
 

 

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

ในประเดน็ “การพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกจิการค&าชายแดน” 
วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา  09.00-12.00 น.  

ณ ห&องสิงห6ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห6โกลเด&นเพลส อําเภอหาดใหญ: จังหวัดสงขลา 

นโยบายและโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข&อง  

• การกําหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดย คสช. เพื่อสนับสนุนการเข�าสู!ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) กระตุ�นเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมลํ้า และช!วยรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา เป3น 1 ใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ตามผลการประชุม กนพ.  ครั้งท่ี 

1/2557 

• โครงการก!อสร�างด!านศุลกากรสะเดาแห!งท่ี 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด�านการค�าระหว!างประเทศไทย-มาเลเซีย 

มีการศึกษาและออกแบบรายละเอียดแล�ว ป>จจุบันรองบประมาณสําหรับการก!อสร�าง ซึ่งอาจมีความล!าช�า

ในการดําเนินการ 

• การพัฒนาด!านศุลกากรปาดังเบซาร@และระบบรางคู! เพื่อพัฒนาการค�าและการคมนาคมขนส!งชายแดน

ไทย-มาเลเซีย และเช่ือมโยงกับท!าเรือนํ้าลึกของประเทศมาเลเซีย 

• การพัฒนาด!านศุลกากรบ�านประกอบให�เป3นประตูการค�าตามแนวคิดการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อเช่ือมโยง

กับประเทศมาเลเซีย  

• โครงการก!อสร�างทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 ช!วงระหว!างอําเภอหาดใหญ! กับอําเภอสะเดาไปส้ินสุด 

ที่บริเวณด!านชายแดน (ด!านนอก) เพื่อการค�าและคมนาคมขนส!งท่ีมีประสิทธิภาพ 

• โครงการก!อสร�างรถไฟรางคู!/รถไฟความเร็วสูง หาดใหญ!-ปาดังเบซาร@ เป3นการเพิ่มศักยภาพตามแนวรางเดิม 

แต!จากแนวคิดของรัฐบาลในป>จจุบันจะมีการปรับให�เป3นระบบรถไฟรางคู!ท่ีใช�อัตราเร็วได�ประมาณ 160 

กิโลเมตรต!อช่ัวโมง ซึ่งจะมีการศึกษาความเหมาะสมต!อไป 

• นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นท่ีภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region 

: NCER) ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งกําหนดเป3นด!านการค�าชายแดนต!อเน่ืองกับด!านศุลกากรท้ัง 3 แห!ง

ดังกล!าว ย!านอุตสาหกรรมและเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�านคมนาคม

ขนส!ง 
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โครงการเป;าหมายในเมืองหลักในเขต NCER และพ้ืนที่ต:อเนื่อง 

 

ปAญหาและข&อจํากดัของการพัฒนาพ้ืนที่ด:านการค&าชายแดน 

 

• นโยบายภาครัฐขาดความต!อเน่ืองและอุปสรรคในการนําไปสู!การปฏิบัติ เช!น กรรมสิทธ์ิที่ดิน งบประมาณ 

และการมีส!วนร!วมของประชาชน 

• ปริมาณการจราจรหนาแน!นและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมบริเวณด!านศุลกากรไม!เพียงพอ 

• ขาดการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีและการวางแผนพัฒนาชุมชนบริเวณด!านการค�าท่ีเหมาะสม 

• การขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมส!งผลกระทบต!อสภาพแวดล�อมและการบริหารจัดการด�าน

สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะนํ้าประปา การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะ 

• ป>ญหาความไม!สงบในพื้นท่ีชายแดนใต� ทําให�ยากแก!การตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนและการชะลอตัว

ของภาคการท!องเท่ียว 
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ข&อมูลเบ้ืองต&นท่ีเก่ียวข&อง 
 จังหวัดสงขลามีด!านการค�าชายแดนท่ีสําคัญ 3 แห!ง ได�แก! ด!านศุลกากรสะเดา ด!านศุลกากรปาดังเบซาร@ 
อําเภอสะเดา และด!านศุลกากรบ�านประกอบ อําเภอนาทวี โดยมีพื้นท่ีติดต!อกับประเทศมาเลเซีย และการพัฒนา
พื้นท่ีเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นท่ีภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : NCER) ของประเทศ
มาเลเซีย โดยมีบทบาทการค�าชายแดนที่สําคัญด�านการค�าขาย การคมนาคมขนส!งสินค�า และการท!องเที่ยว 
มีสินค�าส!งออกหลัก ได�แก! นํ้ายางข�น รองลงมาเป3นยางชนิดอ่ืนๆ ยางแท!ง และยางแผ!นรมควัน สัตว@นํ้าทะเลแช!แข็ง 
ถุงมือ เครื่องกล และส!วนประกอบ ไม�ยางพาราแปรรูป และสินค�านําเข�าที่ สําคัญ ได�แก! เครื่องจักรกล/
ส!วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ\า/เครื่องอุปกรณ@ไฟฟ\า เคมีภัณฑ@/ปุ̂ย พลาสติก/ของทาด�วยพลาสติก และผลิตภัณฑ@
ทาด�วยเหล็ก เป3นต�น  

 

• ภาพรวมมูลค!าการค�าชายแดนระหว!างป_ พ.ศ. 2550-2554 มีแนวโน�มเพิ่มข้ึนอย!างต!อเน่ือง โดยการค�า
ชายแดนและการค�าระหว!างประเทศของจังหวัดสงขลา ป_  พ.ศ.2554 มีมูลค!าการค�ารวมทั ้ง สิ ้น 
871,758.95 ล�านบาทเพิ่มข้ึนจากป_ พ.ศ. 2550 คิดเป3นร�อยละ 88.87 หรือเฉล่ียร�อยละ 22.22 ต!อป_ 
โดยด!านศ ุลกากรสะเดามีม ูลค !าการค �ารวมมากที ่ส ุด รองลงมาคือ ด !านศ ุลกากรปาดัง เบซาร@ 
ซึ่งด!านสะเดาและด!านปาดังเบซาร@ เป3นด!านท่ีมีการค�าชายแดนสูงที่สุดในประเทศไทย  

 

ข&อมูลมูลค:าการค&าชายแดนผ:านด:านของจังหวัดสงขลา 
รายการ พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

มูลค!าการส!งออก 292,857.67 364,320.66 300,225.73 404,029.02 522,145.86 

มูลค!าการนําเข�า 169,035.14 214,630.07 203,069.82 245,694.39 349,613.09 

มูลค!าการค�าชายแดนรวม 461,892.81 578,950.73 503,295.55 649,723.40 871,758.96 

ที่มา : ด!านศุลกากรสงขลา ด!านศุลกากรสะเดา ด!านศุลกากรปาดังเบซาร@ และด!านศุลกากรท!าอากาศยานหาดใหญ!,  
 พ.ศ.2554. 

 

• ปริมาณการเดินทางผ!านด!านชายแดนทั้ง 3 แห!งมีแนวโน�มเพิ่มข้ึน โดยจากข�อมูลระหว!างป_ พ.ศ. 2552-

2555 มีการขนส!งคนขาเข�าและขาออกผ!านด!านศุลกากรสะเดา มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต!อป_ร�อยละ 7.67 

และ 8.37 ตามลําดับ ด!านศุลกากรปาดังเบซาร@ มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต!อป_ร�อยละ 3.13 และ 3.35 

ตามลําดับ และด!านศุลกากรบ�านประกอบ มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต!อป_ร�อยละ 80.26 และ 86.65 

ตามลําดับ 
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       ท่ีมา : สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง, พ.ศ.2556. 

แนวโน&มการขนส:งคนข&ามด:านชายแดนสะเดา 
 

 
       ท่ีมา : สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง, พ.ศ.2556. 

แนวโน&มการขนส:งคนข&ามด:านชายแดนปาดังเบซาร6 
 

 
      ท่ีมา : สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง, พ.ศ.2556. 

