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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาความสําคัญและบทบาทของดานชายแดนสะเดา (2) 
เพ่ือวิเคราะหศักยภาพ (SWOT) ดานชายแดนสะเดาเพ่ือเขาสูระบบ National Single Window (NSW) และ (3) 
เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาดานชายแดนสะเดาสําหรับรองรับการเปนประตูสูอาเซียน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
หนวยวิเคราะหคือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับดานชายแดนสะเดา เลือกตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะผูท่ีมีความรูและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการของดานชายแดนสะเดา เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก  

ผลการศึกษาพบวา (1) ดานชายแดนสะเดามีความสําคัญทางเศรษฐกิจการคาชายแดนเปนอยางมาก (2) 
ดานชายแดนสะเดามีศักยภาพและความพรอมในการใหบริการในระบบ NSW และ (3) แนวทางในการพัฒนาดาน
ชายแดนสะเดาประกอบดวย แนวทางดานการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาการ
ใหบริการ การพัฒนาชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณดาน และการพัฒนาโครงขายการขนสงและระบบโลจิสติกส 
คําสําคัญ: การพัฒนาดาน, ดานชายแดนสะเดา 
 

Abstract 
The objectives of this study were (1) to study the important roles of  Sadao border; (2) to 

conduct a SWOT analysis of Sadao border for NSW system; and (3) to provide guidelines for the 
development of Sadao border’s NSW. This research approach was qualitative research, using in-
depth interviews as the main method to collect data from key informants who involved with the 
NSW of Sadao border. 

The findings showed that: (1) Sadao border plays a crucial part in the North-South 
Economic Corridor. (2) The SWOT analysis revealed that it had the potential to NSW; and (3) the 
study proposed four strategies for the development of cross-border support for NSW. Firstly, 
developing NSW integrated with networking and international cooperation. Secondly, developing 
infrastructure and providing adequate standard facilities. Thirdly, improving legal procedures to 
facilitate the implementation and keeping it up to date with the changes. Lastly, developing 
management systems to keep pace with the changes. 
Keyword: Sadao border, development of Sadao border 
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บทนํา 
ภายใตแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : 

MPAC) ครอบคลุม 3 มิติ คือ การเชื่อมโยงทางกายภาพท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเชื่อมโยงองคกร โดยการกําหนดกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา  บริการ และการลงทุน รวมถึง
พิธีการขามพรมแดนตางๆ และการเชื่อมโยงประชาชน เพ่ือใหมีการทองเท่ียว การศึกษา และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางกัน เปนโอกาสพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหมีบทบาทเปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556)  

ภาคใตของประเทศไทยมีแนวเขตแดนตอนใตติดอยูกับประเทศมาเลเซีย มีดานชายแดน 9 ดาน
ประกอบดวย (1) ดานตํามะลัง (2) ดานวังประจัน (3) ดานปาดัง เบซาร (4) ดานสะเดา (5) ดานบานประกอบ (6) 
ดานเบตง (7) ดานบูเกะตา (8) ดานสุไหงโก-ลก และ  (9) ดานตากใบ มีบทบาทสําคัญในการเปนจุดเชื่อมโยง
ระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย โดยเปนจุดสงออกสนิคาสาํคัญของประเทศและการคาชายแดนของภาคใต  โดยป 
2556 การคาผานดานชายแดนภาคใตมีมูลคา 501,222 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 62 ของมูลคาการคา
ชายแดนท่ัวประเทศ ซึ่งสวนใหญมีการนําเขา-สงออกผานดานชายแดนสะเดาและดานปาดังเบซารในจังหวัดสงขลา 
(กรมศุลกากร, 2556) มีปริมาณการเดินทางเขา-ออกของนักทองเท่ียวเปนจํานวนมากถึงปละประมาณ 180,000 คน   

จากขอมูลการคาขางตน ดานสะเดาและดานปาดังเบซารจังหวัดสงขลา จึงเปนดานท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด
ในการเปนประตูขนสงสินคาเชื่อมโยงทาเรือปนัง ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร และมีแนวโนมท่ีจะมี
บทบาทยิ่งขึ้นอีกมากจากการไดรับการกําหนดเปนพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเปนเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา – บูกิตกา
ยูฮิตัม ตามแนวเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) สงขลา-สะเดา-ปนัง ภายใตกรอบแผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT ) 
ท่ีจะดึงดูดใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาอยางมาก  

