
ด่านสะเดาในปัจจบุนั ยังมีศักยภาพไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ท าใหก้ารจราจรหนาแนน่เปน็ประจ า
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รูปที่ 1: มูลค่าการคา้ชายแดน
และผา่นแดนไทย ปี 2563
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รูปที่ 2: อัตราการเตบิโต (%YoY)
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซยี

ขนาดพืน้ทีค่บัแคบ ท าใหช้อ่งจราจรและพืน้ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ
โดยมีช่องจราจรเพียง 2 ช่อง (เข้า1, ออก1) และพื้นท่ีจอดรถเพียง 
100 คัน เม่ือเทียบกับรถเข้า-ออก 700-800 คัน/วัน ซึ่งมักจะ
กระจุกตัวในช่วงเช้า  (10.00-12.00 น.) และเย็น (17.00-22.00 น.)

ไม่มีการจดัระเบยีบรถขนสง่สนิคา้ ท าให้มีทั้งรถเปล่าที่จะไป
รับตู้คอนเทนเนอร์ฝั่งมาเลเซีย และรถท่ีเอกสารไม่สมบูรณ์ 
ต่อแถวเดียวกับรถปกติ จึงเกิดรถติดเป็นเวลานาน

กระบวนการศลุกากรใชเ้วลานาน หากมีการตรวจ X-ray สินค้า 
จะใช้เวลารวมประมาณ 25-30 นาท/ีคัน

ปัจจัยอืน่ๆ อาทิ การตรวจคัดกรองช่วง COVID-19, 
ช่วงวันหยุด, การเปิดช่องตรวจไม่เต็มท่ี

ในชว่งทีผ่า่นมา ภาครัฐพยายามแก้ปญัหาดงักลา่ว แต่ยังไมป่ระสบความส าเรจ็ 
 สร้างดา่นสะเดาแหง่ใหม ่เพื่อขยายพืน้ที่และเพิม่สิง่อ านวยความ

สะดวก (2559-2562) มูลค่า 2,290 ล้านบาท บนพื้นท่ี 600 ไร่ 
ซึ่งห่างจากด่านสะเดาปัจจุบันประมาณ 2 กม. อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบนัยงัไมส่ามารถเปดิใชง้านได ้เน่ืองจากรอเจรจาเรื่องจุด
ผ่านแดนใหม่กับมาเลเซีย และทางเชื่อมเข้า-ออกในฝั่งไทย

 ทดลองเปดิดา่นสะเดา 24 ชม. เพื่อลดความแออดัในชัว่โมง
เร่งดว่น (มิ.ย.-ก.ย. 2562) แต่พบว่าปริมาณการขนสง่เพิม่ขึน้
ไม่ถงึ 5% ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิม่ขึ้น 
เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเปิดเพิ่ม (23.00-05.00 น.) ไม่สอดคล้อง
กับเวลาท างานของโรงงานในไทยและมาเลเซีย

รถติดหนา้ดา่น > 3 กม. 

เวลารอผา่นดา่น > 6-8 ชม./รอบ
ขนสง่ได ้1 รอบ/วนั 2/

(10-12 ชม./รอบ)

ต้นทนุขนสง่เพิม่ขึน้ 25-35% 3/

(1,500-2,000 บาท/รอบ จากรถตดิ 
และ 3,000 บาท/รอบ หากลา่ช้า 1 วัน)

การคา้ชายแดนไทย-มาเลเซยี มีสัญญาณการฟืน้ตวัตั้งแต่ปลายปี 2563 และมีแนวโนม้เตบิโตตอ่เนือ่ง
 การคา้ชายแดนไทย-มาเลเซยี มีมูลคา่เปน็อนัดบั 1 

คิดเปน็ 49% ของการคา้ชายแดนไทย (รูปที่ 1) โดย 60% 
ของการค้าน้ีเป็นการค้าโดยตรงกับมาเลเซีย และอีก 40%
เป็นการค้าผ่านแดนไปยังประเทศอื่น

 การค้ากวา่ 71.2% ผ่านดา่นสะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุด 
เชื่อมต่อไปยังท่าเรือปีนังของมาเลเซีย และมีส่วนส าคัญ      
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)