แนวโน&มการขนส:งคนข&ามด:านชายแดนบ&านประกอบ 

4 



 

 

 

• ปริมาณการขนส!งสินค�าทางรถไฟ ในป_ พ.ศ. 2554 จังหวัดสงขลามีการขนส!งสินค�าด�วยรถไฟเป3นปริมาณ

รวม 50,368.72 ตัน มีรายได�รวมจากการขนส!งเท!ากับ 41,563,210.24 บาท โดยสถานีปาดังเบซาร@มี

ปริมาณการขนส!งสินค�าสูงสุด เท!ากับ 26,109.65 ตัน แต!มีรายได�เป3นอันดับ 2 รองจากสถานีหาดใหญ! 

 

ปริมาณสินค&าที่ขนส:งด&วยรถไฟในจังหวัดสงขลา ประจําปJงบประมาณ 2554 
อําเภอ สถานี ปริมาณสินค&า (ตัน) รายได&รวมจากการขนส:ง (บาท) 

จะนะ 
วัดควนมีด 0.42 2,728.00 

จะนะ 19.82 241,264.00 

เทพา 

ท!าแมงลัก 0.00 200.00 

เกาะสะบ�า 0.00 350.00 

เทพา 0.00 62,028.00 

ตาแปด 0.03 1,375.00 

สะเดา 
คลองแงะ 16.84 133,092.00 

ปาดังเบซาร@ 26,109.65 8,754,935.00 

หาดใหญ: หาดใหญ! 24,197.90 32,163,556.24 

นาหม:อม นาม!วง 0.35 2,590.00 

ควนเนียง 
ควนเนียง 23.10 197,550.00 

บ�านเกาะใหญ! 0.30 1,580.00 

บางกล่ํา 
บางกลํ่า 0.07 480.00 

บ�านดินลาน 0.25 1,482.00 

จังหวัดสงขลา 50,368.72 41,563,210.24 
ที่มา : การรถไฟแห!งประเทศไทย, พ.ศ.2556. 
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• ในป_ พ.ศ. 2555 สถานประกอบการอําเภอสะเดามีจํานวนทั้งส้ิน 5,318 แห!งคิดเป3นสัดส!วนร�อยละ 12.28 

ของจํานวนสถานประกอบการทั้งจังหวัด และเป3นอันดับที่ 3 รองจากอําเภอหาดใหญ! และอําเภอเมือง

สงขลา โดยกิจกรรมประเภทการขายส!ง การขายปลีก มีจํานวน 415 และ 2,168 แห!งตามลําดับ 

เป3นอันดับที่ 2 ของจังหวัด และกิจกรรมประเภทท่ีพัก บริการอาหาร และเครื่องด่ืม และกิจกรรมบริการ

อ่ืนๆ มีจํานวน 940 และ 568 แห!งตามลําดับ เป3นอันดับท่ี 3 ของจังหวัด 

• แนวโน�มการเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอําเภอสะเดา และอําเภอนาทวี มีทิศทางขยายตัว

เพิ่มข้ึน จากข�อมูลระหว!างป_ พ.ศ. 2550-2555 พบว!าจํานวนสถานประกอบการในท้ัง 2 อําเภอมีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ร�อยละ 9.88 และ 11.03 ตามลําดับ 

• ป>จจุบันมีการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมพื้นที่บริเวณด!านการค�าชายแดนทั้ง 3 แห!ง ได�แก! 

ผังเมืองรวมชุมชนสํานักขาม ผังเมืองรวมชุมชนบ�านประกอบ และผังเมืองรวมเมืองปาดังเบซาร@ 

 

 

ประเดน็การอภปิราย แลกเปลี�ยน ระดมความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ  

 
      -  นโยบายและโครงการพัฒนาการค�าชายแดนพื้นที่จังหวัดสงขลา 
       -  ป>ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการค�าชายแดนพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
       -  การเช่ือมโยงพื้นที่การค�าชายแดนกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดสงขลา 
       -  การพัฒนาด�านต!างๆ เพื่อรองรับเศรษฐกิจการค�าชายแดน 

 

 

 

6 



 

 

 
 

  

ร:างแผนผังการใช&ประโยชน6ที่ดินในอนาคต ผังเมืองรวมเมืองปาดังเบซาร6   

(ฉบับปQดประกาศ 90 วัน ตั้งแต:วันที่ 5 มีนาคม 2557 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2557) 

ร:างแผนผังการใช&ประโยชน6ที่ดินในอนาคต ผังเมืองรวมชุมชนบ&านประกอบ 
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