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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อที่สร้าง “องค์ความรูใ้นมติิ

กฎหมาย” โดยมวีตัถุประสงค์สามขอ้คอื 1) ศกึษาการจดัการพื้นที่ตลาดการคา้ชายแดน
ช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี                    
2) ศกึษากฎหมายในการจดัการพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี และ 3) ศึกษาแนวทางการ
พฒันาพื้นทีต่ลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
เอกสาร 2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และ 3) การส ารวจภาคสนาม ส่วนการวเิคราะห์
ขอ้มลูวจิยัเป็นการพรรณนาวเิคราะห ์และการวเิคราะหเ์ชงิตคีวาม 
  ผลการศกึษาทีส่ าคญัพบว่า จุดผ่อนปรนช่องตาอูอยู่ในความรบัผดิชอบของเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑรกิ-ยอดมน ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9 จงัหวดัอุบลราชธานี 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เนื่องจากถูกประกาศใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ปา่และยงัเป็นเขตปา่สงวนแห่งชาตอิกีดว้ย 
ดงันัน้หากองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามจะเขา้ไปด าเนินการใดๆ เพื่อพฒันาพื้นที่
บรเิวณจุดผ่อนปรนช่องตาอู จะต้องด าเนินการตามระเบยีบกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธุ์พชื ว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขในการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นสถานที่
ปฏบิตังิาน หรอืเพือ่ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรอืองคก์ารของรฐัภายในเขตป่า
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สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2546 ซึง่ออกตามความในมาตรา 13 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การขออนุญาตตามระเบียบนี้  ผู้ขออนุญาต
จะต้องเป็นส่วนราชการหรอืองค์การของรฐัเท่านัน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่
ปฏบิตัิงานหรอืเพื่อประโยชน์ต่างๆ ของรฐั เช่น ก่อสรา้งสถานที่ราชการ โรงเรยีน ถนน
หรอืทาง อ่างเก็บน ้า เป็นต้น แต่หากกจิกรรมทีข่ออนุญาตได้ถูกก าหนดไวใ้นระเบยีบซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เติม เช่น การสร้างวดั รวมตลอดถึงการจดัที่ดนิ องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม
จะตอ้งด าเนินการตามระเบยีบดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
 ส าหรบัขอ้เสนอแนะคอื 1) เชงินโยบาย ผลกัดนัใหจุ้ดผ่อนปรนช่องตาอูเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร 2) เชงิปฏบิตั ิเร่งรดัหน่วยงานทีม่อี านาจใหส้ามารถเขา้ใชพ้ื้นทีป่่ากระถนิ
เทพา จ านวน 30 ไร่ เพื่อพฒันาท าตลาดแห่งใหม่ โดยใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการ และ 3) ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศึกษาและ
พจิารณาด้านกฎหมายในการจดัการพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากจุดผ่อนปรนช่องตาอู เช่น 
จุดผ่อนปรนช่องอานมา้ อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นต้น เพื่อส่งเสรมิใหจุ้ดผ่อน
ปรนดงักล่าวพฒันาไปสู่จุดผ่านแดนถาวรต่อไป 
 

ค าส าคญั  กฎหมาย ช่องตาอู จุดผ่อนปรน ตลาดการค้าชายแดน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพนงาม 

Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) the management of Chong Ta Au 
Border Market by Phon Ngam Sub-district Administrative Organization in Buntharik 
District of Ubon Ratchathani Province, 2 )  laws relating to the market’s 
management, and 3 ) the development directives of this management. The study 
adopted qualitative methods, including documentary research, in-depth interviews, 
and field research, and data were subjected to descriptive and interpretative 
analysis. Results showed that Chong Ta Au Temporarily Permitted Area was part 
of a national park under the jurisdiction of Buntharik-Yodmon Wildlife Sanctuary, 
Protected Area Regional Office 9 Ubon Ratchathani Province, Department of 
National Parks, Wildlife and Plant Reservation, Ministry of National Resources and 
Environment. This meant that any developmental initiatives of the Phon Ngam 
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Sub-district Administrative Organization in regard to Chong Ta Au Temporarily 
Permitted Area must comply with the multiple regulations of the Department of 
National Parks, Wildlife and Plant Reservation, especially “Regulation of 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Reservation on Criteria, Methods 
and Conditions of Using National Parks for the Office Building or any other 
Purposes by Government Offices or Entities B.E.2507”. This regulation was 
promulgated under the auspices of Article 13 (Bi) of National Park Act B.E.2507. 
According to this regulation, only a government office or entity is entitled to apply 
to make use of land in a national park for an office building or any other similar 
purposes for public benefits, including building of a government office, school, 
road, and/or reservoir. Article 16 of the National Park Act B.E.2507 further 
stipulates that an application for building a Buddhist temple or any other purposes 
including the land management plan by Phon Ngam Sub-District Administrative 
Organization has to meet requirements provided by the aforementioned regulation. 
The study recommended that: 1 )  at the policy level, Chong Ta Au Temporarily 
Permitted Area should be upgraded to be a Permanent Border Crossing Point, 2) 
at the practical level, all the organizations with power should be encouraged to 
accelerate making use of Krathin Thepha Forest Area or, to be precise, turning 
the 30 rai forest area into a new market, and related agencies should financially 
support the market construction, 3) future research should study the possibility, 
especially in terms of legal issues, of developing other temporarily permitted areas 
such as Chong An Ma in Namyuen District of Ubon Ratchathani Province. 
 

Keywords:  Law: Chong Ta Au: Exempt-crossing point: Border market: Phon 
Ngam Sub-district Administrative Organization  

 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยและประเทศลาว ได้เตรยีมพฒันาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอ
บุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี และ เมอืงสุขุมา แขวงจ าปาสกั ตามนโยบายของรฐับาล
ไทยเพื่อรองรบัการเปิดประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจุด
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ผ่อนปรนช่องตาอู เปิดบรกิารให้ประชาชนของทัง้ 2 ประเทศได้เดินทางไปมาหาสู่เพื่อ
เลอืกซื้อสนิค้าได้ 3 วนั คอื วนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. โดยไม่
ต้องท าเอกสารผ่านแดน สนิค้าของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภค-บรโิภค 
สินค้าของประเทศลาวจะเป็นของป่าตามฤดูกาล ผ้าพื้นเมือง และเศษเหล็ก จงัหวัด
อุบลราชธานีได้ใช้งบพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประมาณ 4 
ลา้นบาท เพื่อพฒันาพื้นที่ตลาดช่องตาอู นอกจากนี้ได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาจุด
ผ่อนปรนช่องตาอูใหเ้ป็นจุดพรมแดนถาวร ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลไทยและ
รฐับาลลาว โดยอยู่ในขัน้ตอนการศึกษาและจัดท าข้อตกลงระหว่าง อ าเภอบุณฑริก 
จงัหวดัอุบลราชธานี กบั เมอืงสุขมุา แขวงจ าปาสกั 
 อย่างไรกต็าม การทีป่ระเทศไทยจะพฒันาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑรกิ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ให้เป็นจุดพรมแดนถาวรเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียนนัน้ ยงัขาด
ขอ้มูลและการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลูและความคดิทศิ
ทางการพฒันาจุดผ่อนปรนช่องตาอู โดยเฉพาะขอ้พจิารณาดา้นนโยบายและกฎหมายของ
ประเทศไทยอย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม รวมถงึกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่ป็นแนวทาง
และอุปสรรคต่อการพฒันา และกลไกและความร่วมมอืในการอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ของระเบยีบพธิกีารเขา้-ออกเมอืงของประเทศไทยและลาวผา่นจุดผ่อนปรนช่องตาอู ผูว้จิยั
จงึสนใจที่จะศกึษาและวจิยัเกี่ยวกบัขอ้พิจารณาด้านกฎหมายในการจดัการพื้นที่ตลาด
การคา้ชายแดนช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดั
อุบลราชธานี  อันจะน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย และประเด็น
ยุทธศาสตรข์องประเทศไทยต่อไป อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์ต่อประเทศไทย อนุภมูภิาคลุ่ม
น ้าโขงและประชาคมอาเซยีนในอนาคต     
 ดังนั ้น การวิจัยนี้ จึงมุ่งต่อยอดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นส่วนของนโยบาย 
กฎระเบยีบ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในระดบัทวภิาคแีละระดบัภูมภิาค และปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ซึง่จะน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขขอ้กดีขวางทางดา้น
พรมแดน โดยมจีุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นกรณศีกึษา
นัน่เอง 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาการจดัการพืน้ทีต่ลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
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2) เพื่อศกึษากฎหมายในการจดัการพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 

3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
การศึกษาวิจยัเรื่องนี้ผู้ว ิจยัได้แบ่งขอบเขตการวิจยัออกเป็น 4 ส่วนได้แก่        

1) ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการท าวจิยั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม-31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2557 (1 ปี) 2) ขอบเขตดา้นเนื้อหา ผูว้จิยัจะศกึษาเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการ
จดัการพื้นทีต่ลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอ
บุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานีเท่านัน้ 3) ขอบเขตด้านประชากร ผู้วจิยัจะเก็บขอ้มลูจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ของอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และ                    
4) ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วจิยัไดก้ าหนดพื้นทีใ่นการวจิยั คอื จุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอ
บุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยพื้นที่ดงักล่าวอยู่ในความรบัผดิชอบของ 3 หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ ทีว่่าการอ าเภอบุณฑรกิ องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม และเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์
ปา่บุณฑรกิ-ยอดมน 
 

วิธีการศึกษาวิจยั 
งานวจิยันี้ผู้ว ิจยัใช้วิธศีกึษาแบบ “วจิยัเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research) 

(สุภางค์ จนัทวานิช, 2549; ชาย โพธสิติา, 2549; สุนีย ์มลัลกิะมาลย์, 2550; ธานี วรภทัร์, 
2550) โดยมวีธิดี าเนินการดงัต่อไปนี้  
  1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศกึษาและ
วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานีทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดผ่อนปรน 
ช่องตาอูเชงิพรรณนา (Descriptive) และเชงิตคีวาม (Interpretative) ขอ้มูลเอกสารทัง้ที่
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยศกึษาและค้นควา้ขอ้มลูจากเอกสารทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบด้วย 1) ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ความ ตกลง บนัทกึขอ้ความ รายงานการประชุม หนังสอื/เอกสารของหน่วยงานรฐับาล
และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นต้น และ 2) ข้อมูล              
ทุติยภูม ิ(Secondary Data) ได้แก่ หนังสือ/ต ารา/เอกสารทางวชิาการ รายงานการวจิยั 
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รายงานการสมัมนา วทิยานิพนธ์ บทความในวารสารและจุลสาร ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต 
(Internet) เป็นตน้  

2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการเกบ็ขอ้มลูจาก
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) โดยพจิารณาจากประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง
หน้าที ่และประวตัสิ่วนบุคคล ประกอบดว้ย 1) ภาครฐั ไดแ้ก่ นายอ าเภอและปลดัอ าเภอ
บุณฑรกิ หวัหน้าเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าบุณฑรกิ-ยอดมน นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โพนงาม 2) ภาคเอกชน ไดแ้ก่ กรรมการทีป่รกึษาหอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี ประธาน
หอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี และ 3) ภาคประชาชน ไดแ้ก่ ตวัแทนนกัท่องเทีย่ว ตวัแทน
องคก์รเอกชน (NGO) ตวัแทนประชาชนในพืน้ที ่อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 

3) การส ารวจภาคสนาม (Field Research) เป็นการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ภาคพื้นดิน) ลกัษณะทางภูมปิระเทศและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การบนัทกึภาพ และการใชแ้ผนทีกู่เกลิ (Google Earth) เพื่อน าขอ้มลูมาท าการ
วเิคราะห์และอภปิรายผล ได้แก่ จุดผ่อนปรนและตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู อ าเภอ
บุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี  

4) การวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั (Data Analysis) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัเอกสาร
และการวจิยัภาคสนามเป็นในลกัษณะของการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) 
และการวิจัยเชิงตีความ ( Interpretative Research) เพื่อให้สามารถอธิบายเพื่อตอบ
ค าถามในวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้ ดงันัน้ ผู้ว ิจยัจึงใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่วนคอื 1) การพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) เครื่องมอืใน
การวเิคราะห์งานวจิยันี้เป็นการพรรณนาเนื้อหาในลักษณะการเรยีบเรยีงประเดน็ขอ้มูล              
ซึ่งผู้ว ิจ ัยจ าแนกไว้พร้อมกับบอกเล่าว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร หรือโดยใคร                   
อนัสอดคลอ้งกบัการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Research) และ 2) การวเิคราะห์เชงิ
ตีความ (Interpretative Analysis) เครื่องมือในการวิเคราะห์งานวิจยันี้ เป็นการตีความ
เนื้อหาที่ต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว ิจยัจะ
ชีใ้หเ้หน็ถงึประเดน็ส าคญัพรอ้มกบัอภปิรายว่าสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กบัแนวคดิและทฤษฎี
ที่มอียู่อย่างไร อนัสอดคล้องกบัการวจิยัเชงิตีความ (Interpretative Research) และเมื่อ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลู 
(Verification) จากเครือ่งมอืดงักล่าวขา้งตน้โดยการใชว้ธิ ี“การตคีวาม” (Interpretive) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเดน็และความน่าเชือ่ถอืของขอ้สรุปวจิยั 
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ค านิยามศพัท ์
ช่องตาอ ู(Chong Ta Au) หมายถงึ จุดผ่อนปรนการคา้ขายชายแดนชัว่คราว

