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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการค้าระหว่างผู้ประกอบการชาวไทย
กับชาวมาเลเซีย ประเภทสินค้าและบริการที่ชาวมาเลเซียเข้าใช้บริการที่เมืองชายแดน และสภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขอุปสรรคการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (mixed
methods) โดยวิธีเชิงปริมาณ (quantitative approach) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในตลาดด่าน
นอก และตลาดหาดใหญ่ ตลาดละ 400 คน ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สาหรับวิธีเชิงคุณภาพ (qualitative approach) ใช้การสัมภาษณ์
สังเกต หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน โดยมีผลการวิจัยที่สาคัญ ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 30-45 ปี ในตลาดหาดใหญ่
และอายุมากกว่า 45 ปีในตลาดด่านนอก นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นอิสลาม มีภูมิลาเนาใน
จังหวัดสงขลา การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี พฤติกรรมการค้าส่วนใหญ่ค้าปลีก สินค้าได้แก่เสื้อผ้า
รองลงมาเป็นสินค้าอุป โภคบริโภค ทาการค้ามานานมากกว่า 5 ปี ภาษาเพื่อการค้าขาย คือ ภาษา
มาเลเซีย รองลงมาภาษาไทย ในตลาดด่านนอก ส่วนตลาดหาดใหญ่ ภาษาไทย รองลงมาภาษาจีน
ภาษามาเลเซีย ตามลาดับ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าผลิตในประเทศไทย ใช้เงินสด สกุลบาทและริงกิต
ชาวมาเลเซียนิยมซื้อเสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเที่ยว โดยมาซื้อด้วยตนเอง ปัญหาการค้า
ชายแดน ผู้ประกอบการกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนริงกิตที่อ่อนค่าลง ทาให้นักท่องเที่ยวลดลง การ
ขนส่งของไทยมีปัญหาไม่สะดวกเหมือนมาเลเซีย การกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษี โควตาสินค้าผ่านแดน
จากัดการนาเข้าข้าวสารต้องผ่านเฉพาะด่านสะเดา แนวทางแก้ไข การเร่งสร้างทางคมนาคมในไทยให้
สามารถเชื่อมโยงกับทางประเทศมาเลเซีย
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Abstract
This study aims to analyze 1) Thai entrepreneurs’ behavior 2) Malaysian customers’
behavior 3) Problems with border trade and 4) Thai entrepreneurs prepare for AEC on the Dannok market. The contribution draws on a study conducted among 400 Thai entrepreneurs on Dannok market. The period of collecting data was March through April 2015. Statistics are frequency
and percentage. The findings indicate that most of the Thai entrepreneurs live in Songkhla. They
have lower bachelor degree. They use Malay to communicate. The most frequently bought
specific goods or services in Dan-nok are bought by Malaysian customers. A key problematic
factor is the decreasing value of the Ringgit, which plays a central role in the reduction of travel
by Malaysian people. A temporary problem is the ongoing development of Thai customs, such as
road construction. Thai entrepreneurs give an account of positive thinking; they wish to increase
their productions for AEC.
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บทที่ 1 บทนำ
บทนี้ นำเสนอภำพรวมควำมเป็ นมำของโครงกำรวิจยั ประกอบด้วยควำมเป็ นมำและที่มำ
ของปั ญหำ วัตถุ ประสงค์ของโครงกำร ประโยชน์ที่ คำดว่ำจะได้รับ ขอบเขตกำรวิจยั นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
แนวทำงในกำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ระเบียบวิธีวิจยั แผนกำรดำเนิ นงำน และกรอบแนวคิดกำรวิจยั
รำยละเอียดดังนี้
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนประมำณร้อยละ 3-5 ของมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ทั้ง หมดของไทย แต่ เ มื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง กำรค้ำ ของไทยกับ ประเทศเพื่ อ นบ้ำ นรอบๆ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ประเทศ มำเลเซี ย เมียนมำร์ สปป.ลำว และกัมพูชำ มีอตั รำกำรเติบโตสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
จำกปี 2553 – 2556 โดยพบว่ำ ตั้งแต่ปี 2554 กำรค้ำชำยแดนมีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 15.66 เทียบกับปี
2553 และอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ องโดยล่ำสุ ดปี 2556 เติบโตร้อยละ 1.51 เทียบกับปี 2555 โดยเมื่อ
พิจำรณำเฉพำะมูลค่ำกำรค้ำกับประเทศเพื่อนบ้ำนทั้ง 4 ประเทศ พบว่ำมำกถึ งประมำณร้ อยละ 80 ของ
ธุ รกรรมทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศทั้งหมดอยู่ในรู ปของกำรค้ำชำยแดน (Border Trade) (ศูนย์วิจยั
เศรษฐกิจและธุ รกิจ ธนำคำรไทยพำณิ ชย์, 2555) แสดงรำยละเอียดข้อมูลในตำรำงที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 : กำรค้ ำระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ ำนปี 2553 – 2556
มูลค่ ำกำรค้ ำ (ล้ำนบำท)
รำยกำร
2553
2554
2555
กำรค้ ำระหว่ำงประเทศไทย-เพือ่ นบ้ ำน
มูลค่ำรวม
1,006,796.33
1,146,823.85
1,278,706.71
กำรส่ งออก
542,101.09
624,267.74
707,780.63
กำรนำเข้ำ
464,695.25
522,556.11
570,926.08
ดุลกำรค้ำ
77,405.84
101,711.63
136,854.55
กำรค้ ำชำยแดนไทย – เพือ่ นบ้ ำน
มูลค่ำรวม
770,114.95
890,668.83
910,500.43
กำรส่ งออก
486,490.01
580,153.52
556,975.93
กำรนำเข้ำ
283,624.94
310,515.31
353,524.50
ดุลกำรค้ำ
202,865.07
269,638.21
203,451.43

