
 
0.7141 
 
0.7245 
0.7030 
 
 
0.6689 
3.6338** 
 
 
0.6976 
0.7424 
0.7250 
0.6630 
2.6794** 
 

  
 
 
0.6743 
 
0.6621 
0.6426 
 
 
0.6271 
2.8965** 
 
 
0.6526 
0.6903 
0.6615 
0.5788 
4.4510*** 
 

  
 
 
 0.6908 
 
 0.6613 
 0.6432 
  
 
 0.6227 
 5.5952*** 
 
 
 0.6526 
 0.7038 
 0.6656 
 0.6060 
 3.5203** 
 

  
 
 
0.6989 
 
0.6764 
0.6337 
 
 
0.6232  
8.3671*** 
 
 
0.6632 
0.6858 
0.6687 
0.5747 
4.7914*** 
 

  
 
 
0.7665 
 
0.7866 
0.7199 
 
 
0.7746 
  3.0244** 
 
 
0.7680 
0.7348 
0.7500 
0.7717 
0.6742 
 

  
 
 
0.7135 
 
0.6913 
0.6679 
 
 
0.6366 
5.4946*** 
 
 
0.6809 
0.6799 
0.6719 
0.6535 
0.3013 
 

  
 
 
0.6677 
 
0.6522 
0.6467 
 
 
0.5950 
5.3605*** 
 
 
0.6427 
0.6584 
0.6336 
0.5897 
1.4323 

  
 
 
0.6904 
 
0.6667 
0.6651 
 
 
0.6131 
5.6780*** 
 
 
0.6601 
0.7044 
0.6500 
0.5815 
4.1824*** 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

ประสบการณ์ของท่าน ที่
อยู่ในอุตสาหกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ 
1.น้อยกว่า 5 ปี 
2.6 – 10 ป ี
3.11 – 20 ปี 
4.มากกว่า 20 ปี 
F-test 
ผู้ถือหุ้นหลักองค์กรของ
ท่าน คือ 
1.คนไทยทั้งหมด 
2.ต่างขาติทั้งหมด 
3.ไทยร่วมทุนต่างชาติ 
F-test 
ปกติใช้บริการทางการเงิน
ผ่าน 
1 . ร ะ บ บ ที่  1  :  ร ะ บ บ
ธนาคารพาณิชย์ 
2.ระบบที่ 2 : นอกระบบ 
( ร ะบบที่ ไ ม่ ใ ช่ ธนาคาร
พาณิชย์) 
 

 
 
 
278 
194 
125 
62 
 
 
 
571 
25 
63 
 
 
 
346 
 
84 
 
 

 
 
 
0.7080 
0.7133 
0.6845 
0.6744 
1.4460 
 
 
0.6960 
0.7750 
0.7262 
3.4586** 
 
 
0.7079 
 
0.6682 
 
 

  
 
 
0.6679 
0.6609 
0.6207 
0.6190 
3.4029** 
 
 
0.6496 
0.6583 
0.6739 
0.6332 
 
 
0.6528 
 
0.6017 
 
 

  
 
 
 0.6728 
 0.6626 
 0.6297 
 0.6122 
 3.5047** 
  
  
0.6563 
 0.6633 
 0.6495 
 0.0723 
  
  
0.6531 
 
 0.6210 
  
 
 

  
 
 
 0.6715 
 0.6727 
 0.6410 
 0.6058 
 3.5885** 
  
  
0.6594 
 0.6625 
 0.6637 
 0.0222 
  
  
0.6544 
 
 0.6161 
  
 

  
 
 
0.7540 
0.7597 
0.7880 
0.7681 
0.8601 
 
 
0.7664 
0.7900 
0.7262 
1.3675 
 
 
0.7699 
 
0.6860 
 
 

  
 
 
 0.6904 
 0.6749 
 0.6625 
 0.6663 
 0.7530 
  
 
 0.6783 
 0.6675 
 0.6825 
 0.0549 
  
  
0.6721 
 
 0.6406 
  
 

  
 
 
 0.6525 
 0.6464 
 0.6235 
 0.5993 
 1.8427 
  
 
 0.6351 
 0.6762 
 0.6721 
 1.6307 
  
  
0.6460 
 
 0.6071 
  
 

  
 
 
   0.6704 
  0.6733 
  0.6310 
  0.6190 
  2.6265** 
   
   
0.6561 
  0.7000 
  0.6687 
  0.7537 
   
   
0.6539 
 
  0.6116 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตัวแปร จ านวน ความรู้/

ความเขา้ใจ 
 ทักษะ  ประสบการณ ์  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  ต้นทุน  เข้าถึง  เลือกใช้  

 
3.ทั้งสองระบบ 
F-test 
ข้อมูลการค้าชายแดนที่
ท่ านท าธุ รกรรมการค้า
ชายแดนด้วย 
1.มาเลเซีย 
2.สปป.ลาว 
3.เมียนมา 
4.กัมพูชา 
F-test 

 
229 
 
 
 
 
186 
178 
125 
170 
 

 
0.7052 
2.0024 
 
 
 
  0.6482 
 0.7482 
 0.6520 
 0.7489 
21.0682*** 

  
0.6699 
5.3179*** 
 
  
 
  0.5918 
  0.7243 
  0.5920 
  0.6873 
31.4839*** 

  
 0.6730 
 3.0791** 
  
    
 
  0.6080 
  0.6980 
  0.6123 
  0.6963 
15.9234*** 

  
 0.6842 
 5.6144*** 
  
  
 
 0.5941 
 0.7142 
 0.6260 
 0.7000 
23.1131*** 

  
0.7822 
7.5733*** 
 
 
 
 0.7278  
 0.7704 
 0.7840 
 0.7801 
2.8758** 

  
 0.7014 
 3.4907** 
  
 
 
  0.6505 
  0.7363 
  0.5475 
  0.7441 
38.3889*** 

  
 0.6437 
 1.5520 
  
 
 
  0.6027 
  0.7175 
  0.5200 
  0.6888 
40.6397*** 

  
    0.6840 
  4.9237*** 
   
  
 
   0.5988 
   0.7310 
   0.5850 
   0.7037 
28.0827*** 

 

Total 659   0.7019  0.6523    0.6560    0.6600    0.7635    0.6783    0.6402      0.6590  
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1  ** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  *** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01      
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เพ่ือศึกษาทักษะทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
ธนาคาร(การเข้าถึงทางการเงิน) ของผู้ค้าชายแดนของไทย จะด าเนินการทดสอบสมมุติฐาน ส าหรับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (H1, H2, H3, H4, H5) โดยด าเนินการทดสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่ค านวณมาได้ที่มีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน(บุคลิกภาพ) ต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า การเข้าถึงทางการเงิน และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน ว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือ
สูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  
 ตารางที่ 4.7 และ ภาพที่ 4.5 แสดงผลค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งหมด จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน อ านาจการตัดสินใจ ลักษณะ
องค์กร สินค้าหรือบริการ บุคลากร อายุประสบการณ์ ผู้ถือหุ้นหลัก ระบบการใช้บริการทางการเงิน และ 
ประเทศคู่ค้า และ การทดสอบสมมุติฐานว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละกลุ่มจ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีความแตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสองตัวแปร (Bivariate Analysis) ของตัวแปรจ าแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แสดงในตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทุกตัวจ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา มีค่าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ เพศ  ที่แตกต่าง มีผลต่อต้นทุน
ธุรกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพศชายโดยเฉลี่ยมีผลต่อต้นทุนธุรกรรมมากกว่าเพศ
หญิง 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งหน้าที่งานในต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป มีความรู้และความเข้าใจ มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และสภาพแวดล้อม มีความเชื่อมั่นและทัศนคติ มีต้นทุนธุรกรรม มี
การเข้าถึงทางการเงิน และมีการเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ มตัวอย่างต าแหน่งอ่ืน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินในต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติ และ ลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้ค้าชายแดน(บุคลิก) โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างต าแหน่งอ่ืน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะขององค์กรที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม 
รวมทั้ง ความเชื่อมั่นและทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยองค์กรที่ท าการค้าชายแดน
ด้านส่งออก จะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ ความรู้และความเข้าใจ 
รวมทั้ง ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยประเภทสินค้าหรือ
บริการที่เป็นหมวดเสื้อผ้า จะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
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 กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ ทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ต้นทุนธุรกรรม การเข้าถึงทางการเงิน และ 
การเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยประเภทสินค้าหรือบริการที่
เป็นหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
 กลุ่มตัวอย่างที่องค์กรมีจ านวนบุคลากร ขนาด 51-100 คน จะมีความรู้และความเข้าใจ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่นและทัศนคติ และ การเลือกใช้
ธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉลี่ยสูงกว่าองค์กรที่จ านวนบุคลากรขนาดอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ น้อยกว่า 5 ปี จะมี ทักษะและความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้ง ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ 6-10 ปี จะมีลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้า
ชายแดน รวมทั้ง การเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถือหุ้นหลักแตกต่างกัน มีผลท าให้ความรู้และความเข้าใจ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ถือหุ้นหลักที่เป็นต่างชาติทั้งหมด จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการทางการเงินผ่านทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ และ นอกระบบ จะมีทักษะ
และและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ลักษณะนิสัยเฉพาะ
ผู้ค้าชายแดน ต้นทุนธุรกรรม และ การเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ มการค้าชายแดน
อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และ
สภาพาแวดล้อม ความเชื่อมั่นและทัศนคติ การเข้าถึงทางการเงิน และ การเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน 
โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มการค้าชายแดนอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีการค้าชายแดนกับ เมียนมา จะมีลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน โดยเฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มการค้าชายแดนอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างมี่มีการค้าชายแดนกับ กัมพูชา จะมีความรู้และความเข้าใจ รวมทั้ง ต้นทุนธุรกรรม 
โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มการค้าชายแดนอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า ต าแหน่งหน้าที่งาน ประเภทสินค้าหรือบริการ ระบบการใช้บริการ
ทางการเงิน และ ประเทศคู่ค้าชายแดน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้ง การ
เลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน ที่แตกต่างกัน 
 การทดสอบสมมุติฐานข้อ 1  
 การทดสอบ ค่าเฉลี่ยของสมมุติฐานข้อ 1 (H1, H2, H3,H4, H5) แสดงตอนท้ายของตารางที่ 4.7 
(หน้า 92)  โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรทุกตัวพบว่า 
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 ความรู้และความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.7019 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6523 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 
0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6560 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูง
กว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6600 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.7635 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูง
กว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6783 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6402 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูง
กว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 การเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6590 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูง
กว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรทุกตัวอยู่ในระดับสูงหรือมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นการยืนยันสมมุติฐานของงานวิจัยว่า H1: 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติ H2: ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน มีผลต่อ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ H3: 
ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง ความเชื่อมั่นและทัศนคติ มีผลต่อ ต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า H4: ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า มีผลต่อ อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน และ H5: 
อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน ส่งผลต่อ รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตาม 
ผลดังกล่าว เป็นเพียงการวิเคราะห์สองตัวแปร (Bivariate Analysis) เท่านั้น ดังนั้น เพ่ือยืนยันผล
ความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดแบบจ าลองของการวิจัย งานวิจัยนี้จึงด าเนินการวิเคราะห์และทดสอบ
สมมุติฐานจากการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ Bivariate 
Ordered Probit Regression.  
  
 ส่วนที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้ระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย เป็นการ
ประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และ Bivariate Ordered Probit Regression ตามกรอบแนวคิด 
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 ผลการประมาณค่า  Multiple Regression  (Model 1-9) และ Bivariate Ordered Probit 
Regression (Model 10 และ 11) พบว่า ตัวแปรทุกตัวในการประมาณค่านี้ มีความสัมพันธ์ และ 
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแบบจ าลองของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการเลือกใช้ระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 

 
Legend : * p<.1; **p<.05; ***p<.01 
Model 1 ถึง 9 ประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง ด้วยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS) 
Model 10 และ 11 ประมาณค่าแบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit ด้วยวิธีการความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation : MLE) 
 
 

1.KU

Variable 2.Bank 3.Nonbank 4.Bank 5.Nonbank 6.Bank 7.Nonbank 8.Bank 9.Nonbank 10.Bank 11.Nonbank

EC1 0.3629 *** 0.6027 *** 0.4904 ***  

EC2 0.2769 *** 0.7338 *** 0.7117 ***  

TP 0.2920 *** -0.0180  

KU 0.0530 0.1096 ***  

SE1 0.2123 ***  

SE2 0.2522 ***  

CA1 0.2998 ***  

CA2 0.2829 ***  

TC1 0.5503 ***  

TC2 0.5497 ***  

FO1 -0.4912 *** 0.1154 **

FO2 0.0522 -0.5479 ***

Non-manager -0.3119 *** 0.1652 * -0.1451 ** -0.0369 -0.1530 ** -0.1304 -0.1332 0.0428 -0.0639 -0.3053 **

Thai 100% -0.2247 *** 0.1793 *** -0.0443 0.0390 -0.0059 -0.2278 *** 0.2303 *** 0.3110 *** -0.0834 0.1118 -0.1860

Malaysia 0.0568 0.0479 -0.0660 0.0012 -0.1307 ** 0.3436 *** 0.2247 *** 0.2819 *** -0.0709

Lao 0.3954 *** 0.2825 *** 0.2460 *** 0.0803 0.1847 *** 0.2841 *** 0.2967 *** 0.4386 *** 0.3077 ***

Cambodia 0.4117 *** 0.0718 0.1407 ** -0.0091 0.1226 * 0.4161 *** 0.3823 *** 0.2596 *** 0.2190 *** -0.2551 ** 0.3142 ***

Ex > 10 Yrs 0.1958 ** -0.3394 ***

cut1 -2.5515 *** -1.5838 ***

cut2 -1.7872 *** -1.0141 ***

cut3 -0.6226 *** -0.1604 *

cut4 0.4956 *** 1.1616 ***

Rho -0.1652 ***

N 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659  

RSS 441.3346 399.4989 247.8011 347.1957 270.4086 478.9768 405.5534 410.3799 395.3622  

LogLikelihood -802.9773 -770.1616 -612.7975 -723.9254 -641.5654 -829.9465 -775.1178 -779.0160 -766.7319 -1621.8272  

F-test 39.9495 *** 60.2693 *** 154.1845 *** 72.8456 *** 116.6391 *** 26.9938 *** 44.9565 *** 56.2016 *** 61.8744 ***  

Chi-square Test 137.4617 ***  

R-square 0.3293 0.3929 0.6234 0.4723 0.5890 0.2721 0.3837 0.3763 0.3991  

Adj. R-square 0.3210 0.3863 0.6194 0.4659 0.5840 0.2620 0.3751 0.3696 0.3927  

Legend : * p <.1; ** p <.05; *** p <.01

Model 1 ถงึ 9 ประมาณคา่แบบจ าลองสมการถดถอยเชงิเสน้ตรง ดว้ยวธิกีารก าลงัสองนอ้ยทีส่ดุแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS)

Model 10 และ 11 ประมาณคา่แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit ดว้ยวธิกีารความเป็นไปไดส้งูสดุ (Maximum Likelihood Estimation : MLE)

                   SE                   CA                   TC                   FO                      Use
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EC : Experience and circumstance  TP : Trader personality  KU : Knowledge and understanding 
SE : Skills and expertise   CA : Confidence and attitude TC : Transaction costs 
FO : Financial obstruction   Use : Use behavior   RSS : Residual sum of square 
 
EC1 : ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์  EC2 : ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
KU : ความรู้และความเข้าใจ      TP : ลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้ค้าชายแดน  
SE1 : ทักษะและความเชี่ยวชาญระบบท่ีผ่านธนาคารพาณิชย์  SE2 : ทักษะและความเชี่ยวชาญระบบท่ีไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
CA1 : ความเชื่อมั่นและทัศนคติระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์  CA2 : ความเชื่อมั่นและทัศนคติระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
TC1 : ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์  TC2 : ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
FO1 : อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์  FO2 : อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
U1 : พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์   U2 : พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 
Non-manager :  ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน Thai 100% : ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด 
Ex > 10 Yrs : ประสบการณ์การค้าชายแดนมากกว่า 10 ปี   Malaysia : ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นมาเลเซีย 
Lao :  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็น สปป.ลาว    Cambodia : ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา  
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ภาพที่ 4.6 แบบจ าลองการเลือกใช้ระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 
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FO1 FO2 
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แบบจ าลองในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 

 ในการศึกษานี ้ได้แบ่งแบบจ าลองในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ออกเป็น 2 กลุ่มแบบจ าลอง 

 1.แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Model) ด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 

 

 𝐾𝑈𝑖= 𝛽11𝐸𝐶1𝑖+𝛽12𝐸𝐶2𝑖+∑ 𝛾1𝑥𝑗𝑖
6
𝑗=1 +𝑢1𝑖                                                         (1) 

 𝑆𝐸𝐵𝑖= 𝛽21 𝐸𝐶1𝑖+∑ 𝛾2𝐵𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢2𝐵𝑖                                                    (2) 

 𝑆𝐸𝑁𝑖= 𝛽22 𝐸𝐶2𝑖+∑ 𝛾2𝑁𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢2𝑁𝑖                                                                  (3) 

 𝐶𝐴𝐵𝑖= 𝛽31𝐸𝐶1𝑖+𝛽32𝑇𝑃𝑖+∑ 𝛾3𝐵𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢3𝐵𝑖                                                   (4) 

 𝐶𝐴𝑁𝑖= 𝛽33𝐸𝐶2𝑖+𝛽34𝑇𝑃𝑖+∑ 𝛾3𝑁𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢3𝑁𝑖                                                 (5) 

 𝑇𝐶𝐵𝑖= 𝛽41𝐾𝑈𝑖+𝛽42𝑆𝐸1𝑖+β43𝐶𝐴1𝑖+∑ 𝛾4𝐵𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢4𝐵𝑖                                  (6) 

 𝑇𝐶𝑁𝑖= 𝛽44𝐾𝑈𝑖+𝛽45𝑆𝐸2𝑖+𝛽46𝐶𝐴2𝑖+∑ 𝛾4𝑁𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢4𝑁𝑖                                (7) 

 𝐹𝑂𝐵𝑖= 𝛽51 𝑇𝐶1𝑖+∑ 𝛾5𝐵𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢5𝐵𝑖                                                                  (8) 

 𝐹𝑂𝑁𝑖= 𝛽52 𝑇𝐶2𝑖+∑ 𝛾5𝑁𝑗𝑥𝑗𝑖

6
𝑗=1 +𝑢5𝑁𝑖                                                                (9) 

 
โดยที ่ KU = ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and understanding) 
 EC = ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม (Experience and circumstance) 
   EC1 = ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   EC2 = ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 SE = ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skills and expertise) 
   SE1 = ทักษะและความเชี่ยวชาญระบบท่ีผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   SE2 = ทักษะและความเชี่ยวชาญระบบท่ีไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 CA = ความเชื่อมั่นและทัศนคติ (Confidence and attitude) 
   CA1 = ความเชื่อมั่นและทัศนคติระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   CA2 = ความเชื่อมั่นและทัศนคติระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 TP = ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน (บุคลิกภาพ) (Trader personality) 
 TC = ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า (Transaction costs) 
   TC1 = ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   TC2 = ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
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 FO = อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน (Financial obstruction) 
   FO1 = อุปสรรคเข้าถึงทางการเงินระบบที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
   FO2 = อุปสรรคเข้าถึงทางการเงินระบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 Use = ระดับชั้นของพฤติกรรมการเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน (Use behavior) ผ่าน 
   ธนาคารพาณิชย์ 
 I = ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ที่ก าหนดระดับชั้นของพฤติกรรมการเลือกท า 
   ธุรกรรม 
 X1 = ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) มีค่าเท่ากับ 1 กรณีท่ีผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่ 
   เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน (Non-manager) และ 0 กรณีท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจ คือ  
   ผู้จัดการ 
 X2 =  ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) มีค่าเท่ากับ 1 กรณีท่ีผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด  
    (Thai 100%) และ 0 กรณีอ่ืน ๆ  
 X3 =  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นมาเลเซีย (Malaysia) 
 X4 =  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็น สปป.ลาว (Lao) 
 X5 =  ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา (Cambodia) 
 X6  =      ประสบการณ์การค้าชายแดนมากกว่า 10 ปี (Ex > Yrs)  

 แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Model) สามารถประมาณค่าได้ด้วย

วิธีการก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS) 

 2.แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit Model  

 ก าหนดให้แบบจ าลองการตัดสินใจทั้งสองแบบจ าลอง มีลักษณะดังนี้ 

 𝐼𝐵𝑖= 𝛽61𝐹𝑂1𝑖+𝛽62𝐹𝑂2𝑖+∑ 𝛾6𝐵𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢6𝐵𝑖                                       (10) 

 𝐼𝑁𝑖= 𝛽63𝐹𝑂1𝑖+𝛽64𝐹𝑂2𝑖+∑ 𝛾6𝑁𝑗
6
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖+𝑢6𝑁𝑖                                               (11) 

และ 
𝑈𝑆𝐸𝐵𝑖 = 1  หาก  -∞ < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵𝑖 

 = 2  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 

 = 3  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 

 = 4  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 < 𝐼𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 + 𝐶𝑢𝑡𝐵4 

 = 5  หาก  𝐶𝑢𝑡𝐵1 + 𝐶𝑢𝑡𝐵2 + 𝐶𝑢𝑡𝐵3 + 𝐶𝑢𝑡𝐵4 < 𝐼𝐵𝑖 < ∞ 

โดยที่  𝐼(𝑢6𝐵𝑖 ,
𝑢6𝑁𝑖) = 𝛿 ≠  0 

 แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit Model สามารถประมาณค่าได้ด้วยวิธีการความเป็นไป
ได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation : MLE) 
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ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Model)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประมาณการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
อรรถาธิบาย (Explanatory variables) และ ตัวแปรตามหรือตัวแปรตอบสนอง (Dependent 
variables) โดยใช้แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Models)   ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคที่วิเคราะห์การพิจารณา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ และ การพิจารณา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ประมาณค่าความสัมพันธ์ โดยใช้แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่ามีหลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือไม่
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของผู้ค้าชายแดนของไทยของกลุ่มตัวอย่างนี้ อย่างมีนัยส าคัญและมีค่า
สัมประสิทธิ์เป็นบวก สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรบางตัวมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ และ ไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ พร้อมกับ 
พิจารณาการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
 
ผลการทดสอบ Bivariate Ordered Probit Model   
 ผลกาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit พบว่าค่า Rho = -0.1652 
และมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  99% นั่นคือ การตัดสินใจทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ กับ การพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไปพร้อมกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ประมาณการความสัมพันธ์ด้วยแบบจ าลอง Bivariate 
Ordered Probit พบตัวแปรหลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ของผู้ค้าชายแดนของไทยของกลุ่มตัวอย่างนี้ อย่างมีนัยส าคัญและมีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นบวก สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปร 5 
ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ คือ อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ประเทศ
คู่ค้าที่เป็นกัมพูชา ระดับชั้นของพฤติกรรมการเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน (Use behavior) ผ่านธนาคาร
พาณิชย์ ที่เป็นระดับน้อยมากถึงน้อย (Cut1) ระดับน้อยถึงปานกลาง (Cut2) และ ระดับปานกลางถึง
บ่อย (Cut3) ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีตัวแปรหลายตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของผู้ค้าชายแดนของไทยกลุ่ม
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ตัวอย่างนี้ อย่างมีนัยส าคัญและมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปร 7 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ คือ อุปสรรคการ
เข้าถึงทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน 
ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด ประสบการณ์การค้าชายแดนมากกว่า 10 ปี  ระดับชั้นของพฤติกรรมการเลือก
ท าธุรกรรมทางการเงิน (Use behavior) ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นระดับน้อยมากถึงน้อย (Cut1) 
ระดับน้อยถึงปานกลาง (Cut2) และ ระดับปานกลางถึงบ่อย (Cut3) ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ จึงกล่าวได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง Bivariate Ordered Probit สามารถ
อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ได้สอดคล้องมากกว่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาการเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือไม่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ มีดังนี้ 
 
 1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ (Formal 
Bank System : Bank) 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่า F-test ที่ได้นั้น สะท้อนได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถใช้ร่วมกันในการ
อธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้ง ค่า Chi-square ก็สามารถอธิบายตัวแปรตามได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย นอกจากนี้ ประชากรวิจัย (N) เมื่อเทียบแต่ละตัวแปรแล้ว จะใช้จ านวน 
659 หน่วยเท่ากัน และแสดงค่าความแปรปรวนของค่าความเคลื่อนไหว (Residual Sum of Square : 
RSS) เท่ากัน และ ไม่เท่ากัน ของทั้งสองแบบจ าลอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับนัยส าคัญ 
ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน รวมทั้งตัวแปรแฝงหรือตัวแปรควบคุม ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
หรือปัจจัยอุปสรรคความสัมพันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัยนี้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มากขึ้น หรือ 
น้อยลง ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างที่จะเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดน้อยลงได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้และความเข้าใจ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อความรู้และความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว และ 
ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อความรู้และความ
เข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และ ผู้ค้าที่
เป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อความรู้
และความเข้าใจ ของธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การค้า
ชายแดน ระบบการช าระเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการค้าชายแดน และ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ หากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมมากข้ึน 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความเข้าใจมากข้ึน 0.3629 หน่วย 
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และ
ความเข้าใจ หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความ
เข้าใจมากข้ึน 0.3954 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ 
หากประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 
0.4117 หน่วย   
 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เป็นอ านาจการตัดสินใจขององค์กรที่ท า
ธุรกรรมทางการเงินการค้าชายแดนโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ หากผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และ
ความเข้าใจน้อยลง 0.3119 หน่วย 
 ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ 
หากผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมดมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความเข้าใจน้อยลง 
0.2247 หน่วย 
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้และ
ความเข้าใจได้ท่ีร้อยละ 32.93 
 1.2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อทักษะและความ
เชี่ยวชาญของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่
เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด และ ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ ของธุรกรรมทาง
การเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ การค้า
ชายแดน ระบบการช าระเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการค้าชายแดน และ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ หากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น 0.6027 
หน่วย 
 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เป็นอ านาจการตัดสินใจขององค์กรที่ท า
ธุรกรรมทางการเงินการค้าชายแดนโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ หากผู้
มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะ
และความเชี่ยวชาญมากขึ้น 0.1652 หน่วย 
 ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทั กษะและความ
เชี่ยวชาญ หากผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมดมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น 0.1793 หน่วย 
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความ
เชี่ยวชาญ หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น 0.2825 หน่วย  
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถอธิบายทักษะ
และความเชี่ยวชาญได้ที่ร้อยละ 39.29 
 1.3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันและทัศนคติ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม และ ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ ของ
ธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การค้า
ชายแดน ระบบการช าระเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการค้าชายแดน และ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ หากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมมากข้ึน 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความเชื่อม่ันและทัศนคติมากข้ึน 0.4904 หน่วย 
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 ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน เป็นลักษณะเฉพาะส่วนตัวหรือบุคลิกภาพของผู้ค้าชายแดนที่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติ หากหากลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดนมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความเชื่อมั่น
และทัศนคติมากขึ้น 0.2920 หน่วย  
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ สามารถอธิบายความ
เชื่อมั่นและทัศนคติได้ที่ร้อยละ 47.23 
 1.4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้าของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ประเทศคู่ค้าที่
เป็นมาเลเซีย ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว และ ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิง
ลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ค้าที่เป็นคน
ไทยทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า ของธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทักษะและความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ระบบของธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบของธุรกรรมทางการเงิน 
ประโยชน์จากการท าธุรกรรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า หากทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น 1 หน่วย 
กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 0.2123 หน่วย 
 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของผู้ให้บริการ ความปลอดภัย บริหารความเสี่ยง
จากระบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า หากความเชื่อมั่นและทัศนคติมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมี
โอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 0.2998 หน่วย 
 ประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซีย เป็นคู่ค้าที่อยุ่ในประเทศมาเลเซีย ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า หากประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซียมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้ามากขึ้น 0.3436 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้ามากขึ้น 0.2841 หน่วย   
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทาง
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การค้า หากประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้ามากขึ้น 0.4161 หน่วย    
 ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า 
หากผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมดมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าน้อยลง 
0.2278 หน่วย 
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า สามารถอธิบายต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้าได้ที่ร้อยละ 27.21 
 1.5.ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่ออุปสรรคการเข้าถึงทาง
การเงินของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด ประเทศคู่ค้า
ที่เป็นมาเลเซีย ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว และ ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มากข้ึนหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน ของธุรกรรมทางการเงินที่
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริการ และ ระยะเวลาของการท าธุรกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน 
หากต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน
มากขึ้น 0.5503 หน่วย  
 ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นอุปสรรคการเข้าถึง
ทางการเงิน หากผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมดมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการเข้าถึง
ทางการเงินมากข้ึน 0.3110 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซีย เป็นคู่ค้าที่อยุ่ในประเทศมาเลเซีย ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการ
เข้าถึงทางการเงิน หากประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซียมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรค
การเข้าถึงทางการเงินมากข้ึน 0.2819 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการ
เข้าถึงทางการเงิน หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการ
เข้าถึงทางการเงินมากขึ้น 0.4386 หน่วย   
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 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการเข้าถึงทาง
การเงิน หากประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการเข้าถึงทาง
การเงินมากขึ้น 0.2596 หน่วย    
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน สามารถอธิบาย
อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินได้ท่ีร้อยละ 37.63 
 
 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
(Informal Bank System : Nonbank) 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่า F-test ที่ได้นั้น สะท้อนได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถใช้ร่วมกันในการ
อธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้ง ประชากรวิจัย (N) เมื่อเทียบแต่ละตัวแปรแล้ว จะ
ใช้จ านวน 659 หน่วยเท่ากัน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท า
ธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับนัยส าคัญ ประกอบด้วย ความรู้
และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า อุปสรรค
การเข้าถึงทางการเงิน รวมทั้งตัวแปรแฝงหรือตัวแปรควบคุม ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยอุปสรรค
ความสัมพันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัยนี้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มากขึ้น หรือ น้อยลง ก็จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างที่จะเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เพ่ิมสูงขึ้น 
หรือ ลดน้อยลงได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้และความเข้าใจ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ต่อความรู้และความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว และ 
ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อความรู้และความ
เข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และ ผู้ค้าที่
เป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อความรู้
และความเข้าใจ ของธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การค้า
ชายแดน ระบบการช าระเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการค้าชายแดน และ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ หากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมมากข้ึน 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความเข้าใจมากข้ึน 0.2769 หน่วย 
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 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และ
ความเข้าใจ หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความ
เข้าใจมากข้ึน 0.3954 หน่วย   
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ 
หากประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชามากขึ้น  1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 
0.4117 หน่วย    
 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เป็นอ านาจการตัดสินใจขององค์กรที่ท า
ธุรกรรมทางการเงินการค้าชายแดนโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์ กร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ หากผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และ
ความเข้าใจน้อยลง 0.3119 หน่วย  
 ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความรู้และความเข้าใจ 
หากผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมดมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความรู้และความเข้าใจน้อยลง
0.2247 หน่วย  
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้และ
ความเข้าใจได้ท่ีร้อยละ 32.93 
 2.2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อทักษะและความ
เชี่ยวชาญของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว 
และ ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ ของ
ธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การค้า
ชายแดน ระบบการช าระเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการค้าชายแดน และ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ หากประสบการณ์ และ
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สภาพแวดล้อมมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น 0.7338 
หน่วย 
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความ
เชี่ยวชาญ หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น 0.2460 หน่วย   
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความ
เชี่ยวชาญ หากประเทศคู่ที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น 0.1407 หน่วย  
 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เป็นอ านาจการตัดสินใจขององค์กรที่ท า
ธุรกรรมทางการเงินการค้าชายแดนโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์ก ร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ หากผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานมากข้ึน 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดทักษะและ
ความเชี่ยวชาญน้อยลง 0.1451 หน่วย  
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถอธิบายทักษะ
และความเชี่ยวชาญได้ที่ร้อยละ 62.34 
 2.3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันและทัศนคติ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว ประเทศคู่
ค้าที่เป็นกัมพูชา รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และ ประเทศคู่ค้า
ที่เป็นมาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่น
และทัศนคติ ของธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การค้ า
ชายแดน ระบบการช าระเงิน ธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการค้าชายแดน และ 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและธุรกรรมทางการเงินของการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ หากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความเชื่อมั่นและทัศนคติดมากขึ้น 0.7117 
หน่วย 
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 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความเชื่อมั่น
และทัศนคติ หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาว มากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติมากขึ้น 0.1847 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ 
หากประเทศคู่ที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความเชื่อมั่นและทัศนคติมากขึ้น 
0.1226 หน่วย  
 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เป็นอ านาจการตัดสินใจขององค์กรที่ท า
ธุรกรรมทางการเงินการค้าชายแดนโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อทักษะและความเชี่ยวชาญ หากผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความ
เชื่อมั่นและทัศนคติน้อยลง 0.1530 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซีย เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติ หากประเทศคู่ที่เป็นมาเลเซียมากข้ึน 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดความเชื่อมั่นและทัศนคติ
น้อยลง 0.1307 หน่วย  
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นและทัศนคติ สามารถอธิบายความ
เชื่อมั่นและทัศนคติได้ที่ร้อยละ 58.90 
 2.4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้าของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่น
และทัศนคติ ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด ประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซีย ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว และ 
ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อ
ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ของธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ ความรู้การค้าชายแดน รูปแบบการค้าชายแดน ข้อจ ากัด ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ รวมทั้ง กฎหมายของประเทศคู่ค้าชายแดน การเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบการช าระ
เงิน และ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า หากความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่าง
มีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 0.1096 หน่วย  
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 ทักษะและความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ระบบของธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบของธุรกรรมทางการเงิน 
ประโยชน์จากการท าธุรกรรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า หากทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น 1 หน่วย 
กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 0.2522 หน่วย 
 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของผู้ให้บริการ ความปลอดภัย บริหารความเสี่ยง
จากระบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า หากความเชื่อมั่นและทัศนคติมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมี
โอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 0.2829 หน่วย 
 ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นองค์กรของผู้ค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ได้ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้า หากผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมดมากข้ึน 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทางการค้า
มากขึ้น 0.2303 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซีย เป็นคู่ค้าที่อยุ่ในประเทศมาเลเซีย ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า หากประเทศคู่ค้าที่เป็นมาเลเซียมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้ามากขึ้น 0.2247 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้ามากขึ้น 0.2967 หน่วย   
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้า หากประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้ามากขึ้น 0.3823 หน่วย  
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนธุรกรรมทางการค้า สามารถอธิบายต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้าได้ที่ร้อยละ 38.37 
 2.5.ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่ออุปสรรคการเข้าถึงทาง
การเงินของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว และ 
ประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะส่งผลต่อ
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อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน ของธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริการ และ ระยะเวลาของการท าธุรกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน 
หากต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน
มากขึ้น 0.5497 หน่วย  
 ประเทศคู่ค้าที่เป็น สปป.ลาว เป็นคู่ค้าที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้า
ชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการ
เข้าถึงทางการเงิน หากประเทศคู่ที่เป็น สปป.ลาวมากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการ
เข้าถึงทางการเงินมากขึ้น 0.3077 หน่วย   
 ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นกัมพูชา เป็นคู่ค้าท่ีอยู่ในประเทศกัมพูชา ที่ท าการค้าชายแดนกับผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออุปสรรคการเข้าถึงทาง
การเงิน หากประเทศคู่ค้าที่เป็นกัมพูชามากขึ้น 1 หน่วย กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเกิดอุปสรรคการเข้าถึงทาง
การเงินมากขึ้น 0.2190 หน่วย   
 R-square จากปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่ออุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน สามารถอธิบาย
อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงินได้ท่ีร้อยละ 39.91 
 
งานวิจัยเชิงปริมาณสอดคล้องและขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงิน ต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้า และ อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน ที่เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการเลือก
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์หรือไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ตามความคิดเห็ น
ของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ท าการ
สอบถามจากผู้ค้าชายแดน โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณท าให้ทราบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการ
เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์  ประกอบด้วย 
ปัจจัยหลัก คือ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า และ อุปสรรคการเข้าถึงทางการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยรองที่สนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรค คือ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ลักษณะนิสัยเฉพาะของผู้ค้าชายแดน ผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ผู้ค้าที่เป็นคนไทยทั้งหมด ประสบการณ์การค้าชายแดน
มากกว่า 10 ปี ประเทศคู่ค้าท่ีเป็นมาเลเซีย ประเทศคู่ค้าท่ีเป็น สปป.ลาว และ ประเทศคู่ค้าที่กัมพูชา 
 
 



 

 

 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
5.1.สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 5.1.1.สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  
 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทั้งห้าพ้ืนที่ 46 ท่าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินมีจ านวน 20 ท่าน โดยเป็นธนาคารพาณิชย์
เอกชน 10 ท่าน และ ธนาคารพาณิชย์รัฐวิสาหกิจ 10 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้ค้าชายแดน มีจ านวน 16 ท่าน 
โดยเป็นผู้ค้าชายแดนด้านน าเข้า 8 ท่าน และ ผู้ค้าด้านส่งออก 7 ท่าน และ กลุ่มที่ 3 ผู้ให้การสนับสนุน
ข้อมูลหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนมีจ านวน 11 ท่าน โดยเป็นตัวแทน
ด่านศุลกากร 6 ท่าน และ ส านักการค้าต่างประเทศ 5 ท่าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1.1.ประเด็นเกี่ยวกับการค้าชายแดน โดยมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านสูงสุดกับประเทศมาเลเซีย รวมทั้ง ประเทศเมียนมา สปป.ลาว และ ประเทศกัมพูชา ตามล าดับ 
ด้วยสินค้าที่ส่งออกและน าเข้าในแต่ละพ้ืนที่ชายแดนของปี 2558 ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย จะ
ส่งออกสินค้าที่เป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้ส าหรับเครื่องจักร รวมทั้ง น าเข้าสินค้าที่เป็นสื่อ
บันทึกที่ยังไม่ได้บันทึกที่จัดท าไว้เพ่ือการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ประเทศเมียนมา จะส่งออก
สินค้าที่เป็นน้ าตาลทราย และ น าเข้าสินค้าที่เป็นถั่วลิสง สปป.ลาว จะส่งออกสินค้าที่เป็นแท้งค์เปล่า 
อุปกรณ์ที่ท าด้วยโลหะ รวมทั้งน าเข้าสินค้าที่เป็นทองแดงบริสุทธ์ รวมทั้ง ประเทศกัมพูชา จะส่งออก
สินค้าที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน าเข้าสินค้าที่เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 
ซึ่งลักษณะของคู่ค้าชายแดนแตกต่างกัน โดยที่ ประเทศมาเลเซีย จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่พิธีกรรม
ทางศาสนาบางช่วงเวลา จะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการท างานการค้าชายแดน จะอิงเงินสกุลริงกิต 
มาเลเซียมีปัญหาคอรัปชั่นสูงมาก ควบคุมยาก  ประเทศเมียนมา จะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีภาษี
เรียกเก็บค่อนข้างซับซ้อนโดยขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ การค้าชายแดนจะอิงสกุลบาท ปัญหา
ชนกลุ่มน้อยจะเป็นปัญหาใหม่ นิยมสินค้าไทย สปป.ลาว จะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลักษณะ
วัฒนธรรมคล้ายกันกับไทย การค้าชายแดนจะอิงเงินสกุลบาท จะนิยมสินค้าไทย การสื่อสารด้วยภาษา
ท้องถิ่นจะเข้าใจง่ายกว่าพื้นที่ชายแดนประเทศอ่ืน  และ ประเทศกัมพูชา จะไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ก าลังมีการพัฒนาแต่จะช้ากว่าไทยมาก การค้าชายแดนจะอิงเงินสกุล
เงิน จะนิยมสินค้าไทย  



121 

 

 
 

  5.1.1.2.ประเด็นเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะทางการเงิน เกี่ยวกับ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับ
ทักษะทางการเงิน ที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม จะเป็นประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการที่ด าเนินงานมานานมาก เป็นคนในพ้ืนที่ ที่ยึดติดกับระบบการค้า
ชายแดนระบบเดิม ๆ และ  2.กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ จะเป็นประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของผู้ค้า
ชายแดนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมี การสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 2.1.ผู้ค้าชายแดนที่รับช่วงธุรกิจจากครอบครัว ที่เป็น
การยอมรับช่วงจากพ่อแม่ท่ีอยู่ในพ้ืนที่ และ 2.2.ผู้ค้าชายแดนที่เข้ามาลงทุนใหม่จากนอกพ้ืนที่ ทั้งรายเล็ก
และรายใหญ่ ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 1.ลักษณะขององค์กร ได้แก่ เจ้าของ
คนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัดมหาชน และ องค์กรร่วมทุนระหว่างคู่ค้าชายแดน 
และ 2.ลักษณะของการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการโดยเจ้าของคนเดียวทุกเรื่อง การบริหาร
จัดการตามโครงสร้างบังคับบัญชาแนวดิ่งจากบนลงล่าง หรือ การบริหารจัดการตามโครงสร้างบังคับ
บัญชาแนวขนาน ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ที่เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมทางการเงิน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 1.ความรู้ทางการเงินที่เกิดขึ้นพร้อมกับการท างานจริง 
ลองผิดลองถูก แล้วท าการแก้ไขเพ่ือที่จะได้น าไปปฏิบัติต่อไปและท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งความรู้
แนวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม และ 2.ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ทฤษฎีเพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมก่อน ศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ แล้วจึงลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นโอกาสผิดพลาดจะมีน้อย ซึ่ง
ความรู้แนวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าชายแดนรายใหม่ ที่รับช่วงจากครอบครัว และ ผู้ค้าชายแดนลงทุนใหม่
ที่มาจากนอกพ้ืนที่ ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน ที่เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมทางการเงิน รวมทั้งความรู้และความเข้าใจทางการเงิน โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการเรียนรู้ 
ฝึกฝน พัฒนา เป็นอย่างมากและกระท าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความช านาญและเชี่ยวชาญ และ ความ
เชื่อถือและทัศนคติทางการเงิน ที่เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมทางการเงิน 
รวมทั้งลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 1.ความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงิน
แบบดั้งเดิม ที่ไม่มีระบบธนาคารพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ค้า
ชายแดนยึดติดแบบเดิม ๆ การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะยาก จะมีความเชื่อถือและทัศนคติที่ดีต่อบุคคล
กลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เรียกว่า ตัวแทนทางการเงิน หรือ ความเชื่อถือและทัศนคติที่ดีต่อการค้า
ขายด้วยเงินสด ที่จ่ายเงินแล้วจะได้สินค้าเลย เช่น สกุลเงินบาท ส าหรับเมียนมาร์ สปป.ลาว และ กัมพูชา 
รวมทั้งสกุลเงินริงกิต ส าหรับมาเลเซีย นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ค้าชายแดนบางส่วนที่ยังเลือกใช้วิธีช าระค่าสินค้า
กันเอง ระหว่างกลุ่มลูกค้า ซึ่งแนวคิดความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินแนวนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้า
ชายแดนรายเดิม  และ  2.ความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ จะถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ ข้อบังคับ กติกาต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกใช้บริการมากมาย พร้อมกับมีค่าธรรมเนียมที่เป็นต้นทุนในการใช้บริการด้วย มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า
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มาท างานร่วมกัน สัมพันธ์กัน ซึ่งแนวคิดนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดของคู่ค้ารายใหม่ ที่ก าลังเรียนรู้ให้เข้าใจ 
และ พัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติตามข้ันตอนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5.1.1.3.ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการเข้าถึงการเงินที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม โดยมี 2 
รูปแบบ คือ 1.การเข้าถึงทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะมี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้บริการมากมาย แล้วแต่ผู้ค้าชายแดนจะเลือกใช้บริการ พร้อมกับมีค่าธรรมเนียม
ที่เป็นต้นทุนส าหรับการใช้บริการนั้น ๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ตามพ้ืนที่ของแต่ละสาขาตั้งอยู่ รวมทั้งการให้บริการผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน เรียกว่า Trade Finance ประกอบด้วย 1.
ผลิตภัณฑ์ด้านน าเข้า และ 2.ผลิตภัณฑ์ด้านส่งออก แต่การค้าชายแดนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน
การโอนเงิน ทั้งการโอนเงินผ่านศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศของธนาคารนั้น ๆ หรือ ผ่านสาขา รวมทั้งการ
โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร และ การโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ก็เริ่มมีการใช้
บริการมากขึ้น รวมทั้ง 2.การเข้าถึงทางการเงินโดยไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ หรือเรียกว่า นอกระบบ 
เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบดั้งเดิมที่มีความส าคัญมากต่อระบบทางการเงินของการค้าชายแดน ผู้ค้า
ชายแดนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับวิธีนี้ นิยมวิธีนี้ มีความเชื่อถือและทัศนคติที่ดีต่อวิธีนี้ ยอมรับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวิธีนี้ รวมทั้งต้นทุนต่ า ซึ่งผู้ค้าชายแดนส่วนใหญ่จะนิยมปฏิบัติวิธีที่เรียกว่า 2.1.การช าระเงิน
ค่าสินค้าด้วยเงินสด ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าชายแดนที่อิงสกุลเงินบาทเป็นหลัก ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว 
และ กัมพูชา นอกจากนี้ยังเป็นการค้าชายแดนที่อิงสกุลเงินริงกิตเป็นหลัก ได้แก่ มาเลเซีย 2.2.การช าระ
เงินค่าสินค้าโดยผ่านตัวแทนทางการเงิน หรือ พ่อค้าทางการเงิน หรือ บ้านโอนเงิน โดยกลุ่มบุคคลหรือ
นิติบุคคลนี้ จะให้บริการโอนเงิน รับโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งให้บริการอื่น ๆ ทางการเงิน ซึ่งมี
สาขาในพ้ืนที่ชายแดนของไทยและพ้ืนที่ชายแดนเมืองอ่ืน ๆ ของเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะการให้บริการด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนนั้น การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจะมีการให้บริการเพียงพ้ืนที่เดียว
เท่านั้น คือ ไทย-มาเลเซีย เนื่องจากไทย จะต้องอิงเงินสกุลริงกิตที่มีค่าเงินแข็งกว่าไทย ส่วนเพื่อนบ้านอ่ืน 
ๆ ที่ต้องอิงเงินสกุลเงินบาทที่มีค่าเงินแข็งกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เมียนมา  สปป.ลาว  และ 
กัมพูชา รวมทั้ง 2.3.การช าระเงินค่าสินค้ากันเองระหว่างคู่ค้า วิธีนี้ยังปฏิบัติกันอยู่ แต่ค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากมีบุคคลหลายฝ่ายมากเกินไป แต่ถ้าคู่ค้าเพ่ือนบ้านต้องการใช้วิธีนี้ และ คู่ค้ายอมรับเงื่อนไขต่าง 
ๆ ได้ วิธีนี้ก็อาจเกิดข้ึนได้อีก 
  5.1.1.4.ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งผู้วิจัย
สามารถสรุปรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกท า
ธุรกรรมทางการเงิน โดยแบ่งเป็น รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ ที่เป็น การเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์  หรือ การไม่เลือกท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ หรือ นอกระบบ ที่เป็น การเลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคาร
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พาณิชย์ หรือ การเลือกไม่ท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่
ส าคัญ ที่มีความเก่ียวข้องต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ยังมีความสัมพันธ์
กับ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เช่น Trade Finance และ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ 
ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Cost) เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ดอกเบี้ย ค่าเบี้ยปรับ หรือ อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคู่ค้าชายแดนในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ ลักษณะของผู้ค้าชายแดนหรืออุปนิสัยของลูกค้า(Character) ความสามารถ
และศักยภาพในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินและการช าระหนี้ (Capacity) หลักทรัพย์หรือค้ าประกันที่
น ามาค้ าประกันประกอบการท าธุรกรรมทางการเงิน (Collaterals) เงินทุนบางส่วนของผู้ค้าชายแดนเอง 
(Capital) และ สถานการณ์หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ (Condition) เช่น แนวทางปฏิบัติและข้อจ ากัดในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้ง ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจที่มีต่อธนาคารพาณิชย์  
  5.1.1.5.ประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียด
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ว่าปัจจัยที่ส าคัญของต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า 1.สาขาท่ีให้บริการหรือท าเลที่ตั้งรวมทั้งจุดย่อยที่ให้บริการ 2.เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ที่ให้บริการ มีการท างานที่ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผิดพลาด 3.คุณภาพการให้บริการ 
เป็นภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ 4.ช่องทางการให้บริการ 5.ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าผ่านแดน การค้าชายแดน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการแก่ลูกค้า 6.เป็น
มาตรฐาน ทั้งผลิตภัณฑ์ ธุรกรรม และ การบริการ 7.กระบวนการท างาน ไม่ซับซ้อน และ ง่าย 8.ความ
สะดวก ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการเสริม 9.นโยบายที่รัฐส่งเสริม ให้ธนาคารด าเนินการ
ให้บริการแก่ลูกค้า 10.การค้าชายแดนที่มีระยะทางประกอบการท าการค้า ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 
กิโลเมตร จะใช้เป็นเงินสด แต่ถ้ามากกว่าจะใช้บริการผ่านตัวแทนทางการเงินหรือพ่อค้าทางการเงิน 11.
การสื่อสารเพ่ือให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นศักยภาพและทักษะ
ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของธนาคารพาณิชย์ 12.โครงการพิเศษที่เป็นโครงการส่งเสริมผู้ค้าชายแดน
ของแต่ธนาคารพาณิชย์ เป็นโครงการที่ดึงดูดใจผู้ค้าชายแดน 13.ธนาคารพาณิชย์ควรเป็นผู้แนะน าผู้ค้า
ชายแดน ตักเตือนผู้ค้าชายแดน เมื่อผู้ค้าชายแดนท าธุรกรรมผิดพลาด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขในการท า
ธุรกรรมต่อไป และ บริหารจัดการ 14.ผู้ค้าชายแดนต้องประเมินความเสี่ยงจากการใช้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ และ น ามาเปรียบเทียบกัน เป็นข้อมูลประกอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งความเสี่ยงประกอบด้วย 14.1.ความเสี่ยงทางด้านการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการท าธรกรรมทางการเงิน 
ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือ อ่ืน ๆ รวมทั้ง 14.2.ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ คุณภาพการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ความสะดวก 
ช่องทางการให้บริการ ท าเลที่ตั้ง มาตรฐานการบริการและการด าเนินการต่าง ๆ และ ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจ 
 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ค้าชายแดน ธนาคารพาณิชย์ ด่าน
ศุลกากร และ ส านักการค้าต่างประเทศ จ านวน ทั้งหมด 46 ท่าน นั้น จะท าให้ทราบถึง (1) การค้า
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ชายแดนของไทยกับคู้ค้าชายแดน มีแนวโน้มการค้าเพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีลักษณะของสินค้า หรือ ลักษณะ
ของคู่ค้า ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ (2) ทักษะทางการเงินของคู่ค้า
ชายแดนจะได้รับอิทธิพลจาก ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน 
รวมทั้งทั้ง ความเชื่อมั่นและทัศนคติ โดยที่ปัจจัยทั้งสามยังได้รับอิทธิพลจาก ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อม รวมทั้ง ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน ด้วย (3) การเข้าถึงทางการเงิน สามารถเข้าถึง
ทางการเงินได้ โดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ และ ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ (4) รูปแบบการ
ตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน  มี 2 รูปแบบให้เลือกท า คือ รูปแบบที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
และ ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ และ (6) ธุรกรรมทางการค้า จะมีปัจจัย่ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือ
อุปสรรคในการท าธุรกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันไป เช่น ท าเลที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ คุณภาพการให้บริการ 
มาตรฐาน การสื่อสาร ความเสี่ยง หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการค้าชายแดน  ซึ่งผล
จากเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบแบบสอบถาม
ต่อไปได ้
 5.1.2.สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาเชิงปริมาณ จากผู้ค้าชายแดนของไทย พบว่า 
ผู้ค้าชายแดนของไทย ที่อยู่ในพ้ืนที่ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พ้ืนที่ประกอบด้วย 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และ อ าเอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์)  โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม และ ได้รับการตอบกลับจ านวน 659 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย จ านวน 186 ตัวอย่าง ไทยกับ สปป.ลาว จ านวน 178 ตัวอย่าง 
ไทยกับเมียนมา จ านวน 125 ตัวอย่าง รวมทั้ง ไทยกับกัมพูชา จ านวน 170 ตัวอย่าง โดยมีตัวแปรที่ เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ความรู้การเงินการค้าชายแดน ความเข้าใจการเงินการค้าชายแดน ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญการเงิน (แบ่งเป็นระบบธนาคารพาณิชย์กับนอกระบบ) ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
การเงิน (แบ่งเป็นระบบธนาคารพาณิชย์กับนอกระบบ) ความเชื่อมั่นและทัศนคติการเงิน (แบ่งเป็นระบบ
ธนาคารพาณิชย์กับนอกระบบ) ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า (แบ่งเป็น
ระบบธนาคารพาณิชย์กับนอกระบบ) รวมทั้ง การเข้าถึงทางการเงิน (แบ่งเป็นระบบธนาคารพาณิชย์กับ
นอกระบบ)  โดยที่ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามประชากรศาสตร์ เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารหรือเจ้าของ อ านาจการตัดสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือเจ้าของ โดยลักษณะองค์เป็นทั้งผู้ค้าชายแดนด้าน
ส่งออกและน าเข้า ที่มีสินค้าและบริการอยู่ในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร มีจ านวน
พนักงานในองค์กรที่ขนาดน้อยกว่า 50 คน ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในอุตสาหกรรม
การค้าระหว่างประเทศน้อยกว่า 5 ปี มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทย ซึ่งใช้ระบบธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก 
ส าหรับท าการค้าชายแดนส่วนใหญ่กับประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
แบบสอบถาม ที่มีมาตรวัด 5 ระดับ Likert Scale จ าแนกตามระดับความคิดเห็น เป็นค าตอบที่กลุ่ม
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ตัวอย่างเลือก โดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับ 4 คือ เห็นด้วย (ประมาณร้อยละ 32-51) โดยมีระดับท่ี 5 คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (ประมาณร้อยละ 11-43) เป็นระดับทีเ่ลือกมากเป็นอันดับที่สอง  
 ซึ่งผลดังกล่าวนี้ สามารถที่จะน ามาสรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารที่สะท้อนการเข้าถึงระบบการเงินของผู้ค้า
ชายแดนของไทย เป็นความสัมพันธ์ของปัจจัยทักษะทางการเงิน และ ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ที่มี
อิทธิพลก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมรูปแบบของการเข้าเข้าถึงทางการเงิน จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
(H1, H2, H3, H4, H5) ด้วยทดสอบค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรทุกตัว พบว่า 1.ความรู้และความเข้าใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.7019 อยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  2.ทักษะและความ
เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6523 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 3.ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6560 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูง
กว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4.ความเชื่อมั่นและทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6600 สะท้อนว่ามีค่า
อยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 5.ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.7635 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 6.ต้นทุนธุรกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6783 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  7.
อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6402 สะท้อนว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่ าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 8.การเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6590 สะท้อนว่ามีค่าอยู่
ในระดับสูงหรือสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรทุกตัวอยู่ในระดับสูงหรือมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 0.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นการยืนยันสมมุติฐานของงานวิจัยว่า H1: 
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง 
ความเชื่อมั่นและทัศนคติ H2: ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ค้าชายแดน มีผลต่อ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ H3: 
ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง ความเชื่อมั่นและทัศนคติ มีผลต่อ ต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า H4: ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า มีผลต่อ อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน และ H5: อุปสรรค
เข้าถึงทางการเงิน ส่งผลต่อ รูปแบบการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน  ซึ่งค่าเฉลี่ยของตัวแปรดัง
กล่างด้านบนนั้น จะมีค่าระหว่าง 0.6402 – 0.7635 แสดงว่าค่อนข้างเห็นด้วยว่า ทักษะทางการเงินมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร (การเข้าถึงทางการเงิน) ของผู้ค้าชายแดน
ของไทยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 นอกจากนี้ จากผลดังที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่านและไม่ผ่านระบบธนาคาร ของผู้ค้าชายแดนของไทย ด้วยการ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ถ ดถ อย พหุ คู ณ  (Multiple Regression Analysis) และ  Bivariate Order Probit 
Regression ออกมาเป็น 2 รูปแบบคือ 
  5.1.2.1.แบบจ าลองผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ (Formal Bank System Model)  ที่
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร เกี่ยวกับ ความรู้และความเข้าใจ ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ



126 

 

 
 

ทางสถิติจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งแสดงว่า ความรู้และความเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่จะ
ได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมค่อนข้างน้อย เท่ากับ 0.3629  ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม 
ซึ่งแสดงว่า  ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมปานกลาง เท่ากับ 0.6027 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน ซึ่ง
แสดงว่า ความเชื่อมั่นและทัศนคติมีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมรวมทั้งลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดนปานกลาง เท่ากับ 0.4904 ต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้า ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก ความรู้และความเข้าใจ  เท่ากับ 0.0530 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.2123 และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ เท่ากับ 0.2998  ซึ่งแสดงว่า 
ต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งสามดังกล่าวค่อนข้างน้อย  
รวมทั้ง อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก ต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้า ซึ่งแสดงว่า การเข้าถึงทางการเงินมีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากต้นทุนธุรกรรม
ทางการค้าปานกลาง เท่ากับ 0.5503 
  5.1.2.2.แบบจ าลองไม่ผ่านระบบธนาคาร (Informal Bank System Model) ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร เกี่ยวกับ ความรู้และความเข้าใจ ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งแสดงว่า ความรู้และความเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่จะได้รับ
อิทธิพลเชิงบวกจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมค่อนข้างน้อย เท่ากับ 0.2769 ทักษะและความ
เชี่ยวชาญ ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม  ซึ่ง
แสดงว่า  ทักษะและความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมมาก เท่ากับ 0.7338 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติจาก ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม เท่ากับ 0.7117 รวมทั้ง ได้รับอิทธิพลเชิงลบจาก
ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน เท่ากับ 0.0180 ซึ่งแสดงว่า ความเชื่อมั่นและทัศนคติมีความสัมพันธ์ที่
จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมปานกลาง รวมทั้งลักษณะเฉพาะของผู้ค้า
ชายแดนน้อย ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก ความรู้และ
ความเข้าใจ เท่ากับ 0.1096 ทักษะและความเชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.2522 ความเชื่อมั่นและทัศนคติ เท่ากับ 
0.2829 ซึ่งแสดงว่า ต้นทุนธุรกรรมทางการค้ามีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งสามดังกล่าว
น้อย รวมทั้ง อุปสรรคเข้าถึงทางการเงิน ที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก ต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า ซึ่งแสดงว่า การเข้าถึงทางการเงินมีความสัมพันธ์ที่จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้าปานกลาง เท่ากับ 0.5497 
 นอกจากนี้ จากผลดังที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคาร (นอกระบบด้วยตนเอง) ของผู้ค้าชายแดน
ของไทย ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ Bivariate Order 
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Probit Regression ว่ารูปแบบการตัดสินใจที่เลือกท าธุรกรรมทางการเงินไม่ผ่านระบบธนาคาร (นอก
ระบบด้วยตนเอง) จะมีสาเหตุมากจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการเงิน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับภาระของต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมต่อการใช้บริการทางการเงิน  ปัจจัยสนับสนุนในการ
เข้าถึงทางการเงิน ที่เก่ียวกับ กฎระเบียบขั้นตอนการใช้บริการทางการเงิน ระยะทางในการเดินทางมาใช้
บริการ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการ เอกสาร
ประกอบในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน และ ความซื่อสัตย์ของผู้ค้าชายแดนต่อการเข้าถึงบริการทาง
การเงิน รวมทั้ง ช่องทางในการเข้าถึงทางการเงิน ที่เกี่ยวกับ จ านวนสาขาธนาคารพาณิชย์ จ านวนตู้
เอทีเอ็ม สถานที่ตั้งของสาขาธนาคารพาณิชย์ และ สถานที่ตั้งของตู้เอทีเอ็ม ที่ผู้ค้าชายแดนสามารถ
บริหารจัดการได้ และ ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ โดยที่วิธีการช าระเงินโดยไม่ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ จะปฏิบัติกันด้วยวิธี การช าระเงินด้วยเงินสด (Cash) ประกอบด้วยเงินสดสกุลเงินบาท 
สกุลดอลลาร์สหรัฐ และ ดอลลาร์ของประเทศคู่ค้า ได้แก่ มาเลเซีย (ริงกิต) เมียนมา (จ๊าต) สปป.ลาว 
(กีบ) และ กัมพูชา (เรียล) การช าระเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ หรือ โพยก๊วน (Non-
system Exchange Market) เป็นระบบที่เกิดจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจการค้าชายแดนมานาน 
และ เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ รวมทั้ง การหักบัญชีระหว่างกลุ่มพ่อค้าหรือบริษัทในเครือ วิธีนี้จะคล้าย
กับวิธีการช าระเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ 
 
5.2.ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากวิจัยนี้ โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้  
 5.2.1.ทราบถึงปัจจัยส าคัญของทักษะทางการเงิน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจทางการเงิน 
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน ความเชื่อมั่นและทัศนคติ จะได้รับอิทธิพลเชิ งบวกและเชิงลบจาก
ปัจจัยสนับสนุนของทักษะทางการเงิน ที่เป็น ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง ลักษณะเฉพาะ
ของผู้ค้าชายแดน  โดยปัจจัยหลักของทักษะทางการเงินจะส่งผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบไปยัง ต้นทุน
ธุรกรรมทางการค้า แล้ว ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นพฤติกรรมการเข้าถึงทางการเงิน ในการเลือกท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ หรือ ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ของผู้ค้าชายแดนของ
ไทย 
 5.2.2.ทราบถึงรูปแบบการตัดสินใจเป็นพฤติกรรมการเข้าถึงทางการเงิน ในการเลือกท าธุรกรรม
ทางการเงิน ที่เรียกว่า รูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ และ รูปแบบการ
เข้าถึงทางการเงินโดยไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือนอกระบบ ของผู้ค้าชายแดนของไทย 
 5.2.3.เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน นอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักและ
ปัจจัยสนับสนุนของทักษะทางการเงินที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเข้าถึงทางการเงินแล้วนั้น ยังมีองค์
ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมที่มีความส าคัญ นั่นคือ ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า (Transaction costs) ที่เกี่ยวกับ
สถานที่หรือพ้ืนที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ให้บริการ คุณภาพการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ ความรู้และความช านาญเฉพาะด้าน มาตรฐานการให้บริการ กระบวนการท างานง่ายและไม่
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ซับซ้อน ความอ านวยสะดวกที่ได้รับ นโยบายของผู้ให้บริการ ทักษะการสื่อสาร ทั้งภาษาท้องถิ่น 
ภาษาอังกฤษ ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติการหรือความเสี่ยงทางการเงิน  รวมทั้ง ความเชื่อมั่ นและ
ความไว้วางใจของผู้ค้าชายแดนที่มีต่อผู้ให้บริการ  
 นอกจากนี้ ต้นทุนธุรกรรมทางการค้าที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบการเข้าถึง
ทางการเงิน แรงจูงใจในการเริ่มต้นใช้งาน และ การส่งเสริมจากรัฐบาล ก็ยังมีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบ
การเข้าถึงทางการเงินในรูปแบบนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น รูปแบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่เป็นระบบใหม่
ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการค้าด าเนินชีวิตของคนไทยและการค้าในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการค้าชายแดน
ด้วย เนื่องจากรูปแบบพร้อมเพย์นี้ จะท าให้พฤติกรรมในการเข้าถึงทางการเงินเปลี่ยนไป โดยจะท าให้ผู้ใช้
รูปแบบนี้มีขั้นตอนในการเข้าถึงทางการเงินได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และ ไม่ซับซ้อน  
 5.2.4.ขยายองค์ความรู้เดิม เนื่องจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการ
ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน และ การเข้าถึงทางการเงิน ของผู้บริโภคคนไทยตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ของประเทศไทย แต่งานวิจัยนี้ ได้น าแบบจ าลองของธนาคารแห่งประเทศไทย และ ของนักวิชาการท่ าน
อ่ืน มาประยุกต์และส ารวจข้อมูลกับ ผู้ค้าชายแดนของไทย ที่มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยกระจาย
การเก็บข้อมูลไปตามพ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก คือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
ตราด จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดสงขลา ท าให้เกิดแบบจ าลองทักษะทางการเงิน และ การเข้าถึงทาง
การเงิน ไปยังกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นด้วย  
 5.2.5.ประโยชน์เชิงวิชาการ จากผลวิจัยนี้ นักวิจัยสามารถน าไปต่อยอดความรู้เดิม ด้วยการ
เรียนรู้ ค้นคว้าจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือขยายองค์ความรู้เดิม รวมทั้ง น าไปเป็นแบบจ าลอง กับกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน ๆ ได้  
 5.2.6.ประโยชน์เชิงธุรกิจ ยังสามารถประยุกต์แบบจ าลองทักษะทางการเงิน และ การเข้าถึงทาง
การเงิน ไปใช้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสามารถตีความและสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ค้าชายแดน  ซึ่งผู้ค้าชายแดนจะได้รับประโยชน์จากโครงการวิจัยนี้ เนื่องจาก
จะท าให้ทราบว่า มีปัจจัยส าคัญของทักษะทางการเงิน ต้นทุนธุรกรรม และจะส่งผลก่อให้เกิดการเข้าถึง
ทางการเงิน จนท าให้ผู้ค้าชายแดนทราบว่า รูปแบบของการเข้าถึงทางการเงินหรือการใช้บริการทางเงิน มี 
2 รูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับตนเอง ได้แก่ การใช้บริการทางการเงินโดยผ่านธนาคาร และ 
การใช้บริการทางการเงินโดยไม่ผ่านธนาคาร และ ยังท าให้ผู้ค้าชายแดน ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ค้าชายแดนสามารถที่วางแผนส าหรับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ทันเวลา ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงตนเอง พัฒนา
ปรับปรุงองค์กร ให้มีศักยภาพทางด้านการค้าชายแดนให้มากขึ้น รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์  ที่จะได้รับ
ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยทักษะทางการเงิน ต้นทุนธุรกรรม และ การเข้าถึง
ทางการเงิน ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคาร ดังนั้นธนาคาร
พาณิชย์ควรมีการบริหารความเสี่ยงและบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรม 
พัฒนาทีมงานให้มีการกระตือรือร้นมากขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่เป็นทักษะทางการเงิน เช่น 
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ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม รวมทั้งทัศนคติต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ
มากขึ้น รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการต้นทุนธุรกรรมทางการค้า เช่น ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
ระยะเวลาการให้บริการต่อหนึ่งธุรกรรม คุณภาพการให้บริการ และที่ส าคัญมากอีกประเด็นหนึ่งคือ 
ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการบริหารจัดการให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมจุดแข็ง หาแนวทาง เพ่ือไม่ให้คู่ค้า
ชายแดนไปใช้บริการทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารหรือนอกระบบ 
 5.2.7.ประโยชน์ในทางปฏิบัติเชิงการบริหาร (Managerial Implication) เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้
จากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้ประยุกต์ หรือ เป็นประโยชน์ในทางการปฏิบัติเชิงการบริหารได้ 
โดยเฉพาะผู้ค้าชายแดน สามารถน าแบบจ าลองนี้ไปศึกษา ประยุกต์ เพ่ือหาข้อมูลย้อนกลับที่มีอิทธิพล
หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร เพ่ือน ามาประกอบการก าหนดนโยบายการ
แข่งขันการค้าชายแดนได้ต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถน าแบบจ าลองไปศึกษา ประยุกต์ 
เพ่ือหาข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ จะได้น าวิเคราะห์ข้อจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือนน าไปก าหนดในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ก็
สามารถศึกษา ประยุกต์แบบจ าลองนี้ได้ เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องน าไปประกอบในการก าหนด
มาตรฐานในการให้บริการและการให้ค าปรึกษาต่อไป 
 
5.3.ข้อเสนอแนะ 
 จากวิจัยนี้ ท าให้รู้ว่ามีข้อจ ากัดในการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยดังต่อไปนี้ 
 5.3.1.ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลงานวิจัยไปใช้เชิงธุรกิจ โดยที่ผู้วิจัยควรน าผลการวิจัยและ
แบบจ าลองของการวิจัยนี้ ไปสื่อสาร และ น าเสนอกให้ผู้ค้าชายแดน ธนาคารพาณิชย์ หรือ หน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ได้รับทราบ เข้าใจ เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ปัจจัยหลักและปัจจัยสนับสนุน
ของทักษะทางการเงิน กับ ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า จนก่อให้เกิดพฤติกรรมการเข้าถึงทางการเงินการค้า
ชายแดน เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขัน การค้าชายแดนได้มากข้ึนและมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2.ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กร จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยสรุปเป็น
แนวทางส าหรับผู้ค้าชายแดน ธนาคารพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปประยุกต์ประกอบ
เป็นแนวทางพัฒนาองค์กรได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แนวทางการประยุกต์ผลวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร  
ที่มา: สรุปจากผลจากศึกษาวิจัย  
 
  5.3.2.1.การสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ ปัจจัยหลักของทักษะ
ทางการเงิน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ และ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนของทักษะทางการเงิน ที่ เป็น ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม และ 
ลักษณะเฉพาะของผู้ค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ด้วย 
  5.3.2.2.การสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ ต้นทุนธุรกรรมทาง
การค้า ที่เกี่ยวกับสถานที่หรือพ้ืนที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ให้บริการ คุณภาพการให้บริการ 
ช่องทางการให้บริการ ความรู้และความช านาญเฉพาะด้าน มาตรฐานการให้บริการ กระบวนการท างาน
ง่ายและไม่ซับซ้อน ความอ านวยสะดวกที่ได้รับ นโยบายของผู้ให้บริการ ทักษะการสื่อสาร ทั้งภาษา
ท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติการหรือความเสี่ยงทางการเงิน  รวมทั้ง ความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจของผู้ค้าชายแดนที่มีต่อผู้ให้บริการ 
  5.3.2.3.การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม ที่เป็นรูปแบบการเข้าถึงทางการเงิน ทั้งที่เป็น
รูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ และ รูปแบบที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยการ
เปรียบเทียบกันว่ารูปแบบใดมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่างกันอย่างไร ในประเด็น 
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ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของรูปแบบการเข้าถึงทางการเงิน 
ประเด็น รูปแบบการเข้าถึงทางการเงิน 

ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
รูปแบบการเข้าถึงทางการเงิน 

ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
วิธีการช าระเงิน 6 วิธ ี 3 วิธ ี
การป้องกันความเสี่ยง มาก น้อย 
กระบวนการปฏิบัติการ ซับซ้อนและไม่เคยชิน สะดวกและเคยชิน 
ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมน้อยกว่า 
ความต้องการของคู่ค้า คู่ค้าต้องการน้อย คู่ค้าต้องการมาก 
ความรู้ทางด้านระบบช าระเงิน มีความรู้น้อย มีความรู้มากกว่า/ใช้บริการบ่อย 
การให้บริการของธนาคาร ยังไม่ทั่วถึง ทั่วถึงมากกว่า 
การเข้าถึงการบริการการเงิน ยังเข้าถึงน้อย เข้าถึงมากกว่า 

ที่มา: สรุปจากผลการศึกษาวิจัย   
 
  5.3.2.4.การศึกษาวิธีการย่อย ในแต่ละรูปแบบของการเข้าถึง ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบ
การเข้าถึงทางการเงินโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ มี 6 วิธี ได้แก่ การช าระเงินล่วงหน้า (Advance 
Payment) การช าระเงินด้วยวิธีการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) การช าระเงินโดยการใช้เอกสาร
เรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร(Bill for Collection) การช าระเงินค่าสินค้าโดย Letter of Credit (L/C) บัญชี
เงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht Account : NRBA) และ บัญชีเงินบาท (Baht 
Account) รวมทั้ง รูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยไม่ผ่านธนาคารมี 3 วิธี ได้แก่ การช าระเงินด้วยเงิน
สด (Cash) การช าระเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ หรือ โพยก๊วน (Non-system Exchange 
Market) และ การหักบัญชีระหว่างกลุ่มพ่อค้าหรือบริษัทในเครือ นอกจากสองรูปแบบดังกล่าวแล้ว ผู้ค้า
ชายแดนบางรายก็เลือกวิธีการย่อยของรูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ ทั้ง ๆ ที่
มีโอกาสในการเข้าถึงรูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ตาม ผู้ค้าชายแดนบางราย
นั้น เลือกที่จะไม่เข้าระบบธนาคารพาณิชย์ จึงเรียกว่า การเลือกไม่เข้าระบบธนาคารพาณิชย์ด้วยตนเอง 
(Self-financial Exclusion) 
  5.3.2.5.การตัดสินใจเลือกวิธีการย่อย ของรูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ หรือ รูปแบบการเข้าถึงทางการเงินโดยไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ แล้ว น าไปปฏิบัติจริง 
  5.3.2.6.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจริง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการปรับปรุงหรือ
แก้ไข 
 5.3.3.ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถตีความ
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กร บุคคล หรือ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงทางการเงิน
การค้าชายแดนของผู้ค้าชายแดน ประกอบด้วย ผู้ค้าชายแดน โดยที่ผู้ค้าชายแดนควรจะเรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ การวางแผน การบริหารการเปลี่ยนแปลงประเด็นของ ทักษะทางการเงิน ต้นทุนธุรกรรมทาง
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การค้า และ การเข้าถึงทางการเงิน ให้ทันสมัย ทันเวลา ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
พัฒนาปรับปรุงองค์กร ให้มีศักยภาพทางด้านการค้าชายแดนให้มากขึ้น ธนาคารพาณิชย์  โดยที่ธนาคาร
พาณิชย์ ควรมีการบริหารความเสี่ยงและบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การฝึกอบรม พัฒนา เกี่ยวกับ 
ทักษะทางการเงิน ต้นทุนธุรกรรมทางการค้า และ การเข้าถึงทางการเงิน เพ่ือไม่ให้ผู้ค้าชายแดนไปใช้
บริการทางการเงินที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์หรือนอกระบบ หน่วยงานภาครัฐ โดยที่หน่วยงาน
ภาครัฐควรมีการปรับปรุงพัฒนา ในประเด็นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา การอ านวยความสะดวกสบาย 
ความรู้และความเข้าใจงานเอกสารประกอบ กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ กฎหมาย หรือ อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และ ปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  
 5.3.4.ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป โดยที่งานวิจัยนี้ ศึกษาทักษะทางการ
เงินที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ค้าชายแดนไทย รวมทั้งรูปแบบการตัดสินใจ
เลือกท าธุรกรรมทางการเงินด้วย ไม่ได้ศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ อีก ดังนั้น งานวิจัยในอนาคต อาจเลือกศึกษาใน
ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ศึกษาปัจจัยที่ส าคัญด้านอ่ืน ๆ  ศึกษาทักษะการให้บริการของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ศึกษาการค้าชายแดนเป็นรายประเทศ หรือ ประยุกต์แนวคิดแบบจ าลองของงานวิจัยนี้ เพ่ือต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิม ด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือขยายองค์ความรู้เดิม  
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 ปราจีนบุรี. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559. 
สมพงษ์ ขันทะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ Chalong Vintage Furniture Maesot  
 จังหวัดตาก. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559. 
สมยศ ไม้หลากสี และ สมชาย นิยมชาติ (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ด่านศุลกากร 
 มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559. 
สมวงศ์ จงเจริญชัยพร (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
 (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559. 
สายพิณ มหะพันธ์ (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
 (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559. 
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เอกกร หวังนิธิธรรม (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 สาขาสะเดา จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559. 
อดุลวิช โสวรรณไพบูลย์ และ ณรงค์กร ครองมงคล (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสระแก้ว จังหวัด 
 สระแก้ว. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559. 
อารีนา คงตระกูล (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก. 
 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559. 
Goh Chee Haur. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ Intra-Mold (Thailand) Co.,Ltd.  
 จังหวัดชลบุรี. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559. 
Permlarp Pawanno. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ Starlight Express Transport  
 Co.,Ltd. (Sri Trang Group). จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559. 
Suntana Wattanapisutvong. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ Sika (Thailand) 
 Limited. จังหวัดชลบุรี. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559. 
Taksin Chong. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ช านาญ เงินดี (ผู้สัมภาษณ์). ที่ Golden Seat (Thailand) Co.,Ltd.,  
 and Greenland Industry Co.,Ltd. จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559. 
 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ข ค และ ง 
 

ภาคผนวก ก : แบบสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก ข : รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงานท่ีให้สัมภาษณ์ในการวิจัย 

ภาคผนวก ค : ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ภาคผนวก ง : แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณ์ 

 
งานวิจัยเรื่องการเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 

 
1.ทักทาย พูดคุย ทั่วไป สร้างบรรยากาศเป็นการกันเอง 
2.เกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ ประวัติ ประเภทธุรกิจ และ ลักษณะส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.เกี่ยวกับการค้าชายแดน ได้แก่ 3.1.ระยะเวลาการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชายแดน 3.2.สถิติ 
ประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปริมาณ มูลค่า 3.3.ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน 3.4.
ทักษะเกี่ยวกับการค้าชายแดน และ 3.5.ลักษณะส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.เกี่ยวกับทางด้านการเงิน ได้แก่ 4.1.ความรู้ทางการเงิน 4.2.ทักษะทางการเงิน และ 4.3.ลักษณะส าคัญ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.เกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน ได้แก่ 5.1.ทัศนคติเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงิน 5.2.ระบบการช าระ
เงิน 5.3.ระบบการช าระเงินและวิธีการช าระเงิน ที่องค์กรเลือกใช้ 5.4.ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เลือกใช้ระบบ
การช าระเงิน และ วิธีการช าระเงิน 5.5.ธนาคารพาณิชย์ 5.6.ลักษณะการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
5.7.ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ และ 5.8.ปัจจัยที่ประกอบการ
ตัดสินใจ ไม่เลือกใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
6.เกี่ยวกับระบบการช าระเงินที่ไม่ใช่ระบบธนาคารพาณิชย์ 
7.ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข. 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย 

ตารางผนวก ข.1 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย 
ล าดับที่ หน่วยงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 
8 (ตาก) 
ด่านศุลกากรแม่สอด ตาก 
 
บริษัท แม่สอดสุชาติแอนด์ซัน 
(1999) จ ากัด ตาก 
Chalong Vintage Furniture 
Maesot ตาก 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแม่สอด ตาก 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาแม่สอด ตาก 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สาขาตาก ตาก 

กอบ  ทวนด า 
 
อารีนา  คงตระกูล 
 
สันติ  จันทร์วรโชต ิ
 
สมพงษ์  ขันทะ 
 
ณิชพันธ์  พุ่มเรืองโรจน์ 
 
วัชรินทร์  ญาณโสภณ 
 
ว่าที่ ร.ต.บรรจง  เทพค าอ้าย 
 
พงศ์กรณ์  แสงวัฒนรัตน์ 

ผู้อ านวยการ 
 
นักวิชาการศุลกากร
ช านาญการ 
ผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการ 
 
หัวหน้าส่วนสายงาน
ลูกค้าผู้ประกอบการ 
ผู้จัดการสาขา 
 
ผู้จัดการสาขาอาวุโส 
 
เจ้าหน้าการตลาด 

9 
 

10 
 

11 
12 
 

13 
 

14 
 

ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 
4 (สระแก้ว) 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
สระแก้ว 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีโปร สระแก้ว 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กอบธนเดช 
สระแก้ว 
บริษัท กบินทร์ค้าของเก่า จ ากัด 
ปราจีนบุรี 
บริษัท ยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จ ากัด 
ปราจีนบุรี 

ถาวร  แสงเทียน 
 
สาธิต  ภู่หอมเจริญ 
 
กอบธนเดช  โตรักษา 
กอบธนเดช  โตรักษา 
 
สมคิด  ล้อค า 
 
รัชนี  วีรกุล 

ผู้อ านวยการ 
 
นายด่านศุลกากร 
 
ผู้จัดการ 
ผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการทั่วไป 
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ตารางผนวก ข.1 (ต่อ) 
ล าดับที่ หน่วยงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 

18 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ 
สระแก้ว 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักธุรกิจอรัญประเทศ 
สระแก้ว 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสระแก้ว  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สาขาสระแก้ว 

สมวงศ์  จงเจริญชัยพร 
 
 
เจษฎา  ภู่ระย้า 
 
 
ว่าที่ ร.อ.อภิชาติ  บุญเกื้อ 
 
อดุลวิช  โสวรรณไพบูลย์ 
ณรงค์กร  ครองมงคล 

ผู้จัดการสาขา 
 
 
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ 
 
 
รองผู้จัดการธุรกิจการ
ขาย 
ผู้จัดการสาขา 
ผู้จัดการเขต 20 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 

ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 
3 (ชลบุรี)  
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตราด 
 
Intra-Mold (Thailand) 
Co.,Ltd., Chonburi. 
Sika (Thailand) Limited., 
Chonburi. 
 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาคลองใหญ่ ตราด 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาคลองใหญ่ ตราด 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาคลองใหญ่ ตราด 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สาขาตราด 

วิไลพร  สุทธิมรรคผล 
 
พงศ์พชร  พันธุ์สุข 
 
Goh Chee Haur. 
 
Suntana  
Wattanapisutvong 
 
ภสินี  อินทผลึก 
 
สายพิณ  มหะพันธ์ 
 
สันติชัย  วงษ์ศิริสุพรชัย 
 
เดชนริศ  โยธาภิรมย์ 

ผู้อ านวยการ 
 
ผู้อ านวยการส่วน
บริการศุลกากร 
Operation 
Manager. 
Import-Export 
Manager–Supply 
Chain. 
ผู้จัดการสาขา 
 
เจ้าหน้าที่อ านวย
บริการอาวุโส 
ผู้จัดการสาขา 
 
ผู้จัดการสาขา 
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ตารางผนวก ข.1 (ต่อ)  
ล าดับที่ หน่วยงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

27 
 

28 
 
 

29 
 

30 
 

31 
32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 

ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 
9 (มุกดาหาร) 
ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน 
(2006) 
มุกดาหาร 
บริษัท พงษ์มณีอิมปอร์ตเอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด มุกดาหาร 
ร้านกชกรการค้า มุกดาหาร 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ ารัสมุกดาหาร
การค้า มุกดาหาร 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขามุกดาหาร 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขามุกดาหาร 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขามุกดาหาร 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สาขามุกดาหาร 

เขมทัต  อาชวธ ารง 
 
สมยศ  ไม้หลากสี 
สมชาย  นิยมชาติ 
 
เปรม  วงศ์กิตติธร 
 
ชลธิรสน์  โสดาบรรล ุ
 
ธนพล  พ่ึงตน 
กัญจนพร  เมืองฮาม 
 
ใจเพ็ชร  จันทรชาศรี 
 
พินิจ  เดชภูมี 
 
ประภาพร  ลิ้มตระกูล 
 
ชาญศักดิ์  พลหาญ และ 
วุฒิศักดิ์  วงศ์ชาลี 

ผู้อ านวยการ 
 
นายด่านศุลกากร 
หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากรที่ 2 
ผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
ผู้จัดการ 
ผู้จัดการ 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ด้านการดูแลลูกค้า 
ผู้จัดการสาขา 
 
ผู้จัดการสาขาอาวุโส 
 
ผู้จัดการสาขา 
ผู้จัดการเขต 11 

37 
 

38 
 

39 
40 
 
 

ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 
2 (หาดใหญ่) สงขลา 
ด่านศุลกากรสะเดา สงขลา 
 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ สงขลา 
Starlight Express Transport 
Co.,Ltd. (Sri Trang Group) 
Songkhla. 

ณรงค์ชัย  กุศลธรรมรัตน์ 
 
วุฒิพงษ์  ท้าวฟ้า 
 
วรพัฒน์  เชาว์วิศิษฐ 
Permlarp  Pawanno 
 
 

นักวิชาการพาณิชย์
ระดับช านาญการ 
หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากรที่ 2  
นายด่านศุลกากร 
Import Manager. 
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ตารางผนวก ข.1 (ต่อ) 

ล าดับที่ หน่วยงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 
41 
 

42 
 

43 
 

44 
 
 
 

45 
 

46 

Golden Seat (Thailand) 
Co.,Ltd., Songkhla. 
Greenland Industry Co.,Ltd, 
Songkhla. 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาคลองแงะ สงขลา 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาด่านสะเดา(จังโหลน) สงขลา 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสะเดา สงขลา 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาปาดังเบซาร์ สงขลา 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สาขาหาดใหญ่ สงขลา 

Taksin Chong 
 
ฟาริดา 
 
ทรงศักดิ์  ศรจิตติ 
 
พนิดา  ถาวรพันธ์ 
 
เอกกร  หวังนิธิธรรม 
 
สุภาพ  กาญจนแก้ว 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ณ วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2560 : จังหวัดตาก 

 

 

 
หน่วยงาน :  ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 

8 (ตาก)  
ผู้ให้ข้อมูล : คุณกอบ  ทวนด า 
  ผู้อ านวยการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว  
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.1 ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 8 (ตาก) 
 

ถาม ก่อนอื่นเลยการค้าชายแดนของที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีการขยายตัวประมาณ 20 % ของคุณภาพปีที่แล้ว โดยเฉลี่ย 
ถาม ในรอบ 6 เดือนปีที่แล้วมีการคอมแพร์ในช่วง 6 เดือน ช่วงของปีนี้ 
ตอบ สาเหตุขยายตัวเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก เรื่องของถนนที่รัฐบาลด าเนินการสร้างให้ ทางไปกรมจุดนั้น
เสร็จ ท าให้ช่วงเวลาการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 
ถาม บริหารเวลาได้ 
ตอบ 50% แต่เดิม ไปวันกลับวัน แต่เดี๋ยวนี้ไปกลับได้ทุกวัน เป็นปัจจัยที่ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เสร็จ
แล้วก็เป็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เป็นปัจจัยที่มาขับเคลื่อนการค้าอันนี้เหมือนกันถึงแม้จะไม่โดยตรง
ในตอนนี้แต่ก็มีผลต่อการส่งออกทางด้านนี้ รวมถึงปัญหาการประสบภัยแล้งต่างๆเหล่านี้ ของประเทศ
พม่าเอง ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ท าให้การส่งออกมันเพ่ิมขึ้น เช่น ข้าว น้ าตาล ฯลฯ ก็มีมูลค่าการส่งออก
เพ่ิมขึ้น จากเดิมไม่มีเลย ติดอันดับ 1 2 ของ คุณภาพการค้าส่งออก เป็นตัวพลักดันของการส่งออก ใน
ส่วนของภาคการน าเข้าท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ก็ไม่ได้มาก 
ถาม ส่วนใหญ่การน าเข้าจะเป็นแปรรูปเกษตรใช่ไหม 
ตอบ ส่วนใหญ่การน าเข้าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปีนี้ก็มีแปลนจะน าเข้า น าเข้าพวกเลี้ยง 
สัตว์ เนื่องจากว่ากระทรวงพาณิชย์ไปปลดล็อคในเรื่องของกฎระเบียบการน าเข้ามาระดับหนึ่ง 
ผู้ประกอบการโดยสหกรณ์การเกษตรสามารถน าเข้ามาได้ ในส่วนภาคเอกชนยังไม่เคยน าเข้ามา    
ถาม มันส าปะหลังมีเพิ่มขึ้นไหม 
ตอบ มันส าปะหลังไม่มีในด้านนี้ เพราะว่าทางพม่าไม่มี 
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ถาม ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการลักษณะแนวโน้มการที่ชายแดนส่วนใหญ่ก็มากขึ้น ก็คือแล้วส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการยังเป็นรายเดิม       
ตอบ ประกอบการตอนนี้เป็นรายเดิม ซึ่งประกอบการการค้าชายแดนที่อยู่ในแม่สอด 
ถาม ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่แม่สอดเลย ซึ่งรายเดิมนี้จะเป็นการพัฒนาจากครอบครัวช่วงลูก ช่วงหลาน 
ประมาณนั้นไหม 
ตอบ อีกปัจจัยหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนการค้าในแม่สอดนิยม ซึ่งในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนนี้ก็จะ
เห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลย จากอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณ
ที่ภาครัฐได้ส่งเข้ามา3-4พันล้าน ที่มาท าอินฟาสตักเจอร์อะไรพวกนี้ มันก็เงินที่เข้ามาก็มาตกอยู่อ าเภอแม่
สอด เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ก็ดีขึ้นแม้แต่ห้างใหญ่ๆเองก็มาลงทุนเดี๋ยวนี้ก็มีครบเกือบทุกห้าง เพราะว่า
อีกหน่อยหนึ่งการค้าตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการค้าชายแดนที่ไม่มีอะไร เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเมือง
เศรษฐกิจ 
ถาม ในประเด็นที่ท่านพูดมานี้ก็เลยอยากจะถามค าถามหนึ่งคือที่ตากนี้มีโรบินสันไหม 
ตอบ ตากไม่มีโรบินสัน แต่เปิดที่แม่สอดตากมีเฉพาะโลตัส บิ๊กซี 
ถาม จากนั้นคือทั่วไป คือโลตัส บิ๊กซี ท าไมโรบินสันตัดสินใจเปิดที่โน้นก็คือศักยภาพ 
ตอบ ก็แสดงว่าเขามองกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าไว้ว่า มันจะเป็นลูกค้าทั้งหมด ถ้าเราไปเดี๋ยวนี้ก็จะ
เห็น เสาร์ อาทิตย์ คนก็มากกว่าเดิมคล้ายๆมาอยู่ที่แม่สอด อีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวเส้นทางซึ่งมันไม่ไกลจาก
แม่สอด 
ถาม เขตเศรษฐกิจ จะเน้นอยู่ 2หมวดทุกพ้ืนที่ ในระยะแรกใน 5 จังหวัด ของการแปรรูปเกษตรและ
บริการโลจิสติก 
ตอบ แปรรูปเกษตรแนะน าผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหา
อีกหลายอย่างไปได ้
ถาม เศรษฐกิจพิเศษ ความคืบหน้าเป็นอย่างไร รูปธรรม 
ตอบ รูปธรรมในส่วนนี้ก็คือก าลังสร้างในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนต่างๆ สนามบิน ถนน 
สะพาน ตอนนี้ลงมือก่อสร้างแล้ว ต่อไปคิดว่าถ้าระบบพวกนี้เสร็จเรียบร้อย นักลงทุนเองถึงจะมามองว่า 
ความเป็นไปได้ที่จะมาลงทุนมันอยู่ในระดับไหน 
ถาม ตอนนี้ยังเป็น 2 ส่วนไหมครับในส่วนราชการให้กรมธนารักษ์ นิคมอุตสาหกรรมมาดูแลพื้นที่ ส่วน
หนึ่งกับพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้เอกชนดูแลในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจนี้ 
ตอบ ยังใช้คอนเซ็ปเดิมที่มีภาครัฐกับเอกชน ที่เอกชนใครก็สามารถมาซื้อ มาลงทุนได้เลย แต่มันติดที่
ของภาครัฐ กฎหมายยังไม่เรียบร้อย 
ถาม ทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับ 
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ตอบ ประมาณ 10 กว่า ต าบลในแม่สอด(8) แม่ละมาด(3) พบพระ(3) (833) เหมือนในเครือสหพัฒน์ 
เขาก็มีที่นิคมอุตสาหกรรม ที่เพ่ิม ฯลฯ ในโซนของเอกชน พ้ืนที่ของเอกชนทั้งหมด สหพัฒน์เป็นเจ้า
ของเดิมอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้ว  ทางบริหารก็มาซื้อที่ได้หลายไร่แล้ว 
ถาม แม่สอดนี้ น าร่องกว่าที่อ่ืน 
ตอบ ก็คิดว่าไปไกลกว่าเขตอ่ืน 
ถาม ในส่วนของผู้ประกอบการการที่ท าการค้าชายแดนเท่าที่ท่านดูแลการค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เข้า
ระบบธนาคารไหม 
ตอบ ผมคิดว่าที่ในระระบบก็มีนะ ตอนนี้เราก าลังส่งเสริมแล้วก็ปรับให้เขามาเข้าระบบ เนื่องจากตรงนี้
เป็นที่พิเศษ มันไปได้หมด 
ถาม ถ้า SEZ  ตรงนั้นเสร็จต้องเข้าระบบ 
ตอบ ต้องเข้าระบบ ยังไงสะพานเสร็จ มันต้องมาในระบบหมด พวกคลังพวกท่า อะไรพวกนี้ ก็จะลดลง 
ต่อไปจะเปลี่ยนหมด ระบบการเงินของค้าชายแดนของที่นี่ คิดว่าครึ่งต่อครึ่ง 
ถาม ครึ่งต่อครึ่ง เงินสดเยอะไหมถ้ายังไม่เข้าระบบ 
ตอบ ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสด 
ถาม ตอนนี้เงินสดมีการประยุกต์ไหม เช่น ทางแบงค์ไทยเราที่แม่สอด เขาได้มีการให้ผู้ประกอบการ 
ได้เปิดบัญชีเป็นบัตรอีซี่ อะไรพวกนี้ 
ตอบ ผมไม่แน่ใจผมไม่มีพวกอะไรพวกนี้ ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสด 
ถาม ส่วนใหญ่โพยก๊วนเยอะไหม ที่ผ่านตัวแทนการเงิน เป็นบุคคลภายนอกที่ยอมรับกัน 
ตอบ ต้องบอกว่าเยอะ เป็นตัวที่ท าให้การค้าชายแดนมันลื่นไหล 
ถาม ทุกที่เลยครับ ทุกที่ที่ไปมา มันเป็นเรื่องปกติ คือตรงนี้นี้เป็นสิ่งที่ช่วยเขา 
ตอบ มันง่าย มันสะดวก แล้วเป็นสิ่งที่เขาท าอยู่แล้ว 
ถาม แล้วต้นทุน ค่าธรรมเนียม ก็น้อยกว่า ส่วนของโพยก๊วยที่กัมพูชา ที่อรัญ เขาจะมีการประยุกต์เขา
เปิดให้กัมพูชา มาเปิดบัญชี แล้วเวลาจ่ายเงินก็ไม่ต้องโอนข้ามประเทศแต่เรามีกรอบของการเปิดบัญชี แต่
ถามว่าเขาท าแบบนี้ยังผ่านโพยก๊วนอยู่ ภาษาที่โน้นเขาจะเรียกว่าบ้านโอนเงิน จะมีเจ้าหน้าที่ของเขา คือ
มาเปิดบัญชี แล้วก็วิ่งไปหา โดยที่ผู้ซื้อ ผู้ขายอยู่เฉยๆ 
ตอบ ก็เหมอืนภาคแรงงาน ทุกคนก็จัดการให้หมดไปถึงบ้าน 
ถาม นั่นคือโพยก๊วยของเรา โพยก๊วนของเขา พวกนี้จะมีคอนเน็ค ตามส่วนไป เป็นความสะดวกทีเดียว
เลย แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการที่ท่านดูแลมา พวกเขามีทักษะทางการเงินมากขึ้นไหม ทักษะทางการค้า
ชายแดน ทักษะทางเงิน ค าว่าทักษะพวกนี้ คือว่าเขาจะประกอบกิจการมานาน ส่วนที่สองเขามีการ
เพ่ิมพูนความรู้มากขึ้น มีการเรียนรู้ในสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่มากขึ้นไหม และมีทักษะในการพูดจา ทักษะใน
การค้า ทักษะในการจ่ายเงิน นู่น นี่นั่น ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึนไหมครับ 
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ตอบ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลุ่มผู้ประกอบการ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเราเองก็
ส่งเสริมดึงเขามาเข้าในระบบ คนที่มาติดต่อจากเดิมไม่เคยมีอะไรเลย แต่เดี๋ยวนี้ต้องมาติดต่อขอหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาต ขอฟอร์มอะไรพวกนี้ ซึ่งเราจะเอาตัวนี้ไปจัด มาอยู่ในระบบ ก็จะได้มีฐานข้อมูลการ
จัดการได้ ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่มาท าตรงนี้เขามีความรู้ความเข้าใจ การค้าต่างประเทศต้องเป็นอย่างนี้ แต่รุ่น
เก่าๆรุ่นเดิม ๆ ยังท าแบบเดิม เราจะเปลี่ยนแล้วยากเหลือเกิน เพราะว่าเขาท ากันมาแบบนั้น ก็เลยไป
โฟกัสที่กลุ่ม คนรุ่นใหม่ รุ่นลูก และมันก็จะเปลี่ยนตามกาลเวลา และผมเชื่อว่า ระบบ คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้
มันใช้ เครื่องมือพวกนี้มาใช้ อิเล็คทรอนิกส์ แต่ลักษณะการเปลี่ยนจะเป็นแบบไหน 
ถาม เพราะว่าแต่ละส่วน ก็จะเป็นเรื่องของเขา อิเล็คทรอนิกส์ในระบบของเขา แต่แน่นอนสิ่งพวกนี้มัน
จะเข้ามาและแต่คนรุ่นใหม่เขาพร้อมนะ พร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ตอบ พร้อม ถามว่า มันหลายปัจจัย อิงในเรื่องของธุรกิจ เรื่องการแข่งขัน เรื่องความเร็ว จะแข่งขันกัน
โดยอัตโนมัติ ช้าไปนิดเดียวก็ไม่ได้แล้ว 
ถาม แล้วตอนนี้ ของ สคต. เขตที่นี่ ดูแลทั้งหมด 5 
ตอบ โครงสร้างเดิมมันเป็น 5 จังหวัด แต่ในตุลานี้ จะยุบรวมกับพาญิชย์จังหวัด ซึ่งบทบาทตรงนี้ก็จะ
เปลี่ยนไป อาจจะความคล่องตัวขึ้น ในภาพรวมของกระทรวงตอนนี้ ซึ่งจะให้บริการกับผู้ประกอบการหรือ 
ดูแลถึงเกษตรกรอะไรพวกนี้ มันก็จะเป็นภาพรวมไป เพราะฉะนั้นต่อไปผมเองก็ต้องมาดูแลเรื่องส่งเสริม 
เรื่องการค้าชายแดน 
ถาม และทางส่วนนี้ทางด่าน สคต. เรามีการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการบ้างไหมครับ พอมีโปรเจ็คกนี้
น่าสนใจ 
ตอบ ฝึกอบรมเราจัดอยู่บ่อย ๆ 
ถาม ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ตอบ ส่วนใหญ่ของเราจะไม่ได้ร่วม ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางการค้า หรือมีกฎหมายใหม่ๆก็มาจัด 
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการอยู่ทุกปี ปีอย่างน้อย 2-3 ครั้ง 
ถาม แล้วในส่วนของทีมงาน ของ สคต.เอง ที่มีอยู่ปัจจุบัน นั่นคือสามารถที่จะรองรับต่อความต้องการ
ของงผู้ประกอบการ 
ตอบ ได้ ตรงนั้นเขาจะมีในเรื่องของการให้บริการ เรื่องของการจะทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ 
ในเรื่องของการออกหนังสือให้ ต้องภาคในประเทศ เหมือนกับที่นี่ แต่ในที่นี่จะเพ่ิมส่วนวิชาการไปด้วย 
แล้วลูกค้าทางนี้จะเยอะกว่า 
ถาม โอเคแล้วครับ นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมจะเอาไปประกอบหลายๆหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ อย่างเช่น 
ของด่านและก็ของธนาคารและผู้ประกอบการเอง 
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หน่วยงาน : ด่านศุลกากรแม่สอด 
  ตาก 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณอารีนา  คงตระกูล 
  นักวิชาการศุลกากรช านาญ 
                     การ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.2 ด่านศุลกากรแม่สอด ตาก 
 
ด่านศุลกากร ต้องชี้แจงว่านี้คือข้อมูลคร่าวๆ ซึ่งอาจไม่ได้อัพเดต 100% 
แล้วพอมีเปเปอร์ให้ผมไหมครับ 
ได้ค่ะ เดี๋ยวให้น้องปริ้นไห้ อาจช้านิดหน่อย 
ด่าน ในส่วนของฉันชื่อ อรีนา คงตระกูล เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ตรงนี้ในประเด็นที่สอบถาม 
เราจะให้ข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นรายชื่อผู้ประกอบการจะไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนระบบการช าระเงินก็คือ 
ถ้าต้องการละเอียดแบบลึกจริง ว่ามีการช าระอะไรเท่าไหร่มันดูเป็นเคสๆไป ก็คือค่าภาษีตอนนี้ อากรขา
เข้ามีเก็บ ไม่มีรายการ ส่วนขาออกแทบไม่มีเลย  
ถาม แล้วแต่รายการใช่ไหมครับ 
ตอบ เอาเป็นตามหัวข้อแล้วกันนะ ก็คือที่ด่านศุลกากรแม่สอด เรามีมูลค่าการค้ามากขึ้นทุกปี(ตอนนี้
ท่านวิศวะเพ่ิงย้ายเข้ามา เป็นนายด่าน) 
ถาม พอดีผมไปมุกดาหารที่นู่นก็แจ้งมาเหมือนกัน 
ตอบ ใช่คะ ท่านนายด่าน ก็พ่ึงย้ายมาไม่ถึงเดือน ก็พอดี ดิฉันท าข้อมูลตรงนี้มานาน เพราะว่าตรงที่ตั้ง
จะเชื่อมโยงกับหลายเมืองที่มีความส าคัญ อย่างเส้นนี้ก็สามารถ มาตั้งแต่ลาว เข้ามาสุวรรณเขต เข้ามา
มุกดาหารเยอะ เข้ามาทางแม่สอด แล้วเข้าไปตรงที่ เมาะล าไยได้ 
ถาม  คือในส่วนของพม่า 
ตอบ วิ่งมาจากเวียดนาม เข้าลาว เข้าไทย มาถึงตรงนี้ได้ คือถนนดีด้วยก็เลยท าให้เส้นทางนี้มี
สินค้าออกมาเยอะ รวมถึง กอกาเร็ก ชื่อเมืองของพม่า เป็นเมียวดี กอกาเร็ก เมาะละแหม่ง  
ถาม ในส่วนของเมียวดี มีเขตอุตสาหกรรมนิคม มีเขตเศรษฐกิจพิเศษในส่วนของเขา 
ตอบ มีแต่ไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นแบบนิคม เพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตรงเมียวดี มีพ้ืนที
โอเคแล้วแต่ว่าอินฟาสตักจอร์ ยังไม่พร้อม ต้องรอการพัฒนาไฟฟ้า ประปา อีกเยอะ ส่วนของเราอาจจะ
อินฟาสตักเจอร์พร้อมแต่ว่าในส่วนของพ้ืนที่ยังอยู่ในการเจรจากับผู้ใช้พ้ืนที่ เท่าท่ีทราบ แต่ ณ  วันนี้ เป็น
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อย่างไร เพราะว่าทางด่านของเราคือจะเป็นกรรมการส่วนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าก็พ่ึงเปลี่ยนเช่นกัน ยัง
ไม่ได้นัดประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ถาม เป็นช่วงรอยต่อพอดี 
ตอบ ทั้งผู้ว่า ทั้งนายด่านด้วย แล้วเส้นทางจากแม่สอดไปย่างกุ้ง  ไปมันดาเล มูเซ ใกล้ ซึ่งเป็นเมืองตรง
ชายแดน อินเดีย ที่เขาจะมีรสนิยม บริโภคสินค้าคล้ายๆกับชาวเมียนมา ก็คือชอบของไทย 
ถาม ตามู่ ก็คือชายแดนไทยกับพม่า 
ตอบ ก็คือเมืองของอินเดีย เมืองมอลเล่ สะพานมิตรภาพเมียนม่า อินเดีย ซึ่งมันจะมีสินค้าของไทยไป
ขาย เช่น แบตเตอรี่ น้ ามัน ของพลาสติก ของอะไรพวกนี้ 
ถาม เขานิยมแบรนด์เรา 
ตอบ เขานิยมแบรนด์เรา ของดีและราคาถูก ส่วนของญี่ปุ่นราคาแพง ดี แต่ของจีนของไม่ดีแต่ราคาได้ 
เขาเลยนิคมของไทย เขาจะภูมิใจ เหมือนเขาใส่เสื้อแบรนด์นอก หรือกระเป๋าแบรนด์นอก ถือปิ่นโตตาม้า
ลาย เสื้อแอร์โล่ จักรยานแทรคสัน เขารู้สึกเท่ แล้วก็ไปดูเมดอินไทยแลน์จริงๆ ก็แสดงว่าเราขายได้ตั้งแต่ 
ข้ามไปเมียวดีตามเส้นนี้เราขายได้หมด แต่พอมาดูตรงเส้นเหลือง ใกล้กว่าท าไมไม่ไป เพราะตรงนี้ช่วง
เชียงตุง จะเป็นภูเขา เป็นชนกลุ่มน้อย เผ่าหลายๆเผ่า ซึ่งทางพม่าควบคุมไม่ได้ 100% ส่วนทางนี้เป็น
เส้นทางหลักสีแดงเขาสามารถท่ีจะควบคุมได้ 
ถาม นั้นก็คือจะสามารถพัฒนาไปในด้านอ่ืนๆได้ 
ตอบ มีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยที่ดีกว่า ตรงนี้ก็เลยใช้เส้นทางนี้ท าให้สินค้ามาแม่สอดเยอะ จะมี
คณะดูงานสงสัยว่าท าไมเขาไม่ไปทางนี้ บางทีมีของจากเชียงราย ลงมาแม่สอด ต้องอ้อม แต่ว่าเขายินดี 
เพราะว่าถนนบ้านเราก็ดีกว่าด้วย แล้วก็อีกอย่าง ควบคุมได้ ตรงช่วงแม่สอดไปกอกาเร็ก เราไปท าถนนให้
เขากว่า 40 กิโล ซึ่งก็ถามท าไมเราท าให้เรา ซึ่งจะให้ดูมูลค่าการค้าเห็นว่า เราก็เอาของไปขายเขา ก็มอง
ว่าเป็นการลงทุน ด่านเราจะมีพ้ืนที่การรับผิดชอบอยู่ 5 จังหวัด ตาก ก าแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์  
อุทัยธานี 
ถาม พ้ืนที่ของด่านก็เช่นเดียวกัน เป็นพื้นที่คล้ายกับ สคต. 
ตอบ แล้วก็ช่องทางที่ส่งสินค้า เข้า ออก ที่ถูกกฎหมายของไทยและเมียนมา คือสะพานมิตรภาพไทย
เมียนมา ส่วนที่ถูกกฎหมายของเรา 100% แต่ไม่แน่ใจถูกกฎหมายของเมียนมาไหม เพราะว่าตามท่าน้ า
จะมี 22 แห่งเป็นครั้งสินค้าเฉพาะคราว 
ถาม นั้นคือจุดข้ามแดน เรียกว่าจุดชั่วคราวหรือป่าว 
ตอบ ใช่คะ คือเป็นคลังสินค้าเฉพาะคราว หมายว่าให้ข้ามไปได้ชั่วคราว แต่ว่าตั้งมาโดยถูกกฎหมาย 
ไทยทุกประการ 
ถาม แต่กิจนั้น พอจบแล้วปิด 
ตอบ ไม่ปิดค่ะ ตอนนี้เขาจะขออนุญาตโดยทั้งจังหวัด หน่วยความมั่นคงทางทหารทางศิลปะกร
เห็นชอบ พอให้เปิดฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ชาวพม่าแต่เป็นกะเหรี่ยง เป็นชาวกระเหรียงเผ่าต่างๆคือเขาจะมีธง
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ชาติของเขาเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าถูกกฎหมายเขาหรือป่าว แต่ถ้ามีสินค้าไปฝั่งเขา เขาต้องตรวจสอบทาง
แบบของเขา ถ้าของออกจากประเทศไทยแล้ว ก็ถือว่าถูกต้องคราวนี้สถิติการค้านี้อะ ตั้งแต่ปี 54 มาแล้ว 
น าเข้ามาแท่นสีฟ้า และส่งออกนี้คือสีแดง แท่งสีเขียวคือรวม อันนี้คือเราพ่ึงเก็บได้ถึงครึ่งปี งบประมานนี้ 
ก็ได้ 4 หมื่นกว่าล้าน ปีที่แล้วทั้งปีได้ 6 หมื่นแปดพันล้าน ก็คาดว่าปีนี้คงข้ึนกว่า 
ถาม อันนี้แค่ควอเตอร์เดียวไหมครับ 
ตอบ ถึง 30 เมษายน เกินเดือนหนึ่ง อันนี้ก็จะเปรียบเทียบในแต่ละเดือน ใกล้เทศกาลเข้าจะซื้อขาย
กันเยอะ ช่วงนี้จะด๊อปลงตามเวลา ส่วนส่งออกจะเยอะตลอด ประมาน4หมื่นห้าพันกว้าล้าน 21 %  
น้ าตาลทราย ผัก เบียร์ และน าเข้าลดลง ที่ลดลงมันมีอยู่ประเด็นที่ทางเราคาดว่า สินค้าหลักๆของเราคือ
โค กระบือ อันที่จริงเป็นอันดับ 1 ช่วงเดือนที่ผ่าน เดือน พ.ย จนถึง 7 ธ.ค เกิดโรคระบาดขึ้นใน โค 
กระบือ ซึงมูลค่าเดือนกว่าท าไห้มูลค่ามันด๊อปไปเยอะ และอีกส่วนหนึ่ง สิ่งประดิษฐท าด้วยไม้ 
ถาม แล้วตอนนี้ ในส่วน โค กระบือ แก้ไขปัญหา ได้ยัง 
ตอบ ได้แล้ว คือตอนนี้ควบคุมโรคได้แล้ว สามารถน าเข้ามาได้แล้ว กลังจากนี้น่าจะปกติ ส่วน
สิ่งประดิษฐ์ท าด้วยไม้ เป็นอีกตัว เป็นที่มีอากร บ้างตัวไม่มีอากร มีการขอให้ควบคุมการน าเข้า โดยทาง
กองก าลัง มีหนังสือจะขอให้เข้าเป็นช่วงๆ ซึ่งในปีงบประมานนี้ เพ่ิงขออนุญาตไป วันที่ 11 -20 มีนาคม 
ถาม เป็นช่วงๆนี้เกิดจาก 
ตอบ คือแล้วแต่ เขาควบคุม ในช่วงแรกเป็นรัฐบาล ทางกองก าลังจะควบคุมดูแลเรื่องไม้ให้งดการน า
ไม้ จากแต่ก่อนเข้าได้ทุกวัน แล้วก็ตรวจสอบไม่ในประเทศว่าเป็นไม้ต่างประเทศหรือในประเทศใช้เวลา
ตรวจสอบกันอยู่ระยะหนึ่ง และก็อนุญาตให้น าเข้าช่วงหนึ่ง 
ถาม ช่วงประกาศตัวนี้จะเป็นช่วง 3 เดือน 4 เดือน 
ตอบ คือจะเป็นหนังสือออกมา เรื่องขอให้น าเข้าในช่วงเวลา 10-20 เราก็ต้องแจ้งทางผู้ประกอบการ
การขอความร่วมมือ พรุ่งนี้จะไม่ให้น าเข้า เพราะเวลาตรวจร่วมไม่ใช่แค่กรมศุลกากรตรวจ แต่มีเจ้าหน้าที่
ป่าไม้กับนายอ าเภอกับหน่วยงาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหนังสือไปทุกหน่วยงาน จริงศุลกากรจะ
น าเข้าส่งออกอะไร ถ้าไม่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามเราก็จะอนุญาต แต่ว่าหน่วยงานอื่นๆท่ีเขาให้ช่วยดู 
กฎหมายของเขาด้วยว่า ถูกต้องตามกฎหมายเขาด้วย เช่นตัวนั้นต้องไปขอพาณิชย์ คราวนี้ เลยต้องท าให้ 
สิ่งท าด้วยไม้ เปิด 10 วัน ก็ได้อากรมาเกือบ 11 ล้าน ตัวนี้เลยอาจเป็นตัวที่ท าให้การน าเข้ามันดูน้อยลง 
คาดว่าจะเป็น 2 ตัวนี้ อาจจะเป็นตัวอ่ืนๆบ้าง 2 ตัวนี้จะเป็นตัวหลัก อันนี้ถ้าแยกตามเส้นทาง จะเห็นว่า
ตามทางอนุมัติ สะพานมีน้อย ส่วนตรงทางท่าน้ าคือเส้นสีแดงจะเยอะ แต่พอปี 57 ไปขึ้นสะพานเยอะขึ้น 
ความว่ารัฐบาลทางพม่าสามารถเจรจากับชนกลุ่มน้อยได้ว่าให้มาขึ้นสะพานดีกว่า คือไม่ต้องใช้กรรมกรขน 
สินค้าก็มีความเสี่ยงน้อยลง 
ถาม จากกรณีทีเ่ดิม ขนส่งทางน้ า แสดงว่ามีกรรมกรขนส่งทางน้ ามีเยอะ นู้นนี่นั่น แต่พอขึ้นสะพานไม่
มีเลย ทีนี้ พม่ามีนโยบายไหมที่จะไปเพิ่มรายได้ 
ตอบ อันนี้ไม่ทราบเลยนะคะ แต่ว่าจริงๆแรงงานเป็นประเทศเขานี่แหละ 
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ถาม เพราะว่า ที่ผมยิงค าถาม จากลาว พอเราข้ามสะพานไปนี้ (กรรมกรตกงาน) พอข้ามสะพานไป
เสร็จของที่ไปรถเรา เพ่ือไปโลจิสติกส์ของเขา กรรมกรของเขา นโยบายของเขา 
ตอบ เพราว่าเขามีศูนย์กระจายสินค้าห่างไปจากจุดที่เชื่อมกันประมาน 10 กิโล ซึ่งมีขนาดใหญ่โต ก็จะ
มีแวเฮ้าส์ ค่อนข้างโอเค คือเอาท้ายรถต่อกันได้เลย เขาก็จะกระจายสินค้าได้เลย 
ถาม ส่วนการจัดเก็บรายได้ ก็ยังลดลง เพราะว่าเป้าเราเพ่ิมขึ้นเท่าตัว รวมสรุปมูลค่า ก็ยังเพ่ิมขึ้น
เพราะยอดส่งออกเราเยอะ เพ่ิมขึ้น 20 %  ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของสินค้าผ่านแดน ในส่วนสินค้าผ่าน
แดนเราไม่ได้อากร ได้เรื่องโลจิสติกส์อย่างเดียว ได้ค่าขนส่งให้เขา ส่งไปยังประเทศที่3 คือพม่า พวก
จักรยานญี่ปุ่น ของมือสองญี่ปุ่น ก็คือของผ่านแดนได้ภาษีมา หมื่นเก้าพันล้าน มันก็มาจากผ่านแดน 
ถาม ถ้าได้ภาษี ตัวนี้ได้มากจากผ่านแดนไม่ใช่ ชายแดน 
ตอบ ตัวสินค้าหมายถึงผ่านแดนที่ ออกไปแล้วน ากลับเข้ามาเสียใหม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปไว้ อัด
วิดิโอไว้ เพ่ือแจ้งทางไลน์ด่านทุกวัน จะมีพ่อค้าไทย หรือเมียนมาจะมองว่าคันไหนสวยที่สุด เขาก็จะไป
เลือกมา ประกอบ แล้วขาย ตอนที่เขาเอากลับมาก็ต้องลงเรือเช่นกัน เข้าต้องเสียภาษีน าเข้า ตรงนี้ทาง
จังหวัดก็ส่งเสริมให้เมืองตากโดยเฉพาะแม่สอด เป็นเมืองจักรยาน ก็จะมีอีเว้นจักรยาน จักรยานสอง
แผ่นดิน จักรยานวันสงกรานต์ ปีไหม่ ฯลฯ 
ถาม มีคนร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
ตอบ มีคนร่วมกิจกรรมเยอะ ได้รายได้เข้าประเทศ ขายของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีขึ้น ผู้ว่า
เมียวดีกับผู้ว่าตากมาปั่นจักรยานด้วยกัน ส่วนเรื่องจับกุมนี้ จับไดประมาน 150 คดี ของกลางเป็นพวก
บุหรี่ต่างประเทศ ลักลอบส่งออกก็จะมี มอเตอร์ไซต์ รถยนต์ของที่ขโมย 
ถาม แล้วรถยนต์นี้เยอะไหมครับ 
ตอบ จะว่าเยอะก็ไม่เยอะ คะ เพราะ 150 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีที่ระงับได้ในศุลกากร ในส่วนของยาบ้า
น้อยมาก ปีนี้ไม่แน่ใจ แต่ปีที่แล้ว 8 แสนกว่าเม็ด ก็คือน าผ่านมาทางสะพาน ส่วนทางท่าน้ า ทหารก็เยอะ 
มันก็ยากมันจะไม่เหมือนทางลาวหรือทางชายแดน 
ถาม ส่วนใหญ่จะเป็นคลังประเภทชั่วคราวแต่ถ้าลาว ก็มีแค่จุดเดียว ตม. ตรวจ เขาจะไม่มีจุดเล็กๆ 
ตอบ จุดท่าน้ าเยอะ แล้วก็ตลอดทาง ก็คือเลยท าให้ ทางเราส่งเจ้าหน้าที่ไปคุม บางคลังที่สินค้าขึ้นน้อย 
มีกองก าลังมีทหารช่วยเราดูด้วย ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องการเมืองเขา ส่วนเรื่องระเบียบเอกสาร
บางตัวต้องไปขออนุญาตที่เนปิดอหรือย่างกุ้งแล้วส่งกลับมา (สะพานจะเปิด ตี5ครึ่ง- 2 ทุ่มครึ่ง) โครงสร้าง
พ้ืนฐานของด่าน เราก็มีโครงการสร้างด่านสอง ระยะสั้นเพ่ือรองรับ AEC กับ SEZ คือจะมีโครงการขยาย
พ้ืนที่ ส าหรับรถจอด เพราะว่าช่วงแออัดก่อนจะขึ้นสะพาน จริงๆแล้วโพเสดด่านนิดเดียว ถ้าตัวไหนที่
ไม่ได้ติดเดรสไลน์ก็คือไม่ต้องให้เปิดตรวจก็ไปได้เลย คราวนี้มันช้าจะคือ 1 ต้องไปสลับเลนตรงกลาง
สะพาน 2. พอไปถึงเราเปเปอร์เลสคอมจากกรุงเทพฯมายิง ก็เปิดดูได้ ของเขาคือใช้กระดาษเขียน คือตรง
นี้อาจจะท าให้ช้า ปัญหาเป็นที่ฝั่งนู้น เพราะระบบเขายังไม่ไว แต่ถ้าสะพาน2เสร็จก็น่าจะไว 
ถาม  สะพาน1 – 2 ไกลกันมากน้อยแค่ไหน 
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ตอบ 6 กิโล โครงการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์เราก็เอามาใช้แล้ว ตู้สั้น 2 นาที ตู้ยาว 3 นาที 
ถาม ตอนนี้เครื่องเอ็กซเรย์ ตอนนี้มีก่ีเครื่อง  
ตอบ มี 1เครื่อง 
ถาม 1 เครื่อง ตรวจทุกตู้ไหม 
ตอบ ไม่คะ เฉพาะตู้ให้เปิดตรวจ จะมีโปรไฟล์อยู่ สมมุติ สินค้าราคาเกินเท่านี้บาท เช่น หัวหอมใหญ่ 
จะมีกรรมการตรวจสอบ โครงการระยะยาวก็คือสร้างแบบส่วนที่2 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอให้กรม
ศุลกากรอนุมัติเงินเพ่ือชดเชยให้กับชาวบ้านผู้ใช้พ้ืนที่ ที่ป่าไม้บ้าง ท่านนายด่านก็เข้าไปคุยกับชาวบ้าน 
ชาวบ้านก็โอเค เขาเข้าใจแล้วว่า ด่าน 2 ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ถ้ามีสะพานต้องมีด่านไปตั้งบนสะพาน 
ต้องมี ตม. หน่วยงานต่างๆ เขาก็เข้าใจยินดีมอบพ้ืนที่ให้ เขาก็ขอในส่วนที่เขาต้องไปหาพ้ืนที่ใหม่ อยู่ขั้น
เสนอกรม ก าลังพิจารณารออยู่ด่าน 2 เป็นของกรมศุลกากร รับผิดชอบ ส่วนสะพาน2 กรมทางหลวง
รับผิดชอบ ซึ่งกรมทางหลวงจะออกแบบมากันทั้งหมดว่าตรงนี้จะเป็นพ้ืนที่ของ สายตรวจ ศุลกากร ตม  
อย. หรืออะไรต่างๆ 
ถาม นโยบายการตรวจร่วมกันที่นี่เป็นอย่างไร 
ตอบ การตรวจร่วมกัน ตรงนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่น าร่องคือมุกดาหารของเราไม่เหมือนกันลาว
เพราะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าคนละเผ่าแล้วชนกลุ่มน้อยแต่ละเผ่าไม่รู้เขาโอเคไหมถ้าเจรจาได้ก็ได้ส่วน
ที่ข้ึนสะพาน 
ถาม ในส่วนปัจจุบัน ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ส่วนใหญ่จะเป็นคนแม่สอด ส่วนใหญ่ 
ตอบ  มีคนที่อ่ืนด้วย แต่ดั้งเดิม เป็นคนแม่สอด 
ถาม ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเริ่มจากรายดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนมือมาจากรุ่นเด็กสมัยใหม่ คุณ
คิดว่า ผู้ประกอบการสมัยใหม่กับสมัยเก่า ณ ปัจจุบันนี้ เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าชายแดน การ
ช าระเงิน มากขึ้นไหม 
ตอบ คิดว่ามีมากขึ้นอันดับหนึ่งก็คือด่านเราเชิญประชุมบ่อยด้วย ผู้ประกอบการเขาคุ้นเคยกับด่านมา
นานเขาก็จะถามบางคนท าธุรกิจดี ญาติพ่ีน้องเปิดเพ่ิม ขยายธุรกิจหรืออย่างบางคลังท าเฉพาะคราวร่วม
ทั้งคนที่อ่ืน ส่วนใหญ่คนรุ่นเก่าจะเป็นคนพ้ืนที่ การช าระเงินเขามีทั้งในระบบทั้งนอกระบบ อย่างบางเจ้า
เขาขายแพงได้ เพราะเขาให้เครดิต  90 วันค่อยช าระเงิน เขาบอกชาวพม่าไม่ได้มีตังทันที ให้เวลาเขาไป
ขายของก่อน เชื่อใจกันท าธุรกิจกันมานาน 
ถาม มีปัญหาไหมกับการถือเงินสด 
ตอบ อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะ แต่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรหรืออาจจะมีอย่างไรเราก็ไม่รู้ 
ถาม พวกนี้เขาจะรู้วิธีจะรู้เวลาจะไม่ถือเงินสดข้ามวัน ไปอยู่ฝั่งนู้นถ้าเขาถือไปเขาต้องซื้อให้หมด 
ตอบ พอเขามาฝั่งเรา เขาก็ต้องซื้อให้หมดเช่นกัน 
ถาม ภายในวัน เขาต้องจบธุรกรรม ที่นี่เป็นอย่างไร 
ตอบ เหมือนกัน 
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ถาม จริงๆการถือเงินสดมันอันตรายนะ 
ตอบ แต่ดูแล้วเขาน่าจะเข้าระบบแบงค์กันมากขึ้น ตรงนี้ยังไงจะลองสอบถามดูผู้ประกอบการดู
เพราะว่าไม่แน่ใจข้อมูลเหมือนกัน 
ถาม ข้อมูลในส่วนด้านศุลกากรจะเป็นข้อมูลเชิงสนับสนุน 
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ภาพผนวก ค.3 บริษัท แม่สอดสุชาติแอนด์ซัน จ ากัด 
 