ระหว่างประชาชนไทยกบัประชาชนลาว และเป็นประตูเชื่อมความสมัพนัธด์า้นวฒันธรรม 
ประเพณี และการเดนิทางไปมาหาสู่กนัของประชาชนไทย-ลาว อยู่ในเขตต าบลโพนงาม 
อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 จุดผ่ อนปรน  (Exempt-Crossing Point) หมายถึ ง  จุดผ่ าน แดนที่ มี
วตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลอืประเทศเพื่อนบา้นด้านมนุษยธรรมและส่งเสรมิความสมัพนัธ์
ของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ เพือ่การผ่อนปรนใหม้กีารคา้ขายสนิคา้อุปโภค-บรโิภค และ
ยารกัษาโรคทีจ่ าเป็น ซึง่ระดบัทอ้งถิน่ของทัง้สองฝา่ยไดเ้หน็ชอบรว่มกนั ทัง้นี้การประกาศ
เปิดจุดผ่อนปรนเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั และต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย 
 ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู (Chong Ta Au Border Market) หมายถึง 
ตลาดการค้าในรูปแบบของประชาชนกบัประชาชนไทย -ลาว ระหว่างอ าเภอบุณฑริก 
จงัหวดัอุบลราชธานีกบัเมอืงสุขุมา แขวงจ าปาสกั ประเทศลาว ซึ่งผู้ประกอบการค้ามี
ภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวัด อ าเภอ หรือหมู่บ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันได้ท าการซื้อขาย 
แลกเปลีย่นสนิคา้ ระหว่างประชาชนทีอ่าศยัอยู่ตามบรเิวณชายแดนของทัง้สองฝา่ย โดยมี
มลูค่าไม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นต่อชวีติประจ าวนั เช่น สนิคา้อุปโภค-
บรโิภค สนิคา้เกษตร และสนิคา้ทีห่าไดต้ามธรรมชาต ิเช่น ของปา่ ซากสตัว ์เป็นตน้ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ผู้วิจ ัยมุ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดการพื้นที่ตลาดการค้า

ชายแดนช่องตาอูขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี โดยสามารถน ามาท าเป็น “กรอบแนวความคดิของการวจิยั” (Conceptual 
Framework) ทีส่ าคญัในการศกึษาดงัแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิของการวจิยั 
ท่ีมา ศุภชยั วรรณเลศิสกุล, 2557 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
ท าให้ทราบถึงกฎหมายในการจดัการพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

พืน้ทีต่ลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

สภาพปัญหา 
1. กฎหมายที่เกี่ยว 
ขอ้ง 
2. อบต.โพนงาม 
3. เขตรักษ าพัน ธุ์
ส ัต ว์ป่ าบุ ณ ฑ ริก -
ยอดมน 
4. ห น่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

แนวทางการพฒันา 
1. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
   - แกไ้ขกฎหมาย 
   - เพิ่ ม เติ ม ร ะ เบี ย บ ข้ อ 
บงัคบั 
2. อบต.โพนงาม 
   - วางแผนพัฒนาการใช้
พืน้ที ่
   - ว า งแผนพัฒ น าด้ าน
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
   - การประชาสมัพนัธ ์
   - วางแผนพฒันาตลาด 
3. เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่ า
บุณฑรกิ-ยอดมน 
   - บรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน 
   - งบประมาณสนบัสนุน 
4. หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
   - บู รณาการการท างาน
รว่มกบั อบต.โพนงาม 
   - วางแผนร่วมกันในการ
ท างาน 
 
 

การจดัการพ้ืนท่ี
ตลาดการค้า

ชายแดนช่องตาอ ู
1 . ก า รจัด ก ารด้ าน
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
2. การสร้างตลาดแห่ง
ใหม ่
3. การขอใช้พื้นที่จาก
เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า
บุณฑรกิ-ยอดมน 
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การทบทวนวรรณกรรมบริบทเชิงพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัจดุผ่อนปรนและตลาดการค้า
ชายแดนช่องตาอ ู
  ผู้วิจ ัยอธิบายถึงบริบท เชิงพื้ นที่ที่ เกี่ยวข้องกับจุดผ่ อนปรนช่องตาอู             
อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี ซึ่งได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม               
2) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่บุณฑรกิ-ยอดมน 3) กองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที ่225 และ 
4) จุดผ่อนปรนและตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอู ดงัต่อไปนี้  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  (กวินารัตน์ ตัง้ยิ่งยง ; บุพชาต ิ             
วจิติรเชือ้, สมัภาษณ์, 2557) 
  ข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับ ท่ีตัง้  เดิมเป็นสภาต าบลโพนงาม ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดัตัง้องค์การบรหิารส่วนต าบล ประกาศราชกจิจานุเบกษา   
เล่มที ่113 ตอนที่ 9 ง เมือ่วนัที ่30 มกราคม พ.ศ.2539 โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 
แห่งพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 บญัญตัใิหจ้ดัตัง้
องค์การบรหิารส่วนต าบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรพัย์สนิ สทิธ ิสทิธเิรยีกร้อง 
หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบรหิารส่วนต าบล รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจงึใหส้ภาต าบล จดัตัง้เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยใหม้ชีือ่ตาม
ต าบลที่องค์การบรหิารส่วนต าบลตัง้อยู่คอื องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม ประกาศ             
ณ  วันที่  19 มกราคม พ .ศ .2539  โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนัน้) จนถงึปจัจุบนั 
  ลกัษณะท่ีตัง้ องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามตัง้อยู่บรเิวณ ล าโดมน้อย 
ปลายเขือ่นสรินิธรและมอีาณาเขตตดิต่อประเทศลาว ลกัษณะภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นที่
ราบสูง มเีทอืกเขาพนมดงรกักัน้เขตแดนระหว่างไทย-ลาว มลี าโดมน้อยไหลผ่านจากทศิ
เหนือลงสู่เขื่อนสิรินธรและมีจุดผ่อนปรนชัว่คราวชายแดนไทย -ลาว บริเวณช่องตาอู
ส าหรบัคา้ขายตามแนวชายแดน 
 อาณาเขต แบ่งไดด้งันี้ 1) ทศิตะวนัออก-มพีื้นที่ติดกบัแนวชายแดนประเทศ
ลาว 2) ทศิตะวนัตก-ตดิกบัเทศบาลต าบลบุณฑรกิองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสะโน 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 3) ทศิเหนือ-ตดิกบั
เทศบาลต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี และ 4) ทศิใต้-ตดิกบัองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 

เน้ือท่ี องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ 154 ตารางกโิลเมตร หรอื 96,250 ไร่  
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  ลกัษณะภมิูประเทศ สภาพพื้นทีเ่ป็นทีร่าบสูง มเีทอืกตามแนวชายแดน มปี่า
ไมก้ระจดักระจายทัว่ไป พื้นดนิส่วนเป็นดนิปนทราย เหมาะแก่การท าไร ท านา มลี าโดม
น้อยไหลผ่าน พื้นทีส่่วนใหญ่ของต าบลโพนงาม ใชป้ระโยชน์ทางดา้นการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม เช่น ท านา ปลกูยางพารา ปลกูมนัส าปะหลงัและปลกูพชืผกั  
 ลกัษณะภูมิอากาศ ลกัษณะอากาศเป็นแบบมรสุม ม ี3 ฤดูคือ 1) ฤดูร้อน      
เริ่มตัง้แต่เดือนมนีาคม-พฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มตัง้แต่เดือนมิถุนายน -ตุลาคม และ        
3) ฤดหูนาว เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ ์

 การปกครองและประชากร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน      
จ านวนครวัเรอืนม ี2,993 ครวัเรอืน ประชากรมจี านวนทัง้สิ้น 10,075 คน แยกเป็นชาย       
5,181 คน หญงิ 4,894 คน   
 2. เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน (สมศกัดิ ์โค่นถอน ; อรรถนพ              
ใจคุม้แกว้, สมัภาษณ์, 2557) 
 ประวัติความเป็นมา  ด้วยกรมป่าไม้ได้ร ับรายงานจากทางจังหวัด
อุบลราชธานี ว่ามชีา้งป่าออกมาท าลายและกดักนิพชืผลการเกษตรของราษฎรในบรเิวณ
ปา่หมู่บา้น ป่าไมบ้า้นหนองเรอื ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี จงึได้
ใหเ้จา้หน้าทีอ่อกไปส ารวจควบคุม-ดแูลพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวและบรเิวณใกลเ้คยีงในเขตป่า
อนุรกัษ์ ตามมติคณะรฐัมนตร ีในท้องที่ต าบลคอแลน ต าบลโพนงาม และต าบลห้วยข่า 
อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี และได้มกีารประกาศเป็นเขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่า
บุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้ อที่ประมาณ  363 ตารางกิโลเมตร 
หรอื 226,958 ไร่      
 ภูมิประเทศ ประกอบด้วยภูเขาเทือกเขาน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เทอืกเขาพนมดงรกั ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ทางดา้นทศิตะวนัตก และค่อยๆ ลาดลง
มาทางทศิตะวนัออก ก่อเกดิเป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร แม่น ้าหลายๆ สายหล่อเลี้ยงราษฎร
ตามแนวเขตปา่อกีทัง้ยงัมทีีร่าบขนาดใหญ่บนภเูขาสงู    
 ภูมิอากาศ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จัดอยู่ในเขต
ภูมอิากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะมชี่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้ง
อย่างชดัเจน มชี่วงกลางวนัยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมเิฉลี่ยสูงตลอดปี  จากข้อมูล
ภมูอิากาศของกรมอุตุนิยมวทิยา ทีไ่ดร้วบรวมไวร้ะหว่างปี พ.ศ.2535-2539 
 ทรพัยากรสตัวป่์า พื้นที่ทีเ่ป็นภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาพนมดงรกั
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ต่อเนื่องกนัเขา้ไปในเขตพืน้ทีร่ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาว นอกจากนี้ดา้นทศิใตย้งั
ตดิกบัอุทยานแห่งชาตภิูจอง-นายอย จงึท าใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งอาหารของสตัว์ป่า
เป็นจ านวนมาก จากการส ารวจและสอบถามราษฎรในทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 1) สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ย
นม พบหลายชนิด ไดแ้ก่ เลยีงผา ช้างป่า เสอืโคร่ง ววัแดง กวางป่า หมาใน กระต่ายป่า 
เป็นต้น  2) นก พบชนิดต่างๆ ได้แก่ นกยางกรอก นกกระปูด นกเขา นกโพระดก 
นกกระจบิ เป็นตน้ 3) สตัวเ์ลือ้ยคลาน พบหลายชนิด ไดแ้ก่ เตาเหลอืง ตุ๊กแกบา้น ตะกวด
หรอืแลน เหี้ย งูเหลอืม งูจงอาง งสูงิ งเูขยีวดอกหมาก เป็นต้น 4) สตัว์สะเทนิน ้าสะเทนิ
บก มหีลายชนิด ไดแ้ก่ คางคกบา้น อึ่งจิว๋ เขยีดหลงัขดี กบนา เขยีดตะปาด เป็นต้น และ 
5) ปลา ยงัไม่เคยมกีารส ารวจชนิดและถิน่ทีอ่ยู่อาศยัจรงิจงัมาก่อนเท่าทีพ่บในอ่างเกบ็น ้า
ล าโดมน้อย (เขือ่นสรินิธร) ไดแ้ก่ ปลากราย ปลาสลาด ปลาตะเพยีนทองหรอืโปงด า ปลา
ตะเพยีน ปลากา้ง ปลากะสง เป็นตน้ 

ทรพัยากรป่าไม้ ปา่ผลดัใบ ประกอบดว้ย ปา่เตง็รงั ปา่เบญจพรรณ ปา่ไมผ่ลดั
ใบ ปา่ดงดบิแลง้ ปา่ดงดบิเขา  

การคมนาคม ได้แก่  1) จากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่จงัหวดัสระบุรี แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านจงัหวดั
นครราชสีมา ถึงอ าเภอเดช อุดม  จังหวัด อุบลราชธานี  และไปตามทางหลวง
หมายเลข 2182 ผ่านอ าเภอบุณฑรกิ ไปยงัทีท่ าการเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑรกิ-ยอด
มน จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ  634 กิโลเมตร และ 2) จากจงัหวัด
อุบลราชธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 24 ถึงอ าเภอเดชอุดม แล้วไปตามทางหลวง
หมายเลข 2182 ผ่านอ าเภอบุณฑรกิ ไปยงัที่ท าการเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑรกิ-ยอด
มน จงัหวดัอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร   
 อาณาเขตติดต่อ ตดิกบั 1) ทศิเหนือ-จรดแนวเขตประเทศลาว 2) ทศิใต้-จรด
แนวเขตอุทยานแห่งชาตภิจูอง-นายอย ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
3) ทศิตะวนัออก-จรดแนวประเทศลาว และ 4) ทศิตะวนัตก-แนวเขตปา่สงวนแห่งชาตปิ่า
บุณฑรกิ- ปา่หว้ยยอดมน (บางส่วน) ในทอ้งทีต่ าบลหว้ยขา่ ต าบลคอแลน ต าบลโพนงาม 
อ าเภอบุณฑรกิ และต าบลโนนก่อ ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสรินิธร  

 
3. กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 225 (รชัพงศ ์จนัทชดิ; วารุต แก่นลาภ