2556
1,332,068.60
750,279.34
581,789.26
168,490.08
924,241.79
560,196.46
364,045.33
196,151.13
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ตำรำงที่ 1.1 : กำรค้ ำระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ ำนปี 2553 – 2556 (ต่ อ)
มูลค่ ำกำรค้ ำ (ล้ำนบำท)
รำยกำร
2553
2554
2555
ร้ อยละกำรค้ ำชำยแดนจำกกำรค้ ำทั้งหมด
มูลค่ำรวม
76.49
77.60
71.20
กำรส่ งออก
89.74
92.93
78.69
กำรนำเข้ำ
61.03
59.42
61.92
ที่มำ: 1.ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงพำณิชย์

2556
69.38
74.67
62.57

2.กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ โดยควำมร่ วมมือจำกกรมศุลกำกร

ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นกำรซื้ อขำยแลกเปลี่ยนสิ นค้ำอุปโภค บริ โภค สิ นค้ำเกษตร และสิ นค้ำที่
หำได้จำกธรรมชำติ เป็ นต้น โดยปั จจุบนั ไทยมีจุดกำรค้ำชำยแดนมำกกว่ำ 80 จุด กระจำยตัวอยูใ่ นกว่ำ 30
จังหวัดทัว่ ประเทศ โดยพบว่ำ ประเทศมำเลเซี ย คือประเทศคู่คำ้ ที่ สำคัญที่ สุดของไทย โดยมี สัดส่ วน
กำรค้ำมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนรวม ทั้งนี้ ร้อยละ 98 เป็ นกำรค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรสะเดำ
และปำดังเบซำร์ ใ นจังหวัดสงขลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด่ ำนสะเดำ หรื อที่ เรี ยกกันว่ำ “ด่ ำนนอก” ซึ่ ง
ปั จจุ บ นั เป็ นพื้ นที่ เศรษฐกิ จที่ น่ำ สนใจแห่ ง หนึ่ ง ของภำคใต้ เป็ นที่ ต้ งั ของสถำนประกอบกำรธุ รกิ จ
หลำกหลำยประเภท โดยเฉพำะสถำนบันเทิง ที่มีชำวมำเลเซียเดินทำงเข้ำ-ออกด่ำนนอกจำนวนมำกถึงวัน
ละหลำยพันถึงหลักหมื่นคน งำนวิจยั ที่ใกล้เคียงที่เก็บข้อมูลเมื่อ 12 ปี ที่แล้ว ของ อำธิ ศำกยวงศ์ (2545)
พบว่ำ กำรส่ งออกสิ นค้ำของไทยไปยังมำเลเซี ย มีข้ นั ตอนอุปสรรคมำก ในขณะที่สินค้ำนำเข้ำมำจำก
ประเทศมำเลเซี ย สำมำรถเข้ำ มำในไทยได้ค่ อ นข้ำ งสะดวก โดยสำเหตุ เ กิ ดจำก กำรพบว่ำ มี สิ่ ง ของ
ปลอมปนในสิ นค้ำส่ งออกจำกไทย, ผูส้ ่ งออกขำดควำมเข้ำใจขั้นตอน พิธีกำรทำงศุลกำกร กำรสื่ อสำร
ภำษำอังกฤษ รวมถึ งสิ นค้ำไม่มีคุณภำพ ไม่มีเครื่ องหมำยฮำลำล เป็ นต้น ข้อมูลที่เป็ นปั ญหำต่ำงๆ ได้
คลี่คลำยและปรับพฤติกรรมกำรค้ำไปอย่ำงไรบ้ำง ทั้งมูลค่ำกำรค้ำที่เพิ่มสู งขึ้น และควำมรู ้ เทคโนโลยีที่
พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ ว น่ำจะทำให้พฤติกรรมกำรค้ำชำยแดนเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อรองรับกำรเปิ ด
ประเทศ เป็ น ประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน หรื อ กำรเป็ น AEC ที่ตอ้ งติ ดต่อกำรค้ำกับนำนำชำติมำก
กว่ำเดิม รวมทั้งควำมต้องกำรของทำงด้ำนเอกชนที่ตอ้ งกำรให้ภำครัฐเข้ำมำสนับสนุนกำรค้ำด้วย ดังนั้น
กำรศึ ก ษำเรื่ อ งพฤติ ก รรมกำรค้ำ ชำยแดนระหว่ำ งประเทศไทยกับ ประเทศมำเลเซี ย คำดว่ำ จะเป็ น
ประโยชน์ในกำรปรับตัว และเป็ นแนวทำงในกำรค้ำระหว่ำงประเทศของกลุ่มธุ รกิจในพื้นที่ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. ศึกษำลักษณะพฤติกรรมกำรค้ำระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรชำวไทย และชำวมำเลเซีย
2. ศึกษำประเภทของสิ นค้ำและบริ กำรที่ชำวมำเลเซียเข้ำมำใช้บริ กำรที่เมืองชำยแดน
3. ศึกษำสภำพปั ญหำและแนวทำงแก้ไขอุปสรรคกำรค้ำชำยแดนไทย-มำเลเซีย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. งำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 1-2 เรื่ อง ในวำรสำรที่อยูบ่ นฐำนข้อมูล TCI หรื อ SCOPUS
2. ควำมรู้เพื่อประกอบกำรเขียนตำรำ กำรค้ำอำเซียน กำรค้ำชำยแดน
3. เพื่อเข้ำใจสภำพโอกำสและปัญหำกำรค้ำชำยแดนไทย-มำเลเซีย ในจังหวัดสงขลำ
1.4 คำถำมกำรวิจัย
1. ลักษณะกำรค้ำระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรค้ำชำวไทยกับลูกค้ำชำวมำเลเซี ยเป็ นอย่ำงไร (กำรติดต่อ
กำรชำระเงิน กำรขนส่ ง ปัจจัยที่สนับสนุนและปัญหำทำงกำรค้ำ)
2. ประเภทของสิ นค้ำและบริ กำรที่ชำวมำเลเซียเข้ำมำใช้บริ กำรและซื้ อขำยในพื้นที่ชำยแดนอำเภอ
สะเดำ และอำเภอหำดใหญ่ มีอะไรบ้ำง และส่ วนใหญ่ซ้ื อไปเพื่อจำหน่ำยต่อหรื อบริ โภคเอง
3. หน่ วยงำนที่ส่งเสริ มกำรค้ำในจังหวัดสงขลำ (ด่ำนศุลกำกร หอกำรค้ำจังหวัด) มีบทบำทที่
ส่ งเสริ ม แนวทำงกำรสนับสนุนกำรค้ำอย่ำงไร
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ด้ำนพื้นที่ ศึกษำเฉพำะกำรค้ำอำเภอสะเดำ และอำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
2. ด้ำนประชำกร ศึกษำเฉพำะกลุ่มผูป้ ระกอบกำรชำวไทยที่คำ้ ขำยกับชำวมำเลเซีย
1.6 นิยำมศัพท์
กำรค้ำชำยแดน หมำยถึง ลักษณะกำรซื้ อขำย กำรทำธุ รกิจทำงด้ำนพำณิ ชยกรรม กำรค้ำปลีก
กำรค้ำส่ ง ในบริ เวณตลำดที่ประชำกรของทั้งสองประเทศติดต่อ เข้ำมำใช้บริ กำร ในที่น้ ี ศึกษำตลำดใน
อำเภอหำดใหญ่ และ ตลำดในอำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ ศึกษำเฉพำะฝั่งประเทศไทย
ผูป้ ระกอบกำร หมำยถึง นักธุ รกิจที่ประกอบธุ รกิจด้ำนพำณิ ชยกรรม กำรค้ำปลีกและส่ ง ศึกษำ
ตลำดในอำเภอหำดใหญ่ และ ตลำดในอำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ ศึกษำเฉพำะฝั่งประเทศไทย
พฤติกรรมกำรค้ำ หมำยถึง ประเภทสิ นค้ำและบริ กำร รู ปแบบกำรติดต่อทำงธุ รกิจ กำรชำระเงิน
กำรขนส่ งระหว่ำงคู่คำ้ ผูป้ ระกอบกำรชำวไทยกับมำเลเซี ย
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1.7

แนวทำงในกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. กำรนำเสนอผลงำนวิจยั ให้หอกำรค้ำจังหวัดสงขลำ ด่ำนศุลกำกร
2. กำรเขียนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร และนำเสนอผลงำนวิจยั ในเวทีทำงวิชำกำร

1.8 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1.1 : กรอบแนวคิดกำรวิจยั
1.9 แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
ตำรำงที่ 1.2 : แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
ไตรมำส
รำยละเอียด
1 2 3 4
1. กำรทบทวนวรรณกรรม
2. กำรสร้ำงเครื่ องมือ
3. เก็บข้อมูล แบบสอบถำม
แบบสัมภำษณ์ 20 รำย
4. วิเครำะห์ขอ้ มูลสถิติ
ถอดเทปพร้อมพิมพ์
5. จัดทำรำยงำน

จำนวนเงิน (บำท)
ถ่ำยเอกสำร
ที่ปรึ กษำโครงกำรวิจยั
384รำย@25บำท
20รำย@400บำท
ค่ำเดินทำง+เบี้ยเลี้ยง
ประมวลผลสถิติ
20ชม.@500บำท
พิมพ์ 200หน้ำ
รำยงำน5 เล่ม
ค่ำวัสดุสำนักงำน

หมำยเหตุ
5,000
5,000
9,600
8,000
7,200
5,000
10,000
4,000
1,250
5,000

มค-มีค 58
เมย-มิย 58
เมย-กย 58
กค.-กย. 58
ตค.-ธค. 58
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กำรดำเนิ นงำนแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะ 1 กำรสำรวจผูป้ ระกอบกำรและกำรสื บค้นเอกสำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรค้ำชำยแดน สภำพกำรค้ำ
และปัญหำ
ระยะที่ 2 กำรประเมินศักยภำพควำมพร้อมของฝ่ ำยรำชกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน
ระหว่ำงไทย – มำเลเซีย
ระยะที่ 3 กำรประเมินและถ่ำยทอดสำรประชำสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้ ำงศักยภำพให้กบั ชุ มชนในเมือง
ชำยแดนทั้งที่ อำเภอสะเดำ และอำเภอหำดใหญ่ จ.สงขลำ ซึ่ งเป็ นแหล่งเศรษฐกิจกำรค้ำที่สำคัญ
ในจังหวัดสงขลำ
1.10 ปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่ อกำรวิจัย (อุปกรณ์ กำรวิจัย, โครงสร้ ำงพืน้ ฐำน ฯลฯ)
1. ภำระงำนสอน งำนบริ หำร และงำนอื่นๆ ของนักวิจยั
2. ระเบียบรำชกำรในกำรขอไปเก็บข้อมูล กำรเบิกจ่ำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
1.11 ผลสำเร็จและควำมคุ้มค่ ำของกำรวิจัยทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ผลงำนวิจยั สำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำร กำรนำเสนอในงำนประชุมระดับนำนำชำติ
2. นักศึกษำจะได้เรี ยนรู ้และมีส่วนช่วยในกำรทำงำนวิจยั เป็ น Active learning
3. เป็ นกำรเพิ่มประสบกำรณ์กำรทำงำนวิจยั ให้นกั วิจยั 2 คน และนักศึกษำหลำยคน
4. ผลงำนวิจยั จะถูกนำเสนอและเผยแพร่ ในแวดวงวิชำกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในภำครัฐ
และเอกชน