ถาม ในฐานะท่ีบริษัทเป็นหน่วยการส่งออกใช่ไหมครับมีน าเข้าด้วยรึป่าวครับ 
ตอบ ไม่ครับ (ส่งออกอย่างเดียวน่ะครับ บริษัทเปิดมากี่ปีแหละ) 10 กว่าปี(10กว่าปี นั้นคือพ่อแม่ท า
มาก่อนแล้วที่นี่มารับช่วงต่อ10กว่าปีแล้วเนอะและเป็นช่วงนี้20 กว่าปีแล้วเนอะ และตอนเนี่ยการค้า
ชายแดนในแง่ความคิดของคุณและคุณสันติมารับช่วงต่อได้กี่ปีแหละ)5ปี(5ปีแหละในช่วง5ปีเนี่ยนับตั้งแต่
คุณสันติมารับช่วงต่อมันเป็นยังไงบ้างครับ การค้าชายแดนตามแนวคิดของคุณสันติ)มันเปลี่ยน(เปลี่ยน
ยังไงเอ่ย)ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาการค้าชายแดนมันอาจไม่ใช่ปัจจัยทุกอย่างบริษัทใหญ่ๆจะเป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค(อาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า)การค้าชายแดนมันมีการเปลี่ยนแปลง(มันมีเทคนิคหรือ
ว่าเพ่ิมสินค้าแตกไลน์มากขึ้น)แตกไม่ได้( อ่อแตกไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้ของที่บริษัทส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เกษตร)จ าพวกพืชผล(อ่อก็คือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองส่วนใหญ่ก็คือซื้อมาขายไป ในส่วนอนาคต
ข้างหน้าคุณสันติอาจจะหาอะไรที่มันสามารถผลิตเองท าเองซึ่งค าว่าผลิตเองใช้เองนั้นหมายความว่า ณ 
ปัจจุบันนี้รัฐบาลมีการส่งเสริมในหมวดของการแปรรูปสินค้าเกษตรสินค้าบริการอะไรพวกนี้ทางบริษัทมี
แนวโน้มตรงนี้ไหมครับ)ก็มีในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทไม่มีก าลังซื้อในต่างประเทศมันมีปัจจัย
หลายอย่างเกี่ยวข้อง(ถูกต้องครับเพราะปัจจัยมันไม่ได้เกิดจากเราอย่างเดียวไม่ใช่พ้ืนที่นี้พ้ืนที่เดียวมันมี
หลายๆมุมหลายๆมองที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วตอนนี้พวกการค้าชายแดนมีการพัฒนามากขึ้น)(ส่วนใหญ่
สินค้าที่ส่งไปก็คือจะส่งทางเรือหรือรถ)รถยนต์(รถยนต์ไปเลยข้ามสะพานไปเลย)เรื่องเกี่ยวกับห้างใหญ่
ด้วยอ่ะครับ(แม็คโค โลตัส อะไรพวกนี้ ตรงนั้นเค้าก็จะแชร์ลูกค้าได้เยอะนะ เพราะว่าปกติเค้าส่ง)เค้าส่ง
เจ้าใหญ่ๆ จะไม่มีโลจิสติก เพราะว่าโดยขนส่ง(แต่ตอนนี้อย่างเช่นพวกคอมมิวเนียนสโตนที่เข้ามาเปิด
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เยอะๆ  ชายแดนลูกค้าเราก็เยอะเหมือนกันนั้นหมายความว่าพวกชาวพม่าบางคนพวกชาวบ้านเค้าเข้ามา
ซื้อโน้นซื้อนี่เอง)(รู้สึกประเด็นนี้ของคุณสันติทั้งตัวคุณสันติเองที่เป็นพ่อค้าคนกลางที่อยู่ในคอนเน็คชั่น
พูดคุยกันอยู่ตอนเนี่ยตรงนี้ความรู้ทางการค้าชายแดนทั้งระบบช าระเงินเรามีการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้น
ไมครับ)ก็เหมือนเดิม ยังเป็นระบบเดิม(ระบบเดิมคือ)ก็คือระบบเปเม้นต์ระบบการช าระเงิน ระบบสถาบัน
การเงินที่โน้นเค้ายังไม่รองรับเท่าไร)(นั้นหมายความว่าโอเคระบบการช าระเงินระบบธนาคารของเราอ่ะ
พร้อมแหละแต่ว่าฝั่งเค้าเท่านั้นนั่นคือเรายังใช้ระบบเดิมอยู่เป็นระบบเงินสดรึป่าวครับ)คือเค้าก็โอนจาก
บัญชีมีการพูดคุยว่าเปิดบัญชีฝั่งโน้นแล้วโอนเงินให้เรา(คือเปิดฝั่งโน้นแล้วเป็นการโอนเงินข้ามประเทศไป 
ตอนนี้โพรเสดมันเยอะมาก ซึ่งตรงนั้นโอเคร ธนาคารเค้าก็มีการน าเสนอไม่ว่าจะเป็นอินเวิดเอ้าเวิดตั๋ว
บลิฟอรคอลเล็คชั่นหรือตั๋วอันเดอร์LC ก็ตาม ถ้าตอนนี้ใน4 ตัวที่ผมพูดมาเมื่อกี้คุณสันติมีใช้บ้างไหม)มี(ตัว
ไหนครับ อินเวิด เอ้าเวิด หรือว่าจะเป็น)LC มีใช้อยู่ครับ(LC มี LC นี้เปิดกับใครครับ กับผู้ซื้อ) กับผู้ซื้อ(ที่
พม่า ส่วนใหญ่สินค้าเนี่ย วอลุ่มจะเยอะไมครับเกี่ยวกับLC)เยอะครับ( เกณฑ์ของคุณสันติส่วนใหญ่MAX
จะอยู่ที่เท่าไรครับ 5 หมื่นเหรียญ แสนเหรียญ เปิดเป็นบาทไม)เปิดเป็นตั๋ว(มูลค่าLCเปิดเป็นเคดิตชี่อะไร
ครับ)US ดอลล่า(อ่อUSดอลล่า ก็ต้องผ่านน็อตโต้แบงก์นิวยอร์กไหม)ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ท าแหละ
(จริงๆแล้วเวลาคุณสันติเปิดแอลซีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคุณสันติว่าตกลงอย่างไรกันถ้านิดเดียวกับเป็นอาเซี่ยน
ซิปเม้นก็ได้)จากนั้นก็มีการส่งออกมากขึ้น(มีเกณฑ์รัฐบาล ใช่ไหมครับระบบช าระเงินเค้าระบบสถาบันทาง
การเงินเลยกันมาอีกระบบนึงคือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของฝ่ายราชการตรงนี้ก็ติดขัดเยอะเหมือนกันใช่
ไหม)(คือคนเปิดแอลซีนี่เป็นธนาคารฝั่งเค้าใช่ไหมครับเพราะเค้าคือผู้ซื้อ)เราเลยยอม(ธนาคารตัวนั้นถ้าเปิด
เป็น US ดอลลาร์ก็อาจจะมีน็อตโต้แบงก์อาจจะเป็นแบงก์ออฟนิวยอร์กแบงก์ออฟอเมริกา อินเตอร์แบงค์
อะไรก็แล้วแต่)แต่ว่ามูลค่ารวม(ก็คือเป็นอาร์เซียลใช่ไมครับขายเป็นล็อตๆ ไป)ใช่เอาเงินไปฝากและเอาเงิน
เข้าระบบ(ครับถูกต้อง เรียกเก็บเงิน ก็คือแบงก์กลางเค้ามีเงินไม่ถึง)ครับ ใช่ครับ(แต่มันมีอีกประเด็นนึง
ส าหรับก็คือพม่าเนี่ยเค้าจะเป็นนึงในลิสนั้นก็คือลิสที่เค้าถูก เค้าเรียกว่าคันทรี่ลิสเป็นประเทศที่มีความ
เสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เป็นUS เคอเรนซี่ก็เลยงง โน้นนี่นั้นอะไรอย่างเนี่ย  ถ้า
US เคอเรนซี่ถ้าอย่างนั้นมันจะต้องไป คือ ยังงี้ครับ เคอเรนซี่ไหนที่เราเปิด มันจะมีคือที่ประเทศเค้า
อาจจะตั้งอยู่ที่แบงก์ใดแบงก์นึงที่เรามีบัญชีเค้า เราเรียกว่าน็อตโต้แบงก์ คือแบงก์กลางน่าจะมีบัญชีกับ
เรา แต่ก่อนเคยเปิดมาหลาย LCไม)หลายLC ครับ ประเทศเราไม่ปล่อยเลยเปิดตู้ไม่ได้ยุแล้ว(ถูกต้องครับ 
คือระบบของพวกนี้ถ้าเค้าไม่จ่ายเงิน ส่งของไป ของวิ่งไปแล้ว50เปอร์เซ็นแล้ว)ถ้าของไปถึงท่าเรือก็เช็คตู้
อีกที ถ้ามีปัญหาเราก็เอากลับ แต่เราต้องจ่ายคือเก็บตู้ (ก็คือภาษาบ้านคือมีเป็นส่วนเพ่ิม) ไม่ใช่(เป็นค่า
เก็บตู้ยังไง)(ก็คือไม่ให้เอาไปวางไว้ที่ท่าเค้า เลเอ้าจะได้ว่างมากขึ้น ไอ้ตัวนั้นก็คือหมายความว่าเป็นการ
ช าระเงินสดด้วยและก็ผ่านตัวแทนทางการเงินตรงนี้อินฟอร์เมนท์เราเรียกว่าตัวแทนทางการเงิน )พ่อค้า
ทางการเงิน(พ่อค้าทางการเงินใช่ไม)ก็แค่ส่งออก( เค้าเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไมซึ่งผู้ประกอบการยอมรับเค้า
ใช่ไมในการช าระค่าสินค้าเค้าจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนให้เราใช่ไม 1.เค้ามีเอ็กเซนเรดให้เราดีกว่าแบงก์ เอ็ก
เซนเรดน่ะแต่ค่าคอมก็มีน่ะแต่ถูกกว่าแบงก์)ใช่ ครับ(ทุกอย่างเค้าท าให้เราและค่าใช้จ่ายในการบริการเค้า
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คิดยังไง)เค้าจะคิด(เค้าเรียกไปฝั่งโน้นหรอครับ)(อืมค่าบริการเค้าจะรวมในตัวภาษีไปเลย เป็นค่าภาษีโน้น
นี่นั้นน่ะ ในส่วนประเด็นนี้นั้นหมายความว่าพอเราขายของไปเราจะได้เงินเต็มๆ มาคือ นั้นหมายความว่า
ฝั่งโน้นเค้าจัดการทันทีพ่อค้าทางการเงินเป็นตัวแทนมีคอนเล็คชั่น 2 3 4 เต็มไปหมด พอมาฝั่งนี้เค้าก็มี
ตัวแทนๆ เค้าดิวกันใช่ไมครับ ตัวแทนเค้าก็จะมาจัดสรรให้เรา เช่นมาให้ที่บริษัท เช่น ให้บริษัท A B C D 
โน้นนี่นั้น แต่ลักษณะว่าเค้าจะมาเปิดบัตรเคอเรนซี่ที่แบงก์ฝั่งเราในนามคนไทยหรือพม่า)พม่า(โอเค
เพราะว่าจริงๆ ตอนนี้เราก็ยืดหยุ่น ซับพอร์ทอยู่แล้วใช่ไมครับ)(เค้ามาเปิดเป็นบัตรเคอเรนซี่หลังจากนั้น
เค้าช าระเงินใครค่าธรรมเนียมตรงนี้มันถูกกว่า)(ในความหมายที่คุณสันติพูดก็คือค่าธรรมเนียมที่เค้าคิด
โน้นนี่นั้นเค้าคิดเองซึ่งมันถูกกว่าแน่นอนในขณะเดียวกันถ้าเราบัญชีกับแบงค์มันจะมีค่าธรรมเนียมในการ
โอนเพ่ิมเติมด้วย)(ภาษาที่นี้เราเรียกอะไรครับ)โพยก๋วน(ใช่โพยก๋วน เพราะอย่างที่เขมรที่ลาวก็ยังมี ปกติ
ครับ เขมรนี้คือชัดเจนมาก เค้าจะใช้การพัฒนาภาษาถิ่นนิดนึงใช้ภาษาไทยใหญ่ เคยมีไมครับที่คุณสันติท า
การค้าขายแล้วช าระค่าสินค้ากันเองระหว่างคุณสันติกับผู้ประกอบการอีกรายนึงที่อยู่ในประเทศ หักกลบ
ลบหนี้แล้วคนที่จะต้องจ่ายโอนจ่ายในส่วนผลต่างไป)มี(อ่อมีเหมือนกันหรอครับ ระหว่าง 2 วิธีนี้ โพยก๊วน
กับวิธีนี้อะไรง่ายกว่ากัน)โพยก๊วน(เพราะว่าเรามีคนกลางที่เชื่อใจได้ แต่ถ้ากรณีผ่านตัวแทนทางการเงินเรา
ต้องดิวโน้นนี่นั้นเราต้องคุยเองใช่ไม ถ้าคุยผิดมันไปเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าเข้าระบบอย่างที่
พูดสักครู่นี้ เอามาเข้าส่วนเปิดบัญชีเพ่ิมเติมเท่านั้นเอง ถ้าในส่วนตรงนี้เรียบร้อย และตอนนี้ก็คือคุณสันติก็
จะค้าขายเฉพาะชายแดนอย่างเดียวข้ามแดนมีไมครับ คือผ่านแดนไปที่พม่า)ไม่มี(ไม่มีเลยใช่ไมครับ 
เพราะฉะนั้นระบบการช าระเงินก็อย่างที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ โอเค ณ ตอนนี้การที่คุณสันติมารับช่วงต่อ5 
ปีกว่า แล้ว แล้วพ่อแม่วางรากฐานตรงนี้นั้นคือประสบการณ์ตรงหล่ะที่มันสร้างสมมาแล้วทีนี้ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นการค้าชายแดน ระบบการช าระเงิน คิดว่าคุณสันติมีการเปลี่ยนแปลงมีทักษะเพ่ิมขึ้นไม
ครับ)ขึ้นเยอะเลยครับ(คุณสันติจบด้านไหนครับ)วิศวะ(วิศวะสามารถน าทักษะมาประยุกต์ใช้ได้เยอะ
เลยน่ะครับ)แทบจะไม่ได้ใช้ทักษะเลย(และตอนนี้คือมีความรู้ทั้งทางการค้าชายแดนและระบบการช าระ
เงิน ไม่ว่าจะเป็นการช าระเงินในระบบนอกระบบก็ตาม  แต่แนวโน้นคุณสันติคิดว่าไอ้ตัวที่เข้าระบบการ
ช าระเงินกับธนาคารคิดว่าอยากใช้มากขึ้นไมในอนาคตข้างหน้า)(ทุกวันนี้ขั้นตอนเพ่ิมขึ้น ดอกคิวเมนท์
เพ่ิมข้ึน)(คุณสันติมีแนวคิดอย่างไรกับค าว่าการเข้าถึงทางการเงิน การเข้าถึงทางการเงินนั้นหมายความว่า 
ระหว่างระบบการช าระเงิน 2 ประเภท คือผ่านธนาคารกับไม่ผ่านธนาคาร )ไม่ผ่านธนาคาร(ไม่ผ่าน
ธนาคารง่ายกว่าคุณสันติเลือกที่จะไม่ผ่านธนาคารมีแฟ็กเตอร์อะไรบ้างครับ เช่นต้นทุนถูกกว่า)มันสะดวก
รวดเร็ว(มันสะดวกรวดเร็วกว่า)สามารถเช็คได้เลย(ค าว่าเช็คได้เลยนั้นหมายความว่าเค้าถือเงินมาให้เรา
เงิน เข้าธนาคารให้เราเลย เราไปเล็คคอลซายเอาไปเช็คสเตทเม้นท์เอา)(เค้ามีเปเปอร์แจ้งเราไมว่าเงินเข้า
บัญชีเรียบร้อยแล้ว เป็นเอกสารทางด้านผู้ประกอบการเนอะโอเค ประเด็นต้นทุน ประเด็นความสะดวก
รวดเร็วความเคยชิน)มันจะมีข้อจ ากัดรายละเอียด(ถูกต้องมันจะมีข้อจ ากัดของมันเอง ต้นทุนเพ่ิมขึ้นอีก 
ต้นทุนเพิ่มขึ้น เคลียริ่งข้ามจังหวัดอีก หลักๆเลยคือค่าใช้จ่ายและความสะดวกจากการที่เราเคยท ามาจาก
ประเด็นพวกนี่ ณ ปัจจุบันนี้ที่แม่สอดก็เป็น1 ใน 5 ที่ ที่จะมีอยู่ในแผนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ คุณสันติคิดว่า
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ตัวคุณสันติจะได้รับผลประโยชน์จากประเด็นตรงนี้ไม)ไม่น่าได้(ท าไมไม่น่าได้)ประเด็นพ้ืนที่นี้ก็ไม่น่าได้
(เพราะอะไรครับตามความคิด)เอาจริงๆ เลยเจ้าหน้าที่มาลงพ้ืนที่ก็(ค าว่านายทุนตรงนี้ในพ้ืนเราจัดสรรให้
เป็นพื้นที่ส าหรับผู้ประกอบการถูกต้องไมครับ คือนายทุน แต่ตรงนี้คุณสันติก าลังสื่อว่า เป็นคนพื้นท่ีนั้นคือ
รายย่อย เป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่น่าได้ มีการส่งเสริมผู้ลงทุนอาจจะมาจากที่อ่ืนโน้นนี่นั้น เค้าจะได้ส่งเสริม
ตรงนั้นมากกว่า เท่าที่พอรู้ข้อมูลคิดว่ามันดีไม)มันไม่ถึงเราแน่นอน(ก็คือมองอย่างนั้น ก็คือเราส าหรับเรา
ในฐานะเรามีสิทธิ์ที่จะได้โอกาสนั้นแต่มั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่ถึงเรา)ไม่ถึงอยู่แล้ว(ไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไม คอน
เซ็ปนี้ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จังหวัดตาก ก็มองมุมเหมือนกัน นี้แหละนี้คืออีกประเด็นนึงที่
เรา)(คืออยากให้ออกภาคสนามมากกว่าซึ่งปัจจุบันนี้มีน้อยมาก หรือไม่มีเลย น่าจะมีการค้าชายแดนอย่าง
เดียว ตอนนี้ของคุณสันติใช้กี่แบงก์น่ะ)ใช้เยอะเหมือนกัน(แต่ค าว่าใช้เยอะเนี่ยดีขึ้นไม)(ตอนนี้ใช้แบงก์
กสิกรด้วยไม เมื่อวานไปพบผู้จัดการเอสเอ็มอีมา ฝ่ายธุรกิจน่ะเค้าค่อนข้างให้ข้อมูลความรู้ พอคุย คุย
เยอะมากคุณเอก คุณเอกเสร็จก็มาแบงก์กรุงเทพ แบงก์กรุงเทพเสร็จผมก็มากรุงไทยต่อเมื่อวาน เมื่อตะกี้
ไป เอสเอ็มอีมา แต่ดีแล้วแหละการเข้าระบบโดยมีบัญชีกับแบงก์ เพราะโซลูชั่นแต่ละแบงก์บางทีในช่วง
นั้นเป็นโอกาสของเรา)(ครับเค้าก็ต้องบริหารจัดการเนอะในส่วนปัจจุบันว่าเค้าต้องจะใช้เงินยังไงอะไร
ยังไง)การค้าชายแดนมีส่วนในการใช้เงินเป็นอย่างมาก การค้าชายแดนเป็นปัจจัย(เป็นปัจจัย)(ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ของเค้ามันอยู่ตรงนั้น ในส่วนของเราตรงนี้คือวอลุ่มของเรามันเพ่ิมขึ้นตลอด เที่ยวที่ส่งออกมัน
เยอะไม ตอนนี้)ในปีที่แล้วยัง  แต่ปีนี้เพ่ิมขึ้น(จริงๆ แล้วคือตาม นโยบายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนราชการ
กับเอกชน ในส่วนราชการเค้าจะให้ธนารักษ์ดูแต่ว่าคนที่มาบริหารจัดการตรงนี้ ต้องเป็นคนของราชการ)
(ในส่วนของเอกชนนั้นต้องดูกันว่าใครจะประมูลได้)(ต่อไปอนาคตข้างหน้าคิดว่าจะมีการขยับขยายไม)
ตอนนี้มีการไปลงทุนที่พม่า(อ่อ ลงทุนที่พม่านี้ ประเภทไหนครับอุตสาหกรรมตัวไหน)อุตสาหกรรมอวน
(อ่อ หมายความว่าขายอวน  นี้คือลงทุนที่โน้นคือหมายความว่าเราผลิตเองที่โน้นจ้างแรงงานที่โน้นผลิต  
คือขายเอง)(แล้วที่โน้นเปิดมากี่ปี วอลุ่มดีไมที่โน้น)พอได้(พอได้ก็เริ่มๆ กันไปเรื่อยๆ เนอะ แล้วที่นี้เค้าจะมี
ข้อจ ากัดไมว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามากขึ้นมีการสร้างถนนหนทางโน้นนี่นั้น ผลิตภัณฑ์
พวกนี้พวกอวดพวกอะไรเนี่ยมันจะถูกข้อจ ากัดมากขึ้น เช่น พอสร้างถนน คลองแม่น้ าพวกนี้อาจจะมีการ
ถมที่มากขึ้น)จะเป็นเหมือนเดิมเรื่อยๆ(แต่การแข่งขันจะเกิดขึ้นได้เยอะหรือมั่นคงมากขึ้นเพราะเฟสเชอร์ 
จะมีปัจจัยต่างๆที่มาค่อยเฟสเชอร์) 
 



163 

 

 

หน่วยงาน : Chalong Vintage Furniture  
  Maesot, ตาก 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสมพงษ์ ขันทะ 
  ผู้จัดการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อต่อ 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.4 Chalong Vintage Furniture Maesot ตาก 
 
ถาม ของร้านฉลองคือน าเข้าอย่างเดียว ตอนนี้การค้าชายแดนของการน าเข้าอย่างเดียวตามแนวคิด
ท่านทั้ง 2 มองเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ ครับ ฝืดเคืองมากครับ( ค าว่าฝืดเคืองคือลักษณะ) เพราะว่า ตอนนี้เค้าเรียกกว่าไม่ใช่ชลอน่ะเค้า
เรียกว่าชะงักเลย ไม่ให้น าเข้าสินค้าส าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้เลย (ด้วยระเบียบของฝั่งเค้าหรือ
ฝั่งเรา)ฝั่งเราครับ ตอนนี้คือชะงักเลย (โดยที่ยังไม่มีเวลาที่แน่นอนว่าสามารถ)ใช่ครับยังไม่มีเวลาที่แน่นอน 
แต่เค้ามีช่วงเวลาที่ผ่อนปรนให้เป็นเวลา 5 วัน 10 วัน อยู่ที่ดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งล่าสุดเค้าพ่ึงผ่อน
ปรนให้ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 วัน แค่นั้นหละครับ ในรอบประมาณ 6 เดือน หรือประมาณปี กว่าๆ จากปกติ
จะน าเข้าได้อาทิตย์ละ 3 วันตลอด ปีเลย  คือวันอังคาร พุธ พฤหัส (คือก าหนดวันที่แน่นอนเ) ใช่ ๆ ตอนนี้
เนื่องด้วยสภาวะบ้านเมืองที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเนอะ เค้าก็เลยหยุดชะงักตรงนี้ไว้(ตรงนี้ที่มีกฎ กฎที่ออกมา
นี้เป็นของจังหวัดหรือประเทศ)ของประเทศเนอะ ของทหารเพราะเป็นไม้หวงห้าม(ท่ีออกมานี่เป็นประกาศ
หรือเป็นกฎ)ประกาศ (แต่ไม่ถึงขนาด พรบ.) ไม่ถึง(น่าจะเป็นตัวเล็กที่มันสามารถจะดร็อปหรือยกเลิกได้
ง่ายขึ้น) อ านาจอยู่ที่แม่ทัพ (อ๋อเฉพาะพ้ืนที่ โอเค ตรงนี้ยกเลิกง่าย เพราะว่าคือที่ถ้าทุกอย่างมันลงตัว
หมดแล้วสามารถประกาศยกเลิก)เพราะตอนนี้เค้ากวาดล้างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วย เค้าเลยสั่งระงับ(จริงๆ
แล้ว ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อุตสาหกรรมตัวนี้ จริงๆถ้ากรณีไม่มีปัญหาอะไร ทางบ้านเมืองมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ตรงส่วนนี้ไม )ไม่มี (ส่วนเรื่องปัญหาตัดไม้อะไรอย่างนี้มีไม)ไม่มีครับ ไม่เกี่ยว เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้าน
ผมท าเป็นเฟอร์นิเจอร์แอนทีค เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าซะส่วนใหญ่หรือจะแทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้(นั้นน่ะสิ 
สวยๆ) 
ถาม และน าเข้าส่วนใหญ่จะชายแดนหรือว่าจะไกลไปว่านั้น 
ตอบ คือผมน าเข้าจากชายแดนฝั่งบ้านเราแถวเมียวดีผมจะไปหาซื้อของไม่ไกลมาก เพราะว่าทางฝั่ง
โน้นเค้าก็มีพ่อค้าอยู่แล้ว เค้าก็รับมาขายอีกทีนึง จะมีคนไปตระเวน หาของพวกนี้ และก็เอาใส่รถบรรทุก
กลับมา(คล้ายๆ กับแคทติ่งเฟิร์ม ซื้อมาและก็เก็บไว้ก่อน)ใช่ ๆ เก็บไว้แล้วก็เรียกเราให้ไปดู ถ้าเราสนใจ
โอเคตกลงราคากันได้เราก็เหมาเลย (ถ้าเงื่อนไขตรงนั้นเสร็จ อันนี้กรณีเป็นตัวแทน มีกรณีโดยตรงไม ที่
เค้าท ากันเอง สมมุติน่ะ  เค้าผลิตเอง ตัดเอง ตกแต่งกันเองเค้าขายให้เราเอง โดยที่ไม่ผ่าน คนกลาง) มี
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ครับ แต่น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นจ าพวกของใหม่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เค้าท าขึ้นมาใหม่(แต่ถ้าผ่านตัวแทน
เค้าก็ต้องไปหาซื้อมา ที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงเนอะ)มันก็มีทั้งสองอย่างครับ เพราะว่าตัวแทนซื้อทั้งของใหม่
ซื้อทั้งของเก่า เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเค้าก็มีหลายประเภททางฝั่งพม่า สมมุติเค้าไปซื้อ อย่างต้องบอกก่อนว่า
โรงงานทางฝั่งโน้นมันเป็นโรงงานย่อย อย่างครัวเรือน ครัวเรือนนึงก็ท าอยู่ในบ้านอะไรอย่างนั้น พวก
ตัวแทนของฝั่งพม่าพวกพ่อค้าฝั่งพม่าเค้าก็จะไปไล่ซื้อ บ้านนี้ 2 ชิ้น บ้านนี้ 3 ชิ้น 4ชิ้น(เค้าก็รวบรวมมา ) 
เพ่ือมาเสนอขายฝั่งไทย(เค้ารวบรวมไว้ก่อนเนอะพอหลายๆ เจ้าหลังจากนั้นเสร็จพอเค้าพร้อมที่จะคุยกัน
โน้นนี่นั้นก็จะแจ้งมาทีเดียว ก็โอเคตรงนั้นก็สะดวกเราจะได้ไม่ต้องไปติดต่อเองไกลอย่างน้อยก็เหมือนกับ
เราจ่ายค่าคอมแคทติ่งเฟิร์มนิดนึงเค้ากินส่วนต่างอย่างเดียวก็โอเค ) 
ถาม ท าตรง Import ด้านนี้มานาน  หลายปีรึยัง 
ตอบ ใช่ครับ ตรงนี้เป็นเจนสอง ประมาณ 30 ตั้งแต่จ าความได้ก็เห็นเค้าท า ก่อนหน้านี้สมัยเมื่อ10 -20 
ปี ที่แล้วมันยังไม่มีระบบเอกสารพวกป่าไม้เข้ามามันพ่ึง มีมาจดทะเบียนเมื่อสักปีอะไรน่ะ ปี 48 ประมาณ
ปี47 48 ที่ผมเริ่มเข้ามา(สิ่งที่พูดก็คือนั้นหมายความว่ามีเอกสารประกอบ)ใช่ครับ(มากขึ้น ซึ่งตรงนี้เรา
ล าบากไม) ไม่ครับ สะดวก เป็นระเบียบมากขึ้น (แล้วเราก็สบายใจกว่า)สบายใจ(ส่วนตรงนี้เราสามารถดี
แคได้เนอะ ตรงนี้มันก็โอเค จากการที่ตรงนี้ถึง 10 ปีไม ที่แม่ท ามา) มากกว่าครับ(ตรงนี้คือ สะสมมาตั้งแต่
สมัยแม่แล้ว มาถึงคุณสมพงษ์ ตรงนี้ก็โอเค และคุณสมพงษ์มารับช่วงตรงนี้ได้กี่ปีและ ถึง 5 ปีไม) มากกว่า 
5 ปี(มากกว่า 5 ปี  เหมือนคุณสันติ สุชาติแอนด์ซัน อันนั้นส่งออกอย่างเดียว รับช่วงจากพ่อมาประมาณ 
9 ปี เมื่อวานคุยกัน ยังเด็กอยู่เลย จบวิศวะ )อ๋อ ครับ สงขลาต้องไปร้านท าประดับ เค้าเป็นลูกค้าที่นี้(แล้ว
เค้าซื้อไปแล้วเค้าไปขายยังไงครับ) เค้าขายหลายอย่างเค้าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างและก็ท าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
เสริมด้วย (แปลว่าเค้าแตกลายไปอีก พอแตกลายตรงนั้นเสริมไปเสร็จก็หมายความว่า ก็แคทติ่งเฟิร์ม เค้า
ขายโลจิสติกไม ขายที่หาดใหญ่ไม)ขายในประเทศด้วย(แล้วมีส่งออกไม)ไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยไปที่ร้านเค้า 
นานๆ เค้าจะมาซื้อทีนึง แต่ซื้อทีเยอะๆ ซื้อตุนเอาไว้(จากการที่รับช่วงมา จากคุณพ่อคุณแม่ คุณสมพงษ์
ตอนนี้ประสบการณ์ตรงนี้ค่อนข้างมากแล้ว ความรู้จากประสบการณ์ที่สร้างมาสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแล้ว 
แต่ทีนี้ ณ ปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงโน้นนี่นั้นความรู้ก็ต้องเปลี่ยนอะไรๆ หลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยน 
เพราะฉะนั้น ปัจจุบันที่คุณสมพงษ์ท าตรงนี้รวมทั้งที่ท าด้วยกันตรงนี้ความรู้ตรงนี้มันมีการพัฒนามากขึ้น
ไมครับ ความรู้ทางด้านการค้าชายแดน โน้นนี่นั้น)ก็มีเนอะ ก็มากข้ึน ค่ะ  เพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ มัน
จ าเป็นที่เราต้องปรับตัว อย่างปกติแม่เค้าจะขายให้ลูกค้าประจ า มีลูกค้าประจ ามารับซื้อถึงที่ คือ ณ 
ตอนนี้ผมเริ่มท าการตลาดเข้าไปในโซเซียลมั่ง อะไรมั่ง เพ่ือที่จะให้มีลูกค้ารายใหม่ๆ  เกิดขึ้น และก็มองไป
ถึงประเทศเพ่ือนบ้านข้างเคียงแล้วตอนนี้ พวกมาเล มาเลเซีย ปากีสถานที่ติดต่อเข้ามา ต้องพัฒนาตนเอง
เพ่ือที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ (เราคงไม่ท าเฉพาะบอร์ดเดอร์อย่างเดียวต้องท าเป็นเทรดทั้งหมด)ใช่ๆ(เทรด
ทั้งหมดมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกถึงแม้เราจะอยู่นี่กับลูกสามารถแล้วยิ่งต่อไปอนาคตข้างหน้าเส้นทางอินฟาของ
แม่สอดเสร็จเรียบร้อย เวิร์คมาก) เพราะก่อนหน้านี้ก็พวกลูกค้าชาวจีนเค้ามาติดต่อเหมือนกันคือเค้ามี
ปัญหาเรื่องภายในประเทศเรามีปัญหาก็เลยซะงักหมดเลย(ก็เลยดร็อปเนอะ)ครับดร็อปไป(พอดร็อปไป
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ตรงความรู้ตรงอะไรพวกนี้แน่นอนว่าเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งในส่วนปัจจุบันส่วนเสริมต่างๆรวมทั้ง
ประสบการณ์ต่างๆทักษะเราก็มากขึ้น)ใช่ๆ(ทักษะมากขึ้นทักษะตรงนี้ถือเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งเรา
เรียกว่าทักษะทางการเงิน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Financial Literacy ก็มีมากขึ้นแล้วพอมากขึ้นตรงนี้มัน
จะเป็นส่วนประกอบของค าว่าการเข้าถึงทางการเงินนั้นคือ Financial Inclusion ตรงนี้เป็นส่วนประกอบ
ส่วนนึงและ ผมจะเอาแฟ็กเตอร์นี้มาคุย จะเอาไปวิเคราะห์เรื่องอนาคตเค้าท ามานานน่ะ รับจากช่วงพ่อ
แม่น่ะ ปัจจุบันใจพร้อมที่จะศึกษาตัวใหม่ความรู้ใหม่ๆ เข้ามา แต่บางคนไม่พร้อม แต่ยังยึดติดที่จะท า
เหมือนเดิม อยู่ ตรงนี้มันจะสู้คนอ่ืนไม่ได้ ก็แล้วแต่ผู้ประกอบการว่าเค้าเลือกอะไรยังไง เพราะขณะที่ 
Financial Inclusion การเข้าถึงทางการเงิน ตอนนี้พอเราท าการค้าขายระหว่างชายแดนนี่ใช้ใจ จ่ายเงิน
ยังไงครับ คือภาษาบ้านเป็นระบบการช าระเงิน)ส่วนใหญ่ผมจ่ายเงินสดครับ จะได้ของมาก่อนครับ (น าเข้า
มาเสร็จ เทรดดิ้ง)มัดจ าบางส่วน พอของถึงฝั่งไทยบุปก็จ่ายทีเดียวเลย (ฝั่งไทยนี้ข้ามสะพานมา ข้ามมา
หมดทุกอย่าง ดีแคมาทุกอย่าง เวลาของมา มากันยังไงครับ รถบรรทุกยังไงครับ)จากฝั่งพม่าคือ เราไม่พูด
ถึงฝั่งพม่าเนอะ เราพูดถึงตั้งแต่ท่าเรือของพม่าเค้าก็จะใส่เรือมา ใส่เรือมากองไว้ที่ท่าบ้านเรา(เราเรียกว่า
คลังสินค้าชั่วคราวที่มันจะมีหลายๆ จุด) เพ่ือผ่านพิธีการทางศุลกากร เพ่ือให้ศุลกากรเค้าตรวจเช็คว่าของ
ครบตามจ านวนไม(ในอรัญเค้าน่ารักน่ะที่ด่านเค้าอธิบาย ตรงจุดนี้น่ะ ที่อ่ืนไม่มีน่ะ ที่นี้เค้าก็มีคลังชั่วคราว
เยอะมาก  พอคุณอันดามาอธิบาย เมื่อวานผมก็ไปที่อรัญมา )ตามที่พ่ีเข้าใจคือเค้าจะตรวจเช็คสินค้า 
ตรวจวัดขนาดตามที่เรา ส าแดงไปให้เค้าครบไมตามจ านวนไม ครบก็เริ่มผ่านการเสียภาษี ผ่านวิธีการเสีย
ภาษีในแง่เงินย่อยเราก็จ่ายไป เสร็จปุปเราก็เริ่มขนสินค้าพอเค้าตรวจเสร็จปุบเราก็เริ่มขนสินค้าจากคลัง
โดยใส่รถบรรทุกกลับมาที่โกดังเรา แค่นั้นและครับ(ก็โอเค ผ่านดีแค ผ่านภาษีอะไรเสร็จเรียบร้อย โลจิ
สติกส์ฝั่งนี้เราจ่ายเอง)จ่ายเองครับ มันก็มีค่าท่า ค่ารถ(ก็เป็นปกติเนอะ มันจ าเป็นตรงนี้แต่มันไม่ไกลเท่าไร 
เพราะฉะนั้นค่าขนส่งก็เบาหน่อย ส่วนใหญ่คือจ่ายเงินสดเลย ของมาวางก่อน  ของมาเงินไปแล้วนอกจาก
เงินสดมีโพยกว๊นไม หรือว่าเงินสดล้วนๆ เลย)ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดครับ เพราะว่าฝั่งพม่าเค้าจะไม่รับเช็ค
(ถ้าเป็นโพยก๊วนหล่ะเคยใช้ไม) คือยังไง (โพยก๊วนความหมายคือจะผ่านตัวแทนทางการเงิน)ไม่ ไม่มี (แต่
ระบบที่นี้ยังมีอยู่)น่าจะมี เพราะว่าเท่าท่ีเห็นคือ มันมีพวกท่ีเค้ารับแลกเงินอะไรอย่างนั้นด้วย (นั้นและครับ
เค้าเรียกว่าค าว่าโพยก๊วน คือตัวแทนทางการเงิน ถ้าเป็นฝั่งเขมรเราเรียกว่าบ้านโอนเงิน พวกนี้เป็นบุคคล
ที่ช่ าชองทางการค้าชายแดนมากคือบุคคลที่ใหญ่ ผู้ประกอบการนับถือเค้า เชื่อใจเค้า เค้าจะเป็นคนกลาง
ให้เราเลยน่ะ ช าระเงินฝั่งเรา คือเค้ารับเงินมาก้อนนึงเค้ามาจัดสรรให้เรา ฝั่งโน้นเหมือนกันเค้ามีเครือข่าย
เช่นเดียวกัน)ส่วนใหญ่ที่เห็นเค้าหลักเป็นล้านๆเนอะพวกนี้ที่ท าเนอะ แต่ธุรกิจของผมมันไม่ถึงขนาดนั้น
ครับ (ไม่แต่ส าหรับโพยก๊วนจริงๆ เค้าจะไม่ท าเป็นตัวแทนส าหรับเรารายเดียว อย่างเค้ารับมาก้อนนึง 5 
ล้าน จะไปจัดสรรให้นาย A นาย B นายC  นี่คืออีกระบบนึง )ไม่ครับ ที่บ้านนี้ใช้เป็นจ่ายเงินให้เค้าไปเลย
ครับ(แล้วอีกระบบนึงเราเรียกว่าการช าระเงินระหว่างผู้ประกอบการกันเอง สมมุติ นายA เราน าเข้าน่ะ 
เราซื้อเค้ามา สมพงษ์ซื้อเค้า แต่ผมนะ นายAนั่นมาซื้อของผมแต่ผมอยู่ในไทยนะแล้วนายAจะบอกผมว่า
คุณสมพงษ์ก็ซื้อของผมนะจะต้องจ่ายเงินให้ผมแต่คุณสมพงษ์ไม่ต้องจ่ายเค้ามาจ่ายให้ผม งงมั้ยคุณ
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สมพงษ์ซื้อเค้าจริงๆต้องจ่ายเงินให้เค้าใช่มั้ยครับแต่ว่าเค้ามาซื้อของผมที่จริงเค้าต้องจ่ายผมแต่ว่ าคนที่
จ่ายเงิน)เหมือนว่าเค้าทั้งสองคนเป็นประเพณีกันอย่างนี้เหรอ(ไม่ใช่ครับก็เป็นปกติเค้าจะบอกคุณสมพงษ์
ว่าไม่ต้องไปท าการธุรกรรมทางเงินให้เค้านะคือจ่ายให้ผมเลย)อ่อเหมือนคนบ้านเราไปลงทุนให้ฝั่งพม่า
อย่างนี้หรอ(ไม่ใช่ อย่างผมขายของให้เค้า)อ๋อ(ผมขายของให้เค้า เค้าต้องจ่ายผม จริงๆ ผมขายปากกาให้
เค้าไป เค้าต้องจ่ายผม แล้ว 10 บาท แต่10 บาทไม่ต้องจ่าย แต่จริงๆ คุณสมพงษ์ไปซื้อของเค้า.ก็ต้องจ่าย
เค้าใช่ไมครับ ก็ไม่ต้องจ่ายเค้า แต่ มาจ่าย 10 บาทให้ผมแทน) อย่างนี้ไม่มีครับ(อันนี้เป็นระบบที่เรา
เรียกว่าการช าระกันเองระหว่างผู้ประกอบการระหว่างผู้ค้า ซึ่ง 3 วิธีนี้เราเรียกว่านอกระบบ ก็คือเงินสด 
โพยกว๊น  และอันตัวระหว่างนี้แหละ แต่ตอนนี้เงินสดเยอะสุด) เงินสดครับ(แต่เงินสดตอนนี้มีการประยุกต์
มากโดยเฉพาะกัมพูชา ประยุกต์ยังไงก็คือเรามีการ  เฟ็กสิเบิล  มีการออเทอไหล่ให้ต่างชาติสามารถมา
เปิดบัตรเคอเรนซี่ในแบงก์เรา และเค้าเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้เค้าเลี่ยงการโอนเงินเรื่องเ ลี่ยงภาษี เค้าจะไม่ใช้
เทรดไฟแนล จะเป็น Inward  Outward ของการโอนเงินใช่ไม่ครับ  ก็จะเป็นตัว Bill for Collection 
เป็น LC ตัวนั้นจะต้องข้ามประเทศ ถ้าเป็น US ดอลลาร์ ก็ต้องวิ่งไปน็อตโตแบงค์โน้นนิวยอร์กมันเสียเวลา 
แต่เค้าไม่ต้องการ เค้าเลยมาเปิดบัตรเคอเรนซี่และคนที่เปิดคือโพยก๊วน คนเขมรที่ท าหน้าที่โพยก๊วน เค้า
จะค่อยจัดสรรเดี๋ยวนี้เค้าประยุกต์เข้าระบบ)แถวบ้านเรายังไม่มีเลย เมื่อก่อนเคยมีคนมาติดต่อว่าท าได้ไม 
เราก็ไปถามให้เค้าเนอะ อ๋อที่เปิดบัญชี ไปติดต่อถามให้เค้าแต่ธนาคารเค้าปฎิเสธ  เค้าไม่รับจ้างเปิดบัญชี 
(ถูกต้อง แต่ธนาคารที่นี้ถ้าเป็นผมดูแล ผมก็ปฎิเสธ เพราะมันมีระยะทาง) ผมก็เลยถามเค้าว่าต้องใช้
หลักฐานอะไรบ้าง เค้าบอกว่าต้องมี Passport  (Passport กับหนังสือรับรอง)ใช่ เสร็จบุปแต่ทางธนาคาร
ก็ปฎิเสธ (แต่ทางกัมพูชาเยอะมากเลย ล่าสุดไปคุยกับผู้การแบงก์ ธนาคารกสิกรใช้พื้นที่โรงเกลือชายแดน
เลย ที่ข้ามไปหน่อยก็ถึงแล้วน่ะ ลูกค้าทั้งนั้นเลยเขมร คลื่นสูงน่ากลัวมากเลยตรงนี้)ถ้าพ่ีไปนั่งที่โลตัสพี่จะ
เห็นทุกวันหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ๆมาลักษะไม่ใช่คนไทยนะเป็นพม่าแล้วจะคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเอาเงินไป
ฝากทีละเป็นปึกๆปึกๆเลยนะ(ใช่ๆตรงนั้นผมให้เหตุผลสรุปได้เลยเป็นพ่อค้าทางการเงินโพยก๊วนครับ)ใช่ๆ
(โพยก๊วนจะต้องเดี๋ยวนี้เค้าพัฒนาด้วยวิธีนี้แล้วแบงค์ แบงค์ยอมเกิดจากอะไร เค้ามีพาสปอร์ตมาเปิดบัญชี
เค้าแต่คนเดินไม่ใช่แล้วคนที่ออกหนังรับรองก็คือผู้ประกอบการในเมืองไทยที่เป็นผู้ซื้อผู้อะไรคือช่วยกัน
จริงๆมันเป็นกลยุทธ์สามารถท าได้นะ)ท่ีท าบัตรเป็นบริษัทรับท าบัตรอยู่ฝั่งพม่านั้นแหละ(เป็นคนรับรองว่า
นายคนนี้ประกอบอาชีพนี้สามารถเปิดบัญชีได้ถ้ากรณีเค้ามีปัญหาทางการเงินต่อบัญชีที่เปิดคนที่รับรอง
จะต้องมี สัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบ)เพราะว่าตอนนั้นที่เราจะท าคือเราไปขายตรงพวกพม่าแต่ตอนนี้เจ๊งไป
เลิก(อ่อเหรอครับที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้นี้ยังไงล่ะ 3วิธีนี้เราหลีกหนีไม่พ้นมันเป็นนอกระบบที่มีกันมานานเรา
ต้องยอมรับค าว่าการค้าชายแดนอย่างไรก็ต้องยังอยู่)บ้านผมเค้าจ่ายเป็นเงินสดอย่างเดียวก็คือเค้าเอาไป
แลกหรือไปใช้จ่ายกันต่อ(ส่วนใหญ่เป็นบาทเคอเรนซี่ใช่มั้ยครับก็คือซื้อขายกันเป็นบาท)เป็นบาทครับเป็น
บาท(โอเคครับนี้แหละคือการเข้าถึงทางการเงินตัวหนึ่งเป็นการเข้าถึง การเงินนอกระบบธนาคารทีนี้เรา
มาคุยกันถึงระบบธนาคารล่ะตอนนี้จากการท าธุรกิจตรงนี้มีแนวคิดอย่างไรครับกับการเข้าถึงธนาคาร
เลือกที่จะใช้ธนาคารมั้ย ธนาคารที่นี้มีเพียงพอไหมการให้บริการเป็นอย่างไรอะไรยังไง)ต้องใช้ครับ
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ธนาคารมีความจ าเป็นมากในระดับนึงครับธนาคาร(อันนี้ในประเด็นของการค้าชายแดนนะ)ใช่ครับ(ด้วยก็
คือพอได้เงินมายังไงเราก็ต้องไปบริหารจัดการในส่วนนั้นที่ปัจจุบันใช้อะไรไปมั้ง)ล่าสุดใช้ของSMEครับ
(SME อ่อตอนนี้ผู้การจะต้องวิ่งไปวิ่งมาคนที่ดูแลที่นี้ก็จะเป็นพงศ์กร)ใช่ครับ(คุณ พงศ์กรคุณธัญมาศจะ
เป็นพนักงานเล็กๆคอยช่วยอยู่เมื่อวานก็ไปคุยกับคุณพงศ์กร)ผมก็พ่ึงเจอเขาที่ดินเมื่อกี้นี้ครับ(เขาเป็นคน
ท าที่นี่มานานแหละพอคุยเสร็จนโยบายเขาจะอีกแบบหนึ่งนโยบายเขาก็อีกแบบหนึ่งแล้วที่ร้านสนใจ 4
เปอร์เซ็นของเค้าไหม)ก็คิดๆอยู่ครับยังคิดอยู่ครับอาจช้าซะหน่อย(คิสไปก่อนเลยลงทะเบียนไปเถอะแล้ว
ที่นี้เขาต้องการอะไรรีเควส ด็อกคิวเม้นท์รีไควอะไรอย่างนี้จัดไปเลยครับ)คือหลักฐานของเราตอนนี้มันไม่
มีเนอะใบน าเข้าของเราซะงักมานานแล้วปกติเราจะมีใบน าเข้าเดือนๆก็มีหลายฉบับเหมือนกันที่น าเข้า
(เบื้องต้นคุยกับเขาแล้วใช่ไหมครับ)เบื้องต้นคุยแล้วครับคุยแล้วคะกับผู้จัดการพอดีวันนี้เจอ(เจอเขตด้วย
พอดีเมื่อวานจริงๆนะพ่ีนะโทรหาผู้การแล้ว ผู้การวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไม่เจอตัวสักทีแล้วกสิกรได้ใช้ไหม)ไม่ได้ใช้
(กสิกรเรามีไหมผู้การเดชนี้สุดยอดมากอันนี้ผมไม่ได้เชียร์พอดีผมขึ้นไปคุยกับเขาเป็นผู้จัดการSME
การตลาดของเขาส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยยังเด็กอยู่)พอดีเพ่ือนท างานเป็นSME(ผู้การเดชนี้ยังเด็ก
อยู่ใช้ได้เลยถ้าสนใจลองไควไว้ก็ได้ครับ)ที่มาซื้อที่หมู่บ้านเรา(เขาบอกว่าเขาซื้อที่ที่นี้แหละ)แสดงว่าอยู่
ใกล้ๆกันเขาคนสุโขทัยหรือคนอะไรออคนสุโขทัย(อ่อสุโขทัยจะเป็นผู้การแบงค์กรุงเทพครับ) พ่ีที่เป็นเขา
เป็นผู้การหรือว่ารองผู้การ(อันนี้ผู้การผู้การฝ่ายการตลาดที่เป็นSMEอันนี้จะเป็นคนสุโขทัยผู้การวัชรินทร์ที่
อยู่แบงค์กรุงเทพเขาจะมีไชเนลมีความรู้มีอะไรต่อมิอะไรแนะน าเราเยอะจริงๆการใช้แบงค์ดีครับแต่ใช้
แบงค์แล้วแนะน าให้ใช้หลายๆแบงค์การใช้แบงค์เดียวไม่แฟร์ส าหรับผู้ประกอบการ)ใช่ครับตอนนี้ผมก็
เลือกอยู่ก าลังตัดสินใจ(มีสัก 2-3ที่นั้นแหละเป็นโซลูซั่นดีกว่าถ้าฟรีไม่มีโอกาสแต่ตัวเซอร์วิสหล่ะมันหนีกัน
แน่นอนแต่กสิกรทุกผลิตภัณฑ์ครับเรื่องเซอร์วิสเป็นหนึ่งอันนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรคือเขาท าได้อย่างนั้น
จริงๆเขาท าอย่างนั้นได้จริงๆเพราะปกติทุกที่ใน4จังหวัดที่ไปคุยมาจะถามเขาว่าคุณตอบโจทย์ลูกค้า
ภายใน วันนี้ถ้าเขายื่นแอพพิเคชั่นมาแล้วนี้คุณตอบโจทย์เบื้องต้นกับเขาอย่างไรจะให้เขาสบายใจใน
ธุรกรรมที่เขายื่นมาตรงนั้นภายในกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ต้องตอบได้แล้วเบื้องต้นว่ามันโอเคไหมผิด
ตรงไหนลายเซ็นต์ขาดไหมเวิร์ดดิ้งผิดต้องแก้ใช่ไหมงะเพราะเราผู้ประกอบการเราก็ต้องรอแล้วเฮ้ยสเตตัส
ถึงไหนแล้ว)คือต้องตอบได้เลยครับ ว่าต้องการเท่านี้ได้ไมอะไรได้ไหม(จริงๆมันสามารถบอกว่าอยู่แล้ว
ว่าควอริฟายเรามี)ใช่ครับ(คุณสามารถประเมินได้วิเคราะห์ได้เนอะตรงนั้นอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ว่าต้องใช้
แบงค์แน่นอนแล้วมันมีแฟกเตอร์อะไรที่ว่าปัจจุบันนี้แบงค์ใช้แล้วเราสบายใจหรือมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้าง 
นี้ไม่อยากใช้แล้วค่าฟรีไหมสาขามันห่างเกินไปไหมต้องเดินทางโน้นนี่นั้นอะไรอย่างนี้ครับ)ไม่อยากใช้
แบงค์เหรอ(ที่ไม่อยากใช้คือ 1ค่าฟรีแพงไปไหมทุกธุรกรรมเลยท าอะไรนิดก็มีค่าธรรมเนียม)ที่พิษณุโลก
ค่าธรรมเนียมแพงค่าธรรมเนียมนอกเขตมันแพงไปหน่อยหนึ่งทั้งๆที่เป็นธนาคารเดียวกัน(แบงค์เดียวกัน
แต่นอกเขต)ใช่ๆครับ(จริงๆคอมเม้นต์ไปได้เลยครับ)ให้ลูกค้าคอมเม้นต์บ่อยๆเค้าจะได้ถูก(ถูก จริ งๆ ครับ 
นี่แหละอย่างน้อยมันถือเป็นแฟกเตอร์ตัวนึงค่าฟรีนี้ส าคัญเลยที่เดียวแต่ถ้าค่าฟรีในธุรกรรมปกติทุกคน
ยอมรับโดยปริยาย)อย่างที่ใหม่ล่าสุด อันที่เป็นชิปการ์ดอ่ะครับ บัตรเอทีเอ็ม ที่เค้าพ่ึงท าให้ใหม่มันที่มัน
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เป็นชิปการ์ดน่าจะใส่ได้หลายๆ ธนาคาร คือตอนนี้เค้าฟิกกว้างของยอดขาย(ใช่ครับ ฟิกมาก)ระบบเค้า
ก าลังพ่ึงเริ่มท าไงครับ ก็ไม่เป็นไร(ไปเจอแบงก์กรุงเทพเหมือนกัน เค้าบอกก็ไม่ใช้แล้วน่ะ ผมก็บอกเค้า
แล้วน่ะว่าจะไม่ใช้ มันไปลดโอกาสผมมากเลย บางทีผมไปในสถานที่ที่ไม่มีแบงก์กรุงเทพมันตอบโจทย์ผม
ไม่ได้ผมจ าเป็นต้องใช้เงินอ่ะ)วันนั้นแล้วจะกดใช่ไมที่พิษณุโลกมันกดไม่ได้ก็เลยต้องถอนเอาเลยต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเยอะ(มันตอบไม่ได้แล้วเฮ้ยยังไงเรายินดีต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างแบงก์น่ะ ณ  ตอนนั้น
เพราะไปต่างที่ความสะดวกมันไม่ได้แล้วมันจะยังไง แล้วบุคลากรที่เราใช้แบงก์ต่างๆ ปัจจุบันมีผลไมใน
การประกอบการตัดสินใจ)ไม่มีผลเท่าไร(แม้ว่าบางที่ตอบเราไม่ได้ ท างานช้ามาก)แต่ในแม่สอดจะติดอยู่
อย่างนึงตอนเราจะไปกดเงินอ่ะ บางทีจะมีพวกพม่าเดินถือ เอทีเอ็มมีเป็นปึกๆมากดนานอะไรอย่างนี้ 
ส่วนนึงพวกนั้นอาจจะมากดให้พนักงานโรงงานหรือว่าอะไรอย่างงี้(นี้แหละคือประเด็นนึงที่เราเรียกว่า
โพยกว๊นนี้แหละโพยก๊วนแต่เป็นการจ่ายค่าแรง)ใช่ๆ(สมมุติฝั่งไทยเราโอนเงินมาให้เป็นค่าแรงให้ตัวแทน 5 
ล้านบาทนี้คือค่าแรงน่ะนี้แหละครับโอนเงินไปให้)บางทีต้องไปสะกิดว่าขอกดก่อนได้ไม เค้าถือมาเป็นปึกๆ 
แต่ของเราใบเดียว ก็เป็นส่วนนึง อาจจะเป็นที่เครื่องไม่พอด้วยอะไรด้วย พนักงานก็เหมือนๆ กันทุกแบงก์
(แต่ส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ)ปกติครับ(คล้ายๆ กันตรงนั้นรับได้เนอะ)
ท าแบงก์มาเหมือนกัน ท าแบงก์กรุงศรีมา(เอ้า หรอครับ ผมเริ่มท าแบงก์ ปี33 นครธน ตั้งแต่ดั้งเดิมก่อน
เลยแล้วค่อยมาเป็นชาร์เตอร์ แล้วหลังจากนั้นไปอยู่แบงก์ออฟไชน่า 3 ปีแล้วมาอยู่แบงก์มิซูโฮ คอร์ปอเรต
แบงค์ เป็นแบงค์ญิ่ปุ่นอีก 10กว่าปีแต่ชอบงานสอนหนังสือต้องมา เราไม่มีธุรกิจแต่เราชอบของเราแบบนี้ 
ก าลังเรามองชีวิตตัวเองว่าท าไมอนาคตต้องมาแบบนี้ หลายๆคนมองว่าอายุเยอะแล้วเรียนเพ่ืออะไร แต่
ผมมองว่า ณ ตอนนี้ถ้าเป็นอาจารย์ประจ าต าแหน่งด็อกเตอร์น าหน้า ยังไงซะเราเข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี้
โดยไม่ต้องการต าแหน่งใหญ่โตที่นี้แต่สุดท้ายหลัง 60 ยังมีงานท าเป็นที่ปรึกษาบ้าง วิทยากรบ้าง ท าวิจัยก็
ได้ ให้เด็กๆออกไป เราคอยวิเคราะห์โน้นนี่นั้น คือๆ ผมมองว่าหลัง 60 เราก็ยังมีทางหาเงินเนอะ )ไม่มีอายุ
เกษียณ ท าไปเรื่อยๆ (นั้นแหละเนอะ เราท าได้  ยิ่งเรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ ยังไงคอนเซามาอยู่แล้วงาน
คอนเซาเนี่ย)เป็นเหมือนห้องสมุดมีชีวิต (ผมเปิดแบงก์มาผลิตภัณฑ์เดียวเลยที่ผมดูแลนั้นคือเทรด
ไฟแนนท์ เรื่องเทรดไฟแนนท์ ถ้าจะท าผมยินดี ผมมีดาต้าผมมีอะไรก็แชร์กันได้ครับตรงนั้น ส่งเมลกันคุย
กันตอบกันแนะน ากันได้เรื่องเทรดไฟแนนท์ เพราะว่าการค้าชายแดนช านาญแล้ว เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้น
ไปอีก ท าเทรดไฟแนนท์ดูไปค้าขายกับจีนมาเลดู   อาจจะเป็นตั๋วอินเวิดเอ้าเวิด ตั๋วบิลฟอคอนเล็คชั่น ตั๋ว
แอลซีว่ากันไป พวกนี้มันจะมีผล)มีค่ะทุกค่าใช้จ่าย มีบีซีอ่ะค่ะ(อ่อ บิลฟอคอนเล็คชั่น)คือตอนแรกแม่เค้า
ไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้อ่ะค่ะ ถ้าจะมาซื้อของก็หอบเงินมาเลย 10 ล้าน 20 ล้านแม่เค้าก็ไม่เข้าใจในตรงนี้
ค่อนข้างจะหัวโบราณ ก็เลยให้แฟนเค้าอธิบายไป ว่าสมัยนี้คือไม่มีใครเค้าจะหอบเงินมาซื้อแล้ว(ผมสอบ 3 
บท อาจารย์บอกว่ามั่นใจแค่ไหนว่าคนยังถือเงินอยู่ อ่อมีแน่นอนครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปหาเงินมา 
ปัจจุบันยังมีทั้งๆ ที่ เรามีอิเล็คทรอนิกส์รองรับอยู่แต่ยังมีครับ)แม่ผมคนนึงอ่ะ วันนั้นเค้าไปซื้อของเป็น
ล้านต้องกดเงินไปเป็นล้าน เอามาจ่ายให้แม่ ไม่งั้นเค้าไม่ยอม แม่ก็ไม่เข้าใจ  ต้องเอาตังมาจ่ายให้กูไม่งั้นไม่
ต้องเอาของไป( แต่ธุรกรรมเงินสดมันต้องจบภายในวันเดียว จะไม่ข้ามวัน มันถือว่าเล็กมากๆ) ก็คือเรา
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สามารถรับรองให้เค้าได้ อย่างบ้านผมขาย ท าเป็นไม้แผ่นไม้หน้าใหญ่ด้วย เพราะว่าสินค้าถ้าเราเอาไปให้
เค้าแล้วเนี่ยถ้าเงินเค้ามีปัญหาเราไม่สามารถเอากลับมาได้(ถูก)แม่เค้าก็เลยมองจุดๆ นี้แหละครับ เงินมา
ของไป ถ้าเค้าท าจบภายในวันนี้ได้พรุ่งนี้เค้าได้รับของแน่นอนแม่เค้าก็เลยติดตรงนี้ (ตอนนี้แม่เค้าเริ่ม
เปลี่ยนแนวคิดยังครับ )น่าจะเริ่มแล้วครับ (ตอนเข้าระบบมากขึ้น)ใช่ครับเข้าระบบมากขึ้น ก็จะมีให้โอน
มาอย่างนี้ เราก็รับเนอะถ้าเป็นแคทเชียเช็คอย่างนี้(แคทเชียเช็คก็จะมีเวลาเพ่ิมเติมอะไรอย่างนี้เนอะ เรื่อง
เคลียริ่งนิดนึง ตัวเวลาจะท าให้เราเพ่ิมเปอร์เซ็นขึ้นมาตรงนั้น ตอนนี้ในแม่สอดเป็น 1 ใน 5 เกี่ยวกับเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ)เหมือนเดิม ไม่คอยมีอะไรแตกต่างเท่าไร(ในฐานะที่เรามอง
ว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม ที่คิดค าว่าเหมือนเดิม)ไม่ค่อยน่ะ คนอ่ืนเค้าก็คิดแบบนี้(ไม่ อย่างรายย่อย
เค้าก็ว่าอย่างหลายรายแล้วเท่าที่คุยกัน เอะมันจะถึงเราไม อะไรประมาณนี้ ถึงแม้ว่ามีก็จะมองว่ายัง
เหมือนเดิมนั้นคือหมายความว่า ถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยเค้าจะไปส่งเสริมใคร ) คือ ณ ตอนนี้ยังไม่มี อะไร
เปลี่ยนแปลงชัดเจนทั้งๆ ที่เปิด AEC แล้ว เปิด AEC แล้วก็จริง เค้าก็ปิด ปิดไม่ให้เราเอาของเข้า ในเชิง
ค้าขายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์น่ะครับพ่ี(เรามองมุมนี้ เออใช่)ใช่ มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทั้งๆ ที่เปิด AEC ปุปนี้
เราสามารถน าเข้าสินค้าได้ ท าการตลาดได้ ไปหาพวกลูกค้าตามในกลุ่ม AEC ได้  เซลโปรโมทได้(สะดวก
มากขึ้นใช่ไมครับ)มันต้องอย่างนั้น อีกอย่างถ้าผมจะไปออกบูทที่ลาวอะไรอย่างนั้ นมันก็ต้องท าได้ใช่ไม่
ครับ อย่างน้อยตอนนี้เราก็ไม่มีของออกเนื่องจากเค้าเปิด  AEC แล้วก็จริงแต่เค้าปิดด่าน(เวลาเราไปทีมันก็
ปิดเลย)อย่างลูกค้า ลูกค้าหลายๆ คนเค้าเอาสินค้าไปออกตามบูท ตามอะไรต่างๆ มันก็ยังยากอยู่ที่จะข้าม
ไปยังฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะมันติดที่ เป็นไม้หวงห้าม ประเภทไม้สักอะไรอย่างนี้(มันมีข้อจ ากัด
มากกว่าอย่างอ่ืน)มีข้อจ ากัดมันไม่ใช่พวกสบู่ แป้ง ธนาคา เครื่องประดับเพชรพลอยที่มันสามารถใส่
กระเป๋าไปได้(อุปโภคบริโภคเนอะ แต่ตรงนี้ตอนนี้เค้ายังไม่ไฟนอนท์ใช่ไม เขตเศรษฐกิจพิเศษที่นี้)ยัง(เค้า
ยังรู้สึกว่าคุยกันแล้วแต่เค้ามีประเด็นเรื่องที่  ก็เลยต้องย้อนกลับมาคุยเรื่องที่กันใหม่เนี่ยตรงเนี่ย ซึ่งจริงๆ 
ตรงนี้แม่สอดจะน าร่องมากเลย อินฟาสตาร์กเจอร์รูปธรรมต่างๆ ผมมั่นใจมากเลย ซึ่งก่อนมาได้ข้อมูล
ส่วนนี้ เลยมองว่าที่นี้น่าจะเป็นรูปธรรม น่าจะมองเห็นอะไรแต่พอมาคุยเสร็จ คุยกับ สคต. ผอ.กอบส านัก
การค้าต่างประเทศ ที่จังหวัดตากและคณะก็ไปคุยกับท่านก็บอกมันเลยต้องถูกดร็อป เนื่องจากอันตัวนี้
ย้อนกลับมาคุยกันใหม่ เหมือนเท่ากับว่าเราต้องเริ่มต้นกันใหม่อีก) มันก็เลยไม่เห็นอะไรชัดเจน(ท่าน ผู้การ
กรุงไทยก็พูดเหมือนกันพอมาคุยตรงเนี่ย มันก็เลยท าให้เราต้องย้อนกลับมาดูๆ หลายๆ คนไม่กล้าแหละ 
แต่จริงๆ มันก็เป็นไปได้สูงเนื่องจากตอนนี้อินฟา โดยเฉพาะเรื่องถนนมากขึ้นกว่าเรื่องอ่ืนแหละ ตรงนี้มัน
ชัดเจนกว่า) เห็นมีแต่ถนน กับคอนโดอ่ะเนอะที่ขึ้น(แพงขึ้นเยอะไม)แพงขึ้นเยอะครับ (เท่าที่เราอยู่มาเนี่ย)
เกือบๆ ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ จากบ้านเราแค่ 3 แสนต่อแปลง แต่ตอนนี้ ล้าน 5(ต่อแปลงนี้มันประมาณ
ไซส์)100ตารางวา ต่อ1งาน (ล้านต่องาน)ล้าน5 ต่องาน   จาก3 แสน อันนี้คือที่ในๆ น่ะครับพ่ี ไม่ใช่ติด
ถนน ถ้าติดถนนใหญ่ก็ไม่ต่ ากว่า 20 ล้านต่อไร่(ขนาดเข้าไปข้างในยังประมาณนี้แล้ว ถ้าติดถนนใหญ่หล่ะ
จะขนาดไหน แต่มุกดาหารก็แพงมาก)แพงมาก อย่างที่เส้นนี้ไม่ต้องพูดถึง ไร่ 1 ไม่ ต่ ากว่า 20 ล้าน
แน่นอน (อืม อันจริงๆ โอกาสมีการพัฒนาเค้ามีเยอะอยู่แล้วยิ่งมี 2 สะพาน โอกาสที่เกิดธุรกรรมอะไรมัน
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เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น SEZ ที่นี้ก็ต้องน าร่องก่อนเฉพาะ SEZ น่ะครับแต่ถ้าเป็นระบบ ของด่าน
ศุลกากรเราเรียกว่า CCA เราตรวจร่วมเค้า เค้าตรววจร่วมเราคือ ลดการตรวจให้มันเร็วขึ้น จะมีด่าน
มุกดาหารเป็นคนน าร่อง)ใช่ครับฝั่งนี้พม่าเค้าไม่เห็นตรวจเลย มีแต่ตรวจบ้านเรา อืมบ้านเราช้า ช้ามากก็
ท าให้รถติด(ใช่ พอช้ามากหล่ะ แล้วฝั่งโน้นหล่ะ ไม่ให้พูดถึงน่ะคนที่จะไปส่งสินค้าก็จะถูกตรวจอีกครั้งนึง 
แต่ถ้ากรณีเอาระบบนี้มาใช้ พม่ามาอยู่ฝั่งเรา 2ส่งออกตรวจแหละ จุดเดียว พอไปฝั่งโน้นขาออกนี้ไม่ต้อง
แล้ว แต่ถ้าเข้าตรวจฝั่งนั้นฝั่งเดียว แต่เรามาอยู่กับเค้า)เหมือนกระจุกกันอยู่ตรงนี้ด้ วยแล้วก็ไปกระจุกฝั่ง
พม่าอีกทีนึง(ใช่ๆ เปอร์เซ็นมันเยอะ พอเปอร์เซ็นมันเยอะ แล้วฝั่งพม่าพอเราไปโน้นต้องไปถ่ายของอีก มัน
ก็จะเป็นอะไรหลายอย่าง)รถมันไม่สามารถเข้าไปข้างใน ( เพราะงั้นถ้าเอา CCA มาใช้ก็จะช่วยให้สะดวก
มากขึ้น ถ้าด่านมีการพัฒนา สคต. บริหารจัดการเรื่องนโยบาย ต่างๆในรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบ
ก็จะได้รับสิ่งดีๆ มา เรื่องการค้าชายแดนมีธนาคารเป็นผู้ให้โอกาสผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสะดวกมาก
ขึ้นคือเราไม่ต้องวิ่งไปเองอะไรเอง แต่ที่นี้ธนาคารจะเข้าเมืองมานิดนึงมีการเดินทาง แต่ถ้าเป็นอรัญติดเลย
ครับ ผมไปผู้การเรียกออกมาดู โพยก๊วนทั้งนั้นเลย มันเป็นเรื่องปกติ แล้วถ้าในด่านเค้า เราต้องยอมรับ
เรื่องตรงนี้ ถือเป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปถือว่าผิดกฎหมาย ถ้าผิดกฎหมายการค้าเราไม่เกิด จริงไมครับ 
ตอนแรกผมมองเลยน่ะ การเข้าถึงทางการเงินผมมอง 2 มุม มุมที่ว่าใช้แบงก์กับไม่ใช้แบงก์ท้ังคู่เข้าถึงหมด  
การเข้าถึงคือการเลือกตัดสินใจเลือกที่จะใช้อะไร ถ้าส่วนใหญ่แล้วจะใช้นอกระบบ แต่มีบาง
ผู้ประกอบการยังไงก็เลือกแบงก์ ก็มี โดยปัจจุบันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่อนข้างเข้าแบงก์เยอะจะมีผล 
ลักษณะของผู้น ามีผลเหมือนกัน แบงก์อยู่ไกล พอมันไกลแล้วนี้  โดยบางเรื่องเฉพาะโพยก๊วน เค้าก็มีสิทธิ์ 
ขนาดใกล้ๆ ยังนั้นน่ะ ตั้งแต่ท าธุรกรรมจะมีอยู่ข่าวเดียวที่หายไป เป็นคนเดินเงินหายไปโดยไร้ร่องรอย ) ที่
แม่สอด ก็มีครับ เหมือนหายไปพร้อมเงินเลยครับ เหมือนเค้าโกงกันแล้วหายไปเลย เจ้านั้นๆ แหละที่เรา
รู้จักนั้นแหละ(พอแบงก์อยู่ไกลมีความเสี่ยงเยอะ มีความเสี่ยงเยอะทีเดียว ถ้าแบงก์ไปรองรับตรงนั้น ถาม
ว่าแบงก์มีความเสี่ยงไม ก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่ดี  มีทุกที่ค าว่าชายแดนที่เราอยู่ คนอ่ืนเค้าพูดกันอย่างนั้น
แต่ปัจจุบันเราอยู่กันอย่างงี้ มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมมาค้างที่นี้ผมเอารถมาผมนอนหลับมากกว่า
ที่ตราดที่นั้นจะมีข่าวขโมยรถกันเยอะมาก ผมตื่นระหว่างคืนมามองดูรถ  
 

 

 
หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 
ผู้ให้ข้อมูล : ณิชพันธ์ พุ่มเรืองโรจน์ 
  หัวหน้าส่วนสายงานธุรกิจ 
  ลูกค้าผู้ประกอบการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.5 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 



171 

 

การค้าชายแดนที่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับ เท่าท่ีกสิกรมีข้อมูลอยู่// 
ส าหรับที่แม่สอดการค้าค่อนข้างเติบโตต่อเนื่อง ไม่มีด๊อป ก็คือมันแยกเป็นอย่างนี้(ภาพ) ภาพเศรษฐกิจ
ตอนนี้มันค่อนข้างฟุ๊ปลงค่อนข้างเยอะพ่ึงพาปัจจัยภายในจากดีมานการบริโภคภายในประเทศ แต่แม่สอด 
วอลุ่มการค้าส่วนมากทั้งหมดไปพม่า เพาะฉะนั้นการส่งออกกับสินค้าที่ขายข้ึนมาแล้วกระจายออกไปมันก็
เลยเติบโตท าให้ผู้ประกอบการชายแดน มันคือพ้ืนที่ชายแดนไม่ใช่ประเทศไทยละ   
และผ่านแดนเยอะไหม// 
ปีนี้ก็ได้เป็นแสน ตัวเลขจากส่วนกลาง(หลักแล้วก็คือชายแดนมากกว่า โดยก่อนหน้านี้ก็ไป สคต. การค้า
ต่างประเทศ จังหวัด) 
ผู้ประกอบการที่นี่การช าระเงินเป็นอย่างไรครับ ผ่านแบงค์ไหม// 
ก็ขารับ ธุรกรรม ทางพม่าเองยังไม่สามารถเช้งเงินมาเป็นบาทโดยตรง ค าว่าโดยตรงคือมันไม่มีส่วนกลาง
ของเขา ในการก าหนดเลส และก็ไม่มีกลางของเรา(รัฐบาล)ในการก าหนดเรทกันและกันเพ่ือเป็นเรทกลาง
เอามาอ้างอิงในการแลกเปลี่ยน เซ็นทรัลแบงค์เขาใช่เรทเขายังไม่โครกัน เราก็ใช้ของเรา กระบวนการเช้ง
ชายแดนทั่วไปก็จะเหมือนแม่สาย ก็จะตีตัวแทน ตัวแทนที่รับตามฝั่งนู้น ตัวแทนรับเงินฝังนี้ (ก็จะเป็น
โพยก๊วนและ)(เขมรจะใช้ว่าบ้านโอนเงิน) 
นั้นพอเช้งเสร็จตัวแทนคนนี้ เขามีบัญชีกับแบงค์เรา// 
ก็มี2กระบวนการจ่าย คือโอนกับเงินสด ถ้าโอนเงินออกมาจากไหนไม่รู้เอามาฝากตู้ม(คือถือเงินมาฝากเข้า
บัญชีคนอ่ืนฝากเลย)คนขายก็รับรู้ว่ามีเงินเข้า 
ในปัจจุบันทั้งระบบการเงิน ทั้งผู้ประกอบการฝั่งเรา พร้อมที่จะเข้า AEC SEZ 
ตอนนี้กสิกรเป็นเวิก ตอนนี้ก าลังเวิกเรื่องว่า ถ้าเกิดคู่ค้าในธนาคารของสาขา ถ้าเขาสามารถโอนเงินฝั่งเรา 
ธนาคารยอมรับความเสี่ยง แล้วจ่ายเป็นจ๊าดรับไหม เดี๋ยวต้องมาคุย ว่าค่าใช้จ่ายละ เพราะว่า ส่วน
อันเดอร์เก็บเป็นสิบสตางค์ยี่สิบสตางค์นะแล้วของเราจะเก็บอย่างไร เก็บมากไปเขาจะรับหรือป่าวหรือ
เก็บน้อยไปทางผู้ประกอบการชายแดนจะเอาด้วยหรือป่าว 
นั้นหมายความว่ากรณีเขาช าระเงินด้วย ผ่านตัวแทนพวกนี้ พอผ่านตัวแทนเสร็จคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คือตัวแทนใช่ไหม//ถูกครับ ทั้งสองฝั่ง 
คือผู้ประกอบการ//ไม่รับความเสี่ยง 
หมายความว่าคนที่จะเสียประโยชน์ไม่ใช่คนขาย (คนซื้อ) แต่ถ้าคนเสียประโยชน์จะปล่อยเครดิต ก็จะเสีย
ประโยชน์ตรงที่ว่าเรื่องเช้ง 
แล้วถ้ากรณีเป็นเทิน เขาจะอยู่ที่ประมาณก่ีวันครับ// 
ปกติถ้าค่าเงินมันนิ่ง อาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้ค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอก
ว่าผู้ค้าประกอบการชายแดนเขาไม่เคย เขาไม่ได้ท าขาเดียว สิ่งที่เขาสามารถท าเช้ง การันตี กิจการฝั่งนี้ก็
เป็นของตัวเอง (เอและซีเป็นญาติกัน เป็นพี่น้องกัน เป็นคนเชื้อชาติ สัญชาติ) 
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เรื่องโลจิสติก ฝั่งนู้นต้องหาโลจิสติกรอ ถามว่าพ่ีเอาของเข้าขาไป พ่ีอยากส่งของเข้าย่างกุ้งผ่านชายแดน
แม่สอด ของเราข้ามสะพานไป ต้องถ่ายออกจากเครื่อง เพราะว่าโลจิสติกฝั่งนู้นค่าแรงก็เกิดและอย่างน้อย
เป็นนโยบายเขาละ (ต้นทุน) 
จากการที่เขามีการเปลี่ยนในลักษณะที่ว่า มันมีระบบที่ผู้ประกอบการเขาช าระจ่ายกันเอง ผ่าน
ผู้ประกอบการกันเอง เช่น ผมขายอยู่นี้ ขายให้น้องเขาแล้วคุณซื้อ คือคุณต้องจ่ายท าธุรกรรมคนเดียวกัน 
แต่คนนี้ต้องจ่ายเงินให้ผม แล้วมีผลต่างเท่าไหร่โอนให้เขา คือการช าระเงินระหว่าผู้ประกอบการกันเอง //
เขาช าระตรงนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจ่ายพ่ีตรงนะ //คือว่าคนนี้เขาจะแจ้งมาว่าคนนี้คือซื้ อเขา 
ฉะนั้นผมขายให้เขาซึ่งคนนี้จะต้องโอนเงินให้ผม ผมบอกไม่ต้องละ ต้องรอคนนี้จ่ายก่อน ถ้าคนนี้จ่ายครบ
แล้วเหลือผลต่างคือต้องจ่ายให้คน ก็จะท าการโอน// ถ้าในประเทศไม่มีตัวแทนหรอกครับ แต่ถ้าเป็น
สินค้าข้ามจะมี ถึงแม้พ่ีจะซื้อแต่พ่ีขายส่งไปข้างนอกยังนั้นก็ถือเป็นสินค้าข้าม ถ้าขายในประเทศ แต่ถ้า
ผ่านแดนเมื่อไหร่ แต่ถ้าไม่ผ่านแดนก็โอนเงินกันโดยตรง ไม่ต้องมีตัวแทน// ฉะนั้นตัวผลิตภัฒน์เทรด
ไฟแนลที่เป็นตัวอินเวิดเอ้าเวิดมีอยู่ไหม//ส่งไปข้างนอก แต่พม่าไม่มี มันจะมีได้ไง ในเมื่อธุรกรรมทางการ
เงินไม่ได้ ถ้าเริ่มต้นธุรกรรมการเงินไม่ได้ เราไม่สามารถไปดีไซน์ผลิตภัณฑ์อะไรไปขายได้//เราบริหาร
จัดการในส่วนที่ เขาบริหารในการโอนในขณะที่เป็นเงินสดถือเงินสดมาจ่ายบัญชีนี้หรือว่าเอาเงินมาใส่
บัญชีนี้แล้วทางด้านตัวแทนบริหารจัดการจัดสรรมากกว่า 
ณ ปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการต่างๆ เขามีประสบการณ์มากขึ้นไหม ทั้งๆท่ีเขาท าอาชีพนี้ประกอบอาชีพนี้มา
นานแล้วเขามีความรู้ทางการค้าชายแดน เรื่องระบบการช าระเงินมากขึ้นไหมครับ//เขารู้อยู่แล้ว รู้มา
ก่อน//นั้นหมายความว่า ณ ปัจจุบันที่คุณมาดูแล ผู้ประกอบการที่สาขานี้เขามีการพัฒนามากขึ้นไหม
ครับ//ตอนนี้ก็เริ่มเข้าระบบมากขึ้น เพราะว่าด่านเขาเข้มข้นขึ้น สินค้าเมื่อก่อนอาจจะต้องบอกว่ามีทั้ง
หาบ แต่ไม่ใช่คนไทยขายของไม่ถูกนะ เราขายของเงินสดไง เขาจะเอาเข้ายังไง เป็นวิธีการของคนท่ีเขาซื้อ
เข้าไป ลูกค้าเราผมคิดว่าถูกต้องหมด ว่าธุรกรรมเงิน แต่ตัวลูกค้าเขารู้อยู่แล้วพยายามพัฒนา เข้าไปสู่
กระบวนการที่ถูกต้องมากขึ้น เพ่ือในว่าตอนนี้ ในส่วนของภาษีเอง เขาก็จะมีการเก็บเล็คคอด เป็นภาษีคืน 
ซึ่งตัวนี้ พอลูกค้าเห็นเงินก้อนแล้วว่ามันเป็นมาจิ้นที่มันสามารถ น ามาเล่นแร่แปลธาตุ เขาพัฒนาครับรับรู้
มากขึ้นเพียงแต่มันยังไม่ฟูสเกล ถ้าธุรกรรมถ้าแบงค์รับได้เมื่อไหร่รัฐบาลรับได้เมื่อไหร่ เขาพร้อมจะเปิดท า
อยู่แล้ว ตรงนี้ไม่ได้ติดที่เขา ติดที่เงื่อนไขของเรากับแบงค์กับธุรกรรมที่ไปท าจะตาย ผู้ค้าพม่าก็อยากจะ
เข้าไปซื้อสินค้าโดยตรง อยากโอนเงินไปที่ผู้ผลิตโดยตรง //จากระบบที่แบงค์โปรเสส พวกนี้เขามีปัญหา
ไหม เขาว่ามันเยอะไปไหม เอกสารเยอะไปไหมขั้นตอนเยอะไป//เยอะครับ เราต้องดีแคเยอะ เพราะว่า
มันเป็นเรื่องความมั่นคงของการเงิน ต้องรายงาน กทม. ทุกอย่างที่เขามาโดยไม่มีที่มาที่ไป ตอนนี้ที่ผมท า
ก็ไม่เดินต่อ ก็ต้องบอกลูกค้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมตรงๆว่าไม่ถูกต้อง เราโมดิฟายไม่ได้ ต่อให้คุณมีเงินผ่าน
บัญชี เดือนละ 20 ล้านขอสินเชื่อ หลักประกันมีเป็นร้อยขอแค่30-40 ผมก็ผ่อนไม่ได้ ขารับขาจ่ายเป็น
อย่างไง คือตรงนี้เราเอาความถูกต้องมาก่อน ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามนโยบายและถูกต้องตาม
วิธีการในการค้าด้วยคือกฎหมายถูก นโยบายถูกวิธีการค้าผิดมันก็ไม่ใช่// 
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ในส่วนค้าธรรมเนียม นู้นนี่นั่น เขามีคอมเม้นต์ไหมผู้ประกอบการ จากธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านการค้าชายแดน// ผู้ขายคือลูกค้าเราไม่ค่อยมีประเด็นรับโดยบวกมาจิ้นเรียบร้อย ส่วนผู้ซื้อเป็น
ภาระของผู้ซื้อที่เอาไปขาย หรือที่ส่งพม่าอันนี้คือเขาต้องไปจัดการเอาเอง ถ้ามีไหม มีแน่ๆ ถ้าเขาใหม่ๆ 
เสี่ยงไหม เสี่ยง ผมมีเอกสาร มีทุนจะไปปล่อยคุณเอาเงินมาเทที่นี่ได้แต่คุณอาจจะไม่เหลืออะไรกลับก็ได้  
ในส่วนของโครงการรัฐบาลที่เราเรียกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจSEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจของแม่สอดซึ่งเป็น 
1ใน 5 จังหวัด//กระแสจะมาแม่สอดก่อน แต่เพราะในเรื่องของพ้ืนที่ เรื่องผลประโยชน์ภายในพ้ืนที่ 
โครงการนี้ก็เลยยังเดินต่อไม่ส าเร็จ อินเข้ากันในส่วนรัฐบาลเอกชน ส่วนสนับสนุนเรื่องของสภา
อุตสาหกรรม หอการค้า คือกลุ่มนี้ยังคุยกันไม่ลงตัวเลย /// จริงในส่วนนี้ถ้าเป็น SEZ ในแต่ละที่ มันจะมี
ส่วนรัฐบาลและเอกชน รัฐบาลจะให้กรมธนารักษ์ดูแล โดยให้นิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการ ในส่วนของ
ราชการนี้ยังไม่ไฟนอล-//ก็พอดีภาคราชการ ท่านชนแค่ผลประโยชน์ของเอกชน แต่พอเป็นประชาชน
ท่านไม่ทน  
ในส่วนของสาขากสิกรในตรงนี้เป็นหลัก มีโลตัส มีแม่ละมาด ทางขึ้นไปทางเหนือ ทางเส้นแม่ละมาดไป
ทางแม่สองยาง ก าลังท าถนนสี่เลนยาวก็ส่วนตัวของแม่สะเรียงขึ้นไปถึงแม่สองยาง ส่วนข้างล่างก็มี1สาขา
ลงไปอุ้มผาง อยู่ที่พบพระ 
ที่นี่มีแนวโน้มจะเปิดศูนย์เทรด (ศูนย์ต่างประเทศ)อนาคตข้างหน้า// จริงๆแล้วเรามีศูนย์นิ การ
ศูนย์การค้าชายแดนเป็นศูนย์แรกของประเทศ 
ก็เป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาการค้าชายแดน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับโพลีซีเกี่ยวกับวิธีการท า
เอกสารให้ถูกต้อง เพราะว่าตอนนี้เรามีส านักงานตัวแทนไปตั้งอยู่ที่ย่างกุ้ง ปีนี้ก าลังเวิคกันอยู่ว่าจะขอยื่น
อีก1แบงค์ไปแข่งกับแบงค์คู่แข่ง 
แล้วทีมงานที่มีอยู่ไม่ว่า sme โอเปเรชั่น ข้างล่างพอไหมสาขานี้//สาขานี้เพียงพอ เพราะว่า ลูกค้าจะไป
กระจายกันใช้ ดักบนล่าง ข้างล่างเสร็จก็จะโอนเงินก้อนใหญ่ ข้างบนก็จะเป็นพวกธุรกรรม เกี่ยวกับการค้า
ที่ส่งออก 
ทีมงานที่มีอยู่ไม่ว่า SME โอเปเรชั่น พวกเอ็นเกรดเม้น พวกเทินโอเวอเป็นไงบ้าง ความผูกพันต่อองค์กร
เป็นไงบ้าง// ความจริง พูดถึงมันก็อยู่กันมีความสุข ในหน่วยงาน สาขาเขาแฮปปี้กันอยู่แล้ว เรื่องวิธีการ
ท างาน เรื่องนโยบาย 
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หน่วยงาน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณวัชรินทร์ ญาณโสภณ 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.6 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 
 
ถาม การค้าชายแดนของ ธ.เป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ มันจะเงียบลงของลูกค้า  ทั้งฝาก ถอน โอน ก็จะหายไปเยอะ ส่วนในเรื่องของการโอนเงินไป
ต่างประเทศก็ยังม ี
ถาม เป็น Inward/Outward หรือเป็นการโอนเงินธรรมดา 
ตอบ โอนเงินต่างประเทศ ช าระสินค้าในส่วน Outward ในส่วนของพม่ามีเยอะไม่เท่าไหร่ 
ถาม นอกจาก Inward/Outward มีการโอนเงินธรรมดาไหม 
ตอบ มี 
ถาม แบบสัมผัสตัวแทน 
ตอบ มีแต่ว่าเบาบางกว่าเมื่อก่อนเยอะ พักนี้ลูกค้าใช้ช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ต ATM บ้าง sale sevice  
ถาม บางรายถือเงินสดมา จ่ายให้ลูกค้าเลยไหม 
ตอบ ก็มีบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะโอนจาก ATM , i-Banking อะไรพวกนี้ 
ถาม คือหมายความว่าเขาจะมีเงินในบัญชี คือทั้งตัวเขาเอง แล้วตัวของผู้ประกอบการ คนซื้อ คนขาย 
เขาจะโอนตรงนั้นผ่าน ATM  หรือ i-banking ก็ว่ากันไป นั้นหมายความว่าคนที่โอนตรงนั้นเป็นตัวแทน
ทางการเงินไหมครับ หรือเป็นผู้ประกอบการเลย 
ตอบ ผู้ประกอบการ 
ถาม คือผู้ประกอบการในส่วนของเราในส่วนของเขานั้นหมายความว่าเขามากดบัตรเคอเรนซี่ที่นี ่
ตอบ ก็โอเค 
ถาม  เดี๋ยวนี้ ผู้ประกอบการพวกนี้ ตามความคิดของท่านมีการเพ่ิมทักษะมากขึ้นไหมครับ ทางด้าน
การค้าชายเดน ทักษะการช าระเงินโดยผ่านระบบของธนาคาร 
ตอบ ก็มีนะครับ 
ถาม มีการพัฒนามากขึ้นในส่วนของตัวเขาเองที่มีปัจจัยตรงส่วนที่เขาประกอบการมานานแล้ว คือ
ตอนนี้ เขาเอาไห้ ลูก หลาน เขาท า ปัจจุบันเขามีการเยนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ิมเป็นทักษะมากขึ้น 
ตอบ ก็จะให้ ลูก ทายาท 
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ถาม  แล้วมีผู้ประกอบการ รายใหม่ๆ จากท่ีอ่ืนมีไหมครับ 
ตอบ ไม่ค่อยเท่าไหร่ 
ถาม ในส่วนบุคลากรในสาขานี้มีการพัฒนาตามแผน 
ตอบ มีการอบรมทุกปี ทุกคนจะได้รับการอบรมตามหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่วางไว้ เป็นนโยบายของ
บริษัท(ส านักงานใหญ่) 
ถาม  ในส่วนนี้มีการ turn over สูงไหม 
ตอบ ก็มีบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ เข้ามาไม่นานก็ออก 
ถาม ปัจจัยอะไรที่ท าให้เกิดการ turn over 
ตอบ เกี่ยวกับบางคนเขาไม่ถนัดเกี่ยวกับการขาย(ขายให้หมด) ขายทุกอย่าง ฝาก สินเชื่อ ประกัน บัตร
เครดิต คือ โปรดักส์เรามีมากกว่า 10 โปรดักส์ ต้องมีผลงานต้องได้เข้าเป้า ถ้าไม่เข้าเป้า กดดัน ก็เครียด ก็
ไปท างานที่อ่ืนที่เขาชอบ เยอะมาก 
ถาม2 แล้วมีนอกจากรุ่นใหม่ๆ ที่ออกบ่อยๆ มีแบบว่าที่อยู่กับเรานานกว่านี้ 5 ปีขึ้นไปมีไหม มีปัจจัย
อะไรที่ท าให้เขาอยู่กับเรานาน 
ตอบ เขาเป็นคนชอบขาย ชอบใจรักบริการ ชอบคุย ชอบ 
ถาม ความเป็นส่วนตัวของเขาที่เขาชอบลักษณะงานประเภทนี้คือเขามีความสุขที่ท าในหน้าที่ของเขา
ใช่ไหม 
ตอบ แล้วก็มีประเภทที่ไม่มีที่ไป ต้องทนอยู่ก็มี หางานยังไม่ได้ ต้องทนอยู่ มันจะมีหลายประเภท 
ประเภทรักแล้วก็อยู่กับประเภทจ าเป็นต้องอยู่ไปไหนไม่ได้ อยู่แล้วทนไม่ได้ก็ออกไป 
ถาม ส าหรับตัว ผจ. อยูที่ ธ. นี้มานานหรือยัง 
ตอบ เข้างานปี 2531 ประมาน 28 ปี 
ถาม คือท างานกับ ธ.กรุงเทพ ไม่ได้ไปไหน 
ตอบ แรกๆท างานที่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก แม่สอด (บ้านเกิดอยู่สุโขทัย) 
ถาม  ผจ. อยู่ในต าแหน่งผู้การมาก่ีปี 
ตอบ  10 ปี 
ถาม แล้ว ผจ. พอใจในสิ่งที่องค์กรมอบให้ไหมในเรื่องของผลตอบแทน 
ตอบ ก็โอเคนะ ขึ้นอยู่กับการท าผลงาน ผลงานไม่ดี ผลตอบแทนก็ไม่ดี ก็เท่าๆกัน 
ถาม บาง ธ. จะมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
ตอบ ที่นี่ 4 ปีเปลี่ยน 
ถาม แล้วที่ผ่านมาได้มีการย้าย 
ตอบ  ก็ผลงานก็ยังโอเคอยู่ ยังท าได้อยู่ ก็อยู่ไปก่อนแต่ปีนี้ผลงานไม่ดี ด้อยลง 
ถาม  เรามีอะไรที่ท าให้เราค่อนข้างปักหลักอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นประเด็นส าหรับ ผจ. ไหม 
ตอบ ไม่เป็น คือ เสาร์ อาทิตย์ ก็จะกลับมาบ้าน 
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ถาม ในส่วนของตัวงานมีความเครียดสูงไหม ในส่วนความรับผิดชอบของ ผจ. 
ตอบ  มันก็เครียด เพราะมันประสบความส าเร็จทุกปี 
ถาม แล้ว ผจ. บริหารความเครียดยังไง 
ตอบ พยายามท าได้เท่าท่ีท าได้ 
ถาม กดดันไหมถ้าไม่ได้ตามเป้า 
ตอบ กดดัน ทางส านักงานใหญ่ก็มีโทรศัพท์ ประชุมเรื่อยๆ 
ถาม แล้วส าหรับ ผจ. เองในเรื่องของภาระงานมีความเครียดในเรื่องของเป้า มันยากข้ึน มันเป็นตัวดึง
ที่ท าให้เราเหนื่อยและท้อหรือมีความคิดที่ท าให้เราหยุดละ 
ตอบ มันก็มีคิดบ้างแหละ แต่เราไปไหนไม่ได้ มันต้องอยู่มันต้องทนท า 
ถาม แต่ถ้า ผจ. มีโอกาสจะท า 
ตอบ ถ้ามันดีกว่าที่เราอยู่ก็ไป 
ถาม แล้วมีแผนจะออกไหม 
ตอบ ภายใน 5 ปี ก็เกษียณแล้ว 60 ปี 
ถาม ตอนแรก ผจ. มีการวางแผนอย่างไรบ้าง เมื่อเกษียณ 
ตอบ จะไปท าร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ผัดไท ขนมเบื้อง ต้องไปเรียน มีใจรักอยู่ 
ถาม กดดันมากไหม จากนโยบายใหม่ 
ตอบ กดดัน แต่ไม่มากเท่ากสิกร 
ถาม แล้วปีนี้การประเมิน ประเมินประมานไหน 
ตอบ ปีหนึ่งดูผลประกอบการไม่ดีก็ย้าย หรือมีเคส แรงๆก็ย้าย 
ถาม ที่นี่เน้นการท างาน เป็นทีมหรือป่าว 
ตอบ เป็นทีมเป็นสาขา ต้องไปด้วยกัน ผลงานกระจายทุกระบบ 
ถาม คือแยกเป็นตัวบุคคลสาขาด้วยหรือเปล่า 
ตอบ ใช่ แบ่งเป็นสาขา 
ถาม เวลาประเมิน แบ่งกี่เปอร์เซ้น ระหว่างบุคคลกับสาขา 
ตอบ สาขา kpi เฉลี่ยบุคคลครอส ต่ ากว่า 2.50 ปรับปรุง 3 ปีก็อยู่ไม่ได้ ก็ย้าย เอาคนใหม่มาลงแทน 
ถาม แต่เราไม่มีนโยบายเอาคนออกใช่ไหม 
ตอบ นอกจากการทุจริต หรือไม่ก็ต้องเอาออก 
ถาม ถ้ากรณี 4ปี จะไม่กดดัน  ลองให้ไปท าที่ใหม่ดู ระเบียบใหม่ เรียนรู้กันใหม่ สร้างระเบียบใหม่ 
เรื่องการสนับสนุนองค์กร ที่มีแต่บุคคลากรอยู่ในระดับที่พึงพอใจไหม มีปัญหาแล้วมีองค์กรช่วยสนับสนุน
ไม่ทิ้งบุคลากร ช่วยเหลือกัน 
ตอบ ก็มี เป็นการช่วยเหลือและดูแลกัน 
ถาม การพัฒนาที่มีอยู่ มีศูนย์ต่างประเทศไหม 
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ตอบ  ศูนย์ต่างประเทศยังไม่มี มีแต่รับแลกเงินมีศูนย์ธุรกิจ สินเชื่อ SME 
 ถาม ถ้ากรณีโอนเงินข้ามประเทศ เป็น Inward/Outward แล้วตอนนี้ใครท า 
ตอบ โอเปอเรชั่น ท า  
ถาม นั้นหมายความว่า ตรงนี้คือผลิตภัณฑ์  โอเปอเรชั่น เขาก็มีการเพิ่มทักษะด้านนี้ เพราะทักษะด้าน
นี้มันเป็นของเทรด ที่นี่เราก็มีการเสริมเข้ามา 
ถาม แต่ตั๋ว พวก BC บีฟอคอร์ลอคชั่นเรายังไม่เคยมี 
ตอบ อยู่ชั้น บน ของสินเชื่อ 
ถาม แต่มีไหมครับ ลูกค้าประมานใช่ ผลิตภัณท์ แล้วสามารถเปิดบัญชีที่นี่เพ่ือรอการช าระเงิน 
ตอบ มีครับ 
ถาม มีตั๋ว BC LC ด้วยเหมือนกัน 
ตอบ ครับ 
ถาม  ขอบคุณมากครับ 
 

 

 
หน่วยงาน : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 
ผู้ให้ข้อมูล : ว่าที่ ร.ต.บรรจง เทพค าอ้าย 
  ผู้จัดการสาขาอาวุโส 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.7 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด ตาก 
 
ถาม ไม่ทราบว่าการค้าชายแดนของกรุงไทย เป็นไงบ้างครับ ตามแนวคิดของท่าน 
ตอบ ภาพรวม ตัวเลขออกมาค่อนข้างดี 
ถาม คือค่อนข้างดี หมายความว่ามีการอัพมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 56 57 58 อัพ มาเรื่อยๆ 
ตอบ เมื่อปลายปีที่แล้ว กับปีนี้ขึ้นมาเยอะ 
ถาม นี้คือข้อมูลทั่วไปจากเล็คคอดออกมา จาก สคต.เอง จากด่านฯเอง ประมานนี้ใช่ไหมครับ ทั้งตรง
ในส่วนที่เพ่ิมมาทั้งในด่านถาวรที่นี่ หรือว่าในภาพรวม 
ตอบ เฉพาะที่แม่สอด คงจะเป็นในส่วนของด้านทางด่าน 
ถาม และในส่วนทางด้านน าเข้าละครับ 
ตอบ ในด้านน าเข้าไม่แน่ใจ 
ถาม  จากลักษณะที่ท่านดูแลเป็น ผจก.กรุงไทย ผู้ประกอบการค่อนข้างมาใช้ที่นี่เยอะไหม 
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ตอบ รายใหม่ยัง จะเป็นลูกค้าเดิมๆ ส่วนมากจะเป็นลักษณะลูกค้าเข้ามาซื้อมีอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งไป 
ถาม นั่นคือเขาเป็นผู้น าเข้า คนไทยก็จะเป็นผู้ส่งออกนั่นเอง นั่นก็คือขายไป ระบบการช าระเงิน ช าระ
เงินด้วยวิธีอะไรครับ 
ตอบ  ถือเงินสด 
ถาม การถือเงินสดเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเปล่า เป็นแลกเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับ บาร์เธอดิ้ง แล้วมี
อีกแบบหนึ่งไหมครับแบบถือเงินสดมา แล้วบอกว่าเอาเงินข้าวของบัญชีนาย ก นะ(ยัง ไม่มีใช่ไหมครับ) 
ตอบ เพราะว่าเท่าที่ผ่านมา น่าจะอยู่ที่แบงค์กสิกรกรุงเทพ(แบงค์กรุงเทพลดเยอะ แต่แบงค์กสิกร
ค่อนข้างบริหารได้ดี) 
ถาม แล้วที่นี่มีลักษณะประมาณนี้ไหมครับ เราเรียกว่าโพยก๊วน ก็คือผ่านพ่อค้าทางการเงิน (ทางแบงค์
นี้ไม่เคย)แล้วเคยมีคอนเซ๊ฟแบบนี้ไหมครับ ค าว่าพ่อค้าทางการเงินหรือโพยก๊วนนี้ เขามาเปิดบัตรที่นี่เอง 
ผู้ประกอบการเปิดบัตรอยู่ที่นี่อยู่แล้ว แล้วที่นี่เวลาเขาช าระเงิน เขาโอนผ่ านตรงนี้ อาจจะผ่านเอทีเอ็ม
หรือจะโอนเป็นลักษณะทรานเฟอร์ ตรงนี้มีไหมครับ 
ตอบ ไม่มี (อย่างกลุ่มของหน่วยงานที่ราชการค่อนข้างเป็นระบบอยู่แล้ว) 
ถาม พวกชาวบ้านก็ธรรมดา บุคคลธรรมดามีไหมครับที่เป็นผู้ประกอบการ ถ้าบุคคลธรรมดาเขาได้
ช าระค่าเงินสดเขาก็เอามาเข้าบัญชีปกติแค่นั้นเอง ซึ่งจ านวนมากเขาต้องดีแค ดีแคที่มาว่าเป็นค่าสินค้านะ 
ตอบ ค้าขายลูกค้ารายเดิมว่าง่ายๆ 
ถาม ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงของท่านก็จะเป็นประมานนี้ จริงแล้วแบงค์กรุงไทยก็มีนโยบายเรื่องของ
การค้าต่างประเทศ ที่เราไม่สามารถไปฝั่งนู้นได้(ด้วยระบบของเขาสถาบันการเงินเขาติดขัดตรงนั้น ซึ่ง
จริงๆแล้วฝั่งเราพร้อมทั้งผู้ประกอบการเองสถาบันการเงินเองกับทางด้านนู้นเราต้องด๊อปไว้) แต่ก่อนนั้น
เขาถือเงินสดไปซื้อกันที่นู้นเอง แต่ช่วงนี้ข้ามไปที่บริษัทโดยตรง แต่ผมไม่แน่ใจเขาใช้ระบบยังไง แต่เท่าท่ีรู้
น่าจะเป็นแบงค์กสิกร(แต่ถ้าเป็นแบงค์กสิกรก็จะเป็นลักษณะโพยก๊วนผ่านตัวแทน อย่างถ้าเป็นเขมรเลย 
เขมรที่เป็นตัวแทนเขาจะมาเปิดบัตรเคเจนซี่บ้านเรา)แต่ความจริงแล้วความเสี่ยงของผู้ประกอบการน้อย
กว่า เพราะว่าค่าบริการจะไปขึ้นอยู่กับโพยก๊วน เขาส่งในนามที่ตัวเขาเอง เพราะตัวเนี้ยมันไม่เกินเกณฑ์ที่
เราก าหนด นั้นการดีแคร์ก็ไม่ต้อง แต่ถ้าเกินก็ต้องละ ในส่วนของโพยก๊วนที่นู้นเป็นลักษณะระบบ ถึงแม้
เรารู้ว่ามันเป็นโพยก๊วนแต่เราต้องยอมรับ ส าหรับเท่าที่คุยกับระบบแบงค์ที่นู้นนะ ยอมรับเพ่ืออะไร 
เพ่ือให้คนพวกนั้นเข้ามาในระบบ ก็คือจะมาเปิดบัญชีนี่แหละ มาโอนเงินในบัญชีนี่แหละ แต่ถามว่าโอน
เงินระหว่างแบงค์กับแบงค์มันยาก แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ เทรดไฟแนล อินเวิดเอ้าเวิด เพราะฉะนั้นต้อง
พัฒนาจากนอกระบบในเข้ามาในระบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเข้าในระบบเยอะนะ 
ตอบ เคยมีคนมาปรึกษา แล้วก็หายไป(เขามาปรึกษาหมายความว่า)ลักษณะนี้อ้ะ เขาจะค้าขาย
ระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ 
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ถาม แต่ถ้าเป็นที่ฝั่งลาว ระบบแบงค์มี อย่างเช่นผมไปมุกดาหาร ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะผู้ประกอบการ 
ถึงแม้ระบบแบงค์เขาเนี้ย ถึงแม้จะมีคอมพิวเตอร์แต่โอเปอเรตไทม์ใช้เวลาเยอะมาก นั้นคือคุณภาพของ
การให้บริการของเขาจะแตกต่างกัน 
ตอบ น่าจะเหมือนกัน(ทั้งๆที่แม่สอดแบงค์ไทยที่ไปเปิดฝั่งนู้นแบงค์กรุงเทพ กสิกรเร็วๆนี้ ตอนนี้กสิกร
เป็นเพียงตัวแทนเท่านั้น แต่ถ้าเป็นฟูบั้มที่นู้นจะเป็นแบงค์กรุงเทพ จะอยู่ที่ย่างกุ้ง แต่ถ้าเปิดที่นี่น่าจะเวิก
กว่านะครับ แต่ถ้าที่ย่างกุ้งส่วนใหญ่เขาจะเป็นระบบที่เราซื้อล๊อตใหญ่ๆ ซื้อไฟซื้อนู้นนี่นั้น เป็นของ
หน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่จะผ่านกรุงไทยไหมครับ 
ตอบ ไม่แน่ใจ มันจะผ่านส านักงานใหญ่ 
ถาม ผจก.เป็นคนที่นี้ไหมครับ 
ตอบ เป็นคนที่นี้ เพ่ิงย้ายกลับเข้ามา ออกไปประมานี้8-9ปี ย้ายกลับเขามา ปีกว่าๆ(ก่อนหน้านี้อยู่
ก าแพง) 
ถาม คือหลังจากกลับเข้ามา เท่าที่ผู้การมีข้อมูล ของประกอบการการค้าชายแดน ท่านคิดว่าจากการ
ที่เขาค้าขายพวกนี้มานานๆ ละ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หจก.หรือบริษัทก็ตาม ท่านคิดว่า
พวกนี้มีการพัฒนาทางด้านความรู้ การค้าชายแดน ระบบการช าระเงิน มากขึ้นไหมครับ 
ตอบ  เพราะว่า ผู้ประกอบการ ณ ปัจจุบัน จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ รับช่วงมาและ แล้วพวกนี้ก็ไปเรียน
หนังสือมา(มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ไอที เข้ามาก็ตามเขา
ก็จะใช้นู้นนี่นั่น ไม่ค่อยปฎิเสธ แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรุ่นเก่านี้ เรามีปัญหาด้านนี้แน่นอน(หลังนี้นะ ดูๆ
แล้วก็มีแต่เด็กๆ รุ่นประมาน30 นิดๆ 
ถาม ในส่วนที่แม่สอดของเราจะมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่านคิดว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับ มี
แนวคิดอย่างไรบ้าง 
ตอบ มุมมองในภาพรวม มีการขยายการลงทุนเพ่ิมขึ้น คนเข้ามาอยู่เยอะขึ้น แต่ที่แน่ๆเรื่องสาธณูป
โภค เริ่มมีการเป็นรูปเป็นร่าง ตอนนี้เข้าจะเทรนนิ่งอะไรกันใหม่(ตรงพ้ืนที่ยังไม่ลงตัว)(แต่จริงๆแม่สอดนี่
น าร่องเลยนะ ความเป็นรูปธรรม ต้องลองดูอีกที แนวโน้มที่จะประชุมกันใหม่ มีการจัดมิสติ้ง 
ถาม เพราะฉะนั้นในส่วนของจริงๆแล้ว ระบบของ SEZ มี 2 ส่วนส าคัญอยู่แล้ว ส่วนของราชการกับ
ส่วนของเอกชน ซึ่งถ้าเป็นส่วนของราชการจะไห้ธนารักษ์ดูพร้อมนิคมอุตสาหกรรม ตรงนี้ยังเป็นไปตาม
แผนเดิม ซึ่งปรับพื้นท่ีใหม่ แนวโน้มจะเป็นในส่วนที่ตรงข้ามกับเมียวดี แล้วถ้าปรับใหม่แนวโน้มไปทางไหน
ครับ 
ตอบ การปรับผังใหม่ มีการแยกพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
ถาม ตรงนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่น่าจะไฟนอลเร็วๆนะ  แม่สอดเป็นอะไรที่น าร่อง เป็นรูปธรรมเยอะ เร็วมาก 
ชัดเจนกว่าที่อ่ืน ส่วนของ จ.ตาก เท่าที่ผมไปคุยมา ตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตรงส่วนราชการไม่มี คือธนา
รักษ์ไปเซอเวย์แล้วที่นั่นนิคมอุตสาหกรรมไม่รับท า ที่ไปคุยกับด่านกับ สคต. ซึ่งเดือนนี้มีการประมูลให้
เอกชนเข้าไปท าเต็มที่เลย ที่นั่นพ้ืนที่ลงตัว แต่มุกดาหารยังไม่ลงตัว แต่ที่อรัญก็ยังไม่ลง ยังไม่ลง
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หมายความว่า เราอยากได้สิ่งนี้ แต่เขมรอยากได้สิ่งนี้ เพราะเพ่ือที่จะไปอ านวยความสะดวกฝั่งเขา เขมร
จะมองมุมนั้น 
ตอบ การค้าส่วนใหญ่ มันจะเหมือนกันหมด (ส่วนใหญ่อิงบาท)ที่นู้นก็จะเป็นบาทกับกีบ แต่ส่วนใหญ่
บาทเยอะ แต่ถ้าเป็นโซนมาเล บาทก็จะน้อยหน่อย 
ถาม ที่นี่มีศูนย์ต่างประเทศไหมครับ 
ตอบ มีครับ(ที่นี่เลยป่าวครับ) เดิมก็จะมีแลกเปลี่ยนอยู่ แต่ทีนี้ไม่ติดเรื่องฝั่งนู้น 
ไม่ค าว่าศูนย์ต่างประเทศ คือเฉพาะเอ๊กเชล บรู๊ดเอ็กเชล ไม่มีเทรดไฟแนล  
ตอบ จริงๆแล้ก็มี แต่มันไม่มีลูกค้า ตรงนี้ละครับท าให้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งผมหายไป เมื่อก่อนซัก 10กว่าปี 
ผมเคยมีลูกค้า ต่อไปน่าจะมี ถ้าข้ามแดนก็ต้องใช้ เทรดอยู่แล้ว จะเป็นการจ่ายปกติ ชายแดนเท่านั้น 
ถาม จากสาขาที่มีอยู่ พนักงานนี่มีเพียงพอใช่ไหมครับ 
ตอบ เพียงพอ(ถือว่าเพียงพอ) 
ถาม และก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ กับท้ังหลายๆโปรเจ๊คต่างๆ และในส่วนความสัมพันธ์ของพนักงาน 
ตอบ อยู่กันแบบสบายๆเหมือนพ่ีเหมือนน้อง เพราะเด็กที่นี่ทั้งหมด (ส่วนใหญ่คนพ้ืนที่) ตอนนี้มีแม่
สอด โลตัส โรบินสัน จะเริ่มมากข้ึน(ท่านดูแลหมดเลย) เดี๋ยวนี้เขาแยกกันเป็นสาขา 19.57 การเทินโอเวอ 
 

 

 
หน่วยงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
  กลางและขนาดย่อมแห่ง 
  ประเทศไทย สาขาตาก 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณพงศ์กรณ์ แสงวัฒนรัตน์ 
  เจ้าหน้าการตลาด 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.8 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาตาก 
 
ถาม:  ในส่วนของ เอสเอ็มอี ที่ท าอยู่ที่นี้ ปกติสาขาหลักอยู่ที่ตากใช่ไมครับ ตอบ:ใช่ครับ 
ถาม:  และผู้จัดการก็จะวิ่งไปวิ่งมา 2 ที่ 
ตอบ:  ใช่ 2 ที่ 
ถาม:  ตอนนี้คุณพงกรผิดชอบตรงส่วน 
ตอบ: ขึ้นช่วยงานดูแลหน่วยบริหาร 
ถาม:ในส่วนของการค้าชายแดนเป็นไงบ้างครับ 
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ตอบ:ส่วนของการค้าชายแดนตอนนี้ก็ที่นี้ค่อยข้างจะดีอ่ะครับ เพราะว่าเป็นแหล่งการค้าส่ง ไม่เหมือนทาง
แม่สายครับ ที่นี้จะเป็นการส่งออกสุดๆแล้ว แม่สายก็เป็นเหมือนปีกย่อย ของเราเนี่ยจะเป็นค้าส่งหลัก 
ถาม:นั้นหมายถึงว่ามีทั้งผู้ส่งคือผู้ขาย มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ขนาดเล็ก กลางใหญ่ บ้าง 
ตอบ:ก็คือ ส่วนใหญ่ที่นี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ก็คือ บุคคลในพื้นที่ และตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทใหญ่ 
ถาม  : เป็นตัวแทนมาเปิดเป็นตัวแทนอยู่ที่นี้ บริษัทใหญ่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต ่
ตอบ  :ใช่ครับ อาจจะเป็นเซล จากสาขาหลัก มาพักอยู่ที่นี้เลย เพ่ือติดต่อทางพ่อค้าชาวพม่า 
ถาม แนวโน้มนี้คือ สูงขึ้นเรื่อยๆ ไม ปี 56 57 58 
ตอบ ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ ครับ เพราะว่าตอนนี้มันเจอภัยพายุ บางทีพ่อค้าขาวพม่าเนี่ยเค้าจะไปต่อยอด
กับทีมอินโด 
ถาม และในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเก่าไม ของชายแดน 
ตอบ ส่วนใหญ่ มีทั้งรายเก่า และรายใหม่ และก็ผู้ประกอบการที่มาตั้งเหมือนกับมาเริ่มกิจการใหม่ที่นี้เลย 
ถาม ส่วนรายเก่า จะเป็นลักษณะคือรับช่วงมาจากพ่อ แม่ 
ตอบ ใช่ 
ถาม ส่วนรายใหม่ต้องมาฐานอย่างใหญ่โต เลยไม 
ตอบ ต้องมีแหล่งเงิน และต้องให้รายเก่าแนะน า เพราะว่าการค้าขายกับพม่าค่อยข้างจะล าบาก  
ถาม คอ่นข้าง ล าบาก เนี่ยมี แฟกเตอร์อะไรบ่งบอก 
ตอบ ส่วนใหญ่พ่อค้าชาวพม่าจะซื้อขายเงินสด ทีเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน เครดิตต่างกัน ก็คือ จะเป็น
คนในพ้ืนที่เท่านั้นที่รู้ 
ถาม ค าว่าซื้อขายด้วยเงินสด หมายถึงว่าเราถือเงินสดมาเราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเลยไม 
ตอบ ก็คือพม่าเค้าจะให้เงินก้อนมาก่อนส่วนหนึ่ง (ก็คือแอดวานมาก่อน) ก็คือแต่ละวิธีจะไม่เหมือนกัน 
บางคนอาจจะโทรมาสั่ง พอเตรียมของเสร็จก็เอาเงินมาวาง แต่บางคนเนี่ยถ้าเค้ามีแหล่งเงินดีๆ ก็จะมัดจ า
ก่อนส่วนหนึ่งพอของครบก็จะวางส่วนที่เหลือ 
ถาม และถ้ากรณี ที่ไม่ใช่เงินสด หล่ะ 
ตอบ กรณีถ้าไม่ใช่เงินสด ค่อนข้างจะไม่มีครับ เพราะท่ีนี้ ล าบากในเรื่องของการโอนเงิน ที่นี้จะมี ที่ย่างกุ้ง 
เท่านั้นที่โอนเงิน (นั้นคือแบงก์ แบงก์เท่านั้นที่ย่างกุ้ง) 
ถาม ค าว่าของการโอนเงินนี้ ภายใต้ของผลิตภัณฑ์ Trade Finance ใช่ไหม 
ตอบ เป็นการโอนเข้าบัญชีระหว่างประเทศ (ก็คือเป็นอินเวิดเอ้าเวิดไป) 
ถาม แต่ว่าโพเสดในการโอนเงินของผลิตภัณฑ์พวกเนี่ยใช้เวลาในการโอนหลายวันไม 
ตอบ คอ่นข้างจะหลายวัน ฝั่งเค้าก็ประมาณ 3 วัน แต่ฝั่งเราพร้อม 
ถาม นั้นหมายความว่า ค าว่า 3 วันที่พูดมาตรงประเด็นไม นั้นหมายความว่า ขั้นตอนโพเสดของฝั่งเค้า
ค่อนข้างใช้เวลาเยอะ 
ตอบ ใช่ครับ มีข้ันตอนเยอะ เป็นเงินสดซะ ส่วนใหญ่ 
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ถาม ในส่วนของเคยก๊วน เคยได้ยินไม ที่นี้มีไม ผ่านตัวแทนพ่อค้าทางการเงิน 
ตอบ ไม่มีน่ะครับ เท่าที่ทราบจากลูกค้า ก็คือจะไม่มี มีแค่ตัวแทนพ่อค้าชาวพม่า คือถ้าฝั่งเราไปซื้อของ
จากฝั่งเค้าเนี่ยฝั่งเราจะเตรียมเงิน และก็ส่งไปที่พ่อค้าตัวแทน 
ถาม อันนั้นคือ ไดเร็ค ส่งไปที่ตัวแทนหรือส่งไปที่คนซื้อ ไดเรค็เลย 
ตอบ เป็นเหมือนว่าพ่อค้าคนกลางน่ะครับ ซึ่งเค้าจะต้องไปหาสินค้ามา  
ถาม ก็คือเค้าจะต้องเป็นคนจัดสรร เองใช่ไม 
ตอบ ใช่ครับ 
ถาม แล้วเค้ามีไม ลักษณะที่ประเภทเราซื้อขายกันเองระหว่างพ่อค้ากันเอง หักกลบลบหนี้กันเอง 
ตอบ ถ้าตรงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ ซะส่วนใหญ่ 
ถาม แต่มีบ้าง 
ตอบ มีก็คือเรื่องของการวางลูกข่ายเข้าไปอยู่ฝั่งโน้นเพ่ือเพาะปลูก เสร็จแล้วก็มาหักตัวส่วนที่เบิกฝั่ง 
เพราะฝั่งโน้นจะมีพ้ืนที่การเกษตรเยอะ พอทีนี้ฝั่งรับซื้อพืชไร่ฝั่งเนี่ยเค้าก็จะไปลงทุนให้ เรื่องปุ๋ย ยา เมล็ด
พันธุ์ (คือลงทุกอย่างให้ ฝั่งโน้นลงแรงเท่านั้น) พอปลูกเสร็จปุ๋ป ก็กลับเอาผลผลิตเข้ามาขายเค้าแล้วก็หัก
กลบลบหนี้กันไป (ก็คือหักกลบลบหนี้ส่วนตรงนั้น) ใช่ครับ (ระหว่างเกษตรกร คือส่วนของเค้า กับ เรา 
ไม่ได้เป็นการหักกลบลบระหว่างพ่อค้า) อ่อไม่มี  ส่วนใหญ่พ่อค้าจะไม่มีหักกลบลบหนี้กัน (แต่วิธีนี้บาง
แหล่งก็มีอยู่) ใช่ครับ 
ถาม และในส่วนของ ณ ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการการค้าชายแดนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วน่ะเค้าท ามานาน
แล้ว ปัจจุบันเค้ามีการพัฒนาความรู้มากขึ้นไม พัฒนาความรู้ทางการค้าชายแดน ด้านระบบ การช าระเงิน 
โน้นนี่นั้น 
ตอบ ส่วนใหญ่ที่นี้จะไม่มีครับ พัฒนาอย่างเดียวก็คือทางด้านของภาษา ที่จะต้องพูดเป็น รู้เรื่อง (ภาษา
ท้องถิ่นที่จะใช้สื่อสารกัน อ่อตรงนั้น) ครับ ส่วนใหญ่ทุคนที่นี้จะเรียนเลยครับ ใช้ค าว่าเรียน (ใช้เรี ยนเลย 
คือยังไง ครับ) เพราะว่าถ้าพูดเนี่ยค่อนข้างจะมีเครดิตกับทางพ่อค้าชาวพม่ามากกว่า (คือคุยภาษาเดียวกัน
คือความรู้สึกมันจะประมาณนึง) ใช่ครับ 
ถาม พวกไอที มีผลกับพวกเค้าไม  
ตอบ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีน่ะครับ 
ถาม เค้ารับง่ายไมกับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ตรงเรื่องนี ้
ตอบ ตรงนี้ถ้าพูดตามหลักจริงๆ ของพ้ืนที่ตรงนี้ ค่อนข้างจะท ารูปแบบเดิม ไม่ผ่านระบบ (ก็คือค่อนข้าง
นอกระบบอยู่) ที่เห็นจะๆ เลย ก็คือส่วนใหญ่จะผ่านแค่ 1 เปอร์เซ็น ที่เห็นในเรื่องของภาษีต่างๆ ชึ้นจริงๆ
มีเรื่องมูลค่ามากกว่านี้เยอะ ที่ผ่านระบบจริงๆส่วนใหญ่แค่ 1 เปอร์เซ็น  
ถาม แค่ที่1 เปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารายใหญ่ไม 
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ตอบ จะเป็นลูกค้าเจ้าหลักๆ ครับ (หลักๆ ที่ท ามานานหล่ะ) ครับ (และก็แวลู่  ใหญ่ๆประมาณใหญ่ๆ 
จ านวนเงินใหญ่)ครับ (อย่างเนี่ยคือต้องดีแค) ส่วนใหญ่เค้าจะโชว์ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็น ทุกธุรกิจทุกประเภท 
ส่วนใหญ่ก็ 1 เปอร์เซ็น 5 เปอร์เซ็น 
ถาม เพราะเฉพาะอย่างที่พูดมาตรงประเด็นเมื่อกี้ว่าเค้าดีแคในส่วนนี้ว่าไม่กี่เปอร์เซ็นอย่างนี้ จากที่นี้เรารู้
ว่านี้คือเป็นปัญหาของที่นี้ไม ถือว่า (เป็นปัญหา) ถ้าตรวจสอบจากระบบถือว่าเป็นปัญหา 
ถาม ถ้าตรวจสอบจากระบบถือว่าเป็นปัญหา แล้วตอนนี้มีแถวทางกันอย่างไรบ้าง 
ตอบ ของแบงก์ส่วนใหญ่ก็จะพิสูจน์จากตัว (ของแบงก์คือ จะดีแค ด้วยเอกสาร) ใช่ครับ (เอกสารมาคอม
พลีสตรวจสอบได้ถูกต้อง 1  2  3  4 จบ) ครับ แล้วก็จะ(ถ้าเค้าไม่ดีแคเราก็ไม่พูดถึง) มันจะเจาะลึกเป็น
บางเคสไป เพราะว่าเราจะเอาเอกสารอ้างอิงจากศุลกากรอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ (ครับ) เพราะยอดค่อนข้าง
จะต่ า เราก็เลยต้องพิสูจน์จากเอกสารตัวอ่ืนๆ เข้าไปด้วย 
ถาม ถ้ายอดต่ าส่วนใหญ่เราจะมองไหน จะมองมุมว่าเค้าซื้อมาเพ่ือบริโภค ติดตัวไปเท่านั้นหรือเปล่า 
ตอบ ส่วนใหญ่ที่นี้จะซื้อเป็นการค้าส่ง (ค้าส่งหมายความว่ามันเป็นธุรกิจหล่ะ) แต่ทีนี้ทางฝั่งเรา ถ้าไม่ท า
การค้ากับประเทศจีนก็คือ เค้าจะไม่มอง เค้าจะมองแค่การค้ากับพม่า แล้วทีนี้พ่อค้าชาวพม่าก็จะน าสิ้นค้า
ไปท าอะไรต่อ (มันก็คือเรื่องของเค้า แต่จริงๆมันก็คือเป็นขายช่วงขายต่อนั้นคือเรื่องของเค้าเพราะเราจบ
ระหว่างทรานแอ็กชั่นระหว่างเรากับเค้าเท่านั้น)ใช่ 
(แต่ถ้าข้ามนั้นเป็นอีกเรื่องนึง)ครับ(พม่าเป็นเพียงเมืองที่เราใช้การขนส่งผ่านเท่านั้น) ครับ แต่ส่วนน้อย 
ส่วนใหญ่พ่อค้าชาวพม่าจะเป็นคนกลางที่จะส่ง (นี้เป็นคอนเซปเค้าอีกที เค้าก็จะไปกินต่อ กินผลต่างเอา
เนอะ)  
ถาม ตอนนี้ ปัจจุบันนี้จากการที่เค้ายังใช้ระบบการช าระเงินเดิมๆ อยู่มันมีสถิติที่มันเพ่ิมขึ้นบ้างไมว่าเค้า
เข้าระบบบ้าง เป็นเปลี่ยนมาเปิดบัญชีเพ่ิมโน้นนี่นั้น 
ตอบ ส่วนใหญ่เจ้าพม่าที่นี้จะเปิดบัญชีไม่ค่อยได้ จะใช้คนไทย แต่ตอนนี้มีการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นช่วง
นี้จะไม่มี แต่ช่วงก่อนหน้านี้มี (แต่จริงๆ เรามีกรอบส าหรับที่ผู้ประกอบการที่ต่างประเทศเค้าสามารถมา
เปิดเป็นบัตรเคอเรนชี่กับเราได้ บัตรแอ็คเค้าท์ ตรงนี้ที่นี้มีไม) ที่นี้ไม่นิยม (ไม่เหมือนกัมพูชาๆ นิยมมาก
เลย ตรงโรงเกลือฝั่งเขมรมาเปิดตรงฝั่งเราน่ะ เป็นบัตรเคอเรนซี่ เค้าก็ช าระเงินกัน โอนๆ) ที่นี้เมื่อ
ประมาณ 2 -3 ปีที่แล้วอ่ะครับจะมีเรื่องการอ้างสิทธิ์ของบุคคลไทยในการฝากถอนบัญชีเซ็นเช็ค และก็ซื้อ
ทรัพย์ซึ่งพักหลังมีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะก็เลยช่วงนี้ก็คือจะไม่มีหล่ะ เหมือนกับว่าเปิดบัญชีหลอก
เป็นชื่อคนไทยแต่จริงๆ เจ้าของเป็นพม่า เพราะว่าตอนนี้แบงก์มีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะเพราะว่า วอ
ลุ่มการผ่านบัญชีค่อนข้างสูงกว่าปกติ มันท าให้ตรวจสอบยากและทีนี้แบงก์เค้าก็เลยมีการตรวจสอบ
ค่อนข้างเยอะ ช่วงนี้ก็เลยไม่มีแล้ว (จริงๆมันก็ข้ึนอยู่กับ ณ โยบายด้วยเนอะ)ใช่ครับ 
ถาม แต่ผมมองอีกมุมนึงว่าที่เขมรท าไม ผมก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บางคนด้วยเนอะเค้าก็มองว่าที่โน้นเป็นการ
อ านวยความสะดวกของเค้า เช่น พ่อค้าทางการเงินเราเรียกว่า เป็นตัวแทน ตัวแทนพวกนี้คือท าหน้าที่
เหมือนเป็นธนาคารแต่เป็นบุคคลธรรมดา ในตรงนี้เค้าเข้ามาเปิดเอเยนต์ซี่กับเราและเค้าจัดรรเป็นเงิน 
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เวลาช าระเงินให้นาย A นาย B นาย C แต่ว่าอย่างน้อยมันมีเอกสารให้แบงค์ดีแค แบงค์รับได้ตรงที่คุณพูด
ก็คือมีเอกสารให้ตรวจก็คือครบผ่าน 
ตอบ ที่นี้ค่อยข้างจะล าบาก 
ถาม ในส่วนตรงนี้มันมีบทเพ่ิมมาไม 
ตอบ ไม่มีผล ก็คือเค้ากลับมาใช้ระบบเดิม 
ถาม ในคอนเซปนี้ ณ ปัจจบันที่นี้เค้าก าลังเป็นหนึ่ง ที่อยู่ในแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจคุณมีโน้นกับเรื่อง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร 
ตอบ ตอนนี้สินเชื่อ มี ณ โยบายของรัฐบาล(อ่อ 4 เปอร์เซ็น) ครับ แต่ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดของ ณ โยบาย
ของตัวสินเชื่อเอง เพราะว่าเค้าผูกรายละเอียด เรื่องเอกสารค่อนข้างจะแน่น ท าให้ที่เนี่ยพอมันลงพ้ืนที่
จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ เอกสารเนี่ยมันค่อยข้างจะจับยาก เพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยน้อย (แต่จริงๆ คือมีผู้สนใจ
เยอะ) ใช่ครับ แต่ว่าเค้าไม่สามารถหาเอกสารเฉพาะได้ เพราะที่นี่ยอดจะต่ ากว่าตรง ต่ ากว่าเยอะ 
เพราะว่าเท่าที่เราไปลงพ้ืนที่แล้วมันไม่ใช่ มันไม่ผ่านสักรายมันไม่ผ่านเกณฑ์  
ถาม เพราะว่าพวกนี้มันต้องมีสเปคเนอะ 
ตอบ เพราะการน าออกจากศุลกากรไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีชื่อคนไทย ประมาณ 90 เปอร์เซ็น 80 เปอร์
เซ็นมันก็คือจะเป็นชื่อพม่า พ่อค้าชาวพม่าออกไป คนไทยก็คือไม่มีการซื้อขาย ไม่มีเรื่องของการซื้อขาย 
ค้าปลีกค้าส่งนอกประเทศมีน้อย เวลารับเข้าอย่างนี้จะมีน้อยมากเลย วอลุ่มต่ ากว่าปกติ 
ถาม จ านวนรายชื่อที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์ก็น้อยกว่า รายชื่อผู้ประกอบการอ่ะน่ะครับ 
ตอบ ใช่ครับ ที่นี้จะมีลูกค้าส่งประมาณ 30 รายชื่อ (ก็คือทั้งส่งออกและน าเข้าเลย) ใช่ครับ แต่ศุลกากรก็
จะมีรายชื่อของเค้า แต่จริงๆ มีทั้งรายย่อย รายใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ (คือแล้วไซส์) 
ถาม เขตพัฒนาเศรษฐกิจคิดว่ามันจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการที่นี้มากน้อยเพียงใด 
ตอบ ผู้ประกอบการที่นี้โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างจะไม่มีผลอะไรมากมายเพราะว่าตอนเหมือนมัน
แหล่งเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันจะมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดที่เค้าพ่ึงมาลง 
ถาม เอาง่ายๆคือ ถึงแม้ไม่มีโครงนี้ เค้าก็ท าได้ 
ตอบ ใช่ครับ เพราะเค้าก็ท ากันปกติอยู่แล้ว พอเปิดปุ่ปกว่าเป็นเหมือนที่จับจ้องของพ่อที่อ่ืนมาลงทุน ท า
ให้รายเก่าท าให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลง อาจจะเป็นตัวกระทบเค้ามากกว่า 
ถาม ทั้งๆ ในตรงนี้ตรงนั้น น โยบายฟังดูแล้วโอเค มากเลย ไม่มาจะเป็น อินฟาสตักเจอร์นู่นนี่นั้นซิสเต็ม
ต่างๆ อยู่ในนั้นหมดเลย ถ้าสามารถรวมกันได้มันก็โอเคน่ะ แต่ถ้ามุมนี้ที่มองมาก็เป็นอีกมุมนึงที่จะแบ่ง
ส่วนตลาดออกไป 
ตอบ พ่อค้าท่ีแม่สอดเค้าเป็นตัวแทนอยู่แล้ว แล้วเค้าส่งตัวแทนมาเพ่ิมดึงยอดเค้าลงมันก็เป็นผลเหมือนกัน 
เค้าจะมีอยู่ช่วงนึงให้ทางพม่าบินเข้ากรุงเทพได้ช่วงนั้นเค้าก็จะไปติดต่อซื้อกับประเทศแม่เป็นหลัก ซึ่งท า
ให้ตรงนี้หายไป และก็เรื่องของการขนส่งก็จะมีการขนส่งนอกเข้ามาค่อนข้างจะเยอะ (โลจิสติกจากบรษัท
ใหญ่เริ่มเข้ามาหล่ะ ซึ่งก็มีรายเดิมๆ ที่บริหารจัดการกันอยู่อาจจะเป็นคนท้องถิ่นที่ท ากันอยู่เค้าก็ท ากันได้
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ตามปกติ จ านวนเที่ยวอาจจะน้อยกว่าแต่ต่อไปถนนหนทางมากขึ้นรายใหญ่ก็เริ่มเข้ามาหล่ะ) ใช่ (ตลาด
ต้องถูกแชร์แน่นอน) 
ถาม แล้วพนักงานบุคคล เอส เอ็ม อี ที่มีอยู่ ที่ศูนย์หรือ เป็นสาม ของสาขาตาก พนักงานที่มีอยู่เพียงพอ
กับผู้ประกอบการที่มาใช้บริการไม 
ตอบ ที่นี้จริงๆ ตัวหลักก็มีผมแค่คนเดียว อันนั้นก็เป็นน้องที่ให้ผลัดกับผม (ใครคุณปัทมาศหรอ ) ใช่ ก็คือ
ที่นี้จะเป็นสลับได ้
ถาม แล้วที่สาขาตาก มีก่ีคน 
ตอบ พ่ึงเข้ามาอยู่ 2 คน ก็จะเป็นทั้งหมด 6 คน รวมผู้จัดการ เป็นน้องใหม่ 4 คน ก็คนเก่าที่ประจ าอยู่ที่
โน้นจะเป็นเรื่องของปฎิบัติการ (ส าหรับคนใหม่ ก็จะเป็นคนเก่าที่สอนงาน จ านวนคนเพียงพอกับการท
รานแอ็กชั่นที่เกิดไม) เพียงพอไม ถ้าสาขาแม่ฮ่องสอนนี้ถือว่ายัง แต่ที่สาขาตากถือว่าเกิน (เพราะ ส่วน
ใหญ่ถ่ายโอนมาช่วย) ใช่ครับก็อาจจะต้องมีถ้างานที่นี้ประมาณเยอะกว่าก็คงต้องมีคนต้องมาที่นี้ (คน
ข้างล่าง คนเข้ามานี้คือ) คนที่ตากครับ ที่นี้มีพาร์ทไทม์ 2 และก็ผมเป็น 3 คน ประมาณของลูกค้าที่นี้
ค่อนข้างจะเยอะกว่าตาก ค่อนข้างจะ90เปอร์เซ็นของยอดทั้งหมด ภายในสาขาจะอยู่ที่นี้ (90เปอร์เซ็น 
นโยบายของเราไม่มีติดโอเปอร์ชั่นสัก 2 คน 3 คน ) มี น โยบายจะยุบเป็นหน่วยย่อยก็คืออาจจะไปพ่วง
กับหน่วยงานราชการเพียงแต่ว่ามันติดในเรื่องของ พรบ. ก็ต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่หลัก ก็คือพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
(คือSMEต้องอยู่ในตัวจังหวัด) แต่มันก็ติดอยู่พ้ืนที่(พ้ืนที่ที่ไปตากที่ไปคลองใหญ่ที่ต้องวิ่งจากคลองใหญ่
เกือบ 100 โล เพ่ือมาท่ีสาขา) ครับ (และเค้ามีจัดพัฒนาบุคคลกรบางไม) ก็มีจัดฝึกอบรมตามแผนของฝ่าย
บุคลกรของส านักงานใหญ่ (ส่วนใหญ่บุคลาการนี้เป็นคนใหม่หมดเลยใช่ไม) ใช่ครับ (เกินครึ่งไม) ส่วนใหญ่
ส าหรับสาขาน่าจะเกิน (ส่วนใหญ่ที่นี้จะเป็นฟูลไทม ์มีคนเดียวที่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์คือเสริมเท่านั้น ที่
โน้นก็ฟูลทาร์มทั้งหมด) ไม่ครับก็เป็นพาร์ทไทม์ที่ก็เป็นเหมือนกันครับ มีคนเดียวที่เป็นปฎิบัติการ และมี
ผู้จัดการ (รวมแล้วที่นี้มี 8 ) ก็คือต าแหน่งต้องรับผู้ช่วยอีก 1 คน คือผู้ช่วยผู้จัดการตอนนี้มันติดอยู่ว่าคน
เก่ามันยังไม่มีระดับที่สามารถมาเป็นต าแหน่งนี้ และคนของส านักงานใหญ่เค้าไม่ค่อยจะลงมาอยู่ในพ้ืนที่
ท าให้ต้องรับคนในพ้ืนที่ เวลามีหน่วยอะไรในพ้ืนก็จะดึงคนของสาขาเข้าไปอยู่ เช่นหน่วยศูนย์วิเคราะห์ก็
ดึงคน สาขาขึ้นไป ก็คือโครงการของโครงสร้างแบงก์เปลี่ยนบ่อย พอเปลี่ยนปุบก็ดึงคนของสาขาออก ตั้ง
หน่วยงานนี้ขึ้นมาอยู่ในภูมิภาคก็ดึงคนของสาขาขึ้นไปอยู่ มันท าให้ตรงนี้คนสาขามันว่าง(หาคนมาแทน
ตรงนี้ล าบาก)ใช่ครับ พอว่าโอนย้ายคนจากข้างบนก็ไม่มีใครมา (ข้อจ ากัดของค าว่าพ้ืนที่ได้ไม ถ้าได้คน
ของพ้ืนที่มาสมัครก็จะอยู่ยาว) ใช่ครับ และคนในพ้ืนที่ก็จะช่วยเหลือกันได้ (และมีประกาศรับใหม่ไมพอมี
โครงสร้างเปลี่ยนแปลง) ช่วงนี้จะเป็น นโยบายของการรับถ้ามีผลงานปุบผู้การถึงจะเสนอคือเสนอพาร์ท
ไทม์หรือไม่ก็ดูเรื่องอาจจะปรับให้เค้าเลย (พาร์ทไทม์นี้คือจ้างเป็นรายวันหรอ) คือจ้างเป็นประจ าปีจ้างปี
ต่อปี ประเมินทุก 3 เดือนถ้ามีผลงานก็อาจจะต้องเสนอ (ตรงนี้คือเรามีระยะเวลาการประเมินตรงนี้พอมี
การประเมินทุกๆ 3 เดือน มีไมครับที่ไม่ต่อ) ตรงนี้ไม่มีนะครับที่เกินปีนี้มันน้อย เพราะพ่ึงมี นโยบายรับ 
(ชื่อแบงค์คือเปลี่ยนใช่ไม มีค าว่าพัฒนาเพ่ิม) ไม่ครับมีชื่อนี้อยู่แล้ว(ในส่วนของพนักงานมีการประเมินตรง
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นี้เสร็จเรียบร้อย ปีนึงที่ถามว่าเคยมีการไม่ต่อสัญญาไมโอเคในต้องนี้เราพ่ึงเริ่ม อะไรบางที่มาเป็นเกณฑ์ว่า
ถ้าเค้าผ่าน 1 ปี หรือผ่าน 2 ปีไม ที่เราผู้จัดการจะส่งรายชื่อเข้าไปสอบแข่งขันเป็นพนักงานประจ า เกณฑ์
นั้นมีอะไรอย่างไร) เกณฑ์ตรงนั้นอยู่ที่ผู้จัดการสั่งก็คือให้ยอดเหมือนพนักงานทั่วไปว่าเค้าจะท าตรงนี้เสร็จ
ไม ได้ไม ถ้าท าได้ก็คือท าเรื่องเสนอไปที่เขต เขตก็จะเสนอต่อ (ตอนนี้เขตของSME อยู่จังหวัดไหน) ของ
เราอยู่ที่ก าแพงเพชร ตอนนี้ก็คือจะเป็น ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชรจะขึ้นอยู่ที่ส านักงานเขตที่นั้น โซนนี้จะ
เป็นภาคเหนือตอนล่าง ภาคจะอยู่ ก าแพงล าปาง ด้านบนจะเป็นเชียงใหม่ เชียงราย  
ถาม องค์กรนี้ท างานอยู่ท่ีนี้กี่ปีแล้วค่ะ 
ตอบ ผมท างานอยู่ที่นี้ตั้งแต่ปี 47 เป็นพนักงานสัญญาจ้าง พ่ึงบรรจุ ปี 51 ท าท่ีนี้มา 4 ปี ตอนนั้นต้องสอบ
บรรจุเพราะตอนนั้นพนักงานโครงการร่วมกับแบงค์ (ช่วงนั้นปฎิบัติงานที่นี้หรือที่ตาก) ที่ประจ าอยูที่ตาก
ครับ ตอนนั้นจะมีศูนย์จะอยู่ที่ตากเพราะที่นี้พ่ึงเปิดเมื่อปีที่แล้วครับ 
ถาม ปัจจัยอะไรที่อยู่ระหว่างที่ยังไม่ได้บรรจุท าให้คุณรอที่จะอยู่ที่นี้ต่อรอจนบรรจุ โดยไม่คิดไปท าที่อ่ืน 
ตอบ ตอนนั้นคือผมท ายอดได้ และเข้ามาช่วยพี่ๆ ที่สาขาหลัก เพราะตอนนั้นเค้าลาออก จนตอนนั้นเหลือ
พ่ีเค้าคนเดียวและผมก็เข้ามาท าเป็นเหมือนพนักงานประจ าแต่ว่าตอนยังไม่ได้บรรจุ ตอนนั้นเป็นปัญหาที่
ไม่ได้รับคนเพ่ิมผู้จัดการเค้าก็เลยเสนอว่าให้บรรจุไปเลยอัตโนมัติ (ก่อนหน้านั้นหล่ะก่อนเหตุการณ์ที่คนนี้
ย้ายไปโน้นนี่นั้นเรามีแฟ็กเตอร์อะไร ท าไมคุณไม่คิดที่จะไปท าที่อ่ืน ทั้งๆที่เราเป็นพนักงานสัญญาจ้างมี
แฟ็กเตอร์อะไร) ตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นคง ช่วงแรกๆมันเป็นรัฐวิสาหกิจจุดเด่นของที่นี้ก็คือเรื่องสวัสดิการ 
(คือเด่นกว่าที่อ่ืน) เด่นกว่าในแบงก์ครับก็พาณิชย์และเด่นก็แบงค์รัฐด้วยครับ (สวัสดิการโดยเฉพาะนี้ไม่
เกี่ยวกับเงินเดือน)ไม่ครับ เงินเดือนของเราจะใกล้เคียงกับออมสินแต่ว่าในเรื่องของโบนัสอาจจะไม่เท่ากัน
เพราะแบงค์ถ้าเข้ารัฐบาลจะเบิกสิทธิ์ได้ 100เปอร์เซ็นทุกอย่างเบิกได้ไม่จ ากัดวงเงิน ได้เฉพาะแบงค์
รัฐบาล เบิกได้พ่อแม่ ภรรยา ลูก แต่ว่าส ารองจ่ายค่อนข้างเยอะ (และมีปัจจัยตัวอ่ืนไม) ก็คือได้อยู่ในพ้ืนที่
ได้อยู่ยาว 
ถาม และคุณรู้สึกพึงพอใจไม ที่ได้ท างานอยู่ที่ เอส เอ็ม อี แบงค์ 
ตอบ ก็ถือว่าพอใจครับ เพราะมันอยู่มาตั้งแต่ค่อนข้างจะเริ่มแรกตอนนี้ก็คือจะเก๋าสุดเพราะว่านอกนั้นเค้า
ออกไปกันหมดแล้ว 
ถาม ลักษณะงานของคุณที่รับผิดชอบอยู่คุณคิดว่า หนักไม เครียดไมถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับแบงค์อ่ืน 
ตอบ เปรียบเทียบแล้วถือว่าค่อนข้างหนักเพราะว่าที่นี้เป็นแบบกึ่งราชการและลายละเอียดของเอกสาร
ที่นี้ค่อนข้างมากกว่าแบงค์อ่ืนเรื่องของการพิจารณาขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าหลักเกณฑ์ (คุยคือธนาคาร
อ่ืนจะมีKPI) เค้าจะมีระเบียบค าสั่งถูกต้องชัดเจน แต่ของเราที่นี้นอกระเบียบค าสั่งเราจะต้องตีความของ
แต่ละคนแล้วไม่เหมือนกันในแต่ละพ้ืนที่ (คือจะเป็นระบบราชการ) ใช่ครับ (หลักๆต้องเป็น นโยบายก่อน 
นโยบายแล้วส่งมากระจาย 1 2 3 4) ครับ ค าสั่งค่อนข้างจะไม่ชัดเจนมันตีความได้กว้างขว้างขึ้นกับบุคคล
ที่เค้าวิเคราะห์ (ตีแล้วตรงประเด็นไม) ใช่ครับ 
ถาม แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ท าให้คุณพงกร ไม่อยากท า 
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ตอบ ตรงนี้เราค่อนข้างจะเหนื่อยตรงที่เรารู้ลูกค้า เรารู้จักลูกค้า เราค่อนข้างจะโอเคกับตัวลูกค้า แต่ว่าเรา
จะต้องไปตีกับคนของเราเอง ตีกับระบบ ตีกับคนวิเคราะห์ (มีกับคน แต่งานไม่ใช่ปัญหา) ครับ(คือตีคนกับ
ผลวิเคราะห์ จากเอกสาร แต่เค้าไม่ได้ลงพ้ืนที่ ตรงนี้มันตอบโจทย์ยากนะ)ยากเพราะเค้าค่อนข้างจะไม่
เห็นรูปแบบของธุรกิจเล็กๆ เลยเค้าจะวิเคราะห์จากตัวเอกสารและก็อ้างอิงจากค าสั่ง ซึ่งค าสั่งมันค่อนข้าง
จะตีความได้กว้างขวาง ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่เค้าตี (อย่างงี้ก็สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้น าด้วยรึเปล่า ผู้
อยู่เบื้องบนแนวความคิดหรือทัศนคติของแต่ละยุคเป็นยังไงแล้วก็ตกทอดมายังนโยบาย) ใช่ครับ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเหมือนราชการ ส่วนใหญ่ นโยบายจะออกโดยแบงค์ใหญ่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเค้าไม่เคยได้ให้พ้ืนที่
เข้าไปวางระบบค าสั่งสินเชื่อแต่ละกลุ่ม ออกนโยบาย สาขาก็มีหน้าที่สะท้านปัญหาว่าค าสั่งตัวนี้มีปัญหา
อะไรบ้าง 
(เป็นอุปสรรคไม มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น มีปัญหาอะไรเป็นตัวสะท้อนที่ท าให้ นโยบายตัวออกมาใหม่นั้น 
โฟร หรือติดขัดอะไร) ก็คือเค้าจะดูจากผลงานที่สาขาว่าท าไมท าไม่ได้ จะตีท่ีสาขาก่อนแล้วสาขาก็สะท้อน
ปัญหาขึ้นไปเค้าก็จะดูว่าปัญหาเกิดจาก ของเราจะกระจายอ านาจอนุมัติไปที่ส านักงานเขตหมด 
ถาม ในเรื่องประเด็นที่อะไรหลายๆ อย่าง ตัวเปลี่ยนแปลง ตัวปัญหา เค้าให้โอกาสเยอะไมในเรื่องการแชร์
อัพขึ้นไป 
ตอบ ในเรื่องของโครงการเค้าจะมีโครงการออกมาเรื่อยๆ ตัวจะมาสู้กับตัวแบงค์พาณิชย์ได้ ที่รัฐบาลเค้า
ชดเชยดอกเบี้ยเค้าจะดึงงบมาให้เรา นโยบายหลักของเราตอนนี้เนื่องจากเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยน
โครงสร้างใหม่หมด คือเค้าวิเคราะห์ว่าเราชื่อแบงค์รักพัฒนาเพราะฉะนั้นปีนี้ตอนนี้เราค่อนข้างจะโดดเด่น
เรื่องการพัฒนาที่ตั้งศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการออกมาข้างนอกเมื่อจะอยู่แค่ส านักงานใหญ่แต่ละพ้ืนที่ได้
จัดอบรมปีนึงอาจจะครั้ง หรือ 2 ปี ครั้ง แต่ตอนนี้จะเน้นการพัฒนาเป็นหลัก (และมีการฝึกอบรมมากข้ึน 
ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะปีละครั้ง 2 ปีครั้ง) ตอนนี้คือเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างให้ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการมาอยู่กับ
ภูมิภาค (คือหมายความว่าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดไม) อยู่ที่ศูนย์ส านักงานเขตของแต่ละเขต(ท าหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยง)เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนพัฒนาผู้ประกอบการและค่อยส่งเข้ามาขอสินเชื่อ เป็น นโยบายหลัก 
(เหมือนเป็นคอนเซาให้เค้าก่อน ว่าควอลิไควอะไรจากที่คุยกับแบงก์แล้วมันน่าจะโฟร์)ครับ 
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หน่วยงาน : ส านักงานการค้าต่างประเทศ  
  เขต 4 (สระแก้ว) 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณถาวร แสงเทียน 
  ผู้อ านวยการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.9 ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว) 
 