, สมัภาษณ์, 2557) 
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ประวติัความเป็นมา เดมิชือ่กองรอ้ยที ่4 ต ารวจตระเวนชายแดนเขต 3 จดัตัง้
ขึน้เมือ่วนัที ่22 มกราคม พ.ศ.2510 ต่อมาในปี พ.ศ.2529 กรมต ารวจ (ในสมยันัน้) และ
กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดนมคี าสัง่ให้ กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดน 
ภาค 2 แบ่งกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนเขต 3 ออกเป็น 2 กองก ากบัการ คอื 
กก.ตชด.21 (จว.สร.) และ กก.ตชด.22 (จว.อบ.) จงึไดเ้ปลีย่นชื่อใหม่เป็น กองรอ้ยต ารวจ
ตระเวนชายแดนที ่225 ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา โดยขึน้การบงัคบับญัชากบั กก.ตชด.22 บก.
ตชด. ภาค 2 บช.ตชด. ตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั มผีู้บงัคบับญัชา จ านวน 15 ท่าน ท่าน
แรก คอื ร.ต.อ.สมใจ โพดาพล และผูบ้งัคบับญัชาคนปจัจุบนัคอื พ.ต.ท.กวพีงษ์ ชลการ 
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 225 ตัง้ที่ บ้านเมอืงใหม่ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดช
อุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกบักองก ากบัการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 โดยรบัผดิชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ตัง้แต่เส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่าง อ าเภอน ้ ายืน กับ อ าเภอนาจะหลวย บริเวณบ้านแก้งเรือง ต าบล                 
นาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย ขึ้นไปจนถึงเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง อ าเภอ
บุณฑรกิ กบั อ าเภอสรินิธร บรเิวณบ้านเจรญิชยั ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑรกิ พื้นที่
กวา้งดา้นหน้าประมาณ 110 กโิลเมตร  

ลกัษณะภมิูประเทศ สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเป็นภเูขาสงูสลบัพลาญหนิมเีนินสูง
ข่มซึ่งเอื้ออ านวยต่อการตรวจการณ์ของฝ่ายไทยเป็นอย่างด ีเช่น เนิน 300 ช่องพลาญ
กระต่าย ช่องตาอู และช่องค าเมก็ โดยมชี่องทางขึ้น-ลงที่มคีวามส าคญัทางยุทธศาสตร ์
ตามแนวชายแดนในพื้นที่รบัผดิชอบ จ านวน 12 ช่องทาง ดงันี้  1) ช่องพลาญกระต่าย 
บ้านขอนแป้น ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก ห่างไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 9 
กโิลเมตร 2) ช่องนาง บ้านป่าเตี้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ ไปทางทศิตะวนัออก 
ประมาณ 5 กโิลเมตร 3) ช่องห้วยเรอื บ้านโนนสูง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ ห่าง
จาก บ้านโนนสูง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 
กโิลเมตร 4) ช่องตาอู บา้นหนองแสง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ ห่างจาก บา้นหนอง
แสง ไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 9 กิโลเมตร ตรงขา้ม บ้านเหียง เมอืงสุขุมา แขวง
จ าปาสกั ประเทศลาว สภาพภูมปิระเทศเป็นป่าโปร่ง/ป่าทบึ สลบัพลาญหนิและล าห้วย 
ตามแนวชายแดนจะมเีทอืกเขาทัง้สองดา้นเป็นพื้นทีสู่งขม่ สภาพเสน้ทาง บา้นหนองแสง-
ช่องตาอู เป็นทางลาดยางกวา้ง 5-6 เมตร ยาว 8 กโิลเมตร 5) ช่องแกง้ขีน้าค บา้นหนอง
แสง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ ห่างจากบ้านโนนน้อยไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้
ประมาณ 9 กโิลเมตร 6) ช่องหว้ยผึ้งบา้นบก ต าบลหว้ยข่า อ าเภอบุณฑรกิ ห่างจากบา้น
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บก ต าบลหว้ยข่า ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ 12.5 กโิลเมตร 7) ช่องบ้านก่อ 
บ้านหนองแปน ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก ห่างจากบ้านหนองแปนไปทางทิศ
ตะวนัออก ประมาณ 12 กโิลเมตร 8) ช่องค าน ้าเทีย่ง บา้นหนองเมก็ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอ
บุณฑริก อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านหนองเม็ก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 13 
กิโลเมตร 9) ช่องค าปลากัง้ บ้านค าบาก ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของบ้านค าบาก ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 15 กโิลเมตร 10) ช่องค าเมก็ บา้น
หนองเมก็ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑรกิ อยู่ทางดา้นทศิตะวนัออกของบา้นหนองเมก็ ห่าง
จากหมู่บา้นประมาณ 13 กโิลเมตร 11) ช่องบ้านก๊อก บา้นค าบาก ต าบลหว้ยข่า อ าเภอ
บุณฑรกิ อยู่ทางทศิตะวนัออกของบ้านค าบาก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 16 กโิลเมตร 
และ 12) ช่องโป่งแดง บ้านแก้งเรอืง ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของบา้น แกง้เรอืง ห่างจากหมูบ่า้นประมาณ 11 กโิลเมตร 

การจดัและการวางก าลัง โดยจดัแบ่งก าลังเป็นฝ่ายอ านวยการและฝ่าย
ปฏบิตักิาร ดงันี้ 1) บก.รอ้ย ตชด.225 ตัง้ที ่บา้นเมอืงใหม่ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอุดม 
จงัหวดัอุบลราชธานี และ 2) ร้อย ฉก.ตชด.225 ที่ตัง้ บ้านหนองแสง ต าบลโพนงาม 
อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติของก าลงัพลฝ่าย
ปฏบิตักิารในสนามจ านวน 3 หมวด ไดแ้ก่ 2.1) มว.ตชด.2251 วางก าลงัทีฐ่านปฏบิตักิาร 
ช่องตาอู บ้านหนองแสง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี  2.2) มว.
ตชด.2252 วางก าลงัทีฐ่านปฏบิตักิาร บา้นเจรญิชยั ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดั
อุบลราชธานี 2.3) มว.ตชด.2253 วางก าลงัที่ฐานปฏิบตัิการพิชยัยุทธ บ้านหนองเม็ก 
ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี  2.4) มว.ตชด.2254 ปฏบิตักิารเป็น
กองหนุน ณ ทีต่ ัง้ รอ้ย ตชด.225 บา้นเมอืงใหม่ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอุดม จงัหวดั
อุบลราชธานี และ 2.5) มว.มชส.รอ้ย ตชด.225 ตัง้ บก.มว. ทีฐ่านปฏบิตักิาร บ้านหนอง
แสง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ด้านชายแดน พื้นที่รบัผดิชอบของ กองรอ้ย ตชด.225 มสีภาพภูมปิระเทศ
เป็นป่าเขาติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องการปกัปนั เขตแดนเรียบร้อย โดย
คณะกรรมการปกัปนัเขตแดนไดด้ าเนินการเสรจ็สิ้น และเป็นทีต่กลงกนัทัง้สองฝ่าย ไม่มี
พืน้ทีพ่พิาทดา้นเขตแดนแต่อย่างใด  

ด้านภายนอกประเทศ  ประเทศลาว ได้สร้างถนนจาก บ้านเหียง เมือง       
สุขมุา แขวงจ าปาสกั ถงึ จุดผ่อนปรนทางการคา้ช่องตาอู โดยสรา้งอาคารรา้นคา้และมกีาร
เดนิสายไฟฟ้าเขา้มายงับรเิวณตลาดขายสนิคา้ฝ ัง่ประเทศลาว และสรา้งด่านภาษีห่างจาก
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จุดผ่อนปรนทางการคา้ช่องตาอู ประมาณ 100 เมตร และมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันายกระดบั
จุดผ่อนปรนทางการคา้ช่องตาอูเป็นจุดผ่านแดนถาวร จากสถานการณ์ในปจัจุบนั ประเทศ
ลาวยงัต้องพึ่งพาความเจรญิด้านเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบรโิภคจากประเทศไทย              
ทัง้ในระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศ เพื่อพฒันาและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คง
ยิง่ขึน้ไป 
  ด้านจุดผ่อนปรนช่องตาอู ปจัจุบนัการค้าขายในช่องตาอู มปีรมิาณการซื้อ
ขายสนิค้าทัง้ขาเขา้-และสินค้าออกเพิ่มมากขึ้น ทางจงัหวดัอุบลราชธานี โดยผ่านทาง
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ไดใ้หค้วามส าคญักบัตลาดช่องตาอู มนีโยบายทีจ่ะยกระดบัตลาด
ช่องตาอูเป็นจุดการคา้ชายแดนโดยใหม้กีารเปิดตลาดตัง้แต่วนัจนัทร-์วนัศุกร์ มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการพัฒนาจุดการค้าชายแดนช่องตาอูขึ้น  โดยมี นายอ าเภอบุณฑริกเป็น
ประธานกรรมการ ปลดัอ าเภอฝา่ยปกครองป้องกนัเป็นเลขาธกิาร หวัหน้าส่วนราชการทุก
ส่วนในอ าเภอบุณฑรกิ เป็นคณะกรรมการและมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในพื้นที่อ าเภอ
บุณฑรกิเป็นทีป่รกึษา 
 4. จุดผ่อนปรนและตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู (จตุรเทพ ด าคล้าย ; 
ชยัวฒัน์ วงศางาม, สมัภาษณ์, 2557) 