อยางไรก็ตาม ปจจุบันการใหบริการบริเวณดานชายแดนไทย – มาเลเซีย ยังมีปญหาอุปสรรคหลาย
ประการท่ีตองไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังในดานสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณชอง
ทางเขา – ออกบริเวณดาน การตรวจปลอยสินคา การเดินทางผานเขา – ออก ของคนและยานพาหนะ ตลอดจน
การเฝาระวังปองกันปญหาท่ีเก่ียวกับความมั่นคงท้ังปญหายาเสพติด สินคาผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
เปนตน ซึ่งจะตองดําเนินการวางแผนการพัฒนาใหมีความสอดคลองกันและยกระดับการพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล
เพ่ือใหเปนท่ียอมรับรวมกัน สามารถเปนจุดเชื่อมโยงระหวางประเทศ ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตในระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและภายใตกรอบ ASEAN (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) 

ดวยเหตุผลและสถานการณขางตน จึงจําเปนตองมีการศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนาดานชายแดน
ไทย – มาเลเซีย โดยจะนํารองในพ้ืนท่ีดานชายแดนสะเดาซ่ึงเปนดานชายแดนท่ีสําคัญท่ีมูลคาการคาชายแดนสูงสุด
ของประเทศ และมีนักทองเท่ียวเดินทางเขาออกเปนจํานวนมาก โดยจะศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และโอกาสใน
การเขาสูระบบ National Single Window (NSW) และกําหนดแนวทางการพัฒนาดานชายสะเดาใหมีศักยภาพใน
การเขาสูระบบ NSW เพ่ือรองรับการเปดประเทศท่ีเชื่อมโยงกับอาเซียนและเปนประตู (Gate Way) ในการเปดรับ
นานาประเทศในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
วัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย  
1. เพ่ือศึกษาความสําคัญและบทบาทของดานชายแดนสะเดา  
2. เพ่ือวิเคราะหศักยภาพ (SWOT) ดานชายแดนสะเดาในเขาสูระบบ National Single Window (NSW)  

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาดานชายแดนสะเดาสําหรับรองรับการเปนประตูสูอาเซียน  
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ (1) ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับ

ความสําคัญจําเปน หลักการ รูปแบบ และวิธีการของการคาระหวางประเทศ (2) ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ 
เปนการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรดานการคาของประเทศไทยท้ังในระดับประเทศและระดับหนวยงานเพ่ือใหทราบ
ถึงแนวทางและเปาหมายในการดําเนินการดานตางประเทศของประเทศไทย (3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปน
การศึกษาถึงเปาหมาย กระบวนการ และบทบาทของดานศุลกากรตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4) มาตรการดาน
ศุลกากร เปนการศึกษานโยบาย/มาตรการตาง ๆ ดานศุลกากรท่ีนํามาใชเพ่ือขับเคลื่อนใหประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเขาสูเปาหมายท่ีต้ังไว ทําใหทราบถึงความสําคัญของดานศุลกากรและแนวทางในการดําเนินการของดาน
ศุลกากร (5) ระบบ NSW เปนการศึกษาถึงความเปนมาของระบบ การดําเนินการของระบบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และประโยชนของระบบท่ีเอื้อตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (6) การวิเคราะห SWOT และ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
เปนทบทวนแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา ทําใหทราบถึงวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตรสําหรับการ
พัฒนาดานสะเดา 