ถาม   ในส่วนของนโยบายการค้าต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างที่สนับสนุนต่อการค้าชายแดน 
ตอบ   นโยบายของกระทรวงตอนนี้ทราบอยู่แล้วว่าตลาดยุโรป ตลาดอเมริกาค่อนข้างจ ากัด เพราะว่า
มาเกี่ยวเนื่องจากกับรูปแบบการปกครองของเรา GSP เราถูกตัดตั้งแต่ปี 58 ช่วงนั้นเราคิดว่าเราจะใช้ 
FTA ทางยุโรป พอเรามีการปกครองแบบนี้ทางยุโรปก็ไม่เจรจากับเราทุกระดับเนื่องจากเราเปลี่ ยนแปลง
การปกครอง ความหวังที่เราจะใช้ FTA ของยุโรปก็เป็นอันจบ คือ FTA ไม่มีการเจรจาทางการค้าหลาย
พันรายการที่เราค้ากับยุโรปอยู่ก็แข่งขันกับคนอ่ืนล าบาก คือเราส่งออกไปผู้ค้าเสียเงินมากกว่าที่จะต้องซื้อ
ในต่างประเทศ ต้นทุนสูงขึ้นอันนี้เป็นข้อจ ากัดข้อที่ 1 ต่อมาข้อที่ 2 เรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นอเมริกา เราก็
ถูกจ ากัดอย่างที่ทราบข่าวพ่อค้าประมงส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องที่เป็นอยู่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้พูด
ชัดเจนอะไร เมื่อตลาดตรงนี้ถูกจ ากัดก็หันมามุ่งที่ตลาดชายแดน ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง
และเร็วด้วยเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าตลาดไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นพม่ามันยังมีรูมอยู่ เมื่อเขาผ่าน
พ้นเรื่องการเมือง เรื่องสงครามแล้วก็สามารถสร้างรายได้ของเขาขึ้นมาได้ เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เหมือน
เงินในชนบทที่ทุกคนมีเงินเพ่ือซื้อสินค้าจับจ่ายใช้สอย เงินแทบทุกบาททุกสตางค์เขาก็เอามาซื้อใช้ทุนเพ่ือ
เอาไปพัฒนาประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ถ้าดูตามสถิติการน าเข้าส่งออกจะเห็นว่าเป็น
การค้าพวกเครื่องจักรเป็นหลัก แล้วก็มีสินค้าพวกอุปโภคบริโภคซึ่งเขานิยมสินค้าไทย ปีที่ผ่านมาสถิติการ
ส่งออกจากประเทศไทยพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการท าธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวทั้งวงจร ตั้งแต่เตรียมปลูกถึง
โรงสีเป็นยอดส่งออกของเราที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องเกี่ยวกับข้าวผมเข้าใจว่าอีกหน่อยเราคงแปรรูปที่
นั้นเรียบร้อยแต่เข้าใจว่าเป็นของคนไทยร่วมทุน การลงทุนในกัมพูชาเท่าที่เคยคุยกับนักธุรกิจส่วนใหญ่จะ
เป็นการร่วมทุนจะไม่โดดล าพังเพราะที่นั้นมีเงื่อนไขให้เช่าที่ได้ประมาณ 99 ปี เขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ 
การค้าขายแทนที่มันเพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปี ช่วงหลังไม่รวมปี 58 การเจริญเติบโตสูงมากประมาณ 20 ขึ้นของ
แต่ละปี เฉลี่ย 5 ปี แต่ปี 58 แค่ 7% ปี 58 น่าจะเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทุกประเทศจะมีการน าเข้า
ส่งออกลดลงปีที่แล้วตัวเลขจะโตน้อยกว่าช่วง 5 ปีก่อน ปีก่อนนี้ตัวเลข 2 หลักทั้งสิ้น แต่ปี 58 ตัวเลขตัว
เดียวและปีนี้ 2 เดือนแรกท าท่าจะแยกไม่เสมอตัวเลขติดลบก็คือส่งออกได้น้อยกว่าเดิม เมื่อเทียบกับ 2 
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เดือนแรกของปีที่แล้ว มกรา-กุมภาพันธ์ 15,700 ปีนี้ 14,200 ลดลง 9% ตรงนี้เป็นด้านที่มีการน าเข้า
ส่งออกสูงแต่เมื่อเปรียบกันตั้งแต่การเข้ามาอุบลราชธานีไปยังตราดที่จังหวัดสระแก้วเป็นตลาดที่มีการ
น าเข้าส่งออกสูงอยู่ประมาณ 60% ของชายแดนทั้งหมด ไทย-กัมพูชาทั้งนี้ถ้าวอลุ่มมัน Down มันอาจจะ
เฉลี่ยแล้วผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดมันอาจจะเสมอตัวเพราะวอลุ่มเข้าตรงนี้ 
ถาม   เมื่อย้อนหลังไป 5 ปีก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้มากขึ้น เขาท ามาหลายปีส่วน
ใหญ่แล้วในขณะเดียวกันเขาก็มีการพัฒนาในการเรียนรู้ฝึกทักษะอะไรมากข้ึนใช่ไหมครับ 
ตอบ   เอาเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับกรมการค้าระหว่างประเทศผู้ประกอบการเท่าเทียมมามี
ประสบการณ์ที่นี่เขาเริ่มจะมีการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าที่เราไปตกลงกันท าตั้งแต่ปี 53 ภาษีคนศูนย์ 
ตอนนั้นเรายังเป็นอัตราภาษีเงินศูนย์ ก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าสินค้ารายการไหนเขาจะได้รับสิทธิพิเศษเพราะว่า
ผู้ประกอบการทางกัมพูชาเป็นคนน าเข้า เขาก็จะบอกว่าขอ CO พร้อมดีจากประเทศไทยไปเพ่ิงให้แสดง
กับศุลกากรที่นั้นเพ่ือรับภาษีเงินศูนย์ ตอนนี้มีมากขึ้นที่เข้ามาขอเราที่นี่จะออกทุกพร้อมเดิมทีโครงสร้าง
แบบนี้เราจะให้บริการหมดเลยกรมการค้าระหว่างประเทศจะมีการค้าระหว่างประเทศตามเขตต่างๆ เราก็
ให้บริการนอกจากจังหวัดนี้แล้วก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดที่ใกล้เคียงกับของเราก็จะมีจันทบุรี ตราด ก็
จะมาใช้งานที่ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา อะไรที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ก็มาใช้บริการที่นี่ ตรงนี้ก็จะเป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกท ารถ ท าคลัชของรถเขาถึงจะมาขอหนังสือ
รับรองที่นี่ตามความสะดวกของเขาคือที่เราก็จะออกให้เหมือนกรุงเทพ เราให้เหมือนที่ชลบุรีเหมือน
มุกดาหาร เพราะว่าสะดวกเขาก็จะมีคือเราให้บริการ อย่างที่จันทบุรีก็จะมาขอพร้อมประเภทผลไม้ ผลไม้
ส่วนใหญ่ส่งไปเวียดนามเขาก็มาขอแบบฟอร์มเพ่ือไปภาษี 0% ส าหรับน าเข้าผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ ก็มีมาขอ
เบ็ดเตล็ด เล็กๆ น้อยๆ พวกน้ าดื่ม เกลือ อะไรที่เป็นสินค้าที่เขาสามารถใช้สิทธิพิเศษได้เขาก็จะมาขอ เขา
เริ่มเรียนรู้มากข้ึนก็ท าให้มีผู้ประกอบการมากข้ึนแต่ที่นี่มันจะเล็กผู้ประกอบการมีมากข้ึน 
ถาม   ส่วนใหญ่แล้วแนวคิดทัศนคติเขากับการค้าชายแดนกับระบบการช าระเงินกับธนาคารเขามีมาก
ขึ้นไหมครับ 
ตอบ   ระบบการเงินเท่าที่ผมทราบในกัมพูชามีเงินที่ใช้อยู่ 2 ชนิด คือ เงินบาทกับ US. ดอลลาร์ ผู้ค้า
ปกติกับผู้ค้าสายหลักๆ เช่น ผู้ค้าส่งออกข้าวเท่าที่ผมรู้เขาก็ยังไม่ช าระกับ RIC ยังไม่ช าระเงินก็จะเป็นพวก
ขาเก่า เขาท ามานานแล้วและเขาก็เชื่อใจกันก็จะมีบางรายที่เปิด LC ต้องเป็นรายใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
แดนขายให้กับกัมพูชาเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าผลไม้นี่ช าระด้วยอะไรไม่ทราบเพราะผลไม้ต้องข้ามไปประเทศ
เวียดนามผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้มากขึ้นการไว้เนื้อเชื่อใจ แต่ระบบการเงินเท่าที่ผมทราบที่เป็นอยู่
ยังไม่เป็นระบบอะไรแต่ของไทยเราระบบค่อนข้างจะโอเคกว่าฝั่งโน้นเพราะเทคโนโลยีมันยังไม่เท่ากัน ไม่
ว่าเรื่องน าเข้าส่งออกไปตามชายแดนอะไรพวกนี้ เทคโนโลยีเขาก็ยังไม่ทันเราแต่ทั้งนี้ตัวเลขที่ส่งผ่านไปยัง
ชายแดนเท่าที่ดูมันเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งอ่ืน เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก เขามีระบบของเขาและเขาก็มีไซส์
งานของเขาที่กัมพูชา การค้าชายแดนจริงๆ ตรงนี้ก็ไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าเล็กๆ ปูน รถยนต์ 
พวกบริษัทรถยนต์ต่างๆ 
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ถาม   ในระบบของการค้าชายแดนซึ่งปกติค่อนข้างส่วนใหญ่ใช้เงินแล้วประยุกต์กันมาใช้เงินโพยก๊วน
แล้วประยุกต์จากโพยก๊วนเข้ามาร่วมถึงแบงค์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ตอบ   โพยก๊วนนี่ไม่ทราบ คือ ผมเป็นมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กเหมือนกันที่นี่ที่อรัญประเทศตอนเด็กๆ ผมเคย
มาเรียนหนังสือก็เห็นรูปแบบการค้าเป็นแบบนี้แต่ก่อนนี้เคยเก็บของเก็บอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิม การค้าก็
เป็นเรื่องปกติการค้าก็มีมาตั้งแต่ก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ การขายเป็นเรื่องปกติมากเพียงแต่ว่าตอนนี้มี AEC ปี 
53 จนตอนนี้มาสู่ AEC อะไรต่ออะไรมันก็เลยเหมือนแรงกระตุ้นแนวโน้มมันก็ดีเพราะประเทศเขาภาวะ
สงครามเสร็จสิ้นลงไป การเมืองเขาก็มั่นคงเช่นเดียวกับพม่า การเมืองมั่นคงทุกอย่างก็พร้อมและประเด็น
ส าคัญที่ท าให้ฝั่งกัมพูชาเศรษฐกิจเขาสามารถขายสินค้ามันส าปะหลังได้ท ารายได้ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในปี
ที่แล้วเป็นสถิติการน าเข้าจากกัมพูชาขึ้นมาเป็นอันดับ 2 บางช่วงเป็นอันดับ 1 การที่เขาสามารถขายมัน
ส าปะหลังได้ เขามีเม็ดเงินทั้งนี้เม็ดเงินในมันส าปะหลังมันตกไปศูนย์คนระดับสองหรือว่ากิจกรรมต่อเนื่อง
ในระดับสามมันไม่ได้ตกไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงรายเดียว เงินก็จะกระจายเมื่อเงินกระจายมีเงินก็
อยากซื้อโน่นซื้อนี่คือต้องท าให้เขามีอ านาจซื้อวันนี้ถ้าเราหวังหรือมุ่งตลาดการค้าชายแดนเรายังไป
ระมัดระวังกับสินค้าที่น าเข้ามากเกินไปอ านาจซื้อเขาก็จะต่ าหมายถึงนโยบายด้วย ตัวเกณฑ์ออกมาตาม
นโยบายการค้า นโยบายไม่ระมัดระวังมากนักไม่เคร่งครัดมากนักกฎเกณฑ์มันก็ผ่อนคลาย กระทรวง
พาณิชย์เป็นคนถือกฎเกณฑ์แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ออกกฎเกณฑ์มันขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคน
ภายในประเทศทั้งสิ้น ผู้ผลิตในประเทศประเภทเกษตรกรผู้ใช้สินค้าทางการเกษตรกรที่เราไปท า Final 
Product ก็ตั้งเป็นอยู่กับเขาทั้งหมดไม่ว่าสมาคมอ่ืนๆ สมาคมพืชน้ ามัน สมาคมข้าวโพด หรือสมาคมอะไร
ก็หลายแหล่อยู่ที่เหล่านี้ทั้งนั้น กระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่ Follow ตามบัญญัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ทางนี้ไม่ค่อยมี เราก็ Follow ตามนโยบายของคณะกรรมการชุดต่างๆ ว่ามาแต่
ประเด็นก็คือถ้าเรามุ่งเน้นแต่การค้าชายแดนเรามุ่งหวังที่จะได้เม็ดเงินจากการค้าชายแดนเป็นพระเอก
ขึ้นมาเราต้องให้เขามีอ านาจซื้อถ้าไม่มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้ การแลกเปลี่ยนก็ไม่เกิดถ้าเราจะขายอะไรแล้ว
ไประมัดระวังเราคงไม่อยากให้พวกเขากีดกันหรือปกป้องอะไร ถ้าเราไประมัดระวังมากจนเกินไปความ
มุ่งหวังที่จะท าการค้าชายแดนเป็นพระเอกก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศเราว่าจะบริหารสินทรัพย์ประเทศ
อ่ืนได้อย่างไร วันนั้นเรามองว่าเป็นสินทรัยพ์ที่ไม่ต้องใช้คนแต่ถ้าเรามาคิดถึงว่าเกษตรกรเราจะล าบากมัน
ก็ติดขัดอยู่อย่างนี้อะไรมันจะฟรีเทรดมันก็ไม่ฟรีเทรดแล้วก็เรื่องอ านาจซื้อเราก็จะต่ าเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรา
จะบริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เราก็ต้องมาดูในประเทศเราต้องไม่ให้เกิดปัญหาอันนี้ก็ขึ้นอยู่
กับการบริหารจัดการมันท าได้แต่อาจจะยาก บางเรื่องอาจจะล าบากแต่สุดท้ายต้องมีทางออกถ้าเราไม่ได้
ท าอย่างนี้เขาก็ซื้ออุปกรณ์โรงสีไปสีข้าวที่ไหน เขาไม่ต้องกลัวแล้วข้าวไม่มีมาแล้วรับรองเขาก็ไปเป็น
ข้าวสารก็คนไทยไปเปิดออเดอร์ต่างประเทศ พอถึงเวลาก็รับออเดอร์ก็ชิฟกับที่กัมพูชาเลยท าเรือพร้อม
อะไรก็พร้อมในอนาคตเขาอาจจะลงที่โน่นเลย 
ถาม   แล้วเกี่ยวกับทางด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับท่ีนี่ 
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ตอบ   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพูดกันอย่างตรงไปตรงมา ผมเข้ามาอยู่พอดีในช่วงนั้น สมัยนั้นอยากได้
สระแก้วนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่ามีอยู่ติดอันดับต้นๆ และที่นี่ทางสภาพัฒน์ก็ส่งคนมาดูผมเคย
ประชุมร่วมและก็ฟังสภาพัฒน์แล้วเขาก็อธิบายให้ฟัง GDP สระแก้วเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนคือมันไม่ 
Gross เส้นตรงขนานแกนนอน คือ Gross มันต่ ามากใกล้ศูนย์ เขาก็บอกมีตัว 7, 8 เกณฑ์หลักประมาณ 7 
เกณฑ์ที่เขาดูว่าสมควรให้จังหวัดนี้เป็นเศรษฐกิจพิเศษไหมแล้วเขาก็พูดว่าสระแก้วมีการค้าชายแดน
เข้าเกณฑ์ 1 เกณฑ์ผมก็ถามเขาไปว่าแล้วเท่าที่ท่านดูมานี่สระแก้วมีโอกาสที่จะผ่านเกณฑ์หลัก หมายถึง 
คีย์ในการตัดสินใจเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปพิจารณาดูก่อนว่าจะผ่านไหม แต่มีค้าชายแดนนี่แหละที่
เข้าเกณฑ์แล้วผมก็ถามไปว่าเท่าที่ดูท่านบรรยาย Gross สูงจนถึงปี 60 เขาพยากรณ์ไว้เขาใช้ข้อมูลสถิติ
เก่าย้อนหลัง 5 ปี แล้วเขาก็พยากรณ์อีก 5 ปีข้างหน้าในเมื่อมันจะเป็นสโลพเส้นตรงขนานแนวนอนท าไม
ท่านไม่ให้จังหวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษล่ะ Gross มันจะได้ขึ้นทยานขึ้นไปเขาก็ตอบผมว่า
สระแก้วสามารถใช้เครื่องมืออันได้ที่ไม่ต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขาก็บอกว่าสระแก้วก็ใช้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมอะไรต่อมิอะไรแต่ผมไม่ได้แย้งอะไรในเมื่อคุณบอก Gross มันต่ าคุณก็ต้องหาอะไรมา
สนับสนุนตอนนี้สระแก้วไม่มีอะไรมีแต่มันส าปะหลังที่เป็นพระเอกอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่มี แร่ธาตุไม่มี ก็
มีนิคมอุตสาหกรรมทางเกษตรคือโรงสี กับโรงมันแค่นั้นเอง GDP ก็โตขึ้นมารักษาฟอร์มไว้ อุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องจากสินค้าทางการเกษตรไปวัดด้อยกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างคราวนี้สระแก้วต้องมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ คราวนั้นผมคิดว่าสระแก้วไม่ได้หรอกเพราะว่าสภาพัฒน์บอกว่าต้องมีเงื่อนไขถึง 7 ข้อ 
แล้วสระแก้วก็สามารถใช้เครื่องมืออ่ืนที่สามารถท าให้ GDP จังหวัดเพ่ิมข้ึนมาได้ พอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นยุค
ปัจจุบันสระแก้วก็ได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจ เดิมทีกรมการค้าระหว่างประเทศก็มีเรื่องเดียวที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพิเศษ เดิมทีเขามองที่แม่สอด จะเป็นน าล่องผมเคยท าวิชาการสมัยนั้นก็ 10 กว่าปี
แล้ว ตอนผมท าก็มีเรื่องเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาอยู่ที่ว่าการตัดสินใจทางการเมืองกับการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจไม่ได้ไปพร้อมกันพอกลับมาที่สระแก้วพอรัฐบาลท่านมีอ านาจท่านก็ส่งมาสอบแล้วทางกรมการ
ค้าระหว่างประเทศก็ยกแม่สอดเป็นโมเดลเพราะแม่สอดพร้อมอะไรหลายๆ อย่าง ไปๆ มาๆ ไม่ได้
เพราะว่าติดปัญหาเรื่องที่ดินแต่ที่สระแก้วที่ดินไม่ใช่ปัญหา ธนารักษ์มอบที่ให้ 500 กว่าไร่ ธนารักษ์จะ
จัดการให้นิคมอุตสาหกรรมมาขัดสีตีเส้นประมาณเดือนตุลาคมนี้ มันก็คงจะพอเห็นรูปร่าง แล้วมันมีคน
เดิมท าให้เราได้เห็นแล้วจูงใจนักธุรกิจ นักลงทุนที่เพียงพอมันเกิดประโยชน์กับคนสระแก้วจริงๆ  
ถาม   การค้าต่างประเทศนี้เรามีการจัดเทรนด์ให้ผู้ประกอบการอะไรไหมครับ 
ตอบ   มีครับ มีออกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิญชวนให้มาใช้ฟอร์มดี เชิญชวนให้มาจดทะเบียนขึ้นให้
เป็นผู้น าเข้าส่งออกเรียนรู้ระบบการค้าสมัยใหม่ เพราะทุกวันนี้คนที่มาติดต่อที่นี่ต้องใช้อิเล็คทรอนิกส์คือ
ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะจ าเป็นต้องใช้ ช่วงแรกอาจติดขัด ช่วงต่อไปอาจคล่องมากข้ึนถ้าใครคนไหน
ไม่เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วย 
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หน่วยงาน : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  
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ผู้ให้ข้อมูล : คุณสาธิต ภู่หอมเจริญ 
  นายด่านศุลกากร 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.10 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สระแก้ว 
 
ถาม   เรามีนโยบายอะไร เรามีขั้นตอนอะไรในการปฏิบัติงานที่มาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สะดวกสบายมากขึ้น พอเขาได้รับตรงนี้แล้ว หนึ่งเขาจะไปประกอบการใช้เอกสารนั้นในการใช้บริการ
แบงค์บ้างหรือจะใช้การเงินนอกระบบอันนั้นแล้วแต่เป็นการเลือกทางของเขา แต่ของผมที่จะเลือกการใช้
บริการของแบงค์ อย่างเมื่อวานไปคุยกับกสิกรโรงเกลืออย่างชัดเจนว่าเป็นรูปธรรมท่านผู้การก็จะชี้ให้ดู
โน่นนี่นั่นก็คือการท างานก็ประมาณนี้ 
ตอบ   เค้าท างานเหนื่อยมากกรุงไทยกับกสิกร การเข้าถึงและการท าเอกสารเพ่ือการศึกษาค้นคว้าให้
เขาสามารถที่จะมีความรู้ คือ รู้จริง รู้แจ้ง คือ สิ่งที่ เขาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี ผมจะมีข้อคิดให้คุณ
ช านาญข้อนึงได้ฟังว่า การที่ท าให้เขาแตกฉานถ้าให้กับคนที่มีปัญญาและมีธรรมะถูกต้องแต่ถ้าถามถึงนาที
นี้ผู้ประกอบการบ้านเราขณะนี้มีหลักธรรมในชีวิตจริงหรือเปล่า คือการเริ่มต้นจริงๆ หลักธรรมที่จะอยู่ใน
ชีวิตของเรานี้พ้ืนฐานต้องมีความซื่อสัตย์ แต่ถามว่าคนที่ประกอบการทั้งหลายนี้มันขาดหลักธรรมข้อไหน
เป็นอกุศลมูลพ้ืนฐานเลยพวกนี้โลภ ถ้าไม่โลภจะตั้งบริษัทไหม ต่างบริษัทนิติบุคคล บริษัทจ ากัดนี้ก่อตั้ง
เพ่ือเป็นผู้ให้ เป็นผู้ให้เขาไหม ถ้าเป็นผู้ให้มันต้องเป็นมูลนิธิ แต่พอสร้างนิติบุคคลปุ๊ปมันบวกโลภ การเซ็น
อะไรแต่ละอย่างมันบวกโลภ ความปรารถนาคือรวย ก้าวหน้าร่ ารวย หลักการของบริษัทต่อมาก็คือ เมื่อ
ต้องการให้ตรงวัตถุประสงค์ การตั้งบริษัทนั้น คือ ร่ ารวย มั่งคั่ง มั่งมี ยั่งยืนหรือเปล่าไม่รู้ เจ้งแล้วเลิก ล้ม
แล้วเลิก รวยก็เอาก็ท าไปแล้วก็มาบ่น และอีกตัวนึงก็คือท าอย่างไรให้รวยเร็ว รวยธรรมดาไม่พอต้องรวย
เร็ว ถ้ารวยเร็วได้รู้สึกประสบความส าเร็จเร็ว คนที่รวยเร็วเนี่ยจะมาจากสุจริตนี้ไม่มี ในโลกแห่งความเป็น
จริงคุณช านาญต้องเข้าใจว่านิติบุคคลก่อตั้งขึ้นแล้วร่ ารวยเร็วเกิดจากความสุจริตใจให้ความ เที่ยงธรรม
โปร่งใสกับผู้บริโภคไม่มี จ าไว้เลยแม้กระท่ังบริษัทของทักษิณท่ีเรารู้กันอยู่ที่เขาร่ ารวยเพราะอะไร การที่ได้
ให้มากที่สุดจ่ายน้อยที่สุดนั่นคือวิธีการของเขา หลักการโลภ เขาโลภเป็นอย่างไร มันมีปัญญา มันบวกอ
วิชาเข้าไปแล้วมันเท่ากับรวยเร็ว เพราะฉะนั้นการศึกษาของเราต้องตระหนักในข้อนี้ที่ว่า ผู้ประกอบการ
ร้อยทั้งร้อยตั้งขึ้นเพ่ือรวย เพราะขาดธรรมะเป็นอกุศลมูล บวกค าว่าโลภไว้ตลอด ถามจริงๆ ว่าเราเข้าใจ
ไหมตั้งบริษัทตั้งหุ้นส่วนจ ากัด มันเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหรือผู้มาติดต่อพร้อมเสียสละ มีคน
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เลียนแบบนี้ไหม เป็นแสนบริษัทไม่มีหรอกใครจะเขียนแบบนี้จะบ้าเหรอก็เราท ากิจการค้าขายเงินตรา
ต่างประเทศ ค้าขายอะไรโน่นนี่ประกอบกิจการนี้แพงช่างบริษัทเราไปดูอีกคนสิจริงๆๆ มันแขวงไปหมด 
มันจะมีมาตรฐานอยู่ 22 ข้อ เฉพาะทางของใครก็ว่าไป ไม่มีตรงไหนที่เอ้ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
ให้ความเป็นธรรมแก่สังคมไปดูสิมีไหม ลักษณะการท าขึ้นมาเป็นความโลภ เรามาท ารายละเอียดให้เค้า
จริงอยู่คือความตั้งใจดี เรียนหนังสือปรารถนาดีก็อยากท าอะไรที่ดีออกไป เพียงแต่สิ่งที่ดีออกไปนี้พยายาม
ที่จะมองอะไรก็ได้เคลือบไปด้วยกับธรรมะที่จะให้ข้อสรุปอะไรออกมานี้ไม่ใช่ให้เขาอ่านแล้วเขานึกช่อง
ออกท าอันนั้นได้ อันนี้ได้ เราก าลังมอบแต่สิทธิ์ คุณช านาญก าลังจะมอบสิทธิ์ให้เขาเข้าถึง ความสามารถ
คือสิทธิคุณช านาญรู้ไหมอะไรคู่กับสิทธิ หน้าที่คู่กับสิทธิ เมื่อเราจะให้เขาเข้าถึงสิทธิตัวของเขาบริษัทจะ
เข้าถึงได้แล้ว สิทธินั้นมีหน้าที่อะไรด้วย คุณจะต้องเป็นธรรมาภิบาลกับเขามิเช่นนั้นแล้วไม่ใช่เราว่าเราให้
เราหาช่องให้หมดเลย เราเรียนรู้ให้ช่างกุญแจสามารถหาวิธีการสะเดาะกุญแจได้หมดเลย แต่ถ้าเราไม่เคย
มีธรรมาภิบาลเขาบอกว่ามึงไปสะเดาะกุญแจเพ่ือไปลักทรัพย์เขาคุณต้องมีบทลงโทษ แต่คุณไม่มีค า
สาบานของโบราณดีมาก ท าไมคุณจึงให้สิทธิไป สิทธิแปลว่าอ านาจความชอบธรรมถูกไหม เราก าลังจะ
ประสิทธิ์ประสาทสิทธิ์หรืออ านาจแก่วิชาของอาจารย์ที่ให้ไว้ แต่แกต้องสาบานว่าจะไม่ผิดนะถ้าผิดจะมีอัน
เป็นไป สิ่งที่ดีมีอยู่ในตลับ ถ้าเปิดระหว่างทางเองจะมีอันเป็นไป อย่างนี้เป็นต้น นั่นก็คือลักษณะการสอน
ธรรมะอยู่ในทีมว่าเองอย่านอกครู แต่ว่าวันนี้คุณช านาญท าวิจัยนี้โดยไม่ได้มองว่าคนชั่วหรือคนดีจะอ่าน
นะพึงระวังไว้ เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรสรุปไว้ในท้ายบท อ่านไม่ได้คิดมาก่อนแต่เจอผมแล้วต้องคิดแล้ว
ขอให้ท าเพราะว่ามันเรื่องที่ว่าเราไม่ควรให้สิทธิใครโดยไม่ถูกหน้าที่ เมื่อไม่มั่นใจเราต้องไม่ให้สิทธิ์เต็ม
อัตรา จ าไว้คนที่เราจะให้ได้เต็มอัตราถ่ายทอดถึงมือได้ 10 ส่วนนั้น เราต้องมั่นใจว่ามีคุณธรรมแน่นอนจึง
ให้ ท าไมหนังจีนจึงให้ก าลังภายในรู้แค่ 9 จาก 10 เฉพาะพระเอกซึ่งมันเป็นคนดีนี้ก าลังถ่ายทอดในสิ่งที่
ต้องการบอกเขาให้รู้ว่าคนดีเท่านั้นเองนะที่จะได้ร่วมรู้ในสิ่งที่พึงมีพึงได้ 10 ส่วน แต่ในสังคมเราไม่มี เหลือ 
9 เหลือ 8 เหลือ 7 เหลือ 6  เหลือ 5 วันนี้เราจะมีวิทยาการอะไรต่างๆ ถดถอยมาเหลือแต่อันที่เราเรียนรู้
ได้เป็นการทั่วไป แม้กระทั่งที่เราเรียนศาสตร์นี้อยู่ คุณเรียนจัดการทั่วไปไม่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่เป็น
ที่เรียกว่าสุดยอด ไม่พีค แล้วเรียนอะไรก็ได้พ้ืนฐาน ทุกวันนี้เลยโง่ ผมก็โง่ไปด้วย โง่เท่ากันไปหมด
เพราะว่าเขาไม่ได้วางใจว่าถ้ามอบสิทธิพิเศษให้เราแล้วเราจะรักษาคุณธรรม เราท าแบบดีได้ เขาเลยสงวน
ไว้ วิชาโบราณจึงถดถอยหดหายไปมันเลยกลายเป็นว่าเหลือแต่ทั่วๆ ไป ถ้าอย่างนั้นในอดีตก็สร้างพีระมิด
สักอันนึงมันแสนจะล าบาก เขาสกัดหินอะไรไม่รู้ไปๆ มาๆ เขาบอกหินนั่นมาจากการหล่อ เป็นเรื่อง
ประหลาดมากของเราต้องเจอแกนนิโต เหมือนแกนนิโตมันอาจเป็นรามีการหล่อเชิงใช้เทคโนโลยีหล่อปูน
แกนิโต้ซึ่งเรามาเจอเมื่อ 4 พันปีที่แล้วมาหลังนี้ แปลว่าเทคโนโลยีมันมีมานานแต่เขาต้องถอยเพราะกลัว
ว่าถ่ายทอดไปแล้วไม่รักษาสัจจะอันนี้เหมือนกัน การที่เราท าลักษณะทีสิสถึงดุษฏีบัณฑิตแปลว่าเราต้อง
กระจ่างรู้จริงใส่ลงไปในเนื้อหาหมดเลย เพ่ือให้เราทรงถึงผู้ทรงความรู้เหมือนเราได้เขียนวิชาต าราอันนึง
ขึ้นมามอบให้แก่ลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์เอยขอให้เจ้าไปศึกษาแล้วเจ้าจะเข้าถึงวิชาด้านการเงิน การค้า ด้าน
ชายแดนเชียวนะ แล้วมอบให้โดยการเขาเรียนรับการศึกษาในเรื่องนั้น นี้กว่าจะมาเจอผม กว่าจะถาม
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โต้เต้ก่อน เสร็จแล้วเป็นอย่างไร มันได้เข้าถึงถามจริงใจเขาแค่ไหน ใจเราคิดอะไรกูจะมาท ากุญแจดอกนึง
ได้ 30 บาท 50 บาท หรอ สู้กูเอากุญแจไปไขตู้เอทีเอ็ม คนโลภไม่ได้มองถึงว่าการจะได้มาด้วยความชอบ
ธรรมหรือไม่ รู้แต่เพียงว่ามีปัญญาเหนือกว่าเจ้าเล่ห์ เหนือกว่าและเอาทรัพย์เขามาได้มากกว่า 
ผู้ประกอบการจึงจดนิติบุคคล (บวกโลภ) คืออกุศลทั้งสิ้น ทุกบริษัทแสนบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทย
ทั้งหลาย ท านิติกรรม ทั้งหลายกัปกันเองก็ดี กับกุศลการก็ดี บวกโลภ ในบริษัทเราก็เหมือนกันไปดูได้เลย 
ชื่อบริษัท ยูทิลิตี้ พลัส บวกโลภ พลัสจริงๆ แล้วก็แปลว่าโลภนั่นแหละผมเพ่ิมไปเรื่อย ความปรารถนา 
ความอยากมันไม่อันลิมิเตดอย่างกับที่ใช้ค าว่า Company limited รัฐมันบวกโลภไปเรื่อยๆ บวกโลภ
ทั้งสิ้น ให้รู้ว่าบริษัทนี้มีพ้ืนฐานมาจากความโลภโดยแท้ ทั้งนั้นเมื่อเราอยู่กับหลักธรรมแล้วต้องเข้าใจว่า
ภายใต้ความโลภของเราต้องข่มมันไว้ได้ ต้องข่มมันไว้ด้วยอะไร ด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ด้วยศีลธรรม
อันดีงาม ทั้งหมดอยู่ในศีลธรรมทั้งสิ้นแม้กระทั่งอริยสัจ 4 ล้วนอยู่ในวิจัยเราทั้งสิ้น หลักธรรมข้อเดียวเรา
เรียนจบยันปริญญาโท 
ถาม   ตรงส่วนของด่านที่นี่การตรวจสอบนี้มีระบบอะไรมาเพ่ิมไหมครับในด้านการตรวจเอกสารตรวจ
ของอะไรต่ออะไร อย่างเช่นที่มุกดาหาร ส่วนมากเขาจะเอาระบบอิเล็คทรอนิคเข้ามาใช้ร่วมกัน 
ตอบ   ผมขออธิบายรวมๆ แล้วกันในเรื่องการตรวจสินค้านี้ วันนี้เรายังต้องใช้ลักษณะทางกายภาพหรือ 
Manual นั่นเอง เพราะว่าเครื่องเอ็กซ์เรย์ยังไม่ได้มาเฉพาะขาออกนะครับ ถ้าเป็นรถบรรทุกอะไรต่างๆ นี่
เราจะต้องสุ่มตรวจซึ่งมันมีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับ ร้อยละ 5 หรืออะไรก็แล้วแต่ ขาออกร้อยละ 1 หรืออะไร
ก็แล้วแต่นะครับที่ต้องสุ่มตรวจบ้าง แต่กรณีถ้าเป็นของติดตัวผู้โดยสารหรือลักษณะเมื่ อเข้ามาแล้วมีของ
ติดตัวเข้ามาแล้วมีการเก็บอากรปากระวาง ด้วยอันนี้ถ้าเป็นการรถเข็นก็แค่เปิดตรวจ แต่ถ้าเป็นกระเป๋า
ถือเข้ามาเรามีเครื่องเอ็กซ์เรย์ เหมือนตามสนามบินเรามีเครื่องเล็กตู้ใหญ่ตรวจไม่ได้ ต้องสุ่มตรวจเอา
เพราะว่าได้งบมาแล้วเดี๋ยวก าลังจะท าเชื่อว่าปีหน้าได้ใช้ พ้ืนที่ 69 ไร่ มีเครื่องเอ็กซ์เรย์ใหญ่รถบรรทุก 
เริ่มท าตั้งแต่เดือนมิถุนายน อีก 12 เดือน เราจะมีเครื่องเอ็กซ์เรย์มีลานจอดรถ รถจะไม่ติดบนถนนอย่างนี้
อีกแล้ว เช้าๆ รถจะติดทุกวัน รถบรรทุกจะวิ่งชิดขวาและติดยาวอยู่ประมาณ 2 – 3 กิโลเมตร ตลอดจนถึง
พรมแดนต่อมานี่ถ้าพ้ืนที่ตรงนี้เสร็จปุ๊ป รถบรรทุกจะวิ่งเข้าประตูเซียน 1,800 เมตร ห่างจากตรงนี้ รถที่
จะเลี้ยวเข้าโรงเกลือ จะไม่มีรถบรรทุกให้เห็นอีกแล้วนั่นคืออีก 12 เดือน 
ถาม   ซึ่งในปัจจุบันนี้จากการที่รถติดช่วงเช้านั้นหมายความว่ารถจะหมดในช่วงไหนครับ ช่วงเที่ยงถึง
ไหมต่อคันและถ้าสุดล็อตใหญ่ 
ตอบ   ก็ช่วงบ่ายเลยอาจจะสักบ่าย 2 เราตีว่าประมาณ 250 คันต่อวัน แล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่ 8 โมง 6 
ชั่วโมง 200 กว่าคัน ก็เฉลี่ยดูที่ช้าเพราะว่าฝั่งโน้นเขาเปิดรับรถเราไม่เร็ว เขาเปิด 6 โมงจริงๆ กว่าจะเข้า
ไปได้ก็ 9 โมงกว่า กว่าเขาจะเริ่มเราก็เลยต้องจอดรอกันอยู่เขาไม่พร้อมต่อการเอารถข้ามฝั่งไปตรวจ แล้ว
ที่ตรวจก็คับแคบพ้ืนที่ของเขาก็เลยมีความไม่คล่องตัวของฝั่งมิตรประเทศเรานี่ก็ท าให้รถเราติดค้างอยู่ 
จริงๆ ถ้าเราฉลุยไปเลยนี่เอกสารเรามีพร้อมหมดแล้วทางฝั่งโน้นทั้ง shipping ทั้งเจ้าหน้าที่เขายังคลุก
คลักอยู่ ความอินเตอร์ของเราเหนือกว่าประเทศไทยระบบการควบคุมศุลกากรของเราค่อนข้างที่จะ
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เลียนแบบสากลได้ดีมาก เพราะเราเคยใช้ค าขวัญของกรมเราเลยว่า World-Class Customs ศุลกากร
มาตรฐานโลกตัวนี้ท าอยู่หลายปีเรามีการพยายามมีการเทียบเคียงมี My store อะไรต่างๆ ที่จะน าไปสู่
จุดหมายให้เราเป็น World-Class มีสิงคโปร์ สวีเดน อะไรพวกนี้ และก็ญี่ปุ่น ออสเตเลีย ที่เราก าลังศึกษา
ให้มาตรฐานกับเขา ซึ่งเราก็ท าได้ระดับหนึ่งซึ่งไทยกับมาเลเซียถือว่าเราพอฟัดพอเหวี่ยงกัน เราใช้เกณฑ์
ของต่างประเทศที่เป็นมาตรฐานเพียงแต่ว่าประเทศเพ่ือนบ้านเราจะเมียมาก็ดี ลาวก็ดี กัมพูชาก็ดี เขายัง
ช้าอยู่หลายปีแต่เขาก็เรียนรู้นะ เพราะว่ามันมี W.C.O : World Customs Organization เขาก็ควบคุม
ก ากับดูแลอยู่คือเขาไปเรียนรู้ทฤษฎีมาแล้วเหมือนคุณช านาญก าลังจะบอกสิ่งดีงามไปเนี่ยแต่หลายบริษัท
ที่เข้าถึงแล้วก็ยังท าไม่ได้ คือ เบสิก เขายังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเรา เขาขึ้นสูงอันนึงก่อนเขาจึงจะ
มาหยิบเทคโนโลยีของเราไป มันเป็นขั้นตอนเหมือนเขารู้แล้วว่าเรียนกี่ปีได้ปริญญา เขาก็รู้แต่วันนี้เขายัง
ไม่ถึงมัธยมปลาย เขาก็เลยไม่สามารถมาศึกษาอุดมศึกษาได้ ไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าปริญญาโท ปริญญาตรี เป็น
อย่างไรเพียงแต่ว่าเขายังไม่จบมอปลาย เขาเลยพยายามทีละก้าวขึ้นมาแต่เรามันเป็น University แล้ว 
เป็นอุดมศึกษาแล้วนั่นหมายความว่าเราเรียนก่อนเราจบก่อน เราก็ต้องรอเขาเพราะเขายังไม่จบจะไป
ด้วยกันก็ต้องล าบากก็ต้องรอกัน ฉันใดฉันนั้นวันนี้ก็เป็นตามนี้ แปลว่าภาพการตรวจของเราในส่วนที่ตรงนี้
แม้จะเป็นลักษณะของ Manual สินค้าขาออกเข้าที่เป็นรูปลักษณ์ของการจัดท าใบขนสินค้าและรถที่ใช้ใน
การขนสินค้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังใช้ Manual อยู่ ยังใช้ในการสุ่มตรวจอยู่ ภายใน 1 ปี เราจะมี
เครื่องเอ็กซ์เรย์เราไม่ได้ห่วงเรื่องเวลา นาทีนี้เราก็ไม่ได้ช้าไปกว่าเครื่องเอ็กซ์เรย์นะขอบอก แต่เพียงแค่เรา
เอ็กซ์เรย์แล้วสามารถเห็นหมด แต่ว่าเห็นให้เขารู้ว่าเขาโปร่งใสแล้วถึงจะผ่านเรา แม้จะติดเครื่องเอ็กซ์เรย์
แล้วก็ตามวินาทีนี้ถ้ามีมันก็ไม่ได้ท าให้เร็วขึ้นตรงไหนที่เราเรียนระดับสูงกว่าแล้วไง แต่ว่าเขายังมาไม่ถึง
เพราะฉะนั้นเราต้องจอดรอ ตรวจหมดแต่ก็จอดรออยู่ดีคือผมต้องเรียนว่าจริงๆ แล้วการมีเครื่องเอ็กซ์เรย์
ท าให้เราเห็นในสิ่งที่เราดูด้วยตาเปล่าไม่ได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราใช้วิธีการสุ่มตรวจที่ผ่านมาถือว่าเราประสบ
ความส าเร็จแล้ว แล้วก็เร็วด้วยเพราะเราเสี่ยงสุ่มเอาจากการตั้งโปรไฟล์ โปรไฟล์อะไรต่างๆ นี้ มันสามารถ
เช็คได้ เช่น บริษัทของคุณช านาญนี้มีประวัติอย่างนี้ก็ถูกตรวจอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะแคล้วคลาดจนกว่าจะ
มั่นใจผมถึงจะไม่ตรวจ แต่ว่าบริษัทไหนที่ผ่านไปนานๆ ทีนึงถึงจะตรวจเราไม่ได้เลือกนิว่าเราจะเอาคันโน่น
คันนี้ เราก็จะตรวจของเราโดยไม่ต้องบอกกล่าวที่ช้าบอกเลยเพราะความไม่พร้อมของฝั่งโน้น ทั้งบุคลากร
ทั้งสถานที่ทั้งเอกสารก็เลยจุกอัดอยู่ถ้าเขาพร้อมเอกสารเราเร็วก็ไปได้เลยนะ ผมบอกให้ไม่ทันเที่ยงก็
หมดแล้วแต่อันนี้เราติดไปบ่ายมั่งบางทีมาเย็นบ้างบางส่วน ก็คือพวกที่มาเย็นเลยก็บอกว่ามาเช้าก็ต้องติด
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมาช่วงบ่ายต่อเย็นยังได้เป็นคันแรกบ้างเขาก็เลยเหมือนแบ่งกะกันว่าช่วงนี้ที่
ท างานเช้าก็มาเอาอีกช่วงนึงก็มาบ่ายเลยบ่ายต่อค่ า ปล่อยถึง 4 ทุ่ม เข้าออกได้ถึง 4 ทุ่ม 
ถาม   ในส่วนของท่านทั้งตัวที่ด่านศุลกากรและสกต จะเป็นตัวที่อันไดเรคในส่วนอ้อมของลูกค้าที่จะ
ประกอบเอกสารต่างๆ ในการใช้ในด้านการเงิน แต่ถ้าตรงๆ เป็นเรื่องแบงค์นี่แหละผมเอาทางอ้อมไป
วิเคราะห์ประกอบด้วยกันและในส่วนของพนักงานที่เรามีส่วนใหญ่จะเป็น Manual ที่ท า 
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ตอบ  ก็ไม่ใช่ๆ ส่วนใหญ่เอกสารนี่จะใช้อิเล็กทรอนิคแล้วเพราะวาศุลกากรของเราเป็น World-Class 
คุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถยิงใบขนมาแจ้งเราได้ว่าคุณจะมีใบขนออก ซึ่งปริ้นออกมาส าเนาใบนึงเอาไว้
ประกอบให้เจ้าหน้าที่เค้าเก็บบันทึกของเขาไว้ จริงๆ แล้วทุกคนก็มีจออยู่นะครับมีจอดู เหมือนผมนี่ใบขน
ยิงมาแล้วจากบริษัท SCG SCG เขาก็ยิงใบขนมาเข้าจะออกที่ด่านอรัญประเทศ จ านวน 5 ใบขน 20 คัน
รถ เขาจะบอกหมายเลขรถก็จะขึ้นที่เราแล้วก็ขึ้นทุกคนขึ้นจอนี่ ขึ้นนายตรวจ ขึ้นหัวหน้า หัวหน้าก่อนว่า
จะมอบหมายให้ใคร ไปท าหน้าที่รับผิดชอบ บริษัท SCG ก็แค่นั้นเอง แล้วเด็กพนักงานก็ไปปริ้นใบตรวจไว้
ส าหรับถือไว้แผ่นนึง ซึ่งโดยหลักแล้วไม่มีก็ได้ให้ดูจากจอแล้วไปตรวจแล้วก็นั่งคีย์ถ้าถูกต้องเราก็คีย์ปล่อย
ก็แค่นั้นเอง แต่ว่าโดยธรรมชาติของคนแล้วถ้าเดินตัวเปล่าๆ ไปก็ไม่รู้ กูก็จ ามึงไม่ได้ กูขอส าเนามึงไว้
แผ่นนึงละกันปริ้นมาดูสิจะได้ถือเดินไปดูนี่มองนั่นอีกทีนึง บางทีถึงขนาดมีไอแพดพกไปดูเลยนะแต่ไอ
แพดนี่มันมีข้อจ ากัดของมันคือถ้ามันโดนแสงมันจะมองไม่ค่อยชัด ซึ่งมันยังไม่ได้บอกผมว่าอย่าติดไฮเทค
จนเกินแล้วมันแทนที่จะได้ประโยชน์กลับสิ้นเปลืองเพราะไอแพดลองดูที่โทรศัพท์เราไปยืนตรงกลางแจ้ง
มองไม่เห็นหรอกคือนึกว่าจะไม่เปลืองมีแผ่นนึงนึกว่าจะได้ใช้ตลอด ไอ้กระดานชนวนวิเศษนี่ก็จะได้คิดว่า
ใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียกระดาษอีก จริงๆ แล้วมันไม่ใช่มันมองได้ไม่ชัดเท่ากับถือกระดาษไป 
เพราะฉะนั้นมันต้องมีอยู่ แต่จะ Paper อย่างเดียวก็ไม่ได้ ก็คงต้องมีไว้เป็นธรรมดาที่ผมเคยบอกว่าเครื่อง
เราอาจจะมีอะไรที่ทันสมัยแต่ผมก็ยังมีสมุดบันทึกไว้อยู่เลย ไม่รู้นะผมว่าเครื่องมันอาจจะมีปัญหาพังขึ้น
มาแล้วบันทึกนี่เวลาผมไปไหนผมก็เขียนเอาไว้ มันนึกขึ้นได้มันเปิดเมื่อไหร่ตอนไหนมันก็มีประวัติศาสตร์
ของมัน แต่ผมมองว่าเครื่องที่มันมีปัญหาขึ้นมาจะเปลี่ยนที่ข้อมูลจะสมควรไหม แต่สมุดบันทึกนี่ฉันเก็บ
ของฉันไว้ทุกปีปีละเล่ม ไม่รู้นะก็แล้วแต่มุมมองด้าน paper ของเราจะเน้นการท าพิธีกรรมด้านศุลกากร
คือให้ยิงเข้ามาในระบบอิเล็กทรอนิกอยู่แล้วเราก็จะปรากฏจอว่าเจอบริษัทที่จะน าเข้ามามีใบส่งของ
สินค้าออกเท่านี้ใบส่งสินค้าเข้าเท่านี้ มาโผล่นี่นี่ทางนี้ก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ก็จะไปเวียนกันท า 
เจ้าหน้าที่ผลัดนึงอาจจะมี 6 คน 5 คน เปลี่ยนผลัดกันไปตรวจภายใต้การตรวจสอบลักษณะที่เป็น 
Manual ที่บอกไประเบียบการสุ่มตรวจตามสมควรแล้วก็จะช าระภาษีอากร ผู้ประกอบการก็สามารถ
ช าระกับธนาคารได้เลยด้วย E-banking เรามีหมดแล้วคุณเอาใบขนมาเลยไม่ต้องให้ Shipping มาเดิน 
Shipping เดี่ยวนี้มาเพ่ือประสานว่ารถฉันจะมาเอกสารบางตัวที่ยังในระบบไม่ได้ก็ต้องมาวิ่งเองอาจจะ
ก ากับอะไรบางอย่างที่ควบคุมรายละเอียดของรถแต่ละคันที่ต้องยื่นประกอบให้นายตรวจเขาใช้ในการ
ประกอบการตรวจแต่ใบขนใบเสร็จการช าระภาษีอากรนั้นผ่านอิเล็กทรอนิคหมดแล้วมันเชื่อมกันหมด
ระบบเราท าเชื่อมโยงไว้แล้ว  
ถาม   ช่วงนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาเยอะไหมครับ 
ตอบ   ผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผิด อันนี้ต้องไปตามหน่วยที่จดทะเบียนผู้น าเข้าส่งออกมีสถิติรายชื่อที่อยู่ให้ 
มันมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยู่แล้วมีทั้งส่วนเพิ่มและส่วนที่ลาออก 
ถาม   ตัวด่านใหม่ที่จะท าท่ีหนองเอ่ียนมีแนวทางมีนโยบายที่จะท าอย่างไรบ้าง 
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ตอบ   หนองเอ่ียนเป้าหมายที่จะท าคือ การขนส่งเส้นทางใหม่แทนตรงที่มันแออัดจะย้ายรถขนส่ง
ทั้งหมดไปที่หนองเอ่ียนว่าด้วยเรื่องคาร์โก้เลย นั่นคือการขนส่งโลจิสติกส าหรับขนสินค้าเข้าออกอย่าง
เดียว ท่องเที่ยวก็ยังอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าปีหน้าที่จะท าคือการแก้ไขเฉพาะหน้ามันเป็นเรื่องของจังหวัด
และฝ่ายรัฐบาลเห็นชอบก็เลยมอบเงินให้มา 114 ล้าน แต่ผมประมูลได้ 99 ผมประหยัดเงินหลวงให้ 14 
ล้านเศษๆ มันก็ดูจะหย่อนขาดไปอีก 30,000 บาท ได้ 100 ล้าน ก็ 99 ล้าน 9 แสน 70,000 ขาด 30,000 
ได้ 100 ล้าน เขาท าตัวเลขให้มันสวยคนประมูลได้พอมาอีกราย 102 ล้าน แพ้กันนิดหน่อย บริษัทที่ได้
น่าสนใจทั้งคู่ ปีหน้าเดือนนี้รถใหญ่จะไม่มีค้างตรงนี้แล้วรถก็จะโล่ง เที่ยวได้ รถไม่ติด แต่ถ้าข้ามประเทศ
รถก็ยังติดเหมือนเดิมถา้จะให้รถบรรทุกไม่มีเลยก็ต้องเสร็จหนองเอ่ียนปี 2562 ไปเส้นวัฒนานครเป็นที่โล่ง 
ป่าถางแล้ว เป็นที่ป่าบุกรุกตัดท าสวนท าไร่ท าให้ป่าโล่ง 
ถาม   ประเด็นที่ว่าเรารับรู้ว่าฝั่งโน้นเราต้องรอเขาก็จริงแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีนโยบายไหมที่จะตรวจ
ร่วมกัน 
ตอบ    มีหนองเอ่ียนเกิดเมื่อไหร่ทันที โอเคเขาเรียก CCA นั่นคือปี 2562 แน่นอน คือเมื่อเราเปิดตรงนั้น
แล้วพ้ืนที่ CCA เราท าไว้เพ่ือเตรียมความพร้อมที่หนองเอ่ียนจะมีเครื่องเอ็กซ์เรย์ 2 เครื่อง เพราะจะวิ่ง
ผ่านเป็นช่อง งบประมาณที่หนองเอ่ียนจาก 800 เหลือ 250 ล้าน เป้าหมาย 500 ไร่ เหลือ 132.5 ไร่ 
ถาม   ตัว CCA ในปี 2562 ทุกด้านไหมครับ 
ตอบ   ไม่ จะเริ่มเฉพาะด้านที่มีความพร้อม ทางมุกดาหารเริ่มก่อน อาจจะหนองคายตามมา คือ ถ้า 2 
ประเทศพร้อมเมื่อไหร่ก็จะท าได้ แต่น าร่องจากมุกดาหารคือความพร้อมต้องเกิดพร้อมกัน ถ้าประเทศเรา
พร้อมแล้วประเทศเราและไปตรวจเขาตรงไหน ทุกทีที่มีการท าพ้ืนที่ร่วมกันทุกด้านประเทศไทยที่สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ จะมีการเจรจาฟัง CCA ตลอด เพราะว่ามันเป็นการลดเวลาการตรวจ
สินค้าขาออกเขาก็มาตรวจร่วมบ้านเรา สินค้าขาออกบ้านเราก็ไปตรวจร่วมกับขาเข้าบ้านเขาตรวจจุด
เดียวดูแล้วจะมีการโปร่งใสด้วยในเวลาจะเก็บตัวกันอะไรกันเพราะจะเกรงใจกันในระยะแรกแต่ไม่แน่ใจใน
ระยะต่อไปอาจจะม ี
ถาม   ตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนนี้มีรูปธรรมเยอะขึ้นไหม 
ตอบ  เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ประกาศให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่
ว่าข้อเคลื่อนมันจะอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเขตที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ Privilege 
กับใครที่มาประกอบการอยู่ในพ้ืนที่นี้ลดภาษี การจัดตั้งคลังให้เกิดความรวดเร็ว อะไรก็แล้วแต่นี่เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วประกาศก าหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ต าบล 2 อ าเภอ 
พ้ืนที่ประมาณ 2 แสน 7 พันไร่ ก าหนดว่าในพ้ืนที่ตรงนี้เป็นของรัฐอยู่เพียง 1,000 ไร่ นอกนั้น 2 แสนกว่า
ไร่เป็นเอกชน เราก าหนดพ้ืนที่ 4 ต าบล เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใครจะท ากิจการค้าขายการแปลงวัสดุ
อะไรต่างๆ ในพ้ืนที่ตรงนี้จะได้รับความอนุเคราะห์เป็นพิเศษ ก าหนดแค่นี้แล้วแต่จะอยู่ตรงไหนก็เลือกเอา
เพียงแต่รัฐมีที่อยู่ 1,000 กว่าไร่ 660 ไร่จะให้วิกรมมาบริหารจัดการ 40 ไร่ อยู่ที่บ้านไร่ส่วนในที่อ่ืนๆ พวก
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คุณไปเช่าไปเซ้งท าอะไรก็ได้สิทธิเช่นเดียวกับไปท าตรงนั้น คุณจะไปท าตรงไหนก็ได้ อยู่ใน 4 ต าบล คุณ
จะได้สิทธิไม่ต้องเก็บภาษ ี
 

 

หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีโปร และ 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกอบธนเดช 
  สระแก้ว 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณกอบธนเดช โตรักษา 
  ผู้จัดการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีโปร และ ค.12 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกอบธนเดช สระแก้ว 
 
บีโปรคือชื่อพ่ีชาย ผมมีพ่ีน้องสองคนคุณแม่อยากจะให้เปิดกิจการสองห้างหุ้นส่วนซึ่งดีกว่า  (พ่ีเห็นมี 2 
หจกซึ่งเป็นบีโปรกับกอบธนเดช) กอบธนเดชเริ่มต้นตั้งแต่ผมเริ่มมาช่วยที่บ้านซึ่งเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยแม่ผม
เป็นผู้ส่งออกอยู่แล้วเป็นผู้ส่งออกในแบบที่ไม่ได้รู้ว่าจะต้องท ายังไง (ก็เหมือนกับตอนที่พ่ีไปมุกดาหาร
ธุรกิจส่วนใหญ่ก็เริ่มกับมาแบบนี้)แล้วก็คือพอเหมือนเรากลับมาเราก็ไปเรียนมาเราก็มองว่าท าไ มเรา
จะต้องไปยืมแข้งยืมขาคนอ่ืนในเมื่อเราก็มีศักยภาพท าเองได้แล้วก่อนหน้านี้คือหลายๆอย่างเนี่ยที่เราซื้อ
เราซื้อในนามเครดิตของเขา แม่เราเป็นแม่ค้าซื้อในนามของคนอ่ืนแล้วเครดิตในการซื้อขายเนี่ยมันก็เป็น
ของเขาเขาไม่ได้มารู้จักเราเขารู้จักกับบริษัทนั้นๆ ห้างหุ้นส่วนนั้นๆ กว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็มีหลายๆเรื่อง 
ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นเด็กที่ไม่อยากจะกลับบ้าน อยากจะท างานในกรุงเทพ เราก็ไม่ได้บินกับการที่เราต้อง
เรียนจบมาแล้วก็ตอนนั้นเราก็อยู่กรุงเทพอยู่มันก็คนละอย่างกับการกลับมาอยู่ที่นี้คือบรรยากาศทุกอย่าง
เมื่อประมาณ 5-6ปีที่แล้ว พอผมกลับมานี้ก็คืออรัญยังไม่ได้มีขนาดนี้ อรัญมีแค่โรงเกลือแล้วก็ในตัวอรัญ
เองก็จริงๆเป็นแค่เมืองข่าว ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะอะไรได้ดีกว่านี้ มันไปเจริญอยู่แค่ฝั่งคาสิโน ฝั่งตลาดโรง
เกลือแม่กระทั่งตอนนี้คือพวกห้างเอ็มเอ็มคือเขาไปเจาะอยู่ใกล้ๆดีกว่า (ในส่วนของพ่ีคือนักศึกษาปริญญา
เอกก็เลยท าเรื่องการเข้าถึงทางด้านการเงินซึ่งเท่าที่คุณกอบรู้ก็คือการค้าชายแดนมีทั้งสองอย่างคือทั้งใน
ระบบและนอกระบบแต่คนนอกระบบเราไม่จัดเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นมาดั้งเดิมปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั้นก็คือ
ถือว่าเป็นธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเช่นคุณกอบเนี่ยการเข้าถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง) 
ทางการเงินในเรื่องของธนาคาร(ใช่ครับอาจจะผ่านธนาคารหรือการเข้าถึงแบบไม่ผ่านธนาคาร)คือตอนนี้
ต้องแยกก่อนว่าในส่วนของทรานแอ็กชั่นที่เกิดขึ้นคือการที่ผมได้รับเงินจากลูกค้าเราส่งออกเราต้องได้รับ
เงินจากเขามากับเราจะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของสินค้า บริษัทหรือว่าโรงงานโดยอันนี้แยกเป็น 2 ส่วนโดย
ทุกวันนี้ก็ใช้กสิกร(ของเรานี้จะเป็นในลักษณะของเทรดดิ้งเฟิมซื้อมาขายไป) ใช่ครับแล้วก็มีสินค้าบางอย่าง
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ที่เราควบคุมได้เราคุยกับโรงงานโรงงานขายให้เราแต่เพียงผู้เดียวหรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือมี 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือส่วนที่ถ้าเป็นเงินส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้จากฝั่งลูกค้ากัมพูชา ร้อยละ 60-70 จะเป็นการใช้บ้าน
โอนเงิน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีนี้กันอยู่ คือบ้านโอนเงินเขาท ากันยังไง บ้านโอนเงินเขามีสาขา
อยู่ที่พนมเปญ พนมเปญก็มีลูกสาขาอยู่ที่ปอยเปต อยู่ที่พระตะบอง อยู่ที่เสียมเรียบ ซึ่งเดิมทีเนี่ยถามว่าน
บ้านโอนเงินเกิดข้ึนมาได้ยังไง ประเทศเขมรเขาผ่านสงครามมา เขาผ่านอะไรพวกนี้มา เรื่องระบบธนาคาร
เนี่ยเขาล้าหลังจากเราไปน่าจะมีเป็น 10 ปี ที่คนจะไว้วางใจแล้วใช้ธนาคารแต่คนส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นมา
จากการที่คนสมมติมีบ้านโอนเงิน บ้านโอนเงินเนี่ยก็ท าตัวเป็นเหมือนผู้ถือเงินแต่เงินของใครคือเงินของพ่ี
แล้วมีสาขาอยู่ที่ไหนมีสาขาอยู่ที่ปอยเปต สมมุติปอยเปตเนี่ยมีคนต้องการฝากเงินไปที่พนมเปญคุณต้อง
เอาเงินไปมัย้ไม่ต้องหรือพนมเปญจะต้องการฝากเงินมาที่ปอยเปตเป็นค่าสินค้าผมนี้แหละทางนี้บอกว่าไม่
เป็นไรเดี๋ยวเอามาหักลบกันตรงนี้ผมได้เงินตรงนี้คุณเอาเงินอันนี้ ไปนี้คืออาชีพของบ้านโอนเงิน
กระบวนการแทบ 60-70 เปอร์เซ็นต์ใช้บ้านโอนเงินเป็นหลักอีก 30%  จะเป็นลักษณะของการจ่ายเช็ค
ผ่านธนาคาร (ไอ้ตัวบ้านโอนเงินนี้ใช้ความหมายเดียวกับโพยก๊วนมั้ยแบบพ่อค้าการเงินมั้ย) ใช่ครับ
ลักษณะประมาณนั้น (ก็อาจจะดิวทางโทรศัพท์คอนเนคชั่นเขามีเป็นจุดๆนั้นคือเราเรียกว่าพ่อค้าการเงิน
แต่เขาจะมีเอกสารถือไปนิดนึง) ก็ใช่ครับฝากให้ใครก็ใช้เบอร์โทรศัพท์กับชื่อแล้วก็ยอดเงินหรือโทรมาคอน
เฟิมสาขานี้(ที่เขมรนี้จะมีคอนเนคชั่นที่ไหนบ้าง) จริงๆแล้วมีเกือบทุกจังหวัดเลยครับมันเลยท าให้คนยังไม่
นิยมไปเข้าธนาคารแล้วผมถามว่าการที่โอนเงินผ่านธนาคารแล้วระหว่างโอนจากเขรมเข้ามาไทยกับ
อเมริกาเข้ามาไทยมันใช้ระยะเวลาในการเคลียร์ริ่ งพอๆกันเลยคนที่นี้ก็เลยคิดว่าท าไมเราจะต้องไป
เสียเวลากับการที่จะต้องรอเงินนานขนาดนั้นเมื่อมีช้อยทางเลือกที่เร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยคือถ้าจะโอน
ผ่านต่างประเทศจากประเทศนึ่งไปอีกประเทศนึง จะโอนจากมาเลเซีย โอนจากสิงคโปร์ โอนจากญี่ปุ่น 
โอนมาเข้ากสิกร กสิกรก็บอกฉันมีเวลาเคลียร์ริ่งนะกว่าฉันจะได้รับเงินมากว่าเงินนี้จะเข้าบัญชีคุณต้องใช้
เวลา แต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันคือแบบอยู่ในสากลแบบที่ถ้าเกิดมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้น การโกง 
การอะไรกัน อันนี้คือมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นธนาคารเข้ามารับรองแต่ด้วยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าจะท าใช้
ภาคปฏิบัติแบบนั้นทั้งหมดกับการค้าชายแดนมันใช่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์(ด้วยเหตุผลนั้นคือความเคยชิน) 
ก็เราต้องเข้าใจว่าเรามาตรฐานเรามันไปสูงแล้วแต่มาตรฐานเขายังต่ าอยู่เพราะฉะนั้นเปิด AEC แล้วต้อง
ยกมาตรฐานให้มันเท่าเราหรอ(ถึงแม้เราจะไปได้แต่เขาไปไม่ได้อยู่ดี) แต่เขาก็ยังไปแบบนี้อยู่เราก็ต้องลง
มาหาเขาเพราะยังไงเราต้องการที่จะขายของให้เขา คือธุรกิจเราอยู่ตรงนี้เราจะอินกับการท าให้มันถูกต้อง
อย่างเดียวก็ไม่ได้หมายถึงให้มันเป็นไปตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแต่พอความเป็นจริงที่เราลงมาสัมผัส
ปุ๊ปมาเจอแบบนี้ เขมรบอกเนี่ยโทรมากริ่งนึงบ้านโอนเงินฝากเงินมาแล้วนะ พนมเปญนะห้าแสนแปบนึงมี
คนถือเงินห้าแสนเนี่ยมาให้ผมที่ร้าน (แล้วเราต้องมีเอกสารอะไรแสดงขึ้นเงินมั้ย) ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างผม
เนี่ยจะมีคนโอนเงินมาให้เยอะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของบ้านโอนเงินที่เขาจะรู้แล้วที่มันท าให้เขายังคงใช้
อยู่ก็เพราะว่ามันเร็วสองคือชัวร์(ต้นทุนแพงมั้ย)ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ของผมร้านละ 1 ,000 ครับ
แต่อันนี้แล้วแต่ใครจ่ายหรืออะไรยังไง (แล้วคุณกอบต้องจ่ายให้กับบ้านโอนเงินมั้ยฝั่งเรา) ส่วนใหญ่แล้ว
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เป็นหน้าที่ที่จะต้องหักลบหนี้กันเอง (เขาให้จ่ายต้นทางหรอ) แล้วแต่ครับบางทีก็คือทางนู้นเขาขายของมา
ได้เขาได้เงิน 100,000 บาท เขาจะจ่ายหนี้ผม เขาถือเงิน 100,000 บาทนั้นไปที่บ้านโอนเงินเปรียบเสมือน
กับไปธนาคาร เสร็จปุ๊ปเขาบอกว่าเนี่ยฉันฝากเงิน100 ,000 นึงเนี่ยนะไปที่เบอร์บัญชีนี่ เจ๊คนนี้ เบอร์
โทรศัพท์นี้ถ้าจะให้เอาเข้าแบงค์เลยก็ท าได้คือไม่ต้องหิ้วเงินไม่ต้องเสียค่านี่ (แล้วตัวระบบเงินสดเนี่ยมี
เยอะมั้ยที่นี้) ก็ร้อยละ 70 ครับผมถึงบอกว่า 100% เนี่ย(ตอนนี้หนักสุดคือเงินสดมั้นแล้วโพยก๊วนคือ
อันดับ2) คืออย่างนี้ครับถ้าลูกค้าชายแดนที่ใกล้กับเราซึ่งตอนนี้คือที่ติดกับฝั่งนี้นะ จริงๆแล้วของผมผม
ไม่ได้ส่งแค่ด่านนี้ด่านเดียวผมมีของที่ไปลงเรือ ไปออกนู้นครับทางตราดนั้นคือสั่งจากโรงงานเสร็จปุ๊ปก็ขึ้น
เรือไปทางนู้น และพระตะบองนี้ใช้วิธีการออกทางจันทบุรีมากกว่า(ถ้าไปพระตะบองนี้ไปรถยนต์หรอ)
รถยนต์ครับถ้ามีโอกาสก็ลองเข้าไปดูครับตรงนั้นเขาเรียกว่าด่านผักกาด (อีก2วันนี้ผมจะไปคลองใหญ่) อ้อ
ถ้าคลองใหญ่ส่วนมากตอนนี้คือจะเป็นทางไปลงเรือ แล้วคลองใหญ่ก็มีอีกทางหนึ่งคือหาดเล็กไม่
จ าเป็นต้องข้ึนเรือขึ้นฝั่งได้เหมือนกัน(ตรงหาดเล็กมันป็นสะพานใช่มั้ย)มันเป็นพ้ืนดินครับคือวิ่งข้ามไปเป็น
พ้ืนที่เชื่อมกันแล้วของก็จะไปลงนั้นผ่านหาดเล็กตรงนั้นได้แล้วก็ไปลงเรือก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือขยับมาทางนี้
ก็คือทางจัน ทางจันนี้ก็จะมีด่านผักกาด ด่านบ้านแหลม ด่านซับตาลี(พวกนี้คือด่านชั่วคราวมั้ย) ด่านซับ
ตาลี ด่านผักกาดเป็นด่านชั่วคราวแต่ด่านบ้านแหลมเป็นจุดผ่อนปรนคล้ายๆกับที่นี้แหละเมื่อประมาณ 10 
ปีที่แล้ว ด่านบ้านแหลมทางนู้นข้ามไปก็มีคาสิโน มีรถเข็น มีตลาด ทุกอย่างเหมือนก๊อปจากที่นี้เมื่อ 10 ปี
ที่แล้ว ก็ถามว่าถ้าวิธีการจ่ายเงินสด ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโซนลูกค้าทางด้านนี้ก็คือทางพระตะบอง บางที่
พระตะบองก็มีการเอาเงินสดมาให้ (พระตะบองไกลมั้ย) รู้สึกว่าจากนี้ไปไม่น่าเกิน 200 กิโลหรือ200โล
นิดๆครับ ถ้าจากนี้ไปเสียมเรียบ ก็ประมาน 180 กิโลซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าไกลอะไรมากแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้า
โซนนี้บันเตียมันเจยก็คือศรีโสพนเนี่ยครับคือเขาอยู่ทางแถบนี้เขากั้นให้เรา อาทิตย์นึงเขาวิ่งมาหาเรา มา
สั่งของมาดูของ บางกรณีเขาก็หิ้วเงินสดมาให้ผมเลยคือพวกนี้มันก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น(ซึ่ง
มูลค่าที่ถือเงินสดกันส่วนใหญ่ปัจจุบันก็คือไม่เกิน 450,000 ถ้าเกินมันต้องดิแคร์) ผมก็มีดีแคนะครับผมก็
ท าดีแคเหมือนกันคือจริงๆแล้วเงินที่ถือเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ผ่านการดีแคเพราะว่าคือมันต้องแยก
อย่างนี้ครับบางทีกฎหมายเรากระบวนการเราเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดดีหรือไม่ดีนะพ่ีเอาไปกลั่นกรองด้วย 
คือการดีแคมันคือการส าแดงเงิน การส าแดงเงินเขาก็มีหลายละเอียดบอกว่าเงินเนี่ยเราได้มาจากการโอน 
การ แอลซีหรือการถือมาให้ หรืออะไรยังไงแต่ส่วนมากแถวนี้ถือมาให้ทั้งนั้นคือลักษณะเอาเงินผ่านแดน
มาเพ่ือเอามาจ่ายค่าสินค้าแต่ที่นี้สิ่งที่มันเกิดขั้นคือเจ้าหน้าที่ คือเงินมันเยอะแล้วไม่มีใครมาเปิดเงินให้คุณ
ดูคือมันค่อนข้างที่จะอันตราย คือทุกอย่างที่มันค้าเงินสดแบบนี้พอมาอยู่จุดตรงนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างที่
จะล่อแหลมเพราะว่าการถือเงินแบบนี้เขามาความเสี่ยงมันสูง ตรงนี้ก็คุยกับทางกรมศุลว่าเราจะมีวิธีการ
ยังไงหรือว่าเราจะมาคุยกันเป็นเคสเหมือนอย่างผมผมมตัวตนอยู่ตรงนี้นะ ผมเป็นบริษัทอยู่ตรงนี้ผมท าอยู่
ตรงนี้คุณอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรหรือการที่เรามีเอกสารการส่งออกที่ท าให้คุณได้มั่นใจว่าเราคือผู้
ส่งออกที่เกรดดีอะไรแบบนี้คือมันน่าจะต้องมาคุยกันตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าคือการเงินเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่
แม้กระทั่งสรรพากรเขาอยากให้ผมท าทุกอย่างผ่านธนาคารให้หมดแต่ผมบอกว่าผมอยากท านะแต่ผมท า
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ไม่ได้ผมบังคับเขาไม่ได้คุณต้องแบบนี้แบบนั้น เขาบอกว่าเอ้ยคุณเรื่องมาก เขาไปซื้อกับคนอ่ืนมันคือ
ปัญหานึงแล้วมันเป็นปัญหาที่เหมือนโลกแตกอะครับ เพราะทางนี้บอกเอ้ยคุณคุณต้องมีเอกสารนะแบบนี้
นะท าไมคุณไม่โอนเข้าแบงค์ท าไมคุณไม่ให้แบงค์จัดการคุณไม่กลัวเหรอเงินผมบอกให้เงิน 10 ล้านเนี่ยเขา
ถือกันวันหนึ่งแบบเป็นเรื่องแบบไม่มีใครรู้(แต่นั้นหมายความว่าการถือเงินนั้นพบเลท)ต้องรับความเสี่ยงแต่
กระบวนการของบ้านโอนเงินผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยโปรเฟสชั่นนอลอยู่แล้วทุกวันนี้เงินเนี่ยมีเงินสองภาพที่
ไหลเข้าและไหลออกเงินของเราที่ไหลเข้าประเทศเขาเนี่ยไหลเข้าแบบที่เราไม่รู้ตัวเลย อย่างเงินแรงงาน
เนี่ยเราเห็นมั้ยว่าปริมาณแรงงงานเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วเงินที่ผ่านไปประเทศเขมรเนี่ยมันไปแบบไหนคือ
จริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันแค่มีเบอร์โทรศัพท์กับฝากเงินทุกอย่างคือจบมีคนไปเดินรับ  (เขาใช้คอน
เซปมั้ยคอนเซปเดียวกับลาวรึเปล่าค่าแรง) ก็ด้วยครับ (นายจ้างฝั่งไทยเรานี่และผ่านแบงค์แล้วท าการโอน
เงินไปให้บ้านการเงินคนนั้นคนเดียว)ผมบอกเลยจริงๆแล้วโอนเงิน เอาง่ายๆพ่ีมันคือจับแพะชนแกะกิน
(แต่ก็ผ่านแบงค์นะ) ก็ผ่านแบงค์ครับแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ผ่านแบงค์ ลองคิดดูว่ามีเงินสองส่วนที่จะไหลออก 
เงินส่วนแรกผมบอกว่า 10 ล้านวันนี้คือเงินที่บ้านโอนเงินที่ปอยเปตได้รับเสร็จปุ๊ปเขารับแล้วนะครับเขา
จะต้องเอาเงินเนี่ยมาให้ผมแล้วผมนั่งอยู่ที่ฝั่งไทยเนี่ยขายของแต่ 10 ล้านนั้นคิดว่ามีการเอาออกมามั้ย
เผลอๆไม่มีครับมันคือการโอนเงินจากนู้นนั้นนี้เข้ามาที่ไทยแล้วมีการจะเอาเงินไปไหนคุณไม่ต้องหิ้วเงิน
จากทางนู้นไม่จ าเป็นเดี๋ยวผมเบิกเงินส่วนนี้แจกจ่ายเสร็จปุ๊ปคุณตัดเงินตรงนั้นไปเลยนี้ก็คือโพยก๊วนวิธีนึง
แต่โพยก๊วนผ่านแบงค์(มันคือการพัฒนานะแต่ก่อนโพยก๊วนไม่ผ่านแบงค์นะก็คือผ่านพ่อค้าการเงินนี้
แหละ)ถ้าพ่ีไปกสิกรวันนี้พ่ีไปดูได้เลยลูกค้า ร้อยละ 80 เป็นกัมพูชาเกือบทั้งหมด เป็นคนที่ถือกระเป๋าเงิน
เป็นคนที่จดๆๆ ดูว่าเขามาท าอะไรกัน(เขายังบอกอยู่เลยว่าเขาพอจะมีเวลารึป่าวไม่แน่ใจผมบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวลองดูกัน)ก็ลูกค้าเขาเยอะครับ(แล้วจากที่คุณกอบเข้ามาท าตรงนี้ของคุณกอบเองนี้ประมาณกี่ปีและ
รับช่วงจากแม่)ไม่ได้รับช่วงครับตอนนี้คือท าคู่กันไปแม่ผมก็เป็นเชิงขายของผมก็เป็นทางเกี่ยวกับโพล
เสสว่าจะต้องท าอะไรยังไงผ่านพิธีการอะไรยังไง(นั้นมาที่ตัวทักษะทางการเงินทักษะทางการเงินนี้มีปัจจัย
อยู่หลายตัวปัจจัยแรกคือลักษณะของผู้ประกอบการนั้นหมายความว่าเขาต้องมีใจก่อนถูกต้องมั้ยทั้งคุณ
กอบด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการหลายอ่ืนทั้งส่งออกและน าเข้าการค้าชายแดนเนี่ยปัจจัยตัวแรกคือทักษะ
ทางการเงินเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ ) คือการไว้วางใจส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยครับ
จะไม่ได้ได้เหมือนประเทศบ้านเราที่อยู่ๆผมเป็นบริษัทมาขายของให้คุณคุณเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊ป ผมเองเลข 
ปพ20 ของคุณไปอันนั้นคือมันแบบในเชิงทางกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาคือใจล้วนๆคุณโกง 1 ครั้งคือคุณจบ
เลย คุณจะไม่สามารถไปหากินทางด้านนี้ได้อีกเหมือนอย่างบ้านโอนเงินอย่างเงี่ยก็มีช่วยเงินที่เ ปิดแข่ง
กันเนี่นเหละพออยู่ๆไอ้นี่มีประวัติไม่ดีข่าวมันปากต่อปาก(นั้นหมายความว่าบ้านโอนเงินจะมีหลายสาย)ใช่
ครับก็เป็นเหมือนธุรกิจ (งั้นหมายความว่าพวกประสบการณ์ก็มีความส าคัญประสบการณ์อยากเช่นที่คุณ
กอบท ามาเรื่อยๆประสบการณ์มาจากพ่อจากแม่นี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่จะท าให้ทักษะทางการเงินดีขึ้นใน
ขณะเดียวกันคุณกอบคิดว่าคุณกอบเองร่วมทั้งผู้ประกอบการรายอ่ืนมีความรู้เรื่องการค้าชายแดนมาก
ยิ่งขึ้นหรือไม่ ณ ปัจจุบันนี้) มากขึ้นครับเพราะยิ่งท าเราก็ยิ่งรู้มากขึ้นแล้วเรารู้ว่าเราควรจะต้องปรับตัวไป
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ในทิศทางไหน(ค าว่าในทิศทางไหนก็คือตรงนั้น ณ ปัจจุบันนี้ปรับตัวทางด้านนอกระบบอย่างไรและส่วน
ใหญ่เนี่ยเอาฝั่งไทยก่อนนะเขาพยามเรียนรู้ท าความเข้าใจการค้าชายแดนระบบการช าระเงินพยายามเข้า
ระบบมั้ย) พยายามเข้าระบบมั้ยคือตอนนี้ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าไม่พยามยามนะแต่คือต้องท าควบคู่กันไปเรื่อยๆ 
ไม่ใช่อยู่จะให้มาท าให้มันเข้าระบบทันทีมันยาก คือพวงมาลัยอาจจะใช้เวลาหมุนนานหน่อยกว่าจะตีโค้ง
ได้(เปรียบเสมือนอยู่ในช่วงศึกษานั้นเอง)คือเราบอกไม่ได้ว่ายังไงคือเราอะพร้อมแล้วทางไทยเนี่ยพร้อมคือ
เราใช้ทุกอย่างถ้าในเชิงการค้าคืออย่างของผมเนี่ยมันเป็นเชิงสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยมันไม่ได้ขายเหล็ก
ขายปูนขายปุ๋ยขายอะไรที่ค่อนข้างที่จะวอลุ่มใหญ่แล้วมูลค่ามาก(ทั้งบีโปรทั้งกอบธนเดชเป็นสินค้า
ประเภทเดียวกัน)ใช่ครับผมขายอุปโภคบริโภคครับพวกของกินของใช้น้ าอะไรทุกอย่าง(แล้วที่นี้ในส่วน
ปัจจัยที่ พ่ีพูดเมื่อตะกี้นี้ย้อนกลับไปที่ฝั่งกัมพูชาโอเคลักษณะบุคคลเขาเนี่ยต้องใจละแต่ส่วนทาง
ประสบการณ์เขาเองทั้งความรู้เขาเองเขามีการพัฒนาด้วยใช่มั้ย)เอ่อพัฒนา คือ ณ ตอนนี้ถ้าสมมติระบบ
ทางธนาคารบ้านเราเขาก็พยายามเข้ามามันต้องใช้เวลาเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขาด้วยซ้ า(จริงๆที่ลาว
เหมือนกันพอทางเราอยากท าทางนู้นเขาไม่สะดวกล่าสุดลูกผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์มา
เขาบอกพอเขาไปดิวที่แบงค์กรุงศรีฝั่งนู้นแล้วเขาไปดิวที่พรหมสวรรค์พนักงานนั่งคุยกันเฉยไม่ได้ท าอะไร
คอนเน็คชั่นตัวนึงใช้เวลาสองสามชั่วโมงนี่แหละคือปัญหา)แล้วมาใช้แบบอย่างเงี่ยทุกอยากคือยก
หูโทรศัพท์ไม่ต้องเดินไปแบงค์คือมันสะดวกมากเพราะว่าเขาคือโปรเฟสชั่นนอลที่เขาท าในสายงานแบบนี้
มานานแล้วแบงค์มาทีหลัง อยู่ๆแบงค์จะให้เขาไว้วางใจ เขมรเขาก็พูดว่า แบงค์คือฝรั่งคุณเอาเงินไปให้ฝรั่ง
คุณเอาเงินไปให้นายทุนเงินไปอยู่กับเขาเมื่อไรเขาจะให้เงินมาก็ไม่รู้ถ้าเป็นบ้านโอนเงินจ าได้ไอ้เนี่ยเป็น
เจ้าของเนี่ยให้เงินมันไปแล้วไม่มีมั่วคือออกทุกอย่างให้มันใช้ระบบแบบใจกับใจทั้งนั้นเลยอะ ถามคุณจะ
โกงนะไม่เป็นไรครับบ้านเรามันใช้กฎหมายจัดการครับบ้านเขาโอเคกฎหมายมันยังไม่ศักดิ์สิทธิเท่าไรแต่ก็
กลับไปเข้าป่ากินก็จบคือเราต้องเข้าใจว่ามันเหมือนเราเมื่อกี่ปีที่แล้ว แล้ววันนึงเหมือนเรามาอยู่ในสิงคโปร์
ที่มามองไทยในยุคนั้นหรือตอนนี้เราเป็นไทยที่มามองเขมรในยุคนี้คือผมเชื่อว่าการพัฒนาอะไรมันเกิดขึ้น
ได้แน่นอนแต่มันต้องใช้เวลาแล้วเวลาอันเนี่ยเมื่อไรมันจะวิ่งมาบรรจบกันหรือมันจะวิ่ งเหลือบๆกันแบบนี้
ไปเรื่อยๆมันไม่มีใครตอบได้ถึงขนาดเปิด AEC แล้วทุกคนก็ยังถามว่านี่เปิด AEC แล้วหรอตลาดโรงเกลือก็
ถ้าดูข่าวดูอะไรมาเนี่ยเข้าตลาดโรงเกลือช่วงนี้ก็จะเห็นตลาดโรงเกลือเงียบทุกอย่างมัน(จากหลายๆ
ประเด็นที่เกิดขึ้นเนอะ มีเหตุการณ์อะไรแปบเดียวก็อยู่ที่คนจะมองลบมองบวกแล้วทีนี้คนที่รับสื่อเขาก็ไป) 
คือตรงนี้มันเป็นอะไรๆที่ 50-50 อย่างเรื่องตลาดโรงเกลือมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องลิขสิทธิ์ ทั้งกระเป๋าแบรนด์
เนมบ้าง อะไรเงี่ย ซึ่งในแต่ยุคที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีการปิดตาข้างนึงตลอดเพราะว่าของพวกนี้มาจาก
เขมรเอามาขายที่โรงเกลือ ตลาดโรงเกลือมันเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีที่แล้วมันตั้งอยู่ตรงนี้มันก็ยังคงถูกตั้งอยู่ตรงนี้
แต่พอดีมีตลาดโรงเกลืออยู่ตลาดเดียวในประเทศไทยที่เป็นตลาดที่ขายของของชาวต่างชาติซึ่งมันมาอยู่ใน
เมืองไทยแต่ถ้าเราไปด่านอ่ืน จะไปด่านแม่สอด แม่สายไปซื้ออะไรคุณต้องข้ามไปฝั่งนู้นเพ่ือที่ จะซื้อ
เพราะฉะนั้นตลาดโรงเกลือมันเกิดขึ้นแล้วแต่การแก้ไขปัญหาหรืออะไรพวกนี้มันต้องดูเข้าด้วย จริงทุก
วันนี้แล้วคือมันอยู่ในจุดที่โรงเกลือก็แย่ แย่ในแบบที่ตลาดโรงเกลือมันเคยเป็นแบบนี้ทางเราเราก็ไม่ได้
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ชัดเจนที่แบบโอเคคุณเลิกขาย ขายไม่ได้และไม่แน่เขมรเค้าอาจจะยกโขยงไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้แล้ววันนั้น
ตลาดโรงเกลือจะเป็นยังไงแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะคิดยังไงหรือคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้า
มันเป็นอย่างง้ันจริงๆปุ๊ปเท่ากับว่าเงินดูดเข้าเขมรแบบ 100% ละทั้งตลาดทั้งอะไร ทั้งคาสิโนคือเราไปปุ๊ป
เราต้องก าเงินแล้วก็ไปใช้ตรงนู้นตรงนี้อาจจะไม่มีแล้วหรือยังไง(ซึ่งปัจจุบันนี้ปัจจัยตัวเมื่อกี้นี้คุณกอบฝั่ง
นู้นเขาเริ่มพยามยามเรียนรู้เพ่ิมเติมนั่นหมายความว่าทักษะการค้าชายแดนทักษะการเข้าถึงทางการเงินก็
มีมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มมาใช้แบงค์เขาถือเงินสดมาก็จริงแต่เขาก็ยังมาใช้แบงค์ฝั่งเรา) เขารู้ด้วยซ้ าว่าค่าโอน
เท่าไรเวลาโอนผ่านธนาคาร(นั้นหมายความว่าฝั่งเขาเนี่ยก็มีข้อจ ากัดในการถือเงินมาฝั่งเรา)มีข้อจ ากัดมั้ย
เหมือนว่าจริงๆแล้วมันก็มีกฏหมายของเขาทั่วประเทศแหละครับก็คือทั่วโลกและครับเวลาคุณเอาเงินออก
จากประเทศเท่าไรจะต้องมีการส าแดงจะต้องมีการชี้ที่มาที่ไปของเงินแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้มันชายแดนครับ
(เขาก็มีทักษะของเขาการบริหารจัดการตัวเองไม่ว่าจะบริหารเรื่องเวลาเรื่องต้นทุนความรู้ต่างๆ) ครับ และ
สุดท้าย ณ ปัจจุบันนี้ไอ้ตัวปัจจัยพวกนี้ทักษะทางการเงินไม่ว่าจะคุณกอบเองผู้ประกอบการรายอ่ืนมนฝั่ง
บ้านเราผู้ประกอบการฝั่งนู้นเขามีแนวคิด ทัศนคติดีมั้ยกับแบงค์ดีเพ่ิมขึ้นมั้ย)  ดีขึ้นมั้ยหรอครับคือ ณ 
ตอนนี้ลักษณะทางบ้านเขากับบ้านเราเนี่ยมันเหมือนยังอยู่คนละขั้วนะเราอย่าไปคิดว่าคนบ้านเขาซะส่วน
ใหญ่จะมารู้ว่าวิธีการเข้าแบงค์อย่างบ้านเรานอกจากคนที่อยู่ชายแดนครับเขาจะรู้  (คือผู้ประกอบการโดย
แท้จริง)ถ้าคนทั่วไปที่เขาอยู่ข้างในหน่อยอะไรแบบนี้อาจจะมีแบงค์ ไทยพาณิชย์ กสิกร แต่นั้นคือเป็น
แบงค์ที่ท างานไม่เหมือนอย่างงี้ ตัวแนวคิดทัศนคติเขามีมากขึ้นเพราะเขาต้องท ามันถูกบังคับไปในตัวเขาก็
เลยต้องพยายามที่จะท าในเมื่อเขาต้องการที่จะท าธุรกิจ (ทั้งๆที่เขาไม่ยอมรับในตัวกฎระเบียบอะไรพวก
นี้) แต่ส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่าเงินมันจะถูกหมุนอยู่ในนั้นแหละในการโอนเงินนี้แหละครับ(แต่สุดท้ายถึงแม้
จะนอกระบบยังไง จะบ้านโอนเงินมายังไง จะถือเงินสดมายังงั้นก็ต้องมาผ่านระบบแบงค์คือเงินมันจะวิ่ง
มาเองโดยอัตโนมัติ) ใช่อาจจะเป็นร้อยคนรวมกันมามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือร้อยคนนี้อาจจะไม่
พร้อมมาเข้าแบงค์ที่เดียวแต่ร้อยคนเนี่ยมีความประสงค์ท่ีต้องการใช้ทรานเซคชั่นที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถ้า
ใช้ในทางตรงทางอ้อมแค่นั้นเอง(แต่สุดท้ายถึงแม้ที่นี้พ่ีคิดว่านะเท่าที่ไปประเมินที่ลาวค่อนข้างมีใจที่จะมา
เข้าระบบตรงนี้มาขึ้นถึงแม้ว่าจะใช้นอกระบบอยู่ที่นี้จะมากกว่าที่ลาว) คือผมว่าถ้ามันอยู่จุดตรงนั้นอะเรา
ก็ต้องหนึ่งคือต้องไปทางแบงค์เนี่ยผมดูนะการบริหารงานอย่างแบงค์ที่เนี่ยลูกค้ากัมพูชาเขาเยอะนะจริงๆ
แล้วเขาควรจะขยายหรือว่าเอาบุคลากรที่เป็นชาวกัมพูชาก็ได้แต่ก็มาท างานในกสิกรประเทศไทยเนี่ยเพ่ือ
อะไรเพ่ือตอบสนองความต้องการของกัมพูชาที่เขาจะวิ่งเข้ามาใช้บริการแต่ทุกวันนี้คือสาขาโรงเกลือคือ
สาขาที่แบบก็มีแต่ไทยล้วนแล้วพนักงานก็จะไปว่าเขาไม่ได้คุณจะให้เขาขายทั้งประกันให้เขามานั่งท างาน
แบบนี้ด้วยมันเลยกลายเป็นว่าเขาก็ท าให้มันเเค่เสร็จแค่จบไปหน้าที่เขา(เพราะถ้าขายประกันมีเป้าเขาก็
ท าให้มันถึงเป้าที่ตั้งไว้) ถึงท างานมากข้ึนยังไงแต่ไม่ขายประกันก็อยู่ไม่ได้คือผมก็เข้าใจทุกอย่างนะแต่ก็แค่
ว่าถ้าจะท าให้มันจริงจังคือในทางแบงค์อะก็ต้องควรที่จะลงมาดูด้วยว่าแต่ละจุด แต่ละชายแดนเนี่ยมัน
เป็นยังไง อะสมมติถ้าพ่ีไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาจากสถาบันที่พ่ีมาถามเกี่ยวกับท าวิจัยพ่ีอาจจะเป็นคนของ
แบงค์มา มานั่งคุยกับกอบธนเดชมานั่งคุยกับบีโปรมานั่งคุยกับทุกๆเจ้าว่าตอนนี้ผมจะต้องท ายังไงดี(มีม้ัย
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แบงค์ที่เข้ามาคุย) ไม่มีเลยครับถึงจะมีเขาก็ร่อนจดหมายมาว่าคุณสนใจมั้ย (แล้วเขามีเทรนมั้ยมีโปรเจคมี
อะไรมั้ยที่เนี่ยสาขานี้เชิญผู้ประกอบการไปคุยกันไปสื่อสารกัน) ไม่มีครับไม่มีอะไรขนาดนั้นแค่แจ้งว่ามี
โครงการอย่างนี้นะแบบนี้นะคือเราก็เข้าไปร่วมแล้วก็ส่วนมากก็เหมือนฟังเรื่องของเขาที่เขาเสนอมา(แล้ว
คุณกอบมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถามว่ามันดีมั้ยผมว่า
มันดีอยู่แล้วครับมันคือการกระจายรายได้ กระจายความเจริญให้มันไปอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและความ
สะดวกของผู้ประกอบการจะอยู่บริเวณนั้น ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นอ๊อฟชั่นเลือกส าหรับนักลงทุนต่อไป
ผมอาจจะไม่ต้องมานั่งประกอบรถยนต์แค่ที่ในประเทศไทยผมอาจจะส่งมาประกอบพ้ืนฐานอยู่ที่เขมร
ก่อนหรือเอาเบาะเอาอะไรมาให้ทางเขมรเย็บใส่ตู้มารวมกันแล้วมาแอสแซมบี้ที่ประเทศไทยแล้วส่งไป
ตอนนี้ถ้าพูดถึงลักษณะตอนนี้มันคือการผนึกก าลังพ่ีแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่
เดียวที่เราจะต้องคุมทุกอย่างผมมองไว้ว่าถ้าในเมื่อเราตอนนี้เหมือนเราเป็นศูนย์กลางแล้วถ้าเปิด AEC
จริงๆถามว่าใครๆก็ต้องวิ่งผ่านไทยคือคุณจะไปพม่า ผมจะไปเวียดนามจะไปลาวก็ต้องวิ่งผ่านไทยทั้งหมด
หรือจีนจะมาเที่ยวประเทศไทย จะไปมาเลเซียก็ต้องวิ่งผ่านประเทศไทยแต่ที่นี้ผมปวดหัวอยู่อย่างนึงมี
ประเทศเราเนี่ยที่พวงมาลัยขวาระบบแต่นอกเราทั้งหมดเนี่ย ยกเว้นพม่าหรือลาวหรือมาเลที่ยังเป็นพวง
มาลับขวาแล้วในละแวกบ้านเราทั้งหมดนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายทั้งหมดคือถามว่าพร้อมรึยังประเทศไทย
พร้อมรึยังผมบอกเลยว่าประเทศไทยไม่พร้อมที่จะไปบ้านอ่ืนแต่ประเทศอ่ืนเขาพร้อมมาบ้านเราอยู่แล้ว
เห็นนรถจากลาวมั้ยครับวิ่งเข้ากรุงเทพสบาย รถเขมรวิ่งเข้ากรุงเทพสบายแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีคน
ไทยคนไหนกล้าขับเข้าไปเขมรทุกคนยังกลัวอยู่เลยว่าเอ้ยเข้าเขมรปลอดภัยป่าวเดี๋ยวโดนปล้น นู้นนั่นนี้ 
จ้างรถไปดีกว่าไม่กล้าเอาไปหรอกคือตอนนี้ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยสิทธิประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเขาใช้เขาเริ่มใช้มา
นานแล้วด้วย(แล้วตอนนี้โครงการมันไปถึงไหนแล้วตามความคิดของคุณกอบของเศรษฐกิจพิเศษ)ก็ผมฟัง
ข่าวมามันก็จะเป็นโครงการแล้วก็เป็นนโยบายแต่ผมยังไม่รู้คือเราก็เห็นทางเขมรเข้าก็มีแอคชั่นนี้เกิดขึ้นมี
การสร้างถนนมีอะไรตรงนี้แต่บางที่ผมเบื่อกับการที่มาเห็นข่าวแบบนี้แล้วเหมือนเรา (คือฝั่งบ้านเราเนี่ย
พ้ืนที่มันบริเวณไหน)ตายถ้าจะเข้าทางนู้นก็คือทางป่าไรไ่ปป่าไร่ก็คือโรงเกลือเนี่ยครับ(แล้วตอนนี้รูปธรรม
ของเศรษฐกิจพิเศษคือยังไม่เห็นอะไรหรือว่ายังเป็นโครงที่เขาคุยกัน) ผมก็ไม่รู้ครับทางนี้ก็งบประมาณมา
อะไรมาแล้วนะแต่รู้สึกว่ามันมีการท าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้คือก็เป็นโปรเจคที่ได้ยินมาทางฝั่งเขมร
เขาก็มีปฏิกิริยาตรงนี้แล้วก็เขาก็มีการแบ่งโซนแต่จะเสร็จเมื่อไรอะไรยังไงก็อีกเรื่องนึง(พ่ีก็คุยประมานเนี่ย
แหละการเข้าถึงในส่วนเมื่อกี้ครับแล้วเดี๋ยวไปวิเคราะห์)ก็เรื่องทางการเงินก็อย่างที่บอกและครับเมน
หลักๆพ่ีมาประเทศเขมรพ่ีก้รู้ว่าไอ้คนที่ซื้อขายกับคนเขมรเขาใช้วิธีการแบบไหนซึ่งเรื่องนี้มันคือเรื่องหลัก
แต่เรื่องที่พ่ีจะไปพรีเซนต์หรือไปบอกว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยคุณควรจะท าอะไรยังไงผมแนะว่าอย่ามอง
แค่ภาพธุรกิจขนาดใหญ่ระหว่างประเทศแต่คุณก็ไปมองในระดับของบริษัทหรือระดับของเม็ดเงินที่
ค่อนข้างที่จะมากหรือบริษัทกับบริษัทร่วม เอ็มโอยู กันอะไรทั้งหลายแล้วก็เอามาเขียนเป็นแพทเทินของ
สินค้าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าภาคขนาดเล็กแบบนี้จริงแล้วมันเล็กนะแต่เหมือน
กองทัพมดอะมันรันทุกวันมันวิ่งทุกวันแต่มันคือเงินก้อนน้อยๆที่มันรอเวลา (วอลุ่มมันจะมีความถี่)แต่แบบ
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นู้นอาจจะเป็นการลงทุนหรืออะไรสักอย่าง การซื้อะไรที่แบบว่าระดับคือขนาดใหญ่มีแบงค์เข้าไปอยู่ใน
ส่วนร่วมหรือโปรเจคตรงนั้นอันนั้นก็คือส่วนนึงแต่ผมมองตรงนี้พอมันเป็นเหมือนตลาดแบบนี้คือจริงๆแล้ว
แบงค์น่าจะเข้ามาหรือมีอะไรที่ช่วยเหลือ ซับพอร์ท คือ ณ ทุกวันนี้แบงค์ที่ผมใช้อยู่คือเขามีแพคเกจมี
อะไรมาช่วยเหลือมั้ยคือถามว่ามีม้ัย มีแต่ไม่ได้มีในลักษณะของการที่เข้ามาเสนอแบบพิเศษ 
 

 

หน่วยงาน : บริษัท กบินทร์ค้าของเก่า  
  จ ากัด ปราจีนบุรี 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสมคิด ล้อค า 
  ผู้จัดการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.13 บริษัท กบินทร์ค้าของเก่า จ ากัด ปราจีนบุรี 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณสมคิด ล้อค า บริษัท กบินทร์ค้าของเก่า จ ากัด ปราจีนบุรี ฯ นี้ สามารถ
สรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้  
 1.บริษัท กบินทร์ค้าของเก่า จ ากัด เป็นผู้ประกอบการการน าเข้าของเก่าจากกัมพูชา 
 2.มีแนวคิดเก่ียวกับการค้าชายแดนว่า จะมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า จะต้องมีความรู้ทางการค้าชายแดนมากขึ้น มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญมากขึ้น จนเป็นประสบการณ์ที่ดี และ มีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร 
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า เป็นการใช้นอกระบบโดยวิธีโพยก๊วน ด้วยการโอน
เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ มีการใช้บริการหลายธนาคาร 
 

 

 
หน่วยงาน : บริษัท ยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า  
  จ ากัด ปราจีนบุรี 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณรัชนี วีรกุล 
  ผู้จัดการทั่วไป 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.14 บริษัท ยิ่งวัฒนาทาปิโอก้า จ ากัด ปราจีนบุรี 
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ถาม   ในฐานะที่บริษัทของคุณเป็นผู้ประกอบการน าเข้าที่อยู่อันดับต้นๆ ของกระทรวงพาณิชย์ที่ผมได้
รายละเอียดของรายชื่อประมาณนี้ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเข้าถึงทางการเงินการน าเข้า
อย่างไรบ้างคือถ้าน าเข้าจากกัมพูชาท่านช าระเงินโดยวิธีไหนแล้วใช้หลายแบงค์ไหมครับ 
ตอบ   ลักษณะโอนเงินเป็นหลักแล้วแต่เครดิตแบงค์ตอนนี้มีอยู่หลายแบงค์ 
ถาม   แล้วสินค้าท่ีคล้ายเราที่โน่นมีประมาณกี่ราย 
ตอบ   มีไม่เยอะ มีอยู่ 5 ราย 
ถาม   แล้วทางด้านขวาคุณท าธุรกิจตรงนี้มานานหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ ไม่ว่าทางคุณเองหรือ
ผู้ประกอบการทางด้านกัมพูชามีความรู้มีทักษะทางด้านการค้าชายแดนกับระบบการช าระเงินโดยผ่าน
แบงค์มากขึ้นไหมจากเวลาปัจจุบันนี้ 
ตอบ   มันมีอยู่ระบบเดียวคือโอนเงินก็คือโอนให้เขาแล้วเขาก็เบิกไม่ได้โอนผ่านธนาคารบ้านโอนเงินส่วน
ใหญ่ตอนนี้ชาวกัมพูชาสามารถเปิดบัญชีชายแดนได้สมมติเปิดจากบัญชีกสิกรโรงเกลือเราก็โอนจากบัญชี
ที่เรามีอยู่แล้วก็โอนไปที่นั้นเลย ของเราจ่ายโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวแทน 
ถาม   ในปัจจุบันเขามีทักษะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ใช่ไหมครับทางเขาเองมาใช้ระบบธนาคารบ้านเรา 
ตอบ   ไม่เห็นเขาต้องท าอะไรเลยเขาก็เดินเข้าเดินออกกันทุกวันอยู่แล้วก็เบิกเงินโอนเงินปกติไม่มีอะไร
พิเศษไม่มีอะไรซับซ้อน 
ถาม   โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไรบ้างครับ คิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้ค้าอะไรบ้าง 
ตอบ   ไม่เห็นมอีะไรคืบหน้าเลยรายเล็กคงไม่ได้หรอกคงได้แต่ผู้ค้ารายใหญ่เพราะเงื่อนไขเยอะไม่ได้เปิด
กว้าง 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ 
  สระแก้ว 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสมวงศ์ จงเจริญชัยพร 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.15 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ สระแก้ว 
 
(หลักการค้าชายแดนนะท่าน)  ครับ ( ตรงนี้ผู้ก่อการค้าชายแดนบีโปรเมื่อตะกี้ ผมไปคุยกับบีโปรมา บีโปร
เป็นลูกค้าของที่นี้) ใครนะฮ่ะ (บีโปร  กอบธนเดช ไปคุยกับคุณกอบเขามา ก็เขามีแนวคิดอะไรประมาณนี้ 
การเข้าถึงซึ่งเรื่องของผมโอเคมันเป็นนอกระบบมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วการค้าชายแดนผมจะพูดถึง
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เฉพาะทางการเมืองการค้าชายแดนที่นี้ส่วนใหญ่ลูกค้านี้ ผู้ประกอบการคนไทยเยอะมั๊ยครับ) เออ..เท่าที่
สัมผัสโดยธนาคารในส่วนขององค์กรส่วนใหญ่ธุรกรรมทางการเงินจะเป็นชาวกัมพูชาซะ 80 เปอร์เซ็ นต์ 
(80 เปอร์เซ็นต์นี้คือเขาถือเงินมาเหรอครับ) เออ..ส่วนใหญ่จะผ่านบัญชีคือการท าธุรกรรมจะโอนอะไร
ต่างๆ เนี่ยะส่วนใหญ่จะไปท าที่ตู้ อาจจะเป็นทางอ่ืน (คือให้เงินค้างบัญชีไว้เขาจะโอนให้ใครก้อใช้กระแส
ของตู้นั้นไป ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นค่าสินค้าซะเป็นส่วนใหญ่ค่าแรงมีมั๊ย) ส่วนใหญ่ก้อจะเป็นค่าสินค้าค่าแรง
ก็มีบ้าง(มันมีข้อจ ากัดทางการเงินระหว่างประเทศมั๊ย) ระหว่างประเทศเรื่องด่านนี้ผมไม่มีความรู้แต่ถ้า
เรื่องของแบงค์การท าธุรกรรมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไปต้องรายงาน ส่วนใหญ่จะเป็นเงินไทย (เขาลิ
สมาเป็นเงินบาทแล้วเขามาเปิดบัญชีเงินบาทของเราและการเปิดบัญชีส าหรับคนกัมพูชาตรงนั้นเราต้อง
ท าอย่างไร) เอกสารก็ใช้พาสปอร์ตและที่อยู่ก็ที่อยู่ในเมืองไทยที่สามารถติดต่อได้ (ส่วนใหญ่เป็นบัญชีบัตร
แลนด์ซี่ ค่าธรรมเนียมค่าสินค้า แล้ว ณ ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการทั้งกัมพูชาทั้งไทยส่วนใหญ่มีความรู้
ทางด้านการเงิน มีความรู้ทั้งทางด้านระบบการช าระเงิน รวมทั้งการค้าชายแดนมีมากขึ้นใช่มั๊ยครับ) มี
ครับมีค่อนข้างจะรู้(ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นมั๊ยครับ)ชัดเจนมากขึ้น(รวมทั้งส่วนเรื่องการค้าชายแดน
รายละเอียดการค้ามากขึ้นรวมทั้งการช าระเงิน)ใช่ครับ (ส่วนระบบของการช าระเงินตอนนี้เขาถือเงินสด
มาเข้าบัญชีในการโอนก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว แล้วแต่วิธีการโอน แล้วทีนี้ วิธีการโอนแบบอ่ืนยังพอมีบ้า ง
หรือไม่มีเลย) ก็ยังพอมีบ้างส่วนใหญ่เป็นขบวนการของศูนย์ต่างประเทศ จะเป็น304 อยู่ชั้นสอง เมื่อก่อน
ของเราก็ท าท่าว่าเปิดศูนย์ต่างประเทศไปทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ท า เพราะว่าเป็นเรื่องขององค์กร ต้นทุน หรือ
ว่าการท าธุรกรรมอาจไม่เยอะมาก (ก็จะเป็นแบบไฟแนนซ์มากกว่า  ฟังดูแล้วผู้ประกอบการจะเป็นผู้ที่
ค่อนข้างมีประสบการณ์มากอยู่แล้ว) ผมคิดว่าคนท าธุรกิจคนไทยนะครับที่ท าธุรกิจกับฝั่งโน้นส่วนใหญ่จะ
เป็นคนพื้นท่ี ที่นี่แรกๆที่เริ่มขบวนการ ก็จะมีส่งออก แต่ส่งออกผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ แต่ว่า
ถ้าเป็นส่วนของลูกค้า ก็จะมีการส่อ อย่างที่บอกของกอบ ธนเดช (อย่างที่ท่านพูดถ้าเป็นคนเก่าที่ท ากันถ้า
เป็นพ่อแม่ก็จะมีการถ่ายโอนให้ลูก ๆเช่นเดียวกัน)แต่ถ้าเป็นคนใหม่ต้องเหนื่ อยหน่อยล าบาก(ต้องเปิด
อะไรใหม่หมดทุกอย่าง ต้นทุนทั้งนั้น)แล้วก้อฝั่งโน้นก็จะต้องอย่างเดียวเลย(ต้องสดอย่างเดียว ที่นี่ถือเงิน
สดติดตัวกันยังไงระหว่างสองด่าน) คือ ข้อก าหนดของด่านผมไม่รู้ว่าเขาจะแบกสักเท่าไหร่(คือสี่แสนห้าไม่
เกินสองล้านเงินสดได้มันเปลี่ยนมาเมื่อปี2556  ก่อนปี 2556 อยู่ที่500,000ถ้วน ตอนนี้ก็450,000 ไม่เกิน 
2,000,000 บาท  เมื่อกี้โทรคุยกับท่านนายด่านพอดีท่านก าลังเดินทางอยู่ เดี๋ ยววันนี้ก็ต้องพบนายด่าน
ด้วย)เช่นกัน (นั่นหมายความว่าจากปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งมีทั้งความรู้ประกอบธุรกิจมานมนาน
แล้ว ทักษะทางการเงินเขาค่อนข้างมีการพัฒนามากขึ้นอย่างแน่นอน) ส่วนใหญ่รุ่นพ่อตอนนี้มารุ่นลูกแล้ว 
(รุ่นลูกเวลาเราพูดอะไรจะง่ายขึ้น การศึกษาง่ายขึ้นช่วยในส่วนนี้ด้วย แล้วส่วนแนวคิดทัศนคติ ) แนวคิด
หมายถึงเรื่องอะไรครับ (อ่า..เรื่องของผู้ประกอบการปัจจุบันจากที่ เขาประกอบธุรกิจมีความรู้มากขึ้นมี
การฝึกทักษะมากขึ้นหมายความว่าเขามีแนวคิดที่จะเข้าแบงค์มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว พูดถึงรุ่นปัจจุบันที่
เกิดข้ึน) แนวคิดเข้าแบงค์มันโดนบังคับด้วยแนวคิดอะไรบ้างอย่าง เช่น ต้องผ่านบัญชี นโยบาย ดีแค ต้อง
ผ่านบัญชี แต่ว่าระบบ แบงค์พยายามดีไซด์ให้ระบบมันรองรับ ไม่ว่าระบบ Pay-Banking  Pay Cyber 
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Banking อะไรเหล่านี้ ที่เขาสามารถธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ ทางโทรศัพท์ก็ได้ ทางโมบายก็ได้ ความ
สะดวกมากขึ้น แต่ว่าความรู้เหล่านี้เขาโอเคแล้ว (มีความสะดวก มีความรู้ แต่ปัจจัยที่ส าคัญนั่นคือ
ค่าธรรมเนียม เขามองว่ามันเป็นต้นทุนประเด็นหนึ่ง) แต่เขายังมองเรื่องความสะดวกสบายมากกว่า ส่วน
ใหญ่ค่าธรรมเนียมเท่าเขาจะสู้ (จะเป็นระบบแบงค์หรือนอกระบบก็ตามเขาจะสู้หมด ทุกอย่างโฟลด์ )ใช่ 
อย่างองค์กรของผมนี่ลูกค้าจะเยอะอะไรที่ท าให้เขาได้เร็วความพึงพอใจก็จะเกิด (นั่นส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกค้ากัมพูชามากกว่า) ใช่กัมพูชามากกว่าแต่คนมาไม่ใช่เจ้าของเงินเลย  ที่จะเป็นคนเดินเงิน (อันนี้จะเป็น
บ้านโอน ซึ่งคอนแนคชั่นเขาเยอะมาก) ใช่ๆๆ (เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของการค้าชายแดน ที่นี่เราใช้
ความหมายว่าบ้านโอนเงินมีความหมายเดียวกับพ่อค้าทางการเงิน เป็นโพยก๊วนใช่มั๊ยครับ เพราะว่าการ
ช าระเงินนอกระบบ หลัก ๆมันจะมีอยู่ 3 ตัว คือ เงินสด โพยก๊วน พ่อค้าผู้ประกอบการ  ส่วนใหญ่จะใช้วิธี
ที่สองคือใช้บ้านโอนเงิน คือโพยก๊วนใช่มั๊ยครับ ) ใช่ครับ บางครั้งเราก็มองว่าเขาเราเหมือนสถาบัน เอา
เฉพาะโรงเกลือนะครับการเอาเงินมาให้เรา มาเข้าบัญชี ดูแลเบื้องต้น (อย่างน้อยเขาก็สบายใจว่าสมมติ
เงินสดเขามีอยู่ 10 ล้านเขายังมีที่เก็บไว้ก่อนใน 10 ล้านนี้เขาจะบริหารจัดการมันยังไงเป็นอีกเรื่องนึงที่เขา
จะตัดสินใจเลือก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการโอนเงินถ้าเราผ่านเคาเตอร์มันจะมัค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเขากด ATM
โอนเงินก็จะถูกลงเขาเลือกATMมากกว่าใช่มั้ย) เขาจะเลือก ATM ก่อน (แล้วท่านคิดยังไงกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) ในมุมมองของผมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นของแบรนด์เนมโดนก๊อปอะไรแบบนี้แต่ลิขสิทธิ์มันมีมาตั้งนาน
แล้วอยู่ๆเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยไม่ให้ขาย อยู่ๆจะบอกว่าเอ้ยจับก็จะล าบากอยู่จะคุยกันไม่จบแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะ
ห้ามเนี่ยมันต้องห้ามตั้งแต่แรกแล้วพอมาอย่างเงี่ยผมถ้าว่าเขมรเขาก็บอกเขาก็มีกระแสมาว่าเขาจะกลับ
บ้านละ เขาก็ไปค้าขายในเขตของเขาก็ไปเปิดตลาดคนไทยก็ต้องข้ามไปซื้อ(ก็เนี่ยเมื่อเช้าคุณกอบก็พูดมา
แบบเนี่ยถามผมว่าถ้าประเด็นเกิดขึ้นกัมพูชาตัดสินใจย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนั่นหมายความว่าคนไทยต้องถือเงิน
สดไปฝั่งนู้นใช่มั้ย) ใช่ครับถือเงินสดไปซื้อฝั่งนู้น ถามว่าเขตเศรษฐกิจถามว่ามันต้องผ่อนปรนแล้วผ่อนปรน
ขนาดไหนก็ยังไม่ชัดเจน อยากจะห้ามอยากจะไม่ให้ขายอยากจะแล้วท าไงกัน(แค่ตรงนี้มันเป็นประเด็น
กฎระเบียบอะไรที่มากขึ้น) เราเข้าใจว่าของเขามันก็ก๊อปของเขามาภูมิปัญญาเราเข้าใจแต่ไม่น่าปล่อย
ละเลยมาขนาดนี้(จนมาเยอะขนาดนี้เนอะเราจะมาแข็งซะทีเดียวมันก็ยาก)แล้วเดียวพอถ้าเกิดว่าเขาไม่ซื้อ
ของเราละเขาหันไปซื้อทางเวียดนามไปที่อ่ืนที่เขามีครบทุกอย่างทีนี้แล้วท าไงหล่ะแล้วก็มุมมองเหมือนกัน
ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะออกแนวไหน ตอนนี้ก็แค่รณรงค์เฉยๆ (เป็นนามธรรมหมดเลยใช่มั้ยครับพ้ืนที่ แลนด์
มาร์ค เลเอาท์อะไรยังไม่ลง) แต่ก็มีบางร้านเขาก็ปิดร้านหล่ะก็มีปิดร้านเลยมีถ้าคุณผ่านไปเนี่ยก็มีปิดประตู
ถ้าปิดยาวๆมันก็มีป้ายภาษาเขมรติดอยู่(ตรงนี้จากที่เป็นปัญหาด้านลิขสิทธิ์กันตรงนั้นใช่มั้นครับจาก
เหตุการณ์วันนั้นกระทบเยอะมั้ยครับ)ก็มีๆเขาก็กลัวเขมรไปท าร้ายเจ้าหน้าที่เขาก็กลัว(การสื่อสารต่างๆก็
เป็นสิ่งส าคัญ) จากคนที่ 1 มาคนที่ 10 เนี่ยคนใส่ไข่กันคนละฟองก็จบละใช่มั้ยฮะผลจะออกมาดีไม่ดีส่วน
ใหญ่จะไม่ดีหรอกไม่มีคัยบอกว่าดีหรอกนี่ส่วนใหญ่ผมจะตอบในมุมมองของทางแบงค์(ผมก็จะคุยกับ
ผู้ประกอบการก็จะเป็นมุมของผู้ประกอบการก็จะตอบเรื่องของใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอา
หลายๆประเด็นมาประกอบกันเพ่ือจะไปออกแบบสอบถาม)(ตอนนี้วอลุ่มเยอะมั้ยครับที่ผู้ประกอบการมา
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เปิดบัญชี)จ านวนเปิดหรือว่าจ านวนเงิน(จ านวนของผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งมีการเปิดบัญชีเพ่ิม) ราย
ใหม่ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อย(จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคล)บุคคลธรรมดานิติบุคคลไม่
ค่อยมีมีเข้ามาคุยมาสอบถามข้อมูลบ้างแต่ก็ยังไม่เห็นมาเปิด(แล้วในการพัฒนาบุคคลกรก็คือส่วนใหญ่เป็น
คนไทย) คนไทยหมด (แล้วถ้าในกรณีสมมติผู้ประกอบการคนไหนเข้ามาเนี่ยคือเราสามารถรองรับได้หมด) 
ได้ คืออย่างงี้คนที่มาเขมรที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดภาไทยได้เขาจะเก่งพอฟังได้แต่เราก็มีบุคลากรของเรา
เป็นคนพ้ืนที่ก็พูดเขมรได้เลยมีวันนี้ไปอบรมแล้วก็ถ้าลึกๆอยากจะสื่อสารเราอาศัยเขมรที่มาประจ าเนี่ย
สื่อสารให้เราที(ประเด็นเชิงลึกก็คือให้เขาช่วยนิดนึง) ครับ (นี่แหละครับเบื้องต้นหลักๆผมก็ประมาณนี้)
ที่ตั้งอยู่ที่ไหนละครับ (ศาลายาติดกับมหิดลดครับ)อันนี่ ดร. ใช่มั้ยครับ (อันนี้ผมจะเอาข้อมูลเบื้องต้นก่อน
เอาไปประกอบเป็นแบบสอบถาม)ขอบคุณมากผมดีใจที่ให้ข้อมูล ดร. นะผมเป็นส่วนเล็กๆนะ จริงๆเนี่ยไม่
ว่าจะความรู้สูงขนาดไหนเนี่นนะฮะเรื่องประสบการณ์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องส าคัญ คนที่จบสูงๆมุมมองเขาก็
จะดีไซน์ (จริงๆของผมเนี่ยท าทางด้านเทรดไฟแนลต่างประเทศมา 20 กว่าปีผมอยู่แบงค์ญี่ปุ่น มิซูโฮแบงค์
ตอนนี้ผมพอดีชอบสอนหนังสือแต่ตอนนี้มีมหาลัยรองรับอยู่แต่จะเอาเนี่ยประสบการณ์ของผมเนี่ยมาเป็น
แชลแนลในพื้นที่การศึกษาตอนนี้ผมเลือกแล้วที่จะไปทางนู้นเพราะทางนู้นมันมีโอกาสที่จะเรียนรู้ทางด้าน
เทรดไฟแนลกว่าฝั่งตะวันออก) เรียกอาจารย์ได้มั้ยฮะ (ได้ครับๆ) อาจารย์เชื่อมั้ยสมัยผมเริ่มท างานใหม่ๆ
เนี่ยอายุงานผมเข้าปีที่ 30 ผมเริ่มท างานใหม่ๆเนี่ยผมไม่กล้าพูดกับใครเลยโดยที่เหนียมอายไม่กล้าเลย 
(ท่านผู้การนี่เริ่มปีแรก)ปีแรกครับหมายถึงปีแรกที่ผมเริ่มท างาน(เริ่มปีไหนฮะ) 2529 ที่นี้เวลาคุยผมไม่รู้ว่า
จะคุยยังไงแต่ประสบการณ์เนี่ยมันสอนเราสอนเราว่าต้องพูด ต้องมีสาระได้ไม่ได้ความน่าเชื่อถือ แล้วก็
จริงใจต่อลูกค้า คือองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ย วันนี้จากวันนั้นที่ผมไม่เคยพูดเลยวันนี้ผมเลยเป็นคนพูด
มาก พูดเยอะผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะพูด บางคนบอกเมื่อก่อนนี้เป็นอีกอย่างแต่เดี๋ยวนี้พูดประสบการณ์
สอนเรา (ทักษะเป็นทักษะส าคัญที่เดียวการสื่อสาร)เมื่อก่อนนี้ไม่กล้าพูดเข้าไมค์ หน้าชั้นเนี่ย ยากมากเลย
ส าหรับตัวเรา( ตื่นเต้นตลอด) วันนี้ก็ได้เรียนเชิญคู่บ่าวสาว พูดต่อหน้ากลุ่มชุมชน แล้วก็พูดกับพนักงาน
เกือบทุกเช้า ประชุมมีเรื่องต้องคุย คือเจออะไรมาต้องคุยละ(สัปดาห์ละกี่ครั้งครับ) เอ่อถ้าคุยในห้องเนี่ย
เกือบทุกเช้าแล้วก็มีประชุม บรีฟเรื่องบริการเนี่ยมีผมบ้างมีผู้ช่วยบ้างสลับกันไป แล้วก็ประชุมรายสัปดาห์
แล้วก็อะไรที่เห็นผมพูดได้หมดเลย ผมเห็นเรื่องอะไรผมก็เล่าให้ลูกน้องฟังให้หมดเลยว่าเราควรจะต้องท า
ยังไงเรื่องบริการเนี่ยและครับ เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขอะไรที่มันเป็นปัญหา ผมบอก
เดินเข้ามาหาผมเนี่ยลูกค้ามีปัญหาอันไหนได้ผมก็บอกว่าได้อันไหนไม่ได้ก็ขออนุญาตในเรื่องขอจ ากัดของ
แบงค์มันไม่ได้ทุกเรื่องแต่ผมจะท าให้รู้สึกได้ว่าลูกค้าพึงพอใจ พอท าไปท ามาเนี่ยผมมีใจรักบริการเพราะ
ทุกอย่างเนี่ยเข้ามามีปัญหาหมดไม่งั้นเขาไม่เดินเข้ามา ก็เลยกลายเป็นมุมของผมว่าวันนี้ถ้าเราไม่รัก
มันเนี่ยเราจะอยู่กับแบบเช้ามาก็ไม่อยากมาท างานผมมาก่อน 9 โมงมาเปิดที่จอดรถเนี่ยมันมีวิสัย
บางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนคนอ่ืนนะ19.00 
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หน่วยงาน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
  (มหาชน) ส านักธุรกิจ 
  อรัญประเทศ สระแก้ว 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณเจษฎา ภู่ระย้า 
  ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.16 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักธุรกิจอรัญประเทศ สระแก้ว 
 