ความเป็นมา เดมิตัง้อยู่บรเิวณหว้ยดนิด าใหญ่ พกิดั WB 553258 บ้านเจรญิ
พฒันา (แยกออกจากบา้นหนองแสง) ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ห่างจากบ้านหนองแสง ต าบลโพนงาม ประมาณ 8 กโิลเมตร และห่างจากแนวเส้นเขต
แดนไทย-ลาว ประมาณ 2 กโิลเมตร จุดผ่อนปรนช่องตาอู เปิดอย่างไม่เป็นทางการ เมือ่ปี 
พ.ศ.2535 ตามขอ้ตกลงระหว่างอ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานีกบัเมอืงสุขุมา แขวง
จ าปาสัก ประเทศลาว โดยมีนายสุนันท์ เจริญยุทธ ปลัดอ าเภอบุณฑริกกับท่านค าเผย      
จอมมณี รองเจ้าเมอืงสุขุมา เป็นผู้ลงนามในบนัทึกขอ้ความระหว่างอ าเภอบุณฑรกิกบั
เมืองสุขุมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ณ ช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 
 ต่อมาจุดผ่อนปรนช่องตาอูได้เปิดท าการตามประกาศของจงัหวดัอุบลราชธานี 
เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่ อนบ้าน ลงวันที่              
19 กนัยายน พ.ศ.2539 เปิดท าการในวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ ตัง้แต่เวลา 09.00-
15.00 น. โดยตัง้อยู่บรเิวณหว้ยดนิด าใหญ่ (ทีเ่ดมิ) เพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะดบัทอ้งถิน่
ระหว่างจงัหวดัอุบลราชธานีกบัแขวงของประเทศเพื่อนบา้นที่มอีาณาเขตตดิต่อกนั ตาม
นโยบายของรฐับาล โดยให้บุคคลสามารถเดนิทางเขา้-ออก เพื่อซื้อขายสินค้าอุปโภค-
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บริโภค ที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตประจ าวันและร่วมพิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมอันดีงามอื่นๆ ร่วมกนั แต่เนื่องจากจุดผ่อนปรน  
ช่องตาอู อยู่ห่างจากเสน้เขตแดนไทย–ลาว ประมาณ 2.1 กโิลเมตร ประกอบกบัไดม้กีาร
สรา้งหลกัเขตแดนทางบกไทย-ลาว เสรจ็เรยีบรอ้ย ไดแ้ก่ หลกัเขตแดนที ่16-90 (สรา้งเมือ่
วนัที่ 26 กนัยายน พ.ศ.2544) หลกัเขตแดนที่ 16-10 (สร้างเมื่อวนัที่ 4 มนีาคม พ.ศ.
2544) และเมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ.2544 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่22 ได้
มนีโยบายยา้ยจุดผ่อนปรนช่องตาอูไปตัง้อยู่ชดิแนวเขตแดนไทย-ลาว โดยความเหน็ชอบ
ของกองก าลงัสุรนารแีละจงัหวดัอุบลราชธานี จงึไดด้ าเนินการยา้ยจุดผ่อนปรนช่องตาอูไป
ตัง้อยู่ที่แห่งใหม่ (ที่ตัง้ในปจัจุบนั พิกดั WB 568235) ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ.2544 
เป็นตน้มา โดยเปิดท าการในวนัจนัทร ์วนัพุธ และวนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 09.00-15.00 น. 
  จนกระทัง่เมือ่ประมาณเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2550 ชุดส ารวจและจดัท าหลกัเขต
แดนทางบกไทย-ลาว ได้ร่วมกนัจดัท าหลกัเขตแดนบรเิวณจุดผ่อนปรนช่องตาอู เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ มทีัง้หมด 4 หลกัแดน ซึง่หลกัแดนที ่3 ทีพ่กิดั 565250 เดมิบรเิวณดงักล่าว
ราษฎรไทยใช้เป็นเส้นทางขึ้นสู่จุดผ่อนปรนช่องตาอูได้เปลี่ยนแปลงเป็นเขตแดนของ
ประเทศลาว ซึ่งคณะท างานของชุดกองส ารวจและจดัท าหลกัเขตแดนทางบกไทย-ลาว ได้
สรุปผลเบื้องต้นว่า อนาคตจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนจุดที่ท าการค้าขาย (ช่องตาอู) อย่าง
แน่นอน เนื่องจากเป็นข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนไทย -ลาว ตามบนัทึกการ
ประชุม ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ.2539 ณ จงัหวดัสงขลา โดยทัง้สองฝ่ายจะ
ไม่ใหป้ระชาชน เจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของอกีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าการก่อสรา้งใดๆ ใน
บรเิวณชายแดนที่จะเป็นผลกระทบต่อธรรมชาติของเสน้เขตแดนทัง้สองประเทศ อ าเภอ
บุณฑริกจึงได้จดัเตรียมการ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
พิจารณาก าหนดจุดตลาดแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2551 เพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลงน าเสนอจงัหวดัอุบลราชธานี โดยขอ้สรุปทีป่ระชุมไดก้ าหนดพืน้ทีป่ลูกปา่กระถนิ
เทพาจ านวน 50 ไร่ ซึ่งบรเิวณดงักล่าวห่างจากจุดหลกัแดนหลกัที ่3 ประมาณ 400 เมตร 
และห่างจากจุดผ่อนปรนช่องตาอู ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดตลาดผ่อนปรนการคา้แห่ง
ใหม่ และในระหว่างการอนุมตัิให้ใชพ้ื้นที่ดงักล่าวจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ตลาดผ่อนปรนการคา้กย็งัคงมีการคา้ขาย ณ จุดเดมิเรื่อยมา จนกระทัง่ เมื่อ
วนัที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2552 พันโทอุดร แสนสุข หัวหน้าห้องการพัวพันต่างประเทศ 
แขวงจ าปาสกั พร้อมด้วยท่านค าสิงห์ แก้วทุมมลีาด เจ้าเมืองสุขุมาพร้อมคณะ ได้มา
ตรวจสอบหลกัเขตแดนทัง้ 4 หลกั และแจ้งให้เจา้หน้าทีฝ่่ายไทยด าเนินการยา้ยตลาดให้
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ห่างจากเขตแดน และปรบัเสน้ทางใหม่ไม่ใหร้าษฎรไทยสญัจรผ่านหลกัเขตแดนที ่3 โดย
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 สปัดาห ์อ าเภอบุณฑรกิจงึไดเ้ชญิส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้ตรวจสอบพื้นที่ดงักล่าว และเห็นชอบร่วมกนัให้ย้ายตลาดผ่อนปรนการค้ามาอยู่ที่
บรเิวณตรงขา้มฐานทีต่ ัง้ ตชด. ซึง่เป็นทีต่ ัง้ตลาดเดมิ (หว้ยดนิด าใหญ่ พกิดั 553258) ห่าง
จากเขตแดน ประมาณ 2.1 กโิลเมตร ตัง้แต่วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ.2552 
  ปจัจุบนัจุดผ่อนปรนช่องตาอูมรี้านค้าบรเิวณฝ ัง่ประเทศไทยประมาณ 138 
รา้น รา้นค้ามลีกัษณะเป็นเพงิหญ้าคาและสงักะส ีโดยจ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคและ
ของใชป้ระจ าวนั ส่วนบรเิวณฝ ัง่ประเทศลาว มปีระมาณ 50 รา้น รา้นคา้มลีกัษณะเป็นเพงิ
หญ้าคาและสงักะส ีโดยจ าหน่ายเสื้อผา้ เครื่องจกัสาน ของใชเ้บด็เตลด็ต่างๆ อาหารและ
เครื่องดื่ม สุราพื้นเมอืง เบยีร์ อาหารและพืชผกัตามธรรมชาตหิรอืฤดูกาล เช่น กบ เขยีด 
หอย ปู ปลา เห็ด หวาย หน่อไม้ ผลไม้ เป็นต้น โดยมรีาษฎรลาวเดินทางมาซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสนิค้า ประมาณวนัละ 200 คน (วนัจนัทร์ประมาณ 200 คน วนัพุธประมาณ 
150 คน และวนัศุกร์ประมาณ 200 คน) มเีงนิหมุนเวยีนประมาณ วนัละ 200,000 บาท 
และจะมมีากในเดือนพฤษภาคมและเดอืนมถุินายน เนื่องจากมอีาหารและพืชผกัตาม
ธรรมชาติหรือฤดูกาล เช่น กบ เขียด หอย ปู  ปลา เห็ด หวาย หน่อไม้ เป็นต้น                 
มาจ าหน่ายมากขึ้น และประเทศลาว มอีาคาร จ านวน 2 หลงั ขนาด 3X6 เมตร เพื่อเป็น     
ด่านเก็บภาษี/ด่านตรวจคนเข้าเมอืง 1 หลงั และที่พกัเจ้าหน้าที่ 1 หลงั โดยท่านสอนไช              
ศรพี ันดอน เป็นเจ้าแขวงจ าปาสกั ท่านค าภู แพงสมิสะหวดั เจ้าเมอืงสุขุมา และ พ.ต.               
บุญมณ ีแสนทวสีุข หวัหน้าชุด ปกส. (มกี าลงัพล 10 นาย) ประจ าช่องตาอู 
   จุดผ่อนปรนช่องตาอูมหีลกัเขตแดนทางบกไทย-ลาว ที่ส าคญั ดงันี้  1) หลกั
เขตที่ 16-9 WB 563278 2) หลกัเขตที่ 16-10 WB 562247 3) หลกัเขตย่อยที่ 16-9/1 
WB 569253 4) หลักเขตย่อยที่ 16-9/2 WB 568251 5) หลักเขตย่อยที่ 16-9/3 WB 
565250 6) หลกัเขตย่อยที่ 16-9/4 WB 565249 และ 7) จุดสรา้งตลาดใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 
WB 55325 
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แผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 
ก าหนดบรเิวณทีด่นิป่าห้วยยอดมน และป่าบุณฑรกิ ในทอ้งที่ต าบลชอ่งเมก็ ต าบลโนนก่อ 

อ าเภอสรินิธร และต าบลคอแลน ต าบลโพนงาม ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑรกิ  
จงัหวดัอุบลราชธานี  ใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า พ.ศ.2552  

 

เนื้อทีป่ระมาณ ๓๕๐,๖๔๘  ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ ๒๑๔,๑๑๕ ไร่ 
มาตราส่วน ๑: ๒๕๐,๐๐๐  

ภาพท่ี 2 แผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีาก าหนดบรเิวณทีด่นิปา่หว้ยยอดมนและปา่บุณฑรกิ
ใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่  

ท่ีมา ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที ่87 ก วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ.2552 
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัในการจดัการพืน้ท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอ ู
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการจดัการพื้นที่ตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอู 

ประกอบดว้ย 
 1. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 ตอน 53 ก ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม พ.ศ.2537 และมกีารแก้ไข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 6 ซึ่งมเีหตุผลคอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล มบีทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวะในปจัจุบนั เป็นการจ ากดัสทิธิ
ของประชาชนทัง้สิทธิของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้  
สมควรเปิดกวา้งใหเ้ป็นสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
 2. พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา    
เล่ม 81 ตอนที ่38 หน้า 263 ลงวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ.2507 และมกีารแก้ไขเพิม่เติมถึง
ฉบบัที่ 3 ซึ่งมเีหตุผลคอื โดยทีร่ฐับาลมนีโยบายทีจ่ะช่วยเหลอืราษฎรทีม่คีวามจ าเป็นใน
การครองชพีสามารถเขา้ท ากนิในเขตป่าสงวนแห่งชาตไิดโ้ดยไม่เดอืดรอ้นและโดยมทีีอ่ยู่
เป็นหลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลเข้าท า
ประโยชน์หรอือยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาตไิดเ้ป็นคราวๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยก าหนดว่าในระยะสัน้อนัเป็นการช่วยเหลอืชัว่คราวตามความจ าเป็น อนุญาตไดค้ราว
ละไม่เกนิหา้ปี นอกจากนัน้ไดแ้กไ้ขบทบญัญตัอิื่นๆ ทีย่งัไม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็น
จรงิและสะดวกแก่การปฏบิตัริาชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรฐัใช้
ประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาตเิป็นการชัว่คราวไดโ้ดยคล่องตวัยิง่ข ึน้  
 3. พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัวป่์า พ.ศ.2535 

พระราชบัญญั ติส งวนและคุ้ มค รอ งสัต ว์ป่ า  พ .ศ .2535 ป ระกาศ ใน                        
ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 15 หน้า 1 ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2535 และมี
การแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ซึ่งมเีหตุผลคือ โดยที่ในปจัจุบันมผีู้ครอบครองสตัว์ป่า
คุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ านวนมากที่ไม่ได้น าสตัว์ป่าคุ้มครองมามอบให้แก่
พนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 66 หรอืไม่ไดแ้จง้รายการเกีย่วกบัชนิดและจ านวนของสตัว์
ปา่คุม้ครองตามมาตรา 67 แห่งพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ.2535 ท าให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขของการครอบครองสตัวป์า่คุม้ครองได ้สมควร
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ก าหนดให้ผูค้รอบครองสตัว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาแจง้การครอบครอง
และขออนุญาตมไีว้ในครอบครองซึ่งสตัว์ป่าคุ้มครองดงักล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยไมต่อ้งรบัโทษ  
 4. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าห้วยยอดมนและป่าบุณฑริก
ในท้องท่ีต าบลช่องเม็ก ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร และต าบลคอแลน ต าบล              
โพนงาม ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ให้เป็นเขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป่์า พ.ศ.2552 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม  126 ตอนที่ 87 ก หน้า 14 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ 
เนื่องจากบรเิวณทีด่นิปา่หว้ยยอดมนและปา่บุณฑรกิ ในทอ้งทีต่ าบลช่องเมก็ ต าบลโนนกอ่ 
อ าเภอสรินิธร และต าบลคอแลน ต าบลโพนงาม ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดั
อุบลราชธานี  เนื้อที่ประมาณ  350,648 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 219,155 ไร่                     
มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นเทอืกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาพนมดงรกั เป็นเทอืกเลก็
เทอืกน้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว สภาพป่าเป็นป่าเต็งรงั ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแล้ง 
และป่าดงดบิเขาทีส่มบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน ้าล าธารหลายสายไหลไปบรรจบล าโดมน้อย มี
แหล่งน ้าแหล่งอาหารของสตัว์ป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ มสีตัว์ปา่สงวนและสตัวป์่าคุม้ครองหลาย
ชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม  เช่น  เลียงผา ช้างป่า เสือโคร่ง วัวแดง กวางป่า หมาใน 
สตัว์เลื้อยคลาน สตัว์สะเทินน ้าสะเทินบกอีกหลายชนิด และนกชนิดต่างๆ ฉะนัน้ เพื่อ
รกัษาไว้ซึ่งพันธุ์สตัว์ป่าและพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าโดยปลอดภัย 
รวมทัง้เป็นการรกัษาแหล่งต้นน ้าล าธารและป่าไมท้ีม่อียู่ในพื้นทีแ่ห่งนี้ใหค้งอยู่อย่างถาวร
ตลอดไป  สมควรก าหนดบริเวณที่ดินดังกล่าวให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าตาม
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ.2535  

5. ระเบียบกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช ว่าด้วยการก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน หรือเพ่ือ              
ประโยชนอย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรฐั ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2546 

โดยทีเ่ป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการขอใช ้
และการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรอืองค์การของรฐัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็น
สถานที่ปฏิบตัิงาน หรอืเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติป่า
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สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 มาตรา 13 ทว ิระเบยีบนี้มบีงัคบัตัง้แต่วนัที่ 18 มนีาคม พ.ศ.
2546 โดยให้อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ พนัธุ์พชื รกัษาการตามระเบยีบนี้ 
และมอี านาจตคีวาม วนิิจฉยัปญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ค าวนิิจฉยัของอธบิดี
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชืใหเ้ป็นทีสุ่ด 

6. ประกาศจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ืองการเปิดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าขาย
ชายแดน และสัญจรไปมาของประชาชนไทย -ลาว บริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอ
เขมราฐ และบริเวณช่องตาอ ูอ าเภอบณุฑริก พ.ศ.2541 