งานวิจัยในอดีตเก่ียวกับดานศุลกากรในดานตาง ๆ ประกอบดวย ศิรนันท กังวานกัมปนาท (2556) ศึกษา
เร่ืองการรับรูของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับระบบ NSW หทัยภรณ อินตา (2554) ศึกษาปญหาและปจจัยท่ีนําไปสู
ความสําเร็จในการนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสมาใชงานดานการเงินและบัญชีของดานศุลกากร เกรียงศักด์ิ 
สุวรรณทรัพย (2554) ทําการศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอระบบพิธีการศุลกากร อิเล็กทรอนิกสแบบ
ไรเอกสาร (c-Customs) เจริญชัย คํายอด (2553) ศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการสงเสริมการคา
ชายแดนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สุนียรัตน กิตติกาญจนรักษ (2553) ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารมาใชในการผานพิธีการนําเขา ธนู อาทร (2553) ศึกษาศักยภาพการ
ใชระบบการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส (E-Customs) ท่ีมีตอการคาระหวางประเทศของดานศุลกากร 
กชกร วองมงคลเดช (2552) ทําการวิเคราะหการบริหารจัดการดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร 
พเยีย ชลานุเคราะห (2550) ศึกษาเร่ือง ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารเพ่ือการสนับสนุน
กิจกรรมโลจิสติกส ธิดาวรรณ คุมเนตร (2550) ศึกษาการเตรียมความพรอมและทัศนคติของผูประกอบการสงออก
สินคา, บริษัทผูรับจัดการขนสงสินคา / ตัวแทนออกของ และทัศนคติของเจาหนาท่ีศุลกากร เขตอุตสาหกรรม
สงออก นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตอระบบการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ดวงฤดี เสือ
สิงห (2548) ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพิธีการศุลกากรในการใหบริการสงสินคาออกไป
ตางประเทศ ณ ดานศุลกากรปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จากการทบทวนงานวิจัยขางตนทําใหทราบถึงวิวัฒนาการ
การ ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาดานศุลกากร ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการศึกษา
เปรียบเทียบและเปนขอมูลในการเสนอแนวทางในการพัฒนาดานแดนสะเดาตอไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ หนวยวิเคราะหของผูวิจัยคือบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของ
กับดานชายแดนสะเดา เลือกตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะผูท่ีมีความรู/รับผิดชอบเก่ียวกับกระบวนการของพิธีการ
ศุลกากร ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลไดเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา และใช
แนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือในการเสนอแนวทางในการพัฒนา สามารถสรุปเชื่อมโยงกระบวนการวิจัย
ระหวางวัตถุประสงค แหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 วิธีการดําเนินการวิจัย จําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัย 
วัตถุประสงค

การวิจัย 
คําถามการวิจัย แหลงขอมูล 

เคร่ืองมือในการ
เก็บขอมูล 

วิธีการวิเคราะห
ขอมูล 

1 เพื่อศึกษา
ความสําคัญและ
บทบาทของดาน
ชายแดนสะเดา 

1. ดานชายแดนสะเดามี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยางไร 

- กรมการคาระหวางประเทศ 
- การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
- ดานชายแดนสะเดา 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอมูลทุติยภูมิ - สถิติพรรณนา 
- วิเคราะหเน้ือหา 
- วิเคราะหเอกสาร 

2. ดานชายแดนสะเดามี
บทบาททางเศรษฐกิจ
อยางไร  

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

- ดานชายแดนสะเดา 

ขอมูลทุติยภูมิ - วิเคราะหเน้ือหา 
- วิเคราะหเอกสาร 

2 เพื่อศึกษา
ศักยภาพและ
ความพรอมของ
ดานชายแดน
สะเดาเพ่ือเขาสู
ระบบ NSW 

1. ระบบ NSW ของดาน
เปนอยางไร 

- กรมศุลกากร ขอมูลทุติยภูมิ - วิเคราะหเน้ือหา 
- วิเคราะหเอกสาร 

2. ดานชายแดนสะเดามี
ศักยภาพและความ
พรอมสําหรับรองรับ
ระบบ NSW หรือไม 
ระดับใด 

- เจาหนาท่ีดานชายแดนสะเดา 
- ผูบริหารดานสะเดา 
- ผูใชบริการดานสะเดา (นักทองเที่ยว, 

แรงงาน, นักธุรกิจ, คนขับรถ, 
ผูประกอบการดานการทองเท่ียว ฯลฯ) 

สัมภาษณเชิงลึก - วิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบ 

- วิเคราะหเน้ือหา 

3. ดานชายแดนสะเดามีจุด
แข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคในการเขา
สูระบบ NSW อยางไร 

- เจาหนาท่ีดานชายแดนสะเดา 
- ผูบริหารดานสะเดา 
- ผูใชบริการดานสะเดา (นักทองเที่ยว, 

แรงงาน, นักธุรกิจ ฯลฯ) 

สัมภาษณเชิงลึก - วิเคราะห SWOT 

3 เพื่อเสนอ
แนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพ
ของดานชาย
สะเดาสําหรับ
รองรับการเปน
ประตูสูอาเซียน 