 การคา้ชายแดนมสีญัญาณฟืน้ตวัตัง้แตป่ลายป ี2563  
(รูปที ่2) และมีแนวโนม้ขยายตัวตอ่เนือ่ง ตามการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกและกระแสการค้าท่ีมีทิศทางเน้นการค้า
ภายในภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization) หลังCOVID-19 
ส่งผลกระทบต่อการขนส่งระยะไกล และท าให้ห่วงโซ่อุปทาน
หยุดชะงัก (Supply chain disruption) ซึ่งจะย่ิงท าให้ด่าน
สะเดามีความส าคัญต่อการค้าชายแดนของไทยในระยะต่อไป

Trade
war COVID-19

ยางพารา
แปรรูป

สินค้าส าคญั

ช้ินส่วน
คอมพิวเตอร์

ถุงมือยาง ไม้ยาง
แปรรูป

ท่ีมา: กรมการค้าต่างประเทศ, กรมศุลกากร

“ ด่านสะเดา จ.สงขลา เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ ทั้งด่านสะเดาเดิม และด่านสะเดาแห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน 

ภาครัฐจึงควรเร่งแก้ปัญหา เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า และรองรับกับการเติบโตในอนาคต ”
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1/ ต้นทุนค่าน้ ามันจากรถติด ค านวณโดยผู้เขียน โดยใช้สมมติฐาน 1) ต้นทุนรถติด 1,500 บาท/วัน/คัน 2) จ านวนรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน 350 คัน/วัน และ 3) ประมาณการรถติด 180 วัน ในรอบ 1 ปี
2/ รอบการขนส่ง นับตั้งแต่การออกไปรับตู้เปล่าฝั่งมาเลเซีย-เข้าไทยเพ่ือโหลดสินค้า-ส่งออกและคืนตู้ฝั่งมาเลเซีย-กลับเข้าไทย 3/ค านวณโดยผู้เขียน ข้อมูลจากการสอบถามธุรกิจขนส่งในจ.สงขลา

หากไม่ไดร้บัการแกไ้ข ต้นทนุขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้ จะสรา้งความเสยีหายตอ่ผู้ประกอบการกว่า 90 ล้านบาท/ปี 1/(ยังไมร่วมต้นทุนค่าเสียโอกาสอื่น )ๆ



ด่านสะเดาแห่งใหม ่จะช่วยสนบัสนนุการคา้ชายแดนไดม้ากขึน้ แต่ต้องปลดล็อคขอ้จ ากัดเหล่านีก้่อน

UNDER CONSTRUCTION

ด่านสะเดา (ด่านใน)

ด่านบูกิตกายูฮิตัม 
(มาเลเซีย)

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา

ด่านสะเดาแห่งใหม่
ด่านสะเดา (ด่านนอก)เวลาเปิดท าการปกติ

05.00-23.00 น.
(เวลาไทย)

0

1) เร่งเปดิใชด้า่นสะเดาแหง่ใหม ่โดยแก้ปัญหาเรื่องจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย 
และทางเชื่อมด่านใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว

2) เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการระบบ Logistics บริเวณดา่น
• แยกชอ่งทางเดนิรถส าหรบัรถตูเ้ปลา่ ท่ีจะไปรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่า
ฝั่งมาเลเซีย และช่องเดินรถปกติ เพื่อลดเวลาการรอหน้าดา่น
• จัดสรรพืน้ทีจ่อดรถส าหรบัคันทีม่เีอกสารไมส่มบรูณ ์เพื่อลดความ
แออัด และลดเวลาการรอตรวจสินค้าภายในดา่น

1) ธุรกิจบรเิวณดา่นสะเดาเดมิ (ด่านนอก) ควรปรบัตวัอยา่งไร 
เน่ืองจากมีโอกาสได้รับผลกระทบทางอ้อม จากนักท่องเท่ียว
บางส่วนท่ีอาจเลือกเข้า-ออกทางด่านใหม่

2) ภาคใตค้วรไดร้บัการพฒันาระบบขนสง่อยา่งไร เพื่อลด
ต้นทุนผูป้ระกอบการในระยะยาว อาทิ การขนส่งทางเรือ  
ซึ่งอาจช่วยลดการพึ่งพาการส่งออกผ่านท่าเรือปีนังท่ีมี
สัดส่วนเกือบครึ่งหน่ึงของการส่งออกผ่านชายแดน