จงัหวดัอุบลราชธานีใหเ้ปิดจุดผ่อนปรนบรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอเขมราฐ และ
บรเิวณช่องตาอู บา้นหนองแสง หมู่ที ่6 ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ ตัง้แต่วนัจนัทร์-
ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ในการเปิดดงักล่าว ให้อ าเภอประสานการปฏบิตัิกบั
ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เขม้งวดกวดขนัในการตรวจตราการเขา้-ออก และซื้อขายสนิค้า 
ไม่ใหม้กีารลกัลอบคา้ของผดิกฎหมาย อาวุธสงคราม ยาเสพติด และการเลี่ยงภาษี หาก
เกิดเหตุการณ์กระทบต่อความมัน่คง ความปลอดภัย หรอืความสงบเรียบร้อยเมื่อใด               
ใหอ้ าเภอปิดจุดผ่อนปรนทนัท ีและรายงานใหจ้งัหวดัทราบ 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ถึง 1) การจัดการพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม 2) กฎหมายในการจดัการพื้นทีต่ลาดการคา้ชายแดน
ช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม และ 3) แนวทางการพฒันาพื้นที่ตลาด
การคา้ชายแดนช่องตาอูขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนงาม รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรค
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. ผลการวิจยั ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั ไดด้งันี้  
  1.1 การจดัการพื้นท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม  
  ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม มปีญัหาเกี่ยวกบั 1) ผู้น า
ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู  2) ขาดการ
วางแผนในการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู  3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูอย่างถ่องแท้  4) ขาด
งบประมาณในการพฒันาตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอู 5) ขาดการประชาสมัพนัธ์ตลาด
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การค้าชายแดนช่องตาอูอย่างจรงิจงั 6) ความสนใจของบุคลากรเกี่ยวกบัตลาดการค้า
ชายแดนช่องตาอูยงัไม่มากเท่าที่ควร  7) ขาดการเชื่อมโยงของตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง                
8) ขาดการท างานแบบบูรณาการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  และ 9) ขาดนโยบายในการ
พฒันาตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูทีช่ดัเจน 
 ปัญหาของผู้เช่าแผงการค้า มีปญัหาเกี่ยวกับ 1) ได้ท าเลในการค้าไม่ด ี                
2) แผงคา้ไมไ่ดม้าตรฐาน 3) การจดัเกบ็ค่าเช่าแผงไม่เป็นธรรม 4) การแย่งลกูคา้ของผูเ้ช่า
แผงด้วยกนัเอง 5) การแย่งลูกคา้ของผู้ไม่เช่าแผง โดยเปิดร้านขายของนอกพื้นที่ตลาด
การค้าชายแดนช่องตาอู 6) ขาดการจดัการเรื่องความสะอาดของตลาดการคา้ชายแดน
ช่องตาอู เช่น ขยะ แมลงพาหะของโรค เป็นต้น 7) ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา เป็นตน้ 8) การรวมกลุ่มของกลุ่มผูค้า้ไมเ่ขม้แขง็ 
ไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูค้า้ได้ 9) ขาดการบ าบดัน ้าเสยี 10) ปญัหาเจา้หน้าที่
ทุจรติเรยีกเกบ็เงนิจากผูเ้ช่าแผงคา้ และ 11) จ านวนลูกคา้น้อยลงเนื่องจากการคมนาคม
ไมส่ะดวก 
 ปัญหาของลูกค้า (ผู้ซ้ือ) มปีญัหาเกีย่วกบั 1) สนิค้ามรีาคาแพงไม่เหมาะสม 
2) เส้นทางคมนาคมมาตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูไม่สะดวก 3) สนิค้าบางชนิดไม่มี
คุณภาพ 4) การตัง้ราคาสนิคา้ไม่มาตรฐาน 5) บรเิวณตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูขาด
การจดัการเรื่องความสะอาด 6) ขาดการป้องกนัโรค 7) ขาดการบรกิารหอ้งน ้า-ห้องสุขา 
8) มีต้นทุนในการมาตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู  แต่ละครัง้ค่อนข้างสูง เช่น 
มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง (เนื่องจากเจา้หน้าที่หา้มน ารถส่วนตวัเขา้มา) 9) ปญัหาการจดัสถานที่
จอดรถ และ 10) ปญัหาอตัราแลกเปลีย่นเงนิในการซื้อสนิคา้ไมม่มีาตรฐาน 
 ปัญหาของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มปีญัหาเกี่ยวกบั 1) ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ขาดการบูรณาการด้านการจดัการ
ตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูร่วมกนั 2) ปญัหาดา้นการจดัสรรรายไดแ้ต่ละส่วนราชการ
ขาดการมสี่วนร่วมในการพฒันา 3) การทุจรติต่อหน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(บางราย) 4) ปญัหา
ด้านระเบียบกฎหมายไม่เอื้ อต่อการจัดตัง้ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูในพื้นที ่                     
5) งบประมาณ 6) ขาดการร่วมมอือย่างจรงิจงัจากประเทศลาว 7) การลกัลอบหลบหนีเขา้
เมอืงโดยผดิกฎหมาย 8) การป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ และ 9) การลกัลอบคา้
สิง่ผดิกฎหมาย 
   ดงันัน้ การจดัการพื้นทีต่ลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูภายหลงัจากหน่วยงาน
ด้านความมัน่คงได้ย้ายตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู  ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก 
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จงัหวดัอุบลราชธานี (ระหว่างบ้านเจรญิพฒันาฝ ัง่ประเทศไทยกบับ้านเหยีง เมอืงสุขุมา             
ฝ ัง่ประเทศลาว) โดยใหม้าตัง้อยู่รมิล าหว้ยเหยีงห่างจากแนวของหลกัแบ่งเขตแดนระหว่าง
ไทย-ลาว หลกัที ่9 และ 10 หรอืทีเ่ป็นพืน้ทีจุ่ดผ่อนปรนเก่าลกึเขา้มาประมาณ 3 กโิลเมตร 
แต่การย้ายตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูมีผลกระทบต่อการค้าขายเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากอยู่ไกลเกนิไปท าให้กระทบกบัการซื้อขายและขนส่งสนิคา้ของประชาชนทัง้ฝ ัง่
ไทย-ลาวเป็นอย่างมาก โดยพื้นที่แห่งใหม่ที่ทางราชการจดัให้ม ี138 แผง มผีู้มาจองไว้
เตม็ แต่เขา้มาตัง้ขายสนิคา้จรงิไมถ่งึ 40 แผง เพราะสาเหตุมาจากระยะทางระหว่างตลาด
ฝ ัง่ไทยกบัตลาดฝ ัง่ลาวห่างกนัประมาณ 3 กโิลเมตร ผูซ้ื้อ (ลาว) ต้องจา้งรถมอเตอร์ไซค์
เที่ยวละ 10 บาท (ไป-กลบั 20 บาท) ถ้าซื้อสนิค้าจ านวนมากต้องจ้างรถสามล้อเครื่อง
ขนส่งสนิคา้ครัง้ละ 70-130 บาท เฉพาะการขา้มไป-มา ระหว่างตลาดตอ้งใชเ้งนิไม่ต ่ากว่า 
100 บาท ท าใหไ้มคุ่ม้ทุน และอกีประการหนึ่ง ทางการลาวเรยีกเกบ็เงนิจากคนลาวทีข่า้ม
เขา้มาซื้อสนิคา้ในตลาดฝ ัง่ไทย (คนละประมาณ 20 บาท) ยิง่เป็นภาระใหก้บัคนลาวที่มา
ซื้อของทีต่ลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูมากยิง่ขึน้ แต่ตลาดแห่งใหม่นี้กม็ขีอ้ดคีอื มคีวาม
สะดวกในเรื่องการเดนิทาง ถนนลาดยาง นักท่องเที่ยวเขา้ถึงง่าย มเีจา้หน้าที่ดูแลรกัษา
ความปลอดภยัแก่ผูซ้ื้อทีม่าซื้อหาสนิคา้ สามารถจดัระเบยีบตลาดดา้นสุขอนามยัและความ
ปลอดภยัไดด้ ี
  1.2 กฎหมายในการจดัการพื้นท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม     
 จงัหวดัอุบลราชธานีไดม้ปีระกาศลงวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ.2541 เรือ่ง การเปิด
จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าขายชายแดน และสญัจรไปมาของประชาชนไทย -ลาว บริเวณ
หน้าทีว่่าการอ าเภอเขมราฐ และบรเิวณช่องตาอู อ าเภอบุณฑรกิ โดยท าการเปิดจุดผ่อน
ปรนบรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอเขมราฐ และบรเิวณช่องตาอู บา้นหนองแสง หมูท่ี ่6 ต าบล
โพนงาม อ าเภอบุณฑรกิ ตัง้แต่วนัจนัทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ในการเปิด
ดงักล่าว ให้อ าเภอประสานการปฏบิตักิบัส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง เขม้งวดกวดขนัในการ
ตรวจตราการเข้า-ออก และซื้อขายสนิค้า ไม่ให้มกีารลกัลอบค้าของผิดกฎหมาย อาวุธ
สงคราม ยาเสพติด และการเลี่ยงภาษี หากเกดิเหตุการณ์กระทบต่อความมัน่คง ความ
ปลอดภยั หรอืความสงบเรยีบรอ้ยเมือ่ใด ให้อ าเภอปิดจุดผ่อนปรนทนัท ีและรายงานให้
จงัหวดัทราบ  
  จุดผ่อนปรนช่องตาอู อยู่ในพื้นที่ความรบัผิดชอบของ  3 หน่วยงาน ได้แก่       
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม 2) เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑรกิ-ยอดมน และ      
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3) กองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที ่225 แต่ความรบัผดิชอบในพืน้ทีจ่รงินัน้ขึน้อยู่กบัเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑรกิ-ยอดมน ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9 จงัหวดัอุบลราชธานี 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
 จุดผ่อนปรนช่องตาอู ตัง้อยู่ที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ต าบลโพนงาม อ าเภอ
บุณฑรกิ ซึ่งเป็นความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามซึ่งมฐีานะเป็น               
นิตบิุคคลและเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิ่นตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การ
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (มาตรา 43) โดยมสีภาองค์การบรหิารส่วนต าบลมอี านาจ
หน้าทีค่อื 1) ให้ความเหน็ชอบแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางใน
การบรหิารกจิการขององค์การบรหิารส่วนต าบล 2) พจิารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ขอ้บญัญตัิองค์การบรหิารส่วนต าบล ร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่าง
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และ 3) ควบคุมการปฏบิตังิานของนายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ (มาตรา 46) 

มนีายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอี านาจหน้าทีค่อื 1) ก าหนดนโยบายโดยไม่
ขดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ 
และข้อบงัคบัของทางราชการ 2) สัง่ อนุญาต และอนุมตัิเกี่ยวกบัราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 3) แต่งตัง้และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 4) วางระเบยีบเพื่อใหง้านขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  5) รกัษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล และ 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น (มาตรา 59) 
  ทัง้นี้องค์การบรหิารส่วนต าบลมอี านาจหน้าที่ในการพฒันาต าบลทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) โดยมหีน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลดงันี้ 1) จดัให้มแีละบ ารุงรกัษาทางน ้าและทางบก 2) รกัษาความสะอาดของ
ถนน ทางน ้า ทางเดนิ และที่สาธารณะ รวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 3) ป้องกนัโรค
และระงบัโรคตดิต่อ 4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร 7) คุม้ครอง ดแูล 
และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 8) บ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ี
ภูมปิญัญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดขีองท้องถิ่น และ 9) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ทาง
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ราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรอืบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  
(มาตรา 67) 
  รวมทัง้อาจจดัท ากจิการในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลดงันี้  1) ให้มนี ้าเพื่อ
การอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 2) ให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีื่น   
3) ให้มีและบ ารุงรกัษาทางระบายน ้ า 4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การ
พกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5) ใหม้แีละส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
6) ส่งเสรมิให้มอุีตสาหกรรมในครอบครวั 7) บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของ
ราษฎร 8) การคุม้ครองดูแลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 9) หา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 10) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอื และ
ท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว และ 13) การผังเมือง   
(มาตรา 68) 
   ควรสังเกตว่า อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เป็นการตัด
อ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรอืองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั ในอันที่จะ
ด าเนินกจิการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล (มาตรา 69) และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและใหค้ านึงถงึการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา การจดัท างบประมาณ การจดัซื้อจดัจา้ง 
การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  (มาตรา 
69/1) และเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลมสีทิธไิดร้บัทราบ
ขอ้มลูและขา่วสารจากทางราชการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกจิการของทางราชการใน
ต าบล (มาตรา 70) รวมทัง้อาจออกขอ้บญัญตัเิพื่อใช้บงัคบัในเขตได้เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้ง
ต่อกฎหมายเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืเมือ่มกีฎหมายบญัญัตใิหอ้อก
ขอ้บญัญัติหรอืให้มอี านาจออกข้อบญัญัติ (มาตรา 71) และอาจท ากจิการนอกเขตหรอื
ร่วมกบัสภาต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบล องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น เพื่อกระท ากจิการร่วมกนัได้ ทัง้นี้เมื่อไดร้บัความยนิยอม
จากสภาต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และกจิการนัน้เป็นกจิการทีจ่ าเป็นตอ้งท าและเป็น
การเกีย่วเนื่องกบักจิการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องตน (มาตรา 73) 
  จุดผ่อนปรนช่องตาอูขึ้นกับเขตรกัษาพันธุ์ส ัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ส านัก
บรหิารพื้นทีอ่นุรกัษ์ที ่9 จงัหวดัอุบลราชธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พชื 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากถูกประกาศใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุ์
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สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยมีเหตุผลคือ 
เนื่องจากบรเิวณทีด่นิปา่หว้ยยอดมนและปา่บุณฑรกิ ในทอ้งทีต่ าบลช่องเมก็ ต าบลโนนกอ่ 
อ าเภอสรินิธร และต าบลคอแลน ต าบลโพนงาม ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดั
อุบลราชธานี  เนื้อที่ประมาณ  350.648 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 219,155 ไร่                    
มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นเทอืกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาพนมดงรกัเป็นเทอืกเลก็
เทอืกน้อยตามแนวชายแดนไทยลาว สภาพป่าเป็นป่าเต็งรงั ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแล้ง 
และป่าดงดบิเขาที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน ้า ล าธารหลายสายไหลไปบรรจบลงสู่ล าโดม
น้อย มแีหล่งน ้าแหล่งอาหารของสตัวป์่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ มสีตัวป์า่สงวนและสตัวป์า่คุม้ครอง
หลายชนิดอาศยัอยู่อย่างชุกชุม เช่น เลยีงผา ช้างป่า เสอืโคร่ง ววัแดง กวางป่า หมาใน 
สตัว์เลื้อยคลาน สตัว์สะเทินน ้าสะเทินบกอีกหลายชนิด และนกชนิดต่างๆ ฉะนัน้ เพื่อ
รกัษาไว้ซึ่งพันธุ์สตัว์ป่าและพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าโดยปลอดภัย 
รวมทัง้เป็นการรกัษาแหล่งต้นน ้าล าธารและป่าไมท้ีม่อียู่ในพื้นทีแ่ห่งนี้ใหค้งอยู่อย่างถาวร
ตลอดไปตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดบรเิวณที่ดินป่าห้วยยอดมนและป่าบุณฑรกิใน
ทอ้งทีต่ าบลช่องเมก็ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสรินิธร และต าบลคอแลน ต าบลโพนงาม ต าบล
หว้ยขา่ อ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี ใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ พ.ศ.2552 และ
ยังเป็นเขตป่าสงวนแห่ งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ .ศ.2507              
อกีดว้ย ดงันัน้จุดผ่อนปรนช่องตาอูจงึมลีกัษณะร่วมของการเป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่และ
เขตปา่สงวนแห่งชาต ิซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
 กรณีเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ปา่ พ.ศ.
2535 แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 1) กรณีการล่า การเพาะพนัธุ์ การครอบครอง และการค้าซึ่ง
สตัว์ป่า ซากของสตัว์ป่าและผลติภณัฑ์ทีท่ าจากซากของสตัว์ป่า หา้มล่าหรอืพยายามล่า
สตัว์ป่าสงวนหรอืสตัว์ป่าคุ้มครอง เวน้แต่เป็นการกระท าโดยทางราชการที่ไดร้บัยกเว้น 
(มาตรา 16) ห้ามเพาะพนัธุ์สตัว์ป่าสงวนหรอืสตัว์ป่าคุ้มครอง (มาตรา 18) ห้ามมไีว้ใน
ครอบครองซึ่งสตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุม้ครอง ซากของสตัว์ป่าสงวน หรอืซากของสตัว์ป่า
คุม้ครอง (มาตรา 19) หา้มเกบ็ ท าอนัตราย หรอืมไีวใ้นครอบครองซึ่งรงัของสตัวป์่าสงวน
หรอืสตัว์ปา่คุม้ครอง (มาตรา 21) และ 2) กรณีการน าเขา้ ส่งออก น าผ่าน น าเคลือ่นทีซ่ึ่ง
สตัวป์่า และด่านตรวจสตัวป์า่ หา้มน าเขา้หรอืส่งออกซึง่สตัวป์า่ หรอืซากของสตัวป์่า หรอื
น าผ่านซึ่งสตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุ้มครอง หรอืซากของสตัว์ป่า (มาตรา 23) แต่มใิห้ใช้
บงัคับแก่การกระท าเพื่อประโยชน์ในการส ารวจ การศึกษาและวจิยัทางวิชาการ การ
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คุ้มครองสตัว์ป่า การเพาะพันธุ์ หรอืเพื่อกิจการสวนสตัว์สาธารณะ ซึ่งกระท าโดยทาง
ราชการ  
 กรณีเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 1) การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ หากการเปลี่ยนแปลงเขตหรอืการ
เพกิถอนป่าสงวนแห่งชาต ิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ใหก้ระท าไดโ้ดยออกกฎกระทรวง 
และเฉพาะกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิกถอนบางส่วนให้มแีผนที่แสดงแนวเขตที่
เปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอนนัน้แนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย (มาตรา 7) และในกรณีที่ส่วน
ราชการและองค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นสถานที่ปฏบิตัิงาน หรอืเพื่อประโยชน์ของรฐัอย่างอื่น ให้อธบิดโีดยอนุมตัิ
รฐัมนตรมีอี านาจประกาศก าหนดบรเิวณดงักล่าวเป็นบรเิวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์
ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาตไิดแ้ละในบรเิวณดงักล่าวมใิหน้ าเรือ่งการควบคุมและรกัษาป่า
สงวนแห่งชาต ิ(มาตรา 14 และมาตรา 16) มาใชบ้งัคบัแก่การทีส่่วนราชการหรอืองค์การ
นัน้ๆ จ าเป็นต้องกระท าเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏบิตัิงานเพื่อใช้ประโยชน์ใน
พืน้ทีน่ัน้ (มาตรา 13 ทว)ิ และ 2) การควบคุมและรกัษาป่าสงวนแห่งชาต ิในเขตปา่สงวน
แห่งชาติ ห้ามยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรอือยู่อาศยัในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง                 
เผาป่า ท าไม ้เกบ็หาของป่า หรอืกระท าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการเสื่อมเสยีแก่สภาพ
ป่าสงวนแห่งชาต ิ(มาตรา 14) ทัง้นี้อธบิดโีดยอนุมตัิรฐัมนตรมีอี านาจอนุญาตให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดเขา้ท าประโยชน์หรอือยู่อาศยัในเขตปา่สงวนแห่งชาตไิด ้ในกรณ ี(1) การเขา้
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สามสบิปี ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตเป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ตามกฎหมายว่าดว้ย
วธิีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทัง้หมดหรอืบางส่วนตามที่
เหน็สมควรกไ็ด ้(มาตรา 16) 
  ดงันัน้วเิคราะห์ไดว้่า องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม จะตอ้งด าเนินการตาม
ระเบยีบกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุ์พชื ว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร
และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน หรอืเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรอืองค์การของรฐั ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ดงัต่อไปนี้ 

การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี้  ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
องค์การของรฐัเท่านัน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏบิตังิานหรอืเพื่อประโยชน์
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ต่างๆ ของรฐั เช่น ก่อสรา้งสถานทีร่าชการ โรงเรยีน ถนนหรอืทาง อ่างเกบ็น ้า เป็นตน้ แต่
หากกจิกรรมทีข่ออนุญาตฯ ไดถู้กก าหนดไวใ้นระเบยีบฯ ซึ่งออกตามความในมาตรา 16 
แห่งพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิม่เติม เช่น การสร้างวดั 
รวมตลอดถงึ การจดัที่ดนิ โดยส่วนราชการต่างๆ ให้ด าเนินการตามระเบยีบฯ ดงักล่าว 
การด าเนินการตามระเบยีบฯ จะตอ้งด าเนินการดงันี้ 
  ผู้ขออนุญาต ได้แก่ 1) จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต  (ปส.17)       
ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาต จะต้องขอใช้พื้นที่ในจ านวนเนื้อที่ที่
จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จรงิเท่านัน้ 2) แนบเอกสารหลกัฐานที่ใช้ประกอบค าขออนุญาต 
ดงันี้                  
 1. รายละเอยีดโครงการ แบบแปลน หรอืแผนผงัโครงการ หรอืกจิกรรมที่ขอ
อนุญาตและอื่นๆ  

2. แผนทีแ่สดงจุดทีต่ ัง้บรเิวณทีข่ออนุญาต (แผนทีส่งัเขปและแผนทีร่ะวาง)  
3. หนงัสอืมอบอ านาจ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจ าตวั (ผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจ)   
5. ความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลทอ้งทีห่รอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และบันทึกยินยอมแก้ไขปญัหาราษฎร หรือปญัหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุญาตดว้ยตนเอง  

6. การขอใชพ้ื้นทีท่ีม่วีตัถุประสงค์หรอืกจิกรรมการใชป้ระโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาขาวชิาใด จะต้องได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก่อนว่ามคีวามเหมาะสม
แล้ว เช่น การสร้างเตาเผาขยะหรอืที่ฝงักลบขยะมูลฝอย จะต้องให้กรมควบคุมมลพิษ
พจิารณาความเหมาะสมก่อน เป็นตน้  

7. กรณีการขอใชพ้ื้นทีม่ากกว่า 20 ไร่ ใหแ้นบรายงานเหตุผลและความจ าเป็น
ในการขอใชพ้ืน้ที ่ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้สงักดัระดบักระทรวง  

3) ยื่ น เรื่อ งราวค าขออ นุญ าตพ ร้อม เอกสารที่ เกี่ย วข้อ งที่ ส านั กงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดัท้องที่ 4) ช าระเงนิค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์              
ค าขอ (ฉบบัละ 1 บาท) 5) น าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บรเิวณที่ขออนุญาตตาม
ก าหนดนัดหมาย  และ 6) ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือทางราชการ
ก าหนดใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการขอใชพ้ื้นทีข่องส่วนราชการหรอืองค์การของรฐัภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิ 
ท่ีมา คู่มอืแนวทางการปฏบิตัใินการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์

ในเขตพืน้ทีป่า่ไม ้พ.ศ.2557 
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  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติั ได้แก่ 1) ตรวจสอบค าขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบ 
หากไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบโดยทนัที 2) รายงานผู้ว่าราชการจงัหวดัและ
ประสานงานกบัส านักจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พื่อนัดหมายผูข้ออนุญาตท าการตรวจสอบ
พืน้ที ่3) ตรวจสอบสภาพพืน้ทีใ่หไ้ดร้ายละเอยีดขอ้มลูตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบรายงานการ
ตรวจสอบสภาพป่า (ปส.18) หากพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ทบัซ้อนหรอืคาบเกี่ยวกับ
พื้นที่ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรมป่าไม้ให้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมตรวจสอบยนืยนัและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย  
รวมทัง้ใหจ้ดัท าเอกสารประกอบการรายงาน เช่น 3.1) ลงต าแหน่งแสดงบรเิวณพืน้ทีท่ีข่อ
อนุญาตในแผนที่ทา้ยกฎกระทรวงแผนที่ 1 : 50,000 แผนทีจ่ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไมใ้นพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 และ 
17 มนีาคม พ.ศ.2535 แผนที่จ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในพื้นทีป่่าชายเลน แผนที่
ก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 3.2) จดัท าแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม แสดงบรเิวณที่ขอ
อนุญาต พร้อมลงค่าพิกดัทางภูมศิาสตร์ที่ได้จากเครื่อง GPS 3.3) ให้มกีารถ่ายภาพสี
แสดงบรเิวณพื้นทีท่ีท่ าการตรวจสภาพป่า โดยถ่ายภาพตรงกลางแปลงทีข่ออนุญาต และ
กระจายออกทัง้ 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาพ  3.4) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบสภาพป่าว่า ควรอนุญาตหรอืไม่ควรอนุญาต เนื่องจากเหตุผลใด (เจ้าหน้าที่
ผูต้รวจสภาพปา่จะตอ้งเป็นเจา้หน้าทีต่ ัง้แต่ระดบั 5 ขึน้ไป) 3.5) เป็นพืน้ทีท่บัซอ้นกบัพืน้ที่
ทีม่กีารอนุญาตใหบุ้คคลอื่นใชพ้ื้นทีไ่วอ้ยู่ก่อนแลว้หรอืไม่ หรอืเป็นกรณีที่ผูไ้ดร้บัอนุญาต
เดมิไดใ้หค้วามยนิยอมเป็นหนงัสอืแลว้ (ใหแ้นบหลกัฐานประกอบ) และ 4) รายงานผลการ
ตรวจสภาพปา่ พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็ประกอบต่อจงัหวดัหรอืหวัหน้าส านกังานป่าไมส้าขา
จงัหวดั ภายใน 30 วนั เพือ่พจิารณาและท าความเหน็เสนอกรมปา่ไมต่้อไป 
  หลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) หลกัเกณฑ์ตามระเบียบฯ 
ก าหนดว่าพืน้ทีท่ีจ่ะพจิารณาอนุญาตไดจ้ะตอ้งเป็นพืน้ที่ ดงันี้ 1.1) ไมเ่ป็นพืน้ทีป่่าซึง่ใชใ้น
การศึกษาค้นคว้าทางวชิาการป่าไม้ 1.2) ไม่อยู่ในพื้นที่ก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้าชัน้ที่                
1 เอ 1.3) ไม่มปีญัหากบัราษฎรในพื้นทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท้องที่หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านัน้ตัง้อยู่              
2) นโยบายให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ ให้หลีกเลี่ยงการใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีท่ ีต่ดิอยู่ในเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 
และ 17 มนีาคม พ.ศ.2535 กรณีพื้นที่ที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม พ.ศ.2535 ใหด้ าเนินการดงันี้ 2.1) ให้
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ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่ได้ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม รบัไปด าเนินการปฏริูปทีด่นิหรอืไม่ หากเป็นพื้นทีส่่งมอบให้ตรวจสอบดว้ย
ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะน าไปปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องกันคืนกรมป่าไม้
อย่างไร หรอืไม่ ให้แนบหลกัฐานการกนัคนืด้วย 2.2) กรณีเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไมม้อบให้
ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมน าไปปฏริปูทีด่นิ และมไิดก้นักลบัคนืกรมป่าไม ้
หากมผีูม้าขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิและทีด่นินัน้ยงัไมพ่น้สภาพการเป็นปา่สงวน
แห่งชาติ ต้องได้รบัหนังสือยืนยนัจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าไม่
ประสงค์จะน าพื้นทีด่งักล่าวไปด าเนินการปฏริูปทีด่นิ 3) ผูข้ออนุญาตจะต้องเป็นต้นสงักดั
ของหวัหน้าส่วนราชการ หรอืจะตอ้งมหีลกัฐานการมอบอ านาจจากตน้สงักดัใหเ้ป็นผูย้ ืน่ค า
ขอแทนดว้ย 4) การพจิารณาใหค้วามเหน็ของจงัหวดัใหผู้้ว่าราชการจงัหวดั หรอืผูร้กัษา
ราชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูล้งนามเสนอความเหน็ชอบเรื่องราวการขออนุญาต
เขา้ท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม ้5) การพิจารณาเรื่องราวการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้าง
โรงเรยีน ระดบัประถมศกึษา ให้พิจารณาในเนื้อที่ไม่เกนิ 25 ไร่ และระดบัมธัยมศึกษา 
เนื้ อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 6) การพิจารณาเรื่องราวการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ให้จังหวัดเป็นผู้ยื่นเรื่องราวค าขอ  และ 7) การตรวจสอบและ
พจิารณาเรื่องราวค าขอใชป้ระโยชน์ทีด่นิป่าไมทุ้กลกัษณะ เจ้าหน้าที่ผูอ้อกไปตรวจสอบ
สภาพปา่ในครัง้แรก ต้องใชดุ้ลยพนิิจโดยยดึหลกัการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไมป้ระกอบการ
พจิารณาด้วย โดยไม่จ าเป็นว่าเมือ่ผูข้อยื่นค าขอมาในเนื้อที่เท่าใดแลว้ ต้องอนุญาตใหใ้น
เนื้อทีเ่ท่านัน้ หากเหน็ว่าพื้นทีท่ีข่ออนุญาตบรเิวณใดมไีมท้ีม่ขีนาดความโตตัง้แต่ 50-100 
เซนตเิมตร หรอืมลีูกไมข้นาดเลก็ขึน้อยู่หนาแน่น กไ็ม่ควรพจิารณาอนุญาต หรอืหากจะ
อนุญาตก็พิจารณากนัพื้นที่บรเิวณดงักล่าวออก โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ตัง้ให้
ชดัเจนดว้ยว่า ส่วนใดทีก่นัออก เนื้อที่เท่าใด เหลอืพื้นทีท่ีเ่หน็ควรอนุญาตไดเ้นื้อที่เท่าใด 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบดว้ย 
  มติคณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่  