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทนี้ เป็ นการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การค้า ชายแดน ทฤษฎี ก ารค้า ระหว่า ง
ประเทศ ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จของอาเซี ย น ความสั มพันธ์ ทางการค้าระหว่างประเทศไทย –
มาเลเซี ย นโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย – มาเลเซี ย ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าชายแดน
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการค้ าชายแดน
การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากรายงานการศึกษาของ นพรัตน์
วงศ์วทิ ยาพาณิ ชย์ และคณะ (2554) สาเหตุที่เกิดการค้าชายแดนเกิดจากความแตกต่างของราคาสิ นค้าของ
สองประเทศ โดยธรรมชาติ หากราคาสิ นค้าในประเทศหนึ่ งราคาถูกกว่าอีกประเทศ สิ นค้าจะเกิ ดการ
ไหลไปประเทศที่มีสินค้าราคาแพงกว่า ที่มีพรมแดนติดต่อกัน ความแตกต่างนอกจากราคายังอาจเกิดจาก
สาเหตุอื่นๆ เช่ น อัตราภาษี คุ ณภาพสิ นค้า เป็ นต้น ประเทศไทยมีประเทศเพื่อนบ้านที่ ชายแดนติดกัน
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา และมาเลเซี ย โดยจังหวัดชายแดนที่
สาคัญ ได้แก่ หนองคาย เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา
2.1.1 การแบ่ งรู ปแบบการค้ าชายแดน มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
การผ่านพิธีการศุลกากรมี 2 ลักษณะ คือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548)
1. การค้าที่ผา่ นพิธีการศุลกากร แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 สิ นค้านาเข้าและส่ งออก หมายถึง สิ นค้าที่ซ้ื อ หรื อ ขายไปสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 สิ นค้าผ่านแดน หมายถึ ง สิ นค้าที่ขายให้ประเทศอื่น โดยต้องการเพียงผ่านแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ผ่านประเทศลาวไปยังประเทศจีน, ผ่านประเทศมาเลเซี ยไปท่าเรื อปี นังส่ งออก
ไปประเทศญี่ปุ่น เป็ นต้น
2. การค้าระดับชาวบ้าน หรื อ การค้าไม่ผ่านระเบียบพิธีการศุลกากร คือ การค้าที่ประชาชน
ของทั้งสองประเทศข้ามไปมาระหว่างชายแดนเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคเพื่อไปใช้หรื อการค้าใน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ งส่ วนใหญ่มีมูลค่าไม่มากนักจึงได้รับยกเว้นภาษีการนาเข้า แต่ถา้ มีมูลค่าสู งแต่ไม่
เกิน 20,000 บาท กรมศุลกากรได้อนุมตั ิให้ด่านพรมแดนเรี ยกเก็บภาษีอากรปากระวาง
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การติดต่อทางธุ รกิจมี 6 ลักษณะ คือ (สุ มาลี สุ ขดานนท์, 2547)
1. การซื้ อขายเพื่อการบริ โภค (Consumer Trade) เป็ นการค้าชายแดนระหว่างประชาชน
ส่ วนมากเป็ นสิ นค้าประเภทอุปโภค บริ โภค ซึ่ งมีการดาเนินการค้าขายกันทุกวัน ไม่สามารถเก็บเป็ นสถิติ
ข้อมูลปริ มาณการค้าได้
2. การค้าแบบเงินสด (Cash) เป็ นการซื้ อ-ขายในบริ เวณชายแดนที่ใช้เงินสด มีการสาแดง และ
เสี ยภาษี ณ ด่านศุลกากรที่ควบคุมพื้นที่น้ นั ๆ ผูซ้ ้ื อจะเป็ นผูส้ าแดงตามระเบียบศุลากร และมีการเก็บสถิติ
ข้อมูลทางการค้า
3. การค้าแบบขายฝาก (Sale on Consignment License) เป็ นการค้าแบบการให้สินเชื่ อซึ่ งกัน
และกัน การค้ารู ปแบบนี้ ตอ้ งอาศัยความเชื่ อใจกัน ซึ่ งพ่อค้าชายแดนมี ความสามารถในการติ ดต่อกับ
พ่อค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นผูท้ ี่ตอ้ งการจะไปลงทุนทาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องติดต่อ
กับพ่อค้าชายแดนเพราะเขาจะมีขอ้ มูลต่างๆ เป็ นอย่างดีในการค้า และสามารถให้สินเชื่อแก่กนั ได้
4. การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade)
4.1 Import License คือ กรณี ที่พ่อค้าในประเทศ ต้องการซื้ อสิ นค้า และนาสิ นค้าของ
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา ก็จะต้องส่ งสิ นค้าของในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเมื่อมีการนาสิ นค้าเข้า
และสิ นค้าออกในมูลค่าที่เท่ากันแล้ว ก็จะได้ License เมื่ อพ่อค้าที่ทาการค้าได้ License แล้ว ก็จะนา
License ที่ได้ไปสั่งสิ นค้านาเข้าได้ในมูลค่าที่เท่ากันกับที่ส่งสิ นค้าออก ที่ทุกประเทศทาการค้าในรู ปแบบ
นี้เพื่อความเสมอภาคทางการค้า และรักษาเงินตรา และเพื่อปกป้ องอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศของ
ตน ประเทศเพื่ อนบ้า นของไทยที่ นิยมใช้วิธี การค้ารู ป แบบนี้ คื อ สหภาพเมี ยนม่ าร์ นิ ย มใช้ม ากกว่า
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา
4.2 Border Trade Agreement เป็ นรู ปแบบการค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเสนอโดยกระทรวง
พาณิ ชย์ เข้าร่ วมประชุ ม JTC (Joint Trade Committee) และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่ วมประชุ ม
JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกปี เพื่อเจรจาเรื่ องการค้าที่คา้ ขาย
ผ่า นบริ เวณชายแดนให้เป็ นการค้า ที่ ถูก ต้อง และมี รูป แบบที่ ตรงกัน แต่ ย งั ไม่ส ามารถดาเนิ นการได้
เนื่องจากสหภาพเมียนม่าร์ ยงั ไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้ารู ปแบบนี้
5. การค้าแบบหักบัญชี (Account Trade หรื อ Counter Trade) การค้ารู ปแบบนี้ เป็ นนโยบาย
ของรั ฐบาลที่แล้ว เพื่อแก้ไขปั ญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่ องจากประเทศเพื่อนบ้านเรี ยกร้ อง
เพื่อให้การค้าชายแดนเป็ นการค้าที่ถูกต้อง จึงคิดรู ปแบบการค้า โดยการเปิ ดบัญชี ข้ ึนมาบัญชี หนึ่ ง โดย
รัฐบาลของแต่ละประเทศ หากผูค้ า้ คนใดจะทาการค้าต้องมาลงทะเบียนเป็ นผูค้ า้ และดาเนิ นการสั่งของ
เข้ามาแล้วไปตัดหรื อหักบัญชีภายหลัง แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ปั จจุบนั ไม่ได้ใช้แล้ว
6. การค้าแบบสากล (Normal Trade) เป็ นการค้าแบบมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการเปิ ด L/C
เป็ นรู ปแบบการค้าที่นิยมใช้แพร่ หลาย
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2.1.2 จุดทีม่ ีการค้ าชายแดนไทย
การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องกระทาการค้ากัน ณ จุดผ่าน
แดนที่ บริ เวณชายแดนประเทศ จุดการค้าชายแดนรอบประเทศไทยรวมประมาณ 92 แห่ ง ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) จุดผ่านแดนถาวร การเปิ ดจุดผ่านแดนถาวรจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่ อ น โดยรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจตามมาตรา 11 และมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.25221 ในการประกาศเปิ ดจุดผ่านแดนถาวร
2) จุดผ่านแดนชัว่ คราว เป็ นจุ ดผ่านแดนที่เปิ ดขึ้ นในช่ วงเวลาที่กาหนดแน่ นอนตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะประกาศเปิ ดจุดผ่านแดนชัว่ คราวจะต้องนาเรื่ องเข้าสู่
การพิจารณาเห็นชอบของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการเปิ ดจุดผ่านแดนชัว่ คราว
3) จุ ดผ่อนปรน ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจในการประกาศเปิ ดจุ ดผ่อนปรน กาหนด
ประเภทสิ นค้าซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่คา้ ขายกันในท้องถิ่น เครื่ องอุปโภคบริ โภค ในการประกาศเปิ ดจุดผ่อนปรน
ให้กาหนดประเภทสิ นค้า บริ เวณที่ซ้ื อขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้า ระยะเวลาในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
หลักฐานการเข้าออก และวงเงินการค้าขายมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท/คน/วัน
นอกจากนี้ ย งั มี ช่ อ งทางเข้า - ออกธรรมชาติ ซ่ ึ ง เป็ นช่ องทางบริ เ วณชายแดนเพื่ อ การเดิ น
ทางเข้าออกของประชาชนที่เดินทางไปมาหาสู่ กนั ลักษณะเยี่ยมญาติต้ งั แต่สมัยโบราณ มิได้ประกาศให้
เป็ นจุดผ่านแดนดัง 3 ประเภทข้างต้น ซึ่ งสามารถจะเปลี่ยนให้เป็ นจุดผ่านแดนอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ใน
เวลาต่อมา หากมีการค้าขายหรื อมีผใู ้ ช้ช่องทางดังกล่าวมากขึ้น
ตาราง 2.1 : จานวนจุดผ่านแดนที่มีการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
การค้าชายแดน
จุดผ่านแดนชัว่ คราว
จุดผ่อนปรน
จุดถาวร
รวม
1. ไทย-มาเลเซีย
0
0
9
9
2. ไทย-เมียนมา
1
14
5
20
3. ไทย-สปป.ลาว
1
31
15
47
4. ไทย-กัมพูชา
1
9
6
16
ที่มา: ศูนย์บริ การข้อมูลการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าต่างประเทศ (2557)
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ให้ความสาคัญกับการค้าชายแดนไทยกับมาเลเซี ย ซึ่งมี
รายละเอียดด่านที่สาคัญระหว่างไทยกับมาเลเซี ย รวมทั้งเวลาเปิ ด-ปิ ดด่านแต่ละที่ดงั นี้