ยังเจรจาจดุผา่นแดนใหมแ่ละทางเชือ่มกบัมาเลเซยีไมล่งตวั

ยังไม่มทีางเชือ่มเขา้-ออกดา่นสะเดาแหง่ใหมใ่นฝัง่ไทย
แผนหลักคือการสร้าง Motorway เช่ือมสะเดา-หาดใหญ่ แต่ยังไม่สามารถสร้างได้ 
เนื่องจากติดปัญหาการขอเวนคืนที่ดิน จึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยสร้างทาง
เช่ือมเข้า ถ.กาญจนวนิช (เส้นเดิม) งบประมาณ 180 ล้านบาท
Next คาดว่าเริ่มสร้างทางเชื่อมในปี 2565

มาเลเซียไม่สามารถสร้างทางเช่ือมตรงจากด่านบูกิตฯ-สะเดาใหม่ เพราะติดเขตพื้นที่ทหาร
ของมาเลเซีย ไทยจึงเสนอจุดผ่านแดนใหม่ที่ไม่ผ่านพื้นที่ทหาร แล้วจะสร้างเส้นทางเช่ือมไป
ยังด่านใหม่และด่านเดิม เพื่อรักษาสภาพธุรกิจบริเวณด่านนอก  
Next อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับมาเลเซีย
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การเปิดใชด้า่นสะเดาแหง่ใหม ่จะท าใหผู้ป้ระกอบการมรีายไดเ้พิม่ขึน้ และตน้ทนุขนสง่ลดลง
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ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั ประเดน็ชวนคดิ

THAILAND

MALAYSIA

พื้นที่จอดรถสินค้า
เพิ่มขึ้น 900 คัน
เวลาตรวจสินค้ารวม
(กรณี X-ray สินค้า)
ลดลง 15-20 นาที/คนั

ทางตรง: ธุรกิจขนส่ง
ทางอ้อม: ธุรกิจการผลิต
ที่ตั้งอยู่ไม่เกิน 60 กม.จาก
ด่านสะเดา ซึ่งคิดเป็น 65% 
ของมูลค่าสินค้าหลัก 6/ ท่ี
ผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย

ช่องตรวจสินค้า
เพิ่มขึ้น 4 ช่อง

Facilities ด่านสะเดาใหม่

ท่ีมา: จากการสอบถามธุรกิจขนส่ง, ด่านศุลกากรสะเดา (Net benefit ค านวณโดยผู้เขียน)   4/ ใช้สมมติฐาน 1)รายได้ขนส่ง 5,000 บาท/รอบ2) จ านวนรถเพ่ิมข้ึน 350 คัน/วัน 3)รอบขนส่งเพ่ิมข้ึน 1 รอบ/วัน
5/ ใช้สมมติฐาน 1) ส่วนต่างระยะทางขนส่งของด่านใหม่และด่านเดิม 1.2กม./รอบ 2) ต้นทุนน้ ามันรถ 12.5 บาท/กม. 3) จ านวนรถเพ่ิมข้ึน 350 คัน/วัน 4) รอบขนส่งเพ่ิมข้ึน 1 รอบ/วัน 6/ ยางพารา และอาหารทะเลแปรรูป

ขนาดพื้นที่ถนน 
เพิ่มขึ้น 2 เลน

• รายไดข้นสง่ เพิ่มขึน้ 1,900 ล้านบาท/ป ี4/ จาก
(1)  รอบขนส่งเพิ่มขึน้ 1 รอบ/วัน (2) จ านวนรถเพิ่มขึ้น 1 เท่า

• ต้นทนุขนสง่ ลดลง 50 ล้านบาท/ป ีจาก
(1)  ต้นทุนจากระยะทางขนส่งใหม่ เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท/ปี 5/ 

(2)  ต้นทุนจากรถติด ลดลง 90 ล้านบาท/ปี

Net Benefit เพิ่มขึน้ 1,950 ล้านบาท/ปี
(ยังไม่รวมประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆ)

หากเปดิใชเ้ตม็ศกัยภาพของดา่น
จะรองรบัการคา้ไดก้ว่า 1 ล้านล้านบาท/ปี

ธุรกิจทีไ่ด้
รับประโยชน์

(กรณีธุรกจิขนส่ง-สินค้าส่งออก)