1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2511 ข้อ 1 ก าหนดว่า
บริเวณป่าที่คณะรฐัมนตรีมีมติให้รกัษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใด
ประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออกให้เป็นอ านาจของ
กระทรวงเกษตร (ปจัจุบนัเป็นกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) พจิารณา
อนุมตัไิด ้โดยไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา  
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2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2523 เห็นชอบตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ กรณีมสี่วนราชการใดเขา้ท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รบัอนุญาตซึ่งเป็นการปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกบัป่าไม้ ให้กรมป่าไม้
พจิารณาด าเนินการตามกฎหมายโดยเดด็ขาด โดยการเขา้ท าประโยชน์ในพื้นที่ของส่วน
ราชการต่างๆ ทุกกรณี จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัป่าไม ้โดยจะต้องไดร้บัอนุมตัิ
ให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปจัจุบนัเป็นกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม) เสยีก่อนจงึจะเขา้ไปด าเนินการได ้ 

3) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ.2528 ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารในการก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้าและขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ี่ดนิในเขต
ลุ่มน ้าปิง-วงั  

4) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ.2529 ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารในการก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้า และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุ่มน ้า
ยม-น่าน  

5) มติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม พ.ศ.2529 ให้หลกีเลี่ยงการสรา้ง
ทางผ่านเขตพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ เว้น
แต่กรณจี าเป็นอย่างยิง่ทีไ่ม่สามารถจะหลกีเลีย่งได้ ใหค้วามกวา้งของทาง รวมแลว้ไมเ่กนิ 
20 เมตร  

6) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ก าหนดชัน้คุณภาพ
ลุ่มน ้าและขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุ่มน ้ามลูและช  ี 

7) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ.2532 ก าหนดชัน้คุณภาพ
ลุ่มน ้าภาคใต ้และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุ่มน ้า 

8) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ให้ระงบัการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โครงการที่สามารถจะด าเนินการในเขตพื้นที่  
ป่าชายเลนได ้จะต้องเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที่ 22 สงิหาคม พ.ศ.2543 และ
วนัที ่17 ตุลาคม พ.ศ.2543  

9) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ.2534 ก าหนดชัน้คุณภาพ
ลุ่มน ้าภาคตะวนัออก และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุ่มน ้า  

10) มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 10 และ 17 มนีาคม พ.ศ.2535 จ าแนกเขต
การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิป่าไม ้เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ พืน้ทีป่า่เพื่อการอนุรกัษ์ 
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(โซน C), พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกจิ (โซน E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 
(โซน A)  

11) มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ.2536 อนุมตัิผ่อนผนัให้
ส่วนราชการที่ด าเนินการตามโครงการพระราชด ารแิละโครงการเพื่อความมัน่คง  เขา้ท า
ประโยชน์ในพืน้ทีป่า่ทีข่ออนุญาตไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะไดร้บัอนุญาตตาม
ระเบยีบและกฎหมายทีว่่าดว้ยปา่ไม ้                 

12) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ.2537 อนุมตัใินหลกัการให้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ 
หรอืองคก์ารของรฐัเขา้ท าประโยชน์หรอือยู่อาศยัภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิทีก่ าหนดให้
เป็นพื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์เพิม่เตมิเพื่อด าเนินการตามโครงการทีม่คีวามส าคญัของชาติ
อย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้หรอืเป็นการด าเนินการตามโครงการพระราชด าร ิและพื้นทีน่ัน้ไมข่ดั
กบัหลกัเกณฑ์ตามระเบยีบ กฎหมาย และมติคณะรฐัมนตรอีื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดก้ าหนด
ทางปฏบิตัไิวแ้ลว้ โดยใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตไิดก้ าหนดไว้ เพือ่ประกอบการพจิารณาของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรายๆไป (ปจัจุบันได้โอนมาเป็นของรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) ก่อนที่จะอนุมตัิให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรกัษ์เพิม่เติม (ปรบัปรุงโดยมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2538 และ
ทบทวนโดยมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ.2538)  

13) มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2538 ก าหนดชัน้คุณภาพ
ลุ่มน ้ าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน ้ าป่าสัก และการก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้ า
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน ้าชายแดน) และ  

14) มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 25 มถุินายน พ.ศ.2539 ใหส้่วนราชการและ
หน่วยงานของรฐั ถอืปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ.2532 (ทีใ่ห้
หลกีเลี่ยงการใชพ้ื้นที่ลุ่มน ้าชัน้ที่ 1) โดยเคร่งครดั และให้ส ารวจ หากมสี่วนราชการหรอื
หน่วยงานหรอืบุคคลใดเขา้ใชพ้ืน้ทีลุ่่มน ้าชัน้ที ่1 เอ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการตาม
กฎหมายอย่างจรงิจงั 

 
 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 

 

- 151 - 

 

  1.3 แนวทางการพฒันาพื้นท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอขูององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม 
  ด้านการจดัท าแผนงานหรือโครงการ ควรด าเนินการดงันี้  1) ควรมกีาร
จดัท าแผนแม่บทการพฒันาตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โพนงาม ทัง้แบบระยะสัน้ (1 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) 2) ให้ภาคส่วนราชการหรือ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ดม้สี่วนร่วมในการพฒันาในทุกขัน้ตอน เช่น ร่วมคดิร่วมวางแผน ร่วม
พฒันาและติดตามประเมนิผล 3) ควรจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารตลาดการคา้ชายแดน
ช่องตาอูขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  และ 4) ควรใหน้ าแผนแม่บทการพฒันา
ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โพนงาม 
 ด้านวิธีการพัฒนาและปรบัปรุงตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู ควร
ด าเนินการดงันี้ 1) พฒันาและปรบัปรุงตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูใหม้รีะบบมาตรฐาน
พร้อมให้บริการผู้ซื้อและนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางคมนาคม ภูมิทัศน์ ป้ายแนะน า 
หอ้งน ้า-หอ้งสุขา ไฟฟ้า-แสงสว่าง บรเิวณอาคารตลาด เป็นต้น 2) ควรให้มกีารจดัระบบ
ดูแลและรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ผู้รบัผดิชอบในการเก็บขยะ การบ าบดั น ้าเสยี การดูแล
รกัษาสภาพป่าไมบ้รเิวณตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูไม่ให้เสื่อมโทรม และ 3) ควรให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการและรับผิดชอบในการดูแลตลาดการค้า
ชายแดนช่องตาอู 

 ด้านบริการลูกค้า (ผู้ซ้ือ) ควรด าเนินการดงันี้ 1) จดัใหม้กีารบรกิารดา้นศนูย์
ช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้บริโภคไว้บริการแก่ลูกค้า (ผู้ซื้อ) และนักท่องเที่ยว เช่น 
เจ้าหน้าที่รบัเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ เป็นต้น 2) สนับสนุนหรอืจดัให้มกีารบรกิารสนิคา้ชนิด
ต่างๆ ใหเ้พยีงพอมมีาตรฐานทีส่ะอาดและปลอดภยั 3) บรกิารสถานทีร่บัแลกเปลีย่นสกุล
เงนิให้เป็นธรรมและชดัเจน 4) จดัท าขอ้บงัคบัให้รา้นค้าแต่ละแผงติดป้ายแสดงราคาให้
ชดัเจน 5) บรกิารสถานที่จอดรถใหเ้ป็นระเบยีบ พรอ้มรกัษาความปลอดภยัในทรพัย์สนิ 
6) ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมให้มคีวามสะดวกในการเดนิทางขนส่งสนิค้าโดยไม่ท าลาย
สิง่แวดลอ้มและสภาพป่า 7) สนับสนุนหรอืจดัใหม้พีาหนะโดยสารสาธารณะเขา้ถงึตลาด
การคา้ชายแดนช่องตาอู เช่น รถยนต์โดยสาร มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง เป็นต้น และ 8) จดัใหม้ี
บรกิารขนส่งสนิคา้ต่างๆ 

 ด้านการร่วมมือของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ควรด าเนินการดงันี้ 1) ควรใหม้กีารจดัท าแผนการตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอูแบบ
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บรูณาการของหน่วยงานต่างๆ ทัง้แบบระยะสัน้ (1 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) 2) สนบัสนุน
หรอืจดัให้มกีารสร้างเส้นทางที่ไม่ท าให้พื้นที่ป่าต้องถูกท าลาย เช่น การสร้างเส้นทาง
รถยนต์ขนาดเลก็เชือ่มตลาดการคา้ชายแดนช่องตาอู เป็นตน้ 3) สนบัสนุนหรอืจดัใหม้กีาร
โฆษณาไปยงักลุ่มลูกคา้ (ผู้ซื้อ) และนักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพบั วทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
ชุมชน และจดัท าเวบ็ไซต์เพื่อแนะน าตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูและสนิคา้ชนิดต่างๆ 
ในตลาด 4) ตัง้จุดตรวจการลกัลอบสนิค้าผดิกฎหมายและการลกัลอบเขา้เมอืงอย่างผดิ
กฎหมาย 5) ด าเนินการกบัเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างจรงิจงั และ 6) ประชุมหารอืความ
ร่วมมอืและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างหน่วยงานของประเทศไทยและประเทศลาว  
   
ปัญหาและอปุสรรคของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

ปญัหาและอุปสรรคการคา้ชายแดน ณ จุดผ่อนปรนช่องตาอูของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง มดีงัต่อไปนี้   
  1) กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 225 ไดแ้ก่ 1) เป็นพืน้ทีป่่าทีก่วา้งและ
มหีลายเส้นทางเอื้อต่อการลกัลอบกระท าความผดิเงื่อนไขชายแดนต่างๆ  2) เส้นทางต่อ
จากถนนลาดยางไปถงึจุดผ่านแดนช่องตาอู เป็นทางทีข่รุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงฤดูฝน 
ยานพาหนะทุกชนิดสญัจรไปมาด้วยความล าบาก 3) ไม่มกีารจดัระเบียบรา้นค้าให้เป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย และเป็นสดัเป็นส่วน 4) ไม่มอุีปกรณ์เครื่องมอืทีท่นัสมยัในการตรวจหา
ยาเสพตดิ/การกระท าผดิพระราชบญัญตัต่ิางๆ 5) ผูม้อีทิธพิลบางคน มกีารลกัลอบ/น าพา
ราษฎรลาว เขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจา้หน้าที่ (นอกวนัท าการ)  
6) กลุ่มแม่ค้าบางรายไดล้กัลอบไปท าการคา้ขายนอกวนัท าการ (ตลาดเปิดวนัจนัทร์ วนั
พุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. และไม่กลับตรงตามเวลาที่ก าหนด 7) กลุ่ม
นักท่องเที่ยวบางราย ไม่กลับตรงเวลาที่ก าหนด และ 8) กลุ่มแม่ค้า/นักท่องเที่ยว                    
ไม่ช่วยกนัรกัษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะไม่เป็นที่ สร้างมลพิษต่อธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (รชัพงศ ์จนัทชดิ, สมัภาษณ์, 2557)  