1

มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในหรื อออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้ องเดินทางเข้ ามาหรื อออกไปตามช่องทาง ด่าน
ตรวจคนเข้ าเมือง เขตท่าสถานี หรื อท้ องที่และตามกาหนดเวลา ทังนี
้ ้ตามที่รัฐมนตรี จะได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 23 เจ้ าของพาหนะหรื อผู้ควบคุมพาหนะเข้ ามาในหรื อออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคน
เข้ าเมือง เขตท่า สถานีหรื อท้ องที่และตามกาหนดเวลา ทังนี
้ ้ตามที่รัฐมนตรี จะได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ตาราง 2.2 : ด่านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย
จังหวัด
เวลาเปิ ด-ปิ ด
ไทย
มาเลเซีย
สงขลา
05.00-23.00 ด่านสะเดา อ.สะเดา
ด่านบูกิตกายูฮิตมั รัฐเคดาห์
05.00-21.00 ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา
ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ ลิส
07.00-17.00 ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี
ด่านบ้านตูเรี ยนบูรง รัฐเคดาห์
นราธิวาส 05.00-21.00 ด่านสุ ไหงโกลก อ.สุ ไหงโกลก ด่านรันตูปันยัง รัฐกลันตัน
05.00-18.00 ด่านตากใบ อ.ตากใบ
ด่านเป็ งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน
05.00-18.00 ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง
ด่านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
ยะลา
05.00-22.00 ด่านเบตง อ.เบตง
ด่านบูกิตบือวาบิต รัฐเคดาห์
สตูล
07.00-18.00 ด่านวังประจัน อ.ควนโดน
ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ ลิส
08.30-16.30 ด่านสตูล (ท่าเรื อ) อ.เมือง
ท่าเรื อกัวลาลัมเปอร์ รัฐเปอร์ ลิส
ท่าเรื อเจดดีกวั ลังกาวี รัฐเคดาห์
ท่าเรื อเทลก อีกวา ลังกาวี รัฐเคดาห์
ที่มา: ศูนย์บริ การข้อมูลการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าต่างประเทศ (ตุลาคม 2557)
2.1.3 ปริมาณการค้ าชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงปี 2554-2557 (มค.-พย.) ภาพรวมการค้าชายแดน
ไทยปี 2556 มีมูลค่า 924,237.06 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2555 ร้อยละ 1.50 โดยมูลค่าส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.58 การนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 โดยดุลค่าค้ามีมูลค่า 196,146.36 ล้านบาท สาหรับปี 2557 จนถึง
เดือนพฤศจิกายน มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี 2556 ร้อยละ 7.00 โดยประเทศมาเลเซี ยมีมูลค่า
เป็ นอันดับหนึ่ ง 467,854.63 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 51.90 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม
รองลงมาได้แก่ เมี ยนมา มี มูลค่า 193,459.25 ล้านบาท สปป.ลาว มูลค่า 136,594.14 ล้านบาท และ
กัมพูชา มีมูลค่า 103,567.14 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.46, 15.15 และ 11.49 ตามลาดับ
มูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็ นการส่ งออก เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2556 มีมูลค่า
539,734.55 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่ งออกประเทศมาเลเซี ยสู งสุ ดคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 47.15 เมื่อ
เทียบแล้ว สปป.ลาว, กัมพูชา และ เมียนมา คิดเป็ นร้อยละ 20.79, 16.25 และ 15.81 ตามลาดับ
สัดส่ วนการค้าชายแดนตามมูลค่าการนาเข้า พบว่ามูลค่าการนาเข้ามีมูลค่า 361,740.61 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 โดยมีมูลค่านาเข้าจากมาเลเซี ยเป็ นอันดับหนึ่ งเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 58.98 เมียนมา 29.90 สปป.ลาว 6.75 และกัมพูชา 4.38 ตามลาดับ
ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น ประเทศมาเลเซี ยเป็ นประเทศที่มีการค้าชายแดนกับไทยมากเป็ นอันดับ
หนึ่ง โดยด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เป็ นด่านผ่านแดนถาวร ที่มีปริ มาณสิ นค้า และ
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จานวนคน ผ่านแดนจานวนมากในแต่ละวัน สิ นค้าส่ งออกที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา เครื่ องคอมพิวเตอร์
อุ ปกรณ์ และส่ วนประกอบผลิ ตภัณฑ์ยางอื่ นๆ ไม้แปรรู ป รถยนต์ อุ ป กรณ์ และส่ วนประกอบ สิ นค้า
นาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ สื่ อบันทึกข้อมูล ภาพ เสี ยง เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่ องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่ วนประกอบ
ตาราง 2.3: มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554-2556
อัตราการเปลี่ยนแปลง %
มูลค่า (พันล้านบาท)
รายการ
2554
2555
2556
55/54
56/55
การค้าระหว่างประเทศไทย-โลก
มูลค่ารวม
ส่งออก
นาเข้า
ดุลการค้า