(สถิติการค้าชายแดนของที่นี้เพ่ิมขึ้นมั้ยครับ) เพ่ิม (สัดส่วนเยอะมั้ยครับ) มันมีตัวเลขที่เป็นข้อมูลของ
กรมการค้าระหว่างประเทศคือสระแก้วเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่กัมพูชาคือทั้งหมดเนี่ยผมจ าจ านวนด่านไม่ได้
แต่ตะวันออกมันจะมี สระแก้ว จันทบุรี ตราด อีสานก็มี อุบล ศรีสะเกษ สุรินทร์ (แต่ที่ผมจะเก็บข้อมูล
เนี่ยผมจะเก็บข้อมูลเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก) ก็ที่นี้มูลค่าการค้าสูงที่สุดปี 2558 ก็รวมทุก
โหมดเลยก็คือหนึ่งแสนล้านบาท แต่ถ้ามาแยกเป็นการค้าชายแดนเฉพาะผ่านมาที่ด่านเนี่ยก็ประมาณ 
120,000 บาท ก็จะมีรายละเอียดของกรมการค้าเนี่ย สระแก้วข้อมูลก็จะเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 56 ประมาณ 
60,000 บาท ด่านเดียวนะ ปี 57 เนี่ยก็ประมาณ  74,000 บาท คือเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเราอยู่ในพ้ืนที่
เนี่ยเรามีการท าสัมนาอยู่บ่อยๆ ของสระแก้วเนี่ยมันมีข้อมูลคร่าวๆที่ท าเอง สระแก้วมันมีด่านอยู่ประมาณ 
7 ด่าน นอกนั้นก็จะเป็นจุดผ่อนปรนแล้วก็เฉพาะกิจ (จากสถิติที่เพ่ิมขึ้นเนี่ยท่านผู้การมองว่ามันมีแฟ็ ก
เตอร์อะไรบ้างที่มาเสริมให้ตรงนี้)หมายถึงพ้ืนฐานที่ท าให้ปริมาณการค้ามันสูงขึ้น (เช่น SEZ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตอนนี้ยังเป็นนามธรรมอยู่) มันก็ไม่เชิงนะเพราะว่า Special Economic Zone มันประกาศเมื่อปี 
57 (แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นนามกธรรมม้ัย) คสช เขามาประกาศแล้วเขาก็ตั้ง กนพ ขึ้นมาท าแต่เนี่ยเวลาผม
มันยังสั้นไปแล้วก็ช่วงที่มันประกาศในเฟตหนึ่ง 5 จังหวัดนั้นคือมันท าให้พวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาที่ดินเกิน
พ้ืนฐาน เมื่อราคาที่ดินสูงเนี่ยมันท าให้พัฒนายาก (ผู้ลงทุนลงทุนสูงท าให้การตัดสินใจมากขึ้น)ใช่ แล้วใน
สถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มันซึม ภาคการลงทุนก็ชะลอลง(การตัดสินใจการลงทุนก็อาจจะช้า
หน่อย)แต่ล่าสุดทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ กนพ ก็จะเอาให้ได้ในเฟตแรกเป็นรูปธรรม (ท่ีนี้รูปธรรมประมาณ
แค่ไหน) รองจากแม่สอดแต่แม่สอดมันเร็วกว่าเราเยอะด้วยจ านวนภูมิประเทศหรืออะไรก็ไม่รู้นะด้วยก าลัง
พม่ามาก าลังซื้อมันเยอะกว่า(แต่ที่แม่สอดนี้ทั้งเลเอาท์ทั้งแลนด์มาร์คเขาค่อนข้าง) ต้องไปก่อนครับปัญหา
ของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เหมือนเขา มันคนละปัญหา ของเรามันจะเชื่อมโยงกันมาเช่น สมัยคุณวี
ระมาถูกจับการเมืองส่วนนั้น ไอ้ด่านมันก็ยังเปิดอยู่แต่พอมายิงกันปุ๊ปมันก็ปิดไปเรื่อยแล้ว นายกฮุนเซน
กับรัฐบาลประชาธิปัตย์สมัยก่อนเขาไม่ค่อยถูกกันก็ท าให้การพัฒนาเนี่ยมันช้าลงแต่หลังๆนี้กัมพูชาคงคิด
ว่ามันไม่มีประโยชน์มาค้าขายดีกว่ามันก็เลยท าให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นมา กับทางนู้นมันไม่ได้มีปัญหา
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อะไรอย่างนี้อย่างเราเนี่ยมันกระทบกระทั่งกันมาเรื่อย แต่ก่อนเขมรยิงกันมั่งอะไรเงี่ย นักลงทุนพอบอก
สระแก้วเนี่ยมันเป็นเมืองชายแดนถ้ามันไม่ได้สัมผัสเนี่ยมันจะอันตรายมั้ยมันจะลงทุนยังไง เพราะอย่าง 
GDP เราปี 58 เราถือว่าเราเป็นเคนยากจนอะรายได้ล าดับที่ 65 จาก 77จังหวัด  GDP รายได้ต่อหัวเนี่ย
เราตกปีละ 60000 กว่าบาทค่อนข้างยากจนแล้วข้อมูลจากอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานก็น้อย 500 กว่าโรง 
(เพราะตอนนี้สระแก้วแยกออกมาจากปราจีนนั้นหมายความว่าโรงงานจะอยู่ในนิคมส่วนปราจีน)รายได้
มันคนละส่วนกันแล้วในส่วนสระแก้วก็เป็นชายแดนล้วนๆ ศักยภาพจังหวัดมีส่วนอย่างปราจีนเนี่ยนิคมมัน
เยอะมาก 304 โรจนะ(ท่ีโน้นจะมีศูนย์ต่างประเทศหมดเลย)กับนักธุรกิจเราใช่มั้ยไม่มีๆ ก าลังจะเปิดแต่ยัง
ไม่มี เคแบงค์ก็อาจจะมีแต่เราน่าจะมีไม่น่าเกินปีนี้ มันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ท าให้เราเพ่ิงตื่นตัวเป็นรูปธรรม
ได้ชัดกว่านี้อีกต่อจากแม่สอด ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม ทาง กนพ เขาก็สั่งให้ในระดับพ้ืนที่เนี่ยศึกษาข้อมูล
ความเป็นไปได้ในการจัดท าพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วเขาก็ได้ที่มาประมาณ 3-4 แห่ง (ของสระแก้ว
นี้จะเป็นต าบลป่าไร่) มันจะมีพ้ืนที่บริเวณบ้านโนน แล้วก็ที่วัฒนานคร แล้วก็ป่าไร่ (ทั้งสามที่เขาเคาะแล้ว
ใช่มั้ยครับ) เขาเคาะแล้วทั้งสามเป็นที่ป่าไร่ (เพราะเมื่อเช้านี้ผมไปคุยกับบีโปรกับกอบธนเดชเป็นลูกค้า
นี้มั้ย) อ้อไม่ใช่ครับ (อ้อเค้าบอกละเค้าใช้กสิกรอย่างเดียวผมเลยแนะน าบอกว่าผู้ประกอบการทุกที่ ถ้า
อยากมีโซลูชั่นดีๆก็ลองใช้หลายๆแบงค์ดูอย่างน้อยเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่โซลูชั่นแต่ละแบงค์อะยังไงซะส
แตนดาร์มันไม่ต่างกันแต่ยังไงซะมันก็มีโซลูชั่นให้เราเลือก) ที่ป่าไร่คือทาง กนพ เขาใช้อ านาจตามมาตรา 
44 ถ้าไม่ใช่มันท าไม่ได้เพราะว่าท าพวกนี้มันเป็นโครงการใหญ่ แค่ท า AEC นี้ก็ปวดหัวแล้ว (เพราะระยะ
หนึ่งนี้ประกาศมาต้นปี 57 )กลางปี  คสช เขายื่นแบบพฤกษภา กรกฎาเขาก็ตั้งคณะกรรมการ แต่ถ้าเขา
ไม่ใช้ มาตรา 44 ก็ไม่ได้เพราะถ้ามี AEC เนี่ยนานหลายปีแต่ทีเนี่ยมันเป็นค าสั่งแนบท้ายว่าให้ท าควบคู่
แล้วก็เขาสั่งเพิกถอนป่าสงวนบริเวณเขาฉกรรจ์ตาพระยาฝั่งใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 6-7 ร้อยไร่ เพิกถอนสิทธิ์
ของกรมอุทยานกับกรมป่าไม้มันคุ้มครองกันอยู่โอนพ้ืนที่ตรงนี้ไปให้ทางธนารักษ์ ธนารักษ์ท าไม่ได้เขามี
พ้ืนที่ส ารอง SEZ SEZ1 SEZ2 ใกล้ๆกันเนี่ย แต่เฟตแรกเนี่ยมัน 700 ไร่เขาโอเคและ ธนารักษ์ก็เข้าไปท า 
(แต่มันก็เป็นรูปธรรมแล้วนะครับ)ไม่ใช่เขาเข้าไปท าในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เรื่องสิทธ์การเวนคืนจากพ้ืนที่
ของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานมันเป็นที่ธนารักษ์เลย แล้วเดือนมีนาก็ท าสัญญากับอาณานิคมของ
อุตสาหกรรมให้เอาพ้ืนที่เนี่ยให้อาณานิคมเขาท าต้องให้ราชการท าน าร่องไปก่อนวัดค่าตรงนี้ก็อยู่ที่
ประมาณซัก 70 แปลง 600 ไร่ แล้วเขาก็ใช้พ้ืนที่ตรงศาลากลางเนี่ยใช้ศูนย์ด ารงธรรมนี่ยเป็น นอลสต๊อป
เซอร์วิท(ตรงนั้นก่อนเบื้องต้น)เชื่อมั้ยมีนักลงทุนเข้ามาพ้ืนที่ตรงนี้ประมาณ ร้อยกว่ารายนะจนทาง
จังหวัดเนี่ยเขาบอกเขารับได้ไม่มากเพราะว่าพ้ืนฐานมันยังไม่ดี(ครับๆ เพราะว่าโครงสร้างมันก็ต้องสร้าง
เพ่ิมด้วย)มันต้องท าพร้อมๆกันเพราะการนิคมเขาไม่ท าเนี่ยมันก็ท าให้พร้อมไง(เพราะตรงนั้นคือความ
สะดวกเลยตัวสนับสนุนเลย)เพราะถ้าไม่สะดวกก็ไม่มา(แน่นอนครับเราเหมือนเขามั้ย)มันก็เป็นรูปธรรม
เป็นในระดับหนึ่งซึ่งชารท์แล้วเขาก็ท าเอ็มโอยูเรียบร้อยแล้วตรงนี้เค้าก็จะเลเอาท์ประมาณ 60-70 แปลง
เนี่ยแหละเขาให้นักลงทุนที่เป็นระดับท๊อปๆเข้ามารัฐบาลอาจจะเชิญมา อย่าง ศผ มาท าไมอะมันมี
ฟอสซิลอะไรแต่เขาคงมาท าเรื่องเฮโรฟินเรื่องอะไรเงี่ย พวกพลาสติก เม็ดพลาสติกพวกเคมีอะไรไม่รู้นะ
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ซีเมนต์ไทย คงจะเชิญมา(แต่ซีเมนต์น่าจะมาอยู่)เท่าที่ฟังล่าสุดเนี่ยที่ประชุมมันปี 26 เอ้ย 62 ผมเห็น
รูปธรรมก็คือมันจะมีเงินลงทุนในพ้ืนที่ตรงนั้น 60 กว่าแปลงเนี่ยนั้นก็คือ 60 โรงงาน ประมาณสัก 4-5 
พันล้านก็เกิดการจ้างงานอีกก็ 3-4 พันคน(งั้นหมายความว่าโปรเจคนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นตัวซัพพอร์ท
ได้)คือเป็นแล้วไง(ตอนนี้คือเป็นส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่)ก็อยู่ที่ว่านักลงทุนเขามาเอา
อะไรอะที่นี้เพราะกัมพูชามีทรัพยากรไง(ครับ ในขนาดเดียวกันนั้นก็คือผู้ประกอบการการค้าชายแดนที่
เป็นรายย่อยที่เป็นชายแดนจริงๆตรงนี้เนี่ยคิดว่ารายย่อยเขาจะได้รับส่วนนี้มั้ย)มันเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มากกว่า(ใช่มั้ยฮะถ้าสมมติเราจ้างช่วงนี้ไปเนี่ยโอเคเกิด)ธุรกิจเกี่ยวเนื่องก็คือแรงงาน ภาคบริการ 
ร้านอาหารอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกัน(ที่มันสัมพันธ์กัน)ก็คือมันได้ประโยชน์อยู่แล้วละแต่มันก็มีผลเสีย
มันเป็นเหรียญสองด้านไงมันก็อาจจะท าให้สังคมดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี่ยเหมือนเมืองใหญ่ทั่วไป(ครับๆ)คือ
ที่เขาให้สิทธิ์นักลงทุนเยอะเนี่ยนะที่ลงไปดู(มันมีข้อมูลของ SEZ อยู่ แล้วในส่วนของแบงค์กรุงเทพเนี่ยเปิด
ที่เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการการค้าชายแดนจริงๆเนี่ยมาใช้บริการเยอะมั้ย)ของเรามี  SME เยอะ(SME เยอะ
ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าก็เข้าระบบอยู่แล้ว) ใช่ (ระบบการจ่ายเงินเนี่ยคือเข้าระบบอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ด้านไหนครับ TT) อ่าประมาณนั้นครับ (ส่วนใหญ่เป็นทีทีโพยก๊วนมั้ยครับ)โพ๊ยก๊วนเราไม่ค่อย 
(อย่างเช่นโพยก๊วนที่มุกดาหารมีผู้ประกอบการที่เมืองไทยเข้ามาท าทีทีเหมือนจ้างงานนะครับโอนไปฝั่งนู้น
โอนไปท่ีลาวให้เซ็นเตอร์คนนึงและในหนึ่งคนนั้นเขาไปกระจายอีก) นั้นคือโพยก๊วน(นั่นคือโพยก๊วนฝั่งลาว
แต่บ้านเราเข้าระบบ)เหมือนกัน(คอนเซปเดียวกันใช่มั้ยฮะ)แต่ว่าที่นี้เขามันเซมิ มันเกิดจากผู้ประกอบการ
คือเขาใช้เงินเราอะ(ก็คือถ้าฝั่งนี้เขาจะถือเงินเรามา)ก็เป็นธุรกรรม(ก็คือทิ้งไว้ที่แบงค์แล้วค่อยบริหาร
จัดการเอง)ก็โอนกันนี่แหละทรานเฟอร์กันเหมือนเราโอน (แล้วทีนี้ถ้าเขามีเงินอยู่ในบัญชีเขาใช้วิธีการโอน
โดยทีทีหรือว่าจะไปโอนATM กัน) โอนATMมีข้อจ ากัดไง(อ่าถูกต้องตรงนั้นมี)แต่ถ้าไป เอทีทีอย่างว่าเนี่ย
แล้วก็มีคูปองลอยไม่เกิน 2 ล้านเนี่ย( 1 มันต้องดีแค ใช่มั้ยอะ 2 ค่าธรรมเนียมมันสูงกว่ามั้ยกว่าเอทีเอ็ม) 
ไม่ต่างต้องหักอยู่แล้วปกติคือมันแล้วแต่เขาสะดวกอะ(ครับๆๆ)โพยก๊วนมันก็ถือว่ามันใช่ได้ผลนะ(ใช่เมื่อ
เช้าได้คุยกับผู้ประกอบการเขาก็ยังบอกว่าบ้านโอนเงินที่นี้ใช้ค าว่าบ้านโอนเงินก็คือพ่อค้าทางการเงิน
นั้นเองก็เป็นโพยก๊วนนั้นแหละเขามีคอนเนคชั่นเยอะอะไรประมาณนี้)ที่พ่ีไปอ่านในบังคลาเทศหรืออะไร
อย่างเงี่ยเขาก็ใช้วิธีเนี่ยไอ้ที่มูลนิธิของวิวเกรดหรือว่าของอะไรเขาไปลงทุนในแบงค์ในบังคลาเทศหรือ
อินเดียมันใช่วิธีเนี่ยมันได้ผลนะไอ้โพยก๊วนอย่างเงี่ยไม่น่าเชื่อว่าฝรั่งไปลงทุนในทางเอเซียหรือประเทศ
ยากจนมันใช้ได้ผลแล้วค่าธรรมเนียมก็ถูกด้วย(มันถูกกว่าแล้วมันสามารถที่เขาจะไปบริหารจัดการได้เขา
ไปกระจายกันเอง)ถูกกว่าเรา(สัดส่วนตอนนี้ถูกกว่าเยอะมั้ยฮะเป็นร้อย)ถูกกว่าเยอะๆทรานแอ็กชั่นหนึ่ง
บางทีแบบอย่างนั้นอะไม่เกิน 5 บาท(แม็กซิมัมหรอครับจ านวนเงินต่อทรานแอ็กชั่น)ของเราใช่มั้ย(ทั้งเรา
ทั้งเขา)ของเรานี่หมื่นหนึ่งมั่งหมื่นกับยี่สิบบาทต่อทรานเนคชั่นนะ(ก็คือล้านนึงหนี่งพัน)เอ่อหมื่นละสิบอะ
(อ้อหมื่นละสิบ)แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องแม็กว่ามีรึเปล่านะ(ไม่เป็นไรครับ)แต่เราเก็บสูงอยู่แล้วคือเราเป็น
ค่าบริการเราอะภาษีเราอะแต่ตัวนี้มันก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าทางแบงค์ชาติเขาก็ลงมาดูแลเพราะว่า
หลังๆเนี่ยพ่ีจะมองเห็นว่าทางแบงค์อะไรเริ่ม(สติ๊กมากขึ้น)ไม่ใช่สติ๊กก็คือการธนาคารก็เริ่มเปลี่ยนโฉมไป
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จากเดิมที่แค่ก่อนเปิดสาขาให้บริการกันเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีมากเพราะว่าเรามาใช้เรื่อง
อินเทอร์เน็ตกันเยอะเนี่ย อินเทอร์เน็ตออฟติ้งอะ(ครับๆผม)ที่แบงค์ล่าสุดก็กสิกรอะซิมเทคอะตั้งบริษัท
ขึ้นมาคือมันสะดวกสบายเดี๋ยวเนี่ย คือลืมกระเป๋าตังไม่เป็นไร ลืมโทสับไม่ได้โมบายดีไวท์อะท าได้หมด ซิม
เทคต่างๆที่คุณให้สัมภาษณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ าได้มั้ยคือไม่ต้องมาแบงค์ไม่ต้องมาอะไรแล้วเนี่ยอย่างเงี่ย
สะดวกคอนเนคชั่นมันก็เกิดไฟแนนเชี่ยนเทคโนโลยีท าทรานแอ็กชั่นผ่านแอพพิเคชั่นค่าธรรมเนียมมันก็ถูก
กว่าไทยด้วยเนี่ยกระแสเรามาเนี่ยเดี๋ยวนี้แบงค์ไม่ค่อยเปิดเพราะว่าไม่มีความจ าเป็นกว่าจะเปิด
สาขานึงเนี่ยไม่คุ้ม นานอย่างเนี่ยกระแสเนี่ยจะมาเยอะอย่าที่ไปดูเนี่ยมันเข้าใช้เกี่ยวกับแบงค์เยอะมากเลย
คนรุ่นใหม่ๆอะ รุ่นย้อนขึ้นมาจากสามสิบห้าขึ้นมาไม่ค่อยมาธนาคารละ แม้แต่ตัว SME ธุรกิจเนี่ยเราก็มี
แอพพิเคชั่นที่เรารองรับอยู่(แล้วท่านผู้การคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยการค้าชายแดนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่
ของที่นี้เขาท ามานานแล้วใช่มั้ยฮะ)เอ่อท ามานานละ(นั้นหมายความว่าตรงเนี่ยเป็นปัจจัยตัวนึงของเขา
เลย)เขาไม่ใช่ผู้ผลิตอะ(ส่วนใหญ่จะเป็นซื้อมาขายไป)ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกอะที่นี้มันไม่เอ้ือให้การผลิต
เพราะว่านักลงทุนยังไม่แน่ใจแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ที่คือคนทางนู้นนิยมของเรานะ (นิยมสินค้าเรา
เหมือนกันกับทีล่าวที่ลาวก็เหมือนกันครับ )ส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้าพวกพ้ืนฐาน(ของใช้อะไรต่างๆ)คือไอ้
พวกผลิตอะไรต่างๆจริงๆบางทีเราไม่จ าเป็นนะเพราะว่านักลงทุนในคือกัมพูชาเนี่ยมันพัฒนาเร็วมากถ้าดู
จากข้อมูลนะผมดูจากโครงงานประชารักษ์เนี่ยเดี๋ยวแบงค์ก็ต้องเข้ามามาท าเหมือนกัน(ครับ ) คือไอ้
โครงการประชารักษ์เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมันจะมีเลคคอร์ดบางตัวเนี่ยที่เป็น GDP เขาโตเร็วมากนะกัมพูชา
เนี่ย (นั้นหมายความว่าทั้งฝั่งเขาฝั่งเราผู้ประกอบการการค้าชายแดนเนี่ยเขาท ามานานละความรู้เขาก็มี
การพัฒนามากขึ้น)รายใหญ่ของเราอะไปอยู่ในนั้นหมดแล้วเราเป็นนักลงทุนล าดับ 8 หรือ 9ของกัมพูชา
ไม่ใช่ 1,2 คือกัมพูชาเนี่ยที่อาจจะสงสัยว่าท าไมคือคนกัมพูชาคนที่มีฐานะเนี่ยเขาเข้ามาซื้อของที่นี้ครับ 
ขับรถเข้ามาเนี่ย ไปโมเด้นเทสนี่ยซื้อปลาแซลมอลแบบไม่ต้องคิดมากคือก าลังซื้อเขาสูงเพราะพ้ืนฐานทาง
เกษตรเขาดีมากมันค้ ายันเศรษฐกิจเขากัมพูชาเป็นประเทศที่สมบูรณ์มากทั้งทรัพยากรเนี่ยท านาได้ปี  3 
ครั้ง ประชากรก็ไม่มากประมาณ 15 ล้านคน ก าลังซื้อมหาศาลเลยก็เลยเขานิยมของเราอะผู้ผลิตแถบเนี่ย
ที่เป็น SME เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการผลิตอะไรหรอกนะก็คือซื้อมาแล้วขายไป แล้วก็ส่วนใหญ่สินค้าเขาก็จะ
เป็นประเภท(อุปโภคบริโภค)ของใช้ของอะไรเนี่ยและซึ่งต่อไปถ้ามันมีเขตเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่านักลงทุนจะ
เข้ามาเอาอะไรกับกัมพูชาเนี่ย กัมพูชามีอะไรอะมีทรัพยากรที่สมบูรณ์มีแรงงาน ค่าแรงก็ถูกที่สุดใน
อาเซียนนะ ผมมีข้อมูลบางตัวของกรมการประชารักษ์เนี่ยให้ดู เขาเพ่ิงส่งมาให้ผมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
เราต้องเข้าโครงการ เท่าท่ีดูเรคคอร์ดตรงเนี่ยดูกัมพูชามันโอเคมากเลยประชากร 15 ล้าน GDP ประมาณ 
9.5 สูงมากนะเทียบกับไทยอะ คือเราอาจจะล้าหลังเนอะเทคโนโลยีเราคือเรามีแต่ของเก่าๆอะตอนใหม่ๆ
ก็ไปลงทุนที่อ่ืน อย่างค่าแรงถูกมาก นี่ตีเป็น(อันนี้ตัวเฉลี่ย....ของเราเนี่ยแพงสุดเลย)แพงสุดรัฐบาลเลยมา
เน้นในลักษณะที่ละหนึ่งที่ละสอง อาร์แอนด์ดีอะไรพวกนี้(จากประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นั้นคือเขาท ามานาน
ละความรู้เขาก็มีการพัฒนามากขึ้น ณปัจจุบันนี้ทักษะทางการค้าชายแดน ทักษะระบบการช าระเงินที่
ผ่านธนาคารเขามีการพัฒนามากขึ้นเขาเริ่มมีแนวคิดมาใช้บริการแบงค์มากขึ้นใช่มั้ยครับ)หมายถึงฝั่งนี้



214 

 

ใช่มั้ย(ฝั่งเราก่อน)อ้อฝั่งเราเข้าระบบแล้ว(แต่ฝั่งนู้นยังค่อนข้างต้องรอเวลาอีหน่อย)ใช่ต้องรอเพราะว่า
ประเทศเขาเพ่ิงเปิดอะแต่เขาก็มีธนาคารนะ(แต่มันก็จะช้า)แต่เป็นธนาคารแบบคล้ายๆไมโครเครดิตอะ
(แต่ฝั่งนู้นมีของเราด้วยมั้ยฮะ)เอ่อเรามีแค่ธนาคารตัวแทนเป็นเหมือนเราเขาไปดูแลนักลงทุนของเราอะแต่
เราไม่ได้ถูกตั้งเป็นธนาคารท้องถิ่นอะที่เป็นโลโก้ที่เนี่ยรับฝากปล่อยสินเชื่ออะไรอย่างนั้นอะมันจะมี
ข้อจ ากัดก็มีเฉพาะที่พนมเปญเพ่ิงจะไปเปิดเมื่อปี 57 เราไปช้า(ไทยพานิชย์เขาเปิดนานละไทยพานิชย์เปิด
มาเมื่อผมเคยไปอยู่พนมเปญอยู่ แปดเดือนเป็นบริษัทในเครือไทยพานิชย์นี่แหละเขาเปิดนานละ)เราเพ่ิง
ไปเมื่อปลายๆปี 57 เนี่ยหรือ 58 ผมจ าไม่ได้ต้นๆปี (โอเคถึงไปช้าไม่เป็นไรเต่ถ้าเซอร์วิทแล้วเดี๋ยวก็จะ
ลูกค้ามากขึ้นแล้วปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาทักษะกันเรื่อยๆนั้นหมายความฝั่งของเราเนี่ยเข้าระบบ
แน่นอน แนวคิด ความคิดทัศนคติในการเข้าระบบของเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้าระบบตามปกติ)ใช่การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ไม่เหมือนกันกับของเราของเรามากกว่า สะดวกกว่า ของเรามีทั้งธนาคารมีทั้งไมโคร
เครดิต ไมโครเครดิตเราก็มีเรามีคู่แข่งเราด้วยซ้ าไป พวกไทยรายย่อยอะไรอย่างเงี่ยพวกนี้ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ด้วย ใช้ กศย ค้ า (ไม่ถึงขั้นเพอเซอนอลนะ)คล้ายๆ (แต่ก็ยังมีอะไรบ้างมีอะไรประกอบนิดนึง) 
ใช่ ก็คือซับซ้อนมาหน่อยเหมือนขึ้นมาอีกนิดนึงอะเพ่ือให้คนเข้าถึงสะดวกไง(จากฝั่งของเราเนี่ยที่
ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการใช้บริการเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนต่างๆ การให้บริการเอ่อพวกสาขา พวก
ช่างทางการให้บริการรวมทั้ง พนักงานที่ให้บริการเขามีคอมเม้นยังไงบ้างครับ เขาโอเคมั้ย) ก็โอเคนะ 
(ตอนเนี่ยของ…มีที่อรัญในขนาดที่โรงเกลือมีโรงเกลือนี่เป็นฟูลบลานเลยมั้ยครับ)ก็เป็นครับ ของเรามี
จังหวัดสระแก้วมี 7 สาขาเต็มแค่ สระแก้ว อรัญ โรงเกลือ ที่เหลือเป็นไมโครบลานอยู่ในห้างทั้งหมด คือ
อย่างที่บอกอะมันค่อนข้างน้อยนะเมื่อเทียบกับที่อ่ืนๆอะ เพราะอย่างที่บอกไปอะคือนักลงทุนไม่ค่อยเข้า
มาเพราะว่าพ้ืนฐานเราเป็นเกษตรอะโรงงานขนาดใหญ่มันก็มีไม่เยอะ มีแค่โรงงานน้ าตาล ที่เขาท าอยู่เดิม
เราปลูกมันเป็นอับดับ 3 ของประเทศไงที่นี้ พ้ืนฐานเกษตรล้วนๆนั้นแหละ (ครับผม) มันก็เลยต่อไปมัน
อาจจะเปลี่ยนโฉมไงถ้ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้ามา(เพราะเขตพิเศษเข้าก็จะมีการสนับสนุนนการลงทุน
ต่างๆ) แต่ท่านก็อยากให้เป็นการพัฒนาในเชิงที่ต่อยอดจากพ้ืนฐานที่เรามีอยู่ เช่น เพ่ิมมูลค่าของสินค้า
เกษตรยังไงอะไรแต่ท่านไม่อยากให้ทิ้งพ้ืนฐานเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนไปอย่างงั้นเนี่ยคนที่อยู่เดิมจะล าบาก 
เหมือปลายน้ าต้นน้ ายังไงก็พัฒนาเป็นปลายน้ าพัฒนาไม่ให้มันกระทบของเดิมไงเขามีการก าหนด
อุตสาหกรรมไว้ 13 อย่าง ที่เราส่งเสริมในเขตเนี่ยแล้วก็ต่อยอดจากของเดิมแล้วก็เอาทรัพยากรจากฝั่งนู้น
มาใช้(มันก็เซฟได้หน่อยนะเพราะประเทศเขาทรัพยากรเยอะอยู่)ใช่ครับ ทรัพยากรเยอะแรงงานเยอะแต่
ประสิทธิภาพมันก็จะด้อยหน่อยเขาเคยมีผู้ประกอบการก็พูดให้เขาไปลงทุนอะจ้างคนเวียดนามหนึ่งคน
เท่ากับคนกัมพูชา 2หรือ 3คนนะประสิทธิผลมันจะไม่เหมือนกัน (แล้วถ้าเขาจ้างไทยหนึ่งคนกับกัมพูชา) 
คนไทยเทียบไม่ได้เพราะว่าคนไทยไม่ท าอย่างงั้นหรอกงานบางอย่าง (งานออกแนวแรงงานนี่) ไม่ได้ไม่เอา
เขาไม่ท า (คนไทยไม่ท าเลยพอพวกเขามาท าเราก็เลยต้องจัดการ ระบบกฎหมายเยอะเราต้องดูแลเขา
เยอะตรงนั้น)ก็เนี่ยไงอย่างมีเขตพิเศษตรงนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเราจะ
ผลักดันในลักษณะแรงงานไปกลับ ปกติเป็นภาระของเราใช่มั้ยพอแรงงานที่นู้นเข้ามาก็เป็นภาระอีก ทาง
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ขั้นพ้ืนฐานเราเนี่ยบางทีในโซนเนี่ยบางทีโรงพยาบาลรัฐมันใช้สิทธิพ้ืนฐานของเราเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้อะไร
เนี่ยตาเขาก็ต้องท านะเนี่ยมันเป็นภาระของประเทศเราที่แรงงานที่เข้ามาเราต้องดูแล ตรงนี้พอมันตัดเป็น
เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันผลักดันแรงงานไปกลับ แล้วก็จัดอบรมเพ่ิมเติมทักษะเพ่ิมประสิทธิภาพมันก็จะลด
ปัญหาไปได้ ตอนนี้แรงงานแฝงเยอะมากเลยในอรัญเนี่ยคนเขมรเยอะไม่รู้รึป่าว มันจะคล้ายๆแม่สอดเนี่ย 
(แต่แม่สอดนี้ระบบยังไม่ได้ไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังมองไม่เห็นต าหนิแต่ที่มุกดาหารส่วนใหญ่เป็นเงินสดให้
ผ่านระบบยังไงเขาก็ยังเน้น แต่เพอร์เซอรนอลมีสองแบบ)บางที่มันอาจจะเป็นข้อเท็จจริงยังไงก็ไม่รู้อะ
อย่างนี้ผมเคยอ่านผู้ประกอบการ ไอ้ข้อมูลตัวเนี่ย ไอ้นี้มันเก็บได้เท่าที่เก็บนะไอ้ยอดเงินเนี่ย (ตัวเลขเนี่ย
บางทีอะมันจะไม่ตรงกับด่าน)ไอ้เนี่ยข้อมูลด่าน(ไอ้นี้เป็นของส านักงานการค้าระหว่างประเทศ)แต่ที่มันคือ
ปกติมันควรจะมากกว่านี้อีกมันจะมากกว่านี้ซักประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์เพราะไอ้ที่มันไม่ส าแดงเนี่ย
อันนี้เฉพาะที่ส าแดง(อันนนี้คือดีแคด้วยตัวเอกสาร) พวกเขียนมันมากกว่านี้เยอะ (  ถูกต้องครับเพราะว่า
อย่างที่เขาซื้อเงินสดเขาข้ามเรือติดตัวมาบางทีไม่ต้องส าแดงแล้วไงฮะ ถ้าสะสมเนอะเล็กน้อยๆสะสมไป
เยอะๆมันก็เยอะ)มันผยุงเศรษฐกิจนะแล้วมันน่าสนใจตรงที่เขมรอะคือถ้าพ่ีลองไปเทียบดูทั้งสี่ประเทศ อับ
ดับ1 คือมาเลเซีย อันดับ 2 พม่า แล้วก็มากัมพูชา,ลาวของเราเนี่ย 4 ไอ้มาเลเชียไม่ต้องพูดถึงมันขาดลอย
อยู่แล้วมานานนมละ แต่ไอ้พม่ากับลาวอะลองไปถอดอย่างพม่าลองไปถอดแก๊สออกถอดยอดขายซื้อแก๊ส
ออก ลาวไปถอดยอดซื้อไฟฟ้าออกป่านี้นะ น่าสนใจต้องดูผมไม่รู้ไส้ในเพราะนี้มันสินค้าล้วนๆเลยนะ ไม่มี
พวกไฟฟ้ากับแก๊สเนี่ย ของเราน่าจะโอกว่า (แต่ฟังท่านผู้การพูดมามันก็โอเคยังเป็นรูปธรรมมากกว่า
มุกดาหาร) แน่นอนฮะ (มุกดาหารตอนนี้ยังคือที่ผู้ประกอบการพูดให้ฟังนะเขาเถียงกันอย่างเดียวถ้าอย่าง
งี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวหลักที่จะมาไฟนอลได้เนี่ยมันยังคุยกันอยู่อะยังเป็นนามธรรมอยู่ ) คือไม่มีคนเคาะอะ(คือ
ต้องท ายังไงก็ได้ให้มันไฟนอลแล้วก็ค่อยเริ่มหนึ่งสองสามสี่กันไป)ก็เนี่ยอย่างนี้ท่าน กนพ มาท า แล้วมัน
เกิดลู่ทางจริงเดี๋ยวเอกชนก็ตามเพราะว่าเรามีข้อมูล เอกชนที่เขาจะเขามาลงทุนอะนะ ที่ของ 304 อะฮา
ลานอะโกเขาจะมาท าที่นี้แต่ไม่ได้มาลงในเขตนะจะมาลงแถวสระแก้วเพราะมีที่อยู่ตรงนั้น แต่ผู้ว่าบอกไม่
มีปัญหาถ้าจะลงจริงอะเขาประกาศเพ่ิมได้เพราะมันไม่ได้ฟิค ตอนนี้ก็คือ2 อ าเภอ 4 ต าบลแต่เขาจะลงนู้น
จริงก็ไม่ขัดข้องมันก็จะมีที น้ าตาลขอนแก่น(มิตรผลมาลงมั้ยฮะวังขนาย)ไม่มีๆ ตอนนี้มันมีของไอ้น้ าตาล
ตะวันออกของกลุ่มของเอราวัณอะของภรรยารองนายกชื่ออะไรที่เขาเป็นผู้พิพากษาอะแต่ล่าสุดเขาเพ่ิงตั้ง
อนุมัติอีกโรงนะมันเป็นของ เคเอสแอล น้ าตาลขอนแก่น (ขอนแก่นมาทางนี้เลย) ที่นี้วัตถุดิบมันเยอะไง
ตอนนี้ปัญหาคือ ที่ต้องตั้งเพ่ิมเพราะว่าพอถึงฤดูเก็บอะ ฤดูหีบอะ มันจะมีโควตาใช่มั้ย(ถูกครับใช่)ไอ้พวกที่
นอกโควตามันไม่รู้จะไปขายไหนไงมันก็เป็นปัญหาเกษตรกรบางคนไปขายนู่น ที่พนัสนิคมอะ (อ้อเมืองชล
อ้อมีโรงน้ าตาลที่พนัสมีเป็นตะวันออกเหมือนกัน)เป็นน้ าตาลขอนแก่นเนี่ยแหละแต่เขามีหลายโรงมีอยู่ 5-
6 โรง แล้วไอ้พวกนอกโควตามันไม่ได้ก็เกิดปัญหาก็เลยจะมาตั้งรองรับไว้อีกโรงนึงซึ่งไม่รู้จะจบได่รึป่าวนะ
เพราะว่ามันก็จะมีข้อก าหนดว่าแต่ละตรงต้องตั้งห่างกันไม่เกิน50 โล (ใช่เพราะว่าตังรองรับวัตถดุดิบเนี่ย
ฮะ)แล้วไอ้พวกนี้มันใช้น้ าเยอะไม่รู้ว่าเขาจะโอเครึป่าว เพราะใช่น้ าเยอะบางทีก็ไม่ได้ชุมชนกระทบเยอะ
มันเป็นอุตสาหกรรมไงเพราะเข้าใจผมนึกว่ามันใช้รถอ้อยแต่ว่าไม่ใช่ใช้น้ าไอ้ตัวโรงงานเนี่ยเยอะมากบางที
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น้ าไม่พออีกในสถานการณ์แบบเนี่ย ภัยแล้งเพราะที่นี้น้ าปิดเปิดเป็นเวลานะ(ผู้การเป็นคนที่นี้เลยป่าวฮะ)
ไม่ใช่ (แล้วข้อมูลเบื้องต้นครับผู้การส่วนที่ผมจะรวบรวมแล้วกลับไปวิเคราะห์หน่วยในส่วนของแบงค์เมื่อ
เช้าผมก็ไปกสิกร พรุ่งนี้ก็จะเป็นกรุงไทยก็SME นั้นแหละแล้วผมก็จะเอาส่วนของแบงค์เอามาผสมกัน
กรมการค้าระหว่างประเทศและผู้ประกอบการเนี่ยและครับผมจะมาวิเคราะห์รวมกัน) ตีมคืออะไรนะ(ตีม
ของผมคือการเข้าถึงทางการเงินว่าผู้ประกอบการการค้าชายแดนเนี่ยเลือกหรือไม่เลือก ท าไมเลือกก็จาก
ที่พูดมาอะไรมันมีตัวซัพพอทบ้างกฎระเบียบทางหน่วยงานราชการมีอะไรมาซัพพอทหรือมีอะไรมาขัด
อะไรประมาณเนี่ยครับ)แต่ในมุมของแบงค์เนี่ยเรามองในแง่คือเขาเข้าถึงเรายากนะเพราะว่าเกณฑ์ของเรา
ก็เยอะ(อันนั้นคือเบื้องต้นละจริงๆมันคือเรื่องปกตินะอันนั้นคือขอบเขตของแบงค์นั้นคือกติกา) (ผมชอบผู้
การคนหนึ่งที่กรุงไทยที่มุกเขาพูด ผมถามว่าที่นี้ผู้ประกอบการเข้าถึงเยอะมั้ย เขาตัดสินใจเลือกที่จะไม่
เข้าถึงเองคือเขาคิดเองสรุปเองว่ามาแล้วไม่ได้เขาก็เลยมามาคุยกับเรา จริงๆเขามาคุยกับเรามันมีทางออก
คุณยังไม่เดินอะเราก็แนะน าให้เดินซะ คุณต้องใช้เอกสารอะไรเราแนะน าซะให้ค าปรึกษา นั้นแหละคือ
ความกลัวของเขาพอเขากลัวเสร็จเขาไม่เข้ามาหาเรานั้นคือเขาเลือกที่จะไม่เข้ าถึงละ) แล้วก็ไปหาแหล่ง
ภายนอกไง(ใช่ครับ)แล้วมันก็จะไปกระทบเป็นปัญหาทางสังคมอีก(ถูก พอไปกระทบตรงนู้นแล้วตอนนี้ของ
เรามันมีโปรเจคต่างๆที่เหมือนบังคับเขาให้คุณเข้ามาที่ระบบอยู่ดี)แล้วทางแบงค์รัฐเนี่ยเขายืดหยุ่นกว่านะ 
กว่าแบงค์เราเยอะ( SME ตรงโปรเจคนี้ก็ค่อนข้างซัพพอร์ทตรงนี้เยอะอย่างโปรเจคล่าสุด SME 4 
เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นลักษณะที่ส าหรับ SME ไปตรงนี้ ดอกเบี้ยต่ านิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการ)เชื่อมั้ยอะว่าสอง
เดือนหมด(ครับ)แสนล้านเนี่ยเศษสองอีกห้าหมื่นล้านสองอาทิตย์หมด(ครับที่นู้นเหมือนกัน) แสนล้านนี้
เยอะมาก(ที่นุ้นเหมือนกันเขตก็มาคุยด้วยวันที่ไปขอสัมภาษณ์เขตมาคุยด้วยก็โอเคเป็นไรที่)ตรงสมาคม
หอการค้าเขาเรียกร้องอีกอะให้ลดต้นทุนอะไรพวกนี้(ที่อรัญมี SME มีม้ัยฮะ)ธนาคารใช่มั้ยมีอยู่สระแก้วนะ
(มีสระแก้วอย่างเดียว)อย่างของที่เนี่ยของเราส านักธุกิจเราอยู่สาขาอรัญนะแต่เราก็ดูสระแก้วเพราะว่าใน
ตัวธุรกิจอะ(ดูสระแก้วด้วยดูโรงเกลือด้วยมั้ย)ก็ทั้งจังหวัดเพราะว่าปริมาณธุรกิจที่นีเยอะกว่าสระแก้วนะ
ถ้าลองขับรถดูปริมาณเยอะกว่าเราก็เลยเลือกมาตั้งที่นี้ซึ่งเปิดเหมือนกันเรามาช้ากว่าที่อ่ืนปี 56 (เทรดมี
ยังที่นี้ยัง)ยังฮะมีแต่ป้าย(เพราะฉะนั้นอย่างเคสของเทรดพนักงานเนี่ยที่เป็นแอดมินอันนี้โอเปเรชั่นธรรมดา
หรือว่าของเทรดเลย)ของเทรดเลยเป็นโฟร์เลนออฟฟิเชอร์ซึ่งจะต้องเป็นเรเซินลิสเต่ไอ้ตรงเนี่ยมันยังไม่
มากหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะประเทศเขายังเป็นประเทศเสี่ยงอยู่ ในลิสของเราอะ(ถูกต้องๆคันทีริก)
เพราะฉะนั้นเวลาการค้าเนี่ยจะเปิดท า ทีโออาร์อะไรเนี่ยเวลาแบงค์ตัวแทนเช็คระหว่างกันบางทีมันไม่ได้
คือต้องรออีกซักระยะนึงทางเขานะไม่ใช่ทางเรานะอย่างธนาคารตัวแทนของฝั่งนู้นเนี่ยที่เขาจะเปิดบางที
มันเราก็ยังไม่รับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจไงว่าถ้ามันเสียหายเขาจะเครมให้เราได้มั้ย(ยากมากเพราะตอนที่
ผมอยูมิซูโฮเคยเจอคันทีริกเนี่ยไปแนวนู้นนะแนวพม่าโอ้โห้เขาซิกแซ็กส์เก่งมากเลยไอ้ผู้ประกอบการสุด
ยอดแปลงเป็นเงินบาทอย่างงั้นแบ็คทูแบ็คแอลซีอย่างงี้นู้นนี่นั่นโอโห้สุดยอดมาก)ต้องใช้เวลาอีกนิดนึง
อะนะเเล้วก็จะมีแต่นี้ก็เตรียมไว้(แต่น๊อตโต้แบงค์เขาก็สุดยอดนะคันทีริกแล้วเร็กคอนซายเจอฟรีซแล้วสิ
เงินปัญหาตามยาว)ปัญหาฟรีซเงิน(ฟรีซเงินเมื่อไรคือยาวเลยครับ)เราก็ยาวไปด้วย(แต่ของเราเราจะไม่
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ปล่อยธุรกรรมเพราะลูกค้าบทไหนก็แล้วแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับค าคันทีริกเมื่อไรเนี่ยผมจะมีระบบตัวนึงคือ
คีย์เข้าไปพอคีย์เข้าไปเสร็จติดริคเม่ือไรจะขึ้นระบบเตือน เตือนเสร็จแค่ค าค าเดียวอะเราจะต้องไปหามาให้
ได้ค าค านั้นเป็นชื่อของคนคนนึงโห้เอาละ)ยาวว(ไล่กันละทีเนี่ยจะไม่ปล่อย ถ้าฟรีซเมื่อไรเนี่ยอันตรายมาก
แบงค์ติดลิสอีกติดแบล็คอีกก็นั้นแหละครับท่านผู้การส าหรับข้อมูลวันนี้ครับจาการพูดคุย)ก็เป็นข้อมูล
ทั่วๆไปอยู่ที่พ่ีถามดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะน าเสนออะไรเงี่ย(แต่สิ่งที่คุยกันเนี่ยก็คือในมุมที่สามารถเอามา
วิเคราะห์ได้) 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาสระแก้ว 
ผู้ให้ข้อมูล : ว่าที่ ร.อ.อภิชาติ บุญเกื้อ 
  รองผู้จัดการธุรกิจการขาย 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.17 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 
 
(ผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงทางการเงินจากผู้ประกอบการการค้าชายแดนทั้งบุคคลธรรมดาทั้ง
ผู้ประกอบการรายย่อย รายกลางและรายใหญ่ เขาเข้ามาสู่ระบบการใช้บริการธนาคารของกรุงไทยช่วงนี้
มันเป็นอย่างไรบ้างครับ) ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มอย่างที่พูดเนอะข้อมูลโดยลึกๆจริงๆเราคงไม่ได้เข้าไปรับรอง
โดยตรงอะนะ กลุ่มรายใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการส่งออกโดยบริษัทผู้ผลิตฉะนั้นกลุ่มเนี่ยมันจะเข้าระบบของ
เขาโดยตรงมันจะไม่ผ่านธนาคารเลยหรือสถาบันการเงินในพ้ืนที่ฉะนั้นเขาก็Passเลยเขาก็ใช้ส่วนของเขา
โดยตรงเลย (เป็นเทรดไฟแนลละ)เพราะว่ามันผ่านขั้นตอนการเอ่อแนะน าสินค้าไปแล้วเพราะว่าราย
ย่อยๆอะไปท าการตลาดแนะน าสินค้าจนติดตลาดและเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ส่งตรง(ผลิตเองขายเอง)ใช่ กลุ่ม
ขนาดกลางกลุ่มผู้ส่งออกกลุ่มนี้มันก็จะเป็นกลุ่มฐานเดิม (คนที่ท าการค้ามานานพอสมควรนั้นหมายความ
ว่าไล่ตั้งแต่อาจจะเป็นส่วนตัวหรืออาจจะเป็นสถาบันครอบครัว) ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือว่านิติบุคคล
เขาก็ท ามาตั้งแต่เอ่อนานละอาศัยความสัมพันธ์เดิมกับการค้ามากลุ่มนี้มันก็จะมีกลุ่มที่เป็นลูกค้าของ
สถาบันการเงินอยู่แล้วมีกลุ่มที่ใช้เงินทุนตัวเอง(เงินทุนตัวเองคือซื้อขายด้วยเงินสด)อ่าใช่ซึ่งจะให้เครดิต
ยังไงก็คือเป็นข้อตกลงกัน ก็คือจะมีกลุ่มแบบเนี่ยครับส่วนกลุ่มกองทัพมดมันก็ตอนนี้ถือว่าประปราย
แล้วอะเนาะ(กองทัพมดนี่เป็นรายใหม่หรือรายเก่า)มันก็มีทั้งใหม่และเก่ารายใหม่คงน่าจะท ากันยากแล้ว
และ(ต้องสร้างอะไรเยอะ) ที่นี้ถามว่ากลุ่มพวกนี้เขาถึงสถาบันการเงินขนาดไหน นั่นอะในพ้ืนที่เท่าที่ผม
สัมผัสตอนที่เคยอยู่อรัญส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการส่งโดยใช้เงินทุนของตัวเองแล้วก็อาจจะได้รับมุมน้ าเงิน
ของคืนภาษี(มันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากภาษี)ครับๆเอามาขอคุยภาษีก็มันก็จะเป็นโดยบังคับว่าจะต้องเข้าสู่
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กระบวนการขั้นตอนวิธีการศุลกากรถึงแม้จะถือเงินสดมาก็จะต้องมาเข้าบัญชีกับธนาคาร(เข้าบัญชีไว้แล้ว
ค่อยบริหารจัดการเอง)แล้วก็ออกหนังสือรับรองไปประกอบมุมน้ าเงิน(แต่ยังไงก็ต้องดีแคส่วนที่มันของเงิน
นั้น)ดีแคซื้อผ่านด่านแล้วก็จดลงทะเบียนอะไรมาถึงจะครบสู่กระบวนการที่จะถอนเงินนั้นๆนี่มันเป็นการ
บังคับว่าจะต้องผ่านกระบวนการสถาบันการเงินแต่เงินทุนเนี่ยจะใช้เงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของตัวเอง
ซะมากกว่า(ก็คือเข้าบัญชีไว้ที่เนี่ยเวลาการจ่ายเงินส่วนใหญ่เท่าที่สัมผัสมาเนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีการโอน
เงินหรือถอนเงินสดไปหรือจะเป็นโอน ATM )ถอนเงินหรอครับ (ตอนนี้จ่ายละเขามีเงินก้อนนึงส ารองไว้
ส าหรับการบริหารจัดการในการบริหารจัดการถ้าระดับใหญ่ไม่ต้องพูดถึงละมันเข้าระบบด้วยออโต้เขา)
เหลือกลุ่มกลางเท่าที่สัมผัสจะเป็นการโอน(โอนลักษณะคือสั่งเคาน์เตอร์)ใช่ครับ(นั้นหมายความว่ามันจะมี
ค่าฟรีมีต้นทุนเพ่ิมหรือเป็นการโอนโดยที่ให้เงินอยู่ในนั้นแต่ไปโอนเอทีเอ็มแต่เอทีเอ็มนั้นมีข้อจ ากัดเขามี
ทั้งสองวิธีมั้ยฮะตรงนี้) มีทั้งสองวิธีฮะ(แต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนมากกว่ากัน)ควบคู่กันไป(แล้วแต่ว่าแวลูจ านวน
ที่ต้องจ่ายตรงนั้นถ้าไม่มากอาจจะไปเลือกตรงนี้เนื่องจากค่าธรรมเนียมถูกกว่า) ใช่ผมว่าช่วงนี้เน็ตแบงค์
อะไรพวกนี้มันเข้ามาช่วย(ตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาช่วยตรงนี้)เข้ามาช่วยไม่ต้องมาเคาน์เตอร์ก็ยังมี
บางส่วนที่ยังไม่ให้ความไว้วางใจกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก็ต้องมีบ้าง) มันก็แปลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่น
ใหม่บางคนก็ยังไม่ไว้ใจ(ถูกต้องครับมันจริงๆทุกอย่างมันสามารถโอนแล้วเออเร่อได้) จริงๆระบบธนาคาร
มันก็เป็นการเอ่อป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วนะผมว่าแต่เขาพยายามที่จะวางระบบก็ยังไม่กล้าก็มี บางกลุ่มก็
ยังใช้ (ค าว่าไม่กล้าตรงนี้มันเป็นแฟคเตอร์หนึ่งเลยมั้ยที่ท าให้ผู้ประกอบการนั้นไม่อยากเข้าระบบคือเขา
คิดเอง)ส่วนใหญ่ก็คิดเองสรุปเลยทั้งๆที่เข้ามาแล้วคุณไม่คอมพลีสคุณไม่เข้าใจแบงค์ให้ค าปรึกษาได้
ประเด็นเนี่ยส าคัญ ซึ่งถ้าเกิดใครมีความคิดแบบกลัวการรักษาความปลอดภัยของกระบวนการใน
อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปเปลี่ยนความคิดยาก(ครับๆเข้าใจตรงนี้การยอมรับในตัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แล้วแต่ตัว
บุคคลละ) มีด้านไหนอีกมั้ยฮะเพราะอีกตัวจังหวัดจริงๆเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่นะจะเป็นกลุ่มพวกนี้อยู่ในอรัญ
ประเทศมากกว่า(คือส่วนตัวจังหวัดจะวิ่งคล่องล่ะถ้าส่วนตรงนั้นคือถ้าส่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นวิเคราะห์
สังเคราะห์มาและว่ามันประมาณนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเค้ามีทักษะทางการเงินทักษะทางการเงิน
มีแฟกเตอร์มีหลายอย่างมากมายแฟกเตอร์ตัวแรกนั้นคือเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการประเด็น
ตรงนั้นคือว่านั่นหมายความว่าเค้าจะมีทัศนคติอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดเข้าไหม
ไม่เข้าหรือจากการที่เค้าเคยค้าขายมานานนั่นคือทักษะตัวนึงเนื่องจากเค้าไม่อยากใช้แบงค์ความสะดวก
ไหมหรือว่าความเคยชินวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เค้าเคยค้าขายมา)ปัจจัยหนึ่งนะฮ่ะในการรับช าระค้าสินค้า
เท่าท่ีเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดตามคนที่เป็นอ่ะนะมันเป็นการถือเงินสดเค้าเรียกว่าภาษาชาวบ้านลูกค้าเค้า
เรียกว่าอะไรโพยก้วนส่วนใหญ่พ้ืนที่นี้จะเป็นโพยก้วนหนึ่งเค้าจ่าย(นอกระบบสามวิธีอ่ะ  1.เงินสด 2.
โพยก้วน 3.ช าระเงินระหว่างพ่อค้ากันเองวิธีไหนยากสุด)ผมว่าโพยก้วน(โพยก้วนเยอะกว่าโพยก้วนมักจะมี
บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องคนนึงเป็นคนกลางเราเรียกว่าบ้านโอนเงินหรือพ่อค้าทางการเงินซึ่งเป็นบุคคลที่
ผู้ประกอบการเค้าเชื่อถือ)เค้าเชื่อถือกันโพยก๊วนเพราะว่าสินค้าไปถึงก็พนมเปญแล้ว ไม่ต้องรอเงินจาก
พนมเปญกลับมาก็คือเงินก็อยู่ตรงไทยแลนด์นั่นแหละ(มันหมุนอยู่ตรงเสือใบพ่อค้าทางการเงินเค้าจัดการ
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เรื่องเงินล่ะซึ่งเค้ามีคอนเนคชันอยู่ระหว่างตรงที่พนมเปญ พนมเปญเค้ากิ้งนึงหรือไม่อะไรก็แล้วแต่ที่เค้า
สื่อสารได้)ประเทศนั้น กลุ่มนี้ค่อนข้างจะเยอะ(เยอะๆเยอะกว่า)ผมก็ไม่ได้เข้าไปถึงท าตัวเลขอะไรคือเท่าที่
ตรวจสอบเห็น(คือจริงๆผมไม่เอาตัวเลขสิ่งที่ผมเก็บข้อมูลเข้ามาสังเคราะห์ วิเคราะห์ก่อนส่วนใหญ่นี่มัน
เป็นเหมือนกันที่มุกดาหารก็ไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคอนเซปเดียวกันเลย)แนวเดียวกันเลยผมก็ไปประเทศ
รอบๆบ้านเรายังเป็นแบบนั้นอยู่(อย่างแบงค์กสิกรเมื่อเช้าที่ไปมาเค้าไปเล่าสู่กันฟังนั่นหมายความว่ามันคือ
ธรรมชาติของเค้าโอกาสที่เราจะเปลี่ยนความคิดเค้าใช้เวลาเยอะมากแต่บ้านเราพร้อมที่จะเข้าระบบแบงค์
พร้อมผู้ประกอบการพร้อมแต่ที่นู้นไม่)LCประเทศเพ่ือนบ้านเราความน่าเชื่อถือของธนาคารน้อย(ถูก
โอกาสที่จะเกิดตรงนี้ยาก)มีหลักประกันในการขอสินเชื่อตัวนี้ยากจริงๆอยู่ที่แบงค์ประเทศไทยเราไปแต่มัน
ก็ขาดกระบวนการที่จะสานต่อ)ใช่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าฝั่งเราเพราะฉนั้นในการเปิดLCเนี่ยมีแต่น้อยมาก(ส่วน
ใหญ่จะเป็นตัวพวกหลักๆใหญ่ๆในราชการหรือบริษัทใหญ่ๆ)ก่อนหน้าบริษัทขนปูน ขนปูนไม่ว่าจะเป็นที
พีไอ ซึ่งก่อนหน้านั้นที่บริษัทจะส่งเองนะครับผู้ค้าคนกลางส่งไปเค้าท าก็ยังจะท าไม่ได้แต่ตอนนี้พวกนี้
บริษัทพวกนี้(สามารถจัดการบริหาร)เค้าท าเองกันหมดแล้ว(มันก็เป็นการอ านวยความสะดวกเนาะไม่ว่า
เค้ามีบัญชีอยู่ที่ไหนนั่นหมายความว่าธุรกรรมเค้าเกิดอยู่ตรงนั้นมันสะดวกแหละเหตุเค้ารองรับตรงนั้นถ้า
ไปที่นู้นพอถึงฝั่งพนมเปญมีเทรดรองรับก็จบแต่ถ้าตรงไปเทรดจะไม่รองรับ)อีกอย่างระบบขนส่งทา ง
รถบรรทุกนี่มันจะเข้าสู่ระบบค่อนข้างที่จะยากกว่าไม่เหมือนทาง รอบบ้านเราก าลังรถบรรทุกหมดมันก็
ลักษณะการค้ามันก้จะคล้ายๆกันหมด(มันคล้ายกันหมดแต่ว่ามีพธีการตรงนี้มีขั้นตอนตรงนี้แคสตอมต่างๆ
แคสตอมทางเรือน่าจะเรื่องนึงแคสตอมทางนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงใช้เอกสารคนละตัวกันที่นี้ใช้ทักรีซีฟทาง
เรือใช้บิลออฟแรดดิง อยากรู้ประเด็นว่าบางทีผู้ประกอบการเค้าสามารถเข้าถึงนะแต่เค้าเลือกตัดสินใจที่
จะไม่ใช้แบงค์)ขบวนการนี่ยุ่งยากเข้าสู่ภาวะการเงินโดยขบวนการต่างๆเนี่ยเกิดLCเนี่ยใช้จ่ายเยอะนะครับ
ขั้นตอนเค้าเยอะ(ตอนแรกเครดิตไลน์ วงเงินก่อนเลยก่อนจะเป็นวงเงินก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าอีกมันมีอะไร
หลายอย่าง)ค่าใช้จ่ายสูง(เงินสด25%ไหมครับที่นี่)LCผมอยู่ด้านนี้มาเกือบ30ปียังไม่ส าเร็จสักรายเลย
พยายามนะครับ(คืออิมพอตเตอร์นะไม่สามารถมาเปิดLCได้)ไม่ส าเร็จสักรายเลย(แต่เอ็กปอดมีส่งLCมาให้
ไหม)ไม่มีเลย(ไม่มีเลยอ่อนั่นหมายความว่าเทรดด้วยผลิตภัณฑ์LCไม่มีบิลฟอคอลเล็คชั่นล่ะครับ)ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกผมเนี่ยคนไทยเนี่ยเค้าเรียกว่าศูย์ต่างประเทศจะอยู่ที่ชลบุรี(อ่ออยู่โซนนู้น)อยู่ชลบุรีเลย
(กบินไม่มีรองรับ 304 แล้ว)ไม่มีครับไม่มีของผมไม่ค่อยมีแต่ของกรุงเทพมาแล้วอยู่ที่อรัญ (BBL ก าลังจะ
เปิดอรัญยังไม่เปิดคือตอนนี้เอามาแทนเห็นเอาพนักงานมาแค่)เห็นบอกว่าจะมาเปิดที่อรัญของกสิกรอยู่ก
บินใช่ไหมครับ(อ่ะ กสิกรอยู่กบิน)ตอนที่ผมยังอยู่สาขายังอยู่ที่นู้นอยู่เลยศูนย์ที่ชลบุรี(เพราะฉะนั้นถ้าเค้า
ส่งมาให้เรานั่นหมายความเราจะต้องสแกนเลคคอดในเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยส่งไปให้)ใช่(ส่งไปให้เค้า นั่น
หมายความว่าเราก็ต้องมีเคพีไอส าหรับที่จะแจ้งผู้ประกอบการว่าตั๋วชุดนี้คอมพลีสแล้วเราสแกนส่งไปก่อน
ตัวจริงวิ่งตามไปทีหลัง)อันนั้นขบวนการ(ประมาณนั้น)ที่นี่ติดต่อเยอะแต่ไม่ส าเร็จสักรายเลยขบวนการมัน
อยู่ที่ฝั่งนู้นด้วยที่ลูกค้า(ถูก ถ้าฝั่งไทยอยากท าแต่ฝั่งนู้นไม่แอ็กแซ็บเกิดขึ้นไม่ได้)อย่างที่ผมบอกว่าเค้าส่ง
มอบเงินกันเนี่ยที่ชายแดนมากกกว่าง่ายกว่าใช่ไหมครับ(แต่ถ้าว่ากรณีเคสของเงินสดมันจะมีข้อก าจัดแต่
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ถ้าปกี่อน56 มันจะอยู่ที่ถือเงินได้5แสนแต่หลังปี56มขนส่งเปลี่ยนเป็น4แสนห้าไม่เกิน2ล้านตัวเนี่ยถ้าเกิน4
แสนห้ามันต้องดีแคอีกต้องมีเอกสารดีแค)เค้าประเภทนั้นผมเห็นดีแคก็แค่จดบันทึกสมุดที่เป็นด่านแค่
นั้นเอง(แต่ถ้าเกิน2ล้านมันก็จะต้องดีแคมากกว่านั้น)เค้าจะจ่ายยอด(อ่าถูก จริงๆมันก็ต้องแยกย่อยอยู่
แล้ว)เค้าก็จะย่อยอยู่แล้ว(แต่หลายๆคนมันก็ต้องบริหารจัดการ)อินวอยซ์กี่ชุดๆก็ต้องแยกเอาว่าชุดนี้(ทุก
คนต้องบริหารจัดการ)แต่พ้ืนที่จังหวัดตัวเมืองสระแก้วนี่ไม่มีโอกาสสัมผัสกลุ่มที่พูดมาเลยนะอันนี้ที่ผมพูด
มาคืออาศัยช่วง(โชคดีนะ อย่างน้อยก็ได้ตรงนู้น)กลุ่มที่ค้าขายกับฝั่งนู้นลูกค้าเองก็จะไปอาศัยกลุ่มชิปปิ้งใน
พ้ืนที่แบงค์(ให้ท าทุกอย่างให้คือจ้างเค้าไปเลยทุกอย่างจบ)แล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายชิปปิ้งก่อน ท าเองรู้สึก
ว่าน้อยนอกจากเป็นผู้ค้า ผู้ค้าต่างถิ่นก็ยังอาศัยชิปปิ้งเหมือนกันชิปปิ้งที่ขนโดยรถบรรทุกเนี่ยก็ต่างไปจาก
เรือ(อย่างชิปปิ้งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในการให้บริการเข้ามาเยอะนอกจากขนส่งแล้วท าด็อกให้เป็นพิธีการให้
นู้นนี่นั่น)เค้าท าหมดเลยทุกขบวนการเลยครับ(จริงๆถ้าผู้ประกอบการไปติดต่อเอาเองมันเยอะนะ)
ขบวนการการไหลลื่นในขบวนการต่างๆมันก็ง่าย(ง่ายกว่ากันเยอะเราจ่ายเงินก้อนด็อกก็เรียบร้อยรอ
สุดท้ายอย่างเดียว)การค้าตัวอ่ืนขบวนการอ่ืนก็ไม่มีเล็กๆน้อยๆรายเล็กรายน้อยยังต้องผ่านโพยก้วนอยู่ดี
นะครับ โอนมีไหม(บางคนก็จะถือเงินสดในกรณีท่ีซื้อของในปริมาณไม่มากเพราะพวกนี้ถือเงินสดไปติดตัว
ได้)เค้าต้องตัวแทนในตลาดชายแดนนั่นแหละแต่ว่าผมไม่กล้ารับคนไทยแล้วนะเค้าก็มีตัวแทนของเค้า
แหละ(ตรงนี้ไม่เป็นก็เป็นเรื่องปกติ)ไปหยิบมาจากตรงนี้อันนี้นะ(แล้วมากระจายนู้นนี่นั่น)ถามโอนเงินมี
ไหมมันก็มีเพ่ิมขึ้นนะเพ่ิมขึ้นจากอดีตเยอะ(ธุรกรรมที่นี้หรือว่าที่อรัญ)ที่อรัญ(TTละ)เค้าก็จะมาให้เจ้าของ
สินค้าที่เค้าน าเข้ามาเปิดบัญชีธนาคารตามแนวชายแดนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีฝากเงินเข้าบัญชี(อ่อ ก็คือ
ถือเงินมาเป้นบัตรเคอเร็นซี่)เงินสดเนี่ยคนไทยซื้อใช่ไหม สมมติว่าคนไทยซื้ออันนี้ฝั่งขาเข้าล่ะคนไทยซื้ อ
สินค้าน าเข้ามาเค้าก็จะให้ผู้ค้ามาเปิดบัญชีที่เราเปิดไว้นั่นแหละธนาคารไหนก็แล้วแต่ก็ฝากเข้าบัญชีฝั่ง
บ้านเรา(ก็เป็นบัญชีบัตรคลีนซี่)ใช่ (ที่เค้าเปิดเป็นเอ็กซีเด้น)อันนี้กลุ่มผมที่สั่งสินค้าเข้ามากลุ่มผมว่าใหญ่
ไหมถือว่าเป็นรายย่อยล่ะกันอย่างแอลฟ่าพวกผ้ากิ๊บอะไรพวกเนี่ย(คนซื้อของก็ถือไปก็เข้าบัญชีของ
คนขาย)หรือโอนข้ามต่างประเทศมีผมว่ายังน้อยนะเพราะว่าเสียค่าใช้จ่าย(ถ้าเป็นคนต่างประเทศใช้มันจะ
ไม่เป็นถ้าโอนอ่านั้นมันก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อินเวิร์ดเอ้าเวิร์ดไปค่าธรรมเนียมก็จะต่างกันไปมันก็เป็นเทรด
อยู่ดีก็แปลเค้าจะไม่)ผู้ค้าเราน้อยกว่ายังไม่มีความรู้ด้านนั้นยังเข้าไม่ถึง(แต่ ณ ปัจจุบันเนี่ยกับแต่ก่อนเท่าที่
สัมผัสที่อรัญเค้ามีความรู้เพ่ิมขึ้นไหมครับ)เพ่ิมขึ้น(เพ่ิมข้ึน)ประเด็นผู้ค้าเปิดบัญชีผู้ค้าชายแดนนี่คือธุรกรรม
นี่เพ่ิมขึ้นจากเดิมมีโพยก๊วนอย่างเดียวกับเงินสด(คือเริ่มเข้ามาแบงค์ล่ะทั้งๆที่เค้าก็ประยุกต์นั่นแหละ
ประยุกต์จากโพยก้วนนั่นอแหละเอามาใช้กับธนาคารจริงๆตรงนี้มันสามารถดีแคได้ก็โอเคแบงค์สามารถ
ตรวจเลคคอนไซได้มันก็ไม่น่ามีปัญหานอกจากจ านวนเงินนั้นไม่สามารถดีแค่ได้แบงค์ก็ไม่รับแน่นอนถูก
ไหมก็เหมือนที่มุกดาหารเค้าก็บอกทั้งๆที่เค้ารู้แต่โอเคมันส าแดงได้แล้วชัดเจนรู้ที่ที่ไปมันไม่ได้ถึงขนาดนั้น)
แล้วก็ได้กระบวนการ(ยังจะเข้าสู่ที่เป็นเทรดเต็มตัวไหม)ยังไม่ส าแดง (ยังๆ ยากมากไหม)ผมว่ามันค่อนข้าง
ที่จะยากเพราะว่ามันเป็นปัจจัยผู้ประกอบการแนวทางยังไม่ถึง(ซึ่งจริงๆตรงเนี่ยหลักเลยแฟ็กเตอร์หลัก
เลยนั่นคือความรู้แล้วก็ตัว(ค่าใช้จ่าย)ค่าใช้จ่ายด้วยนั่นคือความอ านวยสะดวกของเค้าล่ะว่าถ้าเค้าไปอยู่ต่อ
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บ้านโอนเงินก็จบนู้นก็มีนี่ก็มีคอนเนคชั่นเค้ามากกว่านั่นหมายความว่าช่องทางในการใช้บริการเค้ามี
มากกว่าธนาคารเรา ธนาคารเรามีนี่นู่นโรงเกลือเป็นคอนเนคชั่นของบ้านโอนเงินพ่อค้าทางการเงิน
มากกว่าเราใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก้เป็นประเด็นที่เค้าจะเอามาเป็นแฟกเตอร์การตัดสินใจ)ทางคลองใหญ่ไปยัง
ครับ(คลองใหญ่ไปวันที่11)อันนั้นเรือเนาะ(อ่าวันที่11อันนั้นจะเป็นเรือที่จะไป)แต่เรือก็เรือเล็ก เหมือนเรือ
หางยาว(ตอนนี้เป็นเรือเป็นโอเชียว)เป็นเรือสินค้า(เรือเดินทางไม่ไกล)เรือหางยาวอ่ะเนาะ(มันจะเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง)ที่มีเหมือนว่ารถเข็นรถเข็นเค้านี่พอๆกับสิบล้อเห็นไหมครับ(ใช่ ที่นี่รถเข็นใช่ไหมฮ่ะแต่ถ้า
เป็นมูฟข้ามเรือนะเรือข้ามฟากชัดเจนมากคือแม่น้ าคนล่ะฝั่งแค่นั่นเองแต่ถามตอนที่ไปด่านที่มุกดาหาร
คอนเซปเดียวกันจะต้องรอคิวในการเข้าพิธีเข้าพิธีการใช้เวลาเยอะแต่ทางด่านมุกดาหาร)เรือข้ามฟกกับ
รถบรรทุกไม่ต่างกันหรอกมั่ง(ที่นู้นใช่ไหมฮ่ะ ที่นู้นแต่ถ้ารถบรรทุกเค้าก็ ดีแคกันคนละแบบ)มันมีตัว
ทะเบียนควบคุมแต่เรือไม่มี(แต่เรือส่วนใหญ่จะเป็นการติดตัวซื้อขายด้วยเงินสดด่านนั้นจะเป็นเงินสด
ล้วนๆนั่นหมายความว่าชัดเจนเงินสดของค าว่านอกระบบ)แล้วยังจะมีเลขทะเบียนนี่แต่เรือนี่ไม่มีทะเบียน
(คือปริมาณของส่วนใหญ่ที่ซื้อก็ผลิตมาไม่มากก็จะเป็นเพียงแค่ซื้อเอาไปใช้ติดตัวแต่สุดท้ายเค้าก็เอาไป
ขายเหมือนกันแต่ถ้าเป้นความใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะที่พ่ีพูดก็คือเรือประเภทนึงแต่ที่นี่จะเป็นรถเข็นคือ
ลักษณะ)รถเข็นก็น้อยลงนะตอนนี้ก็ใช้เป็นรถบรรทุก รถบรรทุกเยอะขึ้น(ค าว่าเยอะขึ้นนั้นมันอาจจะเป็น
ไซด์ใหญ่ขึ้น)ไซด์ใหญ่ขึ้น(อาจจะเป็นล้อเพ่ิมขึ้นมา สิบล้อรถพ่วงว่ากันไป)เพราะว่าส่วนหนึ่งเจ้าของมีกี่คัน
ส่งเอง (ผลิตเองขายเอง) เจ้าของสินค้า(ที่แถวอรัญก็จะมีซื้อมาขายไปเยอะไหมครับ)ก็มีบ้าง เพราะผมก็ยัง
มีท ามุมน้ าเงินกันอยู่ มุมน้ าเงินที่ตัดมันก็ต่ าแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนที่ตัดหลายเปอร์เซ็นสินค้าประเทศ
เครื่องจักรกลเกษตรอะไรพวกเนี่ยศูนย์ก็ต่ าลงมาก(ไม่ทราบว่าพ่ีมีแนวคิดว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่นี่
อย่างไรบ้างเพราะที่นี่เค้าเป็นหนึ่งหนึ่งในห้าของระยะแรก)ที่นี่ตอนนี้มันจะเน้นผลิตผลการเกษตร
อุตสหกรรมเกษตรต่อเนื่อง (คือทุกเขตเลยนะใน5เขตนี้ในหมวดกับเน้นบริการ2หมวดเนี่ย2หมวดเนี่ย
หมวดนึงหมวด7จะเน้นไม่หมด)ตอนนี้ในพ้ืนที่บ้านเราในสระแก้วจนถึง ณ ประมาณนี้มันก็ยังไม่ออกเป็น
รูปร่างเท่าไหร่นะพียงแต่จะมีโครงการของรัฐบาลน าร่องในการเป็น เป็นนิคมอุตสาหกรรมของสภา
อุตสาหกรรมจะมาเช่าพื้นที่แปลงไม่ใหญ่แค่600กว่าไร่(ต่อไร่)ต่อไร่นั้นเป็นน าร่องในของรัฐส่วนของเอกชน
เนี่ยก็ยังไม่กี่รายนะเท่าที่ผมได้ข้อมูลจากจังหวัดที่ยื่นผ่านจ านองอย่างของโรงน้ าตาลอีกโรงนึง(ขอนแก่น)
ขอนแก่นก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จไปติดข้อจ ากัดของกระทรวงอุตสาหกรรมระยะทางของโรงหนึ่งกับโรง
สอง(มันใกล้กัน)มันใกล้เกิน(ใกล้เกินจะกินพ้ืนที่กันแล้วโรงหนึ่งอยู่ไหนพนัสนิคม)โรงหนึ่งอยู่วัฒนานคร
แล้วก็โรงก็อยู่ในเขตวัฒนานครแต่ห่างกัน(แต่ที่พนัสก็มี)ที่อ่ืนมีในอ าเภอเดียวกันมันมีหลายโรงแต่อันเนี่ย
เค้าบอกว่าประกาศออกใหม่โรงที่ขอนแก่นยกแรกเค้าฟ้องศาลกันในพ้ืนที่เท่าไหร่นะถ้าผมจ าไม่ผิดว่า
ระยะห่างน่าจะ50กิโลปรากฏว่าศาลเค้าให้ทางโรงงานน้ าตาลชนะแต่ระหว่างที่แกก าลังจะค าพิพากษา
ออกมาเค้าประกาศผลออกมาใหม่ 80 กิโลก็เลยยัง(ระยะห่างต่อพ้ืนที่แต่ละโล)ก็เลยยังไม่ขึ้นอันนี้คือลอง
ยกตัวอย่างโรงหนึ่งของอุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่องแล้วโรงอ่ืนเห็นว่ามีกลุ่มอะไรมายึดมาจ านองซึ่งกลุ่ม
เอกชนคงจะเป็นอีกนานถึงจะเกิดขึ้นยังไม่มีใครที่ประกาศที่เป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาที่ชัดเจนแต่ของป้อม
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ต่อจากนิคมอุตสาหกรรมของสภาอุตนะไปก่อนส่วนของพวงตอนนี้ก็คือทางรัฐบาลก าลังจะขยายเส้นทาง
คมนาคมก าหนดต่างๆ(ที่จะไปออกด่านอีกด่านนึงอันนั้นเป็นถาวรเลยใช่ไหมครับ)เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้ น
(ส าหรับโลจิส)ใช่ๆซึ่งผมก็บอกจะมีรู้สึกจะเป็นสองวงแหวนวงรอบในวงรอบนอกที่เราเห็นไม่น่าจะเป็น
รอบในรึป่าวที่เราเห็นก าลังท าใหม่ที่เรานี่ด้านขวามือด้านซ้ายก าลังเหมือนกับแนวเหมือนเค้าประกาศ
ออกมามีงบออกมาเท่าไหร่ๆเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เห็นชัดคือความเป็นด้านๆด้านถนนหนทางบางคนขี้เกียจ
ขึ้นมาส่วนด่านที่บอกที่ในแต่ผมได้ยินว่าเค้าก็ไม่ทิ้งทางป่าไร่ซึ่งเป็นด่านที่สอง(ซึ่งด่านนั้นเราจะรองรับ
ส าหรับท่องเที่ยว)ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นด่านส่งสินค้าที่สองหรือป่าวจุดท่องเที่ยวจุดต่างก็คือจะเป็นด่าน
อ่าวลึกอยู่แล้วการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเพราะว่ามันจะมีเรือที่รอรับอยู่แล้วเค้าแนวทางมันเป็นอย่าง
นั้นอยู่แล้วปลายปี59เนี่ยที่ป่าไร่ที่จะเริ่ม(จะเริ่มจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นอินฟาสตักเจอร์ต่างๆก็จะเริ่มลง)
ใช่ๆ(ตอนนี้มีไฟนอลล่ะแล้วตัวนโยบาย)พวกพ้ืนที่ต่างๆก็ปรับไปบ้างถนนก็ปรับหมดแล้ว(เฟมน่าจะเป็น
อันดับ2รองจากตราดแม่สอดเพราะตอนนี้เป็นรูปธรรมแม่สอดจะค่อนข้างชัดเจนเค้าลงมือไปค่อนข้าง
เยอะเลยทีเดียวแต่มุกดาหารยังโต้กันด้วยนโยบายอยู่มีประชุมนู้นนี่นั่นยังไม่ลงตัวอันดับ2นี่จะลดก็คือ
สระแก้ว)ผมก็ยังว่าช้าเลยที่สระแก้ว(ใช่ๆช้าคือสิ่งที่เอามา)ผมว่ามันมีปัญหาในเรื่องแนวชายแดนด้วยไงผม
แลกผลักดันที่ป่าไร่เพราะอ้างว่าบ้านหนองเอ่ียนเนี่ยมันเป็นพ้ืนที่ลุ่มที่รับน้ า(รับน้ าหุบเขาที่น้ าจะท่วมมี
ไหมครับ)น้ าท่วมสูงแล้วก็ถ้าเกิดจะท าใหม่ลงทุนสูงพ้ืนป่าเค้าก็เลยไปที่ป่าไร่แต่ป่าไร่ก็ประสบปัญหาใน
เรื่องเขตแดน(ปัญหาเขตแดน อ่อยังไม่ชัดเจน)มันยังไม่ชัดเจนยังอ้างสิทธิ์กันอยู่(ซับซ้อน)ก็เลยเข้าไป
ผลักดันที่หนองเอ่ียน(แต่ก็ยังไม่ได้ไฟนอลกับหลายๆหน่วยงาน)ผมได้ยินว่าแบบว่าชี้ไปที่หนองเอ่ียนแต่ที่นี้
มันพ้ืนที่ลุ่มมันจะใช้ทุนสูงสูงมากเลยอ่ะ (ต้องบริหารจัดการเรื่องตรงนั้น)ผมต้องเท่าไหร่ถนนก็ตั้งเท่าไหร่
ถนนยังสูง(โอกาสที่จะทรุดมี มันก็ตามมา คือที่ลุ่มที่มันจะทรุดนี่มัน)สะพานที่ข้ามแดนเขตแดนค่อนข้าง
ยาวยาวไปเลยเค้าก็ลุ่มเหมือนกัน(โอกาสที่จะเจอปัญหานี้มีอีกเยอะ)ซึ่งด่านกว่าจะเสร็จผมก็ไม่กล้าแต่ถ้า
ไม่เสร็จก็อย่างเนี่ยที่เคยเห็นอ่ะติดไม่รู้กี่กิโลอ่ะ(ครับ ใช่ๆ คอนเซปเดียวกันไหมครับปัญหานี้คืออะไรค าว่า
มันเป็นโพรเสสของเรา ขั้นตอนของเราในติดเราติดเค้าที่มุกดาหารก็ยาวเลยครับไปถึงมุกดาหารวันนั้น9
โมงนายด่านลงมา11โมงกว่าขี่ประมาณ2-3 ชั่วโมง)พ้ืนที่เค้าน่าจะแคบกว่ามั่ง (กว้าง) กว้างหรอครับ 
(กว้างกว่าอันนี้จะเป็นรอยเหมือนแค่จะยาวๆแล้วแคบแต่ด่านที่มุกดาหารก็จะมีพ้ืนที่เป็นลานให้จอดก็จะ
ไปเข้าคิวกัน)เหมือนที่เส้นทางป่าไร่มีหลายคนที่พยายามจะดึงด่านลงไปเพราะว่ามีลานมีพ้ืนที่รองรับ
หลายร้อยไร่จอะไรอย่างเนี่ย(จริงๆถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษมันเป็นด้านจริงๆรองรับอะไรได้อีกตั้ งเยอะมี
อะไรอินฟาหรือสิ่งที่อ านวยความสะดวกเข้ามาซับพอสด้านนู้นมันเยี่ยมนะถ้าท าได้ ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆ
เนาะ)ครั้งก่อนผมเห็นแบบของด่านเค้าออกมาแล้วนี่เห็นพวกชิปปิ้งก็ลง(พอดีวันนี้นัดท่านนายด่านไว้พอดี
ท่านติดธุรด่วน)คงอีกนานกว่าจะได้ใช้ด่านใหม่ ด่านที่อรัญประเทศเนี่ยมันจะแปลกไม่เหมือนด่านที่อ่ืนนะ
ด่านตอมอของเราเนี่ยยังอยู่หน้าสุดเลยคือด่านศุลกากรอยู่ข้างหลัง(ผมมีค าถามตรงตอมอเค้ามีออฟฟิศ
ของด่านศุลกากรไปรวมอยู่ตรงนั้นด้วยไหม)อยู่ข้างหลังครับตรงกลางอ่ะ(คือจริงๆเค้าอยู่ตรงนี้อย่างเดียว
เลยใช่ไหมเค้าไม่มีออฟฟิศเล็กๆเจ้าหน้าที่ไปเข้าเวรอยู่ตรงนั้นไหม)ไม่มีครับอันนั้นเป็นของคนอย่างเดียว
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เลย(ที่มุกดาหารด่านตรงตอมมอใช่ไหมเค้าจะมีห้องนึงของด่านประจ าการอยู่แล้วอาคารด่านเค้าจะอยู่
ห้องแต่คือเค้าจะมีห้องนึงให้ส าหรับคนมาติดต่อเรื่องด่าน)แต่อันนี้ก็ห่างกันไม่กี่สิบเมตรนะครับ(ใช่ๆอยู่อีก
ฝั่งนึงล่ะ)ตรงด่านถ้าไปจากตรงนี้ไปเมืองเราจะถึงด่านก่อนใช่ไหม ถึงด่านศุลกากรก่อนแล้วจะถึงตอมอ(ใช่
ครับ)ซึ่งมันห่างกันไม่กี่สิบเมตร(มันก็ต้องย้อนมา)จริงๆเรามาต้องปล่อยคนออกไปสินค้าใช่ไหมครับ สินค้า
หน้าจะอยู่ข้างหน้าเนาะ(แต่เค้าจะแบ่งส่วนกันนะของมุกดาหารคือหมายความว่าด่านเดียวกันนั่นแหละ
แต่ว่าฝั่งเนี่ย ฝั่งเนี่ยจะเป็นคนหรือว่าประจ าทางฝั่งนี้จะเป็นขอมแต่ว่าขึ้นฝั่งเดียวกัน)อันนี้ของเราผ่านเข้า
ตอมอ แล้วถึงจะมาผ่านศุลกากรตรงด่านส านักงานศุลกากรไปอยู่ข้างในอยู่แล้ว 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
  กลางและขนาดย่อมแห่ง 
  ประเทศไทย สาขาสระแก้ว 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณอดุลวิช โสวรรณไพบูลย์  
  ผู้จัดการสาขา 
  คุณณรงค์กร ครองมงคล  
  ผู้จัดการเขต 20 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.18 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสระแก้ว 
 
ถาม   การค้าชายแดนกับผู้ประกอบการกับ SME เป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ   คือตอนนี้แบงค์เราเป็นธนาคารของรัฐก็จะใช้ตัวนี้เป็นนโยบายของเราเลย เรากู้เศรษฐกิจด้วย
การค้าชายแดน ตอนนี้โครงการของเรามีโครงการดอกเบี้ย 4% เพ่ือเอามาให้ผู้ประกอบการค้าชายแดน
น ามาใช้ใน 4% เพียงแต่ว่าลูกค้าเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์โดยปกติลูกค้าธนาคารพาณิชย์ปกติแล้ วก็
ค่อนข้างกังวลเรื่องของดอกเบี้ย ดังนั้นลูกค้าที่จะมาใช้จริงๆ จะมีคนแนะน าออกไป ดังนั้นเราต้องมีการ
เชื่อมโยงพูดคุยกับรายที่ 1 ถึงจะแนะน ารายที่ 2 มีการคุยรายละเอียดเชื่อมกันทุกวันนี้ผมมีทีมงานลงไป
เดิน ผู้ประกอบการระหว่างประเทศออกไปเดินและไปชี้แจงว่าเรามีโครงการแบบนี้ให้เขารู้ทุกวันนี้ผม
ก าลังเดินอยู่คือผมก าลังไปสมทบ 
ถาม   ได้เข้าไปที่บีโปร กอบธนาเดช บ้างไหมครับ จะเป็นแบบ Trading Firm ซื้อมาขายไปเมื่องานผม
เข้าไปคุยตอนนี้อยู่ป่าไร่ 
ตอบ   ป่าไร่นี่ผมยังไม่เข้าไปคุย ผมต้องเรียนให้ทราบก่อนคือตอนนี้ทางปีโปรเขาอาจจะไม่สนใจเราก็ได้
เพราะเขาใช้แบงค์พาณิชย์เกินแล้วตอนนี้นโยบายของเราพยายามเอาเข้าไปบอกกับลูกค้าโดยตรงว่าเรา
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ไม่ได้มีเรื่องของ OD คือพวกนี้จะใช้ OD เป็นหลัก แต่เราจะให้เขาใช้ตัวนี้ไปก่อนเอาเข้าไปเสริมในการใช้
กับแบงค์พาณิชย์อันนี้จะเป็นแบบ 5 ปี 
ถาม   อันนี้เบสิกก็คือขั้นต่ าตัวประกอบการอันนี้ต้อง 2 ปีครึ่งหรือไม่ครับ 
ตอบ   จริงๆ แล้วประกอบการเราก าหนดไว้ว่า 3 ปี แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ถึง 3 ปี ถ้ามีศักยภาพเราก็จะให้
เราให้ได้แต่ก็จะเป็นอีกตัวนึง เข้าเง่ือนไขเท่านั้นเองดังนั้นเรามีโอกาสได้คุยเราก็จะคุยว่าคุยอยู่ในจุดไหนที่
เราจะเข้าไปช่วยได้ นั่นคือส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐนี้ SME มี ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องไปประกอบ
ความสัมพันธ์กับทักษะทางการเงินของผู้ประกอบการด้วย 
ถาม   แน่นอนแถวนี้เขามีความรู้ เขามีประสบการณ์มานานแล้วแต่ในตัวนี้แล้วแนวคิดทัศนคติเขาจะ
เข้ามาใช้แบงค์ไหมครับ เขาคิดเองประเมินเองหรือเปล่า เพราะท่ีมุกดาหารเป็นประมาณนี้เขาคิดประเมิน
ตัวเองว่าศักยภาพไม่ถึงเขาคิดว่าไม่ใช้ดีกว่ากลัวไม่ผ่านกลัวอะไรหลายๆ อย่างมีไหมครับ 
ตอบ   1. ลูกค้าที่นี่เขาท ามาเกิน 10 ปี ไม่กู้เงินแบงค์ผมรับรองได้ ไม่กู้เงิน มีเงิน ถ้าเกิน 10 ปีขึ้นไป 
ยกเว้นจะขยายอะไรจึงจะใช้ 
           2. ถ้าเราอยู่ดีๆ เข้าไปโดยไม่มีคนแนะน าไปถึงเขาไม่คุยด้วยครับทั้งที่เจอเลยนะเข้าไปยังเห็นเขา
นั่งอยู่แต่พอเลขาไปตามเค้าบอกลูกน้องให้มาบอกว่าเขาไม่อยู่ แต่พอเราบอกว่าคนนี้แนะน ามาเขากวักมือ
เรียกผมเชิญนี่คือธรรมชาติของเขา 
           3. ลูกค้าที่ต้องการมาโดยตรงเลยก็มีพอเข้าไปคุยปุ๊ปคุยเลยเพราะเขาอยากได้ตรงนี้ทุกรายที่ผม
ส่งจดหมายไปพอโทรเข้ามาหาผมปุ๊ปผมขอพบทุกรายเพ่ือไปอธิบายว่าที่ผมให้ข้อมูลตรงนี้มาแต่ละตัวเป็น
อย่างไร ผมไม่เคยบอกว่าที่ผมส่งไปแล้วมันจบแค่นั้นไม่ใช่ครับ แต่ลูกค้าที่นี่เป็นแบบนี้จริงๆ คือจดหมาย
ไม่มีการตอบกลับก็อย่างรายเมื่อวานที่ผมเข้าไปถึงผมถามว่าผมส่งจดหมายมาหลายฉบับได้รับบ้างไหมเขา
ตอบว่าผมได้รับแต่ผมไม่ดูหรอก ผมได้รับอย่างน้อย 3 ฉบับผมจ าได้ แต่ผมไม่ตอบกลับหรอกผมไม่มีความ
จ าเป็น ผมก็เลยถามเขาไปว่าตกลงจริงๆ แล้วจ าเป็นไหมเขาบอกว่าโครงการน่าสนใจผมก็เลยตอบกลับไป
ว่าคุณน่าจะตอบจดหมายผมกลับสักหน่อย ผมจะได้เข้ามาอธิบายเพราะถ้าคุณไม่ตอบผมก็ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่
ไหนรายชื่อผู้ค้าส่งออกที่ผมได้มาไม่ได้มาจากกระทรวงพาณิชย์ผมขอมาจากนายด่านเลย เบอร์โทร 80% 
ผิด ที่อยู่ 20% ไม่ถูกต้อง ผมขับรถไปตามที่อยู่ผมหาไม่เจอแต่พอมีคนแนะน าว่าอยู่ที่นั่นผมเข้าไปทันทีพอ
เข้าไปพบขอคุยเขาไม่คุยด้วย แต่พอบอกคนนี้แนะน ามาเขาถึงจะคุย ผมบอกเขาไปว่าไม่เป็นไรนะผมเข้า
มานี่ไม่กู้ผมผมไม่ว่าผมเป็นแบงค์ผมอยากท าความรู้จักกันไว้อนาคตผมมีโครงการดีๆ ผมได้แนะน า เขา
บอกผมว่าเขาก็อยากได้แบบนี้ผมเลยย้อนถามเขาไปว่าจดหมายได้รับบ้างไหมครับเขาบอกได้ผมเลยบอก
ว่านี่นะถ้าคุณตอบจดหมายหรือโทรมานะไม่งั้นเราได้เจอกันนานแล้วใครก็ตามที่ติดต่อมาหาผมผมจะขอ
อนุญาติเข้าไปพบเข้าไปชี้แจงยกเว้นคุณจะไม่คุยกับผมแค่นั้นเองถ้าคุณโอเคผมจะเข้าไปแต่ถ้าคุณไม่โอเค
ผมก็ไม่รู้จะเข้าไปได้อย่างไรเพราะว่าผมต้องการถามทาง 
ถาม   SME ที่โรงเกลือไม่มีสาขาใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราไม่ได้จับ Operation แบบนั้นใช่ไหมครับก็คือ
เราจะจับหลักมากกว่าหรือครับ 
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ตอบ   คืออย่างนี้ครับ ผมมีสาขาอยู่ที่นี่แห่งเดียวแต่ผมใช้วิธีการเอารายชื่อมาแล้วก็เจาะตรงแล้วแนะน า
อย่างเช่น ถ้าป็นผู้ส่งออกที่ผมติดต่อได้แล้วท่านจะแนะน าผม พอผมไปคุยกับท่านผมจะแนะน าเยอะแต่
ทุกอย่างในนี้มันก็จะอยู่ในรายชื่อที่ผมได้ขอมา คือจริงๆ แล้วผมเคยไปเดินเขาเหมือนกับไม่สนใจเขาพูด
ค าเดียวว่าเขาใช้สินเชื่อแบงค์พาณิชย์อยู่แล้วของผมจะแตกต่างกับแบงค์พาณิชย์คือ ผมไม่มีประกันชีวิต 
ผมท าตรงนี้ตรงๆ ตัวค่าธรรมเนียมถ้าวิเคราะห์จริงๆ ผมเชื่อว่าแบงค์ผมถูกกว่าแบงค์พาณิชย์ แบงค์
พาณิชย์ผมว่าน่าจะ 2% ของวงเงิน แต่ผมได้ถึงเต็มที่ 1.5 
ถาม   ตอนนี้ถ้าผู้ประกอบการปัจจุบันเขามีความรู้มากขึ้นไหมครับในเรื่องของการค้าระบบการช าระ
เงิน 
ตอบ   บางคนมีไอเดียว่าน่าจะท าได้ดีด้วยซ้ าเขาเดินตามที่เขาพูดไว้ เพียงแต่ว่าเขาได้เดินตามที่เขาคุยไว้
จริงหรือเปล่าดูอย่างร้านยาง ไอเดียเขาใช้ได้เลยนะที่เคยคุยไอเดียเขาโอเคแต่ที่สุดเราไม่รู้ว่าเขาจะท า
ตามที่เขาคุยไว้จริงหรือเปล่า ร้านยางนี้เขาได้จากประสบการณ์จริงๆ เลย เพราะเขามองตลาดแล้วว่ า
ตลาดปัจจุบันตลาดยางเป็นยังไงแล้วเขาต้องปรับตัวแก้ไขอย่างไรเพ่ือเขาเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ถาม   ปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้กับนอกระบบเช่นการช าระด้วยเงินสดหรือจะเงินโอนก็ตาม ตรงนี้เรา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งกสิกรจะชี้ให้เห็นเลยเขาถือว่ามันเป็นกติกาที่ผู้ประกอบการเขาใช้กัน 
ตอบ   ที่อรัญเขาใช้การช าระเงินแบบนั้นอย่างเดียว เขาไม่ได้ใช้ระบบการโอนเงินผ่านแบงค์พาณิชย์
ต่างๆ จะไม่ใช่ Trade Finance จะไม่ท า จะต้องใช้ตัวนี้เลยจะเป็นโพยก๊วน คือจริงๆ แล้วการเข้าสถาบัน
การเงินประยุกต์เข้ากับการรับฝากโอนแบบถ้าไม่มีใครรู้ก็เหมือนกันการฝากเงินปกติก็เอาเงินเก็บไว้ก่อน
แล้วค่อยเอามาบริหารจัดการ คือ ไม่ได้โอนผ่านแบงค์ ไม่ได้ให้แบงค์ท า ถ้าเงินน้อยก็โอน ATM ถ้าเยอะก็
โอนระบบแบงค์แต่จะไม่ใช่ Trade Finance จะไม่ใช้ Inward Outward 
ถาม   เพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะ Inward Outward ต๋ัว BC (Bills for collection) LC อนาคต
ข้างหน้าจะมีการพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับ แนวโน้มมีหรือเปล่าครับ 
ตอบ   เพียงแต่ว่าในรูป SME Bank ในระบบพวกนี้เราไม่ได้ท าจริงๆ แล้วเราไม่ได้ท าเลยต้องให้แบงค์
พาณิชย์ท า Inward Outward Trade Finance เราไม่มีเพราะ SME Bank เราต้องบอกว่า SME ไม่ได้รับ
ฝากเงิน ข้อแรกเลยครับไม่ได้รับฝากเงิน ข้อที่ 2 ระบบ SME เราปล่อยเงินกู้เป็นสินเชื่อ ดังนั้นข้อจ ากัด
ของเราต้องเยอะในเรื่องของ Trade Finance อะไรต่ออะไรต้องให้ทางแบงค์พาณิชย์ท าตอนนี้ก็ได้ข่าว
เหมือนกันว่าเขาก าลังปรับพ้ืนฐานเพ่ือให้ระบบมา ณ ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นระบบพิเศษที่อ่ืนใช้ Trade 
Finance แต่ชายแดนตรงนี้ยังไม่มีใช้ คือที่มุกดาหารใช้ระบบ Trade Finance แล้วแต่ระบบ Bank ที่
โน่นอะมันไม่เริดพอที่ประชาชนจะใช้ เปิดใช้แล้วแต่ไม่นิยมใช้ แต่ของที่นี่ไม่เกิดระบบแนวโน้มในอนาคตมี 
เราต้องรอกัมพูชามีศักยภาพทางด้านนี้ นโยบายของ SME Bank เขาพยายามเข้าไปเสริมผู้ประกอบการที่
เข้าใช้บัญชีกับแบงค์พาณิชย์แล้ว เราเป็นผู้เสริม ผมไม่พยายามบังคับให้เขาย้ายบัญชี แต่ผมเอาตัวนี้ไป
เสริม เสริมศักยภาพให้คุณอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือคุณใช้ของคุณเอาไว้ส าหรับท าอะไรก็ได้ที่ท าให้คุณเติบ โต
ได้ ไม่ใช่คุณไปแบงค์พาณิชย์แล้วคุณไม่มีอะไรที่จะรับอีกแล้ว SME Bank เข้าไปเสริม นโยบาย Bank เรา
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ไม่ได้ไปบอกให้เขาย้ายเข้ามา ปัจจุบันเราจะผลักดันลูกค้าที่อยู่ในแบงค์พาณิชย์เติบโตขึ้นมาอีกโดยเอาเงิน
ของเราเข้าไป 
ถาม   แล้วตามแนวคิดที่อรัญที่เกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ   อยากให้ท่านคุยกับทางหอการค้าได้ตอบเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ผมรับมาจากหอการค้ามาทั้งนั้น
เพราะว่าถ้าผมตอบเดี๋ยวผิด 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ณ วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560 : จังหวัดตราด ชลบุรี 

 

 

หน่วยงาน : ส านักงานการค้าต่างประเทศ  
  เขต 3 (ชลบุรี) 
ผู้ให้ข้อมูล :  คุณวิไลพร สุทธิมรรคผล 
  ผู้อ านวยการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันสัมภาษณ์ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.19 ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี) 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณวิไลพร สุทธิมรรคผล และ ทีมงาน ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 3 ชลบุรี 
สามารถสรุปรายละเอียดจากการการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี) เป็นหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ เขต 3 ที่ตั้งอยู่ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งดูแลการค้าชายแดน จังหวัดตราดด้วย  โดยให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การออกเอกสาร ได้แก่ C/O และ มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และมีการ
ฝึกอบรมสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อไป จะอยู่ในความรับผิดชอบของพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดที่
จะต้องดูแล 
 2.มีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนว่า จะมีปริมาณและมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการที่อยู่ตามชายแดนแต่ละจังหวัดจะประกอบการมานานมาก ดั้ งเดิม และ มีการถ่ายโอนให้
ลูกหลาน และ มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาบ้าง 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวทักษะทางการเงินว่า ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการค้าชายแดน ระบบการ
ช าระเงิน มากขึ้น จนเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดี และ มีมุมมองทัศนคติที่ดีต่อระบบธนาคาร 
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 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า ระบบการช าระเงินการค้าชายแดน มี 2 ระบบ 1.
ระบบธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ 2.นอกระบบ เป็นรายย่อย และ ใช้วิธีช าระ
ด้วยเงินสด 
 

 

 
หน่วยงาน : ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตราด 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณพงศ์พชร พันธุ์สุข 
  ผู้อ านวยการส่วนบริการ 
  ศุลกากร 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.20 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตราด 
 
ถาม ส่วนใหญ่แล้วการค้าชายแดนผู้ประกอบการนี่ค่อนข้างเป็นบุคคลธรรมดา รายเล็ก รายใหญ่ 
ประมาณไหน ส่วนใหญ่ของที่นี่? 
ตอบ มีหมดครับ 
ถาม ถ้ามีหมดนั้น หมายความว่าระบบการช าระเงินส่วนใหญ่เขาผ่านแดนไหมครับ? 
ตอบ ตามเท่าที่เห็นนะ ส่วนใหญ่ก็จะผ่านแดน (ของที่มุกดาหาร) ก็จะดูใบขนดูไร ใช้บอกการช าระเป็น
ยังไง กระบวนการอาจจะไปเกี่ยวพันกับคนที่เค้ามีการขอแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขนเข้า ส่งออก สู่
การขอแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับใบเบิกสินค้าหรือเอกสารประกอบสินค้า เช่น อินวอยซ์ และ การส าแดงใน
เอกสารใบเบิกสินค้า อาจมีค่าเหลือจากการติดข้อผิดพลาดจึงขอแก้ไข ในการขอแก้ไขในหลายกรณีเรา
ต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวกับช าระสินค้าโดยใช้หลักฐาน จากธนาคารที่ผู้ค้าท าในธุรกรรมการโอนเงิน เราก็ใช้
เอกสารตัวนี้และเอกสารตัวนี้มันก็จะต้องใช้ร่วมกับเอกสารตัวอ่ืน แต่ส่วนใหญ่ไปเจอมานะครับ เค้าก็จะมี
เอกสารทางการที่ผ่านระบบธนาคารแล้ว 
ถาม นั่นหมายความว่า จากระบบที่แจ้งมาในเอกสารประกอบนี้ ก็จะมีระบบการช าระเงินเป็นเงินสด 
โอนผ่านทางธนาคาร เขาบอกเป็นเงินสดนี่คือเบื้องต้น เดี๋ยวๆขอคุยเรื่องเงินสดก่อน (การช าระของเรา 
ช าระภาษี) ถ้าในส่วนของที่ท่านพอรู้ว่าการช าระเงินของทางธนาคาร คือ มีตัวแทนไหมครับหรือว่าเค้า
ผ่านไปเลย โอนเข้าเป็นแบบเคอเรนซี่เลย (ตัวแทนคือ) คือ หมายความว่าอย่างที่อรัญ กับ ด่านมุกดาหาร
เขาจะมีบ้านโอนเงินเป็นโพยก๊วน แต่เป็นตัวแทนที่เข้ามาเปิดบัญชีเป็นแบบเคอเรนซี่ (ไม่ทราบ) ไม่เป็นไร 
อันนี้แค่แชร์กันเท่านั้น ผมจะเอาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชการ ธนาคาร เดี๋ยววันนี้ผมสัมภาษณ์
ธนาคารอีก 3 แห่ง มันก็จะประกอบกัน (ธนาคารนี่ส าคัญ) ครับ ใช่ๆ เพราะว่า (ผู้ประกอบการจริง ๆ เค้า
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ก็ไม่บอกความจริง) ถ้าผู้ประกอบการเค้าจะบอกหลัก ๆ เข้าใจตรงส่วนนั้น อย่างที่แจ้งให้ทราบชื่อเรื่อง
เนี่ย เราพูดถึงตัวระบบเท่านั้น แต่นอกระบบเราไม่คุยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
เนาะตรงนั้น 
ตอบ ก็มันไม่รู้ว่าจะเป็นเงินสดไปรึเปล่าไม่รู้ อันนี้เราไม่รู้ แต่มีข้อมูลนึงที่ชัดเจน 
ถาม สถิติที่นี่จากปีที่ผ่านมาตอนนี้ควอเตอร์แรกของปี 59 มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากปี 59 
ตอบ เพ่ิมครับ (เพ่ิมข้ึนทุกปี) 
ถาม นั่นหมายความว่า จ านวนผู้ประกอบการจะมีเพ่ิมข้ึนใช่ไหมครับ? 
ตอบ ตัวผู้ประกอบการมันไม่ใช่นัยส าคัญหรอก ที่ท าให้เกิดคุณค่าและการค้าเพ่ิมมากขึ้น และในที่
ส าคัญอยู่ที่ปริมาณการค้าที่มีเพ่ิมข้ึนมาตลอดต่อเนื่อง 
ถาม อาจจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม แต่จะมีส่วนเพ่ิมมากขึ้น อาจจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่ว่า 
เพราะฉะนั้นตรงเนี่ย สินค้าที่มีส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศไหนครับ (สินค้าเข้าหรือสินค้าออกครับ) 
ทั้งสองด้านก็ไดค้รับ 
ตอบ ถ้าออกเนี่ย ที่หลักๆ ผู้บริโภคเค้าใช้ของไทย (ซึ่งปกติอยู่แล้วเนาะ หลาย ๆ ชายแดน ส่วนใหญ่จะ
ใช้ของไทยค่อนข้างเยอะ) แต่ขาเข้าก็จะมีพวก (สินค้าเกษตรไหมครับ) เป็นสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าท่ีมา
จากนิคมอุตสาหกรรมฝั่งกัมพูชา โดยเฉพาะพวกสายไฟส าเร็จรูป เข้าศูนย์มาผลิต เอาเข้าศูนย์มาผลิตเป็น
ส่วนประกอบ กลับไปเป็นดรอแบ็ค กลับมาเป็นเซมิ (แล้วแต่ส่วนโน้นมันเป็นส่วนอะไร) เขาก็จะรายของ
เขา บางรายอาจจะเอาดรอแบ็คเข้าไปเลยแล้วออกมาเป็นกึ่ง กลับมาครั้งนี้มีปลั๊กประกอบทางนี้ ส่งกึ่งไป
ปุ๊ป กลับมาเป็นส าเร็จรูปเลย มันกลับไปกลับมา (มูลค่ามันจะสูง ประเภทนี้ไม่เหมือนทางด้าน นู้น ด้าน
นู้นจะเป็นแนวเกษตรมากกว่าที่ลาวจะเป็น) ด้านที่ส่งขาออกก็จะเป็นของใช้ผู้บริโภค ส่งเยอะ และ ก็จะมี
พวกอุปกรณ์ก่อสร้าง ของกิน ของใช้เขาก็ใช้กันเยอะ 
ถาม แต่ถ้าเทรดดิ้งเฟิมเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทุกพ้ืนที่ไหมครับ ที่เป็นชายแดน ค่อนข้างเยอะ เขา
ติดแบรนด์เรา ในหลายประเทศเขายอมรับเราตรงนี้ จากประเด็นเมื่อกี้นี้ อาจจะเป็นผู้ประกอบการราย
เดิมหรือจะเป็นรายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นมามีแฟกเตอร์อะไรที่มาซับพอสให้ผู้ประกอบการเค้าได้รับความสะดวก
ขึ้น หรือ ท าให้เค้ามีรายได้มากข้ึน ความต้องการทางนู้น มันมากขึ้นอยู่แล้ว มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ? 
ตอบ แต่จริง ๆ มันแล้วแต่บางแห่งให้ความส าคัญ ในพ้ืนที่พิเศษว่าจะท ายังไงให้มันเกิดการค้าที่มัน
เติบโตขึ้นมา เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเค้าจะยกให้กรมธนารักษ์ เขาก็มีการประมูลโดยให้เอกชนมาประมูล ให้
เอกชนดูแล มาประมูลภายในสิ้นเดือนเนี่ยพอได้เอกชนก็จะได้มาบริหาร คือ ให้เช่าในราคาที่ถูก ถูกมาก
เหมือนว่าให้มาท าอะไรสักอย่างเนี่ย (คือก็จะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนส าหรับผู้ประกอบการเนาะใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ) แล้วก็เศรษฐกิจพิเศษจากปกติคนที่จะมาเป็น มาสร้างได้ก็จะมีทุนเท่า ไหร่ๆ ตอนนี้
เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเค้าจะลดทุน ให้มีเล็กๆให้พอที่จะเข้ามาได้ (ซึ่งถ้าเค้ามารวมอยู่ตรงส่วนนี้ได้ และ เขต
เศรษฐกิจพิเศษตรงนี้มันก็จะช่วยซับพอสอะไรไปได้อีกเยอะ) ครับ (มีแฟกเตอร์ในส่วนต่างๆ ที่จะอ านวย
ความสะดวกมากขึ้น) ต่างชาติหรือไรอย่างเนี่ยเค้าก็จะมาลงทุนกัน 
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ถาม ตอนนี้ พ้ืนที่ที่นี่อ านวยความสะดวกคือได้บทสรุปของพ้ืนที่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ? 
ตอบ พ้ืนที่เรียบร้อยครับ เราประมูล(สิ้นปี) สิ้นเดือนนี้ โดยรวมพอท าบุญเสร็จก็จะเอาล็อกเนี่ยมา
จัดสรร (ในส่วนของกรมธนารักษ์ที่ดูแลอยู่ จะให้มีคนมาช่วยดูแลอีกที) ในเรื่องศุลกากรเนี่ยของเรา
เตรียมพร้อมมาตลอดอยู่แล้ว ก่อนที่จะมีเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเรามีทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรอย่างเนี้ย ทั้ง
ระบบการขนส่ง โดยขนส่งเดี๋ยวนี้เป็นไปเวอร์เลตหมดแหละเคยเป็นมานานแล้ว แล้วก็ระบบการท างานก็
ตรวจ ก็จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์มาตรวจ ใช้ระบบเทคโนโลยีหมดแหละ 
ถาม ไม่ทราบว่าที่นี่ เอ็กซเรย์มีกี่เครื่อง 
ตอบ ก็มีเครื่องเดียว เดิมส่วนตัวระบุที่ไว้เลยแผนกละ 10 กว่ากิโล 20 โล นะ สินค้าที่เกิดมาเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการค้าท่ีจะเปิดตัว 
ถาม แต่ถ้ามี อย่างว่าเราตัวเครื่องมือ เครื่องเอ็กซเรย์นี่ก็ช่วยเราได้เยอะ และ ตัวระบบของ CCA ที่นี่
เป็นอย่างไรบ้างครับ? 
ตอบ ระบบที่เราจะตรวจร่วมกัน (ซึ่งมุกดาหารนี่เค้าจะน าร่องก่อน) ความต่างกันในส่วน เราก็ไม่ได้
อะไรเค้าหรอก แต่ว่าความจริงต้องยอมรับว่าที่จะเกิดระบบนี้ขึ้นมาได้ตรวจร่วมกันอะนะ เทคโนโลยีบ้าน
เรามันห่างเรา งบประมาณในการลงทุนก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาคอีสาน แต่ว่าอนาคตอีกไกล ให้
มุกดาหารผ่านก่อน ความเป็นสากลเค้ายังไม่ได้ ระบบราชการของเค้าสู้ของเราไม่ได้จริง ๆ อย่างทุกวันนี้
ประการส าคัญของผู้ประกอบการได้รับความติดขัด จะเหลือก็คือเรื่องเวลาการขยายการท างานของเค้า
เนี่ยเค้าจะพัก 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 11 โมง ถึง บ่ายโมง (อันนี้คือก าลัง) ใช่ลองคิดดู สัปดาห์หนึ่งหน้าที่ของเรา
นี่ 24 ชั่วโมง แทบจะเรียกว่า 24 ชั่วโมงเลย ก็ว่าได้ (เค้าพัก 3 ชั่วโมงนี่ คือ เค้าต้องท างานพอ ๆ กับเรา
ไหม) ประมาณ 8 ชั่วโมง เท่าที่ผมฟังมาก็เริ่มสายนะ เค้าท างาน 2 ชั่วโมง พัก 3 ชั่วโมง แล้วก็บ่าย เค้าก็
ท าอีก 2 เค้าก็หยุดละ แล้วที่รู้มาเนี่ย ระบบมันไม่เหมือนของเรา แต่จริง ๆ มันเป็นระบบอาเซียนของเค้า 
คือ คิดตามใจ เป็นรถ เป็นล า เป็นล าเรือ ไรแบบนี้ มันไม่เป็นที่กับแบบเรา แบบสินค้า แบบล็อตล็อต 
แบบมาตรฐานสากล เลยแบบมันจะเข้ากันยาก ที่แบบเป็น CCA คงยากอะ ทีนี้นะ นี่เค้ายังเก็บภาษีเป็น
คนรถอยู่เลย เดี๋ยวก็มีอะไรมาลดเท่าไหร่ๆ ไม่รู้เป็นล าเรือ เรือล าเท่าไหร่ ก็ตีเป็นล าไป มันมีลักษณะเฉพาะ
ของบ้านเค้าเมืองเค้า เป็นอย่างนี้ และ ในที่พม่าอันนี้พูดผ่านเฉยๆ เวลาเราขนของไปปกติเนี่ย สินค้าปกติ
เนี่ย ต้องผู้บริโภคด้วยนะ แต่ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ ในบ้านเขา เค้าสั่งหมดว่าห้ามขนของข้ามที่นี่ก็เหมือน ถ้ามี
ผู้ใหญ่เข้ามาไม่ให้ส่งออก นั่นคืออะไร คือแสดงมาตรฐานด้านศุลกากรไม่มีเลย (ก็ขึ้นอยู่กับอ านาจการ
ตัดสินใจ ณ ตอนนั้น) ถ้าการค้ามันมีปัญหาเนี่ย ความเสี่ยงอยู่ที่ว่า อยู่ๆก็ไม่ให้เข้า อยู่ๆ ก็ขึ้นภาษี ขึ้นมา
ได้นะ พอดีข้างในบอกว่าอยากให้เลือกเข้าหน่อย ก็ขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเลย มันมีหลักเกณฑ์หลักการ 
ต่อไปนี้ขึ้นภาษีน าเข้า ผู้ประกอบการไม่ไหวก็ต้องหนี หนีไปจันท์บ้าง ถึงแม้เค้าจะวิ่ งอ้อมป่าเค้าก็ไป (ก็
ยอมเสียต้นทุน ส่วนเพ่ิมส่วนอ่ืน) ที่พม่าก็อ าเภอแม่สอดก็ออกไม่ได้ เค้าก็หนีไปแม่สาย แม่สายเข้าไม่ได้
เขาก็หนีไปแม่สอด แล้วจังหวัดของเค้า เค้าจะเก็บภาษีทุก ๆ จังหวัดเลยไม่เหมือนเรา ผ่านไปพอเข้า
จังหวัดนี้ก็เก็บภาษีอีก เก็บซ้ าซ้อน (ต้นทุนเยอะ) ต้นทุนมันอยู่ที่ฝั่งนู้นอย่างเดียวนะ ของเราต้นทุนแทบไม่
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มีเลยนะ ระบบศุลกากร เรามีแต่แบบยิงเปต ถ้าไม่ติดที่ว่าส่วนตัวนะก็ไปเลย ออกไปเลย (ของเรานี่ คือ 
สแกนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทุกครั้งอยู่แล้ว) เราใช้การบริหารความเสี่ยง ถือว่าน้อยมากเลยนะ 10% 10% 
จาก 100% น้อย 
ถาม อย่างวันนึง ออฟเวอร์เรต กลับมาแล้วเนี่ยคือรถที่ผ่านด่านเนี่ยเยอะไหมครับ 
ตอบ หมายถึงรถอะไรครับ (รถสินค้า) รถสินค้าก็พอสมควร ถ้าเรานับจากใบขนนะ ปริมาณใบขน 
ถาม ก็คือ ด่านนี้ ทั้งขนเข้าขนออก ก็คือ ต้องผ่านตัวนี้ พอผ่านตรงนี้เสร็จ คือ แล้วต้องมีพิธีการด้าน
ค่าเรืออะไรไหมครับ? 
ตอบ ถ้าไปทางเรือ มีวิธีการหมดแหละครับ สินค้าน าเข้าส่งออก จะต้องผ่านเรือ บางกรณีนี้สินค้า
กระจาย ขนขาดที่ท่าเรือ ระบบมันจัดมา ระบบสตัดดี้ ในการปลดปล่อยที่นี่ก็เป็นเดตไลน์ ก็มีค าร้องขอไป 
เรื่องสถานที่ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ (ก็คือตรวจละเอียดมากขึ้น) เหมือนกันก็คือตรวจปกติเพียงแต่ไปตรวจ
นอกสถานที่ กับ ส่วนที่ไม้รูด ถ้าส่วนที่ไม้รูดก็ตรวจที่ ณ สถาน ถ้าตรวจข้างนอกก็ตรวจนอกสถานที่ ซึ่ง
เมื่อก่อนเนี้ยผู้ประกอบการต้องเสียค่าตรวจนอกสถานที่ ถ้าเป็นระดับสารวัตร 400 ระดับนาย 200 สว 
70 บาท แต่ตอนนี้เค้ายกเลิกให้หมดแล้ว ผู้ประกอบการเค้าให้ตรวจตรงไหนก็ได้ ฟรีหมด ยกเว้นแต่ค่า
เดินทางของข้าราชการ เสียค่าเดินทาง 20 บาทแค่นั้นเอง อย่างที่ข้างในก็ต้องท าเรื่องเวลา ที่นี่เรื่องเวลาก็
ไม่ต้องเสีย การค้าชายแดนของศุลกากร เรื่องเวลาเนี่ยต้องเสียเป็นตอน มีทั้งหมด 3 ตอน แต่ละตอนราคา
ไม่เหมือนกัน 200 400 600 ประมาณนี้ เดี๋ยวนี้ยกเลิกให้หมด ถ้าตามชายแดนไม่ต้องเสียเรื่องเวลา 
(ต้นทุนก็ลดเยอะ) ลดเยอะมาก (ตรงนี้ก็ส าคัญกับผู้ประกอบการเนาะในส่วนของเรื่องต้นทุน) แล้วมันก็
ส่งผลกระทบต่อการท างานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากผู้ประกอบการทุกอย่างฟรีหมด พอฟรีหมดปั้ป พอได้ 8 
โมงครึ่งก็โทรหาแล้ว เตรียมรอของลงเรือ เวลาราชการรึเปล่าไม่ใช่นะ หลัง 4 โมงครึ่งรอก่อน งานยังไม่
หมด บางที 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม ก็ต้องอยู่ให้ ก็เราบริการ ภาพชัดเจนไงว่าโดยภาพศุลกากรของไทยกับฝั่งนู้นน่ะ
มันเป็นอย่างไง แต่อย่าคิดเลยว่าเรื่องที่จะมีส่วนร่วมกัน ไม่มีทาง ก็รับรู้ทางความคิด ไม่แน่นอน (ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของที่เราคุยกันที่ระบบแบงค์ฝั่งไทยพร้อม แต่เราต้องรอเขา เนื่องจากว่ายังไงเค้าก็ตามเราไม่ทัน) 
ขนาดเศรษฐกิจพิเศษเรามีงบประมาณลงจะสร้างพัฒนาด่านใหม่ ขยายหน่วยภาษี เรายังท าไม่ได้  ถึงทุก
วันนี้ติดกับกัมพูชา เราไม่มีวันท าได้เพราะทางกัมพูชามีปัญหาเขตแดนยังไม่ลงตัว จะสร้างด่าน สร้างอะไร 
เจรจาด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการทางต่างประเทศคุยอย่างไงก็คุยไม่รู้เรื่อง 
กัมพูชาเซใส่ไว้อย่างเดียวไม่ชัวร์ 
ถาม ที่ดินมันยังไม่ลงตัวที่อรัญประเทศ จะเป็นด้านป่าไร่ ก็ไม่ได้ เพราะเค้าอยากให้เป็นพื้นที่ตรงอะไร
ประมาณนั้น พอฟังในด่านพุทธอย่างไงเราก็ต้องฟังเหตุผลของเค้ามาประกอบอีก เราจะท านู้นท านี่ ก็ท า
ให้การบริหารเรายากไปนิดนึง ถึงแม้เราจะน าเข้าก็ตาม นี่ก็คืออุปสรรคตัวนึงในส่วนของเค้าไม่ว่าจะเป็น
ระบบราชการอะไรต่ออะไรเนาะ มันท าให้การพัฒนาระบบต่างๆ ค่อนข้างต้องลอง ตามยังไม่ทัน 
เช่นเดียวกันครับ แต่มันอย่างที่ว่า ผู้ประกอบการฝั่งนู้นเค้าเข้ามาตรวจบัตรในเส้นมันก็สะดวกมากขึ้น แต่
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ทั้งนี้ มันต้องมดีีแค ถ้าเกินเกณฑ์ท่ีเราก าหนดไว้ เราก็ต้องมีการดีแคไว้เหมือนกันเนาะ ช่วงเวลาไหนครับที่
รถจะมาโหลด (ช่วงเช้า) ประมาณก่ีโมงครับ 
ตอบ ตั้งแต่เช้า บางทีรถเค้าก็จะมาตั้งแต่กลางคืน (มารอ) มารอ บางคนก็จะมาสายหน่อย ช่วงเช้าไม่
เกิน 11 โมง ทุกอย่างเราจะเคลียร์ (แล้วขาเข้าหละครับ) ขาเข้าไม่แน่ไม่นอน ส่วนใหญ่ขาเข้าจะเป็นช่วง
บ่ายช่วงเย็น ที่จริงเข้าเช้าก็มี เข้าบ่ายก็มี แต่ว่าปริมาณเทียบเท่ามันน้อย ถ้าเทียบกับขาออก 
ถาม ขาเข้าน้อยกว่านั้น หมายความว่า ส่วนของการบริการเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ก็ไม่ต้องสแตนบาย ไม่ต้อง
ซับพอสอะไรเยอะ (ก็มีบ้าง) ก็มีบ้าง ก็ตามแผนแต่ละวันที่ทางกรมธนารักษ์ดูแลอยู่เนาะ 
ตอบ คือเราพร้อมท างานตลอดเวลาอยู่แล้ว (แต่ช่วงหนาแน่นนี่ท าให้คือส่วนใหญ่มารอ) ไม่ ๆ คือ ก่อน
หน้านี้ เราเคยมีปัญหารถราติด เมื่อก่อนมาท างานที่ตรงนี้ แล้วมันก็มากั้นมาติดกันตรงนี้ ถนนเดี๋ยวนี้ 
เวลาไปที่ไม้รูดที่เปิดเพ่ืออ านวยความสะดวก ติดเต็มถนน มันก็จะอยู่ลึกติดถนนใหญ่เข้าไปประมาณสัก
กิโลนึง จะมีลานกว้าง สามารถจอดข้างในลานได้ จะได้ไม่จอดบนถนน มันกว้างมากจะได้ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจรบนท้องถนนได้ ไม่เหมือนอรัญประเทศ อรัญประเทศติดยาว ก่อนหน้านี้ เราก็จอดตรงนี้ 
โดนลอกเลียนบ่อย  เมื่อก่อนโดนลอกเลียนประจ า พอไปอยู่นั่นก็ไม่แหละปัญหาก็หมดไป (เป็นแนวทาง
การแก้ปัญหาได้อีกจุดนึง) ตอนนี้ทางไปพรมแดนไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะ พรมแดนตอนนี้อะมีปัญหาก็มัน
ก าลังสร้างทาง ท าขยายทาง 2 เลนแคบๆ วิ่งเข้าออกเส้นนึง แล้วรถมันเยอะ เวลาไปเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้ว
สามารถท่ีจะไป สามารถที่จะไปจอดตรงตู้แล้วยื่นเอกสาร แล้วก็ออกไปได้เลย ก็ไปจอดเพ่ือไปพิธีการ ตม 
ท าพิธีการ ตม เสร็จก่อนแล้วถึงจะมาท าลงทางศุลกากร รถต้องไปจอดนู้น แล้วต้องเดินมาเป็น 100 เมตร 
แล้วใครจะไปจอดคอยนาน ปัญหาก็คือตรงพรมแดน ก็ระบบงานมันไม่เป็นค่างาน (นี่เป็นส่วนของเราหรือ
ส่วนของเค้า) ของเรา 
ถาม แล้วฝั่งเขามากกว่ามั้ย นั่นคือขาเข้ามันก็ต้องตรวจด้วย (ไม่รู้ว่าเค้ามีปัญหารึเปล่าอันนี้ไม่รู้) 
เพราะว่าอย่างที่อรัญพอเราเรียบร้อยไป พอไปฝั่งนู้นค่อนข้างติดขัดเยอะมากจากระบบตรงที่ที่เราอยู่ว่า
เค้าค่อนข้างคอนเซปเค้าอะ 
ตอบ ผมว่ามีปัญหาแค่ที่ว่าทางมันแคบแค่นั้นเอง เพราะว่าทางกว้างมันจะเร็วกว่านี้ (แนวโน้ม คือ 
นโยบายในการขยายถนนตรงนั้น สามารถหรือว่าพ้ืนที่ไม่สามารถ ผู้ช่วยล่าสุดเขมรยอมยัง) ก็ยัง ติดขัด
นิดนึง เราจะไม่ก่อสร้างใหม่ แต่ถ้าปรับปรุงให้มั่นคงก็จะท า มีงบอยู่ 10 ล้าน ขอเค้าไว้ ที่จะสร้างใหม่ คือ 
ถนน ถ้ามันขยายได้ เอาทหารออกตีกว้างขึ้นให้เป็น 4 เลน มันก็จะไม่ติด รถเก๋งทางรถบรรทุก มันก็จะ
สวนกันได้ พวกนี้มันต้องหลบกันเพราะรถบรรทุกใหญ่เข้ามาปั้บ พวกนี้ก็ต้องจอด 
ถาม แนวโน้มเหมือนอรัญไหมครับ? อรัญนี่คือมี  2 เลนใช่มั้ยครับ เลนขวานี่ยาวเลย แต่เลนซ้ายนี่คือ
ให้รถบุคคลวิ่งได้ส่วนตัวอยู่เลนเดียว คอนเซปคล้ายกันไหมครับ 
ตอบ จริง ๆ ตามแผนโครงการเรา เราก็จะสร้างทางด่วน เราท าช่องทางหนึ่งส าหรับคนเดินเท้า รถส่วน
บุคคลแล้วก็รถบรรทุก (นั่นคือนโยบาย) มันต้องอย่างนี้ คือ คนเดินบนฟุตบาต ทุกวันนี้คนเดินบนถนน รถ
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วิ่งบนถนน แย่งกันใช้แย่งกันเดิน รถเก๋งก็อยู่บนถนน แต่เดี๋ยวให้ 2 เลนนะ รถได้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะตอนนี้ 
นี่แค่ 2 เลนให้มันได้ก่อนนี้ มันเลนเดียว แต่นี่ท า 2 เลน 
ถาม พูดถึงประเด็นรถเข็นแถวนี้เยอะไหมครับ แต่ส่วนรถน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะไหมครับ 
ตอบ ผมว่าไม่น้อยนะ รถเข็นยังใช้กันอยู่ การค้าชายแดนนี้ ยังเห็นรถเข็นๆ กันอยู่ (ใช่ๆ) ก็เข็น
อะไรบ้าง เข็นผลไม้ เข็นผัก ผู้บริโภค น้ าดื่มก็ใช้รถเข็น แต่รถเข็นที่นี่มันแค่เหลนหรือหลานของรถท่ีเข็นที่
อรัญ อรัญรถเข็น เข็นกันแบบรถปิกอัพอายอะ (เค้าเป็นแบบนั้นเลยที่อรัญ พอไปเห็นอรัญมาก็เลยพอพูด
ถึงประเด็น) ไม่มีอะไรแค่เอาเศษกระเป๋าท่องเที่ยวบ้าง อะไรบ้าง เก็บผลไม้อย่างมากสูงซัก 2 เมตร เก่งๆ 
2 เมตรนี่เยอะสุดแล้ว รถเข็นที่นี่ไม่ขนาดนั้น คือเค้าเข็นจริง ๆ (ตัวนั้นเป็นหลักเลยใช้รถเข็นส่งเข้าพ้ืนที่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจละเนาะ) แต่เขตพัฒนาเศรษฐกิจที่นี่ไม่ใช่เรื่องนิคมอุตสาหกรรมในโครงการ 
(กรมธนารักษ์ดูแล แล้วนิคมจัดการ ไม่ให้เอกชนมาประมูลเพราะนิคมเค้าเป็นโดยใช้พ้ืนที่ของราชพัสดุใช่
ไหมครับ เอาที่ราชพัสดุมาให้เอกชนมาลงทุน นึกว่าคล้าย ๆ หลายๆ ที่นั่นคือ แบ่ง 2 ส่วน รัฐกับเอกชน 
รัฐก็คือ กรมธนารักษ์ และ ให้อุตสาหกรรมเค้ามาดูเข้ามาจัดการ) ตอนแรกเค้าจะให้นิคมนี่แหละ แต่ดู
แล้วไปล าบาก เพราะที่นี่ดินเค้าเรียกว่าดิน คือพ้ืนที่เนี่ยจัดสรรไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สีเขียวก็คือถ้าท า
ประกันภาคบริการ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมหนักไม่ให้ท าเลยนิคมไม่มา (ท่ีตราดเท่าที่หมวดที่ส่งเสริมอยู่
ก็จะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป คือ การบริการเป็นหลักเลย 2 ตัว ไม่เหมือนที่มุกดาหาร เค้าทุกหมวดเลย 
เค้าจะส่งเสริมทุกหมวด แต่สระแก้วนี่ก็จ ากัดอยู่ในบางหมวด เน้นแปรรูปเหมือนกัน) คืออยากให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ด้วย คนในพ้ืนที่ไม่ได้อะไรเลย (ถ้าพูดถึง ถ้าส่งเสริมตรงนั้นก็คือคนพ้ืนที่ต้อง
ได้รับประโยชน์ไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์) เค้าก็ต่อต้านอุตสาหกรรมการเข้ามาแล้วท าให้เกิดมลภาวะใน
บ้านเรา (ปัญหาตามมาอีกเนาะ) เราก็เป็นพวกไร่นา แต่รูปอาหารผลไม้เค้าก็เรียกผลผลิตเข้าโรงงานก็
ไม่ได้ (นี่ส่งเสริมได้เยอะมากเลย เพราะพ้ืนที่เป็นผลไม้มากกว่า) อาหารทะเลก็มี แปรรูปเกษตร แปรรูป
ผลไม้ แปรรูปอาหารทะเล (ที่ของตราด แต่งานบริการโลจิสเยอะไหมครับ? มีการพัฒนาบริษัทโลจิสติกส์
เพ่ิมข้ึนมาเยอะไหมครับที่นี่?) ส่วนใหญ่จะเป็นที่อ่ืนมานะ แต่อนาคตก็น่าจะดีขึ้น เพราะเดี๋ยวท่าเรือ เค้ามี
การแข่งขันกันเพ่ิมท่าเรือ ส าคัญคือโครงสร้างพ้ืนฐานเค้าขยายเป็น 4 เลน หมดตรงนี้ มันจะน ามาขึ้น ปก
ติเนี่ยจากตราดมาเนี่ยมันก็ล าบาก ถนนก็เลนสวนกัน แล้วถนนก็ล าบาก ถนน 4 เลน เค้ามีอะไรน่าท า
เยอะ เพราะท่าเรือเริ่มใกล้เสร็จแล้ว (ท่าเรือตัวนี้เป็นท่าเรือส่งของหรือว่าท่าเรือ) ท่าเรือขายสินค้าแล้วก็
เรือท่องเที่ยวด้วย 
ถาม ใช้ในพื้นที่เดียวกันได้ พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนี่เค้าอยู่แถวไหนครับ? 
ตอบ แถวไม้รูด จะขนานกับหาดบานชื่น แต่พัฒนาเศรษฐกิจที่มันทั้งอ าเภอ (แต่หมายถึงว่าทั้งอ าเภอ
อย่างที่ท่านว่า แต่จุดระหว่างของราชการดูแลอยู่แถวหาดบานชื่นหรือเปล่าครับ) ก็โครงการที่จะท าใน
นิคม นั่นคือพ้ืนที่ 895 ไร่ โครงการนี้ เพ่ือท าเป็นนิคมตั้งแต่แรกนะที่แต่ละพ้ืนที่ แต่ละจังหวัด ก็จะมี
ก าหนดพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์ 
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ถาม แต่ของเอกชนที่วางแผนไว้ก็ใกล้กับพ้ืนที่หน่วยงานราชการที่ก าหนดไว้ตรงนี้ 8 ร้อยกว่าไร่ใช่
ไหม? 
ตอบ ก็ท่ีที่เค้าประมูลอะเหรอ (อะขอเอกชนที่แบ่งให้เอกชน) อันนี้แหละเค้าให้อันนี้เลย (อ่อ รวมอยู่ใน 
8 ร้อยกว่าไร่ เค้าให้ประมูลนี้ทั้งจังหวัดทั้งล็อตเลยนะ คือไม่ได้แบ่ง 8 ร้อยกว่าไร่ให้เอกชนมาประมูล แต่
อ าเภอทั้งอ าเภอนี้คือเศษท้ังอ าเภอเลยนะ อ าเภอคลองใหญ่เนี่ย (จากนโยบายตรงนี้คิดว่ามีประเด็นส าคัญ
หรือก่อให้เกิดอะไรมากขึ้น ประมาณไหนบ้างครับในพ้ืนที่นี้? ถ้าตรงนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์) 
จริงๆ มันไม่ได้อยู่ ถ้าเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบ คนที่ได้รับก็เกิดผลดีตามที่นโยบาย
รัฐบาลแถลงตามนั้นเลย (คิดว่าได้ตามนั้น) เพราะเค้ามีทีมงานวิเคราะห์ เค้าท าการบ้าน เค้าศึกษา มันก็
ต้องคู่ขนานกับฝั่งนู้น ฝั่งนู้นก็ต้องเจริญเติบโต เค้าไม่เติบโต เราก็ไปไม่ได้เหมือนกันอะ เค้าก็ท าเพ่ือส่วน
ของเค้าอย่างเดียว แต่ดูว่าเค้าเอาก าลังขนาดไหน 
ถาม และตอนนี้แนวโน้มฝั่งทางนู้น โครงการมีฟีดแบ็คกลับมาอย่างไงบ้างครับ? 
ตอบ เค้าท าก่อนเรา เค้าเร่งมากกว่าเราอีก (ที่หมายถึงฝั่งนู้นเกาะกง) เกาะกงเค้า ของเค้านี่เค้า
ได้เปรียบเราที่ว่า ค่าแรงคนงานเค้าถูก เค้าท าไรอย่างเนี้ย คนไทยก็ไปสร้างโรงงานที่จริงเค้าจะสร้ างที่นู้น
มากกว่าอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายถูกกว่า ถ้ามีเศรษฐกิจพิเศษอีกหน่อยนะ นิคมตรงเกาะกงเริ่มต้นค่าแรงนี่หายาก
เค้าได้เกี่ยวกันเลย (ทุกที่ยังคงแน่น บริษัทผมที่ท าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยไม่มีท าแล้ว งานพวกนี้ ก็จะ
หาต่างด้าวมาช่วย ต่างด้าวก็บริหารจัดการยากหน่อย พอดีผมท างานด้วยเรียนด้วย จากที่ด่านนี้ ทีมงาน 
พนักงาน ที่มีอยู่นี้เพียงพอต่อการให้บริการ) ไม่พอ ตอนนี้ก็ขอก าลังอยู่ ก็มันมีเหตุหลายจุด (ตามภาพรวม
แล้วคือ) ก็มีการตรวจสนามบินด้วยทั้งจังหวัด เราต้องดูหมดทางเข้าทางออก สนามบิน มีบ่อไร มีเส้นไป
ครั้งคราวที่ไปพรมแดน 6 จุด (พ้ืนที่ระยะห่างเหมือนกันเนาะ) ส าคัญตรงนี้ ถ้าใกล้ๆ มันก็ไม่มีปัญหา (ฟัง
ดูพ้ืนที่แล้วนี่ใช้การเดินทางเหมือนกัน) แต่ว่า 9-10 กิโล (ถึงแม้จะต่อเนื่องกันก็ตามเนาะ) ประมาณ 100 
โล ถึง บ่อไร่ แต่ก็คุณภาพการท างานได้ดีตลอด 
ถาม มีแผนการพัฒนาบุคลากรไหมครับ คือ รองรับนโยบายต่าง ๆ ที่มานู่นนี่นั่น 
ตอบ นโยบายจากกรมมาพัฒนาเยอะมาก ทั้งเรื่องภาษา ทั้งเรื่องความรู้ และ ก็การอบรมเนี่ย พัฒนา
ตลอด เค้ามีก าหนดว่าเราต้องอบรมปีละไม่ต่ ากว่าเท่าไหร่ ๆ (ก าหนดเลย เป็นตัว KPI เลย) KPI ห้ามต่ า
เลย (นี่นับควอเตอร์หรือต่อปี) ต่อ ปี (ปีหนึ่งก าหนดให้กี่ครั้งครับเนี่ย) 7 วัน พ่ึงอบรมได้ 7 วัน (อ่อ 7 วัน 
แล้วต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานภายนอกหรืออินเทอนอลครับ) ทั้งภายในและภายนอก (คือรวม 7 วัน
แล้วก็โอเค) โดยส่วนภายในก็อบรมไม่ทันอยู่แล้ว ไม่อบรมโดยการที่เข้าไปอุทิศตนเพ่ือต้องต้องนั่งอบรม
ตัวเองอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ มีแอพตัวภาษาอังกฤษให้เรียน มีเทสท าข้อสอบผ่านไม่ผ่าน ถ้าสอบผ่านก็ได้
เกรด สอบไม่ผ่านก็ได้เรียนใหม่ นโยบายตั้งแต่ปลัดยันกรมอะ 
ถาม กับปัจจุบันทางกรม ทางด่าน ก็มีการพัฒนานู่นนี่นั่น ส่วนตัวผู้ประกอบเอง เท่าที่เราสัมภาษณ์ 
เค้ามีการพัฒนาทักษะ การค้าชายแดน ทักษะอ่ืน ๆ ความรู้ด้านการค้าชายแดน การช าระเงินมากขึ้นไหม
ครับ? 
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ตอบ อันนี้ ไม่รู้ แต่ที่นี่เค้าต้องแข่งขันเหมือนกัน เค้าต้องแข่งขันกัน 
ถาม บางทีบทสัมภาษณ์นี้ อย่างคนที่มาดิวกับเรา ในการออกใบขนเนี่ย ยังไงก็ผ่านตัวแทนใช่ไหมครับ 
มีไหมครับที่ผู้ประกบการมี 2 สัญชาติ พอมาสอบถามข้อมูล (มีประจ า) มีตลอดนั้นหมายความว่าเป็นราย
เดิมไหมครับ? 
ตอบ ก็รายเดิม ๆ แล้วแต่พ้ืนที่ 
ถาม อันนี้ กรณีผู้ประกอบการใช้บริการชิปปิ้งแล้ว แต่ว่าตัวผู้ประกอบการเอง มีข้อสงสัยนู่นนี่นั่น 
ตอบ ไม่ค่อย ส่วนใหญ่จะผ่านตัวแทนมา (เค้าจะไปจบกับพวกชิปปิ้งเลย) แต่ถ้ามีรายใหม่มา ก็จะโทร
มาถาม ถามข้อมูลเบื้องต้น แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่บริการของตัวแทน เพราะตัวเค้าเองไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ เค้าจะ
อยู่ที่อ่ืน มันไม่สะดวก 
ถาม แล้วในส่วนของด่านเองตอนนี้เรามีโครงการฝึกอบรมร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกันกับ สกต บ้าง
ไหมครับ (ใคร) ส านักงานการค้าต่างประเทศ (ไม่มี ไม่เคยมี) ของที่ชลบุรี ซึ่งเค้าดูแลที่ตราดด้วย ออ ไม่มี 
แต่เรามีการจัดฝึกอบรมกับผู้ประกอบการบ้างไหมครับ ว่าตอนนี้ระบบระเบียบเรามีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่
นั่น 
ตอบ เรากย็ังมีการประชุม 
ถาม เฉลี่ยแล้ว คือ ยังไงครับ ควอเตอร์ประมาณสักกี่ครั้ง หรือ ว่าแล้วแต่ แล้วแต่ว่ามีนโยบาย มีระบบ
ระเบียบใหม่เปลี่ยนแปลงถึงจะเรียกประชุม 
ตอบ เรียกรวมส่วนส าคัญๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือให้เค้ารับรู้ (ก็แจ้งกันไป) ก็แจ้งกันไปแล้วก็พักๆ ก็
อาจเรียกประชุม มานั่งคุยกันว่า คุณมีปัญหาอะไรไหม การท างานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ เราก็สอบถาม 
 

 

 
หน่วยงาน : Intra-Mold (Thailand)  
  Co.,Ltd., Chonburi. 
ผู้ให้ข้อมูล : Goh Chee Haur. 
  Operation Manager. 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.21 Intra-Mold (Thailand) Co.,Ltd., Chonburi. 
  