1. กลยุทธในการพัฒนา
ดานชายแดนสะเดาเปน
อยางไร 

- ผูวิจัย 
- เจาหนาท่ีดานชายแดนสะเดา 

 - TOWS metric 

1. หนวยงานใดเปน
ผูรับผิดชอบในการ
พัฒนาดานชายแดน
สะเดา และรับผิดชอบ
อยางไร 

- เจาหนาที่ดานชายแดนสะเดา  - วิเคราะหเน้ือหา 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
(1) ความสําคัญและบทบาทของดานชายแดนสะเดา 
 ชายแดนไทย-มาเลเซียเปนเขตท่ีมีความสําคัญท้ังทางดานการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในดาน

เศรษฐกิจ การคาชายแดนไทย-มาเลเซียมีมูลคาสูงสุดเมื่อเทียบระหวางการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือน
บานอื่น คิดเปนรอยละ 59.51 ของมูลคาการคาผานชายแดนท้ังหมดของประเทศ โดยในป 2556 มีมูลคาการคาสูง
ถึง 501,333.78 ลานบาท แยกเปนมูลคาจากการสงออก 287,983.79 ลาน และมูลคาการคาจากการนําเขา 
213,349.99 ลานบาท นอกจากยังเปนชายแดนท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวผานดานสูงถึง 6.8 ลานคนและมีแนวโนม
เพ่ิมสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการคาและการทองเท่ียว (สํานักความรวมมือการคาและการลงทุน, กรมการคา
ระหวางประเทศ. 2557) 

 ดานชายแดนสะเดาเปนดานศุลกากรทางบก ต้ังอยูในตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
อยูติดเขตแดนไทย – มาเลเซีย ตรงขามกับดานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดะห สหพันธรัฐมาเลเซีย เปดดําเนินการมา
ยาวนานรวม 100 ป โดยในอดีตเปนดานเก็บภาษี สังกัดกรมสรรพากร รับผิดชอบในเขตควบคุมศุลกากรพ้ืนท่ีอําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เปนดานศุลกากรทางบกท่ีใหญท่ีสุดของภาคใตและของประเทศไทย มีปริมาณการขนสงสินคา
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และนักทองเท่ียวผานดานมากท่ีสุด โดยในป 2557 มูลคาการคาชายแดนไทย – มาเลเซียรวม 380,182 ลานบาท 
เปนมูลคาการคาผานดานสะเดา 262,314 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาการคาชายแดนไทย – มาเลเซีย
ท้ังหมด เปนมูลคาการสงออก 114,801 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.61 ของมูลคาการสงออกของดานชายแดน
ไทย – มาเลเซียท้ังหมด และมูลคาการนําเขา 147,513 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.90 ของมูลคาการนําเขา
ของดานชายแดนไทย – มาเลเซียท้ังหมด เพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมาซ่ึงมีมูลคาการคาอยูท่ี 241,750 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 8.51 

 ดานชายแดนสะเดามีบทบาทสําคัญในการเปนจุดเชื่อมโยงท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ี
เมืองชายแดนและพ้ืนท่ีตอนในของภาคใตและของประเทศและเปนประตูเชื่อมโยงการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกและ
การเดินทางทางรถยนตของนักทองเท่ียวระหวางพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคใตตอนลางกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคเหนือของ
มาเลเซีย (Northern Corridor Economic Region: NCER) ไดแก ปะลิส เคดะห เประ และปนัง รวมท้ังใหเปน
ศูนยกลางการพัฒนาของ IMT-GT  และในอนาคตหลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเชื่อมโยงของระบบ
การขนสงและระบบโลจิสติกส ตลอดจนการคา การลงทุนของพ้ืนท่ีระหวางประเทศสมาชิกเขาดวยกัน จะทําใหดาน
ชายแดนสะเดามีบทบาททางเศรษฐกิจการคาชายแดนสูงสุดของประเทศมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น  