13,690.72
6,707.99
6,982.73
-274.74

14,895.55
7,082.49
7,813.06
-730.57

14,567.09
6,909.74
7,657.35
-747.60

8.80
5.58
11.89

-2.21
-2.44
-1.99

1,278.71
707.78
570.93
136.85

1,333.16
750.27
582.88
167.39

11.50
13.38
9.26

4.26
6.00
2.09

910.50
556.98
353.52
203.45

924.24
560.19
364.05
196.15

2.23
-4.00
13.85

1.51
0.58
2.98

การค้าระหว่างประเทศไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน
มูลค่ารวม
ส่งออก
นาเข้า
ดุลการค้า

1,146.82
624.27
522.56
101.71

การค้าชายแดนประเทศไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน
มูลค่ารวม
ส่งออก
นาเข้า
ดุลการค้า

890.67
580.15
310.52
269.64

สัดส่ วนร้อยละการค้าชายแดน

การค้าชายแดนประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย
มูลค่ารวม
ส่งออก
นาเข้า
ดุลการค้า

560.65
379.36
181.29
198.07

2555
515.92
303.02
212.90
90.12

501.40
288.05
213.35
74.70

56.66
54.40
60.22

2556
54.25
51.42
58.61

ที่มา: 1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่ วมมือจากกรมศุลกากร

ภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ปี 2557
การค้าชายแดนไทยกับมาเลเซี ยปี 2557 มีมูลค่า 507,655.46 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ
1.25 ในภาพรวม เมื่อพิจารณาการส่ งออกมีมูลค่าลดลงร้ อยละ 4.53 คิดเป็ น ในขณะที่มูลค่าการนาเข้า
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.05 โดยไทยได้ดุลการค้า 42,328.92 ล้านบาท โดยมีรายการสิ นค้าส่ งออก-นาเข้าที่สาคัญ
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5 อันดับแรก ดังนี้ สิ นค้าส่ งออกที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา มูลค่า 91,325.33 ล้านบาท (33%) เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ 25,851.68 ล้านบาท (9%) ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ มูลค่า 16,419.81 ล้านบาท (6%) ไม้แปรรู ป
มูลค่า 14,820.18 ล้านบาท (5%) รถยนต์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ มูลค่า 9,381.19 ล้านบาท (4%) และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูล ค่า 117,194.00 ล้านบาท (43%) สิ นค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ สื่ อบันทึกข้อมูล ภาพ
เสี ยง มูลค่า 23,557.62 ล้านบาท (10%) เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์ มูลค่า 22,536.76
ล้านบาท (10%) เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ มูลค่า 20,280.17 ล้านบาท (9%) ส่ วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ มูลค่า 18,417.58 ล้านบาท (8%) เครื่ องจักรที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมฯ มูลค่า
17,648.56 ล้านบาท (8%) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่า 130,222.58 ล้านบาท (55%)
ด่ านการค้าชายแดนที่ สาคัญได้แก่ ด่ านสะเดา จังหวัดสงขลา ส่ งออกคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
56.75 ขณะที่นาเข้าคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 82.83 และรองลงมาคื อ ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ส่ งออกคิดเป็ นร้อยละ 41.58 และนาเข้าคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.16 (ข้อมูลจากวารสารการค้าชายแดน
ฉบับมกราคม-มีนาคม 2558)
2.2

ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ

การค้า ระหว่า งประเทศมี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จภายในประเทศ เพราะตลาด
ต่ า งประเทศถื อว่า เป็ นแหล่ ง เงิ นที่ ส าคัญ ที่ จะนารายได้เข้า สู่ ป ระเทศ ดัง นั้นการค้า ระหว่า งประเทศ
(International Trade) จึงหมายถึ งกิ จกรรมที่มีการซื้ อขายแลกเปลี่ยน (Exchange) สิ นค้าและบริ การ
ระหว่างประเทศอาจเป็ นการแลกเปลี่ยนสิ่ งของกันโดยตรง หรื อการค้าโดยใช้เงินเป็ นสื่ อกลาง ทาให้เกิด
การเคลื่ อนย้ายเงิ นทุ นและวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆระหว่างประเทศ ซึ่ งมี ความสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้
1. เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
โดยเฉพาะในเรื่ องการส่ งออก ซึ่ งจะทาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว
2. มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ คือ มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเพื่อ
ผลิตสิ นค้าที่ตนถนัด และสามารถส่ งออกไปยังต่างประเทศที่ไม่ถนัดในการผลิตสิ นค้านั้นๆ
3. ทาให้ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัว เนื่ องจากมีการผลิ ตเพิ่มขึ้น ทาให้เกิ ดการจ้างงาน
เพิ่มมากขึ้น
4. ทาให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะการทางาน และด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สินค้า
มีคุณภาพที่สามารถส่ งออกและแข่งขันกับต่างประเทศได้
5. ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจากประเทศที่พฒั นาแล้วไปยังประเทศกาลัง
พัฒนา โดยเฉพาะในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
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โดยทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศที่สาคัญมีดงั นี้
2.2.1 ลักทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism)
เป็ นลัทธิ ที่ได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 16 ถึงกลางศตวรรษที่ 18 จากประเทศอังกฤษ สเปน
ฝรั่งเศส และเนเธอร์ แลนด์ ด้วยความเชื่ อว่าเป็ นวิธีเดียวที่ชาติจะมีความร่ ารวย และมีอานาจยิ่งใหญ่ คือ
การส่ งออกให้มากกว่านาเข้า และโลหะที่มีค่า คือทองคา หากประเทศใดมีทองคามาก ก็จะร่ ารวยและมี
อานาจมากขึ้ น ดัง นั้นนัก พาณิ ช ย์นิ ย มจึ ง สนับ สนุ นให้ รัฐ เร่ ง การส่ ง ออกและควบคุ ม การน าเข้า แต่
เนื่ องจากปริ มาณทองคามี อยู่จานวนจากัด ดังนั้นเมื่ อประเทศหนึ่ งได้รับประโยชน์ก็หมายความว่าอี ก
ประเทศก็จะเสี ยประโยชน์น้ นั ไป
2.2.2 ทฤษฎีความได้ เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory)
เป็ นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยุคแรกโดย อดัม สมิธ (Adam Smith: 1723-1790) ได้เขียนไว้
ในหนังสื อชื่อดัง An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) ให้เหตุผล
สนับสนุนการค้าเสรี วา่ “การค้าเสรี ทาให้เกิดการแบ่งงานกันทาระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการค้าเสรี
ยังทาให้ประเทศต่างๆ สามารถมุ่งเน้นเฉพาะการผลิ ตสิ นค้าที่ ใช้ตน้ ทุ นต่ าที่ สุด ” ตามทฤษฎี แต่ล ะ
ประเทศจะทาการผลิตสิ นค้าที่ประเทศตนมีความรู้ ความชานาญเป็ นพิเศษ หรื อสิ นค้าที่ประเทศมีความ
ได้เปรี ยบโดยสมบูรณ์ และนาเข้าสิ นค้าที่มีความเสี ยเปรี ยบโดยสมบู รณ์ ตัวอย่างเช่ น ประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย มีการผลิตสิ นค้า 2 อย่างเหมือนกัน คือ ข้าวกับยางพารา และสมมติวา่ ในการผลิตสิ นค้า
ทั้ง 2 อย่างนี้ ใช้แรงงานเป็ นปั จจัยการผลิ ตอย่างเดี ยว ดังนั้นมูลค่าสิ นค้าทั้ง 2 อย่างจึงคิดจากจานวน
แรงงานที่ใช้ในการผลิต ดังตารางเปรี ยบเทียบผลผลิตดังนี้
ตาราง 2.4 แสดงมูลค่าเปรี ยบเทียบของสิ นค้า 2 ชนิดตามทฤษฎีความได้เปรี ยบโดยเด็ดขาด
ผลผลิตจากแรงงาน 1 หน่วย
สิ นค้า
ไทย
มาเลเซีย
ข้าว (เกวียน)
20
8
ยางพารา (กิโลกรัม)
120
350
จากตารางแสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยมี ค วามได้เปรี ย บโดยสมบูรณ์ ในเรื่ องข้าว ในขณะที่ ประเทศ
มาเลเซี ยมีความได้เปรี ยบในการผลิตยางพารา ถ้าไทยมุ่งผลิตข้าวเป็ นพิเศษ และมาเลเซี ยมุ่งผลิตยางพารา
เป็ นพิเศษ ผลผลิ ตโดยรวมของข้าวและยางพาราในแต่ละประเทศก็จะเพิ่มขึ้น และทั้งไทยและมาเลเซี ย
ต่างก็จะได้รับส่ วนแบ่งปริ มาณผลผลิตที่มากขึ้นจากการค้าขายระหว่างกัน
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2.2.3 ทฤษฎีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory)
เป็ นทฤษฎี การค้าระหว่างประเทศโดย เดวิด ริ คาโด (David Ricardo: 1772-1823) กล่าวว่า
ประเทศที่ไม่มีความได้เปรี ยบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสิ นค้าทุกอย่าง กับประเทศอื่น ยังคงสามารถทา
การค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายได้ ประเทศที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพควรผลิตและส่ งออกเฉพาะสิ นค้า
ที่ประเทศตนมีความเสี ยเปรี ยบโดยสมบูรณ์นอ้ ยกว่า ถือได้วา่ สิ นค้านี้ เป็ นสิ นค้าที่ประเทศผลิตด้วยความ
ได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ ทฤษฎีน้ ี เป็ นที่รู้จกั และใช้อธิ บายสาเหตุของธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศจน
ปัจจุบนั อธิบายได้ดงั ตารางที่ 2.5
ตาราง 2.5 แสดงมูลค่าเปรี ยบเทียบของสิ นค้า 2 ชนิดตามทฤษฎีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ
ผลผลิตจากแรงงาน 1 หน่วย
สิ นค