 จ ากกา รสั มภ าษณ์  Goh Chee Haur.  Operation Manager of Intra-Mold (Thailand) 
Co.,Ltd., Chonburi. สามารถสรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
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 1.Intra-Mold (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทของผู้ประกอบการชาวมาเลเซีย ที่มีธุรกรรม
การค้าชายแดนทางด้านการส่งออก โดยที่ผลิตภัณฑ์จะเป็น Mold มีพนักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
โดยที่ GM จะท าหน้าที่ทุกอย่าง  
 2.มีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนว่า สถิติการค้าชายแดนถือว่าเป็นความลับ แต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งเป็นการส่งออกไปกัมพูชาอย่างเดียว โดยการส่งของจะผ่านระบบโลจิสติกส์ ผู้ซื้อท่ีกัมพูชา
จะติดต่อโลจิสติกส์เองแล้วให้โลจิสติกส์นั้น ๆ มารับของ 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวทักษะทางการเงินว่า จะใช้ระบบธนาคาร เป็นการโอนเงิน คือ Telegraphic 
Transfer ที่เป็น Inward และ Outward ที่มี Invoice เป็นเอกสารประกอบ และ แสดงทางเดินของเงิน
ใน Statement โดยการตกลงการค้าจะเป็นสกุล ดอลลาร์สหรัฐ 
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า 1.ใช้ระบบธนาคารอย่างเดียว 2.ระบบการค้า
ต่างประเทศใช้การโอนเงินอย่างเดียวที่เป็น Inward โดยเข้าบัญชี FCD Account และบริหารจัดการ 
FCD ไม่มีการแลกเปลี่ยน และ น า FCD ช าระค่าสินค้า และ Outward เพ่ือโอนเงินไปให้ส านักงานใหญ่ที่
มาเลเซีย 3.ต้องปรับตัวตามเงื่อนไขของลูกค้า 
 

 

หน่วยงาน : Sika (Thailand) Limited.,  
  Chonburi. 
ผู้ใช้ข้อมูล : Suntana  
                     Wattanapisutvong 
  Import-Export Manager –  
  Supply Chain. 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.22 Sika (Thailand) Limited., Chonburi. 
 
ถาม การเข้าถึงทางการเงินการค้าชายแดน ซึ่งของบริษัท ซิการ์ โปรดเข้ามาเสริมจากกระทรวง
พาณิชย์ ถ้าเกิดมีลิซอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้ส่งออกกัมพูชาตรงส่วนนี้ ซิการ์เปิดมานานหรือยังครับ 
ตอบ 25 ปี (เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง) ไม่ร่วมทุนคะ 100% เลยของสวิสเซอร์แลนด์ 
ถาม ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ คือ ตรงส่วนนี้เปิดมานานละ นั่นหมายความว่ากับกัมพูชาส่วนใหญ่
ส่งออกสินค้าหลักนี่จะเป็นอะไรครับ 
ตอบ ของเรามี ซิลิโคนโปรดักส์ จะเป็นพวกผลิตมีสารเคมีคอลเกี่ยวกับคอนกรีต คอนสตักชั่น ทุกอย่าง
เลยนะคะ เวลาเราส่งไปทางกัมพูชาเนี่ย เราก็จะส่งพวกน้ ายาผสมคอนกรีต แล้วก็หลัก ๆ ก็จะเป็นปูน 
ปูนซีเมนต์นี่คะ พวกลีลอนพาวเดอร์ เป็นพวกพาวเดอร์คอนกรีต น้ ายาผสมคอนกรีต เมนหลักของเรา 
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แล้วก็เราจะมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นพวกซูเปอร์เฟ็ก พวกเค้าเรียกว่าอะไรนะคะ ยาแนว แต่ว่าเป็นยาแนว
ส าเร็จรูป และ ก็มีของเราจะเยอะนะคะ เป็นทั้งหมดของตัวคอนกรีต เคมีคอล คอนสตักชั่นอะไรก็แล้วแต่ 
ทุกอย่าง 
ถาม แล้วที่นี่ในส่วนของผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่ขายให้กัมพูชาเนี่ย ส่วนใหญ่เค้าจะซื้อหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ 
ตอบ คือมีของเค้าที่เค้าซื้อของเราหลายอย่างเนี่ย ตอนนี้เค้าซื้อพวกน้ ายากับปูน (เค้าซื้อน้ ายา กับ ปูน 
เป็นหลัก) เป็นหลักเลย แต่ทั้งนั้นก็ซื้อแบ่งบ้างอะไรอย่างเนี้ย 
ถาม แล้วผู้น าเข้าทางด้านนู้นหลายรายไหมครับ 
ตอบ เราไม่มีน าเข้าคะ (ก็ไม่ใช่ด้านนู้น) เรามีเจ้าเดียว คือ เราซิการ์มันเป็นการคอเวอร์มีประมาณ 70-
80 ประเทศทั่วโลก ก็คือ คาโกเบียร์เป็นหนึ่งซิการ์ แต่ตอนแรกที่เราขาย เค้ามีแค่แวร์เฮ้าส์ เค้ายังไม่ได้
โพรดิวส์เต็มตัว ก็คือ ยังไม่มีการผลิต และ ก็ซัพพลาย เพราะว่าไทยเนี่ยใกล้สุด เค้าจะซัพพลายจากใน
เอเชียด้วยกันก็คือ ซิการ์เรานี่และจะแบ่ง อย่างมีโซนเอเชีย ก็แบ่งกันผลิต ซิการ์ไทยอาจจะผลิตตัวนี้อันนี้
และก็ซัพพลายจากประเทศอ่ืนบ้าง ในกรณีที่เราไม่ได้ผลิต แต่ว่าเป็นแบรนด์ซิการ์ด้วยกัน เพราะว่าอยู่ใน
เครือเดียวกัน (ซิการ์รวม) ก็คือ เวียดนามก็จะผลิตสินค้าอีกตัวหนึ่งและก็บางตัวก็มาซื้อกับเรา (ก็คือ
กระจายตัวผลิตภัณฑ์กันไป) มันจะกระจายไป (ในโซนเอเชียของเรา) อย่างคัมโบเดียก็เหมือนกัน ตอน
แรกไม่มีโรงงานเค้าก็จะซัพพลายในประเทศที่ใกล้เค้าก็คือไทยแลนด์ เวียดนาม และ ก็ (ที่ติดเค้า) ที่ติด
เค้า เค้าก็จะซื้อตรงนี้ (ถ้าเป็นคัมโบเดียแต่ก่อนจะซื้อตัวส าเร็จรูปไปไว้ แต่ปัจจุบัน) ปัจจุบันเนี่ยตั้งโรงงาน 
เค้าสร้างโรงงานแต่ว่าเค้าเริ่มสตาร์ทที่จะผลิตน้ ายาผสมคอนกรีตนี่ เริ่มผลิตเอง แต่ก็ยังซื้อต้นแบบของ
ไทย เพราะว่าวอลลุ่มเค้ายังเล็ก การเจรจาคือ เค้าจะไปเอาจากซัพพลายเออร์สักเล็กน้อย มันเป็นไปแทบ
จะไม่ได้ เนื่องจากวอลลุ่มเค้านิดเดียว เวลาเค้าซื้อเค้าก็จะได้ราคาแพง แล้วก็บางบริษัท อย่างบางทีก็ไม่ส่ง
ให้เค้า ซัพพลายเออร์ไม่ส่งให้ ไม่ท าเอ็กซ์ปอร์ตให้ เค้าก็ล าบากเพราะฉะนั้นเนี่ย เค้าต้องซื้อต้นแบบจาก
เรา เอาไปเริ่มสตาร์ทของเค้าเอง (เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้าไปอีก) ก็ซื้อจากเราอยู่ เพราะฉะนั้นตอน
เนี้ยเมนของเค้าที่จะซื้อจากเรา ก็มีบางส่วน ส่วนตัวอ่ืนเนี่ยเค้าเริ่มวางคอนเซ็ปเริ่มผลิตได้แล้ว (ก็ค่อนข้าง
มีการพัฒนามากขึ้นเนาะ ในส่วนของเค้า) ใช่คะ แต่เขาซื้อเยอะ จากแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสักประมาณ 4-5 
ปีที่แล้ว เค้าซื้อวอลลุ่มนิดเดียวเดือนละประมาณ 4 ตู้คอนเทนเนอร์ (นั่นหมายความว่าที่พ่ีพูดนั่นคือแต่
ก่อน เค้าซื้อไปเก็บไว้ในแวร์เฮ้าส์) แล้วก็ขาย (นั่นคือเม็ดถั่ว นึกออกไหม คือเค้าสั่งมาซื้อไป) เค้าอาจจะ
มีสต็อคแต่ว่าด้วยแวร์เฮ้าส์ไม่ใหญ่มาก ช็อตก็รีบ แบบตารีตาเหลือกเราก็ว่าจะเอาไหม จะมีของด่วนนะ 
ส่งได้ไหมนู่นนี่นั่น มีสต็อคให้ไหม ถ้ามีปุ๊บจะเอารถมาเอาไปเลย มันก็มีบ้าง แต่ตอนหลังเนี่ยมองว่าการ
พัฒนาเค้ามันเยอะ ด้วยว่าประเทศเค้าขยายตัว และ ก็อุตสาหกรรมอะเยอะมาก (ว่ามันเร็วขึ้นไหมการ
พัฒนา) เร็ว ๆ โรงงานเค้าเยอะ จากอย่างที่บอกเคยสั่งเดือนละ 4 ตู้คอนเทนเนอร์ ก็เฉลี่ยวีคละตู้ พอมา
ตอนนี้ สั่งเดือนนึงประมาณ 10 กว่าตู้ เกือบ 20 ตู้ สั่งออเดอค์ครั้งนึง 4 ตู้ ออเดอร์ครั้งนึง 6 ตู้ แล้วแต่ 
แล้วทยอยมาเยอะ (ก็ไหลเข้าตัวเค้าเพ่ิมขึ้น) อย่างแต่ก่อนเคยสั่งเดือนละตู้  ครั้งนึง 2 ตู้ ไม่เกินนี้ นี่ สั่ง
เดือนนึง ประมาณ 10 ตู้ ทุนอย่างเดียวนะคะ ไม่รวมเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นดูจากยอดขายเค้าเนี่ย
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เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก็เคยถามเค้า เค้าบอกว่าตอนนี้ประเทศเค้าก าลังขยายอุตสาหกรรม มันต้องมีโรงงาน มี
อะไรอย่างเนี่ยไปลงทุนเยอะ (เค้ามีโปรเจ็คอะไรเยอะ ๆ ) ใช่ มันก็เลยท าให้การพัฒนาของเค้าไปเร็ว แล้ว
ก็สั่งซื้อ การสั่งซื้อก็เยอะขึ้น 
ถาม ณ ปัจจุบันนี้ นั่นคือ หมายความว่า  อย่างเค้ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ วอลลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัว
ผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างไปจากเดิม จากเดิมท่ีเคยซื้อ 
ตอบ ไม่แตกคะ (ก็เหมือนเดิม)  ตูมเกาะรอบไหม ส่วนในตัวอ่ืนเนี่ยเค้าเริ่มวางคอนเซปเริ่มผลิตได้แล้ว 
(ก็ค่อนข้างมีการพัฒนามากขึ้นเนาะในส่วนของเค้า) ใช่ค่ะ แต่เค้าซื้อเยอะ จากแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสัก
ประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว เค้าซื้อวอลลุมนิดเดียวเดือนละประมาณ 4 ตู้คอนเทนเนอร์ (นั่นหมายความว่าที่พ่ี
พูดนั่นคือแต่ก่อน เค้าซื้อไปเก็บไว้ในแวร์เฮ้า) แล้วก็ขาย (นั่นคือเม็ดถั่วนึกออกไหม คือ เค้าสั่งมาซื้อไป) 
เค้าอาจจะมีสต็อกแต่ว่าด้วยแวร์เฮ้าเค้าไม่ใหญ่มาก เค้าก็จะแค่เก็บไว้ส่วนหนึ่ง ลูกค้ามาซื้อข้างหน้างาน 
(เท่าที่สามารถท าได้) แล้วก็บางครั้งมันช็อต ช็อตก็รีบแบบตารีตาเหลือกเราก็ว่าจะเอาไหม จะมีของด่วน
นะส่งได้ไหมนู้นนี่นั่นมีสต็อกให้ไหม ถ้ามีปุ๊ปจะเอารถมาไปเลย มันก็มีบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยมองว่าการ
พัฒนาเค้ามันเยอะด้วยว่าประเทศเค้าขยายตัว และก็อุตสาหกรรมอ่ะเยอะมาก (ว่ามันเร็วขึ้นไหมการ
พัฒนา) เร็วๆ โรงงานเค้าเยอะจากอย่างที่บอกเค้าสั่งเดือนละ 4 ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะเฉลี่ยวีคละตู้ พอมา
ตอนนี้สั่งเดือนนึงประมาณ 10 กว่าตู้ เกือบ 20 ตู้ สั่งออเดอร์ครั้งนึง 4 ตู้ ออเดอร์ครั้งนึง 6 ตู้ แล้วแต่ 
แล้วทยอยมาเยอะ (ก็ไหลเข้าตัวเค้าเพ่ิมขึ้น) อย่างแต่ก่อนเคยสั่งเดือนละตู้ ตู้นึง 2 ตู้ ไม่เกินนี้ นี่สั่ง
เดือนนึงประมาณ 10 ตู้ ทุนอย่างเดียวนะค่ะไม่รวมเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นดูจากยอดขายเค้าเนี่ยเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ก็เคยถามเค้า เค้าบอกว่าตอนนี้ประเทศเค้าก าลังขยายอุตสาหกรรมมันต้องมีโรงงานมีอะไรอย่าง
เนี่ยไปลงทุนเยอะๆ (เค้ามีโปรเจ็คอะไรเยอะๆ) ใช่ ๆ มันก็เลยท าให้การพัฒนาของเค้าไปเร็ว แล้วก็สั่งซื้อ 
การสั่งซื้อก็เยอะขึ้น 
ถาม   ณ ปัจจุบันนี้ มั่นคือหมายความว่าอย่างเค้ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ วอลลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัว
ผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างไปจากเดิม จากเดิมท่ีเคยซื้อ 
ตอบ   ไม่แตกค่ะ (ก็เหมือนเดิม) ก็ซ้ือเหมือนเดิม (แต่ปริมาณมากขึ้น) ใช่ (นั่นหมายความว่าเดอะบิวชั่น
เค้าทางด้านนู้นเค้าน่าจะขยายมากขึ้น) ขยายมากขึ้น อย่างที่บอกนะค่ะเคยซื้อปูนเดือนละตู้ ซื้อเดือนนึง 
4 ตู้ 5 ตู้ ขึ้นไป จากน้ ายาแต่ก่อนซื้อน้อยตอนนี้ก็ไม่ซื้อไปเริ่มผลิตเองแหละ (เพราะว่าส่วนไหนที่ผลิตเอง
ได้) ใช่ๆ ค่ะ ก็เริ่มแบบพัฒนาแต่เมนถึงเค้าเลยก็ขายจริงๆ เลย ก็ขายปูน ปูนมากกว่าน้ ายา (แล้วยิ่ง ณ 
ปัจจุบันประเทศเค้าเจริญพัฒนามากขึ้นโอกาสที่จะใช้พวกนี้เยอะมาก) มีเยอะมากเพราะเค้าคงไปขายโปร
เจ็คในระยะยาวด้วย เรื่องโปรเจ็คนี่ยาวเลยแต่ละโปรเจ็คแล้วตรงส่วนนี้เทอน็อคติเมนมันเป็นยังไงบ้าง
ครับ เค้าจ่ายกันด้วยวิธีอะไร? ของเค้าเป็นโกโบลไงค่ะเราเป็นในเครือเค้าก็จะมีเค้าเรียก IC เน็ตติ้ง (อ๋อ
เป็น IC) เป็น IC เน็ตติ้ง หมายความว่าเหมือนกับเค้าจะมีเฉพาะเครือข่ายในซิการ์กรุ๊ปไม่มีที่อ่ืนก็คือจะ
ยอดคอนเฟิร์มกันระหว่างบัญชีว่าคือบางทีเนี่ยของยังไม่ส่งหรอกแต่พอเห็น PO BL เห็นอะไรแล้วมันดิว
ด้วยเก็บได้ยัน 45 วัน บางทีของเรายังไม่เสร็จหรอกแต่เค้าเรียกเก็บเงินแล้ว แล้วก็ต้องจ่ายด้วยเพราะว่า
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เป็นกรุ๊ปไงค่ะ แล้วมันก็อยู่บนถ้าใคร คือ สมมติว่าถ้าบริษัทนี้ไม่จ่ายอะไรเนี่ยมันก็จะถูกฟ้องไปที่บริษัทแม่
เลยค่ะ (นั่นหมายความว่าคอนเซ็บตัวนี้หรือว่าโมเดลตัวนี้มันก็มีเฉพาะในเครือเท่านั้น ในเครือตัวนี้เป็น
เมนกับพวกนี้ก็จะไปลิ้งค์กับอินเตอร์เนชั่นนอลเทรดเมเนจเม้น ถ้าตัวอย่างที่พูดเนี่ยมันจะประยุกต์ได้กับ 
1. LC ตั๋วบิลฟอคอลเล็คชั่นหรือตั๋วทานเฟอร์ลิมิแตนครับ) ทานเฟอร์ (ทานเฟอร์มากกว่า) ใช่ค่ะ (ถ้าเป็น
อินเตอร์เทรดเราปกติเราก็จะเป็นคือขายไปนะ สินค้าเค้าส่ง เค้าจ่ายแล้วนะเราส่งเอกสารตัวนี้เค้าก็จ่าย
เรามาก็จะเป็นอินเวิดลิมิแตนเนาะ) ของเรามันจะดีตรงที่ว่าถ้ามันปกปิดกันไม่ได้เนื่องจากมันเป็นในเครือ
ซิก้าด้วย ถ้านี่บริษัทนี้ไม่จ่ายเรียกเก็บแล้วไม่จ่ายเราก็ฟ้องไปที่ส านักงานบริษัทแม่ให้บริษัทแม่เป็นคน
จัดการ 
ถาม   นั่นคือเค้าโปรแกรมนี้โมเดลนี้การท างานจะต่างกันนั่นเอง อย่างที่พ่ีพูดมาเม่ือตะกี้นี้ถ้าบริษัทตัวนี้
เกิดเออเร่ออะไรสักอย่างก็ไปเมนตรงนี้ นั่นหมายความว่าเค้าจะเดินทางกรุ๊ปแล้วใช่ไหมครับ 
ตอบ   ใช่ค่ะ มันจะเห็นทั้งกรุ๊ป (ต้องเปะเลยนะครับ ตรงกรุ๊ปนี้มันก็จะมีผลเยอะเหมือนกันแต่ถ้าคือตัว
หนึ่งว่ามันก็เป็นตัวนึงที่มากดดันเราว่าไม่ได้นะ ต้องบริหารค่อนข้างโอเคนิดนึงจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ โอเค
เนาะในบทที่ซิก้าคิดใหม่เยี่ยมทีเดียว) คือว่าบริษัททั้งใหญ่อย่างน้อยจะเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีนี่ค่ะของ
พานสดักชั่น เค้าจะติดระดับคอกเทลของซิก้าเนี่ยจะอยู่ในระดับนึง (ก็คือ เค้าจะพัฒนาทุกแหล่ง ไม่ว่าจะ
ส่วนผลิตภัณฑ์เอย ตัวเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเปดเมนอะไรต่างๆ ) ใช่ค่ะ เค้าจะมีแผนกไอที แผนกของ
เค้าท่ีจะมาเข้าดู (มีมาใหม่เรื่อยๆ ดีกว่ารอให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน) ใช่ค่ะ 
ถาม   เพราะว่าเทอมาเปดเม้นรูกับต่างๆ กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอินเตอร์เคยเห็นไหม เค้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องแอกชั่น เค้าก็ต้องปรับให้มันเข้ากันเนาะ 
ตอบ   ใช่ถูกต้องค่ะ เพราะว่าไม่งั้นมันแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่ IC เน็ตติ้ง ก็คือเรียกเก็บเงินปกติตอนหลังทุก
คนเข้าไปอยู่ใน IC เน็ตติ้ง ทุกประเทศเข้าไปมันก็ท างานยากขึ้นใช่ไหมค่ะเหมือนอินชูรานก็เหมือนกัน
หมายความว่าจะท าอินชูรานกรุ๊ป จะมีอินชูรานกรุ๊ปก็คือ (แล้วโปคเกอร์คือใครครับอินชูรานกรุ๊ปตัวนี้หรือ
ว่าแบ่งเป็นกรุ๊ปของอันนี้ที่อยู่ในกรุ๊ปซิก้า) เป็นในกรุ๊ปซิก้า เป็นค าสั่งของบริษัทแม่ว่าต้อง ใช้ที่นี่เท่านั้น
เพราะว่าเวลาส่งของเนี่ยสมมติเสียหายเราจะต้องท าเครน (ใช่ ท าเครนตามปกติ) เครนตามปกติ (เป็น
คอมเมนิคกรุ๊ปก็ตาม แต่คือส่งปกติแต่ว่าเค้าจะเซอร์วิสเราเร็วมากขึ้นเพราะว่าเค้าจะต้องอยู่ในตัวเครน) 
ใช่ ตัวพวกนี้ถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเวลาใครมาดูเค้าก็จะเห็นว่าสินค้ามีคุณภาพ จากประเทศนี้มีคุณภาพ
ไหมหรือว่าด้อยคุณภาพหรือว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องคุณภาพของเสียเค้าก็จะต้อง
เอาเข้ามาแล้วก็จะต้องเอาเข้ามาแล้วก็บีฟายกันมาเองว่า (เพราะฉะนั้นตรงเฟรมต่างๆ โมเดลต่างๆ พวกนี้
ป้องกันคนนอกก็ไม่สามารถเข้ามาได้) ไม่ได้ค่ะ (เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเน็ตแบบอินทอนอลใช่ไหม) ใช่ๆ 
(แต่ก็มีข้อมูลบางตัวที่สามารถจะแชร์ที่เป็นพับบิค) ไม่ได้ (ไม่มี) ไม่มีค่ะ อันนี้เป็นเครือซิก้าอย่างเดียวคือ
เค้าจะไม่แชร์ให้ลูกค้าคนอ่ืนรู้หรืออะไร (เพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มี ออเทนการ์ด ตัวนั้นมันมี
ลายเซ็นต์อะไร รบกวนอธิบายให้ผมนิดนึง) ตัวนี้เป็นแบบดีบิ้งคาร์ดใช่มั้ยค่ะ (ใช่ๆ) และก็มีลายเซ็นต์ก็คือ
เป็นงานเซิฟตี้เดย์แล้วก็ให้ทุกคนลงชื่อว่าเหมือนมาร่วมงานให้กรมของเซิฟตี้เดย์ให้ความร่วมมือในการให้
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ส าคัญเรื่องเซฟตี้ ประมาทเรื่องเซฟตี้ให้มากและก็ประวัติในการท างานอย่างปลอดภัย (เรื่องนี้ส าคัญ
ทีเดียว พนักงานปลอดภัย ทีมงานปลอดภัย พนักงานไม่ป่วย ทีมงานไม่ป่วย เวิร์คมากงานก็จะโฟล ผม
เห็นผมก็ยังชอบ ผมกะจะถามพ่ีเหมือนกันว่ามันเป็นทูตัวหนึ่งเหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะใช้เยี่ยมมากเลย
ครับ อย่างท่ีพ่ีจัดเทรดที่นี่ไว้และที่นี่กัมพูชานี่เราถือว่าเป็นการค้าชายแดนหรืออินเตอร์เทรดของพ่ีอ่ะ) เรา
เนี่ยเราถือว่าเป็นอินเตอร์เทรดนะไม่ได้ถือว่าเป็นการค้าชายแดน (ก็คืออินเตอร์เทรดก็เป็นอินเตอร์เทรดที่
พ่ีจะใช้ คือเข้าระบบไม่ว่าจะเป็นไฟแนนก็เข้าไปก็มีเครดิตมีหลายแบงค์ไหมครับ) ของเราเนี่ยจะถูกเซตมา
ให้ใช้แล้วว่าเมืองนอกจะให้อะไร (แปะหมายความว่า) ถ้าเปลี่ยนเค้าจะเปลี่ยนทั้งลู่ (ตอนที่ลู่มีหลายแบบ
ไหมครับ) ตอนนี้เราใช้อยู่ประมาณเราใช้ซิตี้แบงค์กับฮ่องกงแบงค์ (โอเค อันนี้คือเทรดล้วนเลย อ๋อ (ค่ะ) 
แต่ถ้าเป็นบัญชีคิดโอนเงินทั่วไปพวกเซฟตี้อะไรมีไหม คอมเมอเชียลถ่ายแบบไหม เคแบงค์ เพราะเคแบงต์
การเซอร์วิสเค้าค่อนข้างจะรวดเร็วนิดนึงส าหรับทั่วไปนะครับ แต่ถ้าซิตี้ ซิตี้เค้าตั้งออเซนเทดเค้าจะมี 5 ปี
ขึ้นมาเลยเวลาเค้าเล็คคอนซายตรวจให้เรามันก็จะไปที่นู้นคอยฟีดแบ็คกลับฮ่องกงก็มีพวกเพ่ือนที่ท าอยู่) 
ฮ่องกงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ (ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วหรอ แสดงว่าเปลี่ยนรูปใหม่แล้วสิ) ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เค้าไม่
ค่อยเซอร์วิสเลยแล้วก็ระบบเค้าค่อนข้างใช้ยากแล้วก็เป็นอะไรที่จุกจิกเหมือนถ้าแบบถ้าไม่ท าตามตรงนี้ไม่
ท าตาม (แต่จริงๆ มันสามารถแนะน าลูกค้าได้) เค้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ เค้าค่อนข้างสเป็คอย่างเรื่องง่าย
เลยอย่างไปเอาสิ่งหนึ่งบางทีเราเปิด LC อะไรอย่างเนี่ย เวลาบางทีด้วยที่ว่าเราอยู่ไกลเราอยู่ชลบุรี ถ้าซิตี้
แบงค์อยู่กรุงเทพบางทีเนี่ยเอกสารได้ไม่ครบหรือว่าบางครั้งคนเซ็นอาจลืมเซ็นช่องนึงอะไรอย่างเนี่ย (ไม่
คอมพลีส) คือไม่ท าละต้องให้คนไปเอาเอกสารมาใหม่กลับมาแล้วเซ็น (ไปรับตรงนู้นมาแล้วเซ็น) แล้วก็มา
เซ็นใหม่ส่งใหม่ (แบบนี้มันจะไม่เร็วกว่า คือ เราทิชชู่ใหม่เลยแล้วให้ผู้บริหารเซ็นใหม่ แล้วใบตัวนั้นก็ดีลีสอ
อก) มันท าอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหม วิธีอย่างโอเคนะเราเซ็นแล้วเราสแกนให้คุณก่อน 
รับตัวนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงเราจะเอาเมสเซนเจอร์ส่งตามไปแต่คือดับโพรเซสไปก่อนอย่างเนี่ย บาง
ทีเราต้องแนะน าเค้าอ่ะแล้วก็ไม่ได้ก็อะไรอย่างนี้ (ถ้าตอนนี้ผมมีก ากับว่าฮ่องกงเค้าไม่อีแอพพลิเคชั่นหรอ
ครับ) ไม่ค่ะ 
ถาม   คือตอนเนี่ยระบบเนี่ยของบ้านเรากับสิทธิแบงค์ก็มีมา มีใช่ไหมครับอีแอพพลิเคชั่นและก็เคแบงค์
เนี่ยเค้าเริ่มก็คือหมายความว่าเค้าเข้าระบบแล้วเราสแกนไปก่อนพอสแกนไปก่อนคือหมายความว่า
เอกสารแอทแท็คต่างๆ ก็สแกนตามไปพอสแกนตามไปเสร็จมันสามารถตอบโจทย์ได้เลยเพียงแต่ว่า คอม
พลีส 
ตอบ   คือตอนนี้เค้ายังไม่มี (ที่ฮ่องกงไม่มีซิตี้ละครับ) ซิตี้ไม่แน่ใจนะต้องถามพวกบัญชีอ่ะค่ะ (อย่างผม
เคยท าญี่ปุ่น 10 กว่าปีในศูนย์แบงค์) อยู่ในศูนย์ (เค้าพัฒนาทางการตลาดเคแบงค์นี่แหละอีแอพพลิเคชั่น 
คือเค้าช่วยลูกค้าได้ในระดับนึง ลูกค้าผมอยู่ใน ¾ นะ) จริงๆ มันควรเป็นยังงั้นไงค่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้แต่
ว่ารู้สึกจะจุกจิกยุ่งยากนิดนึง (แต่ถ้าผู้ใหญ่เค้ามอบหมายมาว่ามีนโยบายเราต้องใช้แบงค์นี้เราก็ต้องใช้
แบงค์นี้) แต่ก่อนเราใช้เรเยอร์ของอีเปเมนต์กับคัสตอมเราใช้ของเรื่องดอรีแบงค์ (มันเป็นเซตไงครับไม่ได้
เป็นฟูลบลานนะ) ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนแรกเค้าได้ใช้ดอรีแบงค์เร็ว แล้วก็เซอร์วิสดีมากไม่ค่อยช้า เวลา
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เห็นออนไลน์เวลาเค้าตัดตืดๆๆๆ ตืดเดียวเห็นหมดทุกคน แต่ ณ ตอนนี้เค้ามีนโยบายเปลี่ยนไม่ใช้ฮ่องกง 
โอเคนิดนึงจะด้วยอะไรก็แล้วแต่โอเคเนาะ ในบทที่ซิก้าคิดใหม่เยี่ยมทีเดียว) คือว่าบริษัทท้ังใหญ่อย่างน้อย
จะเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของทรานแอ็กชั่น เค้าจะติดระดับคอกเทลของซิก้าเนี่ยจะอยู่ในระดับนึง (ก็คือ
เค้าจะพัฒนาทุกแหล่งไม่ว่าจะส่วนผลิตภัณฑ์เอย ตัวเทคโนโลยีต่างๆ ระบบเปเมนท์อะไรต่างๆ) ใช่ค่ะ เค้า
จะมีแผนกไอที แผนกของเค้าที่จะมาเข้าดู (มีมาใหม่เรื่อยๆ ดีกว่ารอให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน) ใช่
ค่ะ (เพราะว่าเทอมเปเมนท์รูกับต่าง กฎระเบียบต่างๆ เป็นอินเตอร์เคยเห็นไหม? เค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องแอกชั่น เค้าก็ต้องปรับให้มันเข้ากันเนาะ) ใช่ถูกต้องค่ะ เพราะว่าไม่งั้นมันแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่ก็คือ
เรียกเก็บเงินปกติ ตอนหลังทุกคนเข้าไปใน IC เน็ตติ้ง ทุกประเทศเข้าไปมันก็ท างานยากขึ้นใช่มั้ยค่ะ 
เหมือนอินชูรานก็เหมือนกันหมายความว่าจะท าอินชูรานกรุ๊ป จะมีอินชูรานกรุ๊ปก็คือ (โปคเกอร์คือใคร
ครับอินชูรานกรุ๊ปตัวนี้หรือว่าแบ่งเป็นกรุ๊ปของอันนี้ที่อยู่ในกรุ๊ปซิก้า) เป็นในกรุ๊ปซิก้า เป้นค าสั่งของบริษัท
แม่ว่าต้องใช้ที่นี้เท่านั้นเพราะว่าเวลาส่งของเนี่ยสมมติเสียหายเราจะต้องท าเครน (ใช่ ท าเครนตามปกติ) 
เครนตามปกติ (เป็นคอมเมนิคกรุ๊ปก็ตาม แต่คือส่งปกติ แต่ว่าเค้าจะเซอร์วิสเราเร็วมากขึ้นเพราะว่าเค้า
จะต้องอยู่ในตัวเครน) ใช่ ตัวพวกนี้ถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเวลาใครมาดูเค้าก็จะเห็นว่าสินค้ามีคุณภาพจาก
ประเทศนี้มีคุณภาพไหม หรือว่าด้อยคุณภาพหรือว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีปัญหาของเสียก็
จะต้องเอาเข้ามาแล้วก็บีฟายกันมาเองว่า (เพราะฉะนั้นตรงเฟรมต่างๆ โมเดลต่างๆ พวกนี้คนนอกก็ไม่
สามารถเข้ามาได้) ไม่ได้ค่ะ (เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเน็ตแบบอินทอนอลใช่ไหม) ใช่ๆ (แต่ก็มีข้อมูลบางตัว
ที่สามารถจะแชร์ที่เป็นบับบิค) ไม่ได้ (ไม่มี) ไม่มีค่ะ อันนี้เป็นเครือซิก้าอย่างเดียว คือเค้าจะไม่แชร์ให้ลูกค้า
คนอ่ืนรู้หรืออะไร (เพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นกลยุทธตัวหนึ่ง) ใช่ ถือว่าเป็นเหมือนอินเทอร์นอลโพเซ็ก (พอดี
ผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งผมก็เลยสงสัยเป็นกลยุทธ์ที่มีออเทนการ์ดตัวนั้นมันมีลายเซนต์อะไร รบกวนอธิบายให้
ผมนิดนึง) ตัวที่เป็นแบบดีบิงคาร์ดใช่มั้ยค่ะ (ใช่ๆ) และก็มีลายเซ็น ก็คือเป็นงานเซิฟตี้เดย์ แล้วก็ให้ทุกคน
ลงชื่อว่าเหมือนมาร่วมงานในกรมของเซิฟตี้เดย์ให้ความร่วมมือในการให้ส าคัญเรื่องเซฟตี้ ประมาทเรื่อง
เซฟตี้ให้มากและก็ประวัติในการท างานอย่างปลอดภัย (เรื่องนี้ส าคัญทีเดียว พนักงานปลอดภัย ทีมงาน
ปลอดภัย พนักงานไม่ป่วย ทีมงานไม่ป่วย เวิร์คมากงานมันก็จะโฟล ผมเห็นผมก็ยังชอบ ผมกะจะถามพ่ี
เหมือนกันว่ามันเป็นดูตัวหนึ่งเหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะเยี่ยมมากเลยครับ อย่างที่พ่ีจัดเทรดที่นี้ไว้ และ
ที่นี่กัมพูชานี่เราถือว่าเป็นการค้าชายแดนหรืออินเตอร์เทรดของพ่ีอ่ะ) เราเนี่ยเราถือว่าเป็นอินเตอร์เทรด
นะไม่ได้ถือว่าเป็นการค้าชายแดน (ก็คืออินเทอร์เทรดก็เป็นอินเตอร์เทรดที่พ่ีจะใช้คือเข้าระบบไม่ว่าจะ
เป็นไฟแนนก็เข้าไปก็มีเครดิตมีหลายแบงค์ไหมครับ) ของเราเนี่ยจะถูกเซตมาให้ใช้แล้วแปะว่าเมืองนอก
จะให้อะไร (แปะหมายความว่า) ถ้าเปลี่ยนเค้าจะเปลี่ยนทั้งลู่ (ตอนที่ลู่มีหลายแบบไหมครับ) ตอนนี้เราใช้
อยู่ประมาณเราใช้ซิตี้แบงค์กับฮ่องกงแบงค์ (โอเค อันนี้คือเทคล้วนเลย อ๋อ (ค่ะ) แต่ถ้าเป็นบัญชีคิดโอน
เงินทั่วไปพวกเซฟตี้อะไรมีไหม คอมมิเชียวถ่ายแบบไหม เคแบงค์ เพราะเคแบงต์การเซอร์วิสเค้าค่อนข้าง
จะรวดเร็วนิดนึงส าหรับทั่วไปนะครับ แต่ถ้าซิตี้ ซิตี้เค้าตั้งออเซนเทดเค้าจะมี 5 ปีขึ้นมาเลยเวลาเค้าเลน
คอนไซตรวจให้เรามันก็จะไปที่นู้นคอยฟีดแบ็คกลับฮ่องกงก็มีพวกเพ่ือนที่ท าอยู่) ฮ่องกงไม่ค่อยดีเท่าไหร่  
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(ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วหรอ แสดงว่าเปลี่ยนรูปใหม่แล้วสิ) ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เค้าไม่ค่อยเซอร์วิสเลยแล้วก็
ระบบเค้าค่อนข้างใช้ยากแล้วก็เป็นอะไรที่จุกจิกเหมือนถ้าแบบถ้าไม่ท าตามตรงนี้ไม่ท าตาม (แต่จริงๆ มัน
สามารถแนะน าลูกค้าได้) เค้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ เค้าค่อนข้างสเป็คอย่างเรื่องง่ายเลยอย่างไปเอาสิ่งหนึ่ง
บางทีเราเปิด RC อะไรอย่างเนี่ย เวลาบางทีด้วยที่ว่าเราอยู่ไกลเราอยู่ชลบุรี ถ้ากรมแบงค์อยู่กรุงเทพบาง
ทีเนี่ยเอกสารได้ไม่ครบหรือว่าบางครั้งคนเซ็นอาจลือเซ็นช่องนึงอะไรอย่างเนี่ย (ไม่คอมพลีส) คือไม่ท าละ
ต้องให้คนไปเอาเอกสารมาใหม่กลับมาแล้วเซ็น (ไปรับตรงนู้นมาแล้วเซ็น) แล้วก็มาเซ็นใหม่ส่งใหม่ (แบบ
นี้มันจะไม่เร็วกว่า คือ เราทิชชู่ใหม่เลยแล้วให้ผู้บริหารเซ็นใหม่ แล้วใบตัวนั้นก็ดีลีสออก) มันท าอย่างนั้นก็
ได้แต่จริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหม วิธีอย่างโอเคนะเราเซ็นแล้วเราสแกนให้คุณก่อน รับตัวนี้ก่อนไหม
แล้วเดี๋ยวอีกวันนึงเราจะเอาเมสเซนเจอร์ส่งตามไปแต่คือดับโพรเซสไปก่อนอย่างเนี่ย บางทีเราต้อง
แนะน าเค้าอ่ะแล้วก็ไม่ได้ก็อะไรอย่างนี้ (ถ้าตอนนี้ผมมีก ากับว่าฮ่องกงเค้าไม่อีแอพพลิเคชั่นหรอครับ) ไม่
ค่ะ (คือตอนเนี่ยระบบเนี่ยของบ้านเรากับสิทธิแบงค์ก็มีมา มีใช่ไหมครับอีแอพพลิเคชั่นและก็เคแบงค์เนี่ย
เค้าเริ่มก็คือหมายความว่าเค้าเข้าระบบแล้วเราสแกนไปก่อนพอสแกนไปก่อนคือหมายความว่าเอกสาร
แอทแท็คต่างๆ ก็สแกนตามไปพอสแกนตามไปเสร็จมันสามารถตอบโจทย์ได้เลยเพียงแต่ว่าคอมพลีส) คือ
ตอนนี้เค้ายังไม่มี (ที่ฮ่องกงไม่มีซิตี้ละครับ) ซิตี้ไม่แน่ใจนะต้องถามพวกบัญชีอ่ะค่ะ (อย่างผมเคยท าญี่ปุ่น 
10 กว่าปีในศูนย์แบงค์) อยู่ในศูนย์ (เค้าพัฒนาทางการตลาดเคแบงค์นี่แหละอีแอพพลิเคชั่น คือเค้าช่วย
ลูกค้าได้ในระดับนึง ลูกค้าผมอยู่ใน 3 ส่วน 4 นะ) จริงๆ มันควรเป็นยังงั้นไงค่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้แต่ว่า
รู้สึกจะจุกจิกยุ่งยากนิดนึง (แต่ถ้าผู้ใหญ่เค้ามอบหมายมาว่ามีนโยบายเราต้องใช้แบงค์นี้เราก็ต้องใช้แบงค์
นี้) แต่ก่อนเราใช้เรเยอร์ของอีเปเมนต์กับคัสตอมเราใช้ของเรื่องดอรีแบงค์ (มันเป็นเซตไงครับไม่ได้เป็นฟู
ลบลานนะ) ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนแรกเค้าได้ใช้ดอรีแบงค์เร็ว แล้วก็เซอร์วิสดีมากไม่ค่อยช้า เวลาเห็น
ออนไลน์เวลาเค้าตัดตืดๆๆๆ ตืดเดียวเห็นหมดทุกคน แต่ ณ ตอนนี้เค้ามีนโยบายเปลี่ยนไม่ใช้ฮ่องกงแบงค์ 
เนื่องจากดอรีแบงค์ต้องการปิดตัวไม่ท าแล้ว (ก็เลยรู้สึกว่าเค้าจะเริ่มเลิกธุรกรรมต่างๆ)ไม่ท า (แต่ก่อนเค้า
ตั้งเราเป็นฟูลแบงค์เหมือนกัน ซึ่งช่วงหลังเนี่ยจะเป็นและเป็นตัวแทนเพียงแค่นั้นและเค้าก็จะเลิก แบงค์ 
อเมริกาเราก็ไม่มีแต่ก่อนบ้านเราก็เคยมี คือ แบงค์ก็อย่างแบงค์ที่มีคุณภาพ) ส่วนใหญ่ฮ่องกงแบงค์ช้า
กว่าเดิมอ่ะ บางทีตัดบัญชีไปเป็นวันแหละพ่ึงจะขึ้นเลคคอร์ดว่าตัด เนี่ยช้า (คือแต่ละโซนที่ผมไปตอนเนี่ย
ผมจะไปบ้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ราชวังผมก็ถามแบบนี้คุณให้เซอร์วิสเนี่ยคุณ KPI ให้เค้าก่ีวัน อย่างวันนี้
ถ้าส่งล็อตมาให้ผมพ่ีอยากรู้ละ ผมก็จะถามว่าคุณตอบโจทย์แค่ไหน มันมีหลายปาตี้ที่มันคอนเซนเทสกัน 
อย่างของเราเนี่ย สมมติว่าชิปปิ้งจะส่งออนไลน์สินค้าส่งมันจะขึ้นยอดเรากับบัญชีโดยที่ยอดเงินเนี่ยทราน
เซ็กชั่นมันจะวิ่งไปที่กรมศุลแบงค์วิ่งไปที่แบงค์ (อีแคสต็อม) แบ็งค์ก็จะรู้ล่ะว่ามีเราอนุมัติอยู่ทางเราก็เห็น
ว่าใบขนจากชิปปิ้งเห็นหน้าตาแหละแล้วก็ท าเรื่องเอาขึ้นเรือ เอาขึ้นเงินเสร็จเนี่ยในกรณีของไดรเค้าพูดแค่
ว่าถ้าหลังจากอนุมัติเนี่ยโครเซกทรานเซคชั่นนี่กลับมาจนครบเนี่ยเค้าใช้เวลาไม่เกิน 24 นาที (KPI หรอ
ครับ) 24 หรือ 25 นาที นี่ไม่เกินนี้นะค่ะ ทั้งออมโครเซกนะถ้าสมมติว่าไม่มีใครสะดุดเลย ส่งไปปึ้ปยิง
มาปั๊ปทางนี้ท าเอกสารขึ้นไปทางคนแอพครุดอนุมัติเงินฝั่งนั้นคอนเทนเนอร์หรือแอรีเห็น โอเคไปปึ๊ป
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มันทรานเซกชั่นตรงเนี่ย เค้าใช้เวลาเค้าบอกเค้าเคยจับเวลาเนี่ยไม่เคยเกิน 24 นาที สูงสุดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
คือต้องจบแหละ แล้วเค้าก็จะเป็นยังงั้นบางทีเรานั่งเฝ้าเอง AMB ไม่อยู่อย่างเนี่ยบางทีเรานั่งเฝ้า AMB จะ
กดรึยังแล้วก็โทรเร่งเช็ค พอ MB กดปึ๊ปแล้วเค้าโทรมาบอกเค้าท าแล้วนะเค้าผ่านล่ะไม่เกิน 5 นาที หรือ 
10 นาที เนี่ย ชิปปิ้งไปยืนเฝ้าของได้แล้วนะ มันขึ้นแล้วนาทีที่ระบบเค้าเออเร่อ อันนี้เรื่องจริงนะค่ะ แต่
ตอนนี้มีปัญหามากอย่างฮ่องกงแบงค์คือเราเพ่ิมเริ่มสตาร์ทเนี่ยครึ่งวันยังไม่ข้ึน ชิปปิ้งไม่รู้จะท าอย่างไร ไม่
รู้จะตัดรึยัง ทั้งๆ ที่ท า MB ก็บอกว่าไฟนอลก็บอกเค้าบอกเค้าตัดแล้วเค้าส่งไปตั้งนานแล้วนิ แต่ใครจะ
มั่นใจละถ้าเกิดไปของแล้วทางนี้บอกไม่ผ่านละค่ะ มันอยู่ที่ทรานเซ็กชั่นแล้วอ่ะ แบงค์จะรับยังหรืออะไร
อย่างเนี่ย ตรงเนี่ยมันเลยท าตอนเนี่ยเราวุ่นวายเพราะเนื่องจากว่าชิปปิ้งหงุดหงิดว่าถ้าเงี้ยให้เค้าไปยืนรอ
เคลียร์ของแล้วไงและก็ไปถึงแล้ว ยังไม่ตัดบัญชีเพราะเค้าไม่เห็นเค้าไม่มีความม่ันใจ ปกติเค้าเคยเห็นว่ามัน
มีนะมันขึ้นทวนมันตัดเรียบร้อย แต่เนี่ยไม่มีอะไรบ่งบอกแหละอยู่ๆ มาบอกเค้ายืนยันว่าตัดแล้ว แต่เค้าก็
ไม่ตัด เพราะถ้าไปแล้วมันเกิดพลิกล็อกเค้าก็จะแย่ มันก็เสียเวลาเค้าด้วย วิ่งไปแล้ววิ่งกลับอีกมันก็เลยมี
ปัญหาตอนเนี่ย (แล้วนั่นหมายความว่าผู้บริหารไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะเค้าก็จะใช้แบงค์ยุโรปสะสมแต่ซิง
เกอร์แบงค์โอเคครับ คือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ ณ ปัจจุบันเนี่ยทรานแอ็กชั่นหรือว่าฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆ 
เค้าเหมือนจะมีน้อยกว่า) แต่รู้สึกว่าซิงเกอร์แบงค์เค้ายังไม่พร้อมอ่ะค่ะ ตอนแรกจะเปลี่ยนไปใช้ซิงเกอร์
แบงค์เนี่ยแหละ (อ๋อเค้ายังไม่พร้อม นั่นความหมายว่าตอนนี้เค้าจะอบรมที่มาเล คือ ที่นี่เค้าไม่ท า ไรรอรับ
เอกสารจากที่มาสแกนกันอย่างเดียว ที่นุ่นท าหน้าที่เอ็กปอตติดต่อมาเลยเซีย) เพราะงั้นเค้าเลยยังไม่มี
เหมือนเริ่มสตาร์ทแล้วเค้าซับเซท (ก็เลยต้องใช้คอม SSVC ณ ตอนนี้ก็คือ คือว่าง่ายๆ ไฟแนนนี่ใช้ทุกโพร
ดักสเ์ลย แต่ LC ส่วนใหญ่แล้วเปิดไปส่วนไหน ส่วนยุโรปไหมครับ) LC ของเราถ้าในเครือซิก้าเราไม่เปิดนะ
ค่ะ เราจะเปิดที่เดียว ตอนนี้เปิดญี่ปุ่นที่เดียว ยังบังคับ LC (บังคับ LC ส่วน BC นี่จะใช้) BC ไม่ค่อย (ไม่มี
เลย) มีเคยมีอยู่ทีนึงแต่ตอนนี้เลิกซื้อแล้ว ตอนนี้เลือกซ้ือที่แถวซาอุ ก็นอกนั้นก็จะลิมิแตน แล้วในส่วนของ
ปัจจุบันเนี่ยต่อไปส่วนภาคตะวันออกของเราเนี่ยมันก็จะมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาตอนนี้ใน
ระยะแรกประกอบด้วย 5 ที่ คือ มุกดาหาร สระแก้ว แล้วก็ตราด ถ้าส่วนนี้ก็จะได้รับก็คือในส่วนของตราด 
(เพราะเมื่อวานผมวิ่งไปดูไปทางหาดเล็กไปทางท่าเรือถ้าหาดเล็กจะเป็นบกเนาะ แต่ถ้าเป็นบ้านไม้รูดเค้า
จะเป็นคลองด่าน ด่านส าหรับเอาเครื่องเอ็กซเรย์ไปสแกนปกคลุมเทนเนอร์ตรงส่วนนั้น ตอนนี้คนเค้า
ค่อนข้างเยอะมากขึ้น ณ สิ้นเดือนนี้ทางด้านจังหวัดตราดเค้าจะมีการประมูลในการสร้างประมูลคนที่จะ
มาบริหารจัดการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 8 ร้อยกว่าล้านที่ซิก้าสนใจไหมหรือลองถามข้อมูลดู เผื่อไป
ลงทุนที่นั้น) ตอนนี้เราไม่ได้ไปลงทุนเราไปลงทุนที่สระบุรีแทน (นิคมที่ไหนครับ) ที่หนองแค แล้วก็เพ่ิมเปิด
โรงงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา (อ่อนั้นคือสร้างส าเร็จเรียบร้อย) เรียบร้อยหมดแล้ว (ที่ ผมพูดประเด็นนี้
เพราะว่าตรงนี้ก็คือหมายความว่า นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเค้าก็จะมีการรัฐบาลมีแผนในการบริหาร
จัดการและก็หาอะไรมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบงค์
การบริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์ราชการนู่นนี่นั่น โลจิสติกส์)ถ้าจากชลบุรีมาตราดจะไกลไหม (ก็ไกล รถก็ไม่ใช่
ย่อยเลย) ของเราตั้งอยู่ในเขตชลแล้วตอนเนี่ยอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่แหลมฉบังหมด (มันยังโอเคกว่า) ทุก
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อย่าง (คือว่าง่ายๆ น้ าลึกที่นี่เลย) ใช่ ก็ขนาดที่ระยองเคยไปดูที่ระยองสักพักนึงเนี่ย ระยองมีผู้มาส่งที่
แหลมฉบัง เพราะว่าอย่างท่าเรือมากกว่ามันไม่รองรับ (คือถ้าค าว่าไม่รองรับนี่คือ) คือ (น้ าลึกสู้เราไม่ได้) 
เรือมันไม่ค่อยเข้า มันไม่ใช่แค่เรือท่าเรือที่เป็นสินค้า ท่าเรือที่ใหญ่ขึ้นมาตรฐาน แต่ ณ วันนี้และ
ปัจจุบันเนี่เท่าที่เราเช็คที่ใหญ่สุดคือแหลมฉบังนะค่ะ แต่ก่อนเนี่ยต้องเรือกรุงเทพ แต่เนื่องจากท่าเรือ
กรุงเทพ (เข้าออกยาก) เรือใหญ่เข้าไม่ได้ก็ต้องเป็นเราอย่างเดียว เรือเรามาเนี่ยมันก็บางครั้งเนี่ยเจอไอ้ผ้า
ติดตื้นเขินหรือเจออะไรพวกเนี่ยมันจะเข้าล าบาก เพราะฉะนั้นเค้าก็ไม่มาแล้วเค้าก็จะไปที่แหลมฉบังกัน
อย่างเดียว เรือทุกล าเข้าแหลงฉบังเกือบหมด (แล้วเค้าก็โลจิสต่อ) ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นตอนเนี่ยท่าเทียบเรือ
ที่ใหญ่ที่สุดก็คือแหลมฉบัง ใช้ที่นี่ที่เดียว (ในส่วนของบริษัทแต่ถ้าไปเขมรของทางด้านบริษัทพ่ีก็คือใช้รถ
ยาวเลย) เราเคยไปเป็นเรือประมาณสักเกือบ 10 ปีที่แล้วไปเป็นเรือแต่ว่าพอไปเป็นเรือปุ๊ปเนี่ยปรากฎว่า
เรือของเค้าท่ีจะไปสีหนุวิลล์เนี่ยมันมีวีคละล ามันไม่ตอบโจทย์เค้าวีคนึงล านึงแล้วก็พอหลังๆ มันเริ่มมาเป็น 
10 วัน 1 ล า เดือนนึงก็มี 3 ล า ที่จะไปถ้าของเสร็จแล้วไม่ได้ตรงก็ต้องรอไปอีก ซึ่งบางทีของเราเสร็จ
แล้วแต่เรือไม่มี และถ้ามีเรือที่ไปที่ไปก็คือจะมีใบเล็ก ใบเล็กลาย กับล าใบเล็ก ก็คือเหมือนกับเวียร์ พอ
เวียร์เนี่ย 15 วัน (15 วัน) ไม่ตอบโจทย์เค้า แต่ถ้าเวียร์เนี่ย 3 วัน ถึงเค้าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทักดีกว่า (ทัก
นี่เบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณเท่าไหร่) 2 วัน (2 วันมากสุด 3 วัน) ต้นทุนต่ าไปเยอะไหมครับ) อันนี้ไม่ทราบ
นะค่ะเพราะว่าเค้าซื้อเราเอ็กเวิร์ค เค้าก็จัดไปหารถของเค้า เพราะว่าตอนหลังๆ รู้สึกของเค้ามันจะเงื่อนไข
สมัยก่อนเนี่ยส่งยังไงก็ส่งได้ แค่ว่าคือเค้าจะมีเวลาก่อนที่จะส่งของเค้าเนี่ยเค้าจะมีตัวแทนบริษัทพวก
บริษัทตรวจสอบจะเป็นบริษัท GSP หรืออะไรสักอย่าง (เป็นบริษัทคูเมียร์) ไม่ใช่คู่เมียร์ค่ะ ที่มาท าการ
เซอร์วิสแลนคอมสินค้าและดูคุณภาพสินค้า (พวก QC) พวก QC แต่เป็นบริษัทที่ท าด้านนี้โดยตรงเค้าก็จะ
มาตรวจสอบเราก่อน (ดูสเป็คสินค้าก่อน) ชีสเป็คชั่น มารีสเป็คมาอะไรอย่างเนี่ย แล้วก็ท าเบเซอร์ และก็
จะต้องส่งไปคอยอัพทรูปหลังจากนั้นถึงจะส่ง (ก็แปลว่าเค้าขอเซอร์ออฟมิวสเป็ค อ้าไม่อินสเป็คหัว
กระดาษมันจะเขียนอินสเป็ค) ถูกค่ะ ไอ้พวกเนี่ยเค้าจะมาท าให้มาคือเค้าจะจ้างมา (โทษทีผมนึกออก
แหละ GSP) ใช้ GSPมีอะไรอีกบริษัทนึง 2 บริษัท เนี่ยเค้าจะมาแลนคอมเราต้องแจ้งเค้าว่าโพรดักส์เรา
เสร็จแล้วและก็มาสเป็คให้พอสเป็คปุ๊ปต้องนัดตู้มาด้วยมาโหลกันนะตอนนั้นเลย (สเป็คเสร็จโหลดอินส
เป็คมากขึ้น อินสเป็คขึ้น เค้าจะไม่อินสเป็คล่วงหน้า แล้วก็เขียนซอฟให้เดี๋ยวเมื่ออินสเป็คผ่านและก็ใบ
อินสเป้คเนี่ยเค้าก็จะส่งไปที่ลูกค้าเราที่เขมร เค้าก็จะเอาใบเนี่ยไปเดินพิธีการคัสตอมทางนู้นแต่พอหลังๆ 
เนี่ยระบบนี้ถูกยกเลิกแต่นะตอนเนี่ยเค้าจะต้องเอาเอกสารจากทางเราก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์ 
เพ่ือที่จะเอาไปขอซับมิสกับทางคัสตอมเค้า หลังจากนั้นเนี่ย (1 อาทิตย์ บางทีก็เกือน 2 อาทิตย์ เพราะคัส
ตอมแอดโอบแล้ว เค้าถึงจะมาโหลดของเราได้ตอนนี้มันไม่เหมือนกันแหละ เราต้องท าเอกสาร (ขอ
อนุญาตน าเข้าเค้า) ใช่ๆ ของเค้ายังไม่เปิด ยังไม่ Open ในเรื่องของอิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต (คัสตอม เค้าใช้
เวลานานไหม) ก็เนี่ยค่ะ 1 อาทิตย์ (ใช้เวลานั้นเดียวกันเช่นกันกับที่อรัญ ผมคุยกับท่านนายด่าน นายด่าน
ยอมให้ข้อมูลที่อรัญ อรัญสุดยอดให้ข้อมูลหมดเลยว่าตรงนี้ติดขัดอะไร แล้วคุณมีปัญหาอะไรนั้นคือข้อมูล
ส่วนที่เราได้รับเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์และก็จะประนอมมันได้) คือบางประเทศยังไม่มีนโยบายใน
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เรื่องอิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ตมันก็จะมีปัญหาไม่เหมือนไทย ไทยนี่ปล่อยเยอะ (จริงๆ เราเปิด) สมัยก่ อนไม่
ปล่อย ไม่ปล่อยนี่ก็ยากเวลาน าเข้าอะไรก็ยากปิดทุกอย่างแต่เดี๋ยวเนี่ยเริ่มปล่อย (นั้นแปลว่า ถ้าเริ่มปล่อย
ก็คือสเป็คบางอย่างอาจจะไม่รีไคว) ไม่รีไควแต่มีการเอ่อเค้าเรียกโพสซิวย้อนหลัง (อ๋อโอเค แต่มีไว้ดีกว่า
พวกสเป็คเนี่ยเพ่ือความสบายใจของเราผมว่ามีไว้ดีกว่ า) คือว่าด้วยเราเป็นเคมีส แล้วก็มีสินค้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องท าให้ถูกกฎ 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ 
  ตราด 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณภสินี อินทผลึก 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.23 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ ตราด 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณภสินี อินทผลึก ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ ตราด 
สามารถสรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ให้ลูกค้าทั่วไป และ ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไม่มีการให้บริการด้านต่างประเทศ จะผ่านศูนย์ธุรกิจ
ระหว่างประเทศที่แหลมฉบัง และ ธนาคารมีระบบอิเล็คทรอนิคส์มากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการค้าชายแดน 
เช่น e-payment ส าหรับธุรกรรมทั่วไป แต่ส าหรับการค้าชายแดน ยังไม่มี 
 2.มีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนว่า มีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากที่
คลองใหญ่มี 1.ประชากรมากขึ้น 2.ถนน เส้นทางต่าง ๆ มีการปรับปรุงพัฒนามากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการมี 
3. กลุ่ม คือ 1.กลุ่มขนาดเล็ก เป็นร้านย่อย ซื้อขายติดตัว วัสดุก่อสร้าง โชว์ห่วย 2.กลุ่มขนาดกลาง ผู้
ส่งออก วัสดุก่อสร้าง โชว์ห่วย และ 3.กลุ่มขนาดใหญ่ มีไม่มากเท่าไหร่ 
 เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.ไม่เห็นมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงต่อคนท้องถิ่น 2.ไม่น่าเป็นเขต 
SEZ เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นเหมือนเดิมในอดีต 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า ผู้ประกอบการท าการค้าชายแดนมานานมาก ทั้งมี
ลักษณะเฉพาะที่ดีสนับสนุนการค้าชายแดนจนก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี และ มีการเรียนรู้ เพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน ระบบการช าระเงิน จนก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อระบบ
ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งมีการถ่ายโอนธุรกิจจากพ่อแม่มาให้รุ่นลูก รุ่นหลาน 
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 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า การช าระเงิน 1.เงินสด ทั้งส่งออกและน าเข้า จะใช้
การแลกเปลี่ยนสินค้า โดยช าระค่าสินค้าแทนด้วยผู้ประกอบการอีกราย ถ้าหักกลบลบหนี้แล้ว ถึงจะจ่าย
ส่วนที่เหลือ วิธีนี้เรียกกว่า การช าระระหว่างกลุ่มลูกค้า 2.การจ่ายเงินสดตัวต่อตัว ซึ่งมูลค่าจะอยู่ประมาณ 
2-3 แสน ไม่ต้องส าแดงเอกสาร แต่ถ้าเกินเกณฑ์การถือเงินสดออกหรือติ ดตัวออกไป 450,000-
2,000,000 บาท จะต้องส าแดงเอกสาร  3.โพยก๊วน จะมีคนรับจ้างโอนเงิน คล้ายกับที่อรัญประเทศ และ 
ชาวกัมพูชาก็เข้ามาเปิดบัญชีเงินบาทที่ไทย เพ่ือรอจ่ายค่าสินค้าและค่าแรงงาน โพยก๊วนเป็นอาชีพของ
เขา ที่คอยอ านวยความสะดวก และ รับความเสี่ยงในการถือเงินสดไปให้ลูกค้า แทน ลูกค้า 
 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการเลือกนอกระบบ 1.ความสะดวกสบาย 2.กัมพูชามีจ านวนธนาคารที่
ให้บริการจ านวนน้อย ไม่พอต่อการให้บริการ และ 3.ธนาคารไปพบเพ่ือให้ความรู้ พูดคุย ให้ค าปรึกษาแก่
ลูกค้าน้อยไป 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ 
  ตราด 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสายพิณ มหะพันธ์ 
  เจ้าหน้าที่อ านวยบริการอาวุโส 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.24 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ ตราด 
  
 จากการสัมภาษณ์ คุณสายพิณ มหะพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ 
ตราด สามารถสรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป และ 
ผู้ประกอบการการค้าชายแดน พนักงานธนาคารยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง Trade Finance ต่อไปอนาคต
เมื่อผู้ประกอบการมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ระบบ ธนาคารก็จะต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ ด้าน Trade 
Finance มากขึ้นด้วย 
 2.มีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนว่า มีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากที่
คลองใหญ่มี 1.ประชากรมากข้ึน 2.ถนน เส้นทางต่าง ๆ มีการปรับปรุงพัฒนามากข้ึน 
 เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.ไม่เห็นมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงต่อคนท้องถิ่น 2.ไม่น่าเป็นเขต 
SEZ เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นเหมือนเดิมในอดีต 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนและ
ระบบช าระเงินมากขึ้น จนก่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ และ มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ พร้อมที่จะ
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เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งผู้ประกอบการมีทั้งกลุ่มที่ยอมรับ และ กลุ่มที่ไม่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการก็มีแนวคิดทัศนคติที่ดีต่อระบบธนาคารพาณิชย์ แต่ก็ยังกลัวความผิดพลาด เช่น การโอน
เงินทาง ATM ของธนาคารกรุงเทพจะเป็นระบบภาษาอังกฤษทั้งหมด ท าให้การใช้งานยากกว่าธนาคาร
อ่ืน ๆ แต่ก็มีการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนามากขึ้น 
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า ระบบการช าระเงินมี 2 ระบบ คือ 1.ระบบธนาคาร
พาณิชย์ 2.นอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่แลกเปลี่ยนของกับเงินเลยไม่ผ่านระบบธนาคาร หรือ  ผ่าน
โพยก๊วน แล้วประยุกต์เข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ แต่ ปี 2558 มีธุรกรรมทางการเงิน น้อยลง เนื่องจาก 
การประมงไม่สามารถท าได้ เนื่องจากผู้ประกอบการปฎิบัติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย อาชีพ
หลักท่ีคลองใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นประมง (บุคคลธรรมดา) 
 การช าระเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ เช่น 1.การส่งออกหรือขายของให้
กัมพูชาที่พนมเปญ แต่การช าระเงินจะมีคนเดินเงินถือเงินสด เป็นตัวแทนของบ้านโอนเงิน(โพยก๊วน) มา
ให้คนไทย 2.การน าเข้าหรือซื้อสินค้าจากกัมพูชา ผู้น าเข้าไทย จะโอนเงินบาทช าระให้กับบ้านโอนเงิน
(โพยก๊วน) แล้วบ้านโอนเงินนั้น จะโทรบอกให้ตัวแทนบ้านโอนเงินที่พนมเปญจ่ายช าระค่าสินค้าให้ผู้ขายที่
พนมเปญ (ซึ่งตัวแทนบ้านโอนเงินทั้งสองฝ่าย คือ ไทย กับ กัมพูชา จะหักกลบลบหนี้ ที่มีภาระซึ่งกันและ
กันเอง) 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ 
  ตราด 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสันติชัย วงษ์ศิริสุพรชัย 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.25 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ ตราด 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณสันติชัย วงษ์ศิริสุพรชัย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ 
ตราด สามารถสรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจที่
ให้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารพาณิชย์แก่ลูกค้าทั่วไป และ ผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไม่มีศูนย์ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ พนักงานสาขามีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการ โดยมีธุรกรรมเหมาะสม โดย
เน้นความรวดเร็วมากข้ึน และ มีการพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องภาษาท้องถิ่น 
ที่เจ้าหน้าที่คนไทยควรพูดภาษากัมพูชาให้ได้ ส่วนเจ้าหน้าที่กัมพูชาพูดภาษาไทยได้  
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 2.มีแนวคิดเก่ียวกับการค้าชายแดนว่า 1.เป็นสินค้าหลักปกติ 2.สินค้าย่อย มีปัญหาข้อจ ากัด เช่น 
ประมงมีข้อจ ากัดการใช้อวน การแก้ไขปัญหา คือ ผู้ประกอบการจะแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง ย้ายฐานไปที่
เกาะกง เรือขนาดเล็กและย้ายพ้ืนที่บางส่วนไปที่ภาคใต้ของไทย 3.ประมงพ้ืนบ้าน ออกน้ าลึกไม่ได้ แต่ก็ดี
ขึ้นเนื่องจากไม่มีเรือใหญ่มาแย่งการท ามาหากิน โดยที่มีปริมาณและมูลค่าชายแดนมากขึ้น 
 ผู้ประกอบการ มี 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มขนาดเล็ก 2.กลุ่มขนาดกลาง และ 3.กลุ่มขนาดใหญ่ โดยที่ 
กลุ่ม 1 และ 2 ธนาคารกรุงไทย สาขาจะดูแลเอง ส่วนกลุ่ม 3 จะเป็นกลุ่มที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศที่
จันทบุรี จะเป็นคนดูแล โดยที่ลักษณะของผู้ประกอบการ 1.ท ามานานแล้ว ติดต่อกันดี มีความสัมพันธ์ที่ดี 
2.รายใหม่ จะเข้าสู่อุตสาหกรรมยากหน่อย ต้องใช้ทุนสูง  
 ลักษณะการขนส่ง 1.ทางบก จะใช้พ้ืนที่ที่หาดเล็ก 2.ทางเรือ จะใช้พ้ืนที่คลองใหญ่ โดยผ่าน
ศุลกากรสถานที่บ้านไม้รูด  
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1.เป็นนโยบายที่ดี 2.คลองใหญ่ จะมีท่าเรือน้ าลึกเพ่ิมขึ้น รองรับสินค้าจาก
จีน ส่งสินค้าไปสุราษฎร์ธานี 3.เพ่ิมธุรกรรมมากขึ้น 4.รองรับการท่องเที่ยวที่คลองใหญ่ 5.รองรับท่าเรือสี
หนุวิลล์ กัมพูชา ใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง (เทียบทางบก 196 กม.) เนื่องจากเป็นการเดินทาง
ด้วยเรือเล็ก แต่เร็วกว่ารถที่เป็นทางบกเนื่องจากต้องขึ้นเขาฝั่งกัมพูชา และ เป็นถนนเลนเดียว 6.รองรับ
การประมง 7.เชิญชวนผู้ลงทุนที่สนใจ 8.เชื่อมทางบก ผ่านท่าเส้น ไป พระตะบอง 9.อันดามัน(สิงคโปร์) 
ด้วยเรือเล็กไปสุราษฎร์ธานีเพื่อไปถ่ายล า ไม่ต้องไปถ่ายล าที่สิงคโปร์ 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนและระบบช าระเงิน 1.
ค้าขายมอเตอร์ไซค์จะเปิด L/C ที่ กทม. เป็น USD แล้วท า Contract เพ่ือ Fixed Rate ไว้ 2.ตั๋ว B/Cจะ
มีที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศแหลมฉบัง 3.ตั๋ว Inward และ Outward ที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ
แหลมบัง 
 ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะ 1.มีการพัฒนามากขึ้น 2.มีตัวแทนออกของให้ความรู้และเป็น
ที่ปรึกษา 3.ตัวแทนออกของส่วนใหญ่จะมีสองสัญชาติ เป็นคนท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการด าเนิน
พิธีกรรมศุลกากร ถึงแม้ผู้ประกอบการจะเป็นคนต่างถิ่น แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร และ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน รวมทั้ง ผู้ประกอบการใช้อิเลคทรอนิคส์มากข้ึน แต่ก็มีคอมเม้นต์กลับมาบ้าง ในบางปัญหา 
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า ระบบช าระเงิน มี 2 ระบบ คือ 1.ระบบธนาคาร
พาณิชย์ 2.นอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสด แล้วประยุกต์ผ่านโพยก๊วนเพ่ือเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ 
นอกจากนี้ยังมีการช าระในระหว่างกลุ่มพ่อค้ากันเองด้วย 
 ระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการกลุ่มขนาดเล็กและขนาดกลาง 1.เป็นเงินสด โดยไม่ผ่าน
ตัวแทน เป็นการถือสัญชาติสองสัญชาติ ท าให้การถือเงินสะดวกขึ้น ท าให้การขายของและซื้อของที่
กัมพูชาง่ายขึ้น และ ไม่ต้องท า passport 2.โพยก๊วน โดยผ่านตัวแทนทางการเงินหรือบ้านโอนเงิน ทั้งตัว
แทนทางการเงินฝั่งประเทศไทย และ ฝั่งประเทศกัมพูชา โดยการสื่อสารด้วยการโทรศัพท์ และ หักกลบ
ลบหนี้ระหว่างตัวแทนทางการเงินของแต่ละประเทศ 3.ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกันเอง หลังจากหัก
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กลบลบหนี้แล้ว เหลือผลต่างแล้วจึงช าระด้วยการโอนผ่านธนาคาร Trade Finance หรือ ผ่านตัวแทน
ทางการเงินก็ได้ 
 ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเข้าสู่ระบบธนาคารมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายเริ่มบังคับมากขึ้น และ 
ต้องรายงานที่มาของเงิน ให้ ปปง ทราบด้วยพร้อมกับการส าแดงเอกสาร 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
  กลางและขนาดย่อมแห่ง 
  ประเทศไทย สาขาตราด 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณเดชนริศ โยธาภิรมย์ 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.26 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาตราด 
 

ถาม ไม่ทราบว่าส่วนใหญ่ลูกค้าของ เอสเอ็มอี นี้ เป็นอย่างไงบ้างครับ ส าหรับการค้า ชายแดนที่นี่? 
ตอบ ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการค้าชายแดนของจังหวัดตราดตอนนี้มันเป็นแค่การเตรียมความพร้อม 
ศูนย์เนี่ยยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
ถาม ค าว่า ศูนย์นี่คือ? 
ตอบ ศูนย์ที่จะตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 
ถาม ในส่วนของการเข้าถึง ในส่วนของผู้ประกอบการที่มาใช้บริการของ SME (อ่อ เฉพาะเรื่องสินเชื่อ
อย่างเดียว) หรือ ทั้งสินเชื่อ ทั้งโลเคชั่นอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของผู้ประกอบการ 
ตอบ ถ้าผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกเฉพาะที่แท้จริงของจังหวัดตราดมีค่อนข้างน้อย มีไม่เยอะ
เท่าท่ีควร ส่วนมากจะเป็นการขายสินค้าผ่านตรง เช่น เบียร์ช้าง มาม่า ก็จะส่งตรงไปก็คือมาผ่านด่านตรง
นี้ ไม่ใช่ผู้ประกอบการจากจังหวัดตราดที่ไปส่งสินค้าผ่านศุลกากรโดยตรง เพาะฉะนั้นก็จะไม่คึกคัก
เท่าท่ีควร 
ถาม นั่นหมายความว่า ถ้ากรณีอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้ นั่นคือ เขาเข้าระบบในระบบของคอม
บริษัทเขาอยู่แล้ว (ถูกต้อง) ที่ผ่านสถาบันการเงินนั้น (ถูกต้อง) ที่เขาเลือกใช้อยู่ (ใช่ๆ) 
ตอบ ทีนี้ส่วนน้อยก็จะมีลูกค้าผมก็มีบ้างที่ว่ามาใช้บริการ ซี่งตอนนี้แบงค์มีโครงการที่เรียกว่าโพลิซีโลน 
(4% ใช่ไหมครับ) ใช่ มีโครงการผู้สนับสนุนผู้ส่งออกน าเข้าโดยตรง คือถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สามารถมี
การน าเข้าอยู่ มีการส่งออกสินค้าอยู่ สามารถใช้บริการสินเชื่อตัวนี้ได้ ซึ่งจะปิดรับค าของในวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 นี้ 
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ถาม ตอนนี้ มีผู้ประกอบการสนใจเยอะไหมครับ?  
ตอบ ในส่วนของโครงการนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เพราะว่าคนที่เป็นน าเข้าส่งออกจริง ๆ เนี่ยมันน้อย 
อย่างที่ผมบอกไป ผมก็ออกจดหมายเชิญชวนไปหมดเรียบร้อยแล้ว รายไหนที่พอแบบเห็นที่ผมผ่านไปเห็น
เนี่ยผมก็จะเข้าไปชักชวนโดยตรงมาใช้บริการ ตอนนี้ก็มีอยู่ไม่มากเท่าที่ควรแล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยกู้เงิน 
เพราะพวกนี้จะค่อนข้างมีเงินอยู่แล้ว 
ถาม ค าว่าที่ค่อนข้างมีเงินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจังหวัดเองหรือว่าที่คลองใหญ่ก็ตามส่วน
ใหญ่ระบบการช าระของเขานี่จะใช้ระบบไหน โอนเงินไหม? (ช าระทางไหนเอ่ย?) ส าหรับผู้ประกอบการ
เนี่ยการค้าชายแดนเนี่ย ผู้ประกอบการในส่วนของจังหวัดตราด ในส่วนของคลองใหญ่หรือที่บริเวณเนี่ย
ที่มาใช้บริการของเอสเอ็มอี พอมีไหมครับว่า ระบบการช าระเงินของเขาเป็นยังไง? (ระบบการช าระเงิน
หมายถึงเขาช าระค่าสินค้า) ใช่ๆๆ 
ตอบ ออ อันนั้น ผมไม่ทราบข้อมูล (ไม่มี) 
ถาม เพราะในส่วนของเอสเอ็มอี ก็คือจะเป็นนโยบายตามรัฐบาล? (ถูกต้อง) 
ตอบ ผมให้สินเชื่ออย่างเดียวเท่านั้น ในเรื่องของแบงค์ผมก็ก็ยังไม่ได้มีเรื่องการรับช าระเงินด้วย ถ้าเกิด
ว่าอยู่คลองใหญ่มันไกล ก็ต้องขับรถมาช าระที่ผมเนี่ยระยะทาง 70-80 โล เขาก็จะช าระผ่านช่องทางอ่ืน 
ถ้าเกิดว่าผมงงกับค าถามพ่ี ถ้าเกิดพ่ีจะถามว่า เขาช าระคืนเป็นยังไงอย่างนั้นไหม หรือว่า ปล่อยกู้แล้วเป็น
ยังไง (ถ้าคอนเซ็บนั้นก็ได้ครับ) 
ถาม ถ้าเค้าใช้สินเชื่อเป็นอย่างไรบ้าง? 
ตอบ ก็เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีหนี้เสีย ก็ช าระปกติครับ (ค่อนข้างเปิดทีเดียว) เพราะถ้าเกิดว่า ส่วนมาก
ผมก็ค่อนข้าง ดูลูกค้านิดนึงเพราะแบงค์ผมก็มีปัญหาที่ผ่านมามีเรื่องหนี้เสีย เพราะง้ันการกลั่นกรองลูกค้า
ถือเป็นหน้าที่ของสาขาก็ต้องดูลูกค้าตรงนี้ด้วย เขาก็ดูไลน์ที่มีฐานะการเงินมั่นคงนิดนึง 
ถาม อย่างเรานี่ 4% ตัวนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามารีจีสเตอร์เยอะไหมครับ? 
ตอบ เยอะอยู่ แต่ตอนนี้ได้วงเงิน ผมต้องเรียนก่อน 4% เนี่ยมันแบ่งเป็น 4 ช่องทาง ช่องทางแรกคือ 
ส าหรับเศรษฐกิจชะลอตัวให้วงเงินประมาณ 9000 ล้าน ซึ่งวงเงินเนี่ยมันเต็มไปแล้ว ใครก็สามารถเข้าได้ 
ถาม 9000 ล้านในวงเงินตัวนั้นนะ คือ คุณสมบัติของผู้ประกอบการต้อง 2 ปีขึ้น 3 ปีขึ้น 
ตอบ ประกอบการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป แล้วก็ ทีแรกเขากบอกว่ามียอดขายลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน 
(ต้องลดลง) อย่างงั้นก็ได้ แต่ว่าพอเป็นก าหนดเงื่อนไขนี้ มันก็ท าได้ยากนิดนึง แบงค์ก็เลยช่วยลูกค้า คือว่า 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าไป เพราะฉะนั้นใครก็สามารถมาเข้าช่องทางนี้ได้เช่นปกต ิมันก็เลย
ท าให้วงเงินเนี่ยหมดไป ส่วนที่ 2 ก็คือ จะเป็นการขยายจากไซด์ เอส เป็นไซด์ เอ็ม ผู้ประกอบการเรามี
ไซด์เอส ถูกไหม (ไซด์เอส นี่คือใช้เป็นอยู่ประมาณเท่าไหร่?) มันก็จะมีเก่ียวกับการค้าบริการ การส่งสินค้า
ปลีก อุตสาหกรรมการผลิตก็จะต่างกัน (จะสเป็คมากขึ้น) ถูกต้อง (โอเคครับ) ช่องที่ 3 คือ การที่ว่าเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ ก็คือ สตาทร์อัพแล้วก็ต้องมีนวัตกรรม ทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องการตีความเรื่องนวัตกรรม 
ก็เลยท าให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างล าบากนิดนึง ช่องที่ 4  ช่องสุดท้าย ก็คือจะเป็นเรื่องการ
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น าเข้าส่งออกนี่แหละ คืออันเนี่ยถ้าเกิดมีการขนสินค้าน าเข้าหรือมีการส่งออกเนี่ย สามารถท าโครงการนี้
ได ้
ถาม ค าว่าสามารถท าโครงการนี้ได้ ได้มีข้อจ ากัดไหม มีการน าเข้าส่งออกนี้ เช่น ปริมาณ หรือ มูลค่า
สักเท่าไหร่ดีขั้นต่ า? 
ตอบ เวลาเราดูลูกค้าเนี่ยเราจะพิจารณาจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของเขา เพราะดูจาก
ลูกหนี้ สต๊อก ลูกหนี้+สต๊อก-เจ้าหนี้ ส่วนมากเราจะดูแค่นี้ ถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วเขาต้องการเงินทุน
เท่าไหร่ เราก็จะเติมให้เค้า ประมาณเท่านั้น 
ถาม ถ้าสามารถวิเคราะห์แล้ว ศักยภาพของเค้า เค้าสามารถ เราก็จะให้วงเงินตัวนั้นไป? 
ตอบ ถูกต้อง เราต้องดูว่าเค้าสามารถผ่อนช าระภายใต้วงเงินนี้ได้หรือเปล่า 
ถาม ภายใต้เงินค่าท่ีรามีอยู่ แล้วควอริฟายต่าง ๆ ที่เราต้องการ เค้าสามารถ มีรายได้? 
ตอบ แต่เค้าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่ง สมมติว่าเค้าต้องการเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ 20 ล้านแต่แบงค์ของ
ผมนี้ คือ สามารถปล่อยได้รายละ 15 ล้าน ก็ต้องยอมรับเงือนไขนี้และโครงการนี้ก็ได้สูงสุดรายละ 15 ราย 
(มันมีหลายกติกาเนอะ) ถูกต้อง และ ก็ต้องดูอีกว่าเค้ามีหลักประกันมั้น ถ้าเกิดไม่มีหลักประกัน แบงค์ก็ได้
แค่ 5 ล้าน แต่ถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ก็ให้ไม่ได้ เกินจากนี้ต้องหาหลักทรัพย์มาให้ผมนิดนึง 
ถาม ก็คือส่วนเพ่ิม กรณีเกินจากนี้นั่นหมายความว่าวงคือ วงนั้นได้แค่ 15 ล้าน ถ้าส่วนเกินก็ต้องมีอีก
วงเงินหนึ่ง? 
ตอบ ไม่ได้ คือ ตอนนี้แบงค์รับอยู่ที่ 15 ล้าน ตัวอย่างที่เรียนไปเบื้องต้น คือ ถ้าไม่เกิน 5 ล้าน ใช้ บยส 
ค้ าได้ ไม่ต้องเอาหลักทรัพย์เข้ามา (ก็คือคนละวงกัน แต่ว่าผสมวงกันไป) 
ถาม  คือในส่วนตอนนี้ค าว่านโยบายของ เอสเอ็มอี ซึ่งส่วนใหญ่เราต่างจากนโยบายหลัก และ ที่นี่ใน
ส่วนของเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีมา คิดว่าจะมีประโยชน์กับทางผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใดครับ? 
ตอบ มีสิครับ ผมว่าตลาดนโยบายมันน่าจะโตขึ้น ทั้งตลาดแรงงาน ตลาดทุน มันน่าจะมีการเข้ามา ผม
ว่าน่าจะก่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้น แต่อย่างที่ผมเรียนไปมันยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร มันยังไม่มีศูนย์
ส่งเสริมและยังมีตอนนี้ กรมธนารักษ์ ก็รู้สึกว่าจะให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุน เหมือนจะขายสิทธิขาย
อะไรอย่างเนี่ยให้ไป แต่ก็ยังไม่มี แล้วด่านศุลกากรก็เตรียมความพร้อม แล้วมีการขยายศูนย์ไปเรื่องการ
น าเข้าส่งออก แต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองอีกส่วนหนึ่งที่ว่า ผมว่าน่าจะไว้ก็คือการมีท่าเรือขนาดใหญ่
รองรับเรื่องการขนส่ง (น่าเวิร์คมากขึ้น) เขาก็บอกว่าถ้าเปิดจริง ๆ เปิด AEC จริง ๆ มีเศรษฐกิจพิเศษจริง 
ๆ เพราะว่ามูลค่าสินค้ามันจะมีการผ่านสินค้าทางนี้มากขึ้น และ ก็ตอนนี้ก็มีนโยบายมาตรการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในเศรษฐกิจพิเศษ ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ ผมว่าก็น่าจะมีคนมาลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ตอนนั้นเศรษฐกิจบางอย่างมันน่าจะดีขึ้น (แต่ตอนนี้มีแนวโน้ม ณ สิ้นเดือนนี้เค้าก็จะมีการประมูล) ใช่ 
ประมูลเสร็จแล้วเมื่อไหร่ถึงจะสร้างตรงนั้นอีกที ตอนนี้ถนนก็เริ่มดีขึ้นก็เลยมีการต่อขยาย แต่ว่าก็ไม่ได้
เสร็จภายในปีนี้ใช้เวลา 3-4 ปี มันก็ต้องค่อย ๆ เป็น ผมว่าน่าจะโตขึ้นเรื่อย ๆ ยังไม่มีอะไรพวกเนี่ย 
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ถาม ตามแนวคิดของผู้การนั้น หมายความว่า เอสเอ็มอี ที่ดูแลพ้ืนที่ที่นี่  ดูแลจังหวัดตราดนั้น 
หมายความว่ามีโอกาสแนวโน้มจะขยายไปทางคลองใหญ่บ้างไหมครับ? 
ตอบ อ่อ ตอนนี้ลูกค้าผม ผมก็ดูคลองใหญ่ คลองใหญ่เองก็มีปัญหาเรื่องประมง ถ้าเกิดพ่ีพอทราบเนอะ 
กฎหมายก าลังออกใหม่ ท าให้ลูกค้าหลายรายได้รับผลกระทบเหมือนกัน หลักๆเลยคนที่มีเรือประมงเอง
เนี่ย กระทบอยู่หละ ถ้าเกิดไม่ถูกต้องก็คือหยุด เรือเท่ากับท่อนไม้ท่อนหนึ่งเลยไม่มีมูลค่า (คือรายได้ไม่
เกิดหละ) รายได้เกิดได้แต่คุณต้องเอาไปจอดฝั่งเขมรแล้วส่งสินค้าเข้ามาในไทย บางรายก็อยู่ไม่ได้ บางราย
ถ้าเกิดสายป่านย่อมหน่อยก็พออยู่ได้ แต่ทางมันก็ไม่ค่อยเหลือ นอกจากผู้ที่รับผลกระทบก็มีลูกค้าผมก็มี 
ไปรับซื้อจากเรือที่มีปัญหาก็ท าให้ผู้ค้าหายไปก็เลยได้รับผลกระทบอันนี้ ไม่มีสินค้ามาขายต่อ ก็จะเป็น
อย่างเนี้ยครับ คือ เศรษฐกิจคลองใหญ่ค่อนข้างดรอปลงไปนิดนึง เนื่องจากผลกระทบจากเรือประมง 
เพราะถ้าเกิดพ่ีดูนักสืบทางชายแดนเป็นฝั่งทะเลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจคลองใหญ่จะอยู่กับทาง
ประมงเป็นหลัก (ใช่) ถ้าเกิดพ่ีลองดู (มันก็จะมีชุมชนประมงมากกว่า) มันไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างอ่ืน 
ตอนนี้ก็มีการลงทุนรีสอร์ท บ้าน แต่ก็ไม่เยอะมาก เพราะรีสอร์ทมันก็ค่อนข้างเก่าแถวคลองใหญ่ ไม่ค่อยมี
รีสอร์ทแบบดี ๆ หรูๆ 
ถาม ซึ่งการท่องเที่ยวก็ต้องได้รับการส่งเสริมเพ่ิมเติม? 
ตอบ เค้าก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่ามันเปิดเศรษฐกิจพิเศษเค้าก็ว่าน่าจะมีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาก
ขึ้นด้วย 
ถาม ถ้าตรงนั้นมันส าเร็จเรียบร้อยอะไรหลาย ๆ อย่างมันจะได้รับการสนับสนุน (ใช่) มันเป็นเขตของ
ตราดเองตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ มันก็จะมีโหมดหลักที่เค้าได้รับส่งเสริมแปรรูปเกษตร การท่องเที่ยว 
การบริการ? 
ตอบ ตรงนี้ก็มากขึ้นอีก เพราะของตัวเงินจังหวัดตราดเองปีนี้ปีที่ผ่านมาค่อนข้างได้รับผลกระทบนิดนึง 
พอดีมันมีปัญหาว่าจังหวัดตราดอิงกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจยางพารา ธุรกิจประมง ซึ่ง 3 อย่างเนี่ย ปีที่
ผ่านมาเนี่ยตายหมด ท่องเที่ยวนี่ดรอปไปเยอะมากตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารเนี่ย ต่างชาติไม่รับผิดชอบ
เรื่องการเดินทางมาเที่ยวในประเทศ ต่างชาติมีจดหมายแจ้งเตือนเหมือนแบบเรื่องความมั่นคง และ ก็ใน
เรื่องของเศรษฐกิจเมืองนอกเองก็ไม่ดี คนที่มาท่องเที่ยวก็จะใช้เงินน้อย ลูกค้าผมที่เป็นโรงแรมเนี่ ยตั้งแต่
สมัยที่บ้านเรามีปัญหากันมา ภายในประเทศยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าทุกวันนี้เลยครับ เค้าก็บ่นมา กู้มา
ตั้งแต่ 52-53 เนี่ย ผ่านมาก็ 6-7 ปี แล้วไม่เคยมีปัญหา แต่ปีนี้ได้รับผลกระทบเยอะ ก็ท าเรื่องขอปรับ
โครงสร้างหนี้กันเยอะมาก (ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว) นอกจากนี้ ธุรกิจยางพาราที่เป็นผู้รับ
ซื้อยาง ผมก็ปล่อยไปเยอะ ยางราคาลงไปเรื่อยๆ ลูกค้าได้รับผลกระทบ คือว่า ชาวสวนไม่ตัดละ กลัวตัด
แล้วไม่คุ้ม ก็ไม่มียางมาขายให้ (ไม่มียางส่ง) ใช่ แถมพอรับมาเยอะเอาไปส่งโรงงานใหญ่ โรงงานใหญ่ก็ไม่
อยากรับ (ล้น ไม่อยากรับ) ถูกต้อง ล้นด้วย แล้วก็เหมือนว่าเค้าไม่รู้จะเอาไปตรงไหนด้วย มันก็เลยได้รับ
เป็นทอด ๆ ไป 
ถาม และถ้าตัวอย่างที่จะเอาไปแปรรูปนี่คือตอนนี้เค้ามีการส่งเสริมอย่างไรบ้าง? 
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ตอบ ตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีส่งเสริม คือว่า เมื่อก่อนชาวบ้านเนี่ยตัดมาเป็นขี้ยาง เป็นยางถ้วยก็มาส่ งผู้ซื้อ
คนกลาง ผู้ซื้อคนกลางก็ส่งโรงงานอีกทีนึง วัฏจักรก็มีอยู่เท่านี้ ตอนนี้เค้าก็ส่งเสริมเหมือนว่าให้ไปแปรรูป
มากขึ้น บางคนอาจไปท าเป็นยางเคา เพ่ือเป็นแบบตั้งต้นให้กับผู้ผลิตรายอ่ืนที่สามารถไปท าอย่างอ่ืนได้
มากขึ้นและก็ที่มีลูกค้าเข้ามาติดต่อ คือ จะเป็นแผ่นยางรมควันคือเค้าบอกว่า แต่ว่าน้ ายางที่มีคุณภาพ
ค่อนข้างดีนะเป็นที่ต้องการของตลาด น้ ายางในจังหวัดตราด ถ้าเกิดว่าผลผลิตเราราคามันดีกว่าเนี้ย มันก็
จะส่งผลอะไรอย่างเนี่ยดีมาก เพราะว่ามันเป็นทอด ถ้าเกิดยางดี เพราะพ้ืนที่ปลูกยางจังหวัดตราดเยอะ
มาก เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกยางพารา ถ้าเกิดยางดีเนี่ยมันส่งผลกับเศรษฐกิจในจังหวัดหลายเรื่อง ไหน
จะเกษตรกรมีเงินไปซื้อปุ๋ย ซื้อยางไปใช้จ่ายได้มากขึ้น ร้านปุ๋ยร้านยางปีนี้ก็ได้รับผลกระทบนะ อากาศ
ร้อยเนี่ย (มันต่อเนื่องกันไปเนอะ) ปีนี้ลูกค้าผมร้านปุ๋ยบ่นหลายรายมากบอกว่าอากาศร้อนผลผลิตไม่ค่อย
ออก เค้าบอกว่าไงรู้ไหม ให้เทปุ๋ยไปอะ เค้าไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าปุ๋ย 
ผมก็ยังกลัวลูกค้าปุ๋ยได้รับผลกระทบอีกปีนี้ ซึ่งปีนี้ถ้าเกิดพ่ีผ่านมาปกติผลไม้จังหวัดเยอะมาก ปีนี้ไม่ค่อยมี
ลง ผมไม่เคยกินเงาะกิโลละ 60 (ปีนี้ถึง) ปีนี้ถึง (พ้ืนที่แท้ ๆ ถึง) บางทีผมกินเงาะกิโลละ 10 บาท ผมซื้อ
ไม่เคยเกินโลละ 20 บาท (ปีนี้ 60 เลย ถ้าต่างพ้ืนที่จะขนาดไหน) อากาศก็มีผลหลายเรื่อง 
ถาม แล้วอุตสาหกรรมแปรูปที่มีต าแหน่ง? 
ตอบ ที่เป็นงานเกษตร อุตสาหกรรม ที่ร่ ารวยที่โรงงานที่เป็น (ค่าเดิมที่นี่มีผลไม้เยอะอยู่แล้วและที่นี่
นโยบายในการส่งเสริม) การแปรรูป ก็คือ มันสามารถไปเพ่ิมผลผลิตให้กับผลไม้ได้ (ของเดิมที่เค้ามีอยู่) มี
ผลผลิตอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีคนลงทุนเท่าที่ควร พ่ีลองดูพ่ีผ่านมากเห็นโรงงานอุตสาหกรรมบ้างไหม (ก็ไม่ค่อย
มี) มีแต่มีน้อย มีแค่ที่ 2 ที่ (ตรงส่วนนั้นโอเค แต่ละจังหวัด แต่ละพ้ืนที่มันต้องมี มันมีบ้างอยู่แล้ว แต่ไม่
เหมือนด้านนี้ แต่ถ้าเศรษฐกิจพิเศษมันได้ชัดเจนมากขึ้น ตรงนี้อาจมีมากขึ้น) แต่ว่าผลไม้ที่นี่คือเป็นช่วง
ฤดูกาล มันก็มีแค่เดือนถึงสองเดือน 3 เดือนเต็มที่ (ซึ่งหลายอย่างของผลไม้มันจะมารวมอยู่ช่ วงเวลา
เดียวกัน) ถูกต้อง แล้วที่เหลือเค้าก็ไม่กล้าท าอะไร เค้าก็เลยไม่กล้าเซ็นไง (แต่ผมว่าประเด็นนี้ ทุเรียน 
มังคุด มันก็ออกผลิตผล ณ ช่วงเวลาเดียวกัน) ถูกต้อง นอกจากว่าเค้าสามารถตุนผลผลิตได้ทั้งจังหวัด แล้ว
ใช้ทั้งปีอย่างนั้นนะครับ เค้าก็ต้องลงทุนเยอะ ต้องมีห้องเย็นเอง มีการเก็บรักษาเองแล้วมันจะคุ้มค่ากับ
การลงทุนไปรึเปล่า (มีต้นทุนตามมาอีก) มันไม่ใช่เป็นแบบที่ปลูกได้ทั้งปี คือ ยางพารา ที่ว่าเก็บทั้งปี (ถ้า
ผลิตผลยางพาราเค้าใช้เวลาในการผลิตประมาณเท่าไหร่) มันก็ได้ทุกวัน ประมาณทุกวัน (อ๋อ นั่นคือยาง
ถ้วย) ทีนี้ยางถ้วยเค้าสามารถ มันไม่ได้มีที่เดียวถูกไหม มันมีหลายสวน ตอนนี้โดยสวนนี้วางโดยสวนนี้ วาง
โดยสวนโน่น สวนโน้นๆ มีก็ยังมีได้ทุกวัน (ก็ยังเป็นการกระจายรายได้ด้วย) ถ้าเกิดว่างงานนี้ ฝั่งนี้ ผมว่า
เหมาะส าหรับการลงทุนก็คือโรงงานเกี่ยวกับยางพารา ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้ ยาง
เอาไปท าไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ (นั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนอะ ไปต่อเนื่องอุตสาหกรรมเค้า) อันนั้น ถ้าเกิด
เป็นเรื่องการแปรรูปของผลิตทางการเกษตร ท าได้ค่อนข้างยากนิดนึง ข้อจ ากัดหลายอย่าง (ในการส่งออก
น าเข้า มันจะต้องมีเซิฟเวอร์มากขึ้นแน่นอน ในส่วนของงานบริการละครับ ที่มีอุตสาหกรรมบริการมีการ
เปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามากขึ้นไหมครับ) อุตสาหกรรมบริการบ้านเราเน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
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ถาม  เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งมันเหมาะกับโลเคชั่นของพ้ืนที่ที่นี่ โลจิสติกมีการพัฒนามากขึ้น
ไหมครับ? 
ตอบ ผมเห็นมีเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ 3-4 ราย เป็นแบบผูกขาด (ก็จะเป็นท้องถิ่นเลย) แต่โลจิสติกขนาด
ใหญ่เขาก็ยังมีวิ่งส่งขึ้นมาจากที่เค้ารับมาจากส่วนกลางแล้วส่งตรงนั้นก็มี (คือวิ่งระยะไกลก็มี) ใช่ แต่
อนาคต ถ้าเกิดเปิดเสรีเนี่ย เค้าว่ามันไม่ไกลอะ (น่าจะมีมากข้ึน) ใช่ครับ 
ถาม แล้วจากข่าวที่ออกมาเศรษฐกิจพิเศษ โน่นนี่นั่น มีการส่งเสริมโน่นนี่นั่น ที่ดินแพงขึ้นเยอะไหม? 
ตอบ ผมว่าแพงเพราะตัดถนนมากกว่า (แพงเพราะตัดถนน) แต่นโยบายตัวเศรษฐกิจก็มีผลช่วงนี้ 
ถาม แล้วแพงขึ้นจากเดิมหลายเท่าไหมครับ? 
ตอบ ไม่น่าเกิน 2-3 เท่า (ก็ดีก็เหมาะสมจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลง) ก็เพราะมันยังไม่เปลี่ยนไงพ่ี (ต้องรอ
ตอนนั้น) ต้องรอตอนนั้น ถ้าเกิดเปลี่ยนน่าจะแพงกว่านี้ (มันมาแน่นอน) เพราะว่าเค้า พ่ีลองดูก็ไม่ได้มีไร
เปลี่ยนแปลง ช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิม ผมไปหาลูกค้าผมก็ไม่รู้จะไปหากลุ่มไหน ก็เหมือนเดิมพ่ี ไปจังหวัด
ตราดมันได้เป็นเมืองอุตสาหกรรม แล้วผมพบปะได้กับผู้ประกอบการอย่างเดียว ส่วนมากขับรถไปก็จะมี
อุตสาหกรรมซะมากกว่า 
ถาม แล้วจากการที่ลูกค้า เอสเอ็มอี ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการแน่นอน ณ ปัจจุบันเนี่ยเค้ามีทักษะ เค้ามี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าชายแดน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการช าระเงิน หรือเกี่ยวกับเรื่องการใช้สินเชื่อ
เพ่ิมมากข้ึนไหมครับจากเดิม? 
ตอบ ผมว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารมันก็ทันสมัยนะ ก็ต้องมีความรู้มากขึ้นอยู่แล้วหละครับ เพราะถ้าเกิด
ใครยังย่ าอยู่กับท่ี ไม่ตามโลกผมว่าตายหมด 
ถาม ตรงนั้นอะใช่ แล้ว ณ ของ เอสเอ็มอี เองมีอะไรที่จะซัปพอสให้เค้าเร็วขึ้นมากขึ้น นอกจากเรา
อย่างเนี้ย? 
ตอบ ก็ตอนนี้แบงค์ไม่ได้มีหน้าที่ แบงค์ผมไม่ใช่มีหน้าที่ให้สินเชื่ออย่างเดียวนะ ถ้าเกิดพ่ีพอรู้ของผมมี 
ก าลังเกิดเรื่องใหม่คือการร่วมลงทุน แบงค์ผมจ ากัดวงเงินให้สินเชื่อต่อรายได้แค่ 15 ล้าน ถ้าเกิดเกิน
จากนั้นแบงค์ให้ไม่ได้ แบงค์ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือการร่วมลงทุน มีแบงค์เข้าไปร่วมลงทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ (ถ้าเรื่องลงทุนนั้นมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในของเราเสริมเข้าไป เค้าเสริมเข้ามา และ เราก็ได้
ยอมรับซึ่งกันและกัน และ คุยกัน) และก็หลังจากการให้สินเชื่อแล้วแบงค์ก็ยังมีการพัฒนาผู้ประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ต่อเนื่อง แบงค์ก็ไม่ทิ้งลูกค้า (มันก็จะมีอีกทางกับสิ่งที่มัน
เปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ) แล็ยังมีช่องทางการขาย อาจจะมีการแมชชิ่งธุรกิจให้ 
ถาม ค าว่าแมชชิ่งภายในหรือว่าต่างประเทศด้วย? 
ตอบ ตอนนี้ยังเน้นภายในอยู่ เพราะถ้าเกิดแมชชิ่งต่างประเทศเป็น เอสซีแบงค์มากกว่า น่าจะมีความรู้
มากกว่าแบงค์ผม (ก็มีความรู้แนะน าได้) ถูกต้อง (ของเรานี่ก็จะเป็นโลโก้ต่ า) 
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ณ วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 : จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

หน่วยงาน : ส านักการค้าต่างประเทศ  
  เขต 9 (มุกดาหาร) 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณเขมทัต อาชวธ ารง 
  ผู้อ านวยการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.27 ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 9 (มุกดาหาร) 
 
ถาม   การเข้าถึงการค้าชายแดนของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านธนาคารหรือผู้ประกอบการ 
ตอบ   โจทย์ของคุณช านาญการค้าชายแดนเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากหรือเปล่า 
ถาม  การเข้าถึงบริการครับยังไม่ถึงเงินทุนแค่การเข้าถึงของการเงินนั้นหมายความว่าการเข้าถึงระบบ
ที่จะใช้ธนาคารมีข้อมูลอยู่ 2 ช้อยหลัก ตรงระบบตรงนี้นั้นคือผู้ประกอบการเลือกที่จะใช้บริการกับ
ผู้ประกอบการรายนั้นตัดสินใจเลือกที่จะไม่ใช้บริการ การเข้าถึงนั้นมีอยู่ 2 ช้อย เลือกที่จะใช้กับตัดสินใจ
กับเลือกท่ีจะไม่ใช้แต่มีบางกลุ่มเค้าอยากใช้มากแต่ไม่สามารถนี่แหละครับเป็นประเด็นนี้แต่ผมจะไม่พูดถึง 
ตอบ  ตงลงจะมี 3 ประเด็นนะ 
ถาม  ครับๆ หลักๆ จะเป็นประเด็นนั้นที่เข้ามาเสริม 
ตอบ  ครับๆ จะเล่าฐานะของกระทรวงพาณิชย์นิดนึง กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนโยบายให้บริการได้ดีที่สุด 
กระทรวงเลยรับนโยบายมาปรับระบบการท างานใหม่จากแต่เดิมเนี่ยผมรับผิดชอบอยู่ 5 จังหวัด ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม ที่นี่พอทางกระทรวงเขามองว่าราชการน่าจะให้บริการได้
ดีกว่าก็เลยเอาหน่วยงานที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคทั้งหลายเนี่ยมารวบรวมเป็นหน่วย งานเดียว หรือว่า
นโยบายวันรฟูจะเริ่มวันที่ 1 ตุลา ในวันที่ 1 ตุลาเนี่ยจากแต่เดิมเนี่ยผมสามารถให้บริการผู้ประกอบการใน
เขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด ก็จะจ ากัดเหลือจังหวัดเดียว อันนี้มีสมมติฐานว่าส านักงานจังหวัดสามารถท างานได้
ดีกว่านี้ หมายความว่ามีผู้รู้อะไรต่างๆ อยู่ในจังหวัดอยู่แล้ว จริงๆ ก็บริการได้ท่ัวประเทศต้องการขอฟอร์ม
เอกสารอะไรทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สุรินทร์ อะไรต่างๆ เนี่ยเขามาจริงๆ ผมมานั่ง
อยู่ตรงนี้เขามาตั้งแต่เช้าๆ กว่าจะมาถึงนี่บ่าย 2 จากสุรินทร์และก็มองเห็นความล าบากท าไมคุณถึงต้อง
มาท่ีนี่ท าไมที่จังหวัดสุรินทร์ให้บริการเขาไม่ได้ อันนี้ก็เห็นด้วยกับระบบตรงนี้ก็คือให้บริการได้ดีขึ้นไม่ต้อง
เดินทางมาไกลมากไปกลับที่จะนั่งรถมานานและให้ผมมาเซ็นต์เอกสารนิดเดียวไม่ถึง 3 วินาที เนี่ยครับก็
เลยคิดว่าน่าจะดี อันนี้ก็ใช้ได้เดือนตุลาคมแต่ซื้อยังไม่ได้เบอร์โทรเป็นเบอร์หลวงคิดว่าน่าจะใช้ได้ 
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ส านักงานก็อาจจะต้องยุบลงไปอยู่ล่างตรงข้ามสะพานไทยตรงที่ส านักงานเก่าจะไปอยู่แต่ไม่ได้อยู่ห้องเก็บ
ของนะ 
ถาม  แล้วเจ้าหน้าที่มีทั้งหมดก็ประมาณก่ีคน 
ตอบ  ประมาณ 30 คน ผมก็จะแยกตัวไปท าให้บริการด้านอื่นแต่ไม่ได้ท าเรื่องเอกสารอันนี้เล่าประวัติที่
ผมอยู่ท่ีนี่มาแล้วจะได้ถามถูก ก็ให้บริการส่งออกจะส่งออกสินค้าไปชายแดนไปจีนไปเวียดนามหรือไปลาว
ก็ต้องมาขอเอกสารรับรองแหล่งก าเนินสินค้าที่นี่นะครับ ที่นี่จะให้บริการฟอร์มดีก็ที่ผ่านมาเนี่ยมี
ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มจ านวนรายมากขึ้น จากแต่เดิมเนี่ยมีอยู่ 10 กว่ารายแต่เดี๋ยวนี้ก็เพ่ิมข้ึนมา 
ถาม  10 กว่ารายนี่เฉพาะที่ผู้ประกอบการ 
ตอบ  ที่ประกอบการค้าอยู่คืออยู่ในระบบนะถ้าที่นี่มีอยู่ 2 ระบบ ในระบบหมายความว่าลงทะเบียน
รายชื่อ ท าเอกสารเป็นระบบหมด มีการคืนภาษีเมื่อส่งออกไปแล้ว นอกระบบนี้เป็นวิธีดั้งเดิมของที่ท าอยู่
ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางน้ า 
ถาม  ครับๆ  
ตอบ  ที่นี่สองส่วนนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเพราะถ้าเป็นบนสะพานการเข้าถึงมันก็ง่ายมัน
เป็นระบบถ้าว่าธนาคารจะปล่อยกู้หรืออะไรต่างๆ เนี่ยเค้าก็ดูสเตทเม้นท์ดูประวัติการท าธุรกิจของคุณว่า
เป็นมายังไง เพราะฉะนั้นเขาจะไปคุยกับแบงค์ขอค าปรึกษาเรื่องอะไรต่างๆ มันก็ง่าย คนที่ไม่เลือกหรือไม่
เข้าถึงอะไรอย่างนี้ให้โจทย์มาเป็นพวกท่าเรือใช่มั้ยครับ เพราะว่าคุณไม่ได้แสดงเอกสารคุณขอคืนภาษีก็
ไม่ได ้
ถาม  อยากอยู่แบบเดิมๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นแหละเข้าใจ 
ตอบ  ใช่อยู่แบบเดิมๆ ที่นี่ก็พยายามที่จะยกขึ้นให้คนในกรมมั่งมาอบรมให้ มาพัฒนาให้ความรู้ว่า
การค้าระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเป็นการสนับสนุนได้เยอะ SME แบงค์ สสว. มาให้ค าปรึกษามีที่เป็น
ตัวช่วยเยอะมากเพียงแต่ว่าแค่ลงมือท าเนี่ยความรู้เยอะมากยิ่งกว่าชายแดนแถวมุกดาหาร ทุกหน่วยงานที่
อยู่ในประเทศไทยนะลงมาช่วยให้ครบก้าวหน้า เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีจะลงทุนใต้โต๊ะไม่ยอมที่จะติดตั้งตัวเอง
นะเขาสามารถเดินเข้ามาเปิดใจ 
ถาม  ตอนนี้เค้าชินแต่แบบเดิมๆ เปิดใจเลยไม่ค่อยได้ 
ตอบ  และเค้ามาคุยกับผมเนี่ย ผมเป็นกรมทางต่างประเทศคุณช านาญถ้าได้เข้าไปดูในโปรไฟล์ผมเป็น
งานก ากับหมายถึงว่าเป็น ศัพท์ที่ทางการนิดนึงนะซึ่งบังคับอะมันมีกฎมีระเบียบหรือถ้าท าอย่างนี้ อย่างนี้
ไม่ได้ ตัวผมเป็นอย่างนี้ผมเลยกลัว 
ถาม  จ านวนที่ทีมงานที่ว่าให้บริการผู้ประกอบการในระบบเนี่ยมีเพียงพอมั้ยครับ นั่นหมายความว่า
อย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหาและ 
ตอบ  ทันครับ 
ถาม  นั่นหมายความว่าเราสามารถท่ีจะซัพพอตได้ทัน เต็มที่ตรงนั้น ถ้าตรงนั้นและงานแต่ละเอกสารท
รานแอ็กชั่นเยอะมั้ยครับ 
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ตอบ  ตามระเบียบให้ 30 นาที ที่ต้องเช็คเยอะอยู่ที่นี่อย่างหนึ่งที่มาท าอยู่ก็คือเป็นครูมาตรวจการบ้าน
คือการที่เข้ามายุ่งยื่นฟอร์มเอกสารอะไรต่างๆ เนี่ย ถ้าแค่เร็วเนี่ยเจ้าหน้าที่เซ็นผิดเราก็ไม่มีความผิดอะไร
เราก็ดูรายละเอียดที่เค้ายื่นมาเป็นสินค้าอะไร ส่งไปไหน ราคาเท่าไหร่ ปริมาณ ค่าอะไรเท่าไหร่นะครับเรา
ดูแล้วเนี่ยเราก็เซ็นไป เซ็นไปปุ๊ปเนี่ยเป็นการตรวจว่าถูกหรือผิดจะตรวจถูกหรือผิดเนี่ยมันไม่มีผลตรงนี้แต่
มันมีผลตรงปลายทาง พอปลายทางเค้าดูแล้วไม่ใช่เขาไม่เอา ถ้าไม่เข้าปุ๊ปเกิดอะไรขึ้นสมมติสินค้าที่เน่า
เสียง่าย จบเลย เอาเข้าไม่ได้หรือฟอร์มเอกสารมันผิดใช้ไม่ได้ คุณไม่ได้สิทธิทางภาษี คุณเสียภาษี
หมายความว่าภาษีศูนย์กลายเป็นแสนเนี่ย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องตรวจการบ้านนะครับ เป้าหมาย
สุดท้ายเลยเนี่ยมันเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วไปที่เค้าไม่จ้างมาตรวจเอกสาร 1 เสียเวลา
ผู้ประกอบการ 2 เสียเวลาเจ้าหน้าที่ต้องมานั่งตรวจติ๊กๆ ไป ผมต้องมานั่งตรวจผมไม่เห็นสินค้าสักตัวเห็น
มั้ยแล้วก็เซ็นไป มันก็มีประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ที่ต้องท าเพ่ือแอตซิเบตเรียนรู้ว่าการค้าระหว่างประเทศผม
มาตรวจเนี่ยคุณต้องกลับไปปรับปรุงตัวเองมาแก้ไขเนี่ยระบบสว้อนตรงนี้ต้องไม่มี ประมาณปี 60-61 ก็จะ
มีระบบใหม่เข้ามาเรียกว่าเซลทูเคเลชั่น 
ถาม  ช่วยคีย์เข้าไป 
ตอบ  ใช่ๆ รับรองด้วยตัวเอง 
ถาม  นั้นหมายความว่าเราจะไหลก็จะต้องรีจิ๊สเข้ามาก่อนว่าใครเป็นนามกรุ๊ปของบริษัท 
ตอบ  เราใช้วิธีนี้คุณท าเองไปได้เลยไม่ต้องมาวุ่นวายในราชการ 
ถาม  แต่ยังไงก็ต้องลงทะเบียนอยู่ดี 
ตอบ  แต่เราขอตรวจทุกเดือนๆ หนึ่งเนี่ยคุณส่งมาให้เราตรวจ 
ถาม  สุ่มไหมครับ 
ตอบ  สุ่มครับแต่เรื่องรายงานว่าส่งออกไปเท่าไหร่แต่ว่าก็สุ่มอยู่เพราะเอกสารมันไม่ต้องใช้ฟอร์มอะไร
มากมีแค่ใบกระดาษ A4 ใบหนึ่ง ซึ่งมันจะย่นเวลามากข้ึนหลักเกณฑ์ก็คือ 30 นาที 1 ฉบับ แต่เราท าได้เร็ว
กว่านั้นมันไม่มีอะไรมาก เจ้าหน้าที่เนี่ยลายเซ็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องส่งใบนี้เสริมมานิดนึง 
ถาม  และท่ีนี่เป็นฟอร์ม D หรือฟอร์ม A 
ตอบ  ฟอร์ม B กับฟอร์ม D เดี๋ยวเราออกให้ทุกฟอร์ม 
ถาม  แล้วแต่ปกครอง 
ตอบ  มีเตรียมไว้ให้ครับ 20 ฉบับ 30 ฉบับ 
ถาม  จากสถิติที่การค้าชายแดนของเราเนี่ยระหว่างไทยกับลาวปีนี้คอนแพกว่าปีที่แล้วเรามีอัตราส่วน
การเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือน าเข้า 
ตอบ  แล้วไปดูที่เว็บไซต์เป็นไงมั่ง 
ถาม  ได้ตัวเว็บไซต์พอผมไปดูมาเสร็จผมก็เลยไปดูตัวนี้จะอัพเดตเดือนกุมภาพันธ์ 
ตอบ  ไม่ๆ พวกสถิติปีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ คือปล่อยให้เจ้าหน้าที่นั่งประมวลผลข้อมูลเนี่ยท างานระบบ
ซิสเต็มเตชั่นด้วยนะไม่แน่ใจว่าข้อมูลเป็น 1 GB เพราะว่าเค้าต้องทั่วประเทศ สินค้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็น
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ล้านๆ ฝั่งลาวนี้ก็จะมีเศรษฐกิจพิเศษที่นี้ในลาวเองเนี่ยวัตถุดิบทั้งหลายนี้ไม่มีมันต้องหาวิธีในประเทศของ
เราแล้วก็ส่งออกไป ช่วงอนาคตต่อไปภายหน้าเนี่ยสัดส่วนตัวเลขมันจะเพ่ิมขึ้นมูลค่าการค้านะเพราะว่า
เค้าจะเอาน าเข้าชิ้นส่วนครับตัวนี้ที่ล่าสุด ผมไปลาวมาจะเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิคอยู่แถวสมุทรปราการ
เราใช่มั้ย 
ถาม  อันนี้จะเป็นผมจะมีไซด์งานอยู่ที่ อันนี้เขาน่าระยะยาวอยู่มั้ยครับ กี่ปีครับเนี่ยประมาณหรือว่าเค้า
ซื้อเลย 
ตอบ  ฝั่งลาวเนี่ยข้อมูลเป็นอย่างนี้ 
ถาม  การค้าคนไทยเราไปลงทุนเนี่ย 
ตอบ  ถ้าในเขตพิเศษมันจะแตกต่างจากอยู่ข้างนอกในเขตสิทธิพิเศษเนี่ย 
ถาม  ผมจะเอาแค่กรอบเท่านั้นผมจะไม่ลงลึกครับ 
ตอบ  กรอบมันเนี่ย 
ถาม  ของเรามุกดาหารไปอยู่ในระยะแรก 
ตอบ  ระยะแรกของลาวเขาท ามา 10 กว่าปีแล้วนะ การได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีการได้ครอบครอง
พ้ืนที่ครอบครองได้ 99 ปี นี่ก็เฉพาะเศรษฐกิจเพิเศษข้างนอกก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คนต่างชาติไม่มีสิทธิที่
จะครอบครองธุรกิจได้เช่าแค่ยาวๆ เท่านั้น แต่ว่าในเขตสิทธิพิเศษเนี่ยถ้ามีการลงทุนในจ านวนเงินจ านวน
หนึ่งเยอะๆ เนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ 
ถาม  นี่ก็จะเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่จะไปจูงใจการลงทุนได้ 
ตอบ  ครับผม ที่นี่สินค้าที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่มูลค่าสูง สินค้าต่อมาเป็นสินค้าผ่านแดน
ตัวนี้เป็นตัวชูให้มูลค่าราคาเพ่ิมข้ึนเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกเหมือนกัน 
ถาม  สินค้าผ่านแดนเหมือนกันผ่านแดนไปเวียดนาม 
ตอบ  ไม่ๆ มาจากเวียดนาม 
ถาม  อ้อ อันนี้มาบ้านเรา 
ตอบ  ตอนนี้ที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือซัมซุง และก็ที่พ่ึงแยกฐานผลิตไปก็พวกทีวีทั้งหลายทั้งซัม
ซุง ทั้ง LG ของเกาหลีเนี่ยจะไปยึดการผลิตที่เวียดนาม เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าสินค้าที่น าเข้าเป็นสินค้า
ผ่านแดน ผ่านเวียดนาม ลาว และก็เข้าไทย แนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นอย่างที่เราผลิตส่งออกไปเวียดนามนะ
เมื่อก่อนโรงงานเรามีอยู่ที่อยุธยาใช่มั้ย เจอน้ าท่วม 
ถาม  ก็คือซัมซุง, LG ก่อนหน้านี้ฐานเขาอยู่บ้านเรา พอเขาเปลี่ยนฐานไปเนี่ยมันก็เลยเคยทราบว่าเป็น   
แบรนด์ที่เราเคยใช้อยู่แล้ว โอกาสที่เราจะซ้ือจะขายกันมันมี 
ตอบ  มันเป็นนโยบายของพวกซัมซุง LG ด้วยไง เพราะว่าเค้าหยุดผลิตทุกอย่างในฐานเมืองไทย 
ถาม  ต้นทุนเราสูงกว่า 
ตอบ  มันค่าแรงมันแพงและก็ช่วงหลังมันจะอ้ันการเมืองไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ การเมืองไม่รู้จะเกี่ยว
หรือเปล่า 
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ถาม  อันนี้อั้นได้ เพราะถ้าเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งประกอบแต่ถ้าเขามองตรงนี้ไม่แรงก็สามารถอยู่ได้ 
ตอบ  ในเวียดนามเนี่ยช่วงหลังเค้าไม่ได้ว๊าน แม้กระทั่งชิป ซีพียู สมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียตอนนี้เขา
ย้ายไปอยู่ที่เวียดนามเรียบร้อยแล้ว ในสมัยทักษิณเนี่ยเค้าเคยจะมาขอตั้งโรงงานในไทย เพราะบ้านเรา
เนี่ยคนพูดภาษาอังกฤษก็ได้เยอะกว่าเวียดนามอยู่แล้ว ส่วนบ้านเราเอ็กซะเดินอะไรไม่รู้เขามองว่ามันไม่
ค่อยโปร่งเขาก็เลยย้าย ยอมไปอิเวสผลเพ่ือภาษาอังกฤษ เรื่องของวิศวกรเรื่องการท างานต่างๆ ยอมไป
ลงทุนเพ่ือที่จะไม่อยากอยู่เมืองไทย จริงๆ ถ้าเค้าอยู่เมืองไทยเนี่ยโรงงานผลิตชิปอะจริงๆ ไม่ได้ผลิตหรอก
แค่ต่อขาย ช่วงหลังนี่ยิ่งไม่ได้ค่า ซีพียูไม่มีขาย เนี่ยมันเป็นสินค้าไฮเทคก็ย้ายไปอยู่เวียดนามซะ สินค้าพวก
นี้ก็จะน าเข้าจากเวียดนามมาไทยมากขึ้นแล้วมันดันเข้ามาทางมุกดาหารเข้ามาทางนครพนม ถ้าคุณ
ช านาญดูแผนที่เนี่ยเห็นภาพเราอยู่ใกล้กับเวียดนามมาก 
ถาม  ครับ 240 KG 
ถาม  ต้นทุนมันละน้อยกว่าเส้นทางอ่ืน 
ตอบ  เป็นแค่อันหนึ่งส่วนที่ส าคัญสุดคืออะไร การเข้าถึงตลาดเร็วเท่าไหร่ยิ่งช่วงกินลูกค้าได้มากขึ้น
เท่านั้น คุณจะชะลอดูนู่นนี่นั้นไม่ได้ เพราะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจขึ้น สรุปก็คือการค้าต่อไปจะมากขึ้นจะ
กระจายไปตามนครพนมบ้าง มุกดาหารบ้าง ถ้าไปแถวหนองคายก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าบึงกาฬเปิด บึงกาฬตัว
นี้จะมีสะพานและจะมีสนามบิน ถ้าบึงกาฬได้ป้ายเวียดนามป้ายลาวเนี่ยมากกว่าจีนด้วยแต่ว่าก็อีก 2-3 ปี
ข้างหน้า 
ถาม  อันนั้นก็อยู่ในแผนของกรมการค้าด้วย 
ตอบ  ของประเทศอยู่แล้ว 
ถาม  ของประเทศอยู่แล้วอย่างไรซะกรมการค้าของบึงกาฬนี่อยู่ในของเขตท่านด้วยไหมครับ 
ตอบ  ไม่ๆ 
ถาม  อันนั้นจะอยู่ที่เขตหนองคายอันนั้นจะระยะ 2 ด้วย 
ตอบ  แต่บึงกาฬเนี่ยเขามองอย่างเนี่ยถ้าดูแผนที่เส้นทางทางมุกดาหารจะเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมและก็เป็น
เขตของประเทศด้านทิศตะวันออกในขณะที่ด้านไปสอบเป็นด้านทิศตะวันตกของเส้นทางอีสเวทและก็
เส้นทางอีสเวทมันจะไปเชื่อมกับสวันนเขต สวันนเขตนี่อยู่ในลาวเชื่อมกับลาว ลาวจะเชื่อมอีกวังกรีของ
เวียดนาม และก็ไปฝั่งทะเลด้านทะเลจีนใต้ คือถ้ามองมันก็เป็นเส้นพาดฝ่าประเทศไทย เส้นนี้มันมี
ความส าคัญอยู่ที่ว่าญี่ปุ่นเขาจะมองเป็นเส้นทางส่งสินค้ามุกดาหารก็เลยได้สิทธิตรงนี้ ตรงสะพานเป็น
ตัวเชื่อมแต่ที่นี่เนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นแผนระยะยาวและตอนนี้มีจีนเข้ามาแทรกแซงด้วยโดยญี่ปุ่นเขา
ค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบางทีแต่ตัวช่วยอันหนึ่งก็คือเกาหลี เกาหลีเข้ามาเป็นอะไรสักอย่าง เกาหลี
ก็เลยมาตั้งเป็นโรงงานประกอบรถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทุก อยู่กับตรงข้ามเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
ภาพรวมจริงๆ แล้วเนี่ยตอนนี้ในประเภทที่เป็นคู่ค้าหลักของเราเนี่ยก็เจอปัญหาอย่างยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น 
หรือจีน ก็แผ่วๆ ในคูบองของกรมเองตอนนี้เราได้พวกประเทศนอกบ้านทั้งหมดเลยและอย่างลาว 
เวียดนาม กัมพูชา 
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ถาม  หลักๆ เราก็อยู่ที่ผ่านแดนกัน แล้วท่านคิดว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้สถิติในการเปลี่ยนแปลงที่
อัตราส่วนมันเพ่ิมขึ้นเนี่ยประเด็นตรงเมื่อกี้ว่าฝั่งลาวเขาขาดแคลนวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ อีกประเด็นอ่ืน
อีกเนี่ย 
ตอบ  ประเด็นส าคัญเลยก็คือเราต้องดูจ านวนประชากรลาว 
ถาม  เขาเพ่ิมข้ึน 
ตอบ  ไม่ จ านวนประชากรลาวน้อยไม่คุ้มค่าเลยที่จะลงทุนท าอะไรสักอย่างแม้กระทั่งเพราะว่าคนใช้
น้อย จะผลิตสบู่ จ้างโรงงานผลิตสบู่ไม่คุ้มเพราะคนเขาแค่ 6 ล้านคน เขาสู้ให้ไทยเป็นฐานการผลิตดีกว่า 
ผลิตยาสีฟัน ผลิตแก้วน้ า ผลิตอะไรทั้งหลายเนี่ย แล้วก็ส่งไปขายลาว ลาวแค่ซื้อดีกว่าถ้าตั้งโรงงานผลิต
เนี่ยวุ่นวายหลายเรื่องนะ 
ถาม  หมายความอย่างที่ท่านพดู ลาวเนี่ยอ านาจซื้อค่อนข้างโอเคใช่มั้ยครับ 
ตอบ  ลาวเขาไม่ซื้อที่นี่เขาก็ไปซื้อที่อ่ืน คือยังไงเนี่ยค าถามที่คุณภาพ 1 ลาวประชากรน้อยไม่คุ้มค่าที่จะ
ลงทุนตั้งโรงงานการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยลาวเนี่ยผลิตเนี่ยไม่คุ้มออฟสากลมันไม่ได้สมมติผลิตยา
สีฟันคอลเกต บ้านเราขายอยู่ 80 ลาวผลิตจะได้ 120 เพราะเขาผลิตน้อยขายเฉพาะคนลาว 6 ล้านคนกับ
ผลิตขายบ้านเรา 40-50 กว่าล้านคน อันไหนมันดีกว่ากันถูกไหมครับ 2. ลาวเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเราตาดู หู
ฟัง ฟังซีดีเนี่ย ดูทีวีไทยไลฟ์สไตล์ของไทย อยากสวยเหมือนคนไทยวุฒิศักดิ์สวันนเขต อยากกินเหมือนคน
ไทยมีต ามั่วก็ไปขาย ต ามั่วที่เอาไปขายที่เวียงจันทร ์คืนทุนให้ด้วยคือคนลาวเสพสิ่งบันเทิง ตาดู หูฟังอย่าง
ที่ผมว่าเนี่ยดูทีวีไทย ดูละครไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาซึมซับเขาก็จะเป็นสินค้าไทย 
ถาม  เขารับรู้ของไทยได้เข้าใจง่ายกว่าการสื่อสารตรงนี้ด้วยวัฒนธรรมด้วย แล้วมีอุปสรรคอะไรบ้าง
ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบของแต่ละประเทศหรือว่าธนาคารที่มีให้บริการของแต่ละประเทศ
มันเป็นอุปสรรคเหมือนกันไหมครับ 
ตอบ  อุปสรรคเรื่องอะไร 
ถาม  เรื่องการค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศเนี่ย 
ตอบ  ก็คือ 1.หลักใหญ่เลยเรื่องภาษี เพราะว่าของฝั่งลาวเนี่ยเขาจะเก็บภาษีค่อนข้างเยอะคือเขาบอก
ว่าสินค้าที่น าเข้าจากไทยเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ คือภาษีของเขาตัวหนึ่งต้องเก็บอันนี้ก็เป็น
ประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการที่ท่าเรือเขาไม่ยอมพอขึ้นราคาเนี่ยเอกสารทุกอย่างมันเป็นเอกสารที่เอา
มาใช้ในการช าระเงินอะไรต่างๆ ทั้งหมด สมมติว่าผมเป็นผู้ส่งออกผมส่งนมกล่องไป 100 กล่อง 100 ลัง
และกัน มูลค่าต่อลังเนี่ยค านวณเป็นตัวเลขก็มีใบอินวอยออกมานมกล่อง 100 ลัง มูลค่าเท่านั้นใช่ไหมครับ
มาขอฟอร์มดีที่นี่ไป ภาษีส าหรับการน าเข้าส่งออกภาษีคัสตอมเทคเป็น C แต่พอพ้นจากต่างปุ๊ปเนี่ยไปฝั่ง
ลาวเนี่ยพอออกจากด่านของลาวเขาก็ต้องเสียภาษีสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่คัสตอมนะ เป็น
สินค้าอิมพอร์ตและก็เสียมูลค่าเพ่ิมอีกเขาก็ดูจากอินวอยมูลค่าเท่านั้นเท่านี้คูณ 17% ก็คือมูลค่าที่ต้องเสีย
ตัวนี้ถ้าจะถามแม่ค้าที่ท่าเรือเนี่ยด่านก็ประมาณเท่านั้นนะเท่านี้นะมันก็มีส่วนต่างนึกออกไหม ส่งไป 100 
อาจจะมองว่า 70-80 เอง มันก็มีส่วนต่างที่พอได้ก าไรพอมองภาพออกไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้น และ 2. 
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เรื่องกฎระเบียบ ระเบียบทางการค้าของลาวเนี่ยถ้าเราคุยที่ประชุมตรงนี้ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรเลยแต่
พอลงมือท าจริงเพียบ ปัญหาเยอะมากความไม่แน่นอนของฝั่งลาวเยอะ อ่านตีความวิจารณญาณ
เจ้าหน้าที่มันศักดิ์สิทธิ์ไปหมด พอพูดค าไหนต้องเป็นค านั้น ทีนี้ทางแก้ก็คือภาครัฐเนี่ยจะเอามาคุยว่าแต่
ว่ามันเป็นปัญหาต่อภาคปัจจุบัน คุณช านาญเป็นผู้จัดการบริษัทเราดูภาพรวมทั้งหมดเป็นนโยบายของ
บริษัทนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าปฏิบัติเจ้าหน้าที่คนขับรถของเราไปเขาบอกว่า 89 นะ สินค้าส าคัญ
มากอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะเขาควบคุมได้แต่เขาลงพ้ืนที่ปฏิบัติเองเนี่ยเจอนู่นนี่นั้นอะไรต่างๆ เนี่ย อาจต้อง
เร่งความเร็วมาคือมันมีคนแหกกฎเป็นเรื่องธรรมดา 
ถาม  คือมนัมีหลายปัจจัย 
ตอบ  ครับผม คือเขาบางทีคนอยู่ในพ้ืนที่คนขับรถเนี่ยเลิกที่จะเร็วฝั่งลาวเนี่ยปัญหาส าคัญก็คือเขา
รายได้เขาต่ าและเจ้าหน้าที่และของในพ้ืนที่แพงมากอย่างสปอนเซอร์ที่ผมยกตัวอย่างคือจากไทย 10 บาท 
ไปขายลาว 20 บาท คือมันแพงพอเขาเลิกงานปุ๊ปก็กลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านคือบางทีเขาต้องพกเป็นข้าว
กล่องมาจากบ้านมากินอย่างที่คนลาวออกไปซื้ออาหารกินนอกบ้านมันแพง ก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ 80 อันนี้เป็น
ปัญหาอันหนึ่ง 
ถาม  ส่วนของทางลาว ฝั่งเรานี่มีอุปสรรคอะไรไหมครับการค้าชายแดน 
ตอบ  อุปสรรคในด้านฝั่งเราเนี่ยก็คือในมุมมองผมนะหมายถึงเข้ามาหรือออกไป 
ถาม  ทั้ง 2 ด้านเลยครับ 
ตอบ  ถ้าเข้ามาเนี่ยเรามองอย่างนี้สินค้าที่มันเข้ามามันมีกฎระเบียบระหว่างประเทศอยู่สินค้านั้นเป็น
สินค้าท่ีต้องกินต้องใช้มันมีหน่วยงานที่มาตรวจเกี่ยวข้องเช่น อย. 
ถาม  นั่นเป็นมาตรฐานตัวสินค้าอยู่แล้วเนอะ 
ตอบ  อันนี้แต่เขามองว่าเป็นปัญหาของเขานะอย่างเช่นเขาจะน าเข้าฝั่งลาวนี่มีมันส าปะหลังเยอะที่นี่
ของเราต้องเกณฑ์ว่าเอาเข้ามาต้องมีมาตรฐานนะผมมองว่าเป็นปัญหาของเขา อย่างอยากเอาเข้ามาเลย
ไม่อยากตรวจแต่เราต้องตรวจไง ต้องดูนู่นนี่นั่นว่าความชื้นได้ไหมอะไรต่างๆ อันนี้ก็เป็นปัญหาส าหรับทาง
เขา แต่บ้านเราก็คือป้องกันตัวเองเราก็อยากต้องการสินค้าเข้ามาเราอยากต้องการที่จะรักษาราคาสินค้า
ด้านอ่ืนๆ เนี่ยบ้านเราไม่มีนะ บ้านเรามันเปิดกว้างนอกจากว่ามันเป็นสินค้าที่อ่อนไหวมากๆ เช่น สินค้า
กระเทียม กระเทียมเนี่ยออกไหวเพราะว่าราคากระเทียมในประเทศเนี่ยมีราคาสูงกระเทียมมันมาจาก
ต่างประเทศ มันข้ามจากฝั่งลาวและก็ลักลอบมาทางฝั่งไทย กระเทียมในและกระเทียมนอกราคาต่างกัน 
กระเทียมมันมาจากจีนมันไหลมาเนี่ยมุกดาหารอันดับ 1 นะน าเข้ากระเทียม 
ถาม  ขนาดไหลมาจากจีนนี่ยังต่ ากว่าบาทผ่านแดนมาเนี่ย 
ตอบ  ก็คือที่เมืองจีนมันมีอยู่เมืองหนึ่งปลูกแต่กระเทียมและราคามันต่ ามากเขาก็หาทางระบายออก
ขายได้เท่าไหร่ก็ขายไปมามุกดาหารเนี่ยเยอะ 
ถาม  ขนาดขนส่งค่าใช้จ่ายอะไรแล้วรวมต้นทุนแล้วคิดแล้วต่ าลง 
ตอบ   แต่กระเทียมเขาไม่ฉุนนะ คนจีนเนี่ย 
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ถาม  ตรงส่วนนี้จากที่เราคุยกันมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นทางด้านการค้าชายแดนที่นี่มีอยู่ตัวหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องทักษะทางการเงินตรงนี้ท่านพอเคยได้ยินทักษะทางการเงินไหมครับ 
ตอบ  ไม่เคยครับ อธิบายให้ผมฟังหน่อย 
ถาม  ทักษะการเงินนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้ประกอบการนะครับในการที่จะรับรู้เรื่องกับ
เรื่องการเงินนั้นๆ พอรับรู้เสร็จต้องเรียนรู้ให้เกิดการเข้าใจแล้วเขาเอาความเข้าใจนั้นมาท าการประเมินผล
ว่าสิ่งพวกนั้นจะดีหรือไม่ดีประกอบการบริหารจัดการเรื่องการเงินครับนี่แหละครับมันเป็นทักษะเฉพาะตัว
รับรู้เข้าใจประเมินผลมาพร้อมการตัดสินใจพวกนี้ครับ มีทั้งหมดอยู่ 5 ปัจจัยตรงแนวความคิดเนี่ยปัจจัย
แรกเกี่ยวกับเรื่องความรู้และความเข้าใจ ท่านมีมุมมองยังไงบ้างครับในฐานะได้คลุกคลีกับผู้ประกอบการ
ของชายแดน 
ตอบ  ผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูว่าเขามีทักษะตรงนี้หรือเปล่า เห็นผู้ประกอบการมุกดาหารนี่นะเขาเจริญ
ขึ้นๆ ทุกคนนะ สัก 3 ปีที่แล้วประมาณมุกดาหารหาได้ยากมากนะและผู้ประกอบการนี่แหละที่มาติดต่อ
ผมนี่แหละซื้อ BM มั่งละซื้อเบนซ์มั่งล่ะ บางคนนี่เคยเป็นเคชชิปปิ้งตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นเช่าซื้อรถหัวลาก
เช่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ 
ถาม  เป็นโลจิสติกส์ขนส่ง 
ตอบ  ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งทางเอกสารไม่เอาแล้ว แต่มีรถให้เช่าด้วย ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นทักษะหรืออะไร
ทางการเงินหรือเปล่า ผมมองเห็นภาพตรงนี้ขึ้นมาเขาขับเบนซ์เปิดประทุนเนี่ยผมก็งงนะว่าเขามีไปคุยกับ
แบงค์น่าจะให้ภาพได้ชัดเพราะผมดูแน่ว่าเขามีทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมา 
ถาม  ไม่ที่ผมถามท่านมุมท่านอีกมุมหนึ่งที่มองผู้ประกอบการเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าประมาณนี้โอเคนี้
คือมุมมองที่ท่านบอกซึ่งความรู้ความเข้าใจพวกนี้มันอาจจะเกิดจากประสบการณ์ของเขาที่เขาท าธุรกิจ
ประเภทนี้มานานและหรืออาจจะมีปัจจัยแวดล้อมของเขาซัพพอตอยู่ก็ได้ บางทีเขาท าธุรกิจมานานใช่มั้ย
ครับสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ มีต้นทุนนู่นนี่นั้นตรงนี้ที่ท่านพูดเม่ือกี้ข้ึนมา 
ตอบ  ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งเขามีรถพ่วง มี 100 กว่าคัน 
ถาม  นี้บริษัทเดียว 
ตอบ  ใช่หรือว่าเขาเรียนรู้เรื่องเขาก็บอกคู่แข่งเขาเยอะบริษัทเขาต้องใหญ่จะเล็กๆ ไม่ได้มีคนที่ธนาคาร
มาพูดให้ฟังว่าผู้ประกอบการเขาก็จะเป็นอย่างนี้ให้แม่ค้าที่ขายฝั่งสะพานเนี่ยท่าเรือไปกู้โดยที่เขาประเมิน
ไม่มีแต่ถ้าเป็นพวกที่ข้ึนสะพานมีเอกสารเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆ เขาก็ให้ 
ถาม  เอกสารประกอบ 
ตอบ  น่าจะได้นะ 
ถาม  คือที่ผมถามตรงนี้คือประเด็นแนวคิดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนแต่ถ้า
ผมไปถามแบงค์จะมีแนวคิดของเขาแล้วพวกนี้ผมจะเอาไปประกอบกันแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับและตรงนี้
สะดวกของท่านสามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นได้นะครับและที่นี่คือตรงความรู้ตรงนี้พอแต่ละคนเขาได้ 
มันขึ้นอยู่กับตัวประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่พวกนี้เขาได้เรียนรู้บ่อยๆ เกิดเป็นทักษะและเขาเก่งคือถ้า
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เก่งมากขึ้นก็เข้าประเด็นต่างๆ เหมือนกันเนี่ยคือแฟ็กเตอร์อีกตัวหนึ่งเกิดทักษะแต่สุดท้ายมันเป็นทักษะ
อีกตัวหนึ่งคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยว่าการค้าชายแดนจะเจริญ 
ตอบ  ผมว่าผมตอบค าถามคุณหมดแล้วแหละ เขามองเห็นมูลค่าต่างๆ 1. มูลค่าการค้ามันต้องเพ่ิมขึ้น 
อนาคตมันต้องดี เขาก็ลงทุนซื้อรถไงถูกไหมครับ 
ถาม  ใช่มันจะต้องมาประกอบกัน 
ตอบ  แสดงมันต้องอยู่ในนี้อยู่แล้วแสดงว่าผมตอบแล้วนะ 
ถาม  คือตรงนี้คือความเชื่อมั่นสุดท้ายเข้าถึงจะเลือกเข้าถึงในระบบหรือนอกระบบ 
ตอบ  ถ้าเขาซื้อเนี่ยก็อยู่ในระบบ 
ถาม  ใช่ครับถ้าเป็นพวกส่วนใหญ่นะ ถ้าเป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่จะเข้าระบบแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่
เขาตัดสินใจเลือกเข้าระบบ ตอนนี้เราเข้าระบบอย่างเดียวเข้าระบบนะเลือกหรือจะไม่เลือกใช้บริการ 
ตอบ  ผมว่าเขาเลือกนะและก็เท่าท่ีดูเนี่ยเขาน่าจะเข้าถึงได้ง่าย 
ถาม  ส่วนใหญ่อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ที่ท่านคิดว่าเขาเลือกนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่เขาเขา
ประกอบการเขามาขอเอกสารทางเอกสารอยู่ใช่ไหม 
ตอบ  ไม่ๆ ผมคิดว่าส านักงานผมมีพันธมิตรเยอะทั้ง SME ทั้ง สคบ. นี้ เราต้องคุยกันมีแนวโน้มอะไร
ต่างๆ เป็นยังไงเขาขาดแคลนอะไรมั้ย ขาดความรู้เรื่องนั้นนี่มั้ย เพราะบางทีเนี่ยถ้าเขาขาดเรื่องเงินเรา
สามารถท าบัญชีอะไรต่างๆ พูดคุยเหมือนกันว่าขาดตรงนี้อยู่นะ ท ายังไงถ้าผมกู้เงินจากแบงค์ได้ เราพูด
ตรงนี้เนี่ยอยากเข้าถึงแต่ไม่รู้ว่าการจะท าเอกสารอะไรต่างๆ ก็มีหน่วยงานมาแนะน าว่าจะท าที่แบงค์นะ
เขามีหลักการอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนี้ ท าให้ตรงหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้เขาก็ได้คือเขาอยากเข้าและก็รู้
วิธีการเข้าโดยการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความรู้แต่ของมุกดาหารกู้เยอะ 
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  คุณสมชาย นิยมชาติ 
  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 
                     2 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.28 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
 