 ดานชายแดนสะเดามีบทบาทและหนาท่ี ดังน้ี (1) ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การ
จัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นสําหรับสินคานําเขาและสงออก และของติดตัวผูโดยสาร การคืนอากร (2) ดําเนินการ
เก่ียวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลการ เขตประกอบการเสรี 
(3) สืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลการ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ (4) ดําเนินการเก่ียวกับ
คดีทางศุลการ ของกลางและของตกคาง (5) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฏหมาย
ศุลการ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวกับการนําเขาและสงออก (6) ประสานงาน ใหความรวมมือ และใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดน และ (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) ศักยภาพและความพรอมของดานชายแดนสะเดาเพ่ือเขาสูระบบ NSW 
 จากการศึกษาถึงศักยภาพของดานชายแดนสะเดาพบวาดานชายแดนสะเดามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคในการเขาสูระบบ NSW ดังน้ี 
 ดานชายแดนสะเดาเปนดานท่ีมีความเปนมาท่ียาวนาน บุคลากรมีประสบการณ เปนดานขนาดใหญ 

มีความสําคัญและบทบาททางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในประเทศ มีการปรับตัวใหเขากับระบบการใหบริการแบบใหมมา
อยางตอเน่ือง อีกท้ังการขยายตัวของการคาและการทองเท่ียวในอนาคตเปนปจจัยท่ีเสริมใหดานชายแดนสะเดามี
ศักยภาพและความพรอมในการเขาสูระบบ NSW มากย่ิงขึ้น อยางไรก็ตาม ในดานจุดออนและอุปสรรค ดังน้ี  

 ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค พบวา ดานชายแดนสะเดามีสภาพพ้ืนท่ีคับแคบ
และแออัดรวมท้ังมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอตอการพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน เชน อาคารใหบริการ  ถนน
ภายในดาน พ้ืนท่ีจอดรถ สถานท่ีตรวจสอบสินคา ท่ีพักผูเดินทางผานดาน รวมท้ัง เสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกับดาน
ชายแดนมีไมเพียงพอและมีสภาพคับแคบ ทําใหประสบปญหาดานการจราจรและขนสง ขาดการวางผังการพัฒนา
พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการพัฒนาชุมชนบริเวณดานชายแดนและสรางภูมิทัศนท่ีสวยงามเพ่ือตอนรับผูมาเยือน 

 ดานบริหารจัดการ พบวา พ้ืนท่ีดานชายแดนสวนใหญมีสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอและไมได
มาตรฐาน เชน  ระบบใหบริการไมแยกการขนสงสินคาและการเดินทางผานดาน อาคารสถานท่ีรองรับ ผูเดิน
ทางผานแดนไมเพียงพอ เคร่ืองมือตรวจสอบสินคาและบุคคลไมไดมาตรฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใหบริการ ความไมเปนระเบียบของท่ีจอดรถบริเวณท่ีทําการดานศุลกากร ทําใหเกิดความ
ลําบากตอพนักงานขับรถในการนํารถเขา/ออกท่ีจอด  

 ดานการใหบริการ ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการยังไมไดมาตรฐาน บริการพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ตอคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ปญหาความลาชาบริเวณดานพรมแดนเน่ืองจากชอง
การใหบริการสําหรับรถบรรทุกสินคามีเพียง 1 ชองทางเทาน้ัน (กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ, 2555) ยังไมสามารถ
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ขนสงสินคาขามแดน/ผานแดนไปประเทศมาเลเซียและสิงคโปรได เน่ืองจากความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน ความตกลงอาเซียนวาดัวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขาม
แดน และความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบยังไมมีผลบังคับใช การเขียนใบเสร็จดวยมือ ทํา
ใหบริการลาชา ไมเพียงพอตอปริมาณรถ เกิดการจราจรติดขัด 

 ดานชายแดนสะเดาเปนหน่ึงในเปาหมายการดําเนินการจัดตั้งระบบ NSW ของประเทศ โดยรัฐบาลได
มอบหมายใหกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เปนเจาภาพจัดต้ังตามความตกลงภายใตความรวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสําหรับจัดต้ัง ASEAN Single Window ปจจุบันระบบ NSW ของประเทศใหบริการเชื่อมโยง
ขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก ดานชายแดนสะเดามีความพรอมในการ
ใหบริการดานตาง ๆ ดังน้ี (1) เชื่อมโยงขอมูลการนําเขาและสงออกระหวางดานชายแดนสะเดากับหนวยงานตาง ๆ 
และผูประกอบการ เชน ผูนําเขา ผูสงออก ธนาคาร เปนตน (2) เชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาตและใบรับรองตางๆ 
ระหวาง 12 สวนราชการ (3) ใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการ NSW และ ASEAN Single Window 
รวมถึงกิจกรรมและความรวมมือระหวางประเทศ (4) บริการมาตรฐานขอมูลของประเทศ (National Standard 
Data Set) สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลการนําเขา การสงออก และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศอาเซียน และ
นอกภูมิภาคอาเซียน สอดคลองตามมาตรฐานสากล (WCO Data Set, ASEAN DATA Set และ UN/CEFACT 
Core Component Library) (5) บริการยื่นคําขอและออกใบอนุญาตและใบรับรองสําหรับการนําเขา และสงออก
ผาน NSW Website เชน กรมศิลปากร เปนตน 