 2) เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าบณุฑริก-ยอดมน  ไดแ้ก่ 1) ปญัหาการลกัลอบคา้
สตัว์ป่าในเขตประเทศลาว ซึ่งปจัจุบนัยงัมชีาวไทยนิยมเขา้ไปบรโิภคสตัว์ป่าและลกัลอบ
น าเขา้ประเทศไทย ซึง่อาจจะเป็นปญัหาในการพฒันาการคา้ชายแดนจุดผ่อนปรนช่องตาอู           
2) ปญัหาสตัว์ป่าโดยเฉพาะชา้งป่าทีอ่อกหากนิในบรเิวณทีจ่ะก่อสรา้งตลาด ซึ่งจะตอ้งหา
มาตรการป้องกนักรณีช้างป่าออกหากนิและท าลายทรพัย์สนิของราษฎรอย่างเร่งด่วน                
3) ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มบรเิวณจุดผ่อนปรนช่องตาอูซึง่เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร ตอ้งจดัท า
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ระบบป้องกนัการก าจดัน ้าเสยี การเก็บขยะ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อมใิห้เกดิผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบลุ่มน ้า และระบบนิเวศในพื้นที่โครงการ และ 4) ด้านการ
ลกัลอบการตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง ซึ่งปจัจุบันยังตรวจพบราษฎรจาก
ประเทศลาวเขา้มาลกัลอบตดัไมพ้ะยูงในประเทศไทยเป็นประจ าแลว้น ากลบัขา้มไปยงัฝ ัง่
ประเทศลาว จงึต้องมมีาตรการตรวจตราการเขา้-ออก บรเิวณจุดผ่อนปรนช่องตาอูอย่าง
เคร่งครดั (สมศกัดิ ์โค่นถอน, สมัภาษณ์, 2557) 

3) เทศบาลต าบลบณุฑริก  ไดแ้ก่ 1) ก ากบัดแูลระบบทะเบยีนราษฎร ์ในการ
ออกเอกสารเกีย่วกบับุคคลใหร้ดักุมยิง่ขึน้ เพือ่ป้องกนัการสวมสทิธิโ์ดยบุคคลต่างดา้ว และ 
2) ปญัหาดา้นแรงงาน ขอความร่วมมอืทุกภาคส่วนตระหนักถงึปญัหาและแนวทางแกไ้ข 
เพือ่ป้องกนัการคา้มนุษย ์(เสร ีแท่นงา, สมัภาษณ์, 2557) 
 

สรปุและข้อเสนอแนะ 
สรปุผล 

1) การจดัการพื้นท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบณุฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี สรุปไดด้งันี้   

สภาพปัญหา ในพื้นทีบ่รเิวณตามแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศลาวมี
ปญัหาที่พบ ดงันี้ 1) เส้นทางคมนาคมจากตลาดผ่อนปรนการค้าไปจุดผ่านแดนมรีะยะ
ทางไกลประมาณ 2.1 กโิลเมตร รถยนต์และจกัรยานยนต์สามารถเขา้ถึงเพยีงจุดปลูกป่า
กระถินเทพาที่จะขออนุญาตใช้เป็นตลาดแห่งใหม่เท่านัน้ การขนส่งสนิค้าจะใช้รถไถนา
เดนิตาม และเดนิเท้าแบกหามสนิค้า เส้นทางจากจุดปลูกป่ากระถินเทพาไปยงัจุดผ่อน
แดน ประมาณ 500 เมตร ราษฎรไทย-ลาว ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจร มสีภาพขรุขระเป็นดนิไป
มาล าบากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่า และการผูกขาดสนิค้าของแม่ค้าบางกลุ่ม เนื่องจากมี
ความสนิทสนมกบัแมค่า้ชาวลาว การซื้อขายสนิคา้จากลาวจะต้องผ่านแม่คา้ไทยบางกลุ่ม
ท าให้ซื้อสนิคา้ในราคาทีแ่พงขึน้ ซึ่งปจัจุบนัมกีารสัง่สนิคา้อุปโภคบรโิภคจากรา้นใหญ่ใน
เขตจงัหวดัอุบลราชธานีน าผ่านเข้าช่องตาอูเป็นจ านวนมากท าให้แม่ค้ารายย่อยได้รบั
ผลกระทบ 2) การลกัลอบขา้มแดน และหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย 3) การลกัลอบ
ตดัไมต้ามแนวชายแดน 4) การแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวเป็น
เสน้ทางขนยา้ยยาเสพตดิจากประเทศลาว 5) ขาดความร่วมมอือย่างจรงิจงัในการพฒันา
และการส่งเสรมิการคา้ชายแดนจากประเทศลาว และ 6) การคา้ขายขาดการส่งเสรมิและ
ควบคุมดแูลอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานต่างๆ 
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การแก้ไขปัญหา ในกรณีดงักล่าวองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอ
บุณฑริกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการด าเนินการแก้ไขปญัหา ดังนี้ 1) อ าเภอ
บุณฑรกิไดม้อบใหอ้งค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามเป็นผูย้ ื่นค าขออนุญาตใชพ้ื้นที ่ของ
ส่วนราชการหรือองค์กรของรฐัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ด าเนินการจัดส่งค าขอพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง เมือ่วนัที ่12 มกราคม พ.ศ.2552 แต่เนื่องจากพื้นทีท่ี่ขออนุญาตท าตลาดผ่อน
ปรนการคา้แห่งใหม่ จ านวน 50 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบุณฑรกิ) เป็นพื้นที่
สวนป่าของหน่วยปลูกป่าสาธติ ศูนย์เพาะช ากล้าไมท้ี่ 3 ยโสธรแปลงปลูก ปี พ.ศ.2537 
และอยู่ในพื้นที่การประกาศเขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ถ้าจะขอใช้พื้นที่
ดงักล่าว หน่วยงานที่รบัผิดชอบ (ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ 9) จะต้องรายงานกรม
อุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุพ์ชื เพื่อแกไ้ขจ านวนเนื้อทีเ่ดมิขอประกาศเป็นเขตรกัษา
พนัธุ์สตัว์ป่าบุณฑรกิ-ยอดมน (เนื้อที่ 222,655 ไร่) ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายและการขอใช้
พื้นทีป่่ามากกว่า 20 ไร่ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก เจา้สงักดัระดบักระทรวง ซึ่งทาง
อ าเภอบุณฑริกได้รวบรวมค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอหน่วยงานที่มอี านาจ
อนุญาตแลว้ แต่ยงัไมไ่ดร้บัแจง้ผลแต่อย่างใด 2) ก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปญัหาและ
เงื่อนไขชายแดนร่วมกนั 3) ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อหาแนวทางปฏบิตัใินการ
แก้ไขปญัหา เช่น การออกแผนและค าสัง่ยุทธการสกดักัน้การลกัลอบขา้มแดนและการ
หลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและสกดักัน้ยาเสพตดิตามแนวชายแดน 4) ด าเนินการ
จดัอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ข้าราชการฝ่าย
ปกครองต ารวจและสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดน 5) จดัตัง้-เวรยามในพื้นที่หมู่บ้าน
ป้องกนัตนเองชายแดน (ปชด.) และหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) ตาม
แนวชายแดน และ 6) มกีารจดัตัง้กลุ่มผูค้า้ขายตลาดช่องตาอู แต่ยงัไม่มกีารด าเนินงานที่
เป็นรปูธรรม 

2) กฎหมายในการจัดการพื้นท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบณุฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี สรุปไดด้งันี้ 

 จุดผ่อนปรนช่องตาอูอยู่ในความรบัผดิชอบของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่บุณฑรกิ-
ยอดมน ส านกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่9 จงัหวดัอุบลราชธานี กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธุ์พชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เนื่องจากถูกประกาศให้เป็น
เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าและยงัเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตอิกีดว้ย ดงันัน้หากองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโพนงามจะเขา้ไปด าเนินการใดๆ เพื่อพฒันาบรเิวณเขตจุดผ่อนปรนช่องตาอู  
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จะต้องด าเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน หรอืเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรอืองค์การของรฐั ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.
2546 ซึ่งออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ การขออนุญาตตามระเบยีบนี้ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งเป็นส่วน
ราชการหรอืองคก์ารของรฐัเท่านัน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถานทีป่ฏบิตังิานหรอืเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ ของรฐั เช่น ก่อสรา้งสถานทีร่าชการ โรงเรยีน ถนนหรอืทาง อ่างเกบ็น ้า 
เป็นต้น แต่หากกิจกรรมที่ขออนุญาตได้ถูกก าหนดไว้ในระเบียบซึ่งออกตามความใน
มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ เช่น การ
สร้างวดั รวมตลอดถึงการจดัทีด่นิ องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามจะต้องด าเนินการ
ตามระเบยีบดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

3) แนวทางการพฒันาพื้นท่ีตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบณุฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี สรุปไดด้งันี้ 

โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่  คือ 1) ต้องการประชุม
ร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม ฝ่ายปกครองเพื่อประสานงานกบัประเทศลาว 
(เมอืงสุขุมา) เพื่อประสานความร่วมมอืในการแก้ไขปญัหาการลกัลอบและหลบหนีเข้า
เมอืงโดยผดิกฎหมาย การค้าขายสนิค้าที่ผดิกฎหมายตามแนวชายแดน และการแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ ตลอดจนปญัหาเงือ่นไขอื่นๆ 2) ตอ้งการการด าเนินการเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปญัหายาเสพติด และปญัหาคุณภาพชีวิต โดยการ
ส่งเสริมอาชีพและขอรบังบประมาณจากทุกหน่วยงานให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
กจิกรรมในพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นอนัดบัแรก 3) ประสานทุกหน่วยงานให้ร่วมกนัใน
รูปแบบพหุภาคีในการเสรมิสร้างความเขม้แขง็และความมัน่คงในการแก้ไขปญัหาและ
เงือ่นไขต่างๆ ตามแนวชายแดนใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และ 4) ต้องการ
ส่งเสรมิและโครงการพฒันาตลาดการคา้ชายแดน เพือ่เสรมิสรา้งการคา้ การลงทุน บรเิวณ
ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู อ าเภอบุณฑรกิ-เมอืงสุขุมา ให้เป็นรูปธรรมมกีารพฒันา
และจดัระเบยีบการคา้ใหเ้ป็นระบบมมีาตรฐาน 

 ดังนัน้ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ซึ่ งเป็น
หน่วยงานราชการรบัผดิชอบดแูลในเขตพืน้ทีต่ าบลโพนงาม สามารถด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการตลาดการค้าชายแดนในด้านต่างๆ ได้แก่  การจัดแผงร้านค้า           
การจดัเกบ็ขยะ การป้องกนัโรคตดิต่อ การบรกิารน ้าสาธารณะ การจดัระเบยีบการจอดรถ 
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และการบรกิารส้วมสาธารณะ เพื่อให้บรกิารแก่ผู้ค้า-ผู้ซื้อน าไปสู่การพฒันาการจดัการ
ตลาดการคา้ชายแดนใหอ้ยู่ในระดบัทีม่คีุณภาพต่อไป 

 แต่เนื่องจากศกัยภาพภายในองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามนัน้มขีอ้จ ากดั 
ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัด้านบุคลากร และปจัจยัด้านงบประมาณในการบรหิารจดัการตลาด
การคา้ชายแดน โดยเฉพาะความตอ้งการทีจ่ะพฒันาระบบบรกิารขัน้พืน้ฐานและโครงสรา้ง
พื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของการค้า  การลงทุน และการ
ท่องเทีย่วระหว่างประเทศ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนจดัเตรยีมความพรอ้ม
ของชุมชนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ในปี พ.ศ.2558 เพือ่การรองรบัการพฒันาใหเ้ป็น
ศนูย์กลางการคา้ระหว่างประเทศเพื่อนบา้นในลกัษณะของพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดน
ในระยะต่อไป จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ทางภาคราชการและ
ภาคเอกชนผลกัดนัต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
  1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ 1) ผลกัดนัให้จุดผ่อนปรนช่องตาอู เป็น
จุดผ่านแดนถาวร (สากล) 2) ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญักบัพื้นทีช่ายแดน 
และให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากรในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างจรงิจงัและ
ต่อเนื่อง จะไดล้ดปญัหาทีส่ะสมต่อเนื่องเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
ปญัหาเรื่องยาเสพติด และอื่นๆ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หมดร่วมการพิจารณา
สนับสนุนแนวทางการด าเนินงานและพจิารณาจดัสรรงบประมาณในส่วนต่างๆ สนับสนุน
ให้กบัพื้นที่ชายแดนเพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นตลอดจนส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกิจ ความ
มัน่คงในพื้นที่ และ 4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาพื้นที่ตลาดและการค้าชายแดน 
เพื่อจดัเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 และพัฒนาให้เป็น
ศนูย์กลางการคา้ระหว่างประเทศเพื่อนบา้นในลกัษณะของพื้นทีเ่ศรษฐกจิพิเศษชายแดน
ในระยะต่อไป   
  2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั ได้แก่ 1) เร่งรดัหน่วยงานที่มอี านาจให้สามารถ
เขา้ใชพ้ื้นทีป่า่กระถนิเทพา จ านวน 30 ไร่ เพื่อพฒันาท าตลาดแห่งใหม่ และ 2) สนับสนุน
งบประมาณท าถนนลาดยางให้เข้าถึงบรเิวณป่ากระถินเทพา ซึ่งยังคงเหลือระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร    
  3) ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาและพจิารณาดา้น
กฎหมายในการจดัการพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากจุดผ่อนปรนช่องตาอู เช่น จุดผ่อนปรน
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ช่องอานมา้ อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ เพือ่ส่งเสรมิใหจุ้ดผ่อนปรนดงักล่าว
พฒันาไปสู่จุดผ่านแดนถาวรต่อไป อนัจะน าไปสู่การพฒันาประชาคมอาเซยีนและภมูภิาค
อย่างยัง่ยนืต่อไป 
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