ถาม  ระบบพิธีการศุลกากรมี 4 ช่องทาง 
 1. คือ การส่งข้อมูลด้วยตัวเองเราพัฒนาให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลได้ด้วยตนเอง 24 ชม. 
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 2. มอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทด าเนินการให้ 
 3. ใช้บริการเคาเตอร์เซอร์วิส 
 4. ยื่นที่ด่านศุลกากร 
 ใน 4 ช่องทางนี้มุกดาหารใช้ช่องทางไหนมากท่ีสุด 
ตอบ  ข้อ 1 และ ข้อ 2 จะเยอะครับเพราะว่ามันจะเร็ว 
ถาม  ในขณะเดียวกันตรงข้อ 2-3 ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมได้ก าหนดไว้มั้ย 
ตอบ  เราไม่ได้เป็นคนเริ่มก าหนดแต่เรามีผู้ให้บริการที่เป็นแกนเป็นหลักจะคิดค่าใช้จ่ายในการดาต้า
รับส่งข้อมูลกรมเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ถาม  ค่าใช้จ่ายตรงนั้นกรมไม่ได้อะไรแต่เขาจะต้องผ่านแอพพูบของกรมประมาณนั้น 
ตอบ  มันอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องของค่าใช้จ่ายแบบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้วมันมีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้ว 
ถาม  เกณฑ์ตัวนั้นสัมพันธ์กันก็จริงแต่ต้องผ่านการแอพพูบของกรมมั้ย 
ตอบ  ไม่ครับ แน่ใจ 
ถาม  เขาใช้เรือกันมากกว่าและ ณ ปัจจุบันยังมีการค้าชายแดนที่เป็นการใช้เรืออยู่แล้วจากการที่เขา
ค้าขายกันโดยเรือเขาจะใช้เงินสดใช่หรือไม่ 
ตอบ  ไม่ครับในการค้าขายเราไม่ได้ให้เขาค้าขายกันตรงนี้แต่ถ้ามีการค้าขายจุดที่เขาจะน าเข้าส่งออกมี 
2 ช่องทาง ถ้ามาทางเรือก็ที่ท่าเรือถ้าเขามีสินค้าน าเข้าส่งออกที่จะต้องเสียภาษีก็จะต้องมาตรงนั้นแต่จะ
ไปขายของตามริมแม่น้ าไม่ได้ 
ถาม  ผมก าลังจะสื่อประเด็นในกรณีที่เขาค้าขายทางท่าเรือส่วนใหญ่ใช้เงินสดมั้ย 
ตอบ  เงินสด 
ถาม  ซึ่งเงินสดกรมศุลกากรมีประกาศเมื่อปี 56 จากการที่ถือเงินสดติดต่อได้ของเก่านั้น 5 แสน ซึ่ง
ตรงนั้นไม่พอใช่มั้ยครับ 
ตอบ  นั้นส าหรับน าออกแต่กรณีน าเข้าเข้าได้เยอะ 
ถาม  ปัจจุบันนี้ 4 แสน 5 ไม่เกิน 2 ล้าน 
ตอบ  ต้องดีแคถ้าไม่เกิน 2 ล้าน ก็ดีแคใหม่ถ้า 450,000 ออกไม่ได้ แต่ถ้าเกิน 450,000 ไม่เกิน 2 ล้าน 
แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรและน าออกไป 
ถาม  หมายความว่าจากปี 56 ปรับลดลงมาจาก 5 แสนเหลือสี่แสนห้า 
ตอบ  แต่อะไรที่เป็นน าเข้า น าเข้าไม่ได้จ ากัดของคือลักษณะการค้าที่นี่มันจะเป็นแบบถ้าการค้า
ชายแดน ค้าขายส่งออกไปการเงินมันไม่ค่อยผ่านแบงค์ระบบแบงค์ไม่มีปัญหาเขาจะเคลียริ่งเงินสดผ่าน
เข้ามาไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาแจ้งศุลกากรว่าเขาน าเงินเข้ามาตามรายละเอียดใช้ค่าสินค้าเพ่ือเป็นหลักฐานที่มา
ของเงิน 
ถาม  นอกจากเงินสดแล้วโพยก๊วนมีเยอะมั้ยครับ 
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ตอบ  ยังไม่ทราบแต่ท่ีเป็นลักษณะที่ผ่านด่านให้บริการตอนเข้ามาแจ้งเรา เราก็จะรับรองให้แต่โอนส่วน
ใหญ่ที่นี่เขาก็เชื่อมั่นทีจ่ะเคลียริ่งเงินสด 
ถาม  ถึงแม้จะเป็นการค้าขายทางบกก็ยังนิยมเงินสด 
ตอบ  ก็ยังนิยมแต่ถ้าเป็นลักษณะของท้องถิ่นก็จะใช้แบบนี้ในความเชื่อม่ันได้เงินสดดีกว่า 
ถาม  สกุลหลักที่ค้าขายส่วนหลักเป็นบาทแล้วลองลงมาเป็น US มั้ยครับ 
ตอบ  ในหลักคนลาวเขาชอบใช้ US แต่ถ้าค้าขายกับไทยจะใช้บาทแต่อัตราแลกเปลี่ยนของเขาเป็น US 
แต่เวลาจ่ายเงินเขาก็รับเงินบาทนะ 
ถาม   หมายความว่าผู้ประกอบการแถวนี้เขาประกอบการด้วยความคุ้นเคยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมี
ทักษะทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานการท าธุรกิจและในขณะเดียวกันพวกสิ่งแวดล้อมเขา ซัพ
พอตดีมั้ย เช่น แนวความคิดเขาหรือต้นทุนเขาอะไรอย่างไร 
ตอบ   ต้องยอมรับว่าการค้าพ่ึงกลับมาบูมเมื่อ 5-6 ปี เพราะแต่ก่อนเป็นท่าเรือมันมีมูลค่าน้อยเดี๋ยวนี้
มันโดดมามันก็เลยบูม ระบบการเงินมันก็เลยยังไม่ซับพอต 
ถาม   แต่ก่อนถ้าไม่มีสะพานเวลาเขาขนของมาอย่างเช่นลาวหรือผ่านแดนไปประเทศอ่ืนต้องมาท า
สิทธิอย่างไรบ้าง 
ตอบ   ในตู้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของ....หลักการคือเขาจะไม่ค่อยเปิดตู้แล้วก็รอดูว่าของมีของต้องห้ามต้อง
จ ากัดมั้ยมีความเสี่ยงมั้ย ที่มีเครื่องเอ็กซเรย์เราก็เอ็กซ์เรย์ช่วยเราจะไม่เปิดตู้ของเขา 
 

 

หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน  
  (2006) มุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณเปรม วงศ์กิตติธร 
  ผู้จัดการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.29 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน (2006) มุกดาหาร 
 
ถาม  ผมจะท าวิจัยเกี่ยวกับการเงิน ปกติคุณเปรมส่งออกหรือน าเข้าครับ 
ตอบ  ทั้งน าเข้าและก็ส่งออก 
ถาม  ชื่อบริษัทปัจจุบันคือ 
ตอบ  อินโดจีน 
ถาม  ปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าตัวไหนเป็นหลัก 
ตอบ  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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ถาม  ส่วนใหญ่ชายแดนไหน 
ตอบ  ลาว  
ถาม  มีการส่งออกผ่านแดนมั้ยครับ 
ตอบ  มีส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกค้าจากลาวไปส่งเวียดนามบ้าง 
ถาม  ใช่บริษัทในเครือของคุณเปรมมั้ย 
ตอบ  ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของที่เขาซื้อของเราไปส่งออกเอง 
ถาม  แล้วการน าเข้ามีอะไรบ้างครับ 
ตอบ  คือเป็นคนกลางที่น าเข้า เช่น มาเลเซีย ไม่ได้น าเข้าที่ไทย 
ถาม  แล้วน าเข้าจากลาวมาขายในไทยมีบ้างม้ัย 
ตอบ  ไม่มี 
ถาม  ปัจจุบันระบบช าระเงินใช้ระบบแบบใด 
ตอบ  ก็ TT ลูกค้าฝั่งลาวโอนเข้าแบงค์เป็นเงินเหรียญเข้ามา 
ถาม  ส่วนใหญ่ใช้ธนาคารอะไร 
ตอบ  กสิกรไทย 
ถาม  มีวอลลุ่มต่อเดือนต่อปีหรือของปีนี้ปี 58 เปรียบเทียบกับปี 58 กับ 57 เพ่ิมข้ึนมั้ยครับ 
ตอบ  58 ก็เพ่ิมข้ึนครับ 
ถาม  เพ่ิมข้ึนในส่วนมาเลหรือสิงคโปรด้วยมั้ย 
ตอบ  ไม่ครับนิดหน่อย 
ถาม  จะระบุมั้ยว่าเป็นเงิน US หรือเงนิบาท 
ตอบ  เงินบาทขึ้นอยู่กับลูกค้าบางครั้งลูกค้าก็จ่ายเงินเหรียญ 
ถาม  ถึงแม้เราจะตกลงเป็นอินวอยก็ตาม 
ตอบ  ไม่เหรียญก็คือเหรียญ 
ถาม  ถ้า 2 เคอเรนซี่นี่มันเหมือนกันมั้ย 
ตอบ  มันก็เงินบาทมันก็ตายตัวเงินเหรียญก็มีขึ้นมีลง 
ถาม  ปกติถ้าเขาจ่ายเงินเหรียญขึ้นมาเรามีการโฮลไว้มั้ยคอยเป็นเอ็กเชนเงินบาท 
ตอบ  มันกโ็ฮลแค่วันเดียว 
ถาม  เราไม่ได้มองตลาดเงินที่จะมาบริหารเรื่องเอ็กเชนใช่มั้ยครับ 
ตอบ  ใช่ๆ เราโฮลแล้วเราก็แลกเลย 
ถาม  ตอนนี้เป็น TT อย่างเดียว เคยมีที่การค้าขายอาจจะเป็นลาวอาจจะเป็นที่อ่ืนก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะ
เป็นน าเข้าส่งออก เคยมีผลิตภัณฑ์ทางด้านเทรดไฟแนนตัวอ่ืนบ้างมั้ยครับ เช่น LC ตอนนี้ TT เรามีและ
อาจจะเป็นอินเวิดเค้าเวิดก็แล้วแต่ LC BC ตั๋ว BC นี้มีมั้ยครับ 
ตอบ  ไม่มีเลย 
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ถาม  แล้วในส่วนที่ของมาเลเซีย สิงค์โปร ก็เปิด TT หมดเลย 
ตอบ  เพราะมันเป็นที่เราซื้อขายประจ า 
ถาม  ตอนนี้ธุรกิจของอินโดจีนนี้ ส่งออกน าเข้าส่วนประเด็นนี้มีอุตสาหกรรมประเภทเซอร์วิสบ้างมั้ย 
ตอบ  ก็มีโลจิสติก 
ถาม  โลจิสติกตัวใหม่มั้ยครับ 
ตอบ  ครับพ่ึงท ามาไม่ก่ีปี 
ถาม  แต่ตัวส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้านี้มีม้ัย นี้ท ามาก่ีปีแล้วครับคุณเปรม 
ตอบ   พ่อท ามา 10 กว่าปีแล้วครับ 
ถาม  ท ามา 10 กว่าปีแล้วใช่มั้ย แล้วคุณเปรมก็มาช่วย คุณเปรมรับช่วงมาก่ีปีแล้วครับ 
ตอบ  รับมา 3-4 ปีแล้วครับ 
ถาม  จากประสบการณ์คุณเปรมที่มีมาขณะนี้นะครับ พ่อ 10 กว่าปี จากประสบการณ์ของคุณเปรม 
อีก 3-5 ปี แน่นอนละด้านประสบการณ์ความรู้การค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศนี้น่าจะมีทักษะ
เพ่ิมพูนทีเดียวที่นี้ ตัวปัจจัยพวกนี้จะไปส่งเสริมให้คุณเปรมมีแนวคิดอย่างไรบ้าง มีทัศนคติอย่างไรบ้างกับ
ระบบการช าระเงินที่ผ่านมาระบบธนาคาร 
ตอบ  มันยังไงก็ต้องช าระผ่านธนาคาร เพราะทางกฎหมายสะพานไม่สามารถน าเงินสดเข้ามาได้ ยังไงก็
ต้อง TT เข้ามา เราไม่สามารถข่ีรถไปแล้ว น าเงินข้ามมาได้มีกฎหมาย 
ถาม  คุณเปรมมีแนวคิดอย่างไรที่ค้าชายแดนซึ่งก่อนหน้านี้ของที่นี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขาก็จะ
ค้าขายด้วยวิธีนี้ใช่มั้ย 
ตอบ  ใช่ๆ ส่วนมากก็เงินสด 
ถาม  แต่ระบบปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาจะมาเข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเข้าระบบ
ธนาคารมากขึ้นโฮล 1 วันถึงแม้เอ็กเชนมันจะต่ าลงมา มันต่ าลงมาแต่ยังไงคุณเปรมก็เข้าใช่มั้ย 
ตอบ  ใช่ครับเพราะเป็นเงินหมุน 
ถาม  นี่คือโพรเสทของการบริหารจัดการของคุณเปรมเนอะ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาบริหารเงินเรื่อง
แอ็คเชนเรท แต่บริหารเงินให้มันใช้ได้อย่างไรในธุรกิจของเรา 
ตอบ  ใช่ๆ ให้มันคล่องตัวมากกว่า 
ถาม  ถ้าจากนี้หลังจากท่ีย้ายจากสกลคิดว่าบริการตรงนี้ โอเคม้ัย คุณเปรมพึงพอใจมั้ยครับ 
ตอบ  โอเคอยู่ พูดถึงช้าก็ช้าอยู่ช้ากว่าปกติ 
ถาม  ค าว่าช้ากว่าปกติท่ีอยู่นี่คือ 
ตอบ  เราก็เดินขึ้นไปเลย 
ถาม  ตอนนี้เรารีคอมพลีทด้วยใบ E-mail ใช่มั้ยครับ 
ตอบ  ใช่ใบ E-mail 
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ถาม  คือคุณเปรมสามารถพูดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่ไม่มีระบบแบงค์ใช่มั้ยครับคือหมายความว่าเรา
อาจจะเป็นสมาชิกของระบบแบงค์ท่ีไปทางด้านอีเทรดและเราคีย์เข้าไป 
ตอบ  มีแบงค์ส่งฟอร์มมาให้ 
ถาม  ตอนนี้เค้ารีคอนเฟิร์มเราหลังจากเราสแกนหลังส่งไปแล้วเนี่ย ภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงครับ 
ทรานแอ็กชั่นทุกทรานแอ็กชั่นที่เราส่งไปแล้ว เค้ารีคอนเฟิร์มท่ีว่ามันคอมพลีทแล้วนะ อะไรประมาณนี้ 
ตอบ  ถ้าเราส่งช่วงบ่ายต้องเป็นอีกวันหนึ่งเราถึงจะได้สลิปโค้ตมา 
ถาม  พอได้สลิปโค้ตมาอันนี้เป็นโอนเงินใช่มั้ยครับ 202 MT 202 
ตอบ  เงินเข้าตัดเช้าช่วงบ่ายก็เข้าครับ 
ถาม  ช่วงบ่ายก็เข้าถ้าเรื่องของแบงค์ก็ประมาณทรานแอ็กชั่นมันจะเข้ามาประมาณวันนี้แต่เขาจะโอน
ปลดภายในวันนั้น 
ตอบ   ครับใช่ๆ 
ถาม  แต่เงินจริงๆ พรุ่งนี้มันถึงจะเข้าบัญชี แต่ถ้าเอาเวิด ก็คือประมาณที่เขาจะแจ้งสลิปโค้ตมา 
พอสลิปโค้ตมาเสร็จ ทรานแอ็กชั่นมาว่าเป็นเอาเวิดหมายเลขอะไรใช่มั้ยครับ เวลาโอนต่อ 
ตอบ  ใช่ครับ 
ถาม  แต่ก็เต็มที่ 2 วัน 
ตอบ  ใช่ไม่เกิน  
ถาม  ด้วยตัวกฎหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่นมีการก่อสร้างสะพานขึ้น ไอ้ตัวนี้ก็จะมีการคอนโทรล
เข้าออกใช่มั้ยครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่ง 
ตอบ  ทั้งทางด่านศุลกากร เขาก็จะมีเอกสารว่าคุณขายออกไปได้รับเงินเข้ามายังไง ใบโอนเงินคุณอยู่
ไหนคุณขายไปเท่าไหร่ เงินเข้ามาเท่าไหร่ ศุลกากรก็ดูแลเอกสารชัดเจนทั้งซื้อทั้งขาย 
ถาม  มันก็ต้องมีเอกสารที่บอกที่มาที่ไป ให้เล็กคอนไซน์ได้ แล้วคุณเปรมคิดว่าเราเข้าระบบธนาคาร
เนี่ยตอนนี้คุณเปรมใช้กสิกรอย่างเดียวมั้ยครับ อย่างอ่ืนมีมั้ย 
ตอบ  ตอนนี้เดินแบงค์เดียวครับ 
ถาม  คุณคิดว่าการเซอร์วิสของกสิกรเป็นแบบไหนบ้างครับ 
ตอบ  ก็โอเคครับ เพราะว่าเขามีหน่วยงานส่งออกก็คือส่งออกเลย สมมติส่งออกต่างประเทศเงินเข้า
ต่างประเทศก็มีหน่วยงานของเค้าเลย เราไม่ต้องไปแบงค์เขาจะโทรเข้ามาหาเราโดยตรงว่าเงินเข้ามานะ 
ถาม  แต่ตอนนี้เขาดูแลยังไงในขณะเดียวกัน ณ ตอนนี้เค้ามีการเปลี่ยนแปลง หมายถึงส่งออก
ต่างประเทศเขามีการเปลี่ยนแปลงก็คือจ านวนคนตอนนี้พนักงานมีน้อยลงใช่มั้ยครับ 
ตอบ  ใช่ตัดสาขามุกดาหารออก มีสกล 
ถาม  ตอนนี้คนที่ดูแลตรงผลิตภัณฑ์เทรดของคุณเปรมตรงนี้พนักงานจากสกลหรือพนักงานที่นี่ดูแล 
ตอบ  สกลครับ 
ถาม  แล้วเขามาดูแลยังไงถ้าสกล 
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ตอบ  เขาก็แค่ดูเลขทีอิ่นวอยที่โอนเข้ามา 
ถาม  ถ้าทรานแอ็กชั่นใน 1 วันละ เขาตอบเราได้รวดเร็วประมาณไหน 
ตอบ  ก็ถ้า ถ้าผมได้รับการยืนยันช่วงเช้า เอกสารก็จะมาช่วงบ่ายๆ กสิกรเขาก็จะโทรมาแจ้งว่าเงินเข้า 
ถาม  หมายความว่าเราคอนแน็คกับลูกค้าโดยตรงช่วงเช้านะ แต่ถ้าทรานแอ็กชั่นของแบงค์โอนเข้ามา
และว่ามีอินเวิดเข้ามาช่วงเวลานี้ 
ตอบ  ใช่ 
ถาม  แล้วทางด้านคุณเปรมได้เปิดบัญชี FCD ตอนล่างมั้ยครับ 
ตอบ  ใช่ครับ 
ถาม  แล้วปกติเข้าบัญชีนั้นก่อนมั้ยโอนไปบัญชีนั้นสักประมาณกี่วันดี 
ตอบ  ส่วนมากมันก็ไมโ่ฮล เพราะเงินเราหมุนครับ 
ถาม  ก็คือยังไงเราเปิดบัญชีนั้นทิ้งไว้แน่นอน แต่ถ้าส่วนใหญ่คุณกันแต่แรกว่าจะเอ็กเชนมาที่บาท ที่จะ
บริหารบาทเนอะ 
ตอบ  ใช่ 
ถาม  แต่ตอนนี้เท่าที่ใช้มาของกสิกรได้ลองไปใช้บริการแบงค์อ่ืนบ้างมั้ยครับ 
ตอบ  มันก็มีแบงค์อ่ืนเข้ามาประชุมที่นี่ผมก็ไปนั่งฟัง 
ถาม  เค้ามาติดต่อบ้างมั้ยครับ 
ตอบ  โดยพื้นฐานมันก็เหมือนกัน 
ถาม  มันจะต่างกันตรงที่เค้ามีศูนย์ เพราะทุกอย่างเรื่องงานเทรดอินเวิดเอ้าเวิดมันจะไปจบที่ สนญ. 
ตอบ  แต่ในนี้มันก็ไม่เห็นมีศูนย์อ่ืน 
ถาม  กรุงไทยไม่มี 
ตอบ  ไม่มี 
ถาม  ที่นี่แต่ก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่มีแต่ไม่แน่ใจกรุงศรีนี้มีมั้ยผมยังไม่ได้ไปคุย 
ตอบ  ไม่เคยไปนั่งฟังว่าครั้งก่อน 2 เดือนก่อนไปนั่งฟัง SCB เค้าไม่มี 
ถาม  แต่จริงๆ แล้วเนี่ยทางด้านเทรดไฟแนนเนี่ยการบริการสุดยอด ตอนนี้นะเท่าที่เค้าจัดล าดับมาก็
คือ K-bank และ SCB ก็จะลองไปประมาณนี้ครับ 
ตอบ  ท าไมถึงได้มาไกล 
ถาม  คืออย่างนี้ผมท าเรื่องเข้าถึงทางการเงินเป็นการเข้าถึงของการค้าชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ระยะแรกซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด 
ตอบ  แล้วท าไมถึงได้ข้อมูล CCA 
ถาม  ก็คือคุณเปรมจะมีลิสอยู่ ลิสกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นผู้ส่งออกก็เลยลองโทรมาว่าผู้ประกอบการดู
ว่าสามารถที่จะให้ความรู้ด้านนี้ได้มั้ย และแนวโน้มข้างหน้าด้านเทรดไฟแนนคุณเปรมคิดว่าจะใช้
ผลิตภัณฑ์ตัวอ่ืนมั้ยครับ 
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ตอบ  เทรดไฟแนนคือทางธนาคารนี้หรอครับ 
ถาม  เทรดไฟแนนก็จะมีอยู่หลักๆ เลยครับ ประกอบไปด้วย TT ที่คุณเปรมใช้อยู่นี่แหละ วิธีที่ 3 ก็จะ
เป็นอยู่ 2 บิลฟอคอลเล็กชั่นจะเป็นตัวเลขเด็ดก็จะมีบอลฟอคอลเล็กชั่นที่ดีแล้วเราส่งเอกสารผ่านแบงค์ 
และวิธีสุดท้ายวิธีที่นิยมมากแต่ต้นทุนสูงนั้นคือเล็ตเตอร์ตอร์ออฟเครติตเคยคิดมั้ยครับที่จะท าไอตัวบีฟอ
ตั๋ว BC และตั๋ว LC 
ตอบ  ถ้าลูกค้าใหม่เราก็ต้องท าจากที่ศึกษามาเนี่ย 
ถาม  แต่ถ้าต้องท า BC คอลเล็กชั่นใหม่ แต่เรายังคอลเล็กชั่นไม่ดีมันเสี่ยงมั้ยครับ 
ตอบ  ด๋ัวคอลเล็กชั่นเนี่ยหมายความว่าตู้เราไปถึงต่างประเทศใช่มั้ยครับ 
ถาม  นี่คือส่งออกนะตู้ถึงต่างประเทศแล้ว 
ตอบ  แล้วลูกค้าไปต่อของได้ก็ต่อเมื่อท าการจ่ายเงินเท่านั้น 
ถาม  แต่ตั๋ว BC มี 2 ประเภท DP กับตั๋ว DA เป็นตั๋วไซท์นั้นแหละ คือจ่ายเมื่อเห็นซึ่งหมายความว่าผู้
น าเข้าที่นู่นจ่ายเงินได้รับเอกสาร เขาเอกสารไปออกของอย่างนั้นหรอครับ ที่คุณเปรมเข้าใจถูกมั้ยครับ ก็
ต่อเมื่อเขาจะเอาของได้คือต้องจ่ายเงินแล้ว 
ตอบ  ถูกครับ 
ถาม  อีกประเภทหนึ่งก็ตั๋ว DA ตั๋วนี้เป็นตั๋วที่ท าการตกลงว่าจะจ่าย 30, 60, 90 วัน แต่จะต้องมี
ขั้นตอนเราเรียกแอ็กแซ็บตั๋วกัน แต่พอถึงเวลาค่อยท าการจ่ายเงิน นั้นหมายความว่าเค้าจะออกของได้
ต่อเมื่อเค้าไปแอ็กแซ็บตั๋ว ถ้าเขาแอ็กแซ็บตั๋วเร็วเขาก็จะได้เอกสารไปออกของใช่เดียวกันถ้าเค้าไปแอ็
กแซ็บเมื่อไหร่นั้นหมายความว่าเค้ามีภาระผูกพันธ์และเหมือนเค้าให้สัญญากับแบงค์ว่าจะต้องท าการ
จ่ายเงิน ณ วันที่นี้นะ ทั้งนี้คือตั๋ว BC แต่ถ้าตั๋วอีก LC ยิ่งดีใหญ่ค่าใช้จ่ายสูง LC คือแบงค์เข้ามาผูกพัน
แน่นอน ถ้าทางนู้นปฏิเสธการช าระเงินแบงค์จะต้องเข้ามาเก่ียวข้อง 
ตอบ  ก็คือของผมไปถึงฝั่งลาวแล้วลูกค้าไม่รับถ้าเปิด LC ไปแบงค์ก็จะรับผิดชอบ 
ถาม  แตถ่้าเป็นตั๋ว BC แบงค์มีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลาง 
ตอบ  ถ้าสมมติเราเปิด LC ให้ลูกค้าฝั่งลาวแล้วถ้าฝั่งลาวเปิดรับของไปได้เลย 
ถาม  ไม่ได้ก็ต้องมารับเอกสารเหมือนตั๋ว BC แต่มันดีอย่างตรงที่แบงค์เข้ามารับรอง 
ตอบ  อ๋อแบงค์เข้ามารับรอง 
ถาม  การที่นู่นจะเปิด LC ได้ เค้าจะมีวงเงินในการเปิด LC การเปิด LC จะต้องมีหลักทรัพย์นั่นแหละ
ครับก็จะเป็นตรงนี้ ฉะนั้นภาระผูกพันแบงค์เข้ามาละ วงเงินใช่มั้ยแบงค์พร้อมที่จะจ่ายถ้าเอกสารเรา
สมบูรณ์แล้ว เราส่งไปที่เก็บแล้ว และท่ีนู่นปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่คือตั๋ว LC แต่ว่าค่าใช้จ่ายสูง 
ตอบ  แต่ก่อนตอนผมเรียนมหาลัยก็มีได้ยินอยู่ 
ถาม  แต่ LC นี่ดีๆ ถ้าเป็นการค้าระหว่างประเทศมันไกล ค่อนข้างโอเคนี่คือการเข้าถึงว่าท าไมเราต้อง
ใช้พวกนี้ ข้อดีของ LC แบงค์มันเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ ถ้ากรณีมันไม่เกิดปัญหา โอเคเราก็ไม่มีปัญหาใช่มั้ย
ครับในการช าระเงินตามปกติประมาณนั้น 
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ถาม  แต่ตอนนี้หลายๆ แบรนด์ เค้าแข่งขันกันด้วยแฟ็กเตอร์ต่างๆ คิดว่าใช้กสิกรนี่ราคาแพงมั้ยหรือว่า
คุณเปรมยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่เคยใช้แบงค์อ่ืน 
ตอบ  ใช่ๆ เราต้องเอาเงินเข้ามาไปใช้แบงค์อ่ืนว่าเขาจะให้เหรียญเท่าไหร่ 
ถาม  ก็เบื้องต้นคืออย่างนี้พอเราอินเวิร์ดเราคีย์แอฟเข้าไปใช่มั้ยครับมันจะมีค่าธรรมเนียมละนู่นนี่นั้น
ค่าสลิปมั้งนะครับ ค่าอากรแสตมป์มั้งบวกลบคูณหารเปรียบเทียบกับที่ อ่ืนเขาคิดยังไงและตอนนี้
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเปรมรับได้มั้ยครับ คิดว่าแพงไปมั้ยรับได้ก็คิดว่าถ้ ารับได้มันก็ดูไม่น่าแพง 
จริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายพวกนี้แต่ละแบงค์เค้าก าหนดไว้แบงค์กสิกรก าหนดแบงค์กรุงเทพก าหนดมา พอเค้า
ก าหนดมาจะแจ้งให้แบงค์ชาติทราบก่อนว่าคิดในราคานี้นะ ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เช่นเดียวกันแบงค์อ่ืนมี
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ถ้าแพงเค้าจะถูกคอนโทรลด้วย จริงๆ แล้วราคาไม่หนีกันเท่าไหร่อาจจะต่างกัน
เล็กน้อย แต่จริงๆ ไม่น่าผิดกันเพราะจะมีเกณฑ์ของแบงค์ชาติคอนโทรลอยู่ 
ตอบ  อ้อคอนโทรลอยู่ 
ถาม  ใช่จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ หรืออาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะมันจะมีเกณฑ์มินิไหม
ของแบงค์ชาติคอนโทรลอยู่ 
ตอบ  ณ ตอนนี้ธนาคารไหนดีสุด 
ถาม  ตอบได้เลยว่าของเอกชนกสิกรดีสุด 
ตอบ  ทรานแอ็กชั่นใช่มั้ยครับ 
ถาม  ใช่คือทุกอย่างค่าธรรมเนียมบริการ แล้วก็ทางด้านต้นทุนอ่ืนๆ รวมกันแล้วหลายๆ อย่างครับตรง
นี้กสิกรถือว่าโอเค ทางกสิกรให้บริการในกรุงเทพนะครับ โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมตามบริษัทผู้
ส่งออกน าเข้าต่างๆ จะส่งเมสเสจเจอเข้ามาใช่มั้ยครับ เค้าจะส่งด็อกแต่เดี๋ยวนี้ไม่กสิกรเค้าจะมีโปรโมชั่น
ของเค้าเมสเสทเจอในโซนนี้นะ เวลานี้นะหรือตอนนี้มีตั๋วแถม 1 ก็ส่งอินเวิร์ดไป 1 ตั๋ว สมมตินะส่งอิน
เวิร์ดไป 5 ตั๋ว เดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นต่างๆ 3 ตั๋ว แถม 1 คือตั๋วที่ 4 ไม่คิดค่าธรรมเนียมอย่างนี้ละครับ ในเวลา
ที่ฟังตรงนี้ลองดูเนี่ยสามารถม้ัยอะไรมั้ยถ้าวอลลุ่มของเราเยอะๆ นะครับ เราสามารถต่อรองได้ยังไงมาเกต
ติ้งที่อยู่ส านักธุรกิจที่อยู่ชั้น 2 ก็เขาก็จะสามารถตอบเราได้ 
ตอบ  ครับ 
ถาม  กรุงไทยทางด้านเทรดมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เค้าจะจับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคพวกราชการอะไรพวกนี้
มากกว่า แต่ถ้ามี PL มีบ้าง 
ตอบ  แต่ผู้บริหารเป็นผู้ส่งออกอีกทีชื่ออะไรที่ลิสออกมานะ 
ถาม  จริงๆ ผมลิสออกมาหมดนะท่ีส่งออกกับลาวเป็นพันชื่อ แต่ยังไงก็ไม่เกิน 100 แต่ของคุณเปรมเอง
อยู่ที่ต้นๆ คือเข้าใจแบบนั้น 
ตอบ  วอลลุ่มใช่มั้ยครับ 
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ถาม  ใช่ครับวอลลุ่มจะดิวบางบริษัทที่เค้าลงทะเบียน บางบริษัทเขาก็จะวางที่อยู่หรือโทรศัพท์
ติดต่อกันไปแต่ตรงนี้แต่ถ้าอย่างผมเข้าไปดูได้ ผมต้องเป็นสมาชิกรายชื่อคือถ้าคนไม่เป็นสมาชิกเราก็จะ
เข้าไปดูกระทรวงเค้าไม่ได้ การที่เราเป็นสมาชิกเราก็ให้ประวัติเขาไปอะไรประมาณนี้ 
ตอบ  ครับ 
ถาม  นอกจากธุรกิจน าเข้าส่งออกตัวนี้แล้ว ส่งออกพวกอุปกรณ์ชนิดนี้โลจิสติกมีแนวโน้มของธุรกิจ
ประเภทอ่ืนบ้างมั้ยครบั ของคุณเปรมนี้ครับ 
ตอบ  เราผลไม ้
ถาม  นี่แหละครับผลไม้เป็นหมวดหนึ่งที่ SEZ เศรษฐกิจพิเศษเขาส่งเสริมให้ 7 หมวดนี้หมวด 1 หมวด 
7 คือ งานบริการ โหมดนี้ทั้ง 5 เขตเลยนะครับที่ส่งเสริมมัน หมวด 6 หรือบางจังหวัดไม่มี 
ตอบ  เค้ามีข้อยกเว้นยังไงมั่งครับผลไม้นี้ 
ถาม  ผลไม้แน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องเซอ กรณีที่เป็นฟูดอาหารใช่มั้ยครับอย่างของพวกนี้มันต้องมีเซอร์ 
อย่างเมื่อวานในด่านสมยศที่มาจากหนองคายท่านก็ให้ความรู้ดีและก็มีการพูดคุยประมาณนี้และก็มี
กฎเกณฑ์นุ่นนี่นั่นตรงนี้ ถ้าเป็นเรื่องของด่านจะเป็นปัจจัยมาสนับสนุนส่วนของคุณเปรมนี้ทางอ้อมใช่มั้ย
ครับ ไม่ใช่ไดเร็คแต่ถ้าเป็นแบงค์เนี่ย 
ตอบ  ใช่ แต่ตอนนั้นเราก็เป็นแค่โลจิสติกให้เขาเพราะคนจีนเขาไปซื้อ SME คนจีนเขาไปซื้ออยู่จังหวัด
กาญจนบุรี ล าพูน เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 
ถาม  แล้วเราก็จะไปเซอร์วิสส่งให้เค้า 
ตอบ  พวกผลไม้เนี่ยแหละครับ 
ถาม  ตอนนี้เยอะเลยใช่มั้ยครับจากแผนของจีนที่เขามีแผนในการซื้อนั่นแหละแนวโน้มที่ตัวเทรด
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ค่อนข้างคิดว่าน่าจะเวิก 
ตอบ  พวกชายแดนโลจิสติกส์เจริญขึ้นโดยที่มีสะพาน 
ถาม  ของคุณเปรมนี่เป็นของคุณเปรมเองเลยโลจิสติกตัวนี้ 
ตอบ  ใช่ครับที่เห็นอยู่ข้างนอกนี้ครับ 
ถาม  ให้เช่าตู้ได้มั้ย 
ตอบ  มีให้เช่าตู้ด้วยครับ 
ถาม  แล้วพ้ืนที่ตรงนั้นประมาณเท่าไหร่ครับ 
ตอบ  20 ไร่ครับ 
ถาม  เช่าพ้ืนที่นี่คิดยังไงครับ เรทต่อการเช่า 
ตอบ  ก็ตู้เราก็คิดเป็นเดือนก็มาตรฐานทั่วไปตามเรทกรุงเทพแหละครับ 
ถาม  แต่ถ้าเป็นไปได้เนอะกล็องๆ ใช้แบงค์อ่ืนเปรียบเทียบดู 
ตอบ  ครับ 
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ถาม  จะเห็นว่าการบริการที่ดีที่สุดเนี่ยกสิกรสุดยอดแล้ว แต่ลองเปรียบเทียบอย่างน้อยให้ลองฟัง
นโยบายอีกแบงค์หนึ่ง เป็นบางข้อที่เราจะน ามาร่วมกันกับเค้าก็ดียิ่งเราขยายธุรกิจแต่ละประเภทไปอย่าง
นี้ก็ดีเหมือนกันครับ คือประมาณนี้คุณเปรมผมจะสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพ่ือเอาไปออกแบบ 
แบบสอบถามนั้นผมควรจะรบกวนคุณเปรมอีกที ก็คือผมอาจจะส่งมาทางไปรษณีย์และผมก็จะมีใบปะ
หน้ามาแบบนี้ 
ตอบ  ครับผม 
 

 

หน่วยงาน : บริษัท พงษ์มณีอิมปอร์ตเอ็กซ์ 
  ปอร์ต จ ากัด มุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณชลธิรสน์ โสดาบรรลุ 
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.30 บริษัท พงษ์มณีอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด มุกดาหาร 
 
ถาม   การเข้าถึงของการเงินของบริษัทพงษ์มณีใช้ในระบบหรือนอกระบบ 
ตอบ   ทุกอย่างผ่านในระบบ 
ถาม   ส่วนใหญ่เป็นการช าระเงินผ่านการโอนเงิน 
ตอบ   เป็นการโอนเงินด้วยมีเช็คด้วยบางทีเป็นเงินสดบางส่วนลูกค้าจะโอนเงินมาตามอินวอย 
ถาม   โอนเงินมาตามอินวอยแล้วทางแบงค์จะแจ้งเรา 
ตอบ   ใช่ ปกติที่เราใช้จะเป็นของกสิกร แบงค์แต่ละแบงค์จะผูกกับธนาคารทางลาว แต่ละแบงค์ทาง
ลาวจะคิดค่าธรรมเนียมที่ต่างกัน แล้วลูกค้าทางลาวแต่ละคนก็มีคอนเน็กชั่นกับทางแบงค์ที่ต่างกันเมื่อเขา
เป็นลูกค้ารายใหญ่ของแบงค์ทางนู้น ส่วนลดก็จะต่างกันเพราะฉะสั้นส่วนมากเราจะเอ้ือกับเขาส่วนมาก
เป็น k-bank ทุกครั้งที่มีเงินเข้าจะมี e-mail แจ้ง 
ถาม   ถ้าแจ้งมาช่วงเช้าจะได้เงินประมาณวันไหน 
ตอบ  ถ้าผ่าน Kbank จะได้วันนั้นเลยแต่ถ้าบ่ายจะได้วันรุ่งขึ้น 
ถาม   ค่าธรรมเนียมเป็นไงครับ 
ตอบ   ฝั่งไทยเราก็รับของเราฝั่งลาวเขาก็รับของเขา 
ถาม   คุณมองว่าสูงมั้ย 
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ตอบ   ดีกว่าเราโดนยึดเงินนะค่ะ อะไรต้องเสียต้องเสียดีกว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินกรณีที่เก็บเงินสดคุณ
เก็บเงินสดมาเยอะ โดนยึดมีปัญหาซึ่งของเราเมื่อก่อนลูกค้านิยมจ่ายเงินสด แต่เปลี่ยนมานานแล้วเพราะ
ยอดเงินเริ่มสูงขึ้น เมื่อก่อนลูกค้าจะไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมแต่ตอนนี้เราไม่รับเงินสดขอเป็นการโอน 
ถาม   เขามีความคิดเห็นไหมในส่วนของเรื่องค่าธรรมเนียม 
ตอบ   แรกๆ มีเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะ 
ถาม   คุณใช้ Kbank แบงค์เดียวมั้ย 
ตอบ   ไม่ค่ะ ใช้ TMB Kbank ด้วย 
ถาม   TMB มีศูนย์มั้ยครับ 
ตอบ   TMB ตอนนี้เขาเริ่มทีแผนกลูกค้าส่งออก 
ถาม   หน่วยส่งออกน าเข้าตอนนี้มีกี่แบงค์ 
ตอบ   แทบจะทุกแบงค์ 
ถาม   เวลาสินค้าไปฝั่นนู้นราคาภาษีของเค้าฐานสูงกว่าบ้านเรา ราคาตัวสินค้าจากบ้านเรา 1 ชิ้น ส่งไป
ฝั่งนู้นมีคอมเม้นกลับมามั้ยเวลาเราเก็บตลาด 
ตอบ   ไม่ มันจะไปลงท้ายด้วยกลับ สมมติว่าขนม 5 บาท พอไปลาวเขาขาย 2,000 กีบ แต่ตอนนี้อัตรา
ค่าแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นราคาจะต้องลงล็อกกับเงินกีบ เพราะฉะนั้นขนมมันจะอยู่ที่ราคา 5 
บาท แล้วก็ไป 20 บาท ถ้า 10 บาท จะไม่ลงล็อกของเงินกีบบ้านเขา 
ถาม   คุณมองว่าคุณภาพการให้บริการของแบงค์ไหนดีสุด 
ตอบ   Kbank ค่ะ อันนี้เร็วและไม่ต้องถามให้มากความเพราะถึงเวลาเขาจะแจ้งเราก่อนโดยที่เราไม่ต้อง
เรียกหา 
ถาม     คนที่แจ้งคุณเป็นส านักธุรกิจหรือเป็นแอดมิน 
ตอบ   เป็นศูนย์ต่างประเทศของเขาแต่ทุกวันนี้การโทรจะหายไปแต่ e-mail ยังคงอยู่ 
ถาม   เข้าถึงประเด็นอีเว้นเออเร่อของแบงค์ ค่าใช้จ่ายของตรงนี้กรณีที่มันย้อนกลับไปให้ต้นทางเขารี
วายแล้วส่งกลับมาจ่ายอีกทีตรงนี้ใครรับผิดชอบ 
ตอบ   คือทางนั้นเขาก็รับผิดชอบให้กับลูกค้าลาวแต่ฝั่งนี้เขาไม่ได้ดูแลให้ 
ถาม   คุณได้เปิดบัญชียูเอสดอลล่าร์ไว้ไหม 
ตอบ   เราจะตกลงกับลูกค้าว่าจะยึดตามแบงค์ที่เขาท าอินวอยไปให้จะยึดตาม ณ วันที่เขาท าวันนั้นเลย 
เวลาเราระบุไปก็จะระบุเป็นยอดเงินไทย คือขายของ 100 บาท ณ วันนั้น เรทมันจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรา
ต้องได้ 100 บาท 
ถาม   ชิปปิ้งตอนนี้มีโปรเจ็คอะไรน่าสนใจบ้าง 
ตอบ   คือ เราแตกออกมาเพราะฝั่งลาวเขามีนิคมอุตสาหกรรม 
ถาม   คือตัวที่รองรับเศรษฐกิจพิเศษ 
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ตอบ   ใช่ค่ะก็เริ่มแตกออกมาเราจะส่งออกอย่างเดียวไม่ได้เพราะผู้ส่งออกตอนนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้น
ต้องผันตัวเองเป็นชิปปิ้งจากโลจิสติกส์ 
ถาม   อันนี้จากโลจิสติกส์ด้วยมั้ย 
ตอบ   ท าด้วย 
ถาม   ท าเฉพาะของตัวเองหรือเซอร์วิสด้วย 
ตอบ    เราไม่ได้มีรถขนส่ง รถเรามี 8 ส่วน คือใช้ในงานของเราส่วนมากเราจะจ้างรถข้างนอก 
ถาม   ก็จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ 
ตอบ   ลักษณะเป็นชิปปิ้งมากกว่าเป็นตัวแทนออกของมากกว่า 
ถาม   มีโปรเจ็คเทรนนิ่งมั้ยมีการจัดฝึกอบรมมั้ย 
ตอบ   ไม่มีค่ะ 
ถาม   ก็มีแต่ซื้อมาขายไป เทรดดิ้ง-เซอร์วิส และมีอุตสาหกรรมอ่ืนอีกมั้ยครับ 
ตอบ   ไม่มีค่ะ 
 

 

 
หน่วยงาน : ร้านกชกรการค้า มุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณธนพล พ่ึงตน 
  ผู้จัดการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.31 ร้านกชกรการค้า มุกดาหาร 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณธนพล พ่ึงตน ร้านกชกรการค้า มุกดาหาร สามารถสรุปรายละเอียดจาก
การสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ร้านกชกรการค้า เป็นผู้ประกอบการทั้งส่งออกและน าเข้า สินค้าอุปโภคบริโภค และ การ
ให้บริการเกี่ยวกับการให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน รวมทั้งรับเหมาก่อสร้าง ด้วย 
 2.มีแนวคิดเก่ียวกับการค้าชายแดนว่า มีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า มีความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการค้าชายแดนและการเงิน มากขึ้น รวมทั้งระบบการช าระเงินจะเข้าระบบของธนาคาร 
เนื่องจากมีแนวคิดจนเป็นความเชื่อม่ันและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของธนาคาร 
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 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า จะใช้บริการของธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร 
ระบบการช าระเงินจะการโอนเงิน  
 

 

หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ ารัส 
  มุกดาหารการค้า มุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณกัญจนพร เมืองฮาม 
  ผู้จัดการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.32 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ ารัสมุกดาหารการค้า มุกดาหาร 
 
ถาม   ตอนนี้คุณก าลังจะวางแผนจะใช้แบงค์ประกอบการตอนนี้คือส่งออกหรือน าเข้า 
ตอบ   ทั้ง 2 ด้าน แต่ตอนนี้หันไปยิง ยิงส่งออก 
ถาม   ระบบการช าระเงินที่พ่ีมองอยู่ตอนนี้พ่ีเริ่มท าธุรกรรมยังครับ 
ตอบ   ท าแล้ว 
ถาม   คือเน้นระบบการช าระเงินผ่านแบงค์อยู่แล้วด้วย TT หรือว่าซื้อขายกันด้วยเงินสด 
ตอบ   จริงๆ ถ้าพูดถึง TT มันก็คือเงินสดนะแต่ตอนนี้สินค้ามีปัญหากับฝั่งโน้นเพราะเงินเราไปอยู่โน่น
ต้องคุยกับแบงค์ท่ีฝั่งลาว 
ถาม   ค าว่าทีส่ะหวันนเขต ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์ของเราเองส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับ 
ตอบ   ใช่แต่ตอนนี้บัญชีเปิดอยู่ที่แบงค์กรุงศรีที่ฝั่งโน้นเพราะสะหวันนเขตมีกรุงศรีอย่างเดียวเมื่อวานก็
ไปเบิกเงินอยู่แต่คนที่ท าร่วมกับเรามันยังไม่เข้าใจระบบของแบงค์มันก็เป็นปัญหา ณ ตอนนี้ถ้าพูดถึงแบงค์
ในฝั่งของบ้านเรามันก็ต้องหันไปมองที่แบงค์กสิกรมองว่าเราสามารถตอบโจทย์ได้มั้ย ถ้าในส่วนที่เราอยาก
ได้ถ้าเป็นน าเข้าก็คือ LC 
ถาม   ถ้าวิธีน าเข้าตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือ LC รองลงมาเป็น BC สุดท้ายก็เป็น TT 
ตอบ   สรุปตอนท้ายก็จะเป็น TT 
ถาม   ตอนนี้ที่ใช้บ่อยและดีที่สุดส าหรับการค้าชายแดนก็คือ TT แต่ถ้าเป็นชายแดนถ้าเป็นตัว LC ตัว
นั้นก็ต้องพิจารณาในค่าธรรมเนียมต่างๆ และขั้นตอนต่างๆ เยอะมั้ย แบงค์ตอบโจทย์เราภายในกี่วันที่จะ
ตอบได้นี่คือส่วนประกอบที่จะต้องน ามาตัดสินใจแต่ถ้า TT เรายื่นเองไปเลยถ้าเค้าโอนเงินเสร็จก็จะตอบ
เราได้เพราะเราดิวไปฝั่งโน้นแบงค์ก็จะแจ้ง 
ตอบ   ปัญหาเยอะ 
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ถาม   ตอนนี้การเข้าถึงเลือกที่จะใช้แบงค์และอีกประเด็นเลือกที่จะไม่ใช้แบงค์ อีกประเด็น
ผู้ประกอบการอยากใช้แบงค์นะแต่ใช้ไม่ได้ในกรณีของพ่ีเลือกที่จะใช้แบงค์มีประเด็นไหนที่ท าให้อยากใช้ 
ตอบ   2 การใช้แบงค์มันสบายไม่ต้องท าอะไรระบบแบงค์มันดูแลเราเองในระบบก็ดีตัวเงินไม่หาย 
ถาม   แบบนี้จะมีตัวกลางที่เป็นสถาบันการเงินช่วยเรา 
ตอบ   ใช่ แต่มันจะเป็นปัญหาตรงที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากมาย 
ถาม   มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมันจะสูงกว่านอกระบบ 
ตอบ   ใช่ ให้เค้าไปแลกเงินให้ก็บอกให้เค้าเอาเงินกลับมาเท่าไหร่เดี๋ยวไปแลกแบงค์เอง เค้าบอกว่าถ้าไป
แบงค์เค้าก็ขาดทุน เพราะมีค่าธรรมเนียมแบงค์ต่างๆ แล้วก็เรทวันนี้เป็นเท่าไหร่ก็เอาไปแลกที่ตลาดที่ลาว 
ถาม   เค้าเรียกว่าพ่อค้าการเงินตลาดมืด 
ตอบ   ใช่มันเป็นตลาดมืดได้มาเท่าไหร่ก็แลกไปเลย 
ถาม   นั้นคือฝั่งโน้นโพยก๊วนเยอะกว่า 
ตอบ   ใช่โพยก๊วนเยอะกว่าเพราะว่าอยู่ในระบบของธนาคารยุ่งยากคือถ้าเราไปท าเรื่องเองมันใช้เวลาไม่
นาน ยื่นพาสปอร์ต สมุดบัญชีให้เลย แต่ถ้าเราใช้ให้เด็กฝั่งโน้นไปมันไม่ไปเพราะมันยุ่งยากใช้เวลานาน 
ถาม   นั่นหมายความว่าพนักงานที่โน้นเป็นคนลาว แต่ผู้บริหารเป็นคนไทยมั้ยครับอย่างกรุงศรี 
ตอบ   ผู้บริหารกรุงศรีคนไทย 
ถาม   แต่พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนลาว 
ตอบ   ใช่ คนไทยจะมี 2 คน คือผู้จัดการกับผู้ช่วย 
ถาม   ระบบที่โน้นยังเป็น Manual อยู่ 100% เลย 
ตอบ   เกือบจะ 
ถาม   IT ค่อนข้างจะช่วยบ้างแต่ไม่เยอะมาก 
ตอบ   ใช่ แต่พอสวรรค์ก็โอเคนะเรื่องค่าธรรมเนียมคุณบอก 550 แต่เคยไปโอนมาตั้ง 7-8 พัน 
ถาม   เบื้องต้นถ้าเค้าก าหนดค่าธรรมเนียมเค้าจะก าหนดเป็นสัดส่วนก่อนและก็จะมีคือขั้นต่ าเท่านี้คือ 1 
ส่วน 25% ในการเปิด LC แต่ว่าจ่ายขั้นต่ าคือ 1,000 ถ้าค านวณแล้วไม่ถึง 1,000 ต้องคิด 1,000 
เหมือนเดิม 
ตอบ   ใช่ คิด 1,000 เหมือนเดิมแล้วถ้าวันหนึ่งมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นคุณคิดของฉันมากข้ึน 
ถาม    คือค่าธรรมเนียมที่พูดใช่เลยถ้าแบงค์อยู่บ้านเค้าโอนมาบ้านเราเป็น Outward พอเข้าบ้านเราก็
จะเป็น Inward ผลิตภัณฑ์เราเรียกคนละตัวเพราะค่าธรรมเนียมคนละตัวคือแบงค์ได้แน่นอนตรงนี้
ผู้ประกอบการต้องเอามาคิด 
ตอบ   ใช่ต้องคิดหมดไม่คิดไม่ได้มันคือต้นทุน 
ถาม   ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นผู้ประกอบการถ้าให้หลักๆ เลยคือ TT ถูกมั้ยการโอนเงินแล้วพ่ีคิดยังไง
กลับตั๋ว BC คิดว่ามันยากมั้ยข้ันตอนมันเยอะมั้ย 
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ตอบ   จริงๆ ตอนนี้ก าลังพูดเรื่องตั๋ว BC อยู่ คือถ้าเราสั่งซื้อสินค้าเข้ามาตอนนี้ก าลังคุยกับแบงค์อยู่ว่า 
BC ให้เวลาเรามากน้อยแค่ไหน 
ถาม  อันนี้เป็นตั๋วเทรดใช่ไหม ตั๋ว BC มี 2 ประเภท คือ ตั๋ว DP มันจะเป็นจ่ายเพ่ือเห็นของมาจ่ายไป
แต่ถ้าตั๋วภายในระหว่างประเทศต้องจ่ายภายใน 7 วัน แต่ตั๋วเทอม DA คือ 30-60 วันจ่ายกัน 
ตอบ   แล้วที่นี้ตรง BC มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าใครเดินบ่อยๆ ถูกเขาเอาตั๋ว BC ไปยื่นก่อนและถูกตัดเงิน
เข้าบัญชีอื่น 
ถาม  อันนั้นคือข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานจริงๆ ไม่น่าเป็นไปได้เจอบ่อยมั้ยครับ เรื่องข้อผิดพลาด
ของพนักงาน 
ตอบ   มันพ่ึงจะมามีช่วงนี้ละเพราะว่าแบงค์กสิกรมันให้พนักงานไปขายประกันบ้างเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ท ายอดอย่างเดียวพอเราจะส่งงานให้ปกติยิ่งวันนี้ได้พรุ่งนี้คือตกลงแบบนี้แต่ตอนนี้ยิ่งก่อน 3 วันก็ยังไม่ได้ 
ถาม  ตอนนี้นอกจาก K-bank แล้วมีแบงค์อ่ืนบ้างมั้ย 
ตอบ  ใช้ทุกแบงค์ 
ถาม  แล้วแบงคท์ี่นี่ดีมั้ยถ้าเปรียบเทียบกัน 4 แบงค์ K-bank , BBL , SCB แล้วก็ แบงค์อ่ืน ๆ  
ตอบ  กรุงศรีเป็นตัวที่ห่วยสุด 
ถาม  แล้ว SCB ละครับ 
ตอบ  SCB ก็โอเคอยู่อันดับ 1 หน้าจะเป็นของ K-bank แล้วก็มา SCB  
ถาม  BBL ได้ใช่มั้ย 
ตอบ   ไม่ได้ใช้ 
ถาม   ในส่วนของตัวด้านซัพพอร์ตพี่มากน้อยแค่ไหน 
ตอบ  อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว 
ถาม  เวลาการปฏิบัติงานโอเคใช่มั้ย 
ตอบ  ตั๋วของด่านมันเข้าถึงระบบวิธีการคุณต้องรับผิดชอบตัวของคุณ 
ถาม  ระยะเวลาที่เขาให้บริการกับเราด้วยเครื่องมือและช่องทางต่างๆ โอเคใช่มั้ยครับ 
ตอบ  โอเค 
ตอบ   แต่ถามว่ายากมั้ยมันก็ไม่ต่างกันส าหรับทางการค้าระห่างประเทศการใช้ความรู้กับผู้ประกอบการ
ก็ยังน้อยมากๆ  
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หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขามุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณใจเพ็ชร จันทรชาศรี 
  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 
  ด้านดูแลลูกค้า 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.33 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 
 
ถาม   ผลิตภัณฑ์ที่ K-Bank ให้บริการส่วนใหญ่เป็นประเภทไหน 
ตอบ   ฝากเงิน โอนเงิน เปิดบัญชี ถอนเงิน 
ถาม   เปิดบัญชีส่วนใหญ่เป็น Saving 
ตอบ   ส่วนใหญ่เป็น Saving กับกระแสรายวัน 2 ประเภท 
ถาม   Saving ส่วนใหญ่ Move ย่อยหรือไม่หรือว่าส่วนน้อย 
ตอบ   ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเก็บเงินไว้ที่ Saving แล้วเวลาใช้เขาจะมาที่ Current เพราะว่า Current จะ
เป็นบัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ยให้ลูกค้า 
ถาม   ส่วนใหญ่ Auto ไหมครับ 
ตอบ   ส่วนใหญ่จะ Auto บางราย 
ถาม   การ 
ตอบ   เราจะตั้ง Box ให้ลูกค้าสมัครครั้งเดียว 
ถาม   ระบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับ 
ตอบ   Accounting 
ถาม   ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะให้โอนจากออมทรัพย์มากระแสรายวันแล้วก็จะเข้าระบบไป 
ตอบ   ใช่ค่ะถ้าลูกค้ามีการจ่ายเช็คมันจะวิ่งอัตโนมัติ 
ถาม   พอเงินกระแสรายวันหมดมันจะดึงจากออมทรัพย์มาประกบทันที 
ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   คือเท่าท่ีใช้เท่านั้น 
ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   นั้นหมายความว่า Current มันจะมียอดอยู่เท่านั้น 
ตอบ   ใช่ค่ะมันจะ Fix ไว้ที่หนึ่งหมื่นที่ติดบัญชีไว้แต่ถ้าลูกค้ามีการโอนเข้าตรงที่เขาซื้อขายสินค้ากันก็มี
แต่ส่วนมากถ้าลูกค้ารายใหญ่เขาจะท า Link กันเพราะว่ากระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยให้ลูกค้า 
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ถาม   กรณีที่คุณพูดว่ามีอยู่หนึ่งหมื่นบาทถ้าเขามี 5,000 บาทพอใช้ไปเสร็จมันจะดึง Saving มา Auto 
ก่อนให้เหลือ 10,000 
ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   ส่วนใหญ่จะเป็นค่าสินค้า 
ตอบ   ใช่ค่ะที่ลูกค้าสั่งจ่ายเช็คออกไปแต่ถ้าโอนเข้าส่วนมากเขาจะเข้าที่ออมทรัพย์เพราะมันมี มีบุ๊
คปรับแต่ถ้า Current มันจะเป็นบัญชีที่ต้องมาขอ Bank ทุกเดือน ๆ ละครั้ง เขาจะขอเป็นกระดาษไป 
ถาม   แล้วดอกเบี้ยออมทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 
ตอบ   50 สตางค ์
ถาม   ในการฝาก 
ตอบ   แต่ก่อนอยู่ 75 สตางค์ ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 50 สตางค์ 
ถาม   แล้วได้รับผลกระทบหรือป่าวจาก 75 สตางค์ เหลือ 50 สตางค์ 
ตอบ   ถ้าลูกค้าหมุนเวียนธุรกิจเขาก็จะทิ้งไว้แบบนั้นแต่บางคนถ้าเขาทิ้งไว้นานๆ ประมาณ 1-2 อาทิตย์ 
เขาจะย้ายไปไว้ที่กองทุนของธนาคารอันนั้นจะเป็นบัญชีพักเงินที่เอาไว้ส าหรับที่มันต้องมาแจ้งก่อนซื้อขาย 
1 วัน ลูกค้าถึงจะใช้เงินได้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวทดแทนในส่วนของดอกเบี้ย 
ถาม   นั่นคือระบบของธนาคารที่คอย Support ลูกค้า 
ตอบ   ใช่ค่ะในกรณีที่ลูกค้าทิ้งไว้นานเกินไปเขาจะเสียสิทธิประโยชน์ในตรงนั้นเราก็จะ เสนอให้ย้ายมา
อยู่ในตรงนี้ อย่างน้อยเขาก็มีดอกเบี้ยเพ่ิมมาอาทิตย์นึงปรับมาก็จะเห็นผลแล้วว่าเขาได้ดอกเบี้ยเพ่ิม 
ถาม   ในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามันไม่ค่อย Move มีโปรโมชั่นอะไรที่เสนอเขาเช่นโปรเจ็ค LTF 
ตอบ   แต่ LTF ส่วนมากมันเหมาะกับท่ีเป็นลดหย่อนภาษีท่ีเป็นลูกค้าเงินเดือน บริษัทเขาไม่ค่อยสนใจ 
ถาม   มีโครงการอ่ืนอะไรอีกหรือไม่ 
ตอบ   ส่วนมากที่เสนอลูกค้าก็จะเป็นกองทุนระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี แล้วก็พวกประกันชีวิตที่
เสนอลูกค้าแต่บางคนก็ท าบ้างไม่ท าบ้างเพราะว่ามันกองนานเกิน 
ถาม   ส่วนใหญ่เขาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหน 
ตอบ   ประกันกับกองทุนก็เท่ากันค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารเขาเสนอทุกที่อยู่แล้วในส่วนของประกันส่วน
กองทุนก็จะมีมาทุกอาทิตย์ 3 เดือน 6 เดือน ก็คือลูกค้าที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเขาเคยซื้อครั้งแรกแล้ว
เขาจะมาซื้อเรื่อยๆ แต่ถ้าลูกค้าที่หมุนเงินมากๆ เขาก็จะไม่ค่อยพักไว้เขาจะท า K-money หรือ M-plus 
มากกว่าที่ซื้อขายได้ทุกวันเพราะว่ามันจ าเป็นก็ใช้เลยถ้า 3 เดือน มันจะ Fix เขาจะถอนออกไม่ได้ต้องกอง
จริงๆ ถึงจะฝากได้ 
ถาม   เพราะมันมีเวลาอยู่ 
ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   อย่างน้อยการท าธุรกิจ 3 เดือน ก็เยอะเหมือนกัน 
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ตอบ   ใช่ค่ะ ถ้าเขาใช้เงินย่อยๆ ต้องทิ้งไว้ที่ K-money หรือ M-plus คือมันซื้อขายทุกวัน อันนี้คือเสนอ
ลูกค้าท่ีเขาเอาเงินไว้เยอะๆ เป็นสิบล้าน 
ถาม   นั่นคือส่วนใหญ่เป็นเงินบาท FCD ดอลล่านี้ไม่ค่อยมี 
ตอบ   ไม่ค่อยมี มีบ้างนิดหน่อย 
ถาม   เขามีเปิดอยู่แต่เปิดบ้างหรือไม่ 
ตอบ   แต่ก่อนมีศูนย์ต่างประเทศที่นี่แต่ปิดแล้วค่ะ 
ถาม   ตอนนี้เหลือแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ตอบ   ไม่มี คือเราต้องผสานกับอุดรหรืออุบลที่ใกล้ที่สุด 
ถาม   ตอนนี้ศูนย์ของกสิกรอยู่ที่อุดรกับอุบล 
ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   นั้นหมายความว่าถ้าผมเป็นผู้ประกอบการคนนึงผมต้องติดต่อจากอุบลทางเพจซักตัวนึงพอท า
เพจนั้นหมายความว่าหน้าที่ของกสิกรที่นี้เขาท าอะไร 
ตอบ   โอนหน้าจอก่อนแล้วก็ประสานงานไปที่อุดรคือคีย์ข้อมูลลูกค้าก่อนพอคีย์ เสร็จเราต้องส่งเอกสาร
ไปประกบหน้า 
ถาม   อันนั้นต้องสแกนทุกอย่างส่งไปที่ศูนย์ 
ตอบ   ใช่ค่ะ ใกล้สุดคืออุดร 
ถาม   ภายในกี่วันที่เราจะตอบลูกค้าได้ 
ตอบ   ก็คือส่งไปภายในวันนั้นเลยการโอนก็คือโอนไปภายในวันนั้นเลย 
ถาม   นั่นหมายความว่าพอเราคีย์ข้อมูลแล้วอุดรสามารถตอบไว้ว่าทรานแอ็กชั่นนั้นอะไรบ้างที่เป็น
ปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาคือตอบภายในวันเดียว 
ตอบ   ใช่ค่ะ เราส่งไปเขาต้องตอบกลับมาภายในไม่เกิน 10 นาที 
ถาม   คือเราต้องส่งไปศูนย์ส านักงานใหญ่ 
ตอบ   ใช่ค่ะ คือเขาต้องส่งต่อไปอีก 
ถาม   หมายความว่าจากศูนย์ไปส านักงานใหญ่ใช้เวลาย้อนกลับภายใน 1 วัน 
ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   1 วันนับยังไงถ้าผมส่งเรื่องบ่าย 2 
ตอบ   ก็คือภายในระยะเวลาท าการ 
ถาม   ก็คือ 12 ชน 12 ประมาณนั้นมั้ย 
ตอบ   ถ้าลูกค้าส่งเรื่องบ่าย 2 แบงค์ปิดท าการ 4 โมงเย็น คือต้องส่งเรื่องกันก่อนเวลาปิดท าการ แต่ถ้า
ลูกค้ามา 4 โมงก็ต้องจ ากัดไม่เกิน 5 โมงเขาต้องตอบกลับมาแต่ว่าจากศูนย์เราไปที่อุดรใช้เวลา 10 นาที
หรือ 30 นาทีอย่างช้าเขาต้องแจ้งกลับมา 
ถาม   เราคอนเฟิร์ม By K-Bank System คือ ระบบคอม System เอง 
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ตอบ   ใช่ค่ะ 
ถาม   และการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ละ 
ตอบ   เราต้องเทรนเด็ก เด็กท่ีเคาน์เตอร์ต้องโอนเป็นทุกคน 
ถาม   ที่นี่มีนโยบาย Rotate หมายถึง เอาเคาน์เตอร์มาท าแอดมินอะไรแบบนี้ 
ตอบ   มีค่ะ 
ถาม   ก าหนดเท่าไร 3 เดือน 6 เดือน 
ตอบ   ประมาณ 6 เดือน เพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนต าแหน่งขึ้นมาน้องต้องท าเป็นไม่ใช่มานั่งงม 
ถาม   ทีมงานที่นี่มีก่ีคน 
ตอบ   10 คน 
ถาม   ทักษะการใช้เงินของผู้ประกอบการค้าชายแดนเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ   ลูกค้ามีความรู้ ลูกค้าจะศึกษาข้อมูลตลอดที่เกี่ยวกับแบงค์ คือเขาต้องให้คุ้มกับที่เขามาซื้อบริการ
คือเขาจะศึกษาข้อมูลมาก่อน 
ถาม   คือเขาต้องรู้ว่าซื้อบริการแล้วคุ้มมั้ยคุ้มหรือไม่ 
ตอบ   ถ้าเป็นลูกค้าผู้ประกอบการจะรู้ยิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะรู้เยอะ 
ถาม   คือว่าจากทีเ่ขาเรียนรู้มาเรื่อยๆ ทักษะเขาดีม้ัย 
ตอบ   ทักษะเขาโอเคเลยค่ะ ความรู้พื้นฐานโอเค แต่รายละเอียดลึกๆ เขาต้องมารู้ที่เรา 
ถาม   รวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการค้าชายแดนด้วยนั่นหมายความว่าจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่อง
ทัศนคติอย่างไรต่อการใช้บริการแบงค ์
ตอบ   ส่วนมากลูกค้าจะเน้นบริการเป็นหลัก 
ถาม   อันนี้ในฐานะผู้บริโภคและถ้าผู้ประกอบการและถ้าผู้ประกอบการละครับมีมาใช้บริการมากขึ้น
ไหมจากปีที่แล้ว 
ตอบ   ส่วนใหญ่ลูกค้าจะอยู่ข้างบน 
ถาม   จ านวนที่เขาเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นไหมเทียบกับปีที่แล้วเอา 57 กับ 58 
ตอบ   ไม่เยอะ การเปิดบัญชีของบริษัทไม่เพ่ิมมาก 
ถาม   แต่เพ่ิมไหม 
ตอบ   เพ่ิมนิดหน่อย 
ถาม   คิดว่าปัจจัยอะไรที่ผู้ประกอบการเขามาเปิดบัญชีหรือว่าตอนนี้หนองคายก าลังปรับปรุงและ
มุกดาหารก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ตรงนี้คิดว่ามีส่วนมั้ย 
ตอบ   ใช่ค่ะลูกค้ามาลงทุนเพิ่มก็จะมีส่วนในส่วนของตรงนั้น 
ถาม   ส่วนใหญ่คนลงทุนเพิ่มเป็นคนท้องถิ่นม้ัย 
ตอบ   มาจากที่อ่ืนก็มีนะคะที่เขามาลงทุนที่เขาศึกษาข้อมูลว่าจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนที่มีสะพานข้าม
ชายแดนเขาจะมาลงทุนในพ้ืนที่ก็มีที่เป็นทายาทรุ่นใหม่ของผู้ประกอบการเขาจะมีแนวคิดใหม่ๆ  
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ถาม   คิดว่าจากการเปิดบัญชีที่เพ่ิมข้ึนตลาดเพ่ิมข้ึนตามมั้ย 
ตอบ   เพ่ิมข้ึนตามค่ะ 
ถาม   ปกติท่ีนี่เวลามีประชุมฝ่ายข้างบนกับข้างล่างประชุมร่วมกันไหม 
ตอบ   ไม่ค่ะ 
ถาม   กรณีท่ีผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อเขาจะไปข้างบนก่อนส่งเอกสารลงมาข้างล่าง 
ตอบ   ใช่ค่ะ เขาจะติดต่อข้างบนก่อนแล้วประสานงานลงมาข้างล่าง 
ถาม   คือข้างบนเขาจะสแกนเอกสารให้ก่อน 
ตอบ   ใช่ค่ะเพราะเขาจะเป็นคนปล่อยแต่ของเราก็จะมีลูกค้ารายย่อยแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกค้าก็ยังไม่
ค่อยมาแต่ก็มีเพ่ิมบ้างบางธุรกิจ บางธุรกิจเราก็ปล่อยไม่ได้เช่นสินค้าการเกษตรเราก็ต้องปล่อยให้ข้างบน 
แต่ข้างบนเขาจะไม่จ ากัดเขาจะเน้นปล่อยอย่างเดียวเขาไม่ได้พบลูกค้าเหมือนเราไม่ได้บริการทั่วไปแบบ
เราลูกค้าเขาจะเน้นระดับวงเงินสูงๆ 20 ล้านขึ้น 
ถาม   ลูกค้าระดับวงเงินสูงๆ ใช่คนในท้องถิ่นหรือนอกท้องถิ่น 
ตอบ   ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเขาจะมีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว แล้วเขาจะขยายมาโดยใช้ผล
ประกอบการแบงค์เดิม 
ถาม   KPI ทรานแอ็กชั่นของเขา เขาจะตอบผู้ประกอบการภายใน 3 วันมั้ย 
ตอบ   ไม่ค่ะ เขาใช้เวลานานเป็นเดือนค่ะ แต่ถ้าข้างล่างของสาขา 3 วันรู้ผล แล้วจะมีการประเมิน
ทรัพย์สินของลูกค้าประมาณ 10 วันก็รับเงินไปประกอบกิจการได้เลย เพราะวงเงินเราให้ไม่เกิน 3 ล้าน 
แต่ข้างบนเขาให้วงเงินเยอะเพราะต้องตรวจเอกสารนาน 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
  (มหาชน) สาขามุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณพินิจ เดชภูมี 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.34 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 
 
ถาม  ไม่ทราบว่าการค้าชายแดนที่นี่เป็นไงมั่งครับ 
ตอบ  การค้าชายแดนเบื้องต้นที่ผ่านมาทางบ้านเรายังพอรู้ข้อมูลเนอะ ธุรกิจที่ว่าเทาๆ มืดๆ 
ถาม  ใช่ครับ เทาๆ มืดๆ มันจะมีในระบบนอกระบบ แต่นี่นอกระบบก็ไอ้เทาๆ มืดๆ นี่แหละที่นี้ในส่วน
ของผมการเข้าถึงในระบบอันแรก คือลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของคุณพินิจ อีกประเภทหนึ่งเขาตัดสินใจไม่
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เลือกใช้บริการ อีกกลุ่มหนึ่งอยากใช้ครับแต่ไม่สามารถนี่แหละครับ คือคอนเซ็บการเข้าระบบแต่ที่นี่ส่วน
ใหญ่การเข้าระบบการค้าชายแดนเข้าถึงระบบของกรุงเทพนี่ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ไหมครับ 
ตอบ  การเข้าระบบนีพู่ดถึงการข้าวของการเงินด้วยใช่ไหม คือตอนนี้เราไม่มีต่างประเทศไง 
ถาม  ไม่มีต่างประเทศเลยถ้าสมมติมีลูกค้าต่างประเทศมาที่นี่โพเสทไปที่ไหนครับ 
ตอบ  โพเสทก็จะไปที่หน่วยงานส านักงานใหญ่ การโอนเงินมี 
ถาม  อันนี้แต่ถ้าโอนเงินมีอินเวิดเอ๊าเวิดมีนะครับ แต่ถ้าเป็นเทรดไฟแนน 
ตอบ  ไม่มี 
ถาม  ต้องส่งไปท่ีศูนย์ 
ตอบ  ของผมก็จะส่งไปที่ส านักงานใหญ่ศูนย์ไม่มี 
ถาม  เขตท่ีเราใช้ใช้เครดิตกี่วันครับ ถ้ากรณีเป็นเทรดเปิด LC ตั๋ว BC 
ตอบ  อ้อผมไม่ได้ท าส่วนนี้แล้วผมก็ไม่ทราบครับ 
ถาม  แล้วลูกค้าก็ไม่มีตัดไปได้เลย 
ตอบ  แต่เราจะมีทั้งโอนเงินต่างประเทศสินค้าออกเนี่ยจะมี 
ถาม  ก็คือตัดตัวนี้ไปได้เลยเหลือ TT อย่างเดียว ส่วนใหญ่ก็เป็นการค้าชายแดน 
ตอบ  ถ้าก็สมมติทราบประมาณนี้แต่เราจะเสียเปรียบทุกรอบว่าไม่มีตัวเทรดตรงนี้ไง แต่จะมีเจ้าหนี้
ส่งไปที่ส านักงานใหญ่ครับก็ยุ่งยากพอสมควร 
ถาม  แล้วโซนอีสานมีศูนย์ไหมครับ 
ตอบ  ไม่แน่ใจ 
ถาม  กสิกรตอนนี้เขาจะมีศูนย์อยู่โคราช คือบัญชีมันจะต้องเปิดที่สวิฟใช่มั้ยกรณีสาขาต่างจังหวัดต่างๆ 
รับเลือกมา โอเคเช็คเบื้องต้นสแกนส่งไปให้ศูนย์และศูนย์ออกเบื้องต้นได้เลยเพราะฉะนั้นท าได้เร็วมันจะ
ช่วยได้เยอะ 
ตอบ   แต่ลูกค้าเขามีอะไรก็จะติดต่อไปที่ส านักงานใหญ่ ขึ้นที่ส านักงานใหญ่อย่างเดียว 
ถาม  ถ้ากรณีเขาเป็นลูกค้าที่นี่ 
ตอบ  ส่วนมากแถวนี้ผมจะไม่มีเลยนะ 
ถาม  แต่ถ้า TT ก็จะเป็นลูกค้าที่น าเข้าส่งออก 
ตอบ  ส่วนมากก็จะไม่ค่อย เช่น พวกซื้อเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ เครื่องจักรแบบโรงงาน และก็พวก
เรืออะไรประมาณนี้และก็โอนค่าใช้จ่ายของลูกค้าเบื้องต้นรายวันเนี่ย 
ถาม  ก็เป็นค่าใช้จ่ายการศึกษา บุคคลที่เขามีญาติพ่ีน้องอยู่ต่างประเทศก็จะเป็น TT ก็จะเป็นเอ้าเวิด 
โอนออกไป 
ตอบ  ถ้าเป็นต่างประเทศท่า LC อะไรเนี่ยก็ไม่มีเลยนะ 
ถาม  นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่มีทักษะในการเทรนไหมครับ 
ตอบ  ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีศูนย์ที่ไหนบ้างเหมือนกัน 
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ถาม  ส่วนใหญ่ผมจะเอาการค้าชายแดนชึ่งลูกค้าทั่วไปเป็นพฤติกรรมมากกว่าว่าเขาเป็นยังไงอะไร
ประมาณนี้ ส่วนใหญ่การค้าชายแดนของที่นี่ตามแนวคิดของคุณพินิจคิดว่าผู้ประกอบการที่นี่เขาท างาน
ยังไง 
ตอบ  ท ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 
ถาม  นั่นหมายความว่าเขาท ามานานสะสมมาเยอะเลยความรู้ของเขาน่าจะโอเคม้ัย 
ตอบ  ที่ผ่านมาของเราจะเป็นพวกผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาจะอาศัยเราไงข้าว น้ าตาลเขาก็จะอาศัยของเรา
นะ 
ถาม  ครับ เขาท ามานานแล้วความรู้เขาน่าจะมากทักษะเขาก็จะดีน่าดูแต่ระบบการช าระเงินพวกนี้
ส่วนใหญ่ 
ตอบ  กรุงศรีมันก็โอเค คือสาขากรุงศรีฝั่งนู้นเขาก็มีสาขาไง สะหวันนเขตเขาก็จะมีสาขากรุงศรีแต่กรุง
ศรีจะได้เปรียบเวลาเขาติดต่อ สามารถติดต่อได้เลยได้สะดวกกว่า 
ถาม  สะดวกแน่นอนในสาขาท่ีนู่นมันจะเร็วกว่าคอลเล็กชั่นตัวสวิฟแล้วมันจะเร็ว 
ตอบ  ครับผม 
ถาม  โคชแบงค์เดียวกัน 
ตอบ  ส่วนมากลูกค้าเดินทางมาคุยกับผมซื้อของขายของเขาก็โอนเงินค่าสินค้าและก็จบ 
ถาม  และก็ดูที่เอกสารเข้าซิสเต็มตามปกติเข้าระบบก็โอเคครับ 
ตอบ  แสดงข้อมูลเป็น LC ตรงนี้คือผมไม่ได้ท าไง 
ถาม  อ้อผมไม่ต้องการรู้ขนาดนั้นคือไม่ลึกขนาดนั้น แต่ผมก าลังมองว่าการเข้าถึงทางการเงินเขาเนี่ย
เข้าถึงประมาณไหนคือมาใช้บริการคืออยากรู้แฟ็กเตอร์มากกว่า ว่าลูกค้าโอเคเขามาใช้เนี่ยเขาเชื่อมั่นใน
ตัว BBL ว่าค่าธรรมเนียมต่ ากว่าที่อ่ืนอะไรประมาณนี้มีสาขาที่นู้นอะไรอย่างนี้ครับ คือสิ่งที่อ านายความ
สะดวกเขา แต่ทุกแบงค์ที่ผมไปใช้เขามีค่าธรรมเนียมนะ แต่ตอนนี้เราจะคอมแพแบงค์บ้านเค้า K-bank 
เท่านี้ BBL เท่านี้ เบย์เท่านี้ SME เท่านี้ พวกคอมแพค่าธรรมเนียมต่ าแน่นอนหลายๆ คนก็ต้องเลือกต้นทุน
ต่ า ผมก็อย่างรู้ปัจจัยส่วนนี้มากกว่าลูกค้าเรามีเพ่ิมข้ึนไหมจากกรณีตรงนี้ 
ตอบ  ลูกค้าตอนนี้หายไปเยอะนะ 
ถาม  จากประเดน็คุณพินิจที่ตรงนี้เนี่ยเก็บสถิติจากการหายไปไหน แฟ็กเตอร์ 
ตอบ  ก็เริ่มท่ีเงินของตลาดมันน้อยลงก็เลยลดเยอะเลย 
ถาม  ง่ายๆ คือบ้านเมืองเราเป็นหลัก 
ตอบ  ใช่ๆ คือที่ตลาดลูกค้าบอกขายไม่ดีนะ ตั้งแต่ 3 ปี ลูกค้าบอกไม่ดีเลยเงินใช้จ่ายในบ้านเรามันจะ
น้อยลงไง ธุรกิจบ้านเราก็เป็นแบบมืดๆ เทาๆ เนอะ ไม้ตะเคียน ไม้พยุง ตอนนี้ตัดไปหมดแล้วไงไม่มีใน
ท้องตลาด เพราะตลาดเขาขายของไม่สามารถประเมินค่าสินค้าได้ 
ถาม  ครับๆ ณ ตอนนี้ลูกค้าเยอะ 
ตอบ  ลูกค้าเยอะรู้สึกว่าปีนี้ลูกค้าก็เยอะนะ 1-2 ปีนี้ปีที่ 3 ไง 
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ถาม  แฟ็กเตอร์ตัวเมื่อกี้มีปัจจัยตัวอ่ืนไหมครับ ค่าธรรมเนียม BBL เพ่ิมข้ึนไหม 
ตอบ  ของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้ว 
ถาม  ก็หมายถึงตรงนี้เราไม่เปลี่ยนแปลง 
ตอบ  ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว 
ถาม  ซึ่งไอ้ตัวค่าธรรมเนียมต่างๆ BBL ออกมาเราก็จะแจ้งให้ทางแบงค์ชาติทราบอยู่แล้วใช่มั้ยครับ 
ตอบ  สมมติเราอ้ันธุรกรรม 1 ล้านบาท อั้นแค่ 1020 บาท ใช่มั้ยครับ 
ถาม  20 บาทนั่นคือ 
ตอบ  ค่าชาจ ค่าธรรมเนียมก็หน่วยละ 10 บาท 10000 ก็ 30 บาท 1 ล้านก็ 1020 บาท ก็ถือว่าจบ ก็
จะมีช่องทางหนึ่งถ้าลูกค้าโอนเยอะๆ มันก็โอเค ก็จะมีฟรีค่าธรรมเนียมมันก็จะมีอยู่ลูกค้าสามารถหาทาง
เลือกได ้
ถาม  ตรงส่วนนี้มันเป็นต้นทุนต้องคอมแพกัน 
ตอบ  ผมว่าจริงๆ เขาไม่ค่อยมีเงินมั้งค่าสินค้า 
ถาม  ค่าสินค้าเป็นหลักเนอะ แล้วทีมงานที่ BBL มีอยู่ที่นี่ประมาณกี่คนครับตอนนี้ 
ตอบ  ของผมมีทั้งหมด 4 สาขา มีมุกดาหาร โลตัสมุกดาหาร บิ๊กซีมุกดาหาร และก็ทางโรบินสัน
มุกดาหาร 
ถาม  นั้นหมายความว่าทั้งโลตัส บิ๊กซี โรบินสัน ก็คือถือว่าเป็นหนึ่ง 
ตอบ  ไม่ใช่ 
ถาม  แยกออกไปเลยมั้ยครับ 
ตอบ  คือแยกออกไปเลย 
ถาม  สาขาใครสาขามัน 
ตอบ  ผมจะดูแลเฉพาะสาขาใหญ่และก็สาขาโลตัส โรบินสัน สาขาบิ๊กซีดูแลก็แยกเป็นของเขาไปเลย 
ทางโรบินสันก็จะมีผู้การดูแลโดยเฉพาะ ในเรื่องของการท างานนี้แยกใครแยกมัน พนักงานผมก็ 11 บิ๊กซี 
5 โลตัส 6-7 โรบินสันก็ประมาณ 9 คน 
ถาม  ที่มีอยู่เพียงพอให้บริการลูกค้าไหม 
ตอบ  เพียงพอ ลูกค้าน้อยลงด้วยตอนนี้ 
ถาม  ในขณะเดียวกันคือลูกค้าน้อยที่มีอยู่คิดว่าพอและที่นี้ทางด้านสาขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับส านักงานใหญ่
นะครับมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตอบ  ก็มี เราก็มีรองรับคืออย่างเข้า AEC เราก็ต้องคุยต่างประเทศได้ คือพนักงานตอนนี้ก็จะเน้นเป็น
หลัก ก็คือต้องมี IC ก็ตอ้งทดสอบเป็นบัตร 
ถาม  มันต้องชัดเจน ต้องบอกได้ว่าคุณก าลังท าอะไรอยู่ 
ตอบ  เวลาเขามาตรวจนะเขาก็จะดูว่าท าตามถูกระเบียบหรือเปล่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของสคบ.อ่ะ 
ถาม  ส่วนใหญ่แทบทุกสาขาเลยมั้ย BBL 
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ตอบ  ใช่ๆ เหมือนกันหมด บ้านเราถือว่าเป็นเศรษฐกิจพิเศษ แต่ผมมองว่าไม่ ใช่ขายที่ขายแพงอยู่มั้ย 
คิดแพงมากที่ส าคัญตรงนี้คือเกณฑ์ก าไรกันไง ถ้าขายตึก 5 ล้าน 6 ล้าน มันขายยาก 
ถาม  คุณพินิจมีแนวคิดยังไงกับ SEZ เนี่ย เศรษฐกิจพิเศษ 
ตอบ   ผมว่ามันไม่สัมพันธ์กันอะ รู้สึกอีกแบบหนึ่ง รัฐอีกแบบหนึ่ง มันก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่าง
ไม่มีอะไรรองรับเลย 
ถาม  และตอนนี้มีการพัฒนามากยังไง เช่น เขาเตรียมพ้ืนที่อินฟาสตักเจอร์ ผังเมืองยังไงเขาประมาณ
ไหนครับที่นี่ 
ตอบ  เตรียมความพร้อมที่ส าคัญคือบางทีระบบราชการเนอะมันไม่ไปเรื่อยๆ พอเปลี่ยนผู้บริหารปุ๊ปมัน
ก็เปลี่ยนความคิดใหม่อะมันไม่ไหลลื่น 
ถาม  และตอนนี้คือรูปธรรมยังมองไม่เห็น 
ตอบ  ครับยังมองไม่เห็น 
ถาม  คือเพียงแค่คุยกันอย่างเดียว 
ตอบ  และที่คุยกันก็มีข่าวผู้คนมาเกณฑ์ซื้อที่กันไว้ เค้นราคามันปรับขึ้นไง มันมีหลายช่วงที่มาซื้อราคา
มันปรับอยู่เรื่อยๆ เวลาขายจริงขายไม่ได้ ผมก็คิดว่าจะดีเศรษฐกิจพิเศษมาแต่จริงๆ ไม่ใช่ขนาดสนามบิน
บ้านเรากี่ปีละยังเลย 
ถาม  ก่อนผมเข้ามาตอนแรกก็ไปหาข้อมูลมุกดาหารไดเร็คไฟท์ อ้าวต้องไปสกลหรือไม่ก็ไปนครพนม
หรือนั่งรถไป 100 กว่าโล 
ตอบ  พูดถึงสนามบินนะบางคนพูดอีกแบบหนึ่งผู้ว่าพูดอีกแบบหนึ่งไม่จบสักที 
ถาม  แล้วที่นี่วิเคราะห์หลักทรัพย์ยังไงครับถ้ากรณี 
ตอบ  ของผมวิเคราะห์เบื้องต้น ก็คือต้องเข้าระบบเราไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อเองได้ ทุกแบงค์จะเป็น
อย่างนั้นหมดเข้าสู่ระบบหมด หลักการก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินหลักการว่าเป็นพนักงานของเราเอง 
ถาม  ใช่ชื่อของเราเอง 
ตอบ  ใช่ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลของเราโดยตรงครับ แยกส่วนกันท างานเฉพาะด้าน 
ถาม  ส่วนใหญ่เขตใหญ่ก่ีวันครับ สมมติน้องเขาสนใจยื่นแอ็ฟมาเลย 
ตอบ  คือเขาจะเสีย SLA อะไรของเขาอยู่นะ ก็ไม่น่าจะเกิน 3 วัน เพราะทุกอย่างต้องแจ้งต้องยื่ น
เอกสารให้ครบนะ 
ถาม  นับจากเอกสารสมบูรณ์ 
ตอบ  ใช่ครับทุกอย่างลูกค้ามายื่นต้องเอกสารครบถ้วนยืนยันจะมีเจ้าหน้าที่มาดูให้เรา เวลาส่งมาใน
เครือส่วนมากจะส่งไปได้เลย หลักการก็จะไปชนที่ส านักงานใหญ่ให้เราเลย ไม่นานเกิน 7 วัน 
ถาม  คือส านักงานใหญ่แล้ว 
ตอบ  ไม่น่าจะเกิน 7 วัน 
ถาม  โดยเฉพาะตัวเดินตัวบัญชีนั้นแหละจะช่วยประกอบได้ 
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ตอบ  ใช่ครับคนนั้นก็กรุ๊ปคนนี้ก็กรุ๊ปใช้ได้เหมือนกัน 
ถาม  ส าคัญมากคือข้อมูลของลูกค้าเอกสารประกอบของลูกค้า 
ตอบ  เราจะปกปิดข้อมูลไม่ได้อย่างน้อย เราจะไม่รู้ข้อมูลลูกค้าเลยว่าเป็นยังไงครับผม คือหลบไม่ได้เลย
อย่างนี้นะ ท างานก็สบายขึ้นนะครับ อย่างว่าลูกค้าที่นี่น้อยผมไปนั่งประสานงานต่างๆ คือไม่มีคนเดินเข้า
โครงการเลยมันยากก าลังคนซื้อของเราไม่มี 
ถาม  บริหารการจัดการยากหน่อย 
ตอบ  ครับผมยาก แต่โครงการแรกๆ ที่มาปี 2 ปี ตอนนี้เขาชะงักแล้วเนี่ย ไม่มีสินเชื่อนะก็เอาเงินตัวเอง 
เอาสินเชื่อมาก็เสียดอกแหละ มีแต่ล าบาก อย่างส่งเรื่องเข้าไปว่าสินเชื่อก็ดูตามเอกสารที่ผมบอก อย่าง
น้อยลูกค้าต้องมีเงินในบัญชีโอนส่วนต่าง ปกติแบงค์เขาไม่ปล่อย 100%นะ เขาจะปล่อยแค่ 90% 
ถาม  เพราะว่าในตัวหลักทรัพย์ยังไงมีเลือกความเสี่ยงเก็บไว้บ้าง 
ตอบ  ใช่ๆ แบงค์จะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดไง 
ถาม  ครับๆ อย่างน้อยก็ต้องนิดนึง เพราะแบงค์เป็นตัวกลางอย่างน้อยมันก็ต้องมีหน่อย 
ตอบ  ครับๆ แต่สินเชื่อปีที่ผ่านมามันก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับผม 
ถาม  สินเชื่อผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเยอะมั้ยครับ 
ตอบ  อ้อของผมดูแลสินเชื่อพวกบ้าน พวกบริโภคอะไรอย่างนี้ 
ถาม  คือทั่วไป 
ตอบ  คือบ้านจัดสรรก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล 
ถาม  คิดว่ากดดันไหมครับจากกรณีที่แต่ก่อนเราท างานตามปกติ เช่นในฐานะผู้การเราท านู่นนี่นั้น
ตามปกติของเราปัจจุบันมันมีเรื่องกดดันขายผลิตภัณฑ์ตอนนี้ 
ตอบ  มันธรรมดาก็ต้องพยายามและก็พัฒนาตัวเองคนอ่ืนอยู่ได้เราก็อยู่ได้ 
ถาม  ฉะนั้นเป้าตรงนี้ก็ต้องเพ่ิมทุกปี 
ตอบ  ครับเพ่ิมข้ึนทุกปี ไม่มีลดหรอกครับ 
ถาม  เอ้าซอสนี้เป็นบริษัทประเภทไหนครับ 
ตอบ  ก านันมาตรวจพฤติกรรม 
ถาม  เป็น HR เป็นบริษัท 
ตอบ  ใช่ประมาณนี้เขาจะให้คนข้างนอกมาตรวจไง ว่าพนักงานสะอาดไหม ขาวมั้ย เขาก็จะตรวจ 
ถาม  ปีละ 4 ครั้งใช่มั้ยครับ 
ตอบ  ของผมปีละ 4 ครั้ง เขาเรียก SCI เขาจะโทรไปหาลูกค้าทุกเดือนเลย 
ถาม  นั้นหมายความว่าถ้าสิ้นท าธุรกรรมที่เคาน์เตอร์เขาจะมีการประเมินผลไหมครับ 
ตอบ  ไม่มี ก็ถามลูกค้าว่ามาใช้บริการช่องไหน เราก็จะถามลูกค้ามีความประทับใจไหมเราก็จะถาม
ลูกค้าโดยตรง 
ถาม  เขามาตรวจปีละ 4 ครั้ง เขาใช้วิธีการยังไงมาพูดคุย 
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ตอบ  ไม่คนมาตรวจก็เหมือนลูกค้าสมมติ ก็มานั่งดูเราว่ายังไงแต่เขาก็รู้อยู่ มาดูว่าเรายกมือไหว้ลูกค้า
ไหม พนักงานบริการลูกค้าดีไหม 
ถาม  วิธีที่ใช้สังเกตการ 
ตอบ  อัดเสียงและมีการถ่ายรูป 
ถาม  แต่ไม่มีการพูดคุย 
ตอบ  ไม่แต่ก็มีการพูดคุยอยู่นะ 
ถาม  มีการพูดคุยกันเร็วไหม 
ตอบ  เราก็รู้ว่าเป็นคนเก่า เขาก็เข้ามาใช้บริการเหมือนลูกค้า 
ถาม  ก็เป็นเก็บหลักฐานไป 
ตอบ  ใช่ๆ ครับ แต่เราก็ให้บริการดีแต่การให้คะแนนมันไม่ได้ 
ถาม  เฉลี่ยทุกเดือนอย่างน้อยถึง 2 ไหมครับ 
ตอบ  ไม่ครับนานๆ ครั้ง 
ถาม  มีหน้าที่เพ่ิมว่าท าตรงเคาน์เตอร์ไม่ใช่แค่ท าในส่วนนี้ส่วนเดียวนะแต่ต้องมีส่วนเพ่ิมอะไรตรงไหน
อีก 
ตอบ  ถ้าพนักงานนับเงินเหมือนแบ็คออฟฟิสมันก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้เวลามาเจอท างาน 4 เดือนฝึกได้ก็จะ
ถามว่าคุณอยู่ได้ไหม เราคุยกันทุกวันถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็ยื่นใบลาออกไปเลย 
ถาม  แบงค์มา 3 แบงค์เนี่ยมันจะต่างกันหมดเลย 
ตอบ  ใช่ครับ 
ถาม  เนี่ยคือลักษณะคอนเซ็บมันจะต่างกันมากเลยผมชอบ เอสโอพีมากสุดอันนั้นเค้าจะขี้กลัวมาก
สภาพการบริหารแบบญี่ปุ่นนะข้ีกลัว แผน 1 มีแล้วต้องมีแผน 2 ขี้กลัวจริงผมเข้าไปใหม่ผมยอรับไม่ได้เลย
นะคืองานมันเยอะมากไปหมดจุกจิกนู่นก็กลัวนี่ก็กลัว แต่พอเราทิ้งไปเรื่อยเป็นผลดีส าหรับเร ามากเลย 
เพราะสิ่งที่เรากลัวนี่แหละที่เขาวางแผนไว้มันไม่เกิดจริง 
ตอบ  เขาปิดช่องโหว่เนอะ 
ถาม  ใช่เขาปิดสิ่งเขามองเห็นมันน่าจะแต่นอกเหนืออย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่ง จากการที่เราอยู่ตรงนั้นคือ
เราออกมาและเราเอาทักษะของแบงค์ญี่ปุ่นมาใช้เนี่ยคนไทยรับไม่ได้จริงๆ นะ เขามองว่ามันจุกจิกไปป่าว
มันเยอะไปไหม ค าว่าเยอะไปไหมคนจะพูดกันบ่อย คนญี่ปุ่นนะคอนเซ็บเขาไปเข้ากลับดึก แล้วระดับ
ผู้บริหารเขาเบอร์หนึ่งเลยนะ ถ้าเป็นเทศกาลปีใหม่ผู้บริหารเขาต้องเล่นกันกับพนักงานให้สุดๆ เลย บาง
คนแต่งตัวเป็นกระเทย พอเสร็จตรงนี้เขาท างานปกตินั้นคือเขาเปลี่ยนสถานะตรงนั้นได้ เนี่ยผมชอบเขา
ตรงนี้มากเลย 
ตอบ  เวลาคุณเลิกแล้วเลิกเลยไม่ไปไหนต่อคือตรงต่อเวลาดีมาก 
ถาม  ซึ่งที่มาใช้ส่วนใหญ่เป็นคนลาวไหม 
ตอบ  ไม่ๆ ผมจะมีส่วนหนึ่งที่รับเป็นแรงงานเขารับงานแล้วก็ไปกระจายฝั่งนู่นไง 
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ถาม  ตรงนี้ที่โพยก๊วนเกิดที่นี่มันเป็นลักษณะยังไงครับ 
ตอบ  ก็ท่ีนี่มันมีมานาน 
ถาม  ที่นี่คือพ่อค้าการเงินอยู่ฝั่งไทย 
ตอบ  ไม่อยู่ฝั่งนู่นแหละฝั่งไทยไม่ค่อยมีมีแต่ฝั่งนู้น แจกโปรชัวนามบัตรกับลูกค้า เวลาโอนเงินเข้าบัญชี
เขาก็จะบอกให้พี่น้องเขามารับ 
ถาม  เขาโอนไปให้คนเดียว 
ตอบ  คือมันเป็นบัญชีเดียว 
ถาม  บัญชีเดียวแบงค์ก็ไม่รู้ 
ตอบ  แบงค์ก็มีกสิกรมั่ง กรุงศรีมั่ง กรุงไทย 
ถาม  ถ้าสมมติมีบัญชีเดียวและคนนั้นจะท าหน้าที่กระจายเงินไปให้ FCD 
ตอบ  ใช่ๆ ก็จะบอกว่าโอนเงินมาแล้วนะคุณต้องมารับกับคนนี้อะไรอย่างนี้ครับ 
ถาม  คนที่ท าบัญชีนั้นคือพ่อค้าการเงิน บ้านเราก็มีคนที่เอามาเข้าบัญชีนี้ก็คือคนๆ เดียวที่เอามา 
ตอบ  อันนี้มันเป็นบางที่ไม่ใช่บ้านเรา บางที่เป็นนายหน้ามาเข้าให้เขาก็คือจ้าง บางที่ท างานติดต่อทาง
ธนาคารเขาไม่สะดวกก็จะมีคนมาท าแทนให้ 
ถาม  อันนี้เป็นวิธีที่ 2 ที่ช าระเงินกันนอกระบบ ก็คือเงินสดอันดับ 1 พอมาโพยก๊วนก็ 2 แล้วล าดับ 3 
คือการช าระเงินกันเอง พ่อค้าเช่นบ้านเราน าเข้าสินค้าใช่ไหม มารู้ ว่ามันส่งออกสินค้าไปจะต้องไปให้เขา
เอาค่าใช้จ่ายให้ ถ้าเหลือผลต่างถึงจะมาที่แบงค์นี่แหละครับคือวิธีที่ 3 
ตอบ  ใช่ๆ 
ถาม  อย่างน้อยมันก็ผ่านธนาคารอยู่ดีเห็นมั้ย นอกระบบยังไงก็ยังต้องมาผ่านธนาคารผลิตภัณฑ์ที่เรา
เรียกว่าโอนเงิน ยังไงมันก็มาเข้าถึงอยู่ดี 
ตอบ  ทีน่ี่ปัญหาของเราคือ อย่างธุรกรรมมันจะไม่ชัดเจนมันก็ล าบาก 
ถาม  ปัญหาคือตรงนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ท าช าระกันเองหรือกลุ่มผู้ค้าเพราะว่ามันไม่ชัดเจน 
ตอบ  แต่บ้านเรามีเยอะนะธุรกรรม 
ถาม  และกรณีโพยก๊วนหรือโอนเงินตรงเนี่ยสิ่งที่ BBL รับก็จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของค่าแรงตรงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนั้นแต่สินค้าส่วนใหญ่จะไม่มาใช่มั้ยครับ 
ตอบ  สินค้าไม่ค่อยมา 
ถาม  ถ้าสินค้าที่เป็นโพยก๊วนเค้าจะไม่ท าแบบนี้ถ้าเป็นค่าแรงเขาท าแบบนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งผู้จ้างเอาเงิน
แล้วโอนไปให้พ่อค้าการเงิน 1 คน และพ่อค้าการเงินกระจายแต่ถ้าโพยก๊วนเป็นสินค้าในเมืองไทยค้าขาย
เสร็จคนที่ค้าขายสินค้าจะไปที่พ่อค้าการเงิน สมมตินาย A ในเมืองไทยท าเป็นพ่อค้าการเงินเค้าจะไปแลก
โพยก๊วนก่อนแล้วเค้าถือใบโพยก๊วนไปฝั่งนู้นไปแลกเป็นเงินสกุลเขา และมันจะได้อัตราและเปลี่ยนเยอะ
กว่า เพราะพ่อค้าการเงินมันให้อัตราแลกเปลี่ยนดีกว่าเราอันนี้คือทฤษฎีนะ พอคุณพินิจพูดอีกประเด็น
หนึ่งในเรื่องของค่าแรงก็โอเคนี่คือคอนเซ็บของโพยก๊วน 
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ตอบ  ผู้บริหารรายหนึ่งเขาบอกเป็นหมื่นเหมือนกันนะ ต่อคนคือคนหนึ่งที่ดูแลเป็นหมื่นคนก็มีแต่ก็ท า
มานานหลายปีแล้วไง 
ถาม  และถ้าเขาจ่ายไป โอนไปก็คือโอนไปให้พ่อแม่พ่ีน้องเค้าแต่คนท างานก็อยู่นี่ 
ตอบ  อยู่นี่เขาไม่ต้องตรวจบัญชีไง อันนี้ภาระตรวจบัญชีจะล าบากเนอะ บางทีต้องมาแสดงตนมันจะ
ยากไงเพราะไม่ได้มาเปิดบัญชี 
ถาม  ล่าสุดบริษัทผม ผมมีที่รับศูนย์ 1 คน มีแถวบึงกาฬอีก 2 คน พวกนี้จะมีบัตรประชาชนเปิดบัญชี
ยาก พอดีที่บริษัทใช้ของ TMB ว่าถ้าจะเปิดบัญชียังไงท าได้แต่ขอใบรับรองแล้วเซ็นให้เค้าด้วยนะ ทางฝ่าย
บุคคลบอกว่าได ้
ตอบ  ที่นี่ก็เหมือนกันจะถามก่อนว่าเปิดบัญชีเป็นคนฝั่งนี่หรือฝั่งนู่น 
ถาม  อีกประเด็นหนึ่งเนอะนอกระบบในระบบไม่เก่ียวข้องกับนอกระบบก็อีกเรื่องหนึ่งเนอะ 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขามุกดาหาร 

ผู้ให้ข้อมูล : คุณประภาพร ลิ้มตระกูร 
  ผู้จัดการสาขาอาวุโส 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.35 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 
  
 จากการสัมภาษณ์ คุณประภาพร ลิ้มตระกูล ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 
สามารถสรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่พร้อมให้บริการ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
กลุ่มราชการ มีบูทแลกเปลี่ยนเพ่ือรองรับ SEZ  จ านวนบัญชีของลูกค้าที่ใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ส่วนการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศจะผ่านศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านโอนเงิน ค่าเครื่องจักร 
 2.มีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนว่า ไม่ค่อยมีข้อมูล แต่ส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดนที่ค้าขาย
กันนอกระบบธนาคารพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่ใช้ระบบการช าระเงินด้วยเงินสด 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า ผู้ประกอบการมีความรู้มากขึ้น โดยนักลงทุนนั้นก่อน
ตัดสินใจการลงทุนจะมีการมาส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุน ที่ดิน เฟ่ือประกอบการลงทุน ซึ่ง
นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่ามุกดาหารจะโตขึ้นอีกภายในสองปี  ส่วนประสบการณ์และความช านาญนั้น ก็จะ
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มีผลต่อความรู้และความเข้าใจ และ เป็นตัวบังคับเพ่ือให้เข้าสู่ระบบ SEZ ที่จะก่อให้เกิดทักษะทางการเงิน
ได้  
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า  ส่วนใหญ่มุกดาหารที่จะเป็นประเด็นที่
ผู้ประกอบการต้องการใช้บริการธนาคาร แต่ไม่สามารถใช้บริการได้ (No Access) เนื่องจาก นโยบายของ
ธนาคารกรุงไทยเอง คุณสมบัติของผู้ประกอบการไม่ผ่านเกณฑ์ เอกสารไม่สมบูรณ์ และ ผู้ประกอบการ
คิดและสรุปเองว่า ธนาคารไม่ผ่าน (กลัว) นอกจากนี้ มีปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการน ามาพิจารณา
เลือกใช้บริการธนาคาร ได้แก่ 1.ค่าธรรมเนียมของธนาคาร 2.ท าเลที่ตั้งของธนาคาร 3.บริการหลังการ
ขาย 4.เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ 5.ความไว้วางใจที่เป็นทัศนคติของผู้ประกอบการเอง 
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
  กลางและขนาดย่อมแห่ง 
  ประเทศไทย สาขามุกดาหาร 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณชาญศักดิ์ พลหาญ 
  ผู้จัดการสาขา 
  คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลี 
  ผู้จัดการเขต 11 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ภาพผนวก ค.36 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขามุกดาหาร 
 
ถาม  การค้าชายแดนในส่วนใหญ่ก็จะเป็น มีจ านวนผู้ประกอบการเยอะไหมครับ 
ตอบ  ค้าชายแดนที่เรามีเนี่ยอยู่ในระบบประมาณ 50 รายได้ ที่เป็นเงินกู้ก็ประมาณ 150 ราย ในส่วนที่
เป็นการค้าชายแดน ค้าชายแดนก็มีอยู่หลายช่องทางในการค้าขาย แต่เป็นช่องทางที่ถูกกฎหมายทั้งหมด 
ช่องทางแรกๆ ที่พบปะอยู่ทั่วไปก็คือผ่านด่านศุลกากร ส่วนขายช่องทางอ่ืนก็คือเขาข้ามมาซื้อเองแล้วก็ขน
กลับไป 
ถาม  เป็นเงินสด 
ตอบ  ค่ะ แต่บางรายก็แล้วแต่ธรรมเนียการค้าขายของแต่ละราย อย่างพ่อค้าฝั่งมุกดาหารและพ่อค้าฝั่ง
นู่นเขาท ามาค้าขายกันนานแพคของก็ส่งไลน์มาสั่งซื้อและก็ส่งสินค้าไปให้ และก็เอาพวกขนส่งมาขนส่งเอง 
แล้วได้รับสินค้าพ่อค้าฝั่งลาวก็ข้ามมาจ่ายเงิน หรือบางทีเขามีญาติอยู่ฝั่งนี้ที่มีบัญชีก็โอนเงินเข้าบัญชีนั้น
แล้วแต่ธรรมเนียมกันค้าแล้วส่วนใหญ่เป็นเงินสด 
ถาม  ลองมาจะเป็น TT 
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ตอบ  TT ก็จะน้อยคือโอนแบบเราโอนเงินให้กันในเมืองไทย เช่น พ่อค้าฝั่งนู้นเขาก็จะมีคนรู้จักอยู่ฝั่ง
ไทยผมจะมาซื้อสินค้าร้านนี้นะ ล้านหนึ่งฝากโอนให้หน่อยเดี๋ยวผมข้ามมาผมจะเอาตังให้ 
ถาม  ก็คือการโอนปกติไม่ใช้เทรดไฟแนน ไม่ใช้ TT ไม่ใช้เอ๊าเวิด 
ตอบ  ใช่ๆ แต่รายใหญ่ๆ เค้าก็จะท าอย่างนั้น รายใหญ่ๆ ยอดเงินเยอะๆ ไม่มีใครมาโอนเงินเล็กๆ อย่าง
นี้แนวทางการค้ามีหลายรูปแบบก็อย่างที่บอกคือ 1, 2, 3 ก็ให้พ่อค้าที่มุกดาหารเนี่ยด าเนินการจัดหารถ
อะไรให้เลยและก็คิดค่าใช้จ่ายเลยโดยรวม ก็จะมีผู้บริการค่าขนส่งต่างหากส่วนพ่อค้าทางมุกดาหารก็จะ
เตรียมสินค้าตามออเดอร์และก็แพคไว้เดี๋ยวทางขนส่งเขาก็จะมาขนและก็ผ่านชิปปิ้งส่งไปเองของเค้า
ช่องทางต่อมาก็เป็นมาซื้อของหน้าร้าน กล่อง 2 กล่อง และก็ประเมินระหว่างที่ด่านถ้าเรือข้ามฝากและ
กลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่พวกเอารถมาเองข้ามมาเอง และก็มาเลือกซื้อและก็ใส่รถโดยสารตัวเองผ่านด่าน
ปกติ คือถูกต้องตามกฎหมาย แต่ว่ามีวิธีการในการค้าขายหลายช่องทางเหมือนอย่างท่ีทราบนี่แหละและก็
ถูกต้องตามกฎหมาย 
ถาม  นั้นหมายความว่าไงกับการเข้าถึงเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เข้าถึงจะมี 3 ประเด็นหลักๆ ประเด็นแรกคือ
ลูกค้าตัดสินใจเลือกบริการของแบงค์ อีกประเภทหนึ่งเลือกท่ีจะไม่ใช้ ประเด็นอะไรที่เขาจะเลือกไปใช้ 
ตอบ  เลือกที่จะไม่ใช้ ในส่วนของเราคือนโยบายภาครัฐสนับสนุน สนับสนุนด้านดอกเบี้ยไม่ต้องใช้
หลักประกันและก็ด้านความรวดเร็วซึ่งในส่วนของ SME แบงค์เนี่ยก็จะเข้มงวดรวดเร็วแล้วก็ใส่ใจลูกค้านี้ก็
จะเป็นสิ่งที่ท ากับลูกค้าที่นี่ เข้มงวดก็จะในเรื่องของต้องมีคุณสมบัติตามมาตรการ ถ้าคุณสมบัติได้อะไรได้
และก็เอกสารธุรกิจเอกสารทางการเงินและก็คาเล็กเตอร์ อันนี้คือเรื่องของการเข้มงวด เมื่อเข้าสู่
กระบวนการแล้วเนี่ยเราจะเร่งรัดให้มันเร็วที่สุด ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเคชหนึ่งจะไม่เกิน 3 อาทิตย์ จะทราบ
ผลอยูในกรอบของแบงค์ ทราบผลอนุมัติมันจะมีโพรเสทอยู่โพรเสทหนึ่งส่งให้ค้ าประกันและก็เบิกเงินอยู่ 
5 อาทิตย์ อันนี้คือโพรเสทปกติ ไม่จ าเป็นช่วงเร่งด่วนอะไรก็ตามก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ถ้าเคชไม่
ซับซ้อนมีเอกสารครบถ้วนก็ทราบผล 3 อาทิตย์ก็ได้ตัวประมาณนี้ ก็ความโปร่งใสนี่คือที่มุกดาหารนี้เขาจะ
รู้จัก SME แบงค์หมดในเรื่องของอันนี้เพราะว่าเราก็ท าตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องของความโปร่งใส 
5% 10% ในค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เนี่ยก็จะให้นโยบายเด็กไปเลยว่าหรือลูกค้าพบเราก็จะบอกไปเลยว่าช่วงท า
เรื่องเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่ลูกค้าชอบก็คือค่าประเมิน ค่าธรรมเนียมของธนาคารต่ า 
ค่าธรรมเนียมที่ว่าคือค่าธรรมเนียมเข้าโครงการคือ สมมติอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้เป็นค่าธรรมเนียม 
SME แบงค์ 10 ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนแต่ของแบงค์พาณิชย์จะอยู่ที่ประมาณ 2% นั้นคือลดต้นทุนไปได้และ 
2% อันต่อมาอันที่ 2 คือเราไม่มีการขายประกันชีวิตไม่มีผลิตภัณฑ์อ่ืนประกันชีวิต กองทุน อะไรไม่มี
ทั้งสิ้น เงินฝากเราก็ไม่ขอ เราให้สินเชื่อถ้าหากคุณมีคุณสมบัติเรื่องของการเข้มงวด 5C เราจะดูแลให้ไป
ตามเงื่อนไขมากน้อยตามวงเงินที่ขอหรือเปล่าเนี่ยก็คืออยู่ที่คุณสมบัติ 
ถาม  5C ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ  ก็จะมี Character คาเล็กเตอร์เนี่ยก็ลูกค้าอยู่ในสังคมนิสัยใจคอมีความรับผิดชอบหนี้ ไหม 
Capacity ก็คือความสามารถต่างๆ ที่เขาจ่ายหนี้เราได้ไหม ก็จะมีในเรื่องของคาเล็กเตอร์ส่วนแต่หลัง ๆ 
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Collaterals เรื่องหลักประกันเราไม่ค่อยจะอะไรเลย เพราะว่ามี กสย.เข้ามาค้ า ซึ่งเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่
ลูกค้าเข้ามาเรามันก็เป็นไปตามมาตรการของหลวงที่อยากให้ผู้ประกอบการเข้ามา แล้วก็พวก Capital 
คือลงทุนอย่างไรก็ตามลูกค้าต้องมีส่วนสบทบนะครับเพราะการลงทุนที่จะท าอะไรสักอย่าง 100% ถ้าเอา
แบงค์รัฐ 100% เนี่ยจะเป็นสิ่งยากว่าต้นทุนเพ่ิม เพราะฉะนั้นต้องผสมแคปปิตอลเป็น C ตัวที่ 4 ในเรื่อง
ของเงินทุนส่วนตัวสมทบ เอาแค่การสร้างบ้านเนี่ยตอนแรกเราก็เบิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องมี
ส่วนร่วมทุนที่จะสร้าง ตัวที่ 5 ก็คือพวก Condition พวกเงื่อนไข พวกภาวการณ์ต่างๆ ปัจจุบันที่ผ่านมา
บ้านเราภาวะเศรษฐกิจมันถดถอยแบงค์เราก็มีมาตรการตัวโพลีซีโลนออกมาก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง มี 4 กลุ่ม
ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งจะกระทบ 10% ต่อรายได้ สินเชื่อโพลีซีโลนเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อที่
นโยบายครม. เขาอนุมัติ 4% 3 ปี ปีที่ 4-5 ของ MLR ซึ่งมันออกมาก่อนที่ซอฟโลนก่อนหน้านี้ แสนล้าน
และก็บวกอีก 5 หมื่นล้าน ธนาคารทุกธนาคารเป็นคนให้นี้ ครม.เข้าให้เฉพาะ SME แบงค์ ส่วนหนึ่งใน 4 
กลุ่ม เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มค้าชายแดนที่ว่าซึ่งมันก็เป็นจุดแข็งที่ท าให้เขาเข้ามาสู่ระบบ 10 รายเนี่ย แล้วก็
วงเงินประมาณ 150 ล้าน อันนี้อยู่ในส่วนของอย่างใส่ใจลูกค้าเนี่ย รายละแสน 2 แสน แต่ก่อนให้สูงสุด
รายหนึ่ง 15 ล้าน 5 หมื่น จนถึง 15 ล้าน ที่ให้นโยบายมาเพื่อดูแลลูกค้า 
ถาม  ต้องดูรีควายเม้นของลูกค้าว่าจะได้เครดิตอะไร 
ตอบ  ต้องเข้าเกณฑ์ที่อยู่ใน SMM ด้วย อันนี้ในส่วนของกลุ่มค้าชายแดนที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นกลุ่มค้าทางตรงทางอ้อมหรือทางตรงผสมทางอ้อมนี่คือกลุ่ม AC ที่เข้าสู่ระบบ ที่นี้ประเด็นไหนบ้างที่ที่
เขาไม่ใช้ 
ถาม  เมื่อกี้เราพูดในส่วนประเด็นท าไมเขาถึงเลือกใช้ 
ตอบ  ตั้งแต่ผมท ามาเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกใช้ ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมท ามาเกตติ้งเนี่ยแทบจะน้อยมาก
เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าท าครั้งแรกเลยผมย้ายมามกราคม 58 
ถาม  ก่อนหน้านี้เป็นที่ไหนครับ 
ตอบ  ก่อนหน้านี้ผมเป็นที่กาฬสินธุ์ 54-57 ทั้งปีเลย ก่อนปี 53, 52, 51 ลงไปเนี่ยผู้ช่วยไม่อยู่ ผมเลย
ต่อยอดให้เพราะฉะนั้นผมท าตลาดอยู่เดือนเดียวแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่ท าให้งานมันมีปริมาณเยอะเข้ามา
เรื่อยๆ ก็เกิดจากมาตรการของรัฐส่วนหนึ่งที่ออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับภาวะ อันนี้จุดอ่อนว่าท าไมเขา
ไม่เข้ามานะครับ หลักๆ ในที่นี้จะน้อย แต่ผมจะพูดในหลักมันจะมีภาคอ่ืนที่เขาได้ประสบกับปัญหาว่า
ท าไมเขาถึงอยู่ยาก แต่ที่นี่ขอแค่ให้มีคุณสมบัติ 5C ที่ว่าและโดยเฉพาะ C ตัวแรกเนี่ยได้รับการดูแลจาก
ผู้จัดการทวงหนี้ทั้งหมด จุดอ่อนที่เข้ายากเลยคือ 1. ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย เอกสารการเงินเขาไม่ค่อย
พร้อมอย่างผมมีรายได้ล้านหนึ่งเนี่ยแต่เขาไม่สามารถเอาเอกสารมายืนยันได้เลย ซึ่งกรอบในการท างาน
เนี่ยแบงค์ชาติเขาดูเราตรวจสอบเขาดูเราสอบถามเขาดูเราทั้งสอบทานภายในแล้วก็บริษัทตรวจสอบบัญชี
ภายนอกไม่รวมแบงค์ชาติที่เข้ามาตั้งแต่ 1 มกราคมปีนี้ ตัวนี้มันท าให้เราต้องมีเอกสารที่อ้างอิงแต่
สมัยก่อนมันให้ลูกค้าท าบัญชีขึ้นมาได้แต่เรา แต่ ณ ปัจจุบันลูกค้าบอกท าบัญชีภายในไม่มีมีซื้อก็ไม่ได้เก็บ
ผมตั้งร้านมาเนี่ยปี 20 ปีนี่แหละผู้การเอายังไง สิ่งหนึ่งที่เรารอให้เขาท าก็ควรเตรียมตัวการฟูมฟักว่าอย่าง
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ล้านหนึ่งนะควรมีสเตทเม้นอย่างน้อยคนท าธุรกิจท ามาค้าขายเนี่ยคงไม่มีใครเก็บเงินไว้เป็นหมื่นเป็นแสน
ไว้ที่บ้านและมันต้องเข้าบัญชี 2. ก็ให้ท าบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆ รับซ้ายจ่ายขวาเราเป็นแบงค์ SME ดิ
วิล็อบ เนี่ยเดี่ยวจะมีภาพของอันนี้ออกมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับ SME แบงค์ อย่างนี้ดิวิล็อบเม้นท์แทรกเข้ามา 
SME ดิวิล็อบเม้นท์แบงค์ตอนอนาคตนี้แหละก าลังปรับแปรง 
ถาม  ก าลังเปลี่ยนแปลงโลโก้ 
ตอบ  โลโก้เดิมคือว่าจะมีดิวิล็อบเม้นท์ซึ่งเป็นแบงค์พัฒนานะครับ ซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็บที่เขาตั้งแบงค์
ขึ้นมาตาม พรบ. เมื่อปี 45 ซึ่งเราก็จะให้ค าแนะน าเขาอย่างดีท าบัญชีภายในสมุดเล่มแข็ง ๆ ยาวๆ เนี่ ย
วันนี้รับจ่ายถอนเท่าไหร่ ขณะเดียวกันในเรื่องของเป็นการซัพพอตเรื่องรายได้ ด้านซื้อขอให้มีบิลซื้อสัก
เดือน 2 เดือน ถ้าคุณมีประมาณอย่างนี้คุณเข้าถึงแหล่งทุนได้แน่นอนซึ่งหลายๆ คนก็เป็นท าอย่างนี้ 2 -3 
เดือนมาเราก็ท าเป็นลูกค้า เขาอาจจะมีความต้องการของร้านแต่เรามองว่าอะสัก 5 แสน 6 แสนก่อน ตาม
ทุนที่มีของธุรกิจเพราะเรามีเงินทุนแค่ 3 เดือนก่อนหน้านั้นเราไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับ ปัญหาหลักเลยใน
เรื่องของเอกสารอันต่อมา ถ้าพูดถึงแหล่งเงินทุนเฉพาะ SME ก็คือ เขายังไม่รู้จักแบงค์ SME มากขนาดผม 
PR ขนาดนี้บางรายเนี่ยเป็นผู้ส่งออกซ่ึงมียอดขาย 50-60 ล้านบาท เขายังไม่กล้าเข้ามา SME  
ถาม  อย่างตัวนี้ตัว C 2016 ยังใช้มั้ยตอนนี้รู้สึกเขาจะใช้แค่กสิกรอย่างเดียว 
ตอบ  คือ C 2016 เนี่ยผมเคยเข้าไปพบหรือยังหรอ 
ถาม  เขาเข้าใจทางรีไควเม้นท์ด้านเทรดอยู่แล้วตอนนั้นน่าจะคอมพลีทอยู่แต่รายย่อยเนี่ยเราฝึกได้มัน
จะด ี
ตอบ  เราก็แนะน าอย่างนี้ อย่างมีผู้ประกอบการการค้าชายแดนนะมีอยู่รายหนึ่ง เติบโตมาจากซื้อของ
แล้วหิ้วไปขายและท าตลาดฝั่งนู้นมีมั้ยใครจะเอาของอีกอาทิตย์หน้าจะมาอีกเนี่ย เริ่มจากหิ้วของอย่างนี้
นะคะ เสียค่าวางด่านนิดหน่อยก็ไปฝั่งนู้น ตอนหลังเข้าสู่ระบบเข้าบริษัทจดทะเบียบภาษีมูลค่าเพ่ิม ค้า
ส่งออกมีใบทะเบียนการค้าต่างประเทศแต่สิ่งที่เค้าน้อยตอนมายื่นแต่นั้นก็คือในเรื่องของ C ตัวที่ 3 
แคปปิตอล เงินสดของผู้ประกอบการน้อยนะคะในส่วนผู้ประกอบการน้อยเนี่ยมันก็เลยเข้าสู่ระบบการ
พิจารณาหนี้สูง DE ค่ะ DE สูงมันก็เกินเกณฑ์ที่แบงค์ชาติเขาก าหนดไป เช่น หนี้ 2 ล้านเนี่ยก็ควรมีส่วน
ทุนอยู่ล้านหนึ่ง 2-5 ต่อ 1 ไม่ควรเกินแต่เค้าไม่มีเลย เพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะน าและฟูมฟักว่าเอ็กพอต
และก็ขายควรจะมีโกดัง ออฟฟิตนี่เป็นหลักแหล่งที่ใช้ในการท าธุรกิจและมีที่ส่งออกสินค้า ซึ่งเราเข้ าสู่
กระบวนการของเราเพราะได้แหล่งลงทุนกับเราคือการท าโกดัง คิดว่ารายนี้น่าจะเติบโตอนาคตต้องขนส่ง
เอง หลายๆ รายที่ผ่านมา 
ถาม  ตอนนี้ของโลจิสติกส์ก็มีคอลัมอยู่ 10 คอลัม 
ตอบ  รายใหญ่เขาก็เก่ง 
ถาม  ในส่วนที่ผู้ประกอบการอยากใช้แต่ไม่เข้าถึง 
ตอบ  ถ้าพูดถึงสาขามุกดาหารไม่มีปัญหาอยากเข้าถึงมีคุณสมบัติตามที่ว่า 
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ถาม  แต่ไม่สามารถเข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่มีเป็นไปได้มั้ยที่ผู้ประกอบการจะมีแนวคิดกลัวเอง เอ้ย
เอกสารแบงค์ไม่เคยเดินเราก็จะคุยพอฟังนู่นนี่นั้นเอามาจับกัน ซึ่งฟันธงเลยแต่อยากเข้านะ 
ตอบ  ซึ่งถ้ามานี่เราก็จะแนะน าว่ามีมั้ยนี่ๆ นะ ผมจะได้ให้เต็มที่เลยตามความศักยภาพทางธุรกิจนั้น ๆ 
อย่างนี้ได้เลย แล้วสมมติว่าผมไม่มีโฉนดที่ดินละได้มั้ย แบงค์เราก็ไม่โปรดักเฉพาะ SME นะว่าใหม่ๆ เดิน
มาเนี่ยมีที่แบงค์อ่ืนแหละ เอกสารหลักคอแอกเสจที่แบงค์พาณิชย์ สมมติแบงค์กสิกรเนี่ยผมอยากเพ่ิ ม
วงเงินสัก 5 ล้าน เพ่ิมช่วงนี้ผมไม่มีหลักประกัน เราก็มาดูคุณสมบัติได้ไม่เป็นไรผมอนุมัติแล้วผมส่ง กสย. 
กสย.ค้ ามาแล้วมาเซ็นสัญญาเลยแล้วเอาหลักประกันมายิ่งโครงการนี้หลวงมาค้ าให้ปกติคิดค่าธรรมเนียม
อยู่ 1.75% ของหนี้แต่ว่าโครงการนี้ที่แรกไม่เสีย 82,500 เสียอันนั้นเขาลดคอลไปแล้วและปีแรก 1, 2, 3 
ลด 4% แบงพาณิชย์ดอกเบี้ย SME แบงค์นี่ต่ าตามมาตรการของหลวงเนี่ย 4%-3 ปี ก็คุ้มแล้วนะ แต่
เดียวกันถ้าไซด์ธุรกิจประมาณนี้ดอกเบี้ยไม่ต่ ากว่า 10 ดอกเบี้ยแบงค์พาณิชย์ 10 พ้อนเอ็นอี 3 เอาแบบ
เนื้อเดียวกันนะไม่มีหลักประกันเขาจะคิดดอกเบี้ยถ้าพ้อนเอ็น 3 และประกันชีวิตอีกคิดค่าเฉลี่ยเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยก็ปีละประมาณ 2 10+3+2 + 15% ปีแรก เพราะฉะนั้นของเราเนี่ย 4% ค่าพ้อน ต่ าว่า 10% เงิน 
5 ล้าน เท่ากับปีนั้นมีออกรถคันหนึ่ง นั้นคิดแบบนี้เวลาไปคุยกับลูกค้าก็แบบนี้ ก็เราบอกลูกค้า MLR มี
มูลค่าบ้านๆ ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็บอกว่าเท่านี้ แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ย แต่ถ้าวงเงิน 10 ล้าน
เหมือนจะเปรียบเทียบกับรถว่าเงินเท่านี้ได้รถอะไรยี่ห้ออะไร มันจะเห็นภาพ ถ้า 1 แสน 2 ล้าน 3 ล้าน ได้
เลย นี่เหตุผลว่าท าไมเขาเข้ามาเพราะว่าดอกเบี้ยต่ า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า 
ถาม  แล้วฟรีต่างๆ ของ SME จะต่ ากว่าแบงค์พาณิชย์มั้ย 
ตอบ  ถ้าไซด์ 15 ล้านลงมาถือว่าต่ ากว่าทุกธนาคารนะ 
ถาม  เพราะฉะนั้นถ้าว่าต่ าผู้ประกอบการก็จะมองไม่ว่าจะฝืดหรือคาเล็กชันหรือจะเป็นดอกเบี้ยที่จะ
เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นฟิกหรือโฟตครับ 
ตอบ  โฟตเรทขึ้นลงมันก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลวงอนุมัติของมาเนี่ยส่วนใหญ่ 4% 
คงท่ี จะข้ึนจะลงอะไรก็ 4% ปีที่ 4-5 เป็นโฟลตเล็ต เป็น SLR แต่เราก็ตัด 6.875 ที่หลักประกันดอกเบี้ย 
ถาม  6.875 ยังไม่มีบวกใช่มั้ย 
ตอบ  ไม่มีบวก เวลาแจ้งลูกค้า MLR ท่วม 6.875 ให้เค้ารู้คิดออกมาก็จะอยู่ประมาณ 50 กว่าสตางค์ต่อ
เดือน ถ้าผู้ประกอบการซึ่งปกติท ามาค้าขาย รายที่เค้ายืนอยู่ได้เนี่ยเงินที่เค้าไปต่อยอดบริหารจัดการ ได้
เยอะสามารถจ้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจเยอะแยะ 
ถาม  และ ณ ปัจจุบันนี้จากการที่ผู้การดูแลผู้ประกอบการ การค้าชายแดนคิ ดว่าทักษะของ
ผู้ประกอบการที่นี่ทางการค้าชายแดน ทางด้านการเข้าถึงของการเงินคิดว่าทักษะเค้าโอเคม้ัยครับ 
ตอบ  มันจะแยกได้ 2 กลุ่มนะ กลุ่มท่ีมีบุคคลเข้าจะเข้าระบบเหมือนตัวอย่างที่ผมแนะน าไปยกตัวอย่าง
ไปรวมทั้งอินโดไชน่า อินโด 2006 
ถาม  พงษ์มณีนี้โอเค 
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ตอบ  เค้าเป็นลูกค้าดีรายกลุ่มนี่เป็นรายใหญ่ อินโด 2006 พงษ์มณีก็เหมือนกันเขาเป็นเจ้าใหญ่มานาน
แล้วตั้งแต่ผมเด็ก เขาก็มาค้ าตั้งแต่หิ้วของไปฝั่งนู้น กลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกยังไม่เข้าระบบจะไม่รู้อะไรแต่เค้าก็
จะมีบันทึกภายในของเขา 
ถาม  คนที่ยังไม่เข้าระบบตอนนั้น อย่างที่นิคมก็มีการเข้าถึงการเงินในส่วนที่เรียกว่านอกระบบเช่น ซื้อ
ขายอย่างเป็นเงินสด เป็นโพยก๊วน ส่วนนั้นเค้าก็จะมีความรู้ในด้านถัดไป เค้าเข้าถึงกันทางด้านนั้นเนอะ 
แต่ในส่วนของระบบการแบงค์ 
ตอบ  มีแบงค์ด้วยแต่เป็นแบงค์พาณิชย์และก็มาเข้าทางแบงค์เรา ถ้าเป็นแบงค์อ่ืนจะน้อยมากเพราะ
ค่าธรรมเนียมสูง เค้าคิดอินเวิดเอ้าเวิดน้อย น้อยมาก เจ้าใหญ่ๆ ยังไม่ใช้เลย บางราย 
ถาม  ส่วนที่โพยก๊วนจะใช้เป็นค่าสินค้าหรือค่าแรงครับ 
ตอบ  ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เค้าก็จะรู้ระบบหมดแล้ว ค่าของ 
ถาม  ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเอ็กใช้เล่นดีกว่ามั้ยดีกว่าถ้าผ่านระบบ 
ตอบ  ก็ถือมาจ่ายไม่ได้ผ่านระบบเพราะระบบอยู่นี้มีกรุงศรีแบงค์เดียวที่นี่ก็มีไทยพาณิชย์แบงค์เดียวนี่
แหละก็ไม่สะดวก 
ถาม  ก็จะเป็นประเด็นฝั่งเขาก็จะมีปัญหาด้วย ฝั่งเราก็จะยังไม่ซัพพอตกันด้วยครับ ในส่วนประเด็นที่
ผมเขียนมา ไม่ว่าจะเป็นที่ทีมหรือว่าการค้าชายแดนทั่วไปที่ได้พูดคุยสมหวังก็มีข้อมูลเผอิญทางท่านก็จะ
เน้นทักษะทางการเงินกับการเข้าถึงก็คือที่ผมจะคุยก็ประมาณส่วนที่เป็นพ้ืนฐานในการที่ผมจะไปออก
แบบสอบถาม แล้วผมจะส่งข้อมูลมากรอกแบบสอบถามอีกทีหนึ่งว่าการวิจัยสมบูรณ์ อันนี้จะเป็นพ้ืนฐาน
ก่อนขอบคุณ 
ตอบ  ถ้าเราจะอยู่ SME จะเชิญมาเป็นผู้ช่วยหรือเป็นรองครับ 
ถาม  พ่ีรู้จักพ่ีแอ็ดดี้ เกรียงไกร ที่อยู่ส านักงานใหญ่ 
ตอบ  รู้จักคอเบียร์ด้วยกัน 555 ก็โดยรวมในการค้าชายแดนที่มุกดาหารก็ดีขึ้นคุยที่ด่าน เก้าหมื่นเกือบ
แสนละ 
ถาม  แต่ตอนนี้นครพนมก็แชร์แล้วบางส่วน 
ตอบ  มีการไหลกลับมาที่มุกบ้างมั้ย 
ถาม  คือประเด็นการไหลกลับนี่คือมันเป็นระเบียบราชการทั้งนั้น ต่างกันครับที่จะมีขั้นตอนมากขึ้นก็
เป็นแฟก็เตอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันใช่มั้ยครับ 
ตอบ  ถูกเพราะตอนนั้นมันเปิดใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง พ่ึงเปิดไป 1-2 ปีนี้มั้ง ปี 57 ที่นี้ก็เลยโดนแชร์ไป
จากแสนกว่าเหลืออยู่หกหมื่นกว่า และก็ปี 58 ก็ขึ้นมาเก้าหมื่นอีกสามหมื่นกว่าเพราะเช่นนี้เราก็เป็นเส้น
ยุทธศาสตร์อีกยุคหนึ่ง 
ถาม  ส่วนใหญ่จะเป็นชายแดนมากกว่าผ่านแดน ผ่านแดนจะไกลใช่มั้ยครับ ถ้าผ่านแดนไปเวียดนาม
จีน ต้นทุนสูง 
ตอบ  อยู่ที่นี่ผ่านแดนอย่างเดียวครับ 
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ถาม  ต้นทุนขนส่งก็จะถูกกว่าครับ 
ตอบ  ค่ะ 
ถาม  ในโปรเจค 4% นี้ผู้ประกอบการสนใจเยอะมั้ยครับ 
ตอบ  เยอะครับก็ ครบ.นัดมา 16 กพ.เดือนละ 1 พันล้าน ตอนนี้เหลืออยู่เท่าทุนมั้ง 
ถาม  ตอนนี้ผมได้รายชื่อผู้ค้าส่งออกกับน าเข้าแต่ละพ้ืนที่ กระทรวงพาณิชย์เราต้องเข้าไปเป็นเวิบเปอร์ 
กระทรวงพาณิชย์เราต้องรีจิกส์เข้าไป ข้อมูลส่งออกน าเข้านี้ เราเอาไปท าอะไรที่รายชื่อทั้งหมดนี้ ผมได้
จากกระทรวงพาณิชย์ 
ตอบ  ผมขอไฟล์หน่อยได้มั้ย 
ถาม  ได้ครับเดี๋ยวส่งทางเมลให้ 