(3) แนวทางในการพัฒนาดานชายแดนสะเดา 
 จากการวิเคราะหปญหาและศักยภาพของดานชายแดนสะเดา ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบเชิงนโยบาย

ควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการของดานชายแดนใหเปนมาตรฐานสากล ตาม
แนวทางในแตละดาน ดังน้ี 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน 
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใหบริการบริเวณดานชายแดนให

เพียงพอและไดมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ ควรดําเนินการ ดังน้ี 
1 พัฒนาศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพ่ือใหบริการผานแดนแบบครบวงจร 
2 จัดหาท่ีดินใหเพียงพอตอการพัฒนาดานในระดับมาตรฐานสากลรวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกบริเวณจุดเชื่อมโยงชายแดนใหไดมาตรฐาน สอดคลองตอสภาพการใชประโยชน และมีความปลอดภัย
ตอการใชบริการ  

3 จัดระเบียบกิจกรรมการใชพ้ืนท่ีบริเวณดานชายแดนใหเหมาะสมตอการเปนประตูเขา–ออกของประเทศ 
ไดแก การปรับปรุงร้ัวชายแดน การปรับแตงสภาพภูมิทัศน เปนตน 

4. พัฒนาบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเพียงพอ  
5. เจรจากับประเทศมาเลเซียเพ่ือทําความตกลงในการกําหนดจุดกอสรางดานชายแดนสะเดาแหงใหมและ

ดําเนินการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอยางเปนระบบ ท้ังการจัดหาท่ีดิน การพัฒนาเสนทางถนน และการพัฒนา
กิจกรรมประกอบอื่นๆ เพ่ือใหเปนดานพรมแดนท่ีไดมาตรฐานสากล 

ดานการใหบริการ 
พิธีการผานดานควรพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล และมีบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทุกดานชายแดน ท้ังการ

เจรจากับมาเลเซียเพ่ือแกไขปญหา/อุปสรรคดานการคาการขนสงระหวางกัน การปรับปรุงกฎระเบียบ เคร่ืองมือ/
อุปกรณและพัฒนาทักษะผูปฎิบัติท่ีเก่ียวกับการอนุญาต/การตรวจรับรองและการตรวจปลอยสินคา การตรวจคนเขา
เมือง การปองกันอาชญากรรมขามชาติ เปนตน 

ดานชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณดาน 
ชุมชนชายแดนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลังดานควรมีการพัฒนาใหมีความพรอมรองรับการขยายตัวไดอยาง

เต็มตามศักยภาพ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 695 
 

1. พัฒนาชุมชนบริเวณดานชายแดนใหเปนชุมชนนาอยู มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีเพียงพอ
และมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีสภาพภูมิทัศนท่ีเปนเอกลักษณและรมร่ืน เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวบริเวณชายแดน
และการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 

2. เรงจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมและผังเฉพาะชุมชนเพ่ือจัดระเบียบการใชพ้ืนท่ีบริเวณ  ดานชายแดน
ไทย-มาเลเซีย พ้ืนท่ีชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใน 

(1) ผลักดันการบังคับใชผังบริเวณชุมชนชายแดนท่ีจัดทําไวแลวเพ่ือจัดระเบียบชุมชนชายแดนและ
เพ่ือการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการพัฒนาบริการพ้ืนฐานรองรับใหสอดคลองกับทิศทางการ
เติบโต 

(2) จัดทําผังเมืองรวมและผังเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดทิศทางการใชประโยชนพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับ
โอกาสการพัฒนาใหม ๆ  

3. พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือสรางแหลงลงทุนและแหลงจางงาน
ใหม ๆ ขึ้นในพ้ืนท่ี ไดแก การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงใหม  