 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ณ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2560 : จังหวัดสงขลา 
 
 

 

หน่วยงาน : ส านักการค้าต่างประเทศ เขต  
  2 (หาดใหญ่) สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณณรงค์ชัย กุศลธรรมรัตน์ 
  นักวิชาการพาณิชย์ระดับ 
  ช านาญการ 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.37 ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่) สงขลา 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณณรงค์ชัย กุศลธรรมรัตน์ ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่) 
สงขลา สามารถสรุปรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ส านักการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่) เป็นส านักงานการค้าระหว่างประเทศ ที่จะมี
นโยบายเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ เดือนตุลาคม 2559 จะมีการเปลี่ยนเป็นดูแลเพียงจังหวัดสงขลา 
จังหวัดเดียว โดยขึ้นอยู่กับพาณิชย์จังหวัด และ จังหวัดอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน ก็ขึ้นอยู่กับพาณิชย์จังหวัดแต่ละ
จังหวัด โดยมีพนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และ มีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ สิทธิประโยชน์ 
อบรม และมีการให้บริการออกเอกสารแสดงแหลงก าเนิน 600 ชุดต่อเดือน 
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 2.มีแนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดนว่า สถิติการค้าชายแดนมีปริมาณและมูลค่าการค้าชายแดน
มากขึ้น โดยผู้ประกอบการเป็นกลุ่มเดิม ที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสะเดา และ อ่ืน ๆ ของจังหวัดสงขลา เป็น
อุตสาหกรรมครอบครัวและมีการถ่ายโอนมารุ่นลูก 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 
ความรู้และความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่นและทัศนคติ รวมทั้งลักษณะบุคคลของ
ผู้ประกอบการเอง เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ 1.มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ และ รัฐ
พยายามส่งเสริมบวกความรู้รุ่นใหม่ได้ดี 2.รุ่นเก่า เปลี่ยนแปลงยาก 3.ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์มากขึ้น 
4.คนรุ่นใหม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และ การแข่งขัน 
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า ระบบการช าระเงินของผู้ประกอบการ 1.ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ โดยรัฐจะส่งเสริม และ สื่อสาร เพ่ือให้ผู้ประกอบการปรับให้เข้าระบบธนาคารพาณิชย์
ต่อไป 2.นอกระบบ 2.1.ส่วนใหญ่จะใช้เงินสดมากกว่าที่เป็นสกุล ริงกิต 2.2.โพยก๊วนมีมากทั้งค่าสินค้า
และค่าแรงงาน เนื่องจากจะช่วยให้การค้าชายแดนรื่นไหล สะดวก ท ามานาน และ ต้นทุนถูกมากกว่า
ธนาคารพาณิชย์ และ รับแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนจากริงกิตเป็นบาท 
 

 

 
หน่วยงาน : ด่านศุลกากรสะเดา สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณวุฒิพงษ์ ท้าวฟ้า 
  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่  
                     2 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.38 ด่านศุลกากรสะเดา สงขลา 
 
 จากการสัมภาษณ์ คุณวุฒิพงษ์ ท้าวฟ้า ด่านศุลกากร สงขลา สามารถสรุปรายละเอียดจากการ
สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1.ด่านศุลกากร สะเดา สงขลา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2458 ที่เปิดปิดท าการ 05.00-23.00 น.ไม่เว้น
วันหยุดราชการ  
 การส าแดงต่อด่านศุลกากร 1.อดีต ด่านฯจะก าหนดราคาไว้เป็นหลักไว้เทียบ 2.ปัจจุบัน ด่านฯตั้ง
ไว้นั้น ได้ท าการยกเลิก แต่ให้ยึดตามราคาที่ผู้ประกอยการส าแดง (ยึดตามการค้าโลก) กฎ ระเบียบ 
กฎหมาย FTA C/O Certificate 
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 ด่านฯ สะเดา จะมีการท าด่านศุลกากรแห่งใหม่ 596 ไร่ เซ็นต์สัญญาสร้างเมื่อง 31/05/2559 
เพ่ือรองรับ Custom Immigration and Quarantine (CIQ)  โดยที่ ศุลกากร(Custom) ตรวจสินค้า 
ตรวจของ ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ตรวจคน ตรวจรถบุคคล สาธารณะ และ หน่วยงานเฉพาะ
ด้านที่เกี่ยวข้อง (Quarantine) ที่ตรวจเฉพาะด้าน เช่น กรมปศุสัตว์ พืช  โดยที่โครงการนี้แล้วเสร็จ จะมี
การสร้างถนนเชื่อมต่อเพ่ือเข้าสู่ด่าน และ จะมีการประกาศให้เป็นด่านถาวร โดยที่กรมทางหลวงสร้าง
มอเตอร์เวย์จากหาดใหญ่จะเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4  
 2.มีแนวคิดเก่ียวกับการค้าชายแดนว่า รูปแบบการค้าชายแดน 1.ฝั่งมาเลเซีย จะเป็น Duty Free 
Complex 2.ฝั่งไทย 2.1.ร้านขายของทั่วๆ ไป แต่จะมีชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของร้าน 2.ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 
เซเว้นอีเลปเว่น McDonald’s 3.ร้านทอง 4.โรงแรม ที่พัก 5.อื่น ๆ  
 สถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 2558 รวม 1,001,240.52 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 1.มาเลเซีย 485,758.96 ล้านบาท 2.เมียนมา 3.สปป ลาว 4.กัมพูชา 
 การค้าระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ้นตลอด 1.เพราะด่านสะเดา บ้านด่านนอก ใหญ่ที่สุด อยู่ตรงข้าม
รัฐเคดาร์ มาเลเซีย มีเส้นทางสายหลักไปมาเลเซีย ท่าเรือปีนัง (ไม่เกิน 200 กม) และ ท่าเรือกลาง (475 
กม) และ วิ่งไป สิงคโปรไม่เกิน 823 กม 2.ด่านปาดังเบซาร์  จะอยู่ตรงข้ามเมืองปาดังเบซาร์ รัฐปริศ 
มาเลเซีย เน้นการขนส่งทางรถไฟ จะขนานมากับทางรถยนต์ที่ไปบัตเตอร์เวิด(ปีนัง)  3.SEZ ส่วนของปา
ดังเบซาร์ ที่มีโครงการรถไฟรางคู่ จากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์ เชื่อมกับมาเลเซียที่มีรางคู่อยู่แล้ว 4.
ข้อตกลงระหว่างไทยกับมาเลเซีย เกี่ยวกับรถขนส่ง ตกลงว่า เลยด่านแล้ว ไม่จ าเป็นต้องถ่ายรถ แต่ให้ขับ
เลยเข้าไปถึงปีนัง หรือ โรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport : 
AFFIST) ที่เป็นแผนส าหรับโครงการในอนาคต ที่ต้องมีการลงทะเบียน โดยให้ไทยเป็นประเทศกลาง
ส าหรับประเทศต้นทางจะผ่านไปปลายทาง ถึงแม้จะเสียเปรียบก็ตาม คู่กับ กรอบความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการอ านวยสะดวกในการขนส่งผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 
of Goods in Transit : AFFGIT) โดยเป็นการขนส่งสินค้าไปประเทศที่ 3 จากต้นทาง ไปยังปลายทาง 
โดยไม่ต้องถ่ายสินค้า แต่ต้องการลงทะเบียน 
 SEZ คนละส่วนกับศุลกากร จะเน้นยางพารา และ อาหารทะเล โดยมีหน่วยงานที่ต้องเข้ามาดูแล 
คือ 1.การนิคมอุตสาหกรรม 2.เอกชนดูแล พ้ืนที่ใดที่ผู้ประกอบการมาเช่า/ซื้อ ในพ้ืนที่ SEZ และ ยื่นขอ
ใช้สิทธิ์ 
 การลงทุนที่บ้านด่านนอกระหว่างไทยกับมาเลเซีย 1.สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และ ที่พัก 2.สวน
สนุก 3.การประยุกต์ให้เข้ากับสวนยาง 4.สวนสนุก VJ Park เริ่มจากชื่อเดิมเป็นบ่อตกปลา VJ และ 
5.Wishing Corridor  
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 สินค้าผ่านแดน (Transit) ผ่านไทย ไปประเทศที่ 3 เช่น ต้นทางเป็นลาว ผ่านแดนคือไทย 
ปลายทางคือมาเลเซีย ซึ่งเป็น Cross Country ที่มีจุดก าเนิดนอกประเทศ ผ่านไทย ปลายทางเป็น
ต่างประเทศ แต่ถ้าเป็นสินค้าข้ามแดนหรือส่งออก จากไทยไปมาเลเซีย 
 ปัญหาและอุปสรรค เส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพฯ ไป สงขลา มีเส้นเดียว คือ ทางหลวง
หมายเลข 4  ดังนั้นทางแก้ไข คือ 1.มอเตอร์เวย์จากหาดใหญ่ ไป อ าเภอสะเดา 2.รถไฟรางคู่จากหาดใหญ่
ไป ปาดังเบซาร์ 
 3.มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินว่า ผู้ประกอบการมีการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมต่อการพัฒนา จนก่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาตัวเองและ
องค์กร และน ามาท าการตลาดให้ดีขึ้น โดยใช้ Social Media มากขึ้น และ มีแนวคิดทัศนคติที่ดีต่อระบบ
ธนาคารพาณิชย์ 
 4.มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงทางการเงินว่า มี 2 ระบบ คือ 1.ระบบธนาคารพาณิชย์ และมี
แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ Trade Finance ที่เป็นการเปิดด้วย L/C มากขึ้น 2.นอกระบบ 2.1.เป็นการใช้
เงินสด ที่เป็นสกุล ริงกิต 2.2.โพยก๊วน เป็นตัวแทนทางการเงิน ตัวแทนที่ท าหน้าที่รับเงินและ ช าระเงิน
แทน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเงินตราจากริงกิตเป็นบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร 
 

 

 
หน่วยงาน : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  
  สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ์ 
  นายด่านศุลกากร 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 2 มิถนายน 2559 

ภาพผนวก ค.39 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ สงขลา 
 
(ตอนนี้แนวโน้มทางด้านการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับของที่นี่ ) ส่วนมากยังไม่มีอะไรคืบหน้า (นั่น
หมายความว่าจากเดิม) การน าเข้าส่งออกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ายอดส่งออกมูลค่าลดลงเพราะ
ราคายางมันตก (ราคายางมันตกด้วย) ราคามูลค่าส่งออกมันตกไปด้วย (ตรงนั้นด้วยทั้งๆที่วอลลุมพอๆ
เดิม) เท่าเดิม (คือเท่าเดิมเลยแต่ตัวมูลค่าเท่านั้นอาจจะมีผลในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยไหมครับ ) 
เรื่องราคาอย่างเดียวเลยมันไล่ตามสเต็ปลงมาเลยคือปี54เนี่ยเริ่มโด่งปี๊ดเพราะว่าราคามัน40บาทต่อกิโล 
(มันก็คอยเทรนลงมาเรื่อยๆ) มันไม่น่าใช่อัตราแลกเปลี่ยนก็50%ของมูลค่าที่ส่งออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยาง
จริงๆสัก70กว่าเปอร์เซ็นจะเป็นยางเพราะส่วนมากไม้ยางพาราจะเป็นตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าที่ที่เขตพัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษที่ผมลงตั้งแต่ปี57แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรืออะไรนะครับเพราะว่า
มันจะขยายตรงพืชพูดในส่วนของประดังเบซาร์ชาวบ้านเค้าก็อยู่ปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทางเทศบาล
เค้าจะมีโครงการไรต่างๆเพ่ือจะพัฒนาหรือกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นแต่มันไม่ง่ายไงจะท าไรสักอย่างไงเค้า
อยากจะเปิดช่องขาวแดงซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นช่อง (ซึ่งด่านเรามีอยู่) เพราะทุกอย่างมันจัดเข้าระเบียบไป
หมดแล้วอยู่ดีๆจะกลับไปฟ้ืนเหมือนเดิมการจะเปิดช่องเนี่ยถามว่ามาเลเซียเอาด้วยไหม ก็ใช่ว่ามาเลเซีย
เค้าอยากเล่นด้วยกับเราเพราะมันมีช่องทางเข้าออกเค้าก็ไม่ได้เดือร้อนอะไรเพียงแต่เราเนี่ยสินค้าส่งออก
เนี่ยประมาณแสนกว่าล้านจะไปอาศัยมาเลโดยเฉพาะจะไปลงทุนปีนัง (แล้วก็ในส่วนของตรงช่องขาวแดง
เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเป็นสินค้าปริมาณไม่มากนัก) ชาวบ้านจริงๆ (อ่ะชาวบ้านจริงๆเลยเหมือนกองทัพมดพวก
นั้นแหละ) นั้นแหละมันก็เลยวุ่นวายกันหรือเค้าไม่อยากจะเปิดเป็นไอเดียของเทศบาลเทศบาลประดังเบ
ซาร์และก็สวนตรงข้ามซึ่งอันเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่ามีป่า มีต้นไม้100ปีอยู่ตรงเนี่ยเค้าก็เลยอนุรักษ์นิยมให้
หมดไว้ก็ไม่รู้จะท ายังไง (ก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาต่อต้านมีแนวคิดที่ไม่เห็นด้วย) แต่ถามว่าเทศบาลผลักดันแค่
ไหนผมว่าตอนเนี้ยมันมีโครงการของภาครัฐลงมาอยู่ซึ่งรถไฟรางคู่ (ไฟนอลแล้วใช่ไหมครับ) รถไฟรางคู่เค้า
ใช้วิธีการไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงการพีไอเออยู่จัดเสร็จผมเห็นว่าน่าจะเสร็จประมาณปี61-62ไม่รู้ถึง
เท่าไหร่ส่วนมอเตอร์เวย์ก็ผมไม่แน่ใจมอเตอร์เวย์เสร็จเมื่อไหร่การวิจัยก็ผ่านไปหมดแล้ว มอเตอร์เวย์นี่เริ่ม
จากหาดใหญ่ใช่ไหมก็ต้องผ่านปาดังก่อน ก่อนจะไปถึงสะเดา (ผ่านก็บทบาทเมื่อแนวคิดที่ต่างชาวบ้านก็
จะลดน้อยลงไปแหละ) ไม่มีนะผมว่าเค้าไม่มี (อันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมฮ่ะ) เรื่องรถไฟเค้าก าลังเค้าก็รับได้
เพราะรถไฟง่ายๆเค้าก็ใช้เส้นทางรถไฟเก่าที่ที่เข้ามา (มันมีเฟ็กเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วค่อยมาปรับใหม่) แล้ว
ก็อยากจะเปิดให้มันถึงเที่ยงคืน (ปัจจุบันนี้เปิดถึงแค่3ทุ่ม) แค่3ทุ่ม-5ทุ่ม ทุ่มนึงก็ไม่มีใครแล้วเงียบ (แต่ที่
จังโหลนเค้าให้เท่าไหร่ 5 ทุ่ม) จังโหลน 5ทุ่มเค้าจะเปิดถึง24ชม.เพราะว่าการที่เปิด24ชม.(มันฟรี ถ้าฟรี
มันคอนโทรลยาก) ธุรกิจโรงแรมจะว่ายังไงเพราะไม่มีใครนอนเลย อย่าง24ชม.ที่จริงผมไม่เห็นด้วยแต่ว่า
ถ้าเขาจะเอาเราไม่ว่าแต่ท าให้ได้ ปาดัง สะเดาทุกคนพร้อมอยู่แล้วแต่อยู่ดึกแค่ไหนมันน่าคือท าความ
สะอาด (ให้บริหารจัดการไป) ส่วนปาดังก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมเขตพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนักลงทุน
จะได้ก่อนแล้วก็จ้างแรงงานชาวบ้าน ปาดังผมยังไม่เห็นมันจะมีอะไรเพราะกิจกรรมส่วนของจังหวัดสงขลา
เนี้ยจะไปอยู่ที่สะเดาตอนนี้ก็ยังเฉยๆอยู่  (สะเดาก่อนหน้าเนี้ยอาจจะช่วงก่อนผมจะคุ้นเคยค าว่าปาดัง
มากกว่าสะเดาเนี้ยนะซึ่งเดิมแล้วด่านหลักเราจะอยู่ที่นี่ ) ใช่ครับคือปาดังเกิดจะครบ100ปีแหละแต่ว่า
กิจกรรมอยู่ที่นี่หมดพอที่นี่หนักเข้าๆวุ่นวายถามว่าคนปาดังรู้สึกยังไง ปาดังมันใกล้ตายแล้วมันไปโตที่ด่าน
นอกมันก็เลยแห่ไปทางนู้นหมดปาดังก็กลับสู่นิ่งเงียบไปเลย (ที่ด่านนอกนี่มันมันโตเร็วเกินไปไหมครับ) ผม
ว่าโตน่ากลัวนะมันจะกลายเป็นแหล่งผู้มีอิทธิพล (ด่านนอกนี่เริ่มโตมาตั้งแต่ปีไหนครับเนี้ย) ย้อนไป10ปี
ครับก็ประมาน (ผมแค่นิ่งไปผมไปที่ด่านตรงนั้นพอคุยเสร็จลองข้ามไปฝั่งนู้นมันต่างกันมากเลยอันนี้ผมคน
พ้ืนที่นะไม่คือหมายถึงที่จังโหลนตรงบริเวณตรงด่านนอกอาคารเบื้องต้นมองเรื่องอาคารก่อนเลยธุรกิจ
โรงแรมห่างจากตรงจุดนั้นที่มาเลเค้ามาเที่ยวด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านค้าย่อยก็จะมีเยอะแยะเป็นจุด
คล้ายกับบริเวณแถวสีลมคอนเซ็บเดียวกันเลย เชียงใหม่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวคอนเซ็บอย่างนี้
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เลย) ด่านนอกเนี้ยมันมาโตถัดจากปาดังเบซาร์คือปาดังเบซาร์เนี่ยมันมีช่องขาวแดงติดพอติดช่องการค้า
ขายมันก็ไม่เวิร์คไม่ได้มันก็เลยขยับไปที่ด่านนอก ด่านนอกเนี่ยคนลงทุนเนี่ยที่ใช้โรงแรมไรต่างๆที่เห็นมัน
ของชาวมาเลเซียนายทุนมาเลเซียเค้ามาลงทุนไม่ใช่ของคนไทยเพราะที่ดินมันแพงมากแพงกว่ากรุงเทพ
เสียอีกยกตัวอย่างเช่นตึกแถวริมถนนเนี้ยกรุงเทพกาญจณาภิเษกริมถนนเนี้ยอาจจะ4ล้านสองตึกแถวสี่ชั้น
ดาดฟ้าสี่ชั้นครึ่งแต่ที่เค้าเอาไปห้าล้านกว่าซึ่งเป็นตึกแถวริมถนนแค่สามชั้นราคามันเว่อร์แล้วเหมือนเค้า
เราไม่อาจได้ที่บางขุนเงินแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีคสช.เนี้ยไม่ใช่คสช.หน่วยงานเป็นคนประชุมมาเลเซี ยคน
หนึ่งที่หาดใหญ่ความผิดปกติที่มาเค้ามาตรวจสอบแต่ผมไม่ทราบอันที่ขึ้นไปบนตึกสูงที่ด่านนอกแล้วมอง
ลงมาจะเห็นว่ากระจุกอยู่แค่โซนเดียวที่เหลือเป็นสวนยางหมดเลยแล้วก็ท้องถิ่นรองรับความเป็นธรรมเช่น 
สิ่งแวดล้อม ผังเมือง รายงานนอกพ้ืนที่ไรแบบเนี่ย อบต เทศบาลมะขามไม่มีศักยภาพพอรองรับในการ
บริหารจัดการ (อันนี้คือมุมนึงมุมท่ีมองที่คุยกันแค่นั้นเอง) ปาดังเบซารบ์อกว่าน่าจะรอรถไฟรางคู่นะน่าจะ
พอมีอะไรกระตุ้นได้บ้างแต่จริงๆแล้วมันก็ติดปัญหาเพราะด้วยพ้ืนที่มันไม่พอรองรับการเจริญเติบโตจริงๆ
หาขยายล าบากเพราะมันที่เอกชนหมดกว่าจะซื้อกว่าจะตั้ง กว่าจะตั้งปีนี้กว่าจะซื้อที่ดินเค้าซื้อกันง่ายแล้ว
มันเคยเป็นไอเดียของการรถไฟว่าเค้าจะท าที่สถานีท่าข่อยซึ่งทางเนี้ยจะห่างประมาณ 5 กิโลที่รถไฟไม่ใช่
ที่สถานี รถไฟเค้าก็บอกที่ตรงนั้นเดิมที่มี200กว่าไร่คุยไปคุยมาบอกมีแค่50ไร่และ200กว่าไร่มีชาวบ้านแต่
การรถไฟบอกแต่ถามว่าทุกวันเนี้ยเราอาศัยมาเลอยู่มาถึงบริษัทซึ่งแค่ยกของขึ้นรถไฟ (อันนี้คือแค่ชิดตู้) 
คือของไทยทุกวันนี้ (ปกติถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปแล้วเค้าจะเข้ามาค่อยถ่ายถ่ายของออกเพ่ือเข้าโลจิสติกส์
ของอีกประเทศนึงอันนั้นก็เหมือนทั่วไปเนาะเพราะว่าถ้ามีการถ่ายเมื่อไหร่นั้นหมายความว่ารายได้เกิด
ของประเทศเค้าแหละธุรกิจเกิดแหละแรงงานเกิดแหละมันเป็นของประเทศใครประเทศมัน ) แล้วทั้งสอง
อันเนี่ยถามว่าศุลกากรได้ตรงไหน (ถ้าพูดถึงแนวโน้มถ้ามีความเป็นไปได้ส่วนของการรถไฟนั้นน่าจะเกิด
ประโยชน์เยอะไหม) ผมมองว่ามันของเราท ามันท าฝ่ายเดียวไม่ได้ (คือต้องยอมรับทั้ง2ฝ่ายถ้าผ่านประเทศ
เต็มมันจะเป็นสินค้าผ่านแดนของเค้า) ใช่ มันติดแค่ว่าเค้าจะให้แค่ไหนเค้าจะอนุญาตให้ราท าอะไรได้บ้าง 
(เพราะถ้าผ่านแล้วเค้าได้อะไรบ้าง) ไม่ง่ายผลประโยชน์มันไม่ง่าย (มันเป็นอะไรที่พูดยากนั่นคืออีก
ส่วนนึงเนาะ) ส่วนใหญ่ปาดังเบซาร์ก็มีแค่เนี้ยไม่มีอะไรส่วนต่างแดนก็มากขึ้นมานิดนึงก็เพ่ิมขึ้น8แสน9
แสนต่อปี ปีงบประมาณท่ีได้นะแต่ทีนี้งบประมาณที่ได้ (แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนี่เป็นรายเก่าไหมครับ) 
เจ้าเดิม (เจ้าเดิมทั้งนั้นซึ่ง ณ ปัจจุบันเนี่ยช่วงที่ของเด็กรุ่นใหม่แหละที่พ่อแม่เค้าถ่ายทอดมาให้เค้าเปลี่ยน
มาให้แหละ) ก็บางบริษัทเริ่มที่สะเดามาออกท่ีปาดังแหละเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เค้าต้องการ (ต้องรอเวลา
เนาะ) ที่เหลือก็ยังยึดติดที่สะเดา (ถ้ายึดติดกับสะเดามันก็ต้องไปมีต้นทุนเรื่องเวลาคือการรอคอยเยอะเลย
ตรงนั้นแต่ถ้ามาที่นี้การรอคอยไม่มีแหละแต่เพ่ิมต้นทุนการขนส่งเพ่ิมขึ้นไหม การข้ึนต้นทุนก็เพ่ิมข้ึนเนาะ) 
มาเลเซียที่ว่า (ไปที่ไหนปลายทางที่ไหน) ซึ่งผมก็ภาวนาอย่ามาเยอะเลยด่านผมรองรับไม่ได้ขนาดนั้นไง 
(ซ่ึงด่านปาดังนี่เรารองรับทางด้านของรถไฟมากกว่ารถยนต์ไหมครับหรือว่าทั้ง2ด้าน) ในทางรถไฟไปเยอะ
กว่าแต่ว่าไม่ได้ไปรถไฟซะทีเดียวนะวิ่งข้ามไปซึ่งมาเลเซียก็ไม่ได้มีปัญหามานานบางทีเครนไม่ดีมี4ตัวเสีย
ไปแหละ ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจะเอาตู้ขึ้นท่าเรือได้ตลอดเวลา (ไม่ทันแน่เพราะยังไงก็ต้องไปรอคิว
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เครนอีกเพราะถ้าเครนเสียใช่ไหมซื้อเวลาไม่ได้) ปัญหาบางทีมันก็ต้องไปล าบากก็เคยคุยๆกันไว้แต่ก็ยังไม่มี
อะไรคืบหน้าเพ่ือผลประโยชน์ก็คงไม่ง่าย (คือหลายๆฝ่ายรับรู้ปัญหาล่ะแต่ว่าคุยกันแล้วด้วยแต่ก็คือการ
แก้ไขยังไม่ชัดเจนซะทีเดียว) เค้าพยายามท าให้ปกติรถไฟมี30แคร่แต่ปรากฏว่า30แคร่เนี้ยก็น้อยไป
เพราะว่าเกินไป60แคร่ลากไม่ไหวก็ตัดเหลือแค่40แคร่อะไรแบบเนี้ยก็คือประสานกับทางมาเลฝั่งนู้นเค้าก็
บอกว่าเค้าไม่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ซึ่งมันติดโมเดลส่วนใหญ่นี่เป็นของเอกชนเอกชนส าหรับเอทีเอ็มเพ่ือ
ออกไปยังที่หนึ่ง (แต่อย่างว่ามันติดโมเดลเนื่องจากว่ามันหลายโหมดเมื่อมันหลายโหมดจากรถไฟเป็น
รถยนต์อะไรมันก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฝ่ายถ้ามันท างานไปในทีมเดียวกันมันก็โอเค) ที่ผ่านแดนที่
ค้าจริงๆเนี้ยเค้าเรียกกระทรวงพาณิชย์นะจังหวัดเค้าจะรู้ว่าชาวบ้านค้าจริงๆมันคืออะไร (แต่ตอนนี้ถ้าเป็น
กระทรวงพาณิชย์เนี้ยแต่ก่อน สคต.ส านักการค้าต่างประเทศจะอยู่กับคือเรื่องการค้าชายแดนจะอยู่กับ
สคต.แต่ตอนนี้สคต.จะไปรวมอยู่กับทุกจังหวัดเลยแล้วจังหวัดจะดูเองเมื่อเร็วๆนี้นะครับ วิชาการเค้าต้อง
พูดออกมาถ้าตัดถาวรเก็บได้ด่านชั่วคราวเก็บได้แต่ถ้าเป็นจุดผ่อนปรนอะไรพวกเนี้ยหรือจะเป็นจุดที่คือ
เปิดให้ชาวบ้านขนกันเล็กๆน้อยเก็บสถิติไม่ได้หรอก) ก็ไม่รู้จะเก็บยังไงเหมือนกันนะครับคือบางอย่างใน
ของเนี้ยมันเข้าไม่ได้ด้วยใบอนุญาต (ก็ต้องดีแค) ดีแคไม่พอต้องสายเส้นดีแคยังไงก็มาใช้ที่บ้านในเมื่อของ
มันมีใบอนุญาตแล้วให้ชาวบ้านเอาใบอนุญาตจากที่ไหน (นี่ก็คือปัญหาส่วนหนึ่งเนาะ) นี่คือปัญหาซึ่งมัน
เรื้อรังมานานแหละผมดูแล้วยังไม่มีทางแก้กรมศุลกากรยังจะให้พวกหน่วยงานของที่มันต่างหาก3-หมื่น
บาทแต่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตได้ไหมเพราะชาวบ้านเค้าค้าจริงๆ (แล้วจากคอนเซ็บที่ว่าอันนี้พูดถึงการค้า
ชายแดนเนาะที่โดยด่านศุลกากรก าหนดตัวเงินที่ถือส าหรับการซื้อขายถ้าไม่เกินสี่แสนห้ายังงี้ต้อง ดีแคม้ัย
ครับ) ธนาคารประเทศไทยเรื่องน าไปก่อน (คือเงินติดตัวแต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะมองในมุมเดียวกันได้
ไหมที่เราซื้อของอย่างที่ท่านพูดมาเมื่อกี้เนี่ยหลักหมื่นเองจ าเป็นต้องดีแคไหม) กฎหมายไม่ได้มองว่า
เท่าไหร่มันแค่เอียงๆใบอนุญาตผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยไอ้เนี้ยต้องมีใบอนุญาต (มองตัวของเป็นหลัก
เลยด้วยเวลู่เท่าไหร่ไม่สนใจแต่คืออันนี้ต้องมีถ้าไม่มีโอเคไม่ได้ ) กรมสุขภาพอนามัยที่เราจะไฟ้เนี้ยเฮ้ยต่ า
กว่า3หมื่นเหลือ5หมื่นยกเลิกได้ไหมไม่ต้องมีใบอนุญาต (ไม่ได้ต้องมีเซอร์หมดเลยนี่ก็เป็นประเด็นๆ
นึงเนาะถือว่าเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่ง ผมนึกถึงที่ไปที่ด่านอรัญที่ผมไปคุยท่านก็บอกแล้วอาจารย์ลองมองดูสิ
เนี่ยมองเห็นเนี่ยเราท าแบบนี้มานานแล้วเนี้ยแล้วเราจะไปเปลี่ยนเค้าทันทีทันใดมันยาก) ทางดา่นอรัญเค้า
พูด (เค้าพูดคือให้เรามองมุมทั่วไปว่าเค้าท ากันมานานเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนความคิดเค้าเปลี่ยนนู้นนี่นั่น
อะไรแบบเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะค่อยประยุกต์ทีละนิดมันน่าจะดีกว่าถ้า พ่ึงออกกฎหมายมาให้ท าทีเดียว
เลย) บางทีหน่วยงานอ่ืนก็พยายามที่ไม่เข้าใจศุลกากรปล่อยไม่ได้ปล่อยจะให้ท ายังไงก็มานั่งร้องไห้อยู่เนี่ย 
(อย่างที่ท่านเมื่อกี้ว่าหน่วยงานอ่ืนเรามองตรงนี้นั่นหมายความว่าปกติเรามีการสื่อสารไหมประเด็น
เดียวกันแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมล่วงหน้า) นานๆครั้งเมื่อเวลามีปัญหาแต่เค้าก็จะมีเรื่อง
กฎหมายเข้าไปแบบนั้นเค้าไม่ได้บอกว่าการน าเข้าที่ไม่ต้องคิดว่าจะไปแก้กฎหมายหรอก (ก็ยังยึด) คุณก็
บริหารจัดการเอง (คือเค้าก็ปฏิบัติตามเกณฑ์ของเค้าใช่ตามโพสิเยอร์ของเค้า1234เค้ามีอะไรเค้าก็ต้อง
อย่างงั้น) ผมไม่อยากจะให้อย่างน้อยๆเราสามารถเก็บภาษีได้ไหมมันได้จริงๆแบบเนี้ยมันจะดีกว่าเพราะ
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ชาวบ้านเข้ามาได้ก็จะได้ภาษีด้วยเราพูดตรงๆว่ายังไงก็ต้องปล่อยอย่างเดียวให้ท ายังไงอ่ะชาวบ้านจะกินก็
ไม่มีแล้วต้องมาเสียภาษีจ่ายภาษี 
 

 

หน่วยงาน : Starlight Express  
                     Transport Co.,Ltd.,  
                     (Sri Trang Group), 
  Songkhla. 
ผู้ให้ข้อมูล : Khun Permlarp Pawanno 
  Import Manager. 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.40 Starlight Express Transport Co.,Ltd., (Sri Trang Group), Songkhla. 
 
(คุณมีแนวคิดกับการค้าชายแดนที่นี่ยังไงบ้างครับชายแดนไทยมาเล)มุมมองการค้าชายแดนส่วนใหญ่มัน
จะเป็นแค่การผ่านแดนมากกว่าเพ่ือไปเอาประเทศที่3(อันนี้คือแนวคิด)มันจะไม่เหมือนการซื้อขายกันโดย
ระหว่างไทยมาเลในแง่ของข่าว(อันนี้คือของศรีตรัง)และเดี๋ยวเราจะส่งยางไปยังเราจะไปพวกประเทศจีน
แล้วก็จะต่างกันทีหลังเพ่ือส่งออก(ไปฟิลรถยนต์ก่อน)ใช่(แล้วขนไปของกลาง)ใช่เพ่ือส่งออกไปยังสิงคโปร์
เป็นผ่านแดนมากกว่าท่าเรือน้ าลึกเพราะว่าสาเหตุหนึ่งด้วยเอกภาพในทางภาคใต้ก็คือที่ส่งออกจริงๆคือ
ท่าเรือสงขลาที่เดียวซึ่งตรงนี้ถ้าไมสเปชอะไรเต็มหมดและแล้วก็จะมีท่าเรือน้ าตื้นพวกกันตรังพวกเป็นเรือ
บาสต่อไปที่มันก็เหมือนกันเนื่องในการเอาจากต้นทุนที่มันถูกกว่า ส่วนใหญ่การค้าชายแดนไทยจะเป็น
ลักษณะนี้มากกว่า มากกว่าการซื้อขายกัน สินค้ากัน แต่มันก็จะมีในนามของกลุ่มน าเข้าและกลับไปในคน
เข้าของผมก็จะมี(ก็คือศรีตรังจะเป็นทั้งส่งออกและน าเข้า)ใช่ ส่งออกและเรามีสินค้าเทคนิค ท่อไฮดรอลิค 
(กรณีส่งออกนี่ผลิตของศรีตรังนี่)ก็เป็นพวกยาง (เป็นยางแผ่น) อ่า เป็นยางแผ่น ยางแท่ง หลักๆ เป็นยาง
เกือบ 80%(อ่ะ นั่นคือคือกรณีส่งออกแล้วกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์น าเข้าจะเป็น)น าเข้าก็จะเป็นคือถ้ าพวก
เรือชายแดนจะมองการซื้อขายกันมากกว่าของเราก็จะเป็นการซื้อขายวัตถุดิบเช่น น้ ายางสังเคราะห์ จาก
มาเลเอง(เอามาประกอบ)ใช่ เคมีจากมาเลเพ่ือมาเกิดปรุงแต่งเนี้ย(คืออุตสาหกรรมนี่แหละ)อุตสาหกรรม
ยางจะอยู่ในลักษณะนั้นและก็จะเป็นพวกเครื่องจักรของมาเลที่เค้าผลิต(ส่วนใหญ่เครื่องจักรนี้มือหนึ่งหรือ
ว่า)มือหนึ่งครับ(มือหนึ่งเลย)ใช่ มาเลค่อนข้างจะเป็นในเรื่องยางนะ(ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้)มันก็จะมี แสดงว่าก็
มีโนฮาวอยู่แหล่งเค้า(ก็โอเค)แต่หลักๆ(เค้าค่อนข้างเค้าโฟกัสด้านนี้อยู่แล้ว)ใช่(เค้าเรียนด้านเค้าก็เอามา
ประยุกต์ด้านนี้)ใช่(นั่นคือผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้)เราต้องพ่ึงเครื่องจักรให้เค้าก็ของเราเองเนี้ยยังไม่มีโนฮา
วทางผลิตที่ได้ขนาดนั้นของเราก็มีของเราบริษัทในเครือก็มีการพัฒนาตัวนี้เหมือนกันแล้วก็มีตั้งบริษัทเพ่ือ
มาพัฒนาพวกอุปกรณ์(อย่างเนี้ยที่มาจากสะเดาพ่ีผ่านศรตีรังมา2จุดและนั่นคือพวกนี้จะผลิตอย่างเดียว)ที่
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ไหน ยังไงนะ (เส้นจากสะเดามาที่ซ้ายมือจะมีโรงศรีตรังอยู่ พวกนี้เค้าจะท าไร)ผลิตยาง (ผลิตยางอย่าง
เดียวอันนี้คือกรณีส่งออกพวกน าเข้านั่นแล้วแล้วก็น าเข้าเอาอุปกรณ์ไปใช้ที่นี่เอาวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบไปใช้
ที่ของมัน)ก็คือจริงๆอ่ะศรีตรังมันจะมีทั้งศรีตรังเองที่ออกเพ่ือตัวเนี้ยและก็มีบริษัทในเครือซึ่งผลิตโดยยาง
กับท่อไฮโดรลิคมันก็อยู่เส้นเหมือนกัน(ก็คือหมายความว่าจะใช้ค าว่าศรตีรังกรุ๊ป)ใช้ศรตีรังกรุ๊ปแต่ว่าบริษัท
ก็จะเป็นสลิปสยามสเคอร์เมต(ผลิตภัณฑ์จะเป็นอะไร)แล้วแต่กันไปครับผม (นอกจากยางเอยก็เป็น
ผลิตภัณฑ์พวกถุงมือแปรรูปเกี่ยวกับยาง)เปลี่ยนจากยางมาแปรรูป(ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนี่แหละและก็
คือตัวยางนี้แหละส่วนน าเข้าอย่างที่ว่ามาถึงเรื่องการค้าชายแดนคือชายแดนผ่านอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าตรง
คอนเซ็บนี้อย่างนี้คือคุณอยู่ศรีตรังมานานยัง) 10 ปี (เป็นคนพ้ืนที่)ไม่ครับ เป็นคนกรุงเทพ (อ่อหรอครับ
แล้วมาอยู่นี่ ปักหลักแล้ว)ปักหลักแล้ว(นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กราย
ใหญ่ รายกลางรายใหญ่ของที่นี่กับเรื่องการค้าชายแดนผ่านแดนก็แล้วแต่ทั้งส่งออกน าเข้า คุณคิดว่าเค้ามี
ความรู้เรื่องการค้าชายแดนระบบการช าระเงินมากขึ้นหรือน้อยลง)ในผู้ประกอบการนะที่ผมได้สัมผัสมา
คืออาจจะมีในส่วนที่ถ้าผู้ประกอบการโดยตรงที่เป็นเจ้าของเค้าอาจจะมีความรู้ในเรื่องผู้ปฏิบัติการ(ค าว่า
โดยตรงนั่นหมายความว่าทางเมเนจเม้นการตัดสินใจทั้งการปฏิบัติการขึ้นอยู่ที่เค้า)ใช่ จะหลากคอนเซ็ บ 
รองๆลงมาถามว่ามีความรู้ทางด้านชายแดนมากไหมหรือถ้าบริษัทเล็กๆรายย่อยเข้ามาก็พูดแบบเทียบกับ
บริษัทอย่างศรตีรังเนี่ยควบคุมก็ไม่ถึงอีกและอีกอย่างก็ต้องพ่ึงเค้าก็แบบจะพ่ึงชิปปิ้งคือตัวแทนซะมากกว่า
(คือต้องมีบริษัทโพยต่างๆที่ต้องคอยมาซับพอสเรื่องนู้นเรื่องนี้แม้กระทั่งศรีตรังเอง)ใช่ เราท าเองเราจะมี
ถามว่าเราพึ่งเค้าไหมเราก็พ่ึงแต่เราจะเซ็นเตอร์ในการคุมงาน(ผู้บริหารจัดการ)ใช่ ปัจจัยในฝั่งเราแต่บริษัท
เล็กที่เกิดผลกลับมาเค้าจะโยนงานให้ชิปปิ้งหรือตัวแทนเป็นคนตัดสินใจคือต้องท าแบบนี้แบบนี้เค้าจะเชื่อ
ตาม(ถ้าคอนโทรลไม่ครบมันก็โอเคแต่มันน้อย)แต่สิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดคือต้องบอกการค้า
ชายแดนเนี่ยด้วยประมาณก่อตั้งจะเยอะแล้วชิปปิ้งก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายชิปปิ้งที่ถามว่าคือชิปปิ้ง
พ้ืนที่ของการท างานก็คือลักษณะที่ว่าเอาให้สะดวกที่สุดโดยไม่เน้นวิธีการที่ถูกต้องคือถามว่าบริษัทเนี่ยจะ
เล็กๆก็ต้องอาศัยตรงนั้นเพื่อให้แบบ(ความสะดวกมากขึ้นท าให้การปฏิบัติการค้าขายเค้าโฟลได้มากข้ึน)แต่
ถ้ามัวแต่เอะอ่ะผมว่าเค้าฟิคตัวเพราะว่าเค้าไม่เอาไว้เสี่ยง(เค้าก็ต้องมีออแกไนของเค้าไว้ตรงนั้น1234ว่ากัน
ไป)ถ้ามองในแง่หลักปฏิบัติการนะ(อันนี้ปฏิบัติการมันก็มีส่วนเนาะ)ใช่ (ถ้ากรณีอย่างศรีตรังก็จะกลายเป็น
1234มันไล่ได้เราคอนโทรลได้ เราเล็คคอนซายของเราได้)ว่าสิ่งที่เค้าท าถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าบริษัทเล็กชิป
ปิ้งให้ท าอย่างนี้ท าตามด้วยให้เราขายได้(เค้าต้องการเรามีรายเดียวเราจะไปขาย)แล้วบริษัทเล็ กของเรา
เนี่ยหลากหลายอย่างก็คือจะมาจอยกับบริษัทใหญ่หรือจะเป็นแหล่งร่วมซื้อขายส่งโดย(อย่างนี้ความหมาย
คุณหมายความว่าสมมติผมลืมบริษัทเล็กของทางตรงนี้ขายให้ส่วนหนึ่งรึเปล่า)ก็คือจ้างผลิตคือผลิตให้แล้ว
ส่งออเดอร์แต่ที่นี่แบรนด์เราซื้อ(แบรนด์นั้นคือแบรนด์ของศรีตรังผลิตช่วงจ้างช่วงกันไปอีกช่วงนั่นคือส่วน
ของส่งออก ถ้าตรงนี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือแนวความรู้เอย ทักษะเอยมันต้องมีมากขึ้นแต่ถ้าเป็นบริษัท
ใหญ่ๆมันมีส่วนของเค้าอยู่แล้ว ส่วนของคนที่จะต้องมีความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศระบบช าระ
เงินก็ต้องแยกกันไปเช่นเทรด)ใช่ๆ มันจะทีมมาเกตติ้งเทรด(แน่นอนคนที่ต้องรู้ทั้งหมดก็คือประเด็นหลัก
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ฝ่ายบัญชีเราที่จะต้องรู้มากขึ้น มันก็หนีไม่พ้นเรื่องการช าระเงิน)ใช่ (อันนี้จะชัดเจนในระบบบริษัทใหญ่ๆ)
ใช่ ชัดเจนมาก มันแค่ที่ตรงๆนั้น(นั้นคือส่วนหลักๆเพราะฉะนั้นทักษะในส่วนของเค้า เค้าก็ต้องโอเวอร์
ออก)ใช่ (แต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ทักษะทางด้านการค้าชายแดนการเงินเค้าก็พอได้)แต่ก็อย่างว่าบริษัทยางก็
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว(คือที่ตรังไปมาไปมาหมด)ครบครัวต่อๆกันมาแล้วลดๆๆมา(ก็ตรงคอนเซ็บนี้
แน่นอนล่ะเท่าที่เราคุยมาพอสามารถจะวิเคราะห์ได้ทักษะเค้าก็จะมี เฉพาะลักษณะกับโจทย์เลยกลุ่มเล็ก
เท่าที่มีตรงนั้นไปเสร็จล่ะตอนเนี้ยแนวคิดในส่วนของศรีตรังกับระบบแบงค์มองยังไง คือต้องผ่านแบงค์
ตลอดการค้าชายแดน การค้าต่างประเทศเราใช้ค าว่าเทรดไฟแนลการค้าต่างประเทศเลยก็ได้ครับ)คือ
สมมติว่าแบงค์อันนี้ผมอาจจะมองอีกมุมนึง คือถามว่าแบงค์มีส่วนไหม มีส่วนมากๆเลยในการท าการค้า
ชายแดนสมมติว่าหนึ่งเงินในการซับพอสเพราะการซื้อยางแต่ละวันเนี้ยเป็นหลักสิบล้านถ้าแบงค์ไม่ซับพอ
สตรงนี้ถามว่าเราจะเอาจะที่ไหนไปลงทุน(นั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดมาถ้าแบงค์ไม่ซับพอสคือเราต้องมี
เครดิตไลน์)ใช่(อ่ะอยู่วงเงินแหละ)ใช่(ตรงนี้อาจจะไปรวมเงินเทรดไฟแนล อาจจะเป็นอิมพอต แอลซี )แอล
ซีหลักๆ(เมื่อก่อนอาจจะเป็นซื้อตั๋ว)เอาตั๋วไปขาย (ถ้าเป็นเอ็กพอตมีแพ็กกิ้งไหม ขายตั๋วแอลซีไหม )ใน
บริษัทใหญ่ๆเค้าจะเป็นการบริหารเงิน บริหารในเรื่องของดอกเบี้ยในการเข้ามา(ในค่าฟรีมันมีอยู่แล้ว)ใช่
(ก็คือมันค่อนข้างเราในโกได้)ใช่ถามว่าแบงค์นะส าคัญถ้าไม่มีเงินตัวเนี่ยวัตถุดิบมันคือการแข่งขันไง(ก็คือ
มุมของศรีตรังต้องเข้าระบบ100% แต่ทีนี้มันจะขึ้นส าคัญอยู่ที่การบริหารจัดการเราไม่ว่าจะเป็นบริหารงิน 
บริหารโอเปอร์เรชั่น บริหารลิ้งค์)อันนี้ก็เป็นทีม เค้าก็จะแบ่งส่วน ส่วนมากในที่นี้ก็จะดูอัตราเงินว่าวันนี้เรา
ก็ไม่ได้กู้แบงค์เดียวเราก็จะมีหลายแบงค์เข้ามา(แชแนลเข้ามาตั้งหลายชิ้น ค่าฟรีมันต่างกัน)แบงค์นี้ฟรีอ่ะ
วันนี้แบงค์นี้ เอาไปโปะอันนู้น มีเงินเอาไปโปะใหม่คือเรามีทีมบริหาร(ส่วนใหญ่ใช้แบงค์ไทยหรือ
ต่างประเทศ)แบงค์ไทย (แน่นอนล่ะแบงค์ไทยถ้าโอเปอร์เรชั่นต่างๆเทรดไฟแนลการส่งออก กสิกร แบงค์ก
รุงเทพที่ส าคัญค่าฟรีไม่เหมือนกันแต่การบริการคุมเร็วหรือช้ายังถูกต้องไหม ตรงนี้คือแฟ็กเตอร์)คือเราขอ
อะไรเค้าสามารถซับพอสได้เต็มที่(นั่นคือแฟ็กเตอร์ล่ะ แฟ็กเตอร์ที่มองแล้วเหมือนกัน คือหนึ่งล่ะ)ค่าฟรี
(ของเครดิตไลน์ เครดิตไลน์ตรงนั้นยากหรือง่ายรวมยาก)ใช่(คือวงใหญ่มันจะกระจายผลิตภัณฑ์ไว้ได้ว่ากัน
ไป)และการเซอร์วิส(การเซอร์วิสตอบโจทย์เราได้มากขึ้นบางทีโจทย์ไม่ค่อยเจอ)แอลซีอย่างเนี้ยโลเคชั่นก็
ประสานงานกัน(ตอนนี้แอลซีที่เปิดส่วนใหญ่แขกมีเยอะไหม)แขก(ตั๋วแขก)ไม่ค่อย(ไม่ค่อยมี ก็จะเป็นตั๋วจีน 
ตั๋วจีน ตั๋วมาเล)ใช่(กดง่าย เพราะล่าสุดผมไปสัมภาษณ์ซิก้า บริษัทสวิตเซอร์แลนด์ที่นิคมอุตสาหกรรมมา 
เค้าส่งแอลซีมาปรึกษาผมคือเวลาคุยตรงนี้เราคุยภาษาเดียวกันแล้วมันก็ คุยกับเค้าเสร็จแนะน าเค้าเค้า
เป็นผู้จัดการฝ่ายส่งออกตอนนี้เค้าค้าขายแขกเยอะมากเสียเปรียบเยอะมาก ตรวจเสร็จผมก็เลยส่งกลับคือ
ถ้าผมเอาแพ็คกิ้งให้เค้าแล้วก่อนที่เค้าจะไฟนอลเค้าบอกเดี๋ยวพ่ีมาเป็นวิทยากรให้หน่อยนะเพราะเราอยู่
ตรงนั้นเรารู้ตรงเนี้ย)จุดไหนส าคัญ(ตรงเนี้ยโอเคจะไปลิ้งกับอะไร)พูดถึงก็น้อยนะคนที่รู้จักคือหลักๆในการ
ขนประสบการณ์ที่เคยท าเมื่อก่อนหลายปีแหละคือหลักๆเค้าจะดูแค่ที่เราใช้แต่รายละเอียดเล็กจริงๆ(แขก
มันชอบจับดีส พอจับดีสเสร็จมันเขียนว่าจัดการเราต้องรู้ล่ะอันนี้จัดการมันไปขยายตรงไหนตัว
ภาษาอังกฤษนั้นเราต้องลิ้งอินวอยซ์มาคือมันจะกระทบงานนี้แหละคือตรงนี้ที่ผมท าตรงนี้ต่อข้างหน้าผม
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อยากเป็นอาจารย์ก็เลยลองเอาประสบการณ์เราไปแชร์จากทักษะตรงนี้กับมุมมองผู้การเองที่มองตรงนี้
แน่นอนล่ะของศรีตรังเองเข้าแบงค์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือผมคิดว่าคุณไม่เคยสัมผัสแน่นอนค าว่านอก
ระบบมีแนวคิดยังไงกับค าว่านอกระบบ)นอกระบบในแง่ไหน(การช าระเงิน)การช าระเงินนอกระบบ(ซึ่งถ้า
เป็นวิชาการนอกระบบจะมีอยู่3ประเภท การช าระด้วยเงินสด 2 โพยก๊วน 3เป็นวิธีการช าระระหว่าง
ผู้ประกอบการกันเอง ค าว่าเงินสดคุณมองมุมไหนครับ)การช าระด้วยเงินสดโดยตรงผู้ประกอบการถามว่า
เงินมาของไป(แต่ไม่ใช่ว่าบาร์เทอร์ซิสเต็มนะครับรายละเอียดโดยเงิน แต่เคอเรนซี่จะเป็น)ก็คืออันเนี้ยใน
การตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่หลายมุมมองถ้าผู้ประกอบการหรือเจ้าของเป็นผู้กู้เราอาจจะในระดับมาร์เก็ตติ้ง
ไม่ได้ล่ะมันก็จะมีความเสี่ยง 
 

 

หน่วยงาน : Golden Seat (Thailand) 
  Co.,Ltd., Songkhla. 
  Greenland Industry  
                     Co.,Ltd.,  
  Songkhla. 
ผู้ให้ข้อมูล : Khun Taksin Chong. 
  General Manager. 
  คุณฟาริดา 
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.41 Golden Seat (Thailand) Co.,Ltd., Songkhla., and Greenland Industry 
Co.,Ltd., Songkhla. 
 
(การค้าชายแดนของส่งออกนี่เป็นอย่างไรบ้างครับกับมาเลเซีย)คือเราอยู่ที่ชายแดนจากที่นี่ประมาณ10
กว่าโลประมาณ10โลแล้วก็สะดวกด้วยแล้วก็เรารู้วิธีส่งออกยังไงที่ผ่านมาเราส่งออกไม่มีปัญหาอยู่ที่ราคา
(ของกรีนแลนด์ผลิตภัณฑ์นี่คือเป็นเฟอร์เหมือนกัน)ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์(อ่อ เป็นชิ้นส่วน)เป็นเฟอร์นิเจอร์
ค้างนะค่ะ(คือส่งกลับไปและที่นี่เค้าจะไปประกอบคือส่วนของมาเลหรือของที่ว่ากันไป)ยังอยู่ที่ไพมลิซีสก็
คือยังไม่ถึงภาพที่เค้าเจาะรูเดี๋ยวเค้าก็เอามาประกอบแล้วเค้ามาฟิงเจอร์จอยซ์และเค้าก็เอามาใส่แล้วก็
เจาะรูอีกแล้วก็เค้ามาอัดแผ่นเองเราฟิงเกอร์จอยซ์ด้วยบางส่วนที่เอาเก็บแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเป็น
บริษัทเดียวผลิตอุตสาหกรรมโรงงานเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้โรงงานเฟอร์นิเจอร์เมื่อก่อนเฟอร์นิเจอร์เป็นพัน
จากที่ประมาณค่อนไม้อุตสาหกรรมค่อนทั้งเอถึงแซสท าไม่ได้เพราะว่าคนที่เก่งๆมามอนิเตอร์มาคุมวาง
เซอร์วิสยาวไม่ได้แต่ละขั้น ระหว่างที่ช่องนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญมากส าหรับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ถ้าไม่
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มีเราเค้าก็หมดหวังเพราะว่าคนเราใช้กันแล้วก็คัดออกมามีเอบีซี บีคนใช้ไม่ได้ ซีก็ใช้ไม่ได้(มันจะ
ต่อเนื่องกันไป)ต่อเนื่องกันไปโรงงานไม่มี2อาทิตย์ท าทีมาเก็ตเซชั่นของเค้าฉะนั้นก็คือต้องเอาไปคู่กันแล้ว
ของเราที่อยู่ที่นี่ถ้าเราไม่มีแรงที่โรงงานผลิตไม้อบแห้งเราก็ตกลงเหมือนกัน(วอลลุ่มจากปี58ปี57,56
พอๆกันไหมทุกปี)ขึ้นมาบางอย่างไม่ได้อยู่ที่เรามีใจใหญ่หรือใจเล็ก ถ้าใจใหญ่แพตเทิลใหญ่แล้วท าใหญ่
แล้วมีช่วง ช่วงโลถ้าช่วงโลช่วงพีคขายไม่ทันช่วงโลผลิตไม่ไหวแล้วสต็อกไม่ไหว(มันมีสต็อกต้นทุนก็ต้องมี
แคชโฟ)เราไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทที่มีเงินกองอยู่เยอะๆเราเอามีดเล็กๆมาค่อนเอามีดเล็กๆมาค่อนไม้ใหญ่(มัน
ต้องใช้เวลาแค่ไหน)ใช้เวลา เพราะว่าบางทีวัตถุดิบเรามันผันผวนนะค่ะแล้วก็แน่นอนว่าวัตถุดิบเราต้องซื้อ
เงินสดหมดเลยใช้ภายในประเทศต้องซื้อเงินสดหมดเลยอย่างน้อยก็อย่างดีแล้วเราเปิดธุรกิจมา10กว่าปี
สนิทกันมากอย่างน้อยก็7วันนี่คือดีที่สุดแล้วนะคือแบบว่าดีกันมาเป็น10ปีนะ7วันนะเต็มที่เราก็ต้องโอน
เงินให้เค้าบางครั้ง7วันเค้าจริงๆโอนให้เค้าวงการของเค้าก็ต้องเพราะเค้าซื้อสวนเงินสด(มันเป็นกระจับ)ใช้
มันก็จะเล็งกันไปแต่ว่าพอเราไปขายเราอาจจะได้ค่าเป็น30วันอะไรอย่างเนี่ยค่ะ(เดือนนึงเนาะ)ค่ะ(เป็น
ส่วนที่เราได้เราก็ต้องบริหารเงินเราอีกในส่วนรับในส่วนจ่าย)อันนั้นเป็นที่อุตสาหกรรมหรือค้าขายเป็นต้อง
ท าก่อนที่เรามีก าไรจากเค้าคู่แข่งมาปล่อยเครดิตถ้าไม่อย่างนี้แล้วโรงงานเราไม่ต้องมีที่(อันนี้เรายังอยู่เคส
ส่งออกอยู่เนาะยังอยู่กรีนแลนด์อยู่ตรงนี้โอเคเราซื้อวัตถุดิบซื้อเงินสดมันมีผลกระทบแน่นอนเราก็ต้อง
บริหารเงินของเรานะครับในขณะเดียวกันเมื่อตอนที่เราขายส่วนใหญ่เครดิตเป็นยังไง)ก็คือเครดิตส่งถึงใกล้
ถึง(สมมติถ้าเป็นมาเลเป็นแคชไหมครับ)เป็น(เครดิตไหมครับ ได้ประมาณกี่วัน)ประมาณ 2-3เดือนก็มี(อ่อ 
3เดือนก็มี)ระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคือโรงงานนี้มีซื้อเฟอร์นิเจอร์กลับมาเค้าเวลาประมาณมากขึ้นเราตอนนี้
ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าเราได้ของ(มาเป็นในส่วนของโกเดนซึ่งว่ากันอีกทีนั้นคืออีกศูนย์นึงก็คือส่วน
ใหญ่ระบบการช าระเงินนี้เราใช้90วันแต่จ่ายเป็นเทรดไฟแนนซ์ไหมครับ เทรดไฟแนนซ์ประกอบไปด้วย
หลักๆก็คือ)เค้าทีที(อ่อเป็นทีที ทีทีก็จะเป็นเอ้าท์เวิร์ดคือเป็นอินเวิร์ดของเราเค้าจ่ายเรามาก็เป็นอินเวิร์ด 
อ่อ โอเคแล้วเคยเปิดบิลฟอคอลเล็คชั่นไหม เคยท าเป็นบิลฟอคอเล็คชั่นไหม)มี (อ่อ มีบ้าง แล้วแอลซีล่ะ
ครับ)แอลซีส่วนใหญ่ที่จริงบางส่วนแล้วเรามีเอ่อเรามีซื้อไม้จากเมืองไทยไปที่มาเลเซีย(ก็คือน าเข้ามา)ซื้อ
จากโรงงานเค้าที่เมืองไทยแล้วก็ส่งออกก็คือกรีนแลนด์จากผลิตเราแล้วบางสิ่งหน้าไม้บางประเภทเนี่ยที่
เราดูแล้วเราท าไม่ได้เราก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปก็คือแทนที่(ก็มีผลิตภัณฑ์ เรดดิ้งเฟิมอีก)ก็คือโดยที่ว่าเหมือน
บางโรงที่แบบว่าฟังชั่นแล้วตึกเรานี้ก็คือซื้อเข้าโรงงานซื้อขายต่อถ้ามีธุรกิจอาจจะได้ผลต่างนิดๆหน่อยแต่
ก็ยังมีก็เป็นส่วนนึงที่เก็บเล็กผสมน้อยอะไรอย่างเนี่ยค่ะ(ก็โอเคครับตรงนั้น แต่ระหว่างอินเวิร์ด บิลฟอคอล
เล็คชั่น แอลซีท่านคิดว่าวิธีไหนดีที่สุดครับในเทรดไฟแนนซ์ของทั้งหมด)ส าหรับเราถ้าเราบอกตรงๆทุก
อย่างก็โอเคเงินก็โอเคแล้วเรามีการเงินก็เรามีเงินส ารองแล้วเงินมาช้านิดหน่อยไม่เป็นไรเราให้ลูกค้าสบาย
ใจแล้วก็เราไม่ใช่เป็นที่บริษัทเอาเงินมากเกินไปค่าตัวเราแล้วอีกอย่างนึง 
 



309 

 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาคลองแงะ  
  สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณทรงศักดิ์ ศรจิตติ 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.42 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองแงะ สงขลา 
 

(การเข้าถึงทางการเงินการค้าชายแดนก่อนอ่ืนเท่าที่ท่านผู้การมาประจ าที่นี่การค้าแดนตามแนวคิดของผู้
การนี่มองยังไงครับ)การค้า(ใช่แล้ว)การค้าตอนนี้ไม่ค่อยใช้ทุกคนไม่ค่อยมีครบทุกคนเพราะเนื่องจาก
ประเด็นที่ดูเงินค้าเงินด้วยของทางมาเลด้วยและก็ผมไม่แน่ใจว่า(ค่าเงินนี่คือลดลง)เมื่อก่อน 10 แต่เดี๋ยวนี้ 
7 บาท 8 บาท(เยอะเหมือนกัน)ใช่เมื่อก่อนนี้ทางมาเลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอ่อจะมาฟอกเงินทางเรารึป่าวผม
ไม่แน่ใจไม่ชัวร์ๆ(ไม่แน่ใจใช่มั้ยอ่ะ)ใช่(เค้าไม่ฟอกเงินนะ โอเคพอมาประเด็นนี้อันนี้ตามแนวคิดนะตาม
ประเด็นที่พูดมาทั้งหมดเป็นเชิงลบไม่ต้องห่วงเพราะผมเอาไปเป็นเพียงแค่ออกแบบสอบถามอีกทีแล้วผม
จะส่งให้ผู้ประกอบการเลยเป็นแนวคิดค าว่าตรงประเด็นเมื่อตะกี้นี้มันจะมีความเกี่ยวข้องตามแนวคิดท่าน
ผู้การนั้นคือเกี่ยวข้องกับอะไรนะ AJ ตลาดนั้นอะไรรึป่าวครับ)นั้นแหละ(เค้าเรียกว่าอะไรครับ)เพราะผมดู
ตามนี้ผมหลักๆก็นานสุดก็มีโรงแรมที่เกิ่นมาทางด่านนอกมันหลายๆอย่างเพราะว่าKPKที่นี่เปิดใหม่นัก
ลงทุนตั้งเท่าไหร่(KPKนี่อุตสาหกรรมไหนครับหรือว่าโรงแรม)โรงแรมKPKที่ด่านนอกที่ก่อนถึงด่านนอก
ต้องคิดเงินเข้าด่านนอกกสิกรด่านนอกเนาะ พ่ีเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ(ผมไม่ได้เข้า ผมไปท่ีด่านเฉยๆ)อ่อ ไป
ที่ด่านเฉยๆแต่ไม่ได้เข้า(ยังไม่ได้เข้าอันนี้คือที่2ของวันนี้ครับผม)เดี๋ยวก่อนคือกระทบคือการการเรียงน าชัย
ด้วยหรือป่าวครับ(ป่าวๆเมื่อตะกี้จะเป็นท่านนายด่าน)อ่อ นายด่าน(ครับผม)ผมนึกว่าไปกสิกรที่ด่านนอก
แล้ว(ยังๆ)ถ้าจริงๆแล้วดูจากถามลูกค้าที่ที่ประจ าติดโรงแรมตรงด่านนอกเมื่อก่อน ถ้าเครดิตเคนจะเป็น
ของฝั่งนู้นโดยตรงที่มาติดหุ้นในนี้ก็คือเอาเงินมาลงทุนในนี้และก็ธุรกิจโรงแรมหลักๆที่เป็นของคนไทย
จากนั้นออกตัวนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาเค้าซื้อจัดเก็บที่ผมรู้นะเวลาเค้าซื้อจัดเก็บมาเนี่ยเค้าจะผ่านเอเจ้น
ต่างๆหรือโอนมาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก้จะระดมโกพ่ีเซนเลยซี่งโกพีเซนมันจะมีทุกอย่างเลยทั้งสวนสนุก
เอยเครื่องเล่นเอย โรงแรมที่พักและเค้าขายก็คือส่วนใหญ่จะเข้ามาก็คือจะประมาณ ศุกร์ -เสาร์ (คือท่าน
พูดมาคือเค้าลงทุน100%แต่มาก่อตั้งในนามคนไทย)ใช่(ใช่มั้ยครับ)ผมดูแล้วน่าจะเป็น(อ่ะน่าจะเป็นการ
ร่วมหุ้น แต่ว่าหุ้นไทยนั้นคือคนไทยนั้นอาจจะร่วมหุ้นนามชื่อ)อะไรประมาณเนี่ยและเมื่อก่อนที่ผมทราบ
มาคือผมมาหลักๆคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนฝั่งมาเลเนี่ยเรือเที่ยวจะเข้าไปที่หาดใหญ่ลงเฉพาะหาดใหญ่ 
หาดใหญ่ก็จะบูมในธุรกิจท่องเที่ยวคือตอนนี้ก็สามารถบูมไหมก็ยังบูมอยู่(อยู่ในสัดส่วนปกติ)ใช่ แต่ในด่าน
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นอกเนี่ยที่เค้าเปิดมาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ออกมาปุ๊บเพ่ือเสร็จจะได้กลับบ้านเค้า เพ่ือเสร็จจะได้กลับ
บ้านเค้า(ถ้าภายในเวลาก่อน5ทุ่ม ถ้าไม่ทันเวลาเค้าก็ยังค้างได้ไม่ต้องเดินทางไกล)ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผม
เห็นหลักๆก็คือ ศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่วันพฤหัสดีกว่าก็จะมีรถจากมาเลวิ่งเข้าไปคือหาจากท่องเที่ยวข้างในส่วน
นี้ละเค้าก็ท าทีเป็นทริปอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นส่วนนั้นการท่องเที่ยวด้วยเอยอะไรเอยและก็จะเรียกว่าไม่
รู้เกี่ยวกับหลายๆอย่างในด้านมืดนะของเค้าท าให้เงินทางทะเลในส่วนของผล(ค่อนข้างเร็ว)ใช่และก็มีอย่าง
ที่บอกเมื่อก่อนของหน่วยภาษีหลายๆอย่างซึ่งก็ตามด่านและก็มันจะมีทางวิ่งหลายๆทางซึ่งทางเข้าปาดัง
ไม่ได้วิ่งเส้นนี้ส่วนใหญ่จะวิ่ งด้านหลังกันประมาณนี้ (จากตรงนี้ประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายดั้งเดิมไหม)รายดั้งเดิมใช่แล้วก็รายใหม่(เช่นพ่อ
แม่เค้าท ามาแล้วก็มาสมัยลูกแหละ)สมัยลูกมันจะมีบางส่วนซึ่งหลังจากเริ่มช่วงที่ไม่ดีและอาจจะสายป่าน
ไม่ยาวแต่ถ้าล่วงที่ช่วงที่ดีโอเคเค้าท าก าไรเยอะ(ท าต่อเนื่องได้)ใช่สามารถท าต่อเนื่องได้และเค้า ณ ตอนนี้
เค้าอาจจะดึงดึงหมายความว่ารักษาระดับไม่ต้องสบายเหมือนเมื่อก่อนแค่รักษาระดับให้มีการอยู่ตัวเลี้ยง
ลูกน้องได้หรืออะไรประมาณนั้นได้(ส าหรับรุ่นใหม่)ใช่ และก็มีอีกส่วนนึงซึ่งถ้าคุณเข้าจากปาดังซึ่งเมื่อก่อน
จากโกดังเนี่ยธุรกิจเยอะฝั่งเรานะ(ครับๆ)แต่จากเนี่ยธุรกิจข้ามไปฝั่งนู้นคนไทยหรือคนทางฝั่งเนี่ยข้ามไป
ขายของที่นู้น(สนปาดัง ปาดังของมาเลเค้า)ใช่ครับแถบนั้นเลยใช่แถบที่เค้าขายของฝั่งเราลูกค้ามา
ท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือจะเยอะซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เค้าไปขายของฝั่งนู้นกัน(คนไทยไปขายของฝั่งนั้น นั่น
หมายความว่าทุกอย่างมันวิ่งอยู่ที่นู้นหมดแล้ว)ใช่ จะไปอยู่ท่ีนั้นหมดแล้วซึ่งถามลูกค้าหลายๆราย(ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแต่ก่อน แต่ก่อนมันยังจะอยู่ปาดังฝั่งบ้านเราใช่ ถูกต้องเหตุการณ์นี้มันพ่ึงมาเปลี่ยน
ประมาณไหน)ผมไม่ทราบ(อ่อ ไม่เป็นไร)ผมมาเมื่อก่อนตั้งแต่ 11 ที่ผมมาโอเคปาดังนี้ยังบูม คนอ่ืน
ท่องเทีย่วกันเยอะแยะซึ่งทางตอนนี้กลับกันไม่ค่อยบูมเท่าที่ควร(และสะเดาลักษณะคอนเซ็บเดียวกันไหม)
สะเดาลักษณะคอนเซ็บเดียวกันไหมผมว่าด่านสะเดาที่ผมถามน้องที่เคยเข้าไป ถ้าด่านสะเดาของจะถูก
บางส่วนแต่ถ้าคุณจะไปซื้อของที่สะเดากับซื้อที่กิมหย๋งเหมือนกัน(อ่อ ถ้าเหมือนกันงั้นไม่จ าเป็นเข้านู้น)
ถูกต้อง ไม่จ าเป็นต้องคุณมาพักหาดใหญ่แล้วคุณต้องวิ่งเข้ามาด่านมาไม่ถูก คุณซื้อกิมหย๋งไปเลย(และใน
ส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่เค้ามีเพ่ิมขึ้นเรื่อยไหมครับ)ไม่เห็น(ไม่เห็นใช่มั้ย ไม่ค่อยมี)ส่วนจะเป็นเรือ
ใหญ่ๆที่ท าจากรุ่นพ่อ และตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นลูกที่ผมคุยกับเจ้าของบริษัท(นั้นคือคอนเซ็บตรงนี้เป็นเรื่อง
การค้าชายแดนที่จะเป็นตรงนี้แต่ถ้ารายใหม่นี้ยังไม่เห็น แต่ถ้าเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศนี้มีรายใหญ่
อยู่แล้วใช่ๆที่อยู่ตามปกติที่ เกิดขึ้นอยู่แล้ว)ใช่ ชายแดนที่ผมเน้นการค้ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะ
เนื่องจากว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมอยู่ตรงเนี่ยมันจะเป็นโรงงานซะส่วนใหญ่โรงงานที่เป็นโรงงานน้ ายา 
โรงงานยางแผ่น  อบยาง ขนส่ง ประมาณนี้ครับก็คือการค้าพวกนี้เป็นการค้าเป็นโรงงานที่รวยอยู่แล้ว(เค้า
ประกอบมานานแล้วปัจจุบันมาถึงส่วนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ยังไงเค้าก็ท าให้มันปกติ เค้าอยู่ได้ในก าไรที่
สัดส่วนโอเค)ใช่ๆ(แล้วที่นี่ในส่วนของผู้ประกอบการ ณ ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่เป็น
รายเดิมที่มีอยู่ไม่เอาแหละทักษะตรงนี้เค้ามีมาและนั่นคือพ่อแม่เค้าสอนมาไปเรียนรู้กับพ่อแม่มากับ
ครอบครัวเค้ามาแต่ในส่วนตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เค้าเองเนี่ยที่รับช่วงมาเนี่ยเค้ามีความรู้ทางด้านนี้
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มากขึ้นไหมครับ ณ ปัจจุบันนี้ทางด้านการค้าชายแดน)ในการค้าชายแดนจริงๆผมไม่ชัวร์แต่ผมคิดว่ารุ่นลูก
เค้าต้องพัฒนาในตัวตนของอะไรหลายๆอย่างเพราะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถหยุดนิ่งได้(อ่ะ แน่นอนเพ่ือ
การแข่งขัน)ใช่ๆ(แน่นอนแหละเรื่องความรู้เพราะว่าต้องการมากข้ึนและในขณะเดียวกันมาสู่ตนทักษะเค้า
ก็ต้องพัฒนามากขึ้นท าให้แนวคิดทางด้าน)นอกจากธุรกิจที่เค้าอยู่ตัวแล้วที่เค้ามีลูกค้าที่มาซับพอสต้อง
ออกไปโดยที่ไม่ต้องเลือกหาลูกค้าเอง อย่างภาคใต้เค้าไม่ต้องหาลูกค้าเองอย่างขนส่งตรงเนี่ยค้าก็ไม่ต้อง
หาลูกค้าเองเพราะเนื่องจากว่าในรถขนส่งเนี้ยในตัวผู้ประกอบการเองเค้ามีหัวหน้าอยู่ประมาณ 50-60คัน
(ของสัดส่วนเดียว)แบบที่ศูนย์เค้าก็จะขายแล้วก็ตัวของใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะเนื่องจากว่าในส่วนของ
ทับเปอร์แวร์สูตรไทยเค้าก็ต้องมาซื้อวัตถุดิบจากเค้าเค้าท าโรงงานเล็กผลิตเอง ย่อยเอง (ไปผลิตช่วงต่อ)ใช่ 
ท าหมดทุกอย่างตั้งแต่พลาสติกแล้วก็อัดเม็ดอัดเม็ดเสร็จขึ้นรูปเค้าอยู่ตัวเร็วโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าแล้ว
(หนึ่งเค้ายอมผลิตเองขายเองด้วยแล้วก็ขายช่วงต่ออีกต่ออะไรอีก)ใช่(คือในส่วนปัจจุบันพวกเนี่ยคือ
ผู้ประกอบการพวกเนี่ย ณ ปัจจุบันเค้ามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องระบบการช าระเงินอย่างไรบ้าง)ช าระเงินใน
รูปแบบของ(ถ้าเป็นดั้งเดิม)ดั้งเดิมมาทางธนาคารอย่างงั้นใช่ไหมครับพูดถึง(คือตอนนี้เราก าลังจะเข้า
ประเด็นว่านอกระบบในระบบล่ะ นอกระบบนี้ตอนนี้เค้ายังไงบ้างครับอย่างแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการค้า
ชายแดนการค้าระหว่างประเทศเอยผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่รับช่วงจากพ่อแม่
หรือผู้ประกอบการรายใหญ่อะไรก็แล้วแต่ระบบการช าระเงินนี้ส่วนใหญ่เค้าเข้าระบบแบงค์ไหม)ถ้าเป็น
รายใหญ่ส่วนใหญ่จะเข้าระบบแบงค์ถ้ารายใหญ่ๆนะ ถ้ารายย่อยไม่ค่อยระบบเพราะเนื่องจากว่าผมไปท า
อะไรหลายๆอย่างเชิญชวนให้เค้ามาท าเว็บสนุกหรืออะไรหลายๆอย่างเค้าสะดวกที่จะใช้เงินสดมากกว่า
เพราะเนื่องจากว่ารายย่อยยังติดอยู่กับ(แบบเดิม)แบบเดิมถูกต้องเค้ายังไม่ค่อยเข้าสิ่งเว็บสนุกเท่าที่ควร
อย่างในกลุ่มของตลาดอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เงินสดหมดทุกอย่างถามว่าลูกค้าแต่ละรายบางคนมีเงินฝาก
เยอะพอสมควรแต่เค้าก็ยังยอมมาธนาคารเอง เดินมาเองเพ่ือความถูกต้องอะไรหลายๆอย่างคือความชิน
ชินก ากับอยู่ไม่เหมือนกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆซึ่งยังมีอิเล็กทรอนิกส์เข้าเชื่อมเค้าเริ่มตั้งแต่อาจจะใช้เงิน
เนี่ย โอเค 5ปีที่แล้วเค้าจะเรียน จะจบปริญญาตรี พอจบปริญญาตรีต่อปริญญาโทเค้าก็เริ่มใช้ สมุดมา
เรื่อยๆมันก็เลยท าให้ปลอดภัยในระดับนึง(ค าว่ามีลูกค้ารายเก่า รายย่อยที่ส่วนใหญ่เค้าใช้เงินสดนี่ส่วน
ใหญ่คือยังไง เค้าถือเงินสดไปจ่ายถือเงินสดไปจ่ายกันเองซื้อมาขายไปแลกกันไหมลูก)ใช่เพราะว่าในกลุ่ม
ของผมต้องบอกก่อนว่าตลาดคลองแงะมันเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งอะไรก็เหมือนผักอยู่นี่ สมมติเมื่อก่อนด่านก็
คือมีผักอยู่นี่ในเรือหาดใหญ่ก็จะมีผักไปด่าน(เหมือนเป็นตัวเชื่อมเนาะ)ตัวเชื่อมแล้วก็ตรงเนี่ยมันก็จะเข้าไป
ในหมู่บ้านด้านหลังรอบนี้หมดเลยยื่นเข้าไปทะลุหมู่บ้านซึ่งจะทะลุกับสนามบินได้ซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มี
ธนาคารมาซับพอสเลยลูกค้าก็ต้องขายเงินสด ขายเงินสดเค้าก็ไม่ต้องเก็บเข้าแบงค์เพราะยังไงรุ่งเช้าเค้าก็
ต้องวิ่งเข้ามาซื้อในเต้นเนื่องจากเค้าไปขายต่อในหมู่บ้านและก็จะเป็นหมุนเวียนแบบนั้นและเวลาใน
อนาคตแบบนี้ที่ผมบอกท่ีเจอแบบนี้เพราะเยอะเพราะเนื่องจากว่าเวลาลูกค้าท าธุรกรรมกับแบงค์อ่ะไม่มีส
เตทเม้นท์ไม่มีอะไรเลยนี่ไงเลยท าให้ยุ่งยากกับเค้าผมก็เลยแนะน าว่าถ้าท าธุรกรรมกับโรงแรมไม่พอเค้าก็
บอกเค้าต้องซื้อขายทุกวันจนมันเสียเวลาไม่อยากพยายามตื้อท าไม(มีๆ)ใช่(แล้วผู้ การเคยได้ยินค าอย่าง
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ส่วนใหญ่เนี่ยเมืองที่ติดชายแดนมันมีค านี้อยู่อย่างค าว่าโพยก๊วนระบบการช าระเงินการค้าชายแดนผ่าน
แดนด้วยระบบการช าระเงินที่เรียกว่าโพยก๊วน)ก็คือช าระผ่านทางนู้นและทางนู้นส่งให้ทางนี้ใช่ไหมจะ
เรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหม(จะผ่านตัวแทน)ผ่านตัวแทนใช่(ตัวแทนนั้นเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการรู้จักในกลุ่ม
กันและยอมรับจะมีเขาคือศาลเล็กๆ)ใช่(ตรงนี้มีไหม ที่นี่ยังเคยได้ยินไหม)ไม่เคยมีเพราะผมไม่รู้ว่าใน
โพยก๊วนจะหมายถึงตั้งโพยก๊วนผมไม่รู้ว่าค านิยามนี้คืออะไร(ตัวนี้จะเป็นซิสเตม เอ็กเซอร์มาร์เก็ต)ผม
เรียกว่าอย่างนี้ตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพแล้วมันก็จะมีในกลุ่มของแรงงานพม่าที่ออกมาท างานเวลาจะส่งเงินไป
ทางบ้านเค้าก็ต้องผ่านแทนที่เค้าคือจะต้องเข้าใจว่าหนึ่งผมไม่แน่ใจด้วยความรู้หรือความกล้าที่จะเข้ามา
ธนาคารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็จะมีตัวแทนนายหน้ายังเงี่ยรับ(รับมาคนนึง ถูก และเค้าเปิดบัญชีอยู่คน
เดียว  ถูกต้อง คนนั้นเราเอาบัญชีตัวนั้นโอนไปให้นายหน้านั้น ใช่ รับผิดชอบไปกระจาย 2 3 4) ไป
กระจายให้ใครบ้างนี่ 1 2 3 4 (อันนี้คือเป็นเรื่องปกติ อันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องโพยก๊วนของเรื่องค่าแรงแต่
ถ้าเป็นเรื่องโพยก๊วน การค้าชายแดนเนี่ยที่นี่ยังมีอยู่ไหม)ไม่ทราบ(อ่อ ไม่ทราบ) ไม่ทราบ ใช่ แต่จริงๆถ้า
ถามผมมีอยู่ไหมผมว่าการค้าชายแดนมันก็น่าจะมีอยู่ถ้าถามผมในลักษณะนั้นนะ(ก็เป็นความสะดวกก็
อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้เค้ายังชินอยู่เพราะงั้นชินด้วยเงินสดการค้าชายแดนก็ตามอย่างผู้การกับผมคนละ
แบรนด์กันเวลามาค้าขายเราชินกับเงินสดเนาะ อ่ะ ถือมาให้ผมเอาของไปจบ เช่นเดียวกันถ้าเราชินกับ
การใช้โพยก๊วนผมก็ไปส่งให้ตัวแทนนาย A นายA จัดการหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ยังมีอยู่)ใช่ ก็ยังมีอยู่แต่
บางที่ส่วนต่างไม่เท่าไหร่นะเพราะผมมันต้องแต่ว่าทุกวันมันต้องเก็บเล็กผสมน้อยก็อย่างในโรงงานเนี่ยมัน
โรงงานทีนึงก็เป็นพันแต่จะมีหลายๆกลุ่ม(แต่ที่นี่จะชัดเจนเรื่องโพยก๊วนเรื่องค่าแรง)ใช่ๆ ถูกต้องจ่าย
ค่าแรงจะเห็นอยู่(จ่ายค่าแรงจะชัดเจนมากมันกลายเป็นเข้าระบบอัตโนมัติเลยมันจะเข้าระบบอัตโนมัติคือ
มันจะนอกระบบก็ไม่ใช่แต่มันสามารถแอพพลายเข้ามาเป็นในระบบเฉยเลยประมาณนี้ที่ลาวก็เยอะ 
มุกดาหารแต่มุกดาหารนี้ก็จะเน้นเรื่องตรงค่าแรงแต่ถ้าเป็นเรื่องพวกนั้นเค้าชัดเจนในส่วนของระบบ)ใช่
ส่วนการค้าผมไม่ชัวร์ว่าจะมีรึป่าวแต่ว่าค่าแรงผมว่ามีแน่นอนทุกที่ (แน่นอนๆ)ตั้งแต่พวกสะพานปลาเอยมี
หมด(มันจ าเป็นนะบางทีคนหลายๆคนทรานเซ็กชั่นก็ต้องเกิดล่ะมีเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างน้อยใช้ตัวแทน
คนนึงแล้วไปถึงนู้นกระจายกันเรายอมเสียค่าคอมเค้าท าหน้าที่แทนเราหน่อย)เนี่ยโอนไปทางบ้าน
หน่อยนึงเดี๋ยวไปธนาคารแล้วไม่ฝากคนเนี่ยล่ะค่าใช้จ่ายเค้าเก็บ100เดียวเองนะง่ายๆสิบล้านก็พันนึง(บาง
ทีไปแบงค์นู้นนี่นั่นเอ้ากรอก กรอกไม่ถูกนู้นนี่นั่นซึ่งแบงค์จ าเป็นต้องมีอยู่แล้วมันเป็นอินดีเทลของเค้า
จ าเป็นต้องท า)อย่างหนึ่งเรื่องภาษา กลุ่มพม่าอ่ะโอเคเค้าสามารถพูดได้(เค้าพูดกับพวกเค้าภาษาเค้าภาษา
เดียวกันว่าง่ายๆ แล้วตัวส่วนที่เนี่ยส่วนใหญ่กลัวผู้ประกอบการที่เค้ามาใช้บริการแบงค์ที่นี่โดยระบบช าระ
เงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเทรดไฟแนนเค้าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมั่ง อินเวิด  เอ้าเวิด บิลฟอคอลเล็คชั่น
หรือLC)  LC  หักบัญชีถ้าจะเป็น ณ ปัจจุบันตอนนี้แล้วธนาคารตั้งระบบใหม่คือ 1 เวลาโอน โอนออกถ้า
โอนต่างประเทศโอนตามชายแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทางการธุรกรรมทางบัญชีเท่านั้นไม่มีการถือ
เงินสดแล้วซึ่งโอกาสการถือเงินสดบ้างแต่ ณ ปัจจุบัน(ค าว่าการถือเงินสดคือหมายความว่ายังไง)คือเป็น
เช็คก็ได้(แต่ก่อน)แต่ปัจจุบันจะให้หักบัญชีอย่างเดียว(นั่นหมายความว่าคุณต้องเอาเงินเข้าบัญชีก่อนแล้ว
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ค่อยหักบัญชีออกไป)จะได้รู้ว่าออกจากไหนไปไหนที่มาที่ไป(นั่นคือจะเป็นเรื่องเอ้าเวิร์ดและส่วนอินเวิร์ด
เวลามีการโอนจ่ายเข้ามา)โอนจ่ายเข้ามาถ้าเป็นสินค้าใหญ่ๆตรงเนื้อหาไตรมาส1ถ้าเป็น ถ้าเค้าโอนมาเป็น
พวกUSหรืออะไรประมาณนั้นนะ 1 อันดับแรกจะเข้าในทางส านักงานใหญ่ ส านักงานใหญ่ก็จะวิ่งออกมา
ตามตลาด (วิ่งไปท่ีศูนย์ ศูนย์เลยไหม)ก็ส านักงานใหญ่ก็จะเป็นศูนย์เลย(คือความหมายของท่านผู้การก็คือ
หมายความว่าใช้ค าว่าส านักงานใหญ่คือศูนย์ต่างประเทศ)ศูนย์ต่างประเทศ(คือจบอยู่ที่ศูนย์ต่างประเทศ)
แล้วก็ยื่นออกมาตามสาขา(แล้วพรุ่งนี้คือระยะเวลานานมากน้อยเพียงใด)แล้วแต่ เมื่อก่อนจะประมาณ 7 
วันท าการเดี๋ยวนี้ถ้าใกล้ๆถ้าโอนก่อนเป็นช่วงเวลาโอนช่วงเช้าอาจจะได้พรุ่งนี้เช้าเลยหรือพรุ่งนี้เย็นก็วัน
เดียวก็ถึง(ขึ้นอยู่หลายๆอย่างตัวเวลาตัวเอกสาร)ตัวเอกสารส่วนใหญ่มันต้องครบอยู่แล้วถ้าเกิดโอนได้ถ้า
ไม่ครบก็คือจะเสียหายหมดเลยเวลาด้วยการตอบเลขบัญชีสูงสุดผิดขึ้นมาเดี๋ยวเราคีย์ข้อมูล(เป็นตัว
แอพพลิเคชั่น) ใช่ ถ้าลบบัญชีผิด ผิดไปตัวใดตัวหนึ่งมันก็เข้าไม่ได้มันก็หักไว หักไว้ก็ต้อง ติดต่อต้นทางอีก
ว่ามันก็จะเสียเวลาตรงนี้(เสียเวลาอย่างมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้)ระยะใกล้ระยะไกลแล้วเรามี
คอนแทคกับทางนู้นรึป่าวประมาณนี้   (อันนี้คือกรณีเอ้าเวิดโอนออกแล้วถ้าโอนเข้ามาและเรื่องที่ศูนย์มา
และ)ก็ศูนย์ก็ต้องดูว่า(ศูนย์จะแจ้งเราประมาณกี่วัน)ประมาณ 7 วันส่วนใหญ่เฟอร์เฟ็กต่ าก็คือ 7 วัน(เราใช้
คอนเซ็บอยู่ที่ 7 วันบวกลบกันอยู่ตรงนี้เลย แล้วตัวบิลฟอคอลเล็คชั่นอ่ะเช่นเดียวกัน)บิลจ่ายแบ่งจ่ายพวก
(ตั๋วที่เก็บ)ตั๋วสินค้าของผมไม่ค่อยมี (อ่อ ไม่ค่อยมี LC ก้ไม่ค่อยมี) LC  ก็ไม่ค่อยมี(แต่ถ้ามีเคยมีไหมครับ)ไม่
มีส่วนใหญ่การเปิด LC ในโซนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่า มันจะเป็นศูนย์ธุรกิจต่างประเทศโดยตรง
ที่อยู่ในหาดใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงนั้นแล้วก็ผู้ประกอบการหลักๆ  หลักๆก็จะมีผู้ดูแลในกลุ่ม(เค้าก็จะ
วิ่งไป เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่นี่คือถ้าเป็นเทรดจริงๆเข้าเค้าจะวิ่งไปนู้นเลย เค้าจะวิ่งไปหาดใหญ่แต่
ถ้าเค้ามาเปิดบัญชีที่นี่เพ่ือ)อาจจะเป็นค าสั่งจากเราไปสู่ผู้บริหารเค้าเดี๋ยวโอนตรงนี้ให้หน่อยนะและจะได้
ปรับบัญชีโอเคจะได้เอาเอกสารไปให้เค้าก็จัดการให้ประมาณนั้น(อาจจะเป็นไปได้เอ้าเวิดที่นั่นตั้งแต่ว่าเรา
มีบัญชีอยู่ที่นี่ในแอพพลิชันจะระบุเลยให้คีย์การ์ดให้แอคเค้าท์น าเบอร์ตึ้งๆสาขานี้ตึ้ง)ส่วนใหญ่เวลาหัก
บัญชีเค้าจะท าระบบตั้งแต่แรกที่เค้าท าสมมติลูกค้ามีบัญชี 5 บัญชี บัญชีนี้แจ้งเลยว่าต้องหักบัญชีนี้เพ่ือ
โอนไปเค้าก็จะหักไป(จ าเป็นต้องวิ่งผ่านที่นี่ไหม)ไม่จ าเป็น(ไม่ต้องคือไปนู้นเลยเพราะว่าบางทีแบงค์แอค
เค้าท์อยู่ที่นี่)ใช่ เค้าก็สั่งหักบัญชีที่นี่ไป(ก็คอนเซ็บบวกลบ 7 วันเหมือนกันไหม)น่าจะอยู่ประมาณนั้นดีกว่า
(แต่ LC น่าจะมากกว่า)น่าจะมากกว่าซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเดี๋ยวระบบมันน่าจะเร็วขึ้นของผมน่าจะเร็วขึ้น
(จริงๆมันมีเลขคณิตหมดแล้วไม่ว่าเป็นแอพอีเทรดมันมีอีเทรดหมดมันเร็วสามารถท่ีจะเข้าไปดูเลคคอนไซ
ได้ออนไลน์มันเรียลไทม์ด้วยตรงนั้น เกี่ยวกับระบบอย่างที่เราคุยกันช่วงต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นปาดังแบซาร์
หรือสะเดาเอยที่มีความเกี่ยวข้องกับค าว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจท่านคิดยังไงมั่งกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ)แต่
พัฒนาเศรษฐกิจผมอาจจะมองว่า มันจะเป็นเงินที่รัฐบาลส่งมาให้เค้ามาพัฒนาในกลุ่มการค้าชายแดนหรือ
อะไรประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าในต้องเรียกว่าในอ าเภอนายกประมาณตรงนั้นใช่ไหมเพราะเค้าจะกระตุ้น
เศรษฐกิจในกลุ่มนั้นยังไง อย่างสะเดานี้ก็เป็นสะเดา ของสะเดาเวลาเค้าจัดงานหรืออะไรอย่างเนี้ย  เค้ามี
การโปรโมทหรืออะไรเท่าที่ควรหรือป่าว(แต่จริงๆมันก็พูดถึงที่นี่เร็วนะผมว่าเร็วมากเลยเพราะเมื่อตะกี้
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ท่านนายด่านท่านบอกว่าเมื่อวานซายคอนแทคค่อนข้างเรียบร้อยล่ะเกี่ยวกับเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจผม
ไปสัมภาษณ์มาทั้งหมด 5 ที่ 5 ด่าน 5ด่านชายแดนไม่ว่าจะเป็นมุกดาหาร แม่สอด  สระแก้ว  จังหวัด
ตราดและที่ที่สุดท้ายที่ผมมาคือ สงขลา ที่อ่ืนนะเขตพัฒนาเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัว
พ้ืนที่ที่ดินอะไรต่ออะไรหรือว่าเรื่องชาวบ้านอะไรต่ออะไรยังไม่ลงตัวเลยแต่ก่อนหน้านี้ที่ ไม่สอดค่อนข้าง
จะไฟนอลก่อนเลยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ที่นี่จะซายคอนแทคก่อนด้วยนะเพราะว่า  rอฟังนายด่านพูดเร็วมาก
เลยตรงเนี่ย)เร็ว แต่ว่าต้องการกระจายให้สื่อความหลังจาก(เพราะว่าตอนนี้มันยังสื่อไม่ได้ไงครับเพราะ
เนื่องจากว่าในพ้ืนที่ของค าว่าในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจค าว่าเร็วของผมเนี่ยหมายความว่ามันต้องไฟ
นอลทั้งหมดซึ่งค าว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ในเขตในกล่องตัวเนี่ยเค้าจะแบ่งเป็น 
2 ส่วน ส่วนนี้คือส่วนที่รัฐบาลต้องดูแล ส่วนนี้ต้องเป็นเอกชนดูแลครับแต่ส่วนนี้รัฐบาลดูแลเราจะให้
กรมธนารักษ์เข้ามาดูแลแล้วให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นคนบริหารจัดการสร้างอินไฟล์ต่างๆแต่ส่วนของ
เอกชนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าค าว่าสมมติว่าท่านโฟการมีบริษัทเข้าไปใช้พ้ืนนี้ก็จะอยู่ในกรอบของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจผมไปอยู่ในพ้ืนที่นี้ผมก็อยู่ในกรอปเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้คอเลคชั่ นของ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นแต่ตอนนี้คือตรงนี้คือเค้าแอบทุบเร็วและที่นี้ไม่เหมือนที่อ่ืน
เค้ายังทะเลาะกันอยู่เลยทะเลาะกันคือหมายความว่ายังประชุมเอยอะไรเอยยังไม่ลงตัวเลยที่แม่สอดนะ
ครับตอนเนี่ยเค้าขยายถนนจอดแม่สอดลงมาที่ตากเป็น 4 เลนเร็วมากเลย เยี่ยมมากเลยแต่ขนส่งน่าจะดี
มากแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่แอพพูบพวกนี้มาติดกันมาติดขัดซะนิดที่อรัญก็ยังไม่ลงตัวที่ตราดนี้ระบบของ
นิคมอุตสาหกรรมไม่เข้าไปดูแลจะให้เอกชนเข้าดูแลคนเดียวจากท่านท่านที่เข้าประชุมบ่อยๆนี่คือมี
แนวคิดยังไงมั่งกับพ้ืนที่ตรงนี้มันจะดีกับผู้ประกอบการไหมมันจะอะไรไหมอะไรอย่างเนี้ย)ไม่เคยประชุม
เลยไม่ได้เข้าร่วม  (อ่อ นึกว่าบางทีผู้การจะได้มีการแชร์กับผู้การต่าง ๆ)    
 

 

หน่วยงาน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาสะเดา  
  (จังโหลน) สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล :  คุณพนิดา ถาวรพันธ์ 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถนายน 2559 

ภาพผนวก ค.43 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสะเดา (จังโหลน) สงขลา 
 
(ตอนนี้การค้าชายแดนเขตนี้เป็นยังไงบ้างครับ)ตอนนี้หรอค่ะ(ครับผม)ก็ซอฟๆ(ด้วยประเด็น)อัตรา
แลกเปลี่ยน(อัตราแลกเปลี่ยนลงมาเยอะเลยใช่ไหมครับ)ค่าเงินบาทเราจะแข็งกว่ามาเลเยอะ(ก่อนหน้านี้



315 

 

ไทยมาเลนี้จะอยู่ที่ประมาน 10 บาท) 10 บาท ใช่ค่ะ10 บาท ลด 9 บาท 9.97  9.98(ถ้า 9 กว่าจนถึง 10 
นี่โอเคใช่ไหม แต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่) 8 กว่า ( 7 กว่าเค้ามีไหม) 7 กว่ายังไม่ถึง(อ่ะยังไม่ถึงแต่ 8 ปัจจัยตรงนี้
ที่มารวม)อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองของฝั่งมาเลมากกว่าเค้ามีปัญหาของเค้าอยู่(ซึ่งข่าวพวกเรามันจะสู่
ของบ้านเราไม่ได้พวกผมก็เลยอาจจะไม่รู้เรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับ)ก็ของเรานี่จะแบบอยู่ในเกณฑ์ที่มีการ
ควบคุมได้ดีกว่าเค้าอาจจะมีเรื่องข่าวเรื่องของการเมืองหรือเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น(อ่อ เค้าจะแรงกว่า)
เค้าจะแรงกว่าเราในของกฎหมายอะไรของเค้าเกี่ยวกับภาษีหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะด้วยแล้วก็อัตรา
ดอกเบี้ยของเค้าตอนนี้เค้าเปิดเยอะกว่าฝั่งบ้านเรา(เยอะ เยอะมากๆเลย)เยอะกว่า 4 บาทกว่าแต่ถ้าเรา 1 
บาท (ประเด็นหลักๆก็คือประมาณนี้ )ใช่ค่ะ(แต่แนวโน้มของปีเนี่ยจากควอเตอร์ประมาณนี้เท่าที่
ผู้ประกอบการมาใช้บริการของแบงค์กรุงเทพเนี่ยแนวโน้มของทั้งตัวปริมาณมูลค่าดูเหมือนจะเพ่ิมขึ้นกว่า
ปีที่แล้วไหมในช่วงเวลาเดียวกัน)ไม่ (ไม่ ดูลดลงจากผลกระทบ)เท่าเดิม ไม่ลดลงนะค่ะเท่าเดิมดูเหมือนเดิม
(ก็คือเหมือนที่ว่าลูกค้าเคยสั่งเป็นอย่างงั้นก็คือประมาณนั้นประมาณงั้น)ใช่ค่ะเพราะว่าจะไม่เป็นก็ยังคง
เป็นสภาพเนี่ย(ถึงแม้ว่าเงินจะได้มาน้อย)ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วถึงปัจจุบัน(58 เลยนะ)ใช่มันเริ่มแย่ตั้งแต่ปี57ที่มี
ระเบิดมีข่าวระเบิดที่นี่(ระเบิดที่นี่แล้วมีที่ไหนอีกครับที่ไหนครับที่นี่)ท่ีบริเวณโรงแรมโอลิเวอร์(ด้วยเหตุผล
นั้นคือ)ก็ไม่แน่ใจนะค่ะคือมันหลายฟันธงไม่ได้(เค้าเล่ากันว่า)เค้าเล่ากันว่าใช่ค่ะอาจจะการเมืองเราด้วย
เรื่องของธุรกิจน้ ามันเถื่อนด้วยเรื่องของเนี่ยค่ะการขัดขากันเองอะไรอย่างเนี่ย(เพ่ือผลประโยชน์อ่ะเนาะ)
ใช่(มุมนั้นแล้วแต่ แต่มุมนั้นใครจะมาคุยอะไรกัน)แล้วแต่การเมืองหรือก็เง่ียค่ะเรื่องการขัดผลประโยชน์กัน
แล้วก็อีกอย่างในเรื่องของเอาของ 3 จังหวัดมาอ้างพวกคอมมิวนิสต์เรื่องอะไรพวกเนี่ย(นั่นคืออีกมุมหนึ่งที่
เค้ามองกัน)อ่ะใช่ที่เค้ามองกันแต่ว่าอันไหนจะเป็นจริงก็ไม่รู้แต่เหตุเกิดระเบิดมีจริง(แล้วมีผู้บาดเจ็บ)มี
ผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิต(เสียชีวิตด้วยแล้วตึกนี้ก็คือไม่ได้เสียหายมากรโีนเวดได้อยู่หรือว่าเสียเลย)ก็มีที่ว่าต้อง
ท าใหม่บางส่วน(ก็มีบางส่วน)ใช่ค่ะ(แล้วผู้การเป็นคนที่นี่เลยป่ะ)ไม่(คนที่ไหน)คนหาดใหญ่(อ่อ หาดใหญ่
แล้วแล้วไปกลับหรอเนี่ย)พักอยู่ที่สะเดาอ าเภอสะเดาอยู่ในตัวเมือง(ครับ)ต าบลสะเดาอันนี้มันต าบลส านัก
ขามก็อยู่ที่นี่12กิโลขับรถไปกลับ(ในที่อ าเภอสะเดา)ใช่ค่ะ(อันเนี่ยคือบ้านผู้การเอง)ไม่ค่ะก็คือแบงค์ให้
สวัสดิการเช่า(ผมเข้ามาตอนแรกผมมองว่าจะไปนอนหาดใหญ่ดีไหมส าหรับคืนนี้เพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องไป
ปาดังกับมาพบผู้ประกอบการในส านักขาม 3 รายพรุ่งนี้ผมนัดผู้ประกอบการเอาไว้ก าลังคิดอยู่เมื่อกี้ผ่านรี
สอร์ทมาตรงสะเดาก็น่าสนใจมันเงียบๆดี)แนะน าว่าไม่ต้องกลับไปหาดใหญ่หรอกค่ะก็คือพักที่สะเดาก็ได้
(ดีกว่า แต่ที่นี่โรงแรมเยอะ แต่น่าพักไหม)พักได้(พักได้)โอเคค่ะ แต่เดี๋ยวนี้เค้ามีระบบความปลอดภัยสูงขึ้น
จากที่มีเหตุ(แล้วที่นี่มีแนวคิดยังไงผมเข้ามาขับรถเข้ามาเสร็จผ่านด่านมาพลิกโซนนี้มันจะต่างกับสะเดาฝั่ง
นู้นเลย)คนละเรื่อง(มันต่างกันมากเลยคือการพัฒนาอะไรต่ออะไรที่มันแสดงถึงอ่ะนะว่ามันมีพัฒนามีการ
เจริญรุ่งเรื่องในฝั่งนี้มันชัดเจนกว่าด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ถึงแม้มันจะมีปัญหาจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะ
อะไรประมาณเนี่ยเนี่ยผู้การที่จะเน้นมากจากการที่ธุรกิจโรงแรมก็เกิดขึ้นเยอะนู้นนี่นั่นอาคารต่างๆเกิดขึ้น
เยอะ)จริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วก็มีชาร์ตที่โอเคก่อนหน้านั่นอัตราแลกเปลี่ยนมันดีก็มันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่แล้วพวกนี้แหล่งบันเทิงอยู่แล้วด้วย(อ่อ แหล่งบันเทิงหมายถึงว่าพวกมาเลก็จะเข้ามา)ใช่ค่ะ
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เพราะว่าอัตรามันใกล้เคียงกัน(อ่อ เค้ามาท่องเที่ยวกันบางคนที่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะก่อน 5 ทุ่มก่อนเวลา
ปิดเค้าแต่บางคนก็ค้างเต็มที่หนึ่งคืนแต่ถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนเค้าเข้าไปถึงหาดใหญ่)อันนี้ก็ไม่ต้องนอกจาก
เรื่องของการช็อปปิ้งก็อาจจะต้องเข้าไปข้างในหน่อย(อันนั้นมีคอนเซ็ปนึง)ที่แบบว่าธรรมชาติอะไรก็ว่า(จะ
ไปหาอีกทีนึง)แต่ถ้าว่ามาเพ่ือบันเทิง(ตรงนี้เลยยังไงก็เมาแน่นอนไม่ต้องไปเมาไกลเมาตรงนี้ก็กลับบ้านได้
เลย)เยอะมาก (แทบจะทุกโรงแรมเลยไหม)มันจะแยกออกไปเลยมันไม่มีอยู่ในโรงแรมมันจะแยกเป็นจุด
(อ่อๆแยกเป็นส่วน)ผับก็คือผับไป ร้านอาหารก็ร้านอาหารไปแต่ก็จะอยู่โซนใกล้ๆกันกับโรงแรมที่พัก(ส่วน
ใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมของที่เนี่ยเป็นมาเลทั้งหมดไหม)ไม่ค่ะมีพอๆกันนะค่ะ 
50/50เฉพาะของคนไทยเอง(คนไทยเอง100%ก็มี)ของมาเลหุ้นส่วนก็มีส่วนก็คืออาจจะสามีมาเลดูแลกัน
ไปอะไรอย่างเนี่ย(ก็ต้องหุ้นกันไปเพราะถ้าเข้ามาบ้านเรายังไงก็ต้องไทย)ใช่ค่ะ(เค้าจะใช้เทคนิคไหนก็ว่ากัน
ไปอีกทีแล้วแต่ผู้ประกอบการเนาะ ผู้ประกอบการการค้าชายแดนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นรายเล็กหรือกลาง
หรือใหญ่ครับ)มันย่อยหรอค่ะ ถ้าเป็นรายเล็กก็คือรายย่อยมันมีปนกันหมด(ในส่วนของรายย่อยส่วนเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเค้าจะประกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่จะเป็นการรับช่วงจากครอบครัวใช่ไหมครับ)ไม่ (นั้น
หมายความว่ามีรายเก่าถ้ารายเก่าส่วนใหญ่นี่ลักษณะยังไงครับ)รายย่อยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหมุนเวียน
(หมุนเวียนกันไป)พอเค้ากลับตัวของเค้าโอเคล่ะเค้ากลับอีกทีนึงรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพื้นที่จะเป็นทาง
ภาคเหนือและอีสานถ้ามานี่คือเช็คบัตรประชาชนนู้นเลยทางภาคเหนือแทบจะหาทุนไม่ได้เลยในกลุ่มราย
ย่อยนะค่ะคือกลุ่มที่มาประกอบกิจการนี่พนักงานเองก็เถอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอ่ืนไม่ใช่คนภาคใต้(ว่า
ง่ายมีความตั้งใจสักอย่างนึงช่วงเวลานึงส าเร็จแล้วก็ไปนั้นหมายความว่าก็ไม่มีความคิด)อาจจะมีการเก็บ
เงินกลับบ้านอ่ะ(ไม่มีความคิดที่จะต่อเนื่องธุรกิจตัวนั้น)ถ้าเกิดว่าดูแล้วมั่นคงว่ามีชีวิตก็ต่อก็อาจจะย้ายถิ่น
ฐานไปมาเลเลยตามสามีตามภรรยาตัวเองไปก็จะ(แล้วแต่แนวคิด)แต่ส่วนใหญ่ก็ตามสามี ไปอยู่มาเล(ตาม
สามีส่วนใหญ่ก็เป็นคนเหนือ)ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนเหนือ(ถ้าตามคอนเซ็บถ้ารายกลางหรือรายใหญ่อ่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องที่ไหมรับช่วงมาจากพ่อแม่พ่ีน้องเป็นคนรุ่นใหม่ท า)ใช่ค่ะ(สักส่วนใหญ่ตรงนั้นแล้ว
ที่นี้ในส่วนของพวกเนี่ยมีรายใหญ่ที่เป็นคนอ่ืนเข้ามาประกอบบ้างไหม)รายใหญ่ที่เป็นคนอ่ืน(ตอนแรกใช่
เป็นคนต่างพ้ืนที่)ต่างพ้ืนที่หรอ(รายใหญ่นะ)น้อยมากมีรายเดียวที่เป็นในส่วนของMBI(MBIนี่คือ)เป็น
บริษัทของมาเล ต้นไม้ท าให้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ย(โอกาสที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจ
ต่างเกิดขึ้นก็ยากหน่อย)คือเค้าเข้ามาท าให้แบบว่ามีการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในจุดมีสวนไดโนเสาร์เพ่ิมมา(นั่น
หมายความว่า MBI เป็นเจ้าเดียวกับบีเจมส์)เจ้าเดียวกับบีเจมส์ไหม MBI ไปเช่าวีเจ (อ่อ โอเคคือ
หมายความว่าวีเจเป็นคนบริหารธุรกิจของเค้าอาจจะมีสร้างปาร์คมั่ง รีสอร์ทอะไรต่ออะไรว่ากันไป)เป็น
พ้ืนที่ให้เช่ามากกว่าแล้วMBI นี่แหละเป็นคนเช่า(บริหารและสัญญาเอาที่ดินเช่า)ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นมาเล
เค้าก็มาเช่าแล้วก็เช่าพ้ืนที่แล้วก็ท าจัดแจงทั้งหมด(ที่นี้ย้อนกลับมาที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เราเตรียม
เมื่อตะกี้นี้ส่วนใหญ่รายย่อยนี่โอเคค้าขายเนี่ยเค้าจะเข้าระบบแบงค์หรือไม่เข้าระบบแบงค์เวลาช าระค่า
สินค้า)เข้านะ(ส่วนใหญ่เข้าหมดเลย)ไม่หมดบางส่วนเราก็ไม่รู้ว่าเค้าเข้าหรือไม่เข้า(ตรงส่วนของในระบบ
เค้าจะมาเปิดบัญชีทิ้งไว้ เปิดบัญชีเค้าพ่ือเก็บไว้เราใช้หลายๆที่ถอนไปจ่ายประมาณนั้นใช่มั้ยครับแต่ถ้าไม่
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เข้าระบบ อาจจะมีทั้งวิธีช าระเงินด้วยเงินสดโพยก๊วนหรือระหว่างผู้ประกอบการกันเองเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ว่ากันไปที่นี่ยังมีไหมครับ)หมายถึง(นอกระบบที่เป็นเงินสดหรือโพยก้วนหรือระหว่างกลุ่มลูกค้า)พูดว่าไม่มี
เลยก็ไม่ ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเข้าระบบ(นั่นหมายความว่าอย่างที่ผู้การพูดมันน่าจะมีอยู่แล้วซึ่งเรา
อาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าทั้งตัวประเทศเราก็มีการควบคุมดูแลส่วนของมาเลก็ต้องควบคุมดูแล
ชัดเจนมันไม่เหมือนกลุ่ม)ปริมาณเงินแต่ละรายเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากมันก็อยู่ในเกณฑ์ของระบบ(ที่สามารถ
ถือครองได้)ถ้าเป็นรายใหญ่ก็มีการรายงานอะไรอย่างเนี้ยเค้าก็ต้องเข้าตามระบบ(มันก็ต้องดีแคเอกสารอยู่
แล้วเนาะตรงนั้นแต่ที่นี่มาในส่วนของรายกลางหรือรายใหญ่นะครับที่เข้าระบบส่วนใหญ่เค้าใช้ตัว
ผลิตภัณฑ์เทรดไฟแนนหรือไม่ เทรดไฟแนน เอ้าเวิด อินเวิด บิลฟอคอลเล็คชั่นหรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต)
บางที่ บางราย(ส่วนใหญที่ใช้ค าว่าบางรายนี่เป็นอินเวิร์ดหรือเอ้าเวิร์ดไหมครับเป็นการโอนเงินโอนเ งิน
ระหว่างประเทศ)โอนเงินระหว่างประเทศน้อย(โอนเงินจ่ายก็จะเป็นเอ้าเวิร์ดน้อยใช่ไหมครับ)เพราะว่าก็
คือคนพ้ืนที่เค้าไม่โอนออกนอกประเทศ(ถ้าอย่างนี้คือมันก็เลยย้อนกลับมาที่นอกระบบตรงค าว่าเงินสดมัน
ก็อาจจะมีบ้าง)นอกระบบหรอค่ะ ไม่นะก็อยู่ในบัญชีของเค้านั้นแหละหมุนเวียนกันจ่าย(อ่ะแล้วเงินเค้าจะ
ได้มายังไงเพราะตอนนี้เราก าลังมองว่าเรื่องเงินโอนถ้ากรณีเราโอนออกเยอะโอนเข้าอินเวิร์ดมาถ้าเค้าผ่าน
ตัว2ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาแน่นอนเงินจะไปอยู่ที่ในบัญชี)มันก็ผ่านร้านรับแลกเหรียญมาสมมติว่าเอาโรงแรม
เค้าก็เอาเงินเหรียญจ่ายมาค่าโรงแรมโรงแรมรับเป็นเงินเหรียญไปแลกร้านรับแลกเหรียญเป็นเงินไทยก็เอา
เข้าบัญชีจ่ายค่าลูกน้องจ่ายค่าทุกอย่าง(นั่นหมายความว่าเอ็กเชนเรทที่อยู่ตลาดข้างนอกดีกว่า)ดีกว่า(ถ้า
ดีกว่าตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นTTSหรือTTBก็ตามไม่ว่าเป็นเหล็กซื้อเหล็กขายก็ตามจะดีกว่าใช่ไหม)ดีกว่า(ถ้า
ดีกว่าตรงนั้นเสร็จเค้าได้USมายังไง)USไม่มีนะมีแต่ริงกิต(เค้าได้ริงกิตมาคืออ่อที่นู้นจ่ายเป็นเงินสดมา
สมมติจ่ายเงินสดเป็นริงกิตมาเค้าจะเอาริงกิตมาแลกบาท)คนมาเลสมมติมาเลเดินมาโรงแรมเค้าก็จ่ายเงิน
ริงกิตเลย(นี่คือการบริโภค แต่ตอนนี้ผมก าลังตรงการค้าระหว่างประเทศเอยการค้าชายแดนอ่ะถ้ากรณี
เป็นการซื้อขายส าหรับรายย่อยอย่างที่พูดมาก็อาจเป็นเงินบาทน้อยอย่างเป็นริงกิต จ่ายริงกิตมาแล้วคนที่
รับริงกิตไปแลกบาทถ้าจะเข้าระบบก็เอาไปเข้าบัญชีซะถ้าไม่เข้าระบบก็ถือครองใช้ไปถ้าไม่เกินเรทที่คนถือ
เงินไว้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องดีแคแต่ถ้าแลกแล้วมันเกิน450}000ตอนนี้เกิน2,000,000ตรงนี้ก็ต้องดีแค)ก็
ต้องอยู่ที่ร้านรับแลกเหรียญส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่แบงค์เลย(อ่อตรงนั้นก็ไม่เลยคือแบงค์เงินมาคือคุณได้เงิน
บาทมาแล้วที่นี่เราจะตรวจเงินที่มาที่ไปยังไงครับเค้ามีเอกสารมาแสดงให้เราไหม)ที่ไปที่มาของเงิน
หมายถึง(คือเค้าแลกบาทมาแล้วสมมติแลกกับข้างนอกมาแล้วเนาะเค้าได้เงินบาทมาเค้าเอาเข้าบัญชีเรา
จะรู้ไหมว่าเงินบาทนั้นมาจากไหน)ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการของเราเค้าก็บอกธุรกิจของเค้าเปิด
โรงแรมก็เงินก็คือเงินของนักท่องเที่ยวที่มาพัก(ตรงนั้นมันชัดเจนว่าคือผู้ประกอบการเรารู้ว่ารู้ผลิตภัณฑ์
เค้าแหละก็คือโรงแรมคือตัวบัญชีก็คือจะสามารถเลคคอนซายได้มันเลคคอนซายได้ตรงนั้นด้วยตัวงบ
การเงิน)ด้วยเรื่องการเปิดบัญชีครั้งแรกก็ต้องแสดงที่มาที่ไปของการเปิดบัญชี(ผมก าลังมองว่ามันมี
ต่อทรานแอ็กชั่นไหมต่อเหตุการณที่เกิดคือได้เงินมาก้อนนั้นเลยก้อนึงแต่ถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมมันไม่
สามารถบอกได้เนื่องจากว่าคนที่มาเข้าที่พักหลายคนใช่ไหมครับเราไม่สามารถดีแคได้ตรงนั้นซะทีเดียวมัน
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ก็จสามารถที่จะ)แต่ที่นี่ก็จะเป็นธุรกิจโรงแรมที่เอาเงินเข้าร้านอาหาร คาราโอเกะ  (อันนี้เงินสดแน่นอน) 
ผับ ก็คือเค้าให้เป็นตัวแทนมาแล้ว แล้วก็คือว่าของเค้าเจ้าของธุรกิจนี้คือประกอบอาหาร ประกอบเป็น
สถานบันเทิงเป็นเจ้าของโรงแรม(นั้นหมายความว่าธุรกิจที่นี่เค้าซื้อขายเงินสดกันด้วยริงกิตแต่บาทนี่น้อยมี
ไหมบาท บาทไม่มีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแลกอ่ะ)ไม่มี(มาเลจ่ายบาทเราจ่ายบาทให้มาเล)ไม่มี มีก็มีน้อย
มาก (มาเลจ่ายริงกิตให้เราเวลาเราซื้อของเค้าก็จ่ายริงกิตให้เค้า)ใช่(อ่อ นี่แหละครับซื้อขายด้วยเงินสดและ
ก็แลกมาแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนให้นี่ก็คือโพยก๊วนเหมือนกันส่วนนึงก็โอเค
นี่คือนอกระบบที่มันถือเป็นเรื่องปกติ ถือเป็นเรื่องปกติที่มันเรา)มันต้องมีอยู่แล้ว(ถูก มันต้องเกิดด้วยความ
เคยชินของผู้ปประกอบการที่เค้าเคยท าแบบนี้มาแล้วในเรื่องความสะดวกนะแล้วคนพวกนี้เค้าก็อย่าง
โพยกว๊นเนี่ยเค้าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ผู้ประกอบการต่างๆเค้าก็รับยอมรับว่าเค้าเป็นคนสามารถท าตรง
นี้ได้นะนู้นนี่นั่นได้แต่เงินก็จะเป็นอย่างนี้มาอีกประเด็นนึงกรณีที่แบงค์กรุงเทพมีการให้ชาวมาเลมาเปิด
บัญชีบัตรเคอเรนซี่เราบ้างไหมหรือUS ฟอเรนเคอเรนซี่ )มีแต่บัตร ไม่มี(อ่อมีแต่บัตรคลีนี่อย่างเดียวแล้ว
คลีนซี่นี่มูฟยังไงครับ)มูฟยังไงหมายถึงว่า(อ่ะเช่นคนมาเลมาเปิดเค้าเอาบัตรมาฝากเข้าบัญชีเค้าเองด้วยตัว
เค้าเองเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เค้ามาเปิดบัญชีได้เค้าต้องใช้ไรครับ)พาสปอร์ต(พาสปอร์ตอย่างเดียวบวก
หนังสือรับรองสองอย่างเวิร์คโพมิตไม่ต้องนอกจากเค้าเป็นคนเข้ามาท างานก็จ าเป็นนั่นอีกเรื่องนึงแต่ที่นี่
เวลาเค้าถือบัตรเค้าถือมาเข้าบัญชีได้เลยเวลาถอนเค้าก็ถอนตามสิทธิ์ได้เลยเค้าจะไปแลกเปลี่ยนข้างนอก
หรือแลกเปลี่ยนที่นี่ก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปครับ)บุคคลทั่วไป(ก็
คือส่วนใหญ่เป็นคนมาเที่ยวเป็นมาซื้อของนู้นนี่นั่นเอา)มาตั้งเที่ยว(อ่าส่วนใหญ่ที่มาเปิดบัตรคลีนซี่เนี่ย)ก็
ผู้ประกอบการเหมือนสามีภรรยาเป็นชาวมาเลอย่างนี้เค้าก็มาเปิดบัญชีคู่บ้างเปิดให้ภรรยามั่งเปิดให้ สามี
มั่งแล้วเค้าก็รับรองให้กรณีที่เป็นคนไทยเค้าก็รับรองว่าคนนี้คือภรรยาเค้านี่คือสามีเค้าเค้าเป็นคนรับรอง
ให้(แล้วที่นี่ในมาเลเปิดบัตรคลีนซี่เสร็จแล้วเค้าจ่ายค่าสินค้ามีการโอนเงินไหมครับเคยมีธุรกรรมที่เป็นการ
โอนเงินจากบัตรคลีนซี่ของผู้ประกอบการมาเลไหม)โอน ต้องโอนไปไหน(โอนจ่ายค่าสินค้าอาจจะให้)
ภายในประเทศ(อ่ะจ่ายให้คนไทย)เป็นปกติ(เป็นปกติมีอยู่แล้วเค้าจ่ายโอนเข้าเคาท์เตอร์ปกติ)ใช่ค่ะ(ตรงนี้
มันไม่เข้าเทรดอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมีไหมครับเค้าเปิดบัญชีเสร็จเค้าเลือกไปใช้ธุรกรรมที่เป็นการโอนตู้
เอทีเอ็ม)ก็มี(ก็มีใช่ไหมครับ ตรงนั้นเป็นการบริหารจัดการที่เป็นการจัดการบริหารตัวเค้าเองอาจจะเป็น
เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรก็มีเปิดบัตรเคอเรนซี่ด้วย ถ้าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยจากพ้ืนที่ของสะเดาปาดังเบ
ซาร์เป็นหนึ่งในห้าพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะแรกท่านผู้การมีแนวคิดยังไงกับค าว่าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ)ก็น่าจะดีนะค่ะ(น่าจะดีนี่คือด้วยแฟ็กเตอร์)ด้วยลักษณะเป็นแบบนี้แล้วมันติดกับชายแดนแบบนี้
และถ้าให้เรื่องของถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงๆเรื่องของการแล้วแต่ว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนการค้าหรือเรื่องของการได้รับสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เพ่ือที่จะสนับสนุน
ให้นักลงทุนมาก็โอเคนะค่ะ(ตอนนี้ที่นี่ก็น่าไฟนอลเร็วนะไปเร็วกว่าเขตอ่ืนใน5ที่ที่ผมไปมา)ก็ถ้าเกิดดูจาก
สถิติการเข้าออกของคนหรือไม่ก็คุณค่าการน าเข้าส่งออกตรงนี้มันก็น่าจะถูกกว่าที่อ่ืน(ศู นย์ส่งแน่นอน
เพราะเมื่อเช้าคุยกับท่านนายด่านเค้าเอาสถิติมาให้ดูสัดส่วนอยู่ในเรทที่เยอะมากๆค าว่าเยอะมากๆหมา
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ความว่า)แล้วมันสูงมานานแล้วมันบูมมาก่อนที่จะเป็นพวกทางภาคอีสานหรือพวกแม่สอด(เค้าบูมมานาน
มากๆก็เยอะทีเดียวทั้งสองด้านเลยเมื่อเช้าผู้การท่านก็เอามาให้ดูก็ค่อนข้างเยอะทีเดียว)อันนี้เงียบไปเยอะ
นะค่ะ(ค าว่าเงียบไปเยอะนี่คือ)ก็คือเนี่ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินเราแข็งกว่า(แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่
มันจะคึกคักกว่านี้ไหม)คึกคักกว่านี้เยอะเลย(เยอะเลยนี่หมายความว่ากลางวัน)อาจจะเรื่องของการจัด
ระเบียบสังคมเรื่องของเนี่ยถนนพ้ืนทางเท้าเนี่ยจริงๆเต็มไปด้วยร้านค้าหมดเลย(ตอนนี้มันก็เดินโฟล)
ตอนนี้คือรื้ออกหมดเลย(อ่อหรอซึ่งแต่ก่อนเค้าเหมือนทั่วไปตามเมืองท่องเที่ยวคอนเซ็บนั่นเลยใช่ไหมครับ
เต็มทางเท้าเลย)แล้วมีการจัดระเบียบใหม่เนาะ(ตรงจุดนี้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม)ใช่ก็เค้าจัดเป็น
เมืองท่องเที่ยวอยู่ ในนั้น(แต่ที่ เนี่ยมันจะชัดเจนตรงที่มันเหมือนว่าเป็นอะไรที่คนมาเลถือว่าเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามามีศักยภาพในการใช้เงินมากมันเลยมีการจัดสรรพ้ืนที่ร้านขายของนู้นนี่
นั่นคล้ายกับเมืองท่องเที่ยวทั่วไปแต่ถ้าผมไปที่มุกดาหาร ไปที่แม่สอด อรัญและก็ที่ตราดมันก็ชายแดน
เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถึงคือการท่องเที่ยวเค้าดรอปเค้าน้อยกว่าที่นี่นะ)ของเรานี่จะโอนออกก่อนกลาง
เรื่องของเงินแลกเปลี่ยนแลกของการค้าขายเนี่ยเราก็เป็นริงกิตตามเค้าในขณะที่เราถ้าเกิดเค้าเข้ามาเรา
น่าจะบังคับให้เค้าใช้ไทยเลย(ถูกครับเนี่ย)แต่ถ้าเกิดบังคับปุ๊บหายหมดเลย(เคยแล้วใช่ไหมเคยมีไหม)ไม่
ต้องเคยหรอกค่ะแค่คิดว่าบังคับเค้าก็ไม่มาแหละเพราะว่าเอาง่ายๆหนึ่งเหรียญเค้าตอนนี้10บาทเหลือ8
ขาดทุนทันที2บาทแต่ถ้ามากกว่านั้นก็เค้าไม่พามาแค่เหรียญเดียวแน่ๆถ้าล้านหนึ่งสองแสนจบข่าวไม่มา
เลยอีกประเทศเค้าไม่มาแล้วแต่เรายังอยู่ในเรื่องของเงินมาเลก็เงินมาเลค่อยชาร์ตเอา(เพราะอย่างที่ผม
บอกไปเนี่ยค้าขาย)ตั้งกฎนี้นะจบเลย(ค้าขายกันด้วยเงินสดทุกที่บาทเราอ่ะยังมีศักยภาพครบทุกด่านนะ
แต่ยกเว้นด่านนี้)ยกเว้นด่านนี้(ถูกต้องครับผมถึงมีคนถามเมื่อกี้ไง)ยกเว้นด่านนี้(ด่านอ่ืนบาทก็มีศักยภาพ
บาทกีบ บาทจ๊าต บาทเรียล อย่างเนี่ยคือใช้บาทก็ได้ทุกที่เลยทั้งต่างประเทศยกเว้นที่นี่ใช้ของเค้าล้วนๆ
เลยแต่ที่กะลาวเนี่ยบาทไม่เยอะมากกว่ากีบอีกเรียลนี่ก็ใช้บาทได้ค่อนข้างเยอะแต่จ๊าตนี่)แต่อาจด้วยค่าเงิน
ไหม(ค่าเงินด้วยแต่ว่าหนึ่งไอ้เรื่องตรงนี้มันปกติอยู่แล้วสูงกว่าเค้าสอง)แต่ทางนี้เราต่ ากว่าเค้านะพูดถึง(ใช่
แต่ถ้าตรงเนี่ยคือเรา)ถ้าตรงไหนต่ ากว่าเราต้องมีเค้า(อีกประเด็นนึงคือทั้งสามประเทศนั้นส่วนใหญ่เค้ามอง
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรความคิดอะไรต่ออะไรประเทศเราค่อนข้างเป็นผู้น าส าหรับเค้ามี
อิทธิพลส าหรับเค้ามันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นนี้ว่าเอ่อบาทไม่มีปัญหาศักยภาพพร้อมส าหรับเค้าแน่นอน
ครับ แต่ตอนนี้เค้าแอพพูบแล้วนะแนวโน้มซึ่งที่มันก็น่าจะได้แล้วนะเพราะเมื่อวานเค้าพ่ึงเซ็นสัญญากัน)ก็
หวังว่ามันจะดีขึ้น(ท่านนายด่านเค้าพ่ึงเซ็นสัญญานายด่านพึ่งเปลี่ยนใหม่เอง) 
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หน่วยงาน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
  (มหาชน) สาขาสะเดา สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณเอกกร หวังนิธิธรรม 
  ผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.44 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสะเดา สงขลา 
 
(เรื่องการค้าชายแดนท่านมีแนวคิดยังไงบ้างครับที่นี่) แนวคิดด้านไหนครับ? (เกี่ยวกับเรื่องการค้า
ชายแดน) การค้าชายแดน คือถ้าในสาขาผมเนี่ยนะมันไม่ได้ชัดเจนนะครับ การค้าชายแดนก็เท่าที่เรา
สัมพันธ์เมื่อมีพวกชิปปิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะเป็นการส่งออก(คือการค้าชายแดนส่วนใหญ่แล้วมันมีทั้งราย
ใหญ่ รายย่อย รายการพวกเนี่ยคือรายย่อยกับรายใหญ่เนี่ยเค้าจะมีระบบที่ต่างกัน ประมาณเนี่ย แต่ถ้า
อย่างที่ท่านพูดมาตะกี้เนี่ยผ่านชิปปิ้งเอย ไปเข้าระบบนู้นนี่นั่นพวกนี้จะเป็นรายใหญ่แต่ถ้าเป็นรายย่อย
เช่นเป็นชาวบ้านที่ท าการค้าชายแดนกันมานมนานแล้วเนี่ยพวกเนี่ยส่วนใหญ่เค้าจะเป็นนอกระบบกันซะ
มากกว่าเท่าที่ผ่านมานะ ตามท่ีทั่วไป อะไรประมาณนี้ คือท่านเป็นคนที่นี่ป่ะ) ผมไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่นี้ ผมอยู่
หาดใหญ่ (อ่อ อยู่หาดใหญ่ก็คือไปกลับ ) ไปกลับ (อ่อ  พอรู้ดั้งเดิมของการค้าชายแดนที่นี่มันเป็นยังไงมั่ง
ครับตั้งแต่แรกเริ่มเลย) ดั้งเดิมมันก็หลักๆถ้ารายย่อยก็เป็นเรื่องของหนีภาษี  (มันจะใช้ระบบค าว่า  จะใช้
ค าพูดว่านอกระบบ) อืม นอกระบบ(เท่าที่ท่านรู้นี่เยอะไหมครับ ปัจจุบัน) ปัจจุบันไม่มีแล้ว กสช. เข้าอันนี้
(เล่นหมดเลยใช่ไหม แต่ก่อนก็จะเป็นตัวลักษณะว่า ถ้าเป็น อ่ะค าว่านอกระบบเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นการ
ช าระด้วยเงินสด การช าระด้วยโพยก๊วนหรือจะจ่ายช าระกันเองระหว่างผู้ประกอบการ อย่างที่นี่ยังมีอยู่
ไหมครับปัจจุบันนี้) ส่วนใหญ่ถ้าเค้าไปค้าขายทางนู้นนะเพราะว่าอาศัยความรู้จักส่วนตัวนะผมว่า (อ่ะใช่
อันนั้นคือความเคยชิน)และเค้าจะไม่ใช้เป็นในยุคเงินสด เค้าจะไม่ผ่านในระบบการเงิน (อันนั้นคืออย่างแต่
ก่อน ก็คือเป็นการจ่ายเงินสดเลย แต่บางส่วนมีไหมครับที่จะผ่านตัวแทน ค าว่าตัวแทนเราเรียกว่า 
โพยก๊วน) ตัวแทนไม่แน่ใจนะทางนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าการค้าขายที่ว่าจะโอนเงินไปให้ชาวต่างชาติมันไม่
มี โอนข้ามไปมาเลไม่มี แต่ถ้าเค้าจ่ายไปข้างนอกก็ไม่ทราบเหมือนกัน (นั่นอีกระบบนึ งเนาะ ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการที่นี่ที่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบที่ค้าชายแดนเองที่มาเปิดบัญชีอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นราย รายใหญ่
ไหม)  ที่มาเปิดบัญชีอ่อ ปะปนกันอ่ะ (คละกัน รายเล็กก็มี รายกลางก็มี ใหญ่ก็มี  ) ใช่ๆ (แล้วที่นี่ในการ
จ่ายช าระกันเค้าเอาเงินมาเข้าบัญชียังไงครับ เค้าถือเงินสดมาเข้า ตัวเค้าเอง) ถ้า ณ เวลานี้นะฮ่ะ ก็เป็นใน
เรื่องของเงินสดเอามาเข้า (ตัวเค้าเอง เจ้าของบัญชี ) เจ้าของบัญชีอ่อ ไม่แน่เสมอไป (ไม่แน่เสมอไป) 
โดยเฉพาะถ้าเป็นรายใหญ่เจ้าของบัญชีไม่ได้มา ไม่ได้มาเลย เจ้าของบัญชีจะเจ้าของมอบอ านาจให้
ผู้กระท าการแทนในพ้ืนที่มาเดินบัญชีให้ (ค าว่ามอบอ านาจคือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจในบริษัท
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ตัวเอง ) ไม่ใช่บริษัทตัวเองเป็นตัวแทนของบริษัทเนี่ย คล้ายๆว่าเค้ามาเปิดบัญชีที่เราเสร็จแล้วเค้าก็มอบ
อ านาจให้นายคนนี้เป็นตัวแทนบริษัทเค้าเนี่ยมาท าการมาท าธุรกรรมกับแบงค์ มาฝากเงินแล้วก็ไปท าเช็ค
เพ่ือไปจ่าย ค่าอากร ค่าภาษีต่างๆ(อ่อ อันนั่นคือเราใช่ ลักษณะบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่รับจ้างท าตรงนี้
โดยเฉพาะไหม) รับจ้างไหม ไม่แน่ใจ (ไม่แน่ใจ) เพราะบางคนเค้าก็มีบริษัทเป็นของเค้าแล้วก็มีถ้าพวกใน
เครือก็ท าไปด้วย(เมื่อกี้เราค้างอยู่ตรงประเด็นว่ากรณีที่ผู้ประกอบการมาเปิดบัญชีที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเค้า
มอบอ านาจให้บุคคลรายบุคคลบางคนมาท าธุรกรรมแทนให้บุคคลนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นบริษัทที่
รับจ้างท าตรงนี้หรืออาจจะไม่ใช่บุคคลที่รับจ้างท าตรงนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเปล่า)อันนี้เราไม่
ทราบไม่แน่ใจ (ค าถามที่ผมถามตรงเนี่ยเพ่ือที่ว่ามันจะสื่ออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าโพยก๊วน คือค าว่า
โพยก๊วน ตอนเนี่ยมันมีอยู่หลายประเด็นโพยก๊วนอย่างเช่นเมื่อกี้ไปคุยกับกสิกรมากสิกรบอกมีโพยก๊วน
โพยก๊วนเนี่ยต้องจ่ายค่าแรง เช่น เนี่ยนายเอ นายบี อยู่คนละประเทศกันแต่คนเนี่ยท าหน้าที่ในแรงเก็บ
ค่าแรงทุกคนมาเค้าเปิดบัญชีคนเดียว นะฮ่ะใน1 2 3 4 ให้ค่าแรงมาและ1ก้อนแล้วโอนมาให้พ่อแม่เค้าที่
ประเทศเค้าอันนี้ก็คือโพยก๊วนเหมือนกันเป็นตัวแทนอีกคนนึงอยู่ประเทศนี้ตึ้งเค้าเป็นตัวแทนเหมือนกัน
รับแล้วเค้าก็กระจาย1 2 3 4 เช่นเดียวกัน) ถ้าบัญชีลักษณะแบบนี้ที่สาขาสะเดาไม่มี(อ่อ ไม่มีนะ คือ
ค่าแรงก็ไม่มีอ่อแต่ลักษณะจะให้มอบอ านาจให้คนอื่นมาท าแทนแค่นั้นเอง)ก็ส่งผลธุรกรรมส่วนใหญ่ก็เป็น
การท าธุรกรรมที่ว่าถอนเงินเพ่ือไปซื้อแคชเชียร์เช็คจ่ายค่าภาษีอากร(อันนั้นปกติอยู่แล้ว ถอนจากบัญชี
แน่นอนเป็นบัญชีนิติบุคคลต้องได้รับการอนุมัติได้รับการมอบหมายถึงจะถอนได้)กรณีที่ ที่แปลกๆแบงค์ก
รุงเทพเค้ากฎระเบียบเค้าค่อนข้างเข้มงวด(ที่พูดถึงนี่คือในส่วนของแบงค์เนาะ)ส่วนของแบงค์ แต่ละ
นโยบายของแบงค์มันไม่เหมือนกัน(ใช่) นะครับ(แบงค์แต่ละแบงค์เค้าจะยึดอยู่ยังไงอะยังไงอย่างเช่นผมไป
ดูที่โรงเกลืออรัญอ่ะนะตรงนั้นผมเข้าไปดูตรงโรงเกลือเลย โอ้โฮ่ อันนี้กสิกรเข้าไปดูมาเค้าก็ถือเงินเข้าเงิน
ออกเยอะมากเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ไงฮ่ะ)กสิกรเท่าที่ทราบมานะครับเค้าจะ
เปิดบัญชีกับชาวต่างชาติง่ายมาก เช่น  พม่า ลาว  เขมร ซึ่งเป็นประเทศที่ติดแบ็คสลิตใช่มั้ยฮ่ะ (ครับ) แบ
งค์กรุงเทพเค้าไม่เอาเลย(ไม่เอาเลย) ไม่เอาเลยนอกจากว่ากลุ่มพวกนี้มาท างานแล้วก็มีเวิร์คโพมิทเราถึง
เปิดบัญชีได้(แต่บัญชีมันต้องมีพวกนี้ เวิร์คโพมิทหรือพาสสปอร์ต)พาสสปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้อะะถ้าเป็น
กลุ่มประเทศพวกนี้เราไม่เปิดให้ครับมีพาสสปอร์ตอย่างเดียวเราไม่เปิดให้ต้องมีเวิร์คโพมิทโอเคคุณมีหลัก
แหล่งที่แน่นอนนะครับและคุณมาท างานจริง(แล้วต้องมีหนังสือรับรองไหมครับ)มีครับ(ด้วย ก็คือ3 ส่วน
เลย)ครับ ของเราเลยขยายรายย่อยได้ไม่มาก สู้เค้าไม่ได้ เพราะเค้าอยากเปิดหมดอ่ะ(บางประเด็นเป็น
นโยบายของแบงค์เนาะ มันก็จะมีดูเหมือนมีข้อจ ากัด แต่ข้อจ ากัดนั้นก็มาช่วยบริหารความเสี่ยงได้ด้วย)
แบงค์กรุงเทพจะดูในเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมาก(แต่ความเสี่ยงเข้มงวดมันก็ช่วยเราได้
เยอะ)ใช่ ไอ้นั่นมันเป็นข้อดี ข้อไม่ดีก็คือพวกเราเหนื่อยเพ่ิมขึ้นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั่นนะ
มันน้อยลง พูดง่ายๆก็คือต้องออกแรงมากอ่ะไม่มีตัวช่วยอ่ะ(อย่างเมื่อตะกี้แอพพลิเคชั่นเยอะแยะข้อมูล
ต่างๆซึ่งแต่ก่อนก่อนหน้าเนี่ยผู้ประกอบการหรือลูกค้าทั่วไปจะต้องกรอกรายละเอียดเองที่นี้แบงค์ก็ช่วย
ตรงนี้ได้เยอะ)ก็สัมภาษณ์แล้วก็คีย์ข้อมูล(ถูก อย่างนี้มันก็ช่วยได้เยอะไม่งั้นนะต้องเวลามาก)เพราะว่า
แอพพลิเคชั่นมันเพ่ิมมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนก็เซ็นใบเปิดอย่างเดียวอันนี้เค้าให้เซ็นใบKYCไอ้พวกเนี่ยหลาย
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อย่าง(ซึ่งตรงนี้มีฟีดแบ็คจากลูกค้าไหมที่เอกสารเยอะไป ขั้นตอนเยอะไปนู้นนี่นั่น)มีฟีดแบ็คไหม น้อย
มากๆเพราะลูกค้าเข้าใจเพราะว่ามันชายแดนไงลูกค้าเข้าใจ นอกจากว่าลูกค้าที่นั่นนานบางครั้งมาทีก็อย่า
บ่นหน่อยว่าเอ้ยท าไมมันเซ็นเยอะมาบ่อยๆ(แต่ก็มีบ้าง ก็มีบางส่วนบางคนเนาะ แต่นี้อย่างผู้ประกอบการ
หรือว่าลูกค้าทั่วไปนี่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยมีความรู้ทางด้านการค้าชายแดนระบบการช าระเงินมากข้ึนไหมครับ 
เค้ามีทักษะมากขึ้นไหมครับ) มีทักษะมากขึ้นไหม อันนี้ไม่แน่ใจนะ(เช่น เค้ามีความรู้ได้มาสื่อสารเรามีข้อ
สงสัยสอบถามเรานู้นนี่นั่น)ในเรื่องระบบการเงินอ่ะ(ไม่ว่าจะเป็นการเงินเอยหรือจะเป็นเรื่องทั่วไปที่ต้อง
มาใช้บริการแบงค์อ่ะ)แต่ผมมองว่าในการค้าขายของเค้าอ่ะเค้าเก่งอยู่แล้วแหละ(เค้ามีธรรมชาติ เค้ามี
ความรู้ของเค้าตรงนั่นอยู่แล้ว แต่ ณ ปัจจุบันเนี่ยพอเวลามันเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนตามตรงนี้เท่าที่ท่าน
ผู้การมองเห็นการพัฒนามากขึ้นไหมครับ)ถ้าสาขาผมไม่มีนะเพราะผมไม่ได้สัมผัสโดยตรง(ไม่ได้สัมผัส
โดยตรงเลย แต่ลูกค้าทั่วไปนี่)เพราะมีสาขาอีกสาขานึงรองรับอยู่หน้าด่านเลย(คือตรงนั้นรองรับ)ตรง
นั้นอ่ะรองรับเลยเค้าจะเห็นหมดเลย(คุณพนิดาจะดูจุด)คือไม่เค้าจะสัมผัสกับลูกค้าที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้
เลย(เมื่อเช้าผมไปด่านศุลกากรสะเดานั่นหมายความว่าจะต้องอ้อมตึกไปใช่ไหมครับ)ด่านศุลกากรสะเดา
(เม่ือเช้าผมไปสัมภาษณ์ท่านนายด่าน)เค้าอยู่โซนนั่นแล้วนิ(ไม่ๆผมยังไม่ถือจะต้องอ้อม)ปาดังไงๆไปทางนี้รึ
ป่าวขับรถมาเองรึป่าว(ขับเอง ไม่ ผมไปนี่แล้วด่าน ด่านนี่อยู่ติดถนนเลยนะผมเข้าไปพบนายด่านตึกนั้นแต่
ผมยังไม่ได้)อ่อยังไม่ได้ตรงเข้าไปอ่อ(ค าว่าตรง)เห็นด่านเป็นส านักงาน(ค าว่าตรงนี่คือต้องอ้อมหน้าด่านไป
สุดไม่ต้องอ้อมเข้าไปก็จะเห็นตึกสูงๆใหญ่ๆก้อเป็นโรงแรมเป็นอะไรใช่ไหมฮ่ะ(ถนนมันสามารถตรงไปได้ )
ตรงไม่ได้ครับ (อ่อหรอครับ ผมเห็นชาวบ้านขายของในรถไม่ค่อยมีวิ่งเข้าวิ่งออก)ไปถึงด่านระหว่าง
ประเทศหรือยัง(ป่าว ผมไปแค่ส านักงาน)ส านักงานอยู่ขวามือใช่ไหมครับ(ไม่ไปจะอยู่ซ้ายมือ เวลาผมวิ่ง
เข้าจะอยู่ซ้ายมือ)อ่อ ไอ้ตรงนั่นส านักงานตรวจรถ ตรวจรถที่เป็น(ตรวจเอกสาร)ตรวจเอกสาร(ตรวจ
เอกสารเอ็กซเรย์รถนู้นนี่นั่น) แต่ว่าคนนี่เค้าไม่ได้ตรวจตรงนี้นะเวลาออกต้องออกอีกที่นึง(อ่อ อีกที่นึงเรา
เรียกว่าด่านนอก)ครับ ด่านนอก(แล้วไปยังไงด่านนอกคือต้องอ้อมไป)อ้อมตรงนั่นนิดเดียวแล้วตรงออกไป
ได้เลยไม่ต้องจอดไม่ต้องไรเพราะมันยังเป็นเมืองไทยเป็นประเทศไทยอยู่(ท่านมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่ อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ)เศรษฐกิจพิเศษมีแนวคิดยังไง ผมบอกก็ดีเนาะมันก็กว้างขึ้นแต่พวกเราเสียเปรียบ(ค า
ว่าเราเสียเปรียบคือด้านการเงิน)เราไม่ได้ ทางด้านภาษา (อืม แต่โอเคถ้าลองมุมนี้มันก็ได้เนาะ)ครับ(แต่มุม
ที่ท่านมองก็คือตรงนี้ที่เราเสียเปรียบเปรียบแล้วจุดอ่ืนล่ะฮ่ะ)จุดอ่ืนอ่อ(ครับ)ข้อดีมันก็คือเงินการลงทุนเนี่ย
มันก็จะไหลเข้ามาด่านนี่เงินต่างประเทศมาลงทุนเยอะนะ(โอเค จากที่)ทางฝั่งมาเล(ที่ปานนั่นมันเกิดขึ้น
นู้น)ใหญ่โตมโหฬารเงินลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ข้อเสียก็ราคา ราคาที่ดินมันเกินความเป็นจริง(สูงมาก)
สูงมากแล้วก็ไม่มีลดเลยมีแต่ขึ้นอย่างเดียว(ทุกที่เลย)ครับมันจะแดงเป็นหมดเลย(ตอนนี้ผมท าวิจัยในส่วน
ของเก็บข้อมูลเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 ที่ มุกดาหาร แม่สอด อรัญ ตราด และก็สุดท้าย
สงขลา เป็นทุกท่ีเลยเรื่องท่ีดินเนี่ยเค้าไม่อยู่คนพ้ืนที่เองยังบอก ราคาคือแบบว่าเราบริหารยากมาก)เพราะ
ที่ดินเนี่ยเค้าเมื่อก่อนเค้าเป็นที่ดินของหลวงอ่ะแล้วก็สมัยก่อนจับจองยังไม่มีด่านจับจองท ากินแต่พอมีด่าน
ปุ๊ปเท่ากับละต้องซื้อที่ดินเองกลับมาเวนคืนอ่ะเพ่ือไปท าด่านให้มันใหญ่ขึ้น(แต่ที่นี่แน่นอนล่ะก็จะเร็วกว่า
แม่สอดซึ่งก่อนหน้านี้แม่สอดจะเร็วกว่าแต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปมันก็ติดขัด)อ่อ แม่สอดติดขัด
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ปัญหายังไง(อันนี้ติดขัดตรงเรื่องที่ดินเหมือนกัน ยังไม่ลงตัวอีกตอนแรกแนวโน้มน่าจะลงตัวแล้วนะ)
หมายถึงเค้าไม่รับราคาเวนคืนหรือว่ายังไง(ประเด็นนั้นมันอาจจะมีบ้างมีประเด็นอื่นอีกหลายอย่างเลยที่ว่า
มันยังไฟนอลไม่ได้ อย่างที่เขมรมันไฟนอลไม่ได้เราอยากได้ที่ต าบลบ่อไร่ซึ่งฝั่งเขมรมันผ่านเค้าไม่รับมันก็
ท าอะไรไม่ได้ แต่เขมรอยากให้เกิดตรงที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของเขมรเองตรงข้ามกับบ้านเราคือ 
ต าบลหนองเอ่ียน)ซึ่งเราเป็นป่า(ใช่ ของเราเป็นป่าของเรามันเป็นที่ลุ่มเราไม่อยากท าเพราะมันเป็นที่ลุ่ม
พอเป็นที่ลุ่มนี่เราต้องถ่มแต่เขมรต้องการให้เป็นตรงนี้เค้าไม่ต้องสร้างอะไรแต่เราสิก็เลยตกลงกันไม่ได้แต่ที่
ตราดก็มีประเด็นอยู่มุกดาหารยังไม่ลองอะไรเลยยังประชุมอะไรยังไม่ลง)เพราะว่าทางฝั่งนู้นเค้ายังไม่เปิด
โดยตรงใช่ไหมทางฝั่งเรามันเปิดมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น(ท่ีนี่ชัดเจนส่วนใหญ่ถึง
ธรรมชาติของชายแดนนะท่านเรื่องนอกระบบมีอยู่แล้วแต่ที่มีในระบบมากที่สุดคือที่นี่คือไทยมาเลนี่เข้า
ระบบมากที่สุดแต่เรื่องนอกระบบเป็นเรื่องปกติมันต้องมีแต่ตอนนี้ผมอยากรู้เท่านั้นท าไมเค้าไม่อยากเข้า
ระบบนู้นนี่นั่นคนเราจะไปเลือกใช้ด้วยความเคยชินเดิมๆเราก้อไม่ใช้นอกระบบพอมาใช้แบงค์อ่ะมีข้ันตอน
นะมีเอกสารนะมีค่าธรรมเนียมนะนู้นนี่นั่นคนเราทุกคนก็ต้องไปคอมแพกันว่าอะไรมันยังไง)ไม่ แต่ถ้าเกิด
ว่าเค้าท าการค้าชายแดนแบบนอกระบบส่วนใหญ่เค้าไม่นิยมโอนเงินผ่านในระบบสถาบันการเงิน(แต่
เดี๋ยวนี้ที่อรัญนะนอกระบบเลยนะครับเค้าให้พนักงานถือเงินมาเข้าบัญชีเค้าที่กสิกรเลยผมยืนดูผม
สัมภาษณ์ผู้การเสร็จผู้การก็เรียกผมออกมาดูอาจารย์ครับออกมาสิครับเขมรเดินฝ่ายเลยเอาเงินเข้าบัญชี)
ก็ของเค้าเปิดง่ายไงที่ผมบอกว่าของเค้าเปิดได้(ถ้าท่านเห็นคือแบบแต่อีกมุมนึงผมก็เลยที่ผมเล่าให้ท่านฟัง
เพราะอยากให้ท่านลองมองในอีกมุมนึงโอเคเราเข้าใจนโยบายบางประเทศตรงนี้สติกตรงนี้แต่การสติก
ตรงเนี่ยตามที่วอลลุมเราหายไปมันจะยังไง)ผมมองว่าผู้ใหญ่เค้ายอมตรงนี้นะเค้ารับตรงนี้ได้(เค้ายอม)
เพราะว่าเวลาถูกตรวจสอบขึ้นมาเค้าบอกไม่คุ้ม(ถูกตรงนั้นถูก แต่ถ้าเราดีแคได้)โปรเจ็คพนักงานด้วยอะไร
ด้วย โปรเจ็คแบงค์ด้วยกรรมการเพราะกรรมการเดี๋ยวนี้มีสิทธิ์ติดคุกด้วย(ด้วยๆตรงนั้นเพราะธุรกรรม
ต่างๆ)เราท าไม่ตามระเบียบเค้าอ่ะแล้วก็ตัวแทนธนาคารท าแทนผิดๆถูกๆเค้าก็ยังใช้พม่า ของทางแบงค์ ก
รุงเทพจะเข้มงวดเรื่องพวกนี้บัญชีชาวต่างด้าวพวกนี้เราไม่มีเรท(ต่างกันเยอะๆ ผมมองแค่มุมแบงค์กรุง
เทพกับกสิกรนะไม่ว่าจะเป็นที่อรัญไม่ว่าจะเป็นที่)และที่อรัญหรือที่ตราดนี่ได้เข้าไปคุยกับกสิกรไหม(คุย
หมด ทุกที่)และแบงค์ก็คุยเหมือนกันใช่ไหม(คุยทุกที่เพราะผมจะเอา2 แบงค์นี่)แล้วแบงค์กรุงเทพ(ผมจะ
เจาะ4แบงค์ ค าว่า 4 แบงค์คือเอกชน 2 แล้วแบงค์ที่)แบงค์รัฐ(เฉพาะหรือแบงค์ที่มีส่วนของแบงค์ด้วยผม
ก็จะเลือกของ SMEเสมอทุกที่ เลยครับและผมจะมาคอมแพกันชัดเจนว่าเรื่องกสิกรที่ตราดก็
เหมือนกันโฟลธุรกรรมค่อนข้างจะเยอะเพราะที่สระแก้วผมไปเจอท่านผู้การท่านนึงส่วนใหญ่ท่านจะ
ค่อนข้างไปคุยเรื่องนโยบายหรือบริหารจัดการกับพาณิชย์จังหวัดกับผู้ว่ากับอะไรมากกว่าธุรกรรมที่ในตัว
จังหวัดเองที่สระแก้วนะอรัญอ่ะนะก็จะน้อยอันนี้ตัวอรัญเลยนะฮ่ะ )แล้วแต่ละท่ีที่ไปนี่(แม่สอดไม่ค่อย)แบ
งค์กรุงเทพรับเปิดไหมบุคคลต่างด้าว3 4 ประเทศท่ีผม(ไม่ครับ)ไม่ใช่ไหมคือนโยบายเดียวกัน(อันนี้นโยบาย
เดียวกัน จ าเป็น ค าว่าจ าเป็นของผมนั่นหมายความว่าเมื่อนโยบายออกมาในฐานะคนที่จะรับนโยบายมา
บริหารจัดการต่อเราก็ต้องบริหารให้ได้ความเสี่ยงส าคัญครับความเสี่ยงส าคัญไม่ว่าเราอยู่แบงค์ไหนผมอยู่
แบงค์ญี่ปุ่นมา 10 กว่าปีผมอยู่นครธนก่อนแล้วไปอยู่แบงค์จีนแล้วก็ได้มาอยู่แบงค์ญี่ปุ่นผมอยู่กับเทรด
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ไฟแนนมาตลอดผมก็เลยอยากท าวิจัยเรื่องนี้เอาไว้ไปสอนคนเพราะเทรดไฟแนนมันมีคนที่รู้น้อยแล้วคนที่
เราจะไปสื่อให้เค้ารู้นี่ยังไงดีก็เลยอยากท าตรงนี้มากกว่าก็เลยนี่แหละครับเป็นประเด็นมาท าวิจัยเรื่องนี้ อัน
นี้ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับวันนี้ผมเขียนเป็นแค่การสัมภาษณ์เพ่ือเอาข้อมูลพ้ืนฐานจากแนวคิดนะมา
ประกอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผมไปวิเคราะห์แล้วออกแบบเป็นสอบถามนั่นแหละข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่
จริงของผม แบบสอบถามนั้นผมจะส่งเก็บกับผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการเป็นผู้แสดงความคิดเห็นเอง
ว่าเค้าท าไมไม่เข้าแบงค์เค้าเข้าแบงค์เพราะอะไร แบงค์นี้เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอะไรยังไงเค้ามองยังไง
อะไรอย่างเนี่ยนี่ละครับตรงนั้นจะชัดเจนในเรื่องของลูกค้าเรื่องนี้ก็คือเราต้องการสื่อวัตถุประสงค์ว่าลูกค้า
เค้าเลือกแบบไหน นอกกับในท าไมเลือกนอกถ้าคุณเลือกนอกนั่นหมายความว่าคุณไม่เลือกในคุณมีเหตุผล
อะไร อะไรอย่างเนี่ยครับนั่นแหละครับ)แล้วถ้ากลุ่มค้าเงินเหรียญมันก็มีมุมผมก็มองว่าเค้าหิ้วเงินให้เงิน 
เงินเยอะๆอ่ะเค้าเรียกหิ้วข้ามประเทศ(พอประเด็นนี้เสร็จท่านพูดเสร็จที่ผู้ประกอบการที่อรัญท่านนึงเล่า
ให้ฟังภายในกิโลจากโรงเกลือมาที่อรัญเค้าหิ้วเงินสดมาให้เลยอันนี้โพยก้วนนะโพยก้วนที่คือเค้ารับเงินมา
ใส่ตัวแทนรับมาเสร็จถือเงินมาเลยตั้งแต่เค้าท าธุรกิจเค้ามาเนี่ยเค้ามีเหตุการณ์ครั้งเดียวที่คนเดินเงินเนี่ย
หายไปที่อรัญนะฮ่ะ)แต่ฝั่งนี้หิ้วเงินเองก็มาเลเค้าก็จับนะ(ไม่ มันขึ้นอยู่ตรงนี้ส าคัญมากเลยท่านตรงนี้  
อย่างที่เขมรท าไมมันปล่อยให้เกิดแบบนี้เขมรก็ไม่มีอะไรระบบธนาคารไม่ได้มารองรับแต่ถ้ามาเลธนาคาร
เค้ารองรับฝั่งเค้าเราก็รองรับฝั่งเราเมื่อธนาคาร2ฝ่ายรองรับธุรกรรมพวกนี้มันต้องผ่านแบงค์โดยออโต้ถูก
ไหมฮ่ะมันจะบังคับโดยอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะแบงค์กรุงเทพเองมีนโยบายอย่างนี้กสิกรมีนโยบายอย่างนี้แต่
ถึงแม้กสิกรจะค่อนข้างเฟ็กสิเบิลในการเปิดบัญชีของผู้ต่างด้าวก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดอกคิวเม้นต้อง
ตรวจสอบมากขึ้นเพราะมาเลเค้าก็สติกถูกไหมครับ เช่นเดียวกันครับ)กฏหมายเค้าจะเข้มงวด(ถูกๆ แต่ที่
นู้นแบงค์ อ่ะๆเอาที่ลาวก่อนผมไปมุกดาหารผู้ประกอบการข้ามไปฝั่งนู้นธุรกรรมเค้าเป้นผู้ อิมพอตเป็นผู้
น าเข้า เค้าจ่ายเงินไปตัวนึงกว่าเงินเค้าจะผ่านทรานแอ็กชั่นได้ใช้เวลาเยอะมากทั้งที่เค้าวิ่งไปฝั่งนู้นไป
สะหวันนเขตไปอยู่ท่ีแบงค์นั่นไปนั่งรอเพ่ือให้เค้าธุรกรรมอย่างน้อยครึ่งวันตรงนั่นขึ้นค่อนวันเลยเนี่ยคือมัน
ต่างกันด้วยตรงนี้มันต้องมีส่วนนโยบายประเทศนั่นระบบช าระเงินปประเทศนั่นถึงแม้เราจะพร้อมเค้าไม่
พร้อมถามว่าเกิดไรขึ้นมันก็ต้องมีพ้ืนที่นอกระบบครับตรงนั้นแต่ว่าคือแต่มุมเนี่ยก่อนที่ผมมาเนี่ยผมศึกษา
แล้วว่ายังไงมันเข้าระบบเยอะแต่ไงผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่านอกระบบมันก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาความ
สะดวกคนเราเนาะ) มีๆ เรื่องระบบมันต้องมี(ความเคยชินของเราอ่ะเราใช้มันอยู่เนาะเราจะเปลี่ยนไปเลย)
เพราะฉะนั้นนะเราต้องฟังข่าวว่าเจ้านี้ถูกจับหิ้วเงินนะอะไรอย่างเนี้ย(คืออย่างที่ท่านพูดคือถูกจับมันไม่มี
ค าว่าถูกจับทั้งๆที่นู้นนายด่านพูดกับผมเองเลยเค้าเห็นเค้ารู้แต่เค้าต้องปล่อยเพ่ือให้เงินโฟลการค้ามันโฟล
เค้าปล่อยให้นอกระบบมันเกิด)เป็นวัตถุประสงค์ของเค้าด้วย(ถูกๆเค้าก็ไม่ผิดนะในหลักการบริหารจัดการ
ไม่งั้นถ้าผมไปจับเค้าผมไปบล็อกเค้าถามว่าที่นี่เกิดไรขึ้นการค้าก็ไม่เกิดประเทศก็เกิดปัญหากันขึ้นนู้นนี่นั่น
คือระดับพวกเค้าระดับอย่างผู้บริหารส่วนเค้าส่วนเราที่ดูด่านอยู่เค้าก็มานั่งคุยกันมันก็มีเหตุมีผล
เหมือนกันนะแต่ละคนนะผมว่าก็เป็นส่วนเหมือนกันตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกันตรงนี้อีกทีแต่ตอนนี้
ได้รับแอพพูบแล้วนะรถไฟทางคู่ หาดใหญ่ ก็โอเคนะ)แต่ของมาเลเค้าจอดแล้วมาเลเค้าท าเสร็จแล้ว(ของ
เราก็โอเคถ้าพูดถึงลงมือตรงนี้ได้เสร็จไอ้ตัวทางด่วนเลี่ยงเมือง ตัวนี้ก็อีกส่วนหนึ่งถ้าได้มันก็ช่วยได้เยอะนะ 
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อินฟาสตักเจอร์พวกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างช่วยผู้ประกอบการช่วยเราเราเป็นคนโพไวเดอร์ผู้
ให้บริการได้เราก็ได้รับความสะดวกเช่นเดียวกัน) 
 

 

 
หน่วยงาน : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
  (มหาชน) สาขาปาดังเบซาร์ 
  สงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล : คุณสุภาพ กาญจนแก้ว 
  รองผู้จัดการสาขา 
การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว 
วันที่สัมภาษณ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

ภาพผนวก ค.45 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน สาขาปาดังเบซาร์ สงขลา 
 
(การค้าชายแดนที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับ)อาศัยความไม่แน่นอนในระดับประเทศด้วยแล้วบางทีเกิด
เหตุการณ์มีผลกระทบเยอะซึ่งที่มาก็เรื่องโรฮิงยา(อ่อนี่คือโรฮิงยา)แล้วมันก็เป็นพ้ืนที่ที่มันมี ธุรกิจหลาย
รูปแบบทั้งบนโต๊ะเยอะพอมีอะไรมาทีมันจะกระทบกันหมดเช่นว่าเหมือนกับการท่องเที่ยวมีผลกระทบ
เรื่องชายแดนมีปัญหาทั้งรวมถึงหาดใหญ่ด้วยก็เลยมีผลกระทบ(อย่างเมื่อวานไปที่ด่านนอกและก็ BBLแบ
งค์กรุงเทพเค้าก็จะมองมุมนึงก็เป็นมุมที่น่าสนใจทีเดียวท่านมองเรื่องโรฮิงยา)โรฮิงยาด้วยมันมีผลกระทบ
เยอะมันเพราะว่าเหมือนกับว่าผู้ใหญ่เค้าพุ่งเล็งมาตรงนี้แล้วที่นี้ธุรกิจบางทีมันไปอยู่ที่มืดที่อะไรมันก็ดรอป
ลงมาเยอะ(แต่ที่นี้ในส่วนที่ท่านมองแถวปาดังเบซาร์เค้ามีผลกระทบเรื่องโรฮิงยาเยอะไหมครับ)เยอะพอ
มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ที่นี้ขายธุรกิจที่มันก าลังเฟ่ืองเฟ้อมันก็ต้องระวังมากขึ้นก็ทางการเงินทางอะไรมันก็อยู่
ในวงจรแบบนี้ทั้งนั้นคือมันปฏิบัติคือเราไปห้ามโดยเด็ดขาดมันก็ไม่ได้เพราะไทยเนรมิตมันเริ่มกันตั้งแต่ที่
เริ่มจ าความได้มันก็อยู่ในธุรกิจแบบนี้เติบโตขึ้นมา(ท่านรองนี่อยู่เป็นคนพ้ืนที่เลยหรือประดัง)อ่อ คนไม่ใช่
คนพ้ืนที่แต่ว่าอยู่ในอ าเภอสะเดาเหมือนกันก็เด็กๆก็มาเรียนหนังสืออย่างเนี่ยก็มองเห็นเหตุการณ์แบบ
เมื่อก่อนเด็กๆมันต่างกับแบบปัจจุบันเยอะ(ค าว่าต่างเด็กๆนี่ความรู้ สึก)รู้สึกแบบว่ามัน(เรื่องการค้า
ชายแดนเค้าค้าขายนี่เป็นยังไง)เรื่องการค้าขายเป็นแบบอย่างที่พ่ีบอกแหละมันเป็นธุรกิจก็คือมันเสรี
มากกว่าปัจจุบันเสรีกว่า(ไม่ค่อยมีเท่าไหร่)มีผลเรื่องเจ้าหน้าที่ด้วยรัฐบาลเค้าบางทีเค้าแต่ว่าเปลี่ยนรัฐบาล
ไรมามันก็มาเข้มงวดไรแบบเนี้ยตอนนั้นมันแบบเหมือนกับเพ่ิมความเสรีกับชายแดนก็เลยการท่องเที่ยว 
การเงินสะพัดไปที่พ้ืนที่งานก็ประมาณ20ปีแล้วรายรอบแล้ว(โซนปาดังหมดเลย)อยู่โซนปาดังและ
หาดใหญ่นี่มาจากหาดใหญ่เลยอ่อ(ผมมาค้างสะเดา)พักที่ไหน(สะเดาพอดีอยู่สะเดาก็เลยวัดตรงนั้นก่อน
ตอนแรกว่าจะวิ่งมาที่ปาดังเลยตอนนี้เลยเอาสะเดาก่อนเลยค่อยๆไล่ดีกว่า)เรื่องเศรษฐกิจเรื่องยางมันทั่ว
ผมคิดว่ามันขยายไปทางภาคทางประเทศอะไรอย่างเนี้ยเรื่องการค้าชายแดนเรื่องระบบเรื่องผลกระทบ
อะไรแบบเนี้ย(ย้อนกลับมาตอนที่นอกระบบเค้าเนี่ยเค้าค้าขายกันช าระเป็นเงินสดอย่างที่เห็นนี่ เป็นยังไง
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ครับตอนเห็นตอนเด็กๆ)รับเป็นเงินสดยังไงครับ(คือหมายความว่าถ้าค าว่านอกระบบคือวิ่งผ่านแดนเค้าจะ
จ่ายกันด้วยเงินสดวิธีแลกก็คือถือเงินสดมาเอาของไป)พ่ีหมายถึงว่าผมเห็นการค้าของชายแดนหนีภาษี
อะไรแบบนั้นของการค้าหรือภาษี(หรือไม่หนีก็ได้ครับเพราะยังไงมันก็ต้องหนีอยู่ดีถ้านอกระบบ)อ่ะใช่ๆ(พ่ี
เคยเห็นไหมครับเค้าถือเงินกันยังไง)คือว่าถ้าเด็กๆพ่ีว่าเค้าเรื่องการช าระเงินพ่ีไม่เคยเห็นนะพ่ีเคยเห็นแต่ว่า
การน าของเค้ามาส่งหาดใหญ่อะไรแบบเนี่ย(เห็นชัดเจน)วิ่งกันคือมันไม่ได้เค้าเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ปกปิด
นะเค้าวิ่งกันแบบถ้าวิ่งถนนก็วิ่งกันแบบเป็นขบวนการแบบเนี่ยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนวิ่งกันแบบมันมีหลัก
คือบางทีสมมติปาดังมันมีเค้าเรียกว่าคนที่ท ามีหลายๆคนเป็นขบวนการมี10คันขบวนการมีประมาณ 10 
คัน 10คันรถกระบะอะไรแบบนี้รถมอไซค์ไม่ต้องพูดถึงรายย่อยเป็นขบวนการแบบคล้ายๆเหมือนกับบางที
ขบวนการใหญ่ก็มีทั้งรถมอไซค์ทั้งรถยนต์บางทีการขนผ่านที่พ่ีเห็นอ่ะนะแต่ว่า(เล็ก กลาง ใหญ่)อ่ะเล็ก 
กลาง ใหญ่ขึ้นมาคือเล็กมาตรงจุดนี้รวมกันไปเป็นก้อนทีเดียวถ้าเกิดใหญ่แล้วแต่เป็นแบบเคยได้ยินไม่ว่ามี
กองทัพมดกองอะไรแบบนี้เคยได้ยินไหม(เคยครับ)ไม่ๆน้องคนหาดใหญ่หรือคนที่ ไหน(ป่าวๆผมคนนค
รสววรค์)จะได้เห็นภาพแบบนั้น(ไม่เป็นไรๆคือผมเอาข้อมูล)อันนั้นคืออดีตอดีตที่เราเด็กๆพอมาปัจจุบัน
เป็นแบบเหมือนกับปกติแบบทั่วไปเข้าระบบอะไร 2 อย่าง (โดยเฉพาะว่าระหว่างไทยมาเล)อันนั้คือการค้า
ชายแดน(กฎเกณฑ์มันเข้ามาในขณะเดียวกันมาเลพร้อมไทยพร้อมนั้นคือผลทั้งสองฝ่ายร่วมกันได้แต่อีก2
ประเทศที่ผมไปอย่างลาวไม่พร้อมเราพร้อมถามว่านอกระบบยังอยู่ไหมอยู่แน่นอน)อยู่จะเหมือนกันได้ไง
(ผมย้อนให้พ่ีเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังแต่เมื่อวานเค้าก็บอกแต่มันก็ซบเซาเกิน)คือมันคือที่อยู่ในโซนเนี่ยโซน
ปาดังโซนจังโหลน โซนจังโหลนนี่แปลว่าความคึกคักมันจะมาอยู่ที่ปาดัง จังโหลนพึ่งเข้าถ้าเป็นดอกไม้เค้า
ก็เป็นพ่ึงบานพ่ึงบานแต่อันนี้ปาดังนี่โรยราเลย(จังโหลนนี่คือว่า)แปลว่าคือมันแบบ(พร้อมที่จะโรย)พร้อมที่
จะโรยทันทีมันจะมีผลกระทบทันที(ผมอยู่ด่านช่วงเช้าผมสัมภาษณ์ท่านนายด่านนายด่านสะเดานะ
สัมภาษณ์เสร็จช่วงบ่ายผมไปแบงค์กสิกรก่อนและช่วงบ่ายข้ามไปดูทางนู้นมันต่างคนด้านเลย 2 ฝั่งเลย)
เพราะการเติบโตบางด้านมันเติบโตแต่เอาแต่เด็กๆน้องเคยได้ยินค าว่าปาดังไหม ปาดังก่อนจังโหลนยังไม่
เกิดเลยทุกอย่างการท่องเที่ยวมีเมนูมาสุดท้ายปาดังเบซาร์ท่องเที่ยวเค้าเรียกของการท่องเที่ยวที่ว่า(เชื่อม
รอยต่อ)คือเค้าจะเขียนว่าเค้าเรียกว่าอะไรพวกแกะพวนมาสรุปที่ปาดังข้างหาดใหญ่แวะเที่ยวปาดังแวะ
เที่ยว(พวกขนส่งก็ยังมีปาดังผมไปผมต้องท าความเข้าใจกับท่านนายด่านก่อนเลยนะทั้งที่เราศึกษาข้อมูล
มาแล้วว่าจังโหลนอาจจะเป็นชื่อพอมาที่นี่ท่านนายด่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าจังโหลนคือฝั่งนู้น)จังโหลนนี่
คือฝั่งมาเลบ้านเราจริงๆส านักขาม(ต าบลส านักขามใช่ไหมครับ)ดั้งเดิมแต่ว่าก็เหมือนปาดัง ปาดังมันก็มีทั้ง
ฝั่งมาเลฝั่งทางไทย(คือบ้านเราจะเป็นต าบลส านักขามแต่ว่าด่านนอก)ใช่ๆบ้านด่านนอกก็ปาดังแต่ว่ามัน
เป็นทางฝั่งมาเลทั้งฝั่งไทย มาเลเค้าก็เรียกปาดังเบซาร์(ใช่)ฝั่งไทยเค้าก็เรียกปาดังเบซาร์ต าบลเหมือนกัน
(พ้ืนที่แดนของเราทั้ง 2 ที่ใช้ชื่อเดียวกัน)ใช้ชื่อเดียวกันแต่ฝั่งที่จังโหลนก็คือบ้านจังโหลนมันเข้าไปอีกลึก
เข้าไปอีกประมาณ 10 กว่ากิโลเค้าเรียกเป็นหมู่บ้านจังโหลน(ก็คือเป็นการเรียกชื่อที่มันเชื่อมติดกันใช่(นั้น
คือใช้ค าว่าปาดังเดียว)เราก็เลยมีแบงค์ใช้ชื่อจังโหลนแบงค์กรุงไทยก็สาขาจังโหลนไม่แยกสาขาส านักขาม
แล้วใช้ชื่อฝั่งไม่มีในประเทศไทยว่ามีอ าเภอจังโหลนหรือว่าต าบลจังโหลนไม่มีในระบบใช้ค าว่าถ้าในระบบ
ราชการใช้ค าว่าส านักขามแค่นั้นเองแต่ว่าพอหน่วยงานอะไรขึ้นมาแบงค์ชื่อว่าจังโหลนก็คนมันเคยเรียก
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ติดปากว่าจังโหลน(ภาษาที่มันสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นแล้วจากที่เป็นคนดั้งเดิมสะเดาแล้วผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เนี่ยเค้าต้นทุนเยอะไหมครับ การค้าชายแดนนี่ครับ)คนท้องถิ่นพ่ีว่าตอนแรกก็เป็นคนดั้งเดิมอ่ะ
นะแต่พอธุรกิจมันเริ่มแบ่งบางคนก็เข้ามาคนเหนืออีสานบางทีก็มาเค้าก็คือกับตอนเค้าก็มาหากินปกติแต่
พอมีช่องทางเค้าก็ตั้งกิจการตอนนี้มีคนที่ตั้งกิจการคนต่างถิ่นไปเยอะเหมือนกัน(ก็คือเริ่มเข้ามาคือ)แต่เริ่ม
เข้ามาช่วงที่ก าลังเบ่งบาน(ส่วนใหญ่จะเข้าในช่วงเวลานี้คือคนอ่ืนนอกถิ่นมาช่วย)ใช่ๆตอนที่คนดั้งเดิมอยู่
บางทีคนเค้าจับจองที่ไว้คนดั้งเดิมหมด(แล้วคนดั้งเดิมเนี่ยที่เค้าท ามาช่วงปัจจุบันเป็นช่วงที่สมัยลูกเค้าใช่
ไหมตอนนี้ถ่ายเทกันมาแหละจากพ่อแม่)ใช่ๆ(ธุรกิจครอบครัวแหละเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
นั้นหมายความว่าคนที่ท าเดิมของเดิมนะความรู้เค้าต้องมีแน่นอนความรู้เรื่องการค้าชายแดนการช าระเงิน
ต่างๆหรือคนมาจากที่อ่ืนเค้าก็ต้องมีความรู้มาก่อนก่อนเค้ามาท าตรงนี้เค้าก็ต้องมีเช่นเดียวกันแต่ที่นี่เนี่ย
จากที่พ่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการต่างๆพ่ีคิดว่าผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่เค้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การค้าชายแดนการช าระเงินมากขึ้นไหมครับพัฒนาการ)พ่ีว่ายัง(นั้นหมายความว่ายังคงระดับเดิมๆถ้าคง
ระดับเดิมๆนั้นหมายความว่าเราล าดับที่ใช้อยู่อาจจะมีทั้งนอกระบบผสมกับในระบบว่าอาจจะประยุกต์กัน
มานูน่นี่นั่น)คือก่อนที่มาตั้งแบงค์พ่ีก็ไม่แน่ใจว่าเค้าใช้เป็นเงินสดหรือป่าวแต่ว่าตอนนี้มันก็มีผ่านแบงค์ด้วย
ผ่านนอกระบบด้วย(เป็นเรื่องปกติไหมครับโดยที่ไปอรัญไปสัมภาษณ์ท่านผู้การกสิกรเสร็จผู้การด่านนอกก็
เรียกผมออกไปดูอาจารย์ออกมาดูสิครับเนี่ยเข้าเห็นหมดเลยนะ)เมื่อก่อนนี่ที่จ าได้ประมาณ 20 ปีแบงค์
เปิดใหม่ๆคนจะเดินแบบเหมือนตลาดเลยตลาดเข้าออกเพราะว่ามันมีช่องทางที่เป็นทางลัดที่เข้ามาเล
ระหว่างเค้าเรียกว่าโนเบิลแลนด์เคยได้ยินไหม(ก็คือทางคนเดิน)อ่าทางคนเดินโนเบิลแลนด์ทั่วเค้าเรียกว่า
ขาวแดงคือเมื่อก่อนศัพท์ราชการเค้าใช้ว่าพ้ืนที่โนเบิลแลนด์เคยได้ยินไหมคือพ้ืนที่ระหว่างไทยมาเลมัน
เป็นสับหว่างอยู่ตรงเนี่ยคนเข้าออกมันเยอะเข้าไปออกมาคือหนมปังสักแพ็คสองแพ็คพอได้ 10 บาท 20 
บาทส่วนต่างขึ้นรถเมล์ รถเมล์วิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นผู้โดยสารที่แม่ค้าจะเยอะรถเมล์เมื่อก่อนแบบนี้มัน
เป็นอะไรทีว่่ามันต่างกันแล้วเงินก็สะพัดแบบก็คือเค้าไปเอาขนมปัง น้ ามันมาสักนิดคือรายย่อยเค้าที่พ่ีรู้มา
คือสัมผัสมาสามารถส่งลูกเรียนได้แบบเนี่ยลูกเรียนปริญญาตรีลูกเรียนจบแบงค์ท าแบงค์คือพ่อแม่เค้า
การค้าชายแดนทั้งนั้นนะ(ส่วนใหญ่คือซื้อมาพวกซ้ือมาไม่เยอะ)รายย่อยไม่ใช่เป็นขบวนการนะชบวนการก็
คือรายย่อย(รายย่อยส่วนใหญ่ไม่ว่างแต่ก็ปัจจุบันเป็นยังไงอยู่ที่เงินสด)ใช่ๆ(เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่
เกินเกณฑ์ที่เราก าหนดเช่นด่านศุลกากรก าหนดว่าถือเงินไม่ถึง 4แสนห้าก็คือใช้เงินสดไม่เกิน)ตอนนั้นมัน
อาจจะมีช่องทางที่ว่ารูรั่วช่องทางประตูที่เข้าออกเป็นประตูที่ต่างแต่รูรั่วของชายแดนรูรั่วกันหมดเลยปกติ
เป็นรูรั่วทุกช่องๆไปจนถึงชายแดน(ท่านนายด่านที่อรัญเค้าบอกว่าถ้าเค้าท ากันมาแบบเนี้ยตั้งนานเราไป
ห้ามเค้าถามว่าเกิดไรขึ้นเอ้ยธุรกรรมทางการเงินเราหายไปไหน)อันนั้นมันเป็นปกติคือบางคนเค้าฟังส่ง
หน่วยมาแล้วพอมาเจอพ้ืนที่อย่างที่พ่ีบอกเนี่ยมันเป็นนิสัยแต่ดั้งเดิมแล้วพอมาเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ยังไง
ก็มาทีมันก็ต้องระบบเปลี่ยนไปหมดแล้วระบบมันจะเปลี่ยน(เปลี่ยนจากตอนเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนในลักษณะ
ที่ว่ามันยุคเข้ากันเค้ามีเทคนิคของเค้าแล้วก็ตรงส่วนนี้แล้วลักษณะวิธีการช าระเงินที่เป็นโพยก๊วนละฮ่ะที่นี่
แต่ก่อนเยอะไหมครับ)เป็นยังไงครับ(โพยก๊วนก็คือหมายความว่าค าว่าโพยก๊วนก็คือผู้ประกอบการการค้า
ชายแดนนับถือไว้ใจคนๆนึงที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้แบงค์ที่เวลาจะช าระสินค้าเค้าคนเนี่ย
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เค้าจะท าหน้าที่ช าระให้นู้นนี่นั่นโดยที่จะมีเอกสารมาเอกสารอาจจะเขียนว่า)เขียนว่าเท่าไหร่(ใช่ๆนั้น
แหละครับยังมีไหมแต่ก่อนมีไหมครับ)มีคือเค้าใช้แบบเชื่อมสินค้าไปก่อนแล้วค่อยโอนทีหลังมีแถวลาว
(พวกนี้เค้ามีแต่พวกเอกสารที่อรัญเค้าเรียกว่าตัวแทนทางการเงิน)มีๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่(บุคคลนี่เค้ าไว้ใจ
ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่า)ใช่ๆรู้สึกอาจจะไม่มีก็ได้มียังใช้อยู่(มันก็ถือเป็นเรื่องปกติแล้ววิธีที่เป็นการ
ช าระกันเองล่ะเคยมีไหมครับช าระกันในส่วนที่ค้าขายช าระกันเองโดยที่ไม่ต้องช าระกันเองนี่มันจะมีคน
กลางคนนึงแต่ไม่ใช่โพยก๊วนนะครับ)พ่ีว่ามีนะอันนี้ก็มีจริงๆผ่านก็มีคือเราพิสูจน์ไม่ได้มันโอนละตามระบบ
(ตอนนี้ย้อนกลับไปที่วิธีการส่วนใหญ่เค้าผ่านแบงค์ยังไงบ้างผู้ประกอบการใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเค้าจะผ่าน
แดนเค้ามาเปิดบัญชีทิ้งไว้เค้าใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหน เทรดไฟแนนไหมครับ)ไม่ก็โอนแบบธรรมดาแล้วก็
โอนแบบธรรมดา(โอนแบบธรรมดาสมมติมีผู้ประกอบการ A B C เล็ก กลาง ใหญ่เค้ามาเปิดบัญชีอยู่ที่นี่
ถ้าแบบธรรมดานี่หมายความว่าเค้าโอน โอนยังไงครับ)ก็โอนผ่านบัญชีผู้ค้า(ผู้ค้าท่ีเราอันนั้นคือโอนธรรมดา
แล้วอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่การค้าชายแดน)มันก็โอนแบบธรรมดา โอนแบบอะไรพ่ีว่าไม่มีนะโอนแบบธรรมดา
ผ่านแบงค์ธรรมดา(เทรดไฟแนลไม่มีอินเวิดเอ้าเวิดบิลฟอคอลเล็คชั่นแล้ว)ใช่(ตรงนั้นไม่มี)ไม่มี(ตรงนี้
ปัจจุบันเค้าเปิดบัญชีไว้คนที่เปิดบัญชีนี่เป็นคนไทยเป็นผู้ประกอบการล้วนๆที่โอนไปธรรมดานั้นเค้าโอนไป
หาตัวแทนของผู้ประกอบการที่อยู่มาเล)พ่อป่องมาเลบางทีเค้ามาเปิดที่นี่ ด้วยเค้าถ่ายเทกันเองไม่ได้ข้าม
ประเทศอะไร(ที่พูดประเด็นนี้นั้นหมายความว่ามาเลมานี่เค้าเปิดในนามตัวเค้ามาเล)เค้าเปิดในนามเอง(ใน
ฐานะผู้ประกอบการ)เป็นบุคคลธรรมดา(เป็นบัตรเคอเรนซี่)มีพวก ถ้ามีเอกสาร(ฟอเรนเคอเรนซี่ อาจเปิด
เป็นUSเป็นริงกิต)อ่อ ไม่มีๆบัตรล้วนๆ(บัตรล้วนๆ)ก็บัตรเป็นตั๋วธรรมดาเปิดในนามบุคคลต่างชาติแต่ว่ามี
พวกมาเลที่อยู่อะไรกันเนี่ย(มีอยู่แล้ว เช่น พาสปอร์ต กรณีผู้ประกอบการคนนั้นถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มี
เมียคนไทยเค้าจะให้ใครเป็นคนรับรองให้ บัญชีต้องมีคนรับรอง)อ่ะใช่ๆมีๆคือส่วนมากก็ทางผู้ ค้าเค้าก็
น ามาผู้คือเปิดบัญชีแล้วใช้ที่อยู่ของคนไทยมีเวิร์คโพมิทมีอะไรแบบเนี้ยคือส่วนมากเนี่ยนะกฎเกณฑ์ที่พ่ีอยู่
แบงค์นั้นสมัยก่อนนะเริ่มจะไม่เข้มงวดเท่าไหร่คือตัวนี้มันต้องมีเอกสารเยอะเลยมันยากขึ้นเมื่อก่อนอยู่ๆ
คนมาเลเปิดไงเนี่ยไม่มีพาสปอร์ตมาอย่างเดียวก็โอเคยังนึกออกไหมครับอยู่ๆบัญชีมีตังอยู่แล้วคือดั้งเดิม
แต่ตอนหลังจะเข้มงวดเรื่องเวิร์คโพมิทเรื่องที่อยู่อะไรคนรับรองเรื่องเยอะ(ต้องมีที่มาที่ไป)ใช่ๆเพราะ
ตอนนี้ทางการเข้มงวดหลายๆอย่างเปิดบัญชีอะไรมันไม่เหมือนสมัยก่อนคนต่างชาติมาก็เปิดได้เลยที่อยู่ไม่
รู้อะไรเลยส่วนมากลูกค้าผู้หญิงจะเจอคู่ค้าสมัยก่อนเค้าสัมพันธ์(เค้าโอนเงินแบบปกติ)เป็นปกติ(อันนี้ก็
ปกติก็เสียค่าธรรมเนียมค่าโอนแค่นั้นเองอันนี้ผมก าลังมองธุรกรรมไปเปรียบเทียบกับโพยก๊วนเนี่ยแหละ
ครับค่าธรรมเนียมมันต่างกันคนท าหน้าที่เหมือนแบงค์ตรงนั้นเสร็จตรงนี้ผู้ประกอบการมีไหมครับเค้าโอน
กันทางเอทีเอ็ม)มีๆมีเยอะถ้าตอนนี้แล้วบางทีมีหลายข้อที่ว่าแลกเปลี่ยนเงินเหรียญอะไรแบบนี้เค้าจะมีรับ
โอนทางเอทีเอ็มอะไรมั่งๆส่งทางเอทีเอ็มมีเยอะ(แต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นทางมาเลเค้ามาเปิดบัญชีบัตร เคอเรนซ่ี
เวลาผู้ประกอบการเค้าเอาเงินไปทางด้านมาเลเค้าก็ต้องดีแคเอกสารสมมติเป็นค่าสินค้านะจะต้องมีอิน
วอยซ์หรืออะไรยังไงอันนี้เป็นภาษีนะ)อ่ะๆอันนี้เป็นเรื่องของเค้าเป็นเรื่องกรมศุลกากร(ใช่ๆอันนั้นเป็นของ
ศุลกากรต้องส่วนนี้คงไม่ใช่แค่ท าธุรกรรม)ท าแค่ธุรกรรม(บางครั้งท าธุรกรรมแค่โอนเงินเอกสาร
แอพพลิเคชั่นคอมพลีสแล้วก็โอนให้แค่นั้นแต่ตัวสเตดเม้นจะไปถูกเล็กคอนซายโดยเรื่องภาษีและตอนนี้
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ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ)ถ้าเปรียบเทียบก็คือยังไงบางคนก็มีปัญหาเรื่องอะไรก็ยกเลิกเยอะเค้าตอนนี้
อย่างที่พ่ีบอกเป็นธุรกิจที่ยกเลิกไปเยอะคนที่ว่าฐานเดิมคนที่มีฐานเดิมอยู่แล้วฐานเดิมอยู่มาตราฐานกลุ่ม
ก้อนอะไรต่างๆแต่ก็ยุบไปเยอะแล้วเหลือแค่ที่จะเราด ารงชีพทั่วๆไปมันแบบเราแหมือนแบบเราไม่ได้อยู่
ชายแดนนะตอนนี้ถ้าเหตุการณ์ปัจจุบันความแบบก่อนเยอะมาก(ตลาดสินค้า)พลิกแพลงเยอะ(ถ้ากรณีที่
แต่ก่อนที่ชาวบ้านเค้าท่องเที่ยวเส้นนี่หรอครับ)เอ่อเส้นนี้เส้นหลักเลยต้องผ่านเส้นเดียว(นั้นคือหมายความ
ว่าอีกด่านที่เป็นที่พ่ีพูด)เค้าเรียกว่าด่านช่องเล็กๆด่านแล้วก็มีช่องโหว่สินค้าที่ว่าคือลักรอบจริงแต่ว่าช่อง
เล็กๆคือทางเข้าการค้าชายแดน(ค้าขายกันจริงๆ)เค้ามาเอาของจากเราภาคอุตสาเราก็แบกกันดูภาคใน
หนัง(ไม่ว่าจะเป็นซิสเต้มคือแลกของกัน)เหมือนล็อตอ่ืนเลยนะแต่ว่าตามจุดที่ห่างจะเป็นพวกนี้เรื่องนี้เรื่อง
นั้นพูดถึงในการค้า(อันนั้นถือเราไม่สามารถเก็บข้อมูลได้)ที่รับรองว่าเออจะให้ดูว่าบางภาคมันเป็นแบบนี้
นะ(แต่ถ้าตรงจุดที่พ่ีบอกเป็นจุดที่ที่วิชาการออกมาที่ว่ามีการระบบซิสเต้มเลคคอตก็ว่ากันไปผ่านโพยก๊วน
ซิสเต้มหมดเลยตรงนี้จะผ่านได้หมดเลยแต่คือมันเป็นเรื่องที่เค้ามีอยู่แล้ว)ก็มีอยู่แล้วคือภาพที่เราเห็นแต่
เราเด็กๆ(ระบบจะไม่ต้องการให้แบบนี้นะแต่เรารู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นสถานที่ที่ซับพอสเกิดกิจกรรม
แบบนี้)เป็นแหล่งเงินทั้งนั้นมันก็ได้มันจุนเจือระบบหมด(ด่านนี้ยังอยู่ไหมครับ)เค้าปิดไปแล้ว ปิดสนิท (ปิด
สนิทเลย มันก็ลดเยอะสิคือวอลุ่มตัวนี้)ใช่ๆ คือแทนที่เหมือนกับคนไทยที่จะมาเที่ยวคือมันมีคนของเรา
เยอะกว่าที่เข้าไปของเค้า(เข้าไปคือเข้าไปเที่ยว)เข้าไปเที่ยวบ้างจับจ่ายใช้สอย(นั้นหมายความว่าเค้าต้องไป
ใช้เงิน)ใช่ๆใช้เงินเราแต่ของเรามันจะด้านพวกบริการด้วนเซรามิคการอาหารเครื่องดื่มโรงแรมการ
ท่องเที่ยวพวกเราจะได้ตรงนั้นมากกว่าสินค้าก็มีบางประเภทมีไม่เยอะสินค้าบริโภคข้าวสารพวกอะไร
อย่างเนี้ยของใช้จะจับจ่ายใช้สอยกันในตลาดของเราจะได้เปรียบตรงเรื่องด้านอาหารด้านการโรงแรม
ธุรกิจท่องเที่ยว(ปิดตั้งแต่ปีไหนครับ)พ่ีว่าประมาณที่เริ่มทรุดที่ทรุดจริงๆคือเค้าไม่ใช้ค าว่าปิดอ่ะนะแต่ที่ว่า
มันดิ่งลงมาแบบมันไม่กระเตื้อง(เริ่มเปลี่ยนแปลง)เริ่มเปลี่ยนแปลงมาประมาณ 10 ปีแล้ว(เพราะว่าเริ่ม
เปลี่ยนแปลงนานสะเดาเริ่มเข้ามา)คือมันเหตุผลที่ว่าสะเดามันจะผุดจังโหลนมันจะบูมที่นู้นอยู่บูมสุดๆ
เท่าที่ดรอปจริงๆมีประมาณ 30 อายุที่ดรอปลงมาก็คือเล็กลงมาหน่อยก็คือประมาณ 3-4ปีแค่นั้นเอง 
เมื่อก่อนนี้ขึ้นอย่างเดียวธุรกิจอะไรต่างๆคนก็ไปลงทุนคนก็เหมือนจับจ่ายตรงที่ซื้อที่เก่ามันเข้ามาเป็นตรง
นั้นหมดเลย(นั้นหมายความว่าสถิติส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังโหลนมากกว่า)ใช่ ตอนนี้เทเป็นสั่งรุกทุกอย่างแล้ว
ของเรานี่มีแต่เซิฟๆโรงแรมก่ีโรงแรมปิดกิจการหมดแล้วที่ประดัง(นั่นสิผมก็งง)มันต่างกันยังไงมองทุกอย่าง
ที่โรงแรม12345ปิดหมดแล้ว(แต่ที่ดูเอ๊ะคือโรงแรมมันน่าจะมีนะ)เงินชายแดนมันน่ามีนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้เนี่ย
ใกล้แบงค์ก็มีตรงนี้ปิด ตรงนั้นปิด ปิดสนิทนะไม่ใช่ว่าเอ่อปิดเลยอ่ะ(มันไม่ค่อยมีลูกค้าเนาะ)มันเค้าอยู่ไม่ได้
เนาะแต่ฝั่งหนึ่งขึ้นมาสร้างเอาสร้างเอาที่ก าลังสร้างอยู่อะไรก็มีๆ(ฝั่งประดังฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างครับเงียบ
ไหมครับ)ฝั่งเหมือนกันกระทบเพราะถ้าเค้าก็อยู่แทนที่ร้านนึงจะอยู่ได้เค้าก็ปิด ปิดๆทยอยเหลือไม่กี่ร้าน
เงียบเหงาซบเซาหมดตรงนี้มันมีส่วนจริงๆมันเป็นรายย่อย)คือที่พ่ีบอกการเข้มงวดของรัฐไม่เหมือน
เมื่อก่อน เมื่อก่อนเข้าออกเดี๋ยวนี้มีเรื่องของโรฮิงยาเข้ามาความเข้มงวดการเข้าออกเข้ าอะไรมันจะไม่
เหมือนเดิมแหละเมื่อก่อนที่ว่าเข้าไปสับเปลี่ยนกันคนเข้าออกคนของเราเข้าออกเดี๋ยวการเข้มงวดคือเราก็
ต้องย้ ากับเจ้าหน้าที่เราด้วยเพราะบางทีมันมีเหตุการณ์มั้งโรฮิงยามั้งซ้ าเติมเข้าไปอีกความเข้มงวดหนังสือ
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เดินทางอะไรมันก็เข้มงวดขึ้น(แต่จังโหลนก็ไม่ใช่ย่อยนิระเบิดลง)นั้นและครับตัวระเบิดและส าคัญหนัก
เมือนกัน(ผู้การบอกเรื่องระเบิดต่อเนื่องชัดเจนมากเลย)ชัดเจนเมื่อปี 2ปีที่แล้วชัดเจนแล้วไม่ใช่จังโหลนอ
ย่างเดียวนะปาดังด้วยก็โดนไปอีกสองที่หนักเหมือนกันมีผู้เสียชีวิตด้วยจังโหลนมันเป็นภาพมันเยอะกว่า(ที่
จังโหลนโดนเป็นเหมือนที่พัก)ที่พักด้วยแล้วมาเลเค้าเค้าก็มองของเค้าอาจจะกระทบหน่อยนึงมันก็กระทบ
ถึงหาดใหญ่เหมือนกัน(ที่กระทบที่นั้นคือประเด็นไหนครับ)เป็นร้านอีกฝั่งหนึ่งตอนนั้นที่ยังไม่ย้ายคือพ่ีย้าย
ไปๆมาๆอยู่3รอบล่ะที่นี่ประมาน20ปีล่ะแล้วก็ผมไปอยู่หาดใหญ่รอบนี้พ่ึงมาตอนนั้นมันเป็นร้านคือบางที
พูดยากมันเป็นการ(ด้วยเหตุผลเราไม่สามารถประเมินถึงได้)ก าหนดยังสรุปไม่ได้สักทีมัน(ที่นู้นก็ยังสรุป
ไม่ได้)บางทีคือมันหลายพ้ืนที่เกินเราก็โยนไป3จังหวัดหมดบางสิ่งบางอย่างนะ(มันก็ไม่น่าใช่เนาะ)เราเอาไว้
หลังผู้ประกอบ 3 จังหวัดบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆมันจะขัดผลประโยชน์กันในกลุ่มก้อนก็ได้แต่เราไม่รู้(เราจะ
วิ่งสายนอกในเรื่องอะไร)เรื่องผลประโยชนน์บ้างอะไรบ้างบางทีล าบาก(สิ่งที่พูดมามีโอกาส)มีโอกาสหมด
บางทีเราผิดเหมือนเจ้าหน้าที่มาปิดกั้นปิดหมดไรหมดพวกขาดทุนไม่ยอมเออสร้างสถานการณ์ทีอะไรที
(แต่ผลกระทบหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงไม่ว่าการแลกเปลี่ยนไม่ว่าอะไรต่ออะไร)อัตราแลกเปลี่ยน
ใช่เอ็กเชนมาเลก็เลยมีผลเยอะ(จากเดิมมัน10)10 9 ตอนนี้เหลือ8กว่า 8 กว่าทรงอยู่2ปี3ปีแล้วมันไม่เคย
เกิดที่มีอยู่ไม่เคยต่ ากว่า8บาทที่มีอยู่นะ20ปีคือไปๆมาๆอยู่2-3รอบ(9 10 9 10 )9กว่าก็9 10 11 มีสูงสุด
11แล้วลงมา8อยู่พ่ีมา2-3ปีแล้วนะปีที่3แล้ว(ใอ่ที่มันมีตอนแรกอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มลงมา 7 กว่านี่คือ2 ปี
ได้)ได้ๆประมาณ 2 ปีมันก็มีส่วนการค้าชายแดนด้วยเพาะการท่องเที่ยวการอะไรต่างๆเพราะการจับจ่าย
ใช้สอยก็น้อยเหมือนกันมาเลก็มีปัญหาแหล่งลงทุนไม่มีผลกับชายแดนมาเลเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยน(ปา
ดังผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้อุตสาหกรรมประเภทไหนครับหลักๆ)คือพวกที่มาเลก็มีพวกขนส่ง
สินค้าพวกน้ ายางพวกยางพูดถึงนะ(และก็ผลิตภัณฑ์ยาง)ผลิตภัณฑ์ยางอันนั้นจริงๆพ่ีมันเกี่ยวกับเรื่อง
ศุลกากรอะไรพวกนี้ที่ส่งกลับพวกมาเลต่างๆสินค้าเกษตรอะไรพวกเนี่ยมีผลไม้มีผลไม้ทั่วไป(พวกท่องเที่ยว
อะไรไม่มีเนาะ พวกร้านอาหารพวกโรงแรมอะไรพวกเนี้ยไม่มีเพราะโซนนี้มันไม่มี)คือจริงๆถามว่าเมื่อก่อน
นี้มันใช่เลยทุกอย่างเลย24ชม.ส่วนปาดังก็24ชม.(เพราะตอนนี้เค้าไม่ใช้เงินตรงนี้มันกลายไปอยู่ที่จังโหลน
หมดและ)ใช่จังโหลนเมื่อก่อนความอึกกระทึกอะไรต่างๆมันวุ่นวายอยู่ในจังโหลนไม่มีมันพ่ึงสร้างขึ้นมามือ
มันสร้างมาแต่ท าไมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหารหรือป่าวที่ว่าเค้าผลักดันแต่ว่าศักยภาพมันดี
กว่าปาดังเยอะเพราะมันเชื่อมต่อเมืองมันเชื่อมตรงอ่ะเนาะถ้าเป็นชายแดนปาดังมันเป็นแค่ระดับต าบล
ระดับ(ปาดังเป็นเมืองเอ้ยเมืองเหมือนต าบล)เมืองเล็กๆแต่จังโหลนมันเชื่อมสายตรงไปกัวลาลัมเปอร์เลย
อ าเภอปีนังเลยเส้นนั้นเลย(แล้วไม่ไกลกับพอต)คือตอนนั้นมันอาจจะว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะเค้ามองยังไงของ
เค้าที่ว่าเชื่อมเส้นเมนหลักทาง4เลนหรืออะไรเชื่อมมาเลเค้ามีทางด่วนขึ้นมามันเชื่อมมันก็มีผลแต่ที่นี่เป็น
ทางชนบทล้วนๆ(อันนั้นคือทางบก)ทางบกแต่ของปาดังมีรถไฟอยู่นะอยู่ได้จุดเด่นคือรถไฟแต่จังโหลนไม่มี
(เหมือนแบ่งโหมดกันไป)เราก็มีแต่ว่าเหมือนจังโหลนเค้ามาเชื่อม 4 เลนมาเลก็เชื่อมทางด่วนมาเชื่อม
กัวลาลัมเปอร์เชื่อมปรีนังเชื่อมสิงคโปร์เค้าไปเส้นนั้นหมดเลยแต่เส้นนี้เป็นไปตามหัวเมืองหัวชนบทแค่
นั้นเองการค้ารู้สึกจะไปทางพ้ืนที่เยอะกว่าการค้าชายแดนจะไปทางบก(เพราะทางบกมันจะเยอะ)เม่ือก่อน
ก็ท่ีเค้าเชื่อม 4 เลนมันก็เทมานี่หมดเลยเมื่อก่อน(บกก็มานี่เหมือนกัน)บกมานี่หมดเลยท่าเรือปีนังก็มาทาง
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นี้หมด(ถึงว่ามันจะอ้อมอ้อมกว่าจังโหลนก็ยังใช้อยู่ตอนที่ไม่มีจังโหลน)ไม่มีจังโหลน(พอไม่มีจังโหลนยังไงก็
ใช้)อันนั้นก็มีส่วนมากว่าได้ถ่ายเทพวกไปทางนู้นถือเป็นเมนหลักของภาคใต้ด้วยจังโหลน(ต้องการขนส่ง)
ทางการขนส่ง(ค่าใช้จ่าย)สะดวกในการขนส่งมากขึ้นๆแค่นั้นเองเพราะเคยไปจังโหลนที่ตอนเย็นๆไหมช่วง
รถติดเป็นเทเลอร์เคยเจอไหม 5-6กิโลมันมาถึงงด่านอ๊อฟฟิศใหญ่เลยอ่ะ(ทุกที่เนี่ยนะ)ใช่(แต่ที่มุกดาหาร
ผมชอบผมชอบด่านผู้บริหารเค้าสร้างพ้ืนที่กว้างเค้าจะให้รถเราไปรอคิวไว้เค้าล่ะแต่คือที่นู้นนั่น
หมายความว่าส่วนคนกับรถขนส่งรถบัสข้ามประเทศ)คือการจัดการของคือการจัดการสมัยใหม่แต่ของเรา
มันพ่ึงจัดการแค่ตอนแรกมันมาอลูมิเนียมแบบนี้แต่ว่าได้ข่าวว่าเค้าไปท าที่อีกจุดนึงแต่ว่าก าลังด าเนินการ
(ตอนนี้ด่านสะเดาใหม่จะพูบและเสร็จแล้ว)ตัวนั้นเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นแบบนี้ที่ว่าเข้าออกเพราะว่ามี
ปัญหาเรื่องคนท่ีเข้าออกก็ล าบากรถจอดปิดอยู่มันก็ล าบาก(นั่นคือด่านใหม่เสร็จล่ะเค้าจะแบ่งเหมือน)แบ่ง
โซนเลยแบ่งสินค้าเข้าออก(ที่นู้นเค้าต่อคิวค่อยๆมาจะไม่มาทางฝั่งบุคคลธรรมดาเข้าไปรถส่วนตัวเข้าไปรถ
ส่วนตัวกับรถบัสรถประจ าทางจะอยู่โหมดเดียวกันส่วนขนสินค้านั้นแต่ช่วงที่ผมจะเดินไปตึกออฟฟิศเค้า
มองผ่าน)ไปออฟฟิศใหญ่ออฟฟิศด่านใช่ไหมที่สะเดาเพราะว่ามันอยู่เข้ามาข้างในหน่อยลักษณะด่านจะ
เป็นแบบนี้หมดเลยไหม(ไม่แล้วแต่ที่ผมว่าด่านอรัญไม่เวิร์คอันนี้เก่านะด่านอรัญไม่เวิร์คแต่ลักษณะ
โครงสร้างก็คืออฟฟิศจะตั้งอยู่เนี่ย)คือออฟฟิศตรงกลางพวกที่มีหน้าที่การค้าชายแดน(ตรวจดอกคิวเม้น
ตรวจเอกสารเท่านั้นและรถวิ่งรถชั่งและก็)สะเดามันจัดโซนแบบกรุงเทพเนาะแต่เหมือนปาดังก็อยู่
ชายแดนเหมือนเลยตรงนี้ทั้งออฟฟิศใหญ่ด้วย(และต่อไปถ้าของใหม่เรียบร้อยสมบูรณ์ตรงนี้ถ้าสมบูรณ์ถ้า
สร้างเสร็จ)เม่ือก่อนนั้นก็คือที่บอกเนี่ยออฟฟิศเป็นด่านใหญ่แต่มันเป็นแค่จุดตรวจเล็กๆบางทีเค้าเรียกด่าน
ชัยที่สะเดาด่านชายแดนคือยุคก่อนไม่มีอะไรเลยตรงเรียงติดไม่มีอะไร(ปกติมันจะมีด่านถาวร)ใช่ด่านถาวร
คือออฟฟิศท างานของราชการ(จุดปล่อยชั่วคราวจุดตรวจชั่วคราวพวกเนี้ยด่านปาดังกับที่นี่จะเป็นแบบ
ถาวรรวมทั้งบ้านประกอบ)อยู่ในนี้หมดอยู่ชายแดนติดชายแดน(คือประกอบหมดเลย เป็นถาวรหมด)ถาวร
หมด(แต่ที่นี่จุดเล็กๆที่เพ่ิมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวแล้วท่านรองมีแนวคิดยังไงบ้างกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ)หมายถึงด้านไหนด้าน(ด้านแนวคิดทั่วไปของเจ้าหน้าที่ท่านรองรู้มาว่าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่นี่สมบูรณ์และสมบูรณ์กว่า)ถ้าสมบูรณ์แล้ว(สมบูรณ์กว่าเขตอ่ืนนะตอนแรกแม่สอดจะมา
อันดับหนึ่ง ผมไปแม่สอดมา)มันขึ้นจริงไหมคิดว่าเกิดขึ้นจริงมีไหม(แต่ที่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเพราะเมื่อ
วานคุยกับนายด่านเค้าพ่ึงเซ็นสัญญากันเค้าจะเริ่มลงมือล่ะท่านมีแนวคิดยังไงถ้ามันเกิดขึ้นจริง
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบไหมให้บริการเนี่ยได้รับผลกระทบบวกลบยังไงบ้าง)ที่มันเป็นส่วนบวกนะ
เคยได้ด้านมันขึ้นอยู่ในระดับที่ว่ามันโอเคกว่า(เนี่ยเรื่องเนี่ยผมถึงอยากถามว่า)พ่ีให้มันอยู่ในระบบให้มันขึ้น
ให้ผ่านกระบวนการของระบบหมดเลยดีกว่า(ตอนเนี่ยผมจะท าส่วนของ5เซกแรกก่อนของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ)พวกอยู่แบบมันไม่บางทีไม่เยอะพ่ีก็ยังไม่ชอบนะแบบมันก็มีผลเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างมันจะมี
แต่ถ้ามันอยู่ในระบบหมดดีกว่าเยอะ(ใน5เขตของเซกแรกเขตพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไทยมาเล ไทยมาเลนี่จะ
มาแนวจะมาอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ก็คือหมายความว่าถ้านอกระบบมาเค้าจับได้ก็เกิดลงโทษกันไปตรงนี้คน
ที่มีส่วนส าคัญด้วยคือประเทศคู่ค้าอย่างที่เค้าเห็นท่านนายด่านพูดเลยเราจะไปห้ามเค้ายังไงเราจะไปอะไร
ได้ยังไงเราก็ต้องขอความร่วมมือตอนนี้เค้าก็ไม่รู้เหมือนกันเค้าเปิดบัญชีกะเรามากขึ้นอะไรมากขึ้นก็ยัง
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โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไป)ถ้าท าได้พ่ีว่าพัฒนาให้มันถูกต้องเป็นระบบทุกอย่าง(พูดว่าเนี่ยตรงเนี่ยมีจับกัน
เยอะนะคือจังโหลนเวลาแบบผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนอกระบบขึ้นมาเนี่ยพอเจอจะมีข่าว)นั่นแหละถ้าท าได้พ่ีก็
ว่าดีที่สุดเลยทุกอย่างให้มันอยู่ในระบบให้หมด(จริงๆเราอยากให้อยู่ในระบบอยู่แล้วล่ะตัวผมเองท าเรื่องนี้
ผมยังอยากให้อยู่ในระบบเลยสอบ 3 บทผมถูกคณะกรรมการตีว่าเนี่ยการท าให้อยู่ในระบบเนี่ยยากนะเอา
อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนเนี่ยคือเราไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วลองมาดูสิท าไมผู้ประกอบการถึงไม่อยากอยู่ใน
ระบบตรงนี้น่าท ามากกว่าทั้งๆที่เค้ามีโอกาสนิเค้ามีโอกาสผลักดันเค้าเปิดบัญชีแล้วแต่ท าไมเค้ายังไปใช้
โพยก๊วน 3วิธีนอกระบบนั้นยังไงเริ่มไม่ได้)มันจริงๆคือพ่ีว่าท ายาก(เราจะท ายังไงให้มันประยุกต์อ่ะแต่
ตอนนี้ผมก าลังมองอย่างนั้นนะเพราะว่าที่เขมรเค้าก็พูดอย่างนี้ที่ลาวก็พูดอย่างนี้ยิ่งแม่สอดนี่ก็คอนเซ็ บ
แบบนี้)คือบางทีพ่ีก็บางทีมีเพ่ือมเป็นศุลกาการอะไรแบบเนี่ยมีด้วยหรอตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีมันเป็นรับ
เงินเดือนเหมือนกันทุกอย่างต าแหน่งเดียวกันเลยมันไปอยู่ตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีวิ่งไปตรงนั้นต้องวิ่งไปตรงนี้
ตรงนี้วิ่งไปที่เดิมมันเกี่ยวกับพ้ืนที่(ท่านนายด่านปรีชาก่อนที่ผมมาเนี่ยผมจะสืบก่อนว่าท่านนายด่านก่อนที่
ผมส่งจดหมายมาพอผมส่งจดหมายมาเสร็จเรียบร้อยท่านด่านก็เมื่อวานผมเอาใบเสร็จเค้าบอกพ่ึงมีค าสั่ง
มอบปีที่แล้วแล้วให้ย้ายในด่านนี้ไปอยู่นู้น)คือโครตงงว่าไทยแบนด์โฟแชร์เลนจริงๆผมบอกตรงที่ว่าเอ่อคน
ที่คุมสถานการณ์ของไทยแบนด์มันมีเจ้าหน้าที่พวกกรมศุลกากรเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ต ารวจไรอย่างเนี่ยคือ
สามารถเปลี่ยนแปลงไรเค้ามี(ในเวลาเร่งด่วน)ใช่(ถ้ามันมีเหตุผลเค้าคิดว่าเค้ามีค าสั่งมาเค้าต้องมีเหตุผลอัน
ควรล่ะ)ใช่คือความคิดสมัยก่อนมันคือความคิดเราเด็กๆที่เราเรียนในห้องเหมือนที่เค้าบอกมันอยู่ที่คนท า
มันดีมันพูดถึงรายได้อ่ะนะ(คือผมมีความคิดอย่างนั้นตรงนั้นความคิดเราสมัยนั้นนะคือมันเป็นไรที่มันนอก
ระบบฟรีไปหมด)ใช่คือท าไมเป็นหน่วยงานเดียวกันคืออยู่ตรงนั้นมันไม่ดีหรอรับอัตราเดียวกันเงินเดือน
เดียวกันมันไม่ดีหรอพวกเราท างานเหมือนกันมีแนวคิดแบบแบบเราเด็กๆนะไม่รู้เข้าประเด็นไหมคุยก็คุย
กันแบบ(คืออย่างประเด็นพวกเนี่ยก็จะเก็บจากข้อมูลพอเราคุยไปมันจะมีประเด็นมันเองคือคนถามเนี่ย
ไม่ใช่หรอกฮ่ะไม่ใช่พ่ีตอบเปะอะไรอย่างเนี่ยมันต้องเป็นเพียงความคิดแล้วผมก็จะเอามาออกแบบผมจะ
ดึงแฟ็กเตอร์ออกมาเรื่องนี้มีผลถ้าอย่างเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้พูดเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรถไฟ
รถไฟรางคูพู่บเรียบร้อยก็เหลือการลงมือก่อสร้างคิดว่าถ้าเงินสดเรียบร้อยดีน่าจะลดไหม)ถ้าไปในแนวที่ว่า
ดีขึ้นแต่อย่างที่ว่าการขนส่งหรือการท่องเที่ยวอะไรมันก็พัฒนาขึ้นไปด้านที่ว่า(ท ารางคู่เสร็จเรียบร้อยจริงๆ
ไม่จ าเป็นต้องให้ขนส่งสินค้าวิ่งอย่างเดียวการท่องเที่ยวบริหารจัดการร่วมกันได้เนาะ)ได้ในการท่องเที่ยว 
การขนส่งสินค้า (ในช่วงเวลานี้เยอะไหมเงียบเหงาไปเยอะเลยนะอย่างคนเค้ามาอย่างเนี่ยถามว่าที่เนี่ยนะ
ขึ้นมาลงนี่)แต่ว่าที่มองถ้าถึงท าแต่ถ้าจุดที่หนึ่งรองรับมันไม่พัฒนาขึ้นพ่ีก็ว่ามันไม่(เค้าก็ไม่มา)เค้าก็ไม่มา
ถามว่าปาดังมีชายแดนมีอะไรตรงไหนบ้างมีแค่การค้าพ่ีว่ามันไม่ได้ช่วยเยอะ(พอคือตรงนี้เสร็จตรงนี้ก็เงียบ
เลยที่แต่ก่อนที่พูดนิโอ้โฮ่คนเดินพลุกพล่านๆ)เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนมดที่เดินเข้าออกถือตะกร้ามั่งถือ
อะไรมั่งมันเลยแบบเนี่ยเป็นสินค้าภาพที่เรามองเห็นคือเราอยู่เรานั่งมองอยู่ทุกวันเราเห็นกับเรามาเห็น
ต้องแม้แต่รถสักคันยังไม่มีแบบเมื่อก่อนรถติดติดรถทัวร์บ้างรถบัสมั่ง(ลูกค้าก็โอเคเนาะ)แต่ว่าถามว่าที่
เทียบเมื่อก่อนเยอะกว่าอีกเยอะกว่าเยอะเดี๋ยวมาเอ้าคือมันอาจมืดธุรกรรมของแบงค์มันมีหลายรูปแบบ 
เอทีเอ็มบ้างออนไลน์มันให้ที่เข้าไปใช้บริการข้างในเมื่อก่อนเค้าจะมาสั่งของกับมือโดยตรงระบบเนี่ยนะมัน
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เปลี่ยนไปเยอะแค่นั้นเองที่ว่าแบงค์ที่ดูดูที่มันติดไผ่ล้อมเมื่อก่อนเยอะกว่านี้เยอะ(นั่นหมายความว่า ณ 
ปัจจุบันคนที่มาถอนเงินเนี่ยอาจจะเป็นรายบุคคลพนักงานในบริษัทได้รับมอบหมายมา)ใช่ๆมันต้องรับ
เงินเดือนรับในวันถอนมาท าจริงๆแต่จริงๆถ้าถามว่าธุรกรรมทางบกของแบงค์ที่นอกสาขานอกเวลามันมี
เยอะมีมากขึ้นแล้วสะดวกขึ้นหลายอย่างอันนั้นมันเป็นแค่ไม่เกี่ยวกันการค้าเสรีมันเป็นการใช้บริการแค่
นั้นเอง(จ่ายค่าแรงระหว่างประเทศมีผ่านแดนกรุงไทยบ้างไหมครับ)ไม่มี(ไม่มีเลย)ถ้าระหว่างประเทศไม่มีก็
มีพวกบริษัทอะไรที่ผ่านแบงค์พวกเงินเดือนพวกข้าราชการกับพวกบริษัทก็มีแต่ถ้าเหมือนแรงงานที่ว่าจ่าย
มาถึงเอ่อระหว่างประเทศมี่ไม่มี(เพราะว่ามีคนเปิดบัญชีอยู่ที่นี่โพยก๊วนเลยอันนี้ชัดเจนมาก)อ่อ ไม่มีๆ 
(กสิกรนะ)ไม่มี รู้สึกว่าที่ผ่านๆมาเค้ามีพวกที่โรงแรมไอคนคนมาเลเค้าจะใช้บริการได้ของแบงค์ กรุงเทพ
หรือกสิกรมากกว่าของกรุงไทยอาจจะเป็นแบบของเรามันเป็นกึ่งราชการบางทีมันเข้มงวดอะไรระบบ
อย่างเค้ามันเป็นเอกชนเค้าสามารถอะไรได้หลายอย่าง(แต่ระหว่างแบงค์กรุงเทพสะเดา แบงค์กรุงเทพจัง
โหลนต่างกันเลยนะ)คือบางทีมันเข้ามาเค้าก็ต้องประยุกต์ให้อยู่ที่ไทยแลนด์เหมือนกันเค้าไม่ยืดหยุ่นแต่
ความเข้มงวดมันมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าพอมาถึงชายแดนมันต้องยืดหยุ่นถ้าถามว่าอยู่ได้ถ้าเค้ายืดหยุ่นได้
มาเลก็เข้ามาของเราบางทีที่บอกว่ามันน้อยกว่าแบงค์กรุงเทพเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการเรื่อง
อ านาจไรต่างๆ(นโยบายต่างๆ)อ่า ใช่ไม่เหมือนกันก็ส่วนมากที่ว่าไอ้ของน่าจะมีนะของแบงค์กรุงเทพแบ
งค์กสิกรที่ว่าโอนจ่ายแรงงานเพราะบางทีดูแล้วของมาเลบางทีของเราก็แค่ทางผ่านของเค้ามันเยอะกว่า(มี
โพยก๊วนที่กสิกร)แต่พ่ีว่าอย่างนั้นแหละอย่างที่บอกกสิกรกับแบงค์กรุงเทพน่าจะมี(ที่นี่มีแต่สะเดาไม่มี
นะฮ่ะ BBL ที่จังโหลนมี)อ่ะ ใช่ๆ(ทุกที่ที่ผมไปมีหมดแต่ค่าโพยก๊วนค่าสินค้าจะไม่ประยุกต์เข้าระบบคิดว่า
มันยังมีอยู่แน่นอนนอกระบบแต่ถ้าประยุกต์เข้ามาในระบบเป็นโพยก๊วนค่าแรงก็คือให้โพยก๊วนคนนั้นมา
เปิดบัญชีที่นี่)อ่อเปิดบัญชีทิ้งไว้(รวมในคนขาย10คนแล้วโอนไปให้10คนให้แค่บัญชีเดียวใช่ไหมฮ่ะธุรกรรม
เดียวซึ่งไปให้นายเอเป็นตัวแทนโพยก๊วนอยู่ที่นู้นและเค้าก็กระจายให้พ่อแม่เค้า)เพราะส่วนมากเค้าได้จาก
แบงค์กรุงเทพใช่ไหมแบงค์กรุงเทพเยอะไหม(แบงค์กรุงเทพน้อยหมด)เพราะมันจะมีผลเรื่องค่าธรรมเนียม
อะไรของบัญชียืดหยุ่นได้ ยืดหยุ่นค่าธรรมเนียมได้(ถ้าเป็นตัวแบงค์กรุงเทพเองระหว่างสะเดากับตัวที่จัง
โหลนต่างกันที่ท่านรองพูดเมื่อกี้ต้องประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเพราะว่าที่นู้นที่จังโหลนทุก
แบงค์ลูกค้าหลักก็จะเป็นพวกผู้ประกอบการค้าเพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและตอนเนี่ยแล้วธุรกิจโรง
งแรมแล้วมาเลเค้าเข้ามาเที่ยวกันเค้าถือริงกิตเข้ามานั่นหมายความว่าเค้าจะแลกเงินข้างนอกไม่แลกแบงค์
นะเพราะได้ดีกว่าแลกเสร็จแล้วเอาเงินมาเข้าบัญชี)ใช่ เค้าต้องแลกมันอัตราแลกเปลี่ยนเค้าดีกว่าเยอะ
(ใช่ๆนี่ก็โพยก๊วนเหมือนกัน)แต่ตอนนี้รูสึกเค้าเรียกตลาดมืดอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมอัตราแลกเปลี่ยน
มันมีใบประกอบการด้วยตอนนี้(จริงๆถ้าใบประกอบการ)อย่างเมื่อก่อนเค้าเรียกตลาดมืด(ปกติใช่ครับ
ตลาดมืดแต่ตลาดมืดมันก็ตั้งอยู่ดี)นั่นแหละพ่ีเค้าเรียกตลาดมืดยังไงพ่ีผมไม่เข้าใจ(ตลาดมืดตรงนั้นอ่ะจริงๆ
คือหมายความว่าพวกเนี่ยเค้าท าธุรกิจหนึ่งประเภทอยู่แล้วเช่นร้านทองอยู่ค้ารับแลกเปลี่ยนด้วย)เมื่อก่อน
ก็มาแลกแบงค์ต้องมีเอกสารไรต้องมีเป็นไรอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงนั้นคูณได้เลยได้เท่าไหร่วันต่อวัน(เ ร
ทดีกว่ากัน)เรทดีกว่าเยอะ(นี่ก็คือโพยก๊วนนะ)อันนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน(ค าว่าโพยก๊วนคือไม่จ าเป็นต้องท า
หน้าที่โอนเงินท าหน้าที่แลกเปลี่ยน)แลกเปลี่ยนเงินไทยแล้วเอามาเข้าบัญชี(แต่โพยก๊วนที่นี่จะเป็นลักษณะ
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ของการอัตราแลกเปลี่ยนเงิน)ตรงข้ามแบงค์ก็มีตรงนี้ก็มี3-4จุดเข้ามาบางทีแลกตรงนั้นเอามาเข้าอันนี้
เยอะตรงนี้แถวนี้เยอะลักษณะนั้นแหละแถวนั้นเยอะ(เพราะฉะนั้นเค้าจะมีมาให้มาใช้ผลิตภัณฑ์เทรด
ไฟแนนหรอ)แทนที่ว่าเอ่อเค้าจะมาแลกเปลี่ยนเท่าไหร่แล้วโอนไปเท่านั้นใช่ไหมไม่นะเอ้าเรทดูมาก่อน(เอ้า
เรทดีแหละตรงนั้น)และมันง่ายกว่าเร็วกว่าแต่ของเรามันต้องท าเซ็นต์สัญญาขอบัตรก่อนที่จะดูอันนี้
เท่าไหร่ตามประกาศเค้าขึ้นแบบตลาดขึ้นชัดเจนว่าเค้าซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ลักษณะเนี่ย(หรือบางที
จ ากัดการจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสดด้วยวิธีนี้แลกเงินมาถือเงินมาแล้วคนนั้นไม่ได้มาเข้าบัญชีด้วยตัวเองนะ
ผู้ประกอบการอีกบัญชีนึงก็เหมือนเราเอาเงินมาจ่ายให้บัญชี)ก็เหมือนโพยก๊วนเหมือนที่พ่ีสัมภาษณ์มา
เหมือนที่โรงแรมที่ด่านนอกรับมาคือวิธีรับของเค้าพอเหรียญตกเค้าต่างจากทางเป็นพันร้อยก็ได้เป็นเงิน
เหรียญริงกิตนะอัตราเค้าประกาศก็คือหนึ่งพันบาทแต่พอริงกิตขึ้นมาเค้าก็เผื่อไว้แล้วถูกไหมรวมไว้แล้วก็
มาถึงมาแลกเปลี่ยนอีกทีหนึ่งล้านสองล้านก็มีเป็นลักษณะนั้นเค้าก็เอามาผ่านแบงค์บางทีลูกค้าเนี่ย
ขาดทุนอีกแล้วผ่านผู้ประกอบการโดยผ่านอัตราแลกเปลี่ยนก็มีแบบนั้น(คือที่นี่อ่ะมันจะมีเรื่องโพยก๊ วนที่
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เดียวเลยเนื่องจากว่าอีกใน4พ้ืนที่ลาว โทดที 3 พ้ืนที่ ลาวมุกดาหารแม่สอดพม่า
อรัญ)อ่อเค้าไม่มีอัตราแลกเปลี่ยน(เขมรเพราะพวกนี้เค้ารับเงินบาทเค้าค้าขายเงินสดที่เป็นบาทเพราะนั้น
อัตราแลกเปลี่ยนมีแต่ที่นี่เค้าไม่ซื้อขายเงินสดที่เป็นบาทหนึ่งเพราะว่าเรทเราน้อยกว่าเค้า)เรทน้อยกว่าเค้า
(เพราะฉะนั้นเราต้องอิงเรทเค้าเราก็จะยึดให้โอกาสเค้าคือซื้อขายด้วยเคอเรนซี่ริงกิตมันก็เลยมีโพยก๊วนตัว
นี้เพิ่มมาอีกตัวนึง)เป็นผู้ประกอบการตัวนี้ขึ้นมา(แต่อีก3พ้ืนที่ 3 ประเทศใน4พ้ืนที่นั้นใช้บาทเรารับบาทกัน
หมดเลยเพราะนั่นเวลาซื้อขายเงินสดเป็นบาท)อ่อมันต่างกันนหรอแต่ว่าที่สัมผัสเค้าว่าตลาดมืดตั้งแต่เรา
ยังเล็ก(ที่นี่อัตราแลกเปลี่ยนเสมอคือแต่ก่อนเรทเราจะน้อยกว่าเค้าตลอดอยู่แล้วแต่เราน้อยกว่าเท่าไหร่
ส่วนนี้ก็คือมากขึ้น)อ่อมีๆมากข้ึนเค้าอยู่ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบเรื่อง(ถือว่าเป็นนอกระบบที่มันอยู่กับเราได้)
ถามว่าเค้าอยู่ได้นะพ่ีดูแล้ว(ซึ่งตรงนี้มีกฎหมายไหมเค้าก็ไม่มีกฎหมาย)นั่นแหละพ่ีเค้าว่าตลาดมืดเมื่อก่อ
เอ่อมันเป็นกฎหมายผิดกฎหมายไหมแต่ว่าพอตอนหลังมีใบประกอบการใบอนุญาตติดแบบตามอัตรา
แลกเปลี่ยนชัดเจน(คือถ้ากรณีตรงนี้ถ้าผมจดทะเบียนผมจดบริคนฑ์สนธิยังไงถูกบังคับอยู่แล้ว 22 ข้อ ใน
22 ข้อมันมีข้อดีไหม)คือมันน่าจะแบบขึ้นมาอยู่ในระบบไหมมีบางทีอาจจะเสียภาษีถูกต้องและเพราะว่า
เค้าจะไม่เก็บภาษี(ยังไงก็ต้องมีโดยเฉพาะไทยมาเล)ใช่ แต่เมื่อก่อนเค้าว่าตลาดมืดอาจจะจ่ายซ่วยจ่าย
อะไรก็ว่าไปตามเรื่องให้เทศบาลให้อะไรอยู่ในพ้ืนที่อาจจะเป็นงั้น(แต่ปัจจุบันนั่นน่าจะเป็นเค้าเปิดประเด็น
เรียบร้อยแต่เค้าไม่ตั้งเค้าท์เตอร์)ตั้งเคาท์เตอร์ตามช่องแลกเปลี่ยน(อย่างในกรุงเทพจะมีซูเปอร์ริขมีชื่อร้าน
อะไรหน่อยเลนดีมากซูเปอร์ดีมากคือไม่ใช่แบงค์นะขนาดผมจะไปต่างประเทศยังไม่ให้ที่นี่เลยขนาดผมอยู่
ประตูน้ านะยังต้องนั่งรถไปเอ่อเค้าอยู่ได้เนี่ยตรงส่วนที่ขออัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันมีอีกตัว
หนึ่งคือลักษณะว่าการช าระเงินระหว่างพ่อค้ากันเองส่วนที่ซื้อขายกันพอซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยนะฮ่ะ
มันมีนายเอที่อยู่ประเทศไทยขายสินค้าให้ผมขายสินค้าให้พี่เราต้องถึงที่อยู่มาเล มาเลนะผมขายถ้าขายให้
พ่ีพ่ีต้องตัดสินใจด่วนใช่ไหมฮ่ะแต่ทีนี้มันมีนายเออยู่ในการซื้อสินค้าที่เอก็ต้องจ่ายเงินที่เอถูกมั้ยฮ่ะ)ซื้อเค้า
ต้องจ่ายให้พี่(แต่นายเอเนี้ยพ่ีจะให้เค้าไปไม่ต้องจ่ายให้พ่ีนะนายเอจะจ่ายแทนอยู่ประเทศไทยเหมือนกันพ่ี
ต้องจ่ายให้ผมใช้ไหมล่ะแต่พ่ีไม่ต้องจ่ายล่ะเพราะเนื่องจากว่านายเอต้องการจ่ายแทน)คือจ่ายแทนเป็นก๊
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วน(การช าระระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน คล้ายๆก๊วนเหมือนกัน)เป็นสินค้ามันต้องคนละประเภทกัน
ใช่มั้ย(คนละประเภทแต่ว่าเรามี...เกี่ยวของกันแต่พ่ีเนี่ยก็จะมี...เกี่ยวข้องกันสองคนเลยก็คือทั้งซื้อทั้งขาย
แต่พ่ีต้องแจ้งของแจ้งคนที่จะจ่ายให้พ่ีเนี่ยไม่ต้องจ่ายนะพ่ีก็ไม่ต้องจ่ายให้น้อง)ใช่ ก็คือคนนี้จ่ายเสร็จถ้ามี
ผลต่างมันก็ค่อยโอนไปอีกทีนึง(มันจะน้อยผู้ท าก็จะน้อยลงและผมก็จะได้เร็วขึ้นผมก็ไม่เสียค่าใช่จ่ายลด
ค่าใช้จ่าย เห็นมั้ยฮะซึ่งจริงๆแล้ววิธีคิดของหลังจากผมไปคุยหลายๆที่แล้วคือมันรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เข้าขั้น
นอกระบบนะเขาอาจจะเป็นแบบลดขั้นตอนหรือค่าจ่ายจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ เขาท าได้(ท าให้
ผู้ประกอบการต้องเลือกคือเขาต้องมองต้นทุนเนาะ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ผู้ประกอบการและขั้นตอน
เอกสาร)แต่ความเที่ยงตรงอะไรมีมั้ย มันจะลดน้อยลงไปมั้ยแบบถ้าเกิดดีคนติดขัดนิดนึงเนี่ยมันจะสะดุด
กันมั้ย(ส่วนใหญ่ที่เขาท ากันนนะวิธีพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหา)แล้วถ้าอีกคนนึงเขามีปัญหาบางทีมันจะกระทบ
มั้ย(แต่จริงถ้ามีปัญหาจริงๆนะกระทบแน่นอนถ้าเรามองลงไปจริงแล้วพวกนี้คือมันจะซื้อใจกัน)ซื้อใจกัน
(เขาต้องซื้อใจกันไม่งั้นนะธุรกิจไม่เกิดแน่นอน ถ้าเกิดครั้งเดียวเนี่ยจบแน่นอน)อยู่ไม่ได้เลย (เนี่ยคือซื้อใจ
กันด้วยวิธีเนี่ยแล้ว)แนวคิดพ่ีพ่ีเอามันก็ไม่ยุติธรรมนะพ่ีว่าคุณค้างผม คุณก็ต้องคืนผมถ้าเป็นพ่ีอะนะเราไป
เอาผิดกับคุณไม่ได้คุณ  
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ตามความคิดของผู้การตอนนี้การค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับเรียกแบบนี้ดีกว่าครับการค้าชายแดนของ
จังหวัดสงขลาเนี่ยคือจะมีแบบ2กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเป็นกองทัพมด(เมื่อเช้าชัดเจนมากเลยที่ปาดัง)กลุ่มที่2เนี่ย
กลุ่มที่ส่งเข้าระบบแต่ในส่วนของระบบแยกออกเป็น2 ตอนแรกคือส่งตรง อันที่2คือส่งชิปปิ้งหรือฝากคน
ถือ(เบื้องต้นส่งตรงคือส่งยังไงครับ)ก็ส่งตรงคือจากผู้ประกอบการในฝั่งไทยไปถึงผู้ประกอบการที่อยู่
ประเทศมาเลเซีย(คือดิวกันเองเลยถ้าเข้าระบบตรงนี้คือเป็นการจ่ายยังไงครับแคช)แคช(อ่อแคช)มันก็แคช
แต่ส่วนมากเท่าท่ีทราบที่คุยกับลูกค้าเนี่ยจะเป็นแคชอาจจะเหรียญมาเลแล้วมาแลกที่ฝั่งไทยก็ได้(ก็คือเป็น
แคชแต่เป็นริงกิตแล้วค่อยมาแลกเข้าบัญชีของเรา)ใช่(อ่อนี่คือเข้าระบบปกติ)ส่วนมากจะเป็นลูกค้าของที่นี่
กับกลุ่มที2่ที่ฝากเพ่ือน ฝากตั๋วพ่ือน(ก็จะเป็นแอลซีแอล ตู้ไม่เต็ม)ส่วนถ้าเป็นกรณีแรกคือเต็มอยู่แล้ว(แล้ว
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ตู้เต็มเนี่ยถ้ากรณีส่วนที่2ที่ฝากตู้เข้าไปคือการจ่ายเงินส่วนใหญ่ก็เป็นเงินสด)สมมติว่าเป็นเงินสดหมด(จะ
ไม่ใช้มาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับ ตั๋วอินเวิด เอ้าเวิด บิลฟอคอลเล็คชั่น แอลซี)ก็มีนะแต่ไม่มาก(แต่ถ้ามีส่วน
ใหญ่จะเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆ)ถูกต้อง(ที่เข้าระบบแน่นอนถึงแม้จะผ่านแดนเค้าก็เข้าระบบตามปกติ)แต่
พวกนี้เค้าอาจจะมีวงเงินแอลซีอะไรพวกนี้(ใช่ๆตรงนั้นเค้าก็ต้องใช้บริการเนาะต้องมีวงเงินแล้วไม่ใช้มันก็
ไม่ใช่)เพราะบางคนก็ซื้อในเรื่องของฟอเวิร์ดหลายอย่าง(ใช่ บริหารหลายอย่าง ถ้าการค้าชายแดนส่วน
ใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่นี่เท่าที่ผู้การรู้เนี่ยเป็นคนดั้งเดิมไหมครับหรือว่าจะเป็นรายใหม่จากที่อ่ืนเข้ามา
ประกอบการก็คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี้ยเป็นรายดั้งเดิมไหมที่รับช่วงมาจากพ่อแม่พ่ีน้อง)มี2กลุ่มเลย
(อ่อม2ีกลุ่มเลยส่วนใหญ่แล้ว)รับช่วงจากพ่อแม่กับคนที่ปัจจุบันคือที่คนที่มีความรู้แล้วก็ต้องการเปิดตลาด
แต่ผมว่าแนวหลังๆจะเริ่มมากขึ้นแนวในช่วงปี59นี้นะครับดูจากผู้ประกอบการที่เพ่ิงท าธุรกิจแล้วก็เพ่ิงเริ่ม
ส่งออกซึ่งพ่อแม่อาจจะผลิตจ าหน่ายในเมืองไทยแต่โดยเริ่มแหละแต่ส่วนที่พ่อแม่ไปเมืองนอกก็คือเค้ารับ
ช่วงกันไปอยู่แล้ว(ในส่วนของผู้ประกอบการที่ลักษณะของที่รับช่วงจากพ่อแม่ถ้าเค้าส่งออกอยู่แล้วเค้าก็ยัง
ท าเหมือนเดิม)ก็ยังท าเหมือนเดิม(แต่ถ้ากรณีว่าซื้อพ่อแม่เค้าผลิตแล้วขายภายในประเทศเค้าอาจจะมีใหม่
บ้างละ)อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ส่งออกอยู่แล้วอันนี้คือรับช่วงแต่ผมว่าปริมานไม่เยอะนะถ้า
เกิดว่า100คนอาจจะมีแค่30%ที่เหลือที่ท าอยู่แล้วในเมืองไทยนะครับแล้วพ่อแม่ท าอยู่ที่ออกไปตลาด
ต่างประเทศก็สูงมากขึ้น มากขึ้นจากเมื่อก่อนอาจจะอยู่ที่10% 5%แต่นี้ไม่ใช่น่าจะกระโดดไปที่30-40%
ด้วยซ้ า 40%กว่า ส่วนที่เหลือก็จะเป็น (ก็คละกันไปกระจายกันไปแล้วแต่ว่าจะเอาไรเข้ามา)แต่ถ้าถามว่า
ตัวเลขที่เติบโต ตัวเลขที่ลักษณะที่ผู้ประกอบเพ่ิมขึ้นน่าจะเริ่มส่งออกเยอะเทียบจากนโยบายของรัฐบาล
กับท่ีเข้าเปิดอาเซียนแล้วก็อาจจะช่องทาง(นั่นหมายความว่าส่วนของผู้ประกอบการตรงส่วนเมื่อตะกี้นี้ที่ผู้
การพูดนั่นคือผู้ประกอบการเค้าเริ่มมีแหละเริ่มมีทักษะทางด้านการค้าชายแดนรักษาระบบการช าระเงิน
มากขึ้นเค้ามีการเรียนรู้มากข้ึนในขณะเดียวไอทีต้องมาซับพอสแน่นอน)แน่นอนอยู่แล้ว(ตรงนั้น ต้องใช้อยู่
แล้วด้วย)ที่นี้มันเร็วด้วย(เร็วด้วยที่นี้ทักษะทางด้านการเงินระบบเงินนี่เค้าโอเคแล้วส่วนแนวคิดเค้าล่ะ
แนวคิดเค้าตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่รับช่วงจากพ่อแม่ในส่วนของความคิดกับระบบการ
เข้าถึง)แนวคิดเรื่องอะไร(แนวคิดเรื่องการเข้าถึงทางการเงินว่าการเข้าถึงทางการเงินนั้นเค้าจะใช้แบบเดิม
ไหมหรือจะใช้แบบที่ถูกต้องนั้นคือเข้าระบบเท่านั้น)ลูกค้ามันมีหลายประเภทถ้ามีกรณีที่ว่าจะใช้สินเชื่อที่
เกี่ยวกับการต่างประเทศบอกว่าระหว่างความรู้เค้ายังใช้เงินกู้หรือแบบเดิมๆอยู่ส่วนที่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับสินเชื่อของต่างประเทศผมยังไม่มาก(ตรงกรุงไทยตรงนั้นยังไม่มีเลย ไม่มีแน่นอน)ผมใช้ว่ามันไม่
มากไง ผมรู้ว่ามันไม่มีแต่ว่าถ้าเท่าที่คุยกับลูกค้านะสัก100คนผมว่ามีคน2คนมั่งที่ใช้อยู่(ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูด
ถึงเป็นรายใหญ่ของที่นี่ ที่นี่ถ้าเป็นแบงค์พาณิชย์นี้ถ้ามีศูนย์ต่างประเทศก็จะมีกสิกรมีแบงค์กรุงเทพ)ใช่
(ส่วนใหญ่เค้าจะวิ่งไปที่ศูนย์เลยอันนั้นคือเข้าระบบ เข้าระบบที่เป็นเทรดจริงๆแต่มันเป็นแค่เทรดแต่มันไม่
ทั่วไปตรงนั้น)แต่ในส่วนของเราเนี่ยศูนย์ต่างประเทศจะอยู่ที่ส านักงานใหญ่(จากแนวคิดตรงเนี่ยมันจะ
เข้าถึงผู้ประกอบการอย่างที่ท่านพูดว่ามีแนวคิดก็จะแยกออกเป็น2กลุ่มอยู่แล้วว่ายังใช้แบบเดิมๆอยู่ไหม
ซึ่งแบบเดิมๆเท่าที่ท่านผู้การรู้เนี่ยนั่นหมายความว่าระบบแบบเดิมๆมีอยู่นั่นคือ การช าระด้วยเงินสดพ้ืนที่
ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนซึ่งเราจะปรับค าว่าเรานี่ก็คือหมายความว่าผู้ประกอบการเค้าปรับให้เข้าระบบ
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อยู่แล้ว)ปรับแล้วเค้าปรับแล้ว(แล้ววิธีที่2 เป็นโพยก๊วน โพยก๊วนหมายความว่าถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนเลย
ผู้ประกอบการเนี่ยเค้าจะมีบุคคลกลุ่มนึงที่ท าเรื่องการค้าเงินนี้อยู่แล้วผู้ประกอบการเค้านับถือกันเชื่อถือ
ไว้ใจเค้าจะตั้งคนนั้นมาท าหน้าที่เหมือนแบงค์ทั้งเรื่องแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องการโอนเงิน การโอนเงินเค้าจะ
ออกเอง เราเรียกว่าใบโพยก๊วนบอกว่าคุณจะได้สินค้าเท่านี้คุณถือใบนี้เวลาเงินถือฝั่งนู้น)ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
(โพยก๊วนตรงนี้แล้วแต่พ้ืนที่ ที่นี่ละเอียดไม่ชัดเจนส่วนของการออกเอกสารทางแบงค์แต่จริงๆน่าจะน้อย
เนื่องจากว่ากฎหมายเรา กฎหมายมาเลค่อนข้างสติ๊กเค้าจะเรียกตรงนี้แต่ที่นี่เปิดมากเรื่องโพยก๊วนนั่น
คือเอ็กเชนเรทนั่นคือโพยก๊วนตัวนึงแต่โพยก๊วนเค้าเข้าระบบแล้วไงครับเค้าจดทะเบียนผู้ประกอบการแต่
การกระท าการปฏิบัติงานนั้นเป็นโพยก๊วนล้วนๆตรงนี้ถือว่าถูกต้องก็คือเข้าตามระบบของเราแล้วอีกวิธีนึง
มันคือวิธีที่เป็นการช าระเงินที่ระหว่างผู้ประกอบการกับแบงค์จะมีคนอย่างเช่นมีสมมติผมขายสินค้าให้คน
มาเลคนนึงนายเอแต่นายเอไปซื้อสินค้ากับผู้การซึ่งทางผู้การต้องช าระเงินเค้านายเอช าระเงินแต่ผู้การกับ
ผมอยู่ประเทศไทยเค้าก็จะแจ้งผู้การว่ามาช าระเงินที่ผมนะโดยที่ไม่ต้องไปช าระที่ เค้าเค้าก็ต้องช าระผม
ผลต่างผู้การโอนไปให้เค้านี่คือการช าระเงินที่เป็นระบบของนอกระบบนะ)คล้ายๆชิปปิ้งไหม(ครับ มันก็
คล้ายๆแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องเล็กช าระเงินเล็กๆโอเคนะ คนเนี่ยถ้าก้อนใหญ่แล้วถ้าสมมติคนที่จะต้อง
จ่ายให้ผมมีปัญหาแหละแล้วเราจะเอาคนซื้อจะมาตั้งว่าคนนี้เค้ายังไม่จ่ายไม่ได้นะครับเพราะเงื่อนไขเรา
เรามีอยู่แค่นั้นนี่คืออีกวิธีนึงส่วนของตัวโพยก๊วนที่ลาว ที่ลาวนะครับที่ผมไปคุยมาที่ลาวมันจะอีกประเด็น
นึงจะไม่มีเอ็กเชนเรทลาวคือด่านมุกดาหาร พม่าด่านแม่สอด เขมรด่านอรัญกับตราดทั้งหมดเนี่ยเค้าซื้อ
ขายเงินสดด้วยเคอเรนซี่อยู่2ประเภท)ฝั่งนู้นใช่ไหม(ใช้ บาทกีบ บาทจ๊าด บาทเรียล แต่ที่นี่ไม่มีบาท
เพราะเรทเราน้อยกว่าเค้า)ส่วนมากเราจะซื้อเป็นเงินเหรียญ(ใช่ ก็จะเป็นเคอเรนซี่เค้าคือริงกิตเพราะนั้น
มันเลยมีโพยก๊วนในส่วนที่เพ่ิมขึ้นมานั้นคือแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมส่วนอีก3ประเทศไม่มีแลกเปลี่ยนมันจะ
แตกต่างกัน)เราใช้เงินมาเล(ใช้ครับ เพราะเรทเราน้อยลง เพราะน้อยเราต้องอิงเค้า อะนับเป็นเรื่องปกติ
เนาะนี่คือระบบโพยก๊วนที่มีมานานล่ะแต่ว่าอีก 3ประเทศนั้นเค้าอิงบาทเรา)อิงบาทเราเพราะว่าท่าเรือเค้า
ต่ ากว่าเรา(ปัจจุบันก็ยังอิงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเอ็กเชนเรทเพราะงั้นการที่ค้าขายที่ไทย
เราใช้บาทดีกว่ามาถึงมาเปิดบัญชีได้เลยแล้วบัตรเคอเรนซี่มาเลมาเปิดที่นี่ก็ได้ลาวเปิดได้พม่าเปิดได้เขมร
เปิดได้บัตรเคอเรนซี่แต่ทั้งหมดนั้นไม่ต้องแลกเปลี่ยนแต่ที่นี้ต้องไปแลกข้างนอกก่อนนะถึงจะได้เรทอีก
โพยก๊วนอีก แต่คือปัจจุบันนี้เค้าประยุต์ประยุกต์ให้เข้าระบบซะนี่คือทักษะและที่เค้ามีการพัฒนามาเรื่อยๆ
แนวคิดเท่าที่ท่านผู้การได้คุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเค้าพยายามจะเข้าระบบมากขึ้นไหมจากเดิมที่เค้าอยู่ที่
เราคุยกันเนี่ยจากเดิมที่เค้าเคยท าอยู่นอกระบบมานู้นนี่นั่น)ผมว่าไม่นะ(ยังเหมือนเดิมแต่ว่าการประยุกต์
คือไม่เปลี่ยนซะทีเดียว)เป็นประเพณีธรรมเนียมในการใช้ในการท าธุรกิจไปแล้วมันหล่อรวมเข้าไปใน(เป็น
สิ่งหนึ่งของการค้า)ก็คือใช่ครับมันไม่ได้มองเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเปลี่ยนแล้วเค้าจะได้อะไรดีขึ้นความรู้สึกผมนะ
(ขั้นต้นที่เค้าจะต้องพิจารณามาก่อนคือต้นทุนเรา ต้นทุนถ้ากรณีเค้าค้าชายแดนโพยก๊วนเนี่ยเวลาเราใช้
โพยก๊วนเนี่ยเค้ามีคอนเน็กชั่นเค้าเยอะมากสมมติเค้ามีตั๋วใหญ่นายเอ บีซีดีอีพวกแยกย่อยเยอะเพราะนั้น
เวลาเค้าดิวเค้าใช้บริการมันง่ายกว่าแต่ถ้าแบงค์โลเคชั่นต้องวิ่งมานะขับรถมานะนี่อีกส่วนนึงบางทีเราไปใช้
โพยก๊วนแปปเดียวได้เอกสารเลยได้เงินเลยถ้าเราแลกเอ็กเชนเรทแบงค์มันก็ต้องเป็นระบบของแบงค์อ่ะ 
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แต่ถ้ามันเข้าระบบได้เลิกเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญช่วยได้มันก็จะช่วยบริหารความสุขได้เยอะอย่างเช่นท่าน
นายด่านที่อรัญตอนที่ผมไปสัมภาษณ์เค้า เค้าบอกว่าอาจารย์ครับไม่ได้ครับสิ่งที่เค้าท าปัจจุบันทั้งๆที่รู้ว่า
ไม่ถูกต้องแต่เราเลิกไม่ได้ ถ้าเลิกไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์มากขึ้นเค้าไม่ค้าเราท าไง)เป็นเรื่องเลย(ตอนแรกๆที่ผม
ยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะครับผมก็มองว่าท าไมเค้าต้องท า แต่พอเรามาสัมภาษณ์5ที่แล้วนะยังต้องท าเลิก
ไม่ได้)เปลี่ยนยากเนาะความรู้สึกผม(แต่ต้องประโยชน์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันนิดนึงก็ยังดีแล้วมีไหมครับ
ผู้ประกอบการเค้ามองแฟกเตอร์ปัจจัยอะไรบ้างที่เค้าไม่อยากใช้แบงค์)ไม่มีส่วนของผมนะประสบการณ์ไม่
มีเพราะว่าการเข้าถึงไม่ง่าย สะดวกรวดเร็ว (นั่นหมายความว่าคุณต้องคอมพลีส คอมพลีสสเตตัสของคุณ)
ยิ่งออกโยบายทีเดียวส่วนเอสเอ็มอีก็เนื่องจากเป็นรัฐสหกิจเฉพาะกิจของรัฐ(ทีเดียวนี่มีผลกระทบอะไรไหม
ครับ มีฟีชแบคจากผู้ประกอบการอย่างไร)ยังไม่มี(ยังไม่มีนะ เพราะเพ่ิงเริ่มต้นปีนี้  59 เป็นปีแรก)ธนาคาร
ออกผลิตภัณฑ์มาแล้ว (4%) 5% (ตรงใหม่สิต่อจาก 4%)บัญชีเดียว 4% ก็จะมีแต่จะเป็น 4% ค่าตัด
อาเซียน 4% ที่มีนวัตรกรรม 4% ของธุรกิจตลาดย่อมเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็ 5% บัญชีเดียว บัญชีนี้รู้สึก
พ่ึงออกมาได้เดือนเดียวอาทิตย์ที่ 2 (อันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอสเอ็มอีเลย) ก่อนออกมา (เพ่ือไปล้อมเพ่ือ
ไปสัมผัสกับกรมสรรที่เดียว) ใช่ กับกรมศุลกากรเนื่องจากเรานโยบาย (จริงๆมันก็น่าสนใจถ้าสามารถนะ
ผู้ประกอบการท าได้หมดนะผมว่าโอเคมากเลย) ทางแบงค์เข้าง่ายขึ้นไม่ต้องมา (ไม่ต้องมาอีกทีว่าตรงนี้ใช่
ไม่ใช่ต้องมาพิจารณากันมากขึ้นพอจะจัดมันตรงนั้นล่ะ โอเคคุณมีเอกสารที่แคช)เดี๋ยวเราก็ต้องดูอีก
เพราะว่าที่ฝ่ายบัญชีส่วนมากจะเป็นพวกที่บุคคลธรรมดาแต่บริษัทมีน้อยพอน้อยเราจะเห็นสามารถช าระ
หนี้อาจจะไม่ค่อยแท้จริงเท่าไหร่นะเราต้องดูข้อมูลกรรมการประกอบไปด้วยแต่สินเชื่อบัญชีเราถ้าใครมี
การจดแจ้งยื่นงบ 2 ปีแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50% ต่อนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



339 

 
 

ภาคผนวก ง. 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 

                                                                                 แบบสอบถามชุดที่ ............... 
แบบสอบถาม 

การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดนของไทย 
(Financial Inclusion and Exclusion of Thai Border Traders) 

 
ค าชี้แจง   : การท าแบบสอบถามเรื่อง การเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงระบบการเงินของผู้ค้าชายแดน
ของไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์เ พ่ือประกอบ การวิจัย หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์อ่ืนใด จึงขอให้ท่านตอบตามความเห็นแท้จริงของท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่งท่ีท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
                      แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ค าถาม 2 ส่วน ดังนี้ :- 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 
   ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินการค้า 
      ชายแดน 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน      หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1.  เพศ  
 1 )     ชาย    2 )     หญิง 
 
2.  อายุ  
 1 )     20 – 30 ปี   2 )     31 – 40 ปี  
 3 )     41 – 50 ปี    4 )     51 ปีขึ้นไป  
 
3.  ระดับการศึกษา  
 1 )     ต่ ากว่าปริญญาตรี  2 )     ปริญญาตรี  
 3 )     ปริญญาโท   4 )     ปริญญาเอก 
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4.  ต าแหน่งหน้าที่งาน 
 1 )     กรรมการ/ผู้บริหาร/เจ้าของ 2 )     ผู้จัดการทั่วไป   
 3 )     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน 4 )     อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 
 
5.  ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน  
 1 )    กรรมการ/ผู้บริหาร/เจ้าของ 2 )    ผู้จัดการทั่วไป        
 3 )    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 )    อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................    
    
6. ลักษณะองค์กรของท่าน  
 1 )    ส่งออก    2 )      น าเข้า 
 3 )    ทั้งส่งออก และ น าเข้า 
 
7. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่องค์กรท่านประกอบธุรกรรมทางการเงิน  
 1 )    เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร  
 2 )    ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า  
 3 )    อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 4 )     อ่ืนๆโปรดระบุ........................       
 
8. จ านวนบุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์กรของท่าน  
 1 )    น้อยกว่า  50  คน  2 )    51 – 100        คน 
 3 )    101 – 200     คน  4 )    มากกว่า  200   คน 
 
9. ประสบการณ์ของท่าน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ  
 1 )    น้อยกว่า  5  ปี   2 )    6  -  10        ปี 
 3 )    11  -  20     ปี   4 )    มากกว่า  20   ปี 
 
10. ผู้ถือหุ้นหลักองค์กรของท่าน คือ  
 1 )    คนไทยทั้งหมด   2 )    ต่างชาติทั้งหมด  
 3 )    ไทยร่วมทุนกับต่างชาติ  
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11.  ปกติใช้บริการทางการเงินผ่านทาง 
 1 )     ระบบธนาคารพาณิชย์  2 )     นอกระบบ (ระบบที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์)            
 3 )     ทั้งสองระบบ       
 
12.  ข้อมูลการค้าชายแดนที่ท่านท าธุรกรรมการค้าชายแดนด้วย 
 1 )     มาเลเซีย   2 )     สปป.ลาว 
 3 )     เมียนมา      4 )     กัมพูชา  
 
ส่วนที่  2   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงิน การค้าชายแดน  :  
ท่านมีระดับความคิดเห็นของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการเงินการค้าชายแดน แล้ว
ท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์ระดับความคิดเห็น
ดังนี้ 
  5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เหมาะสมดีมาก/มากที่สุด 
  4 หมายถึง  เห็นด้วย/เหมาะสมมาก/มาก 
  3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ/เหมาะสมปานกลาง/ปานกลาง 
  2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย/เหมาะสมน้อย/น้อย 
  1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ต้องปรับปรุง/ไม่มี  
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ
เงินการค้าชายแดน 

ระดับความคิดเห็น 
 

     ส าหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

1.ความรู้การเงินการค้าชายแดน       

1.1.รูปแบบการค้าชายแดน มีหลายรูปแบบ       

1.2.ข้อจ ากัด ข้อบังคับ กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายของ
ประเทศคู่ค้าชายแดน จะช่วยท าให้การค้าชายแดนมี
มาตรฐานเดียวกัน      

 

2.ความเข้าใจการเงินการค้าชายแดน            

2.1.การช าระเงินค่าบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการค้า
ชายแดนโดยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ มีความ
น่าเชื่อถือ      
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ
เงินการค้าชายแดน 

ระดับความคิดเห็น 
 

     ส าหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

2.2.การช าระเงินค่าบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการค้า
ชายแดน โดยผ่านนอกระบบ มีความน่าเชื่อถือ      

 

3.ทักษะและความเชี่ยวชาญการเงินระบบธนาคาร
พาณิชย์           

 

3.1.ท่านท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ เป็นประจ า      

 

3.2.รูปแบบของระบบธนาคารพาณิชย์ มีรูปแบบที่
สะดวกและง่าย      

 

3.3.การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน      

 

4.ทักษะและความเชี่ยวชาญการเงินนอกระบบ            

4.1.ท่านท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านนอกระบบ เป็น
ประจ า      

 

4.2.รูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านนอกระบบ มี
รูปแบบที่สะดวกและง่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4.3.การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านนอกระบบ จะช่วย
เพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน      

 

5.ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมการเงินระบบ
ธนาคารพาณิชย์           

 

5.1.มีส านักงานสาขา และ ATM ของธนาคารพาณิชย์
ให้บริการอย่างเพียงพอ ใกล้กับองค์กรของท่าน           

 

5.2.การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ มีข้ันตอนที่ง่าย           

 

5.3.เอกสารประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ มีความเหมาะสม           

 

6.ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมการเงินนอกระบบ            
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ
เงินการค้าชายแดน 

ระดับความคิดเห็น 
 

     ส าหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

6.1.มีตัวแทนทางการเงินของนอกระบบ ให้บริการอย่าง
เพียงพอ ใกล้กับองค์กรของท่าน      

 

6.2.การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านนอกระบบ มี
ขั้นตอนที่ง่าย      

 

6.3.เอกสารประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
นอกระบบมีความเหมาะสม      

 

7.ความเชื่อม่ันและทัศนคติการเงินระบบธนาคาร
พาณิชย์           

 

7.1.ท่านมีความม่ันใจต่อการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์      

 

7.2.ระบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ของ
ธนาคารพาณิชย์ มีความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง      

 

8.ความเชื่อม่ันและทัศนคติการเงินนอกระบบ            

8.1.ท่านมีความม่ันใจต่อการให้บริการของตัวแทนทาง
การเงินที่ผ่านนอกระบบ      

 

8.2.ระบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ของนอก
ระบบ มีความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง      

 

9.ลักษณะนิสัยเฉพาะผู้ประกอบการ (บุคลิกภาพ)           

9.1.การท างานเป็นทีม เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ      

 

9.2.ท่านจะไตร่ตรอง ก่อนเริ่มท าธุรกรรมทางการเงิน       

10.ต้นทุนธุรกรรมการเงินระบบธนาคารพาณิชย์           

10.1.ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ เป็น
ต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญ      

 

10.2.ระยะเวลาการท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นสิ่งส าคัญต่อต้นทุนธุรกรรม      
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ
เงินการค้าชายแดน 

ระดับความคิดเห็น 
 

     ส าหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

11.ต้นทุนธุรกรรมการเงินนอกระบบ           

11.1.ค่าธรรมเนียม ผ่านนอกระบบ เป็นต้นทุนธุรกรรม
ที่ส าคัญ      

 

11.2.ระยะเวลาการท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านนอก
ระบบ เป็นสิ่งส าคัญต่อต้นทุนธุรกรรม      

 

12.การเข้าถึงทางการเงินระบบธนาคารพาณิชย์           

12.1.ค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์      

 

12.2.ดอกเบี้ย เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินหรือใช้บริการ 
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์      

 

12.3.เบี้ยปรับ เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินหรือใช้
บริการ ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์      

 

12.4.การโอนเงินหรือใช้บริการ ผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ จะใช้เวลามาก      

 

13.การเข้าถึงทางการเงินนอกระบบ           

13.1.ค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการผ่าน
นอกระบบ      

 

13.2.ดอกเบี้ย เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการผ่านนอก
ระบบ      

 

13.3.เบี้ยปรับ เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการผ่านนอก
ระบบ      

 

13.4.การใช้บริการผ่านนอกระบบ จะใช้เวลามาก       

14.การเลือกใช้บริการทางการเงินส าหรับข้อ 14.1 
และ 14.2 :               โดยใช้เกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นดังนี้                       
               5  =  ประจ า/บ่อยมาก (81 – 100 %)            
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท าธุรกรรมทางการ
เงินการค้าชายแดน 

ระดับความคิดเห็น 
 

     ส าหรับ 
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

               4  =  บ่อย (61 – 80%) 
               3  =  ปานกลาง (41 – 60%) 
               2  =  น้อย (21 – 40%) 
               1  =  น้อยมาก (0 – 20%) 
14.1.ปกติท่านใช้บริการทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์      

 

14.2.ปกติท่านใช้บริการทางการเงินผ่านนอกระบบ       

 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 

***ขอบพระคุณอย่างสูง ที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม*** 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล   นายช านาญ เงินดี 
วัน เดือน ปีเกิด   10 กันยายน 2509 
สถานที่เกิด   นครสวรรค์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 18/96 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านชนันธร 2 ซอยเพชรเกษม 69 
    ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
    กรุงเทพมหานคร 10160 
สถานที่ท างาน   นักวิชาการอิสระ 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2536   ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการ (กลุ่มบัญชี) 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

      พ.ศ.2549   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน 
      พ.ศ.2533 – 2539  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ย ส่วนสินคา้ขาออก ฝ่ายต่างประเทศ 
    ธนาคารนครธน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร      
      พ.ศ.2540 – 2541  Accounting Officer (Based on Phnom Penh) 
    Commercial Development Co.,Ltd. Cambodia. 
      พ.ศ.2541 – 2543  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายต่างประเทศ 
    Bank of China, Bangkok Branch. 
      พ.ศ.2543 – 2555  Assistant Vice President 2, Trade Finance Operation  

Department, Mizuho Corporate Bank Ltd, Bangkok Branch 
      พ.ศ.2556 – 2559  รองผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท ยูทิลิตี้พลัส จ ากัด อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
       พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ      
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