ดานโครงขายการขนสงและระบบโลจิสติกส 
โครงขายการขนสงและระบบโลจิสติกสควรไดรับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนดานชายแดนใน

การเสริมสรางขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีตอนในไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาโครงขายการขนสงเชื่อมโยงระหวางดานชายแดนกับชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนในให

สอดคลองกับทิศทางการเจริญเติบโต โดยการขยายเขตทางถนนเชื่อมสูชายแดนบริเวณชุมชนดานสะเดาเพ่ือแกไข
ปญหาเรงดวนในปจจุบันและกอสรางถนนสายใหมเชื่อมอําเภอหาดใหญ – ดานชายแดนสะเดาในระยะยาว 

2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสสนับสนุนบทบาทดานชายแดนท่ีเปนประตูเศรษฐกิจสําคัญ
ของประเทศ โดย 

 (1) พัฒนาศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ีขนสงดวยตูคอนเทนเนอรในพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา หาดใหญ 
และบางกล่ํา 

 (2) พัฒนาอําเภอสะเดาเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาบริเวณคลองแงะท่ีเปนจุดตัดของระบบการ
คมนาคมขนสงท่ีสําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ถนนกาญจนวนิช และเสนทางรถไฟหาดใหญ – ปาดังเบ
ซาร เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงการขนสงระหวางเมืองตอนใน การขนสงทางรางของดานปาดังเบซารและการขนสงทาง
บกโดยตูคอนเทนเนอรของดานชายแดนสะเดา 

 (3) พัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับศูนยรวบรวมและกระจายสินคาในอําเภอนาทวีบริเวณจุดตัดของทางหลวงแผน
ดินหมายเลข 42 (แยกมาจากคลองแงะ) กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 เชื่อมอําเภอจะนะเพ่ือใหมีการ
เชื่อมโยงสนุนบทบาทของดานบานประกอบเปนประตูการขนสงสินคาระหวางประเทศแหงใหม และลดความแออัด
ของดานชายแดนสะเดา  

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของดังน้ี 
ดานการพัฒนาพ้ืนท่ี การออกแบบพ้ืนท่ีควรตองทําใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของการใชงาน 

ควรมีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับรถท่ีจะมาเปดตรวจใหเพียงพอ และไมใชพ้ืนท่ีบนถนนสาธารณะในการดําเนินงาน การ
จัดจํานวนชองทางจราจร จํานวนชองจอดรถ ควรตองทําการศึกษาจํานวนยานพาหนะท่ีจะเขามาใชบริการ เพ่ือให
พ้ืนท่ีท่ีมีอยูสามารถรองรับปริมาณยานพาหนะท่ีเกิดขึ้นได เปนตน นอกจากน้ันยังควรแยกพ้ืนท่ีบริเวณดานพรมแดน
สําหรับการทองเท่ียว รถโดยสาร ออกจากพ้ืนท่ีในการตรวจตราและขนสงสินคาสําหรับรถบรรทุก และควรแยกพ้ืนท่ี
สําหรับกิจกรรมการขนสงสินคาออกนอกชุมชน เพ่ือใหเกิดความปลอดภยัตอนักทองเท่ียว ผูคนในเมือง อีกท้ังชวยให
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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ดานการประสานงาน ควรสรางระบบท่ีเอื้อตอการแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ 
จุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) เปนไปไดอยางคลองตัว และเพ่ือชวยในการตรวจตราสินคาและลด
กิจกรรมการทํางานท่ีซับซอน 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ รัฐบาลอาจทําไดดวยการปรับแกกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสของเจาหนาท่ีฝายไทย และหากเปนไปได ควรมีการเจรจากับประเทศเพ่ือนบานใหสราง
ระบบสถาบันท่ีอํานวยความสะดวกการคาชายแดนใหมีความโปรงใส ลดการคอรัปชั่น 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผูบริหารและเจาหนาท่ี สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ดานชายแดนสะเดา 

ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการสนับสนุนทุนสําหรับการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน
การสนับสนุนดานเวลาแกผูวิจัย ขอบคุณผูแตงตําราและเอกสารท่ีเปนสวนสนับสนุนสําคัญใหการวิจัยคร้ังนี้มีความ
นาเชื่อถือ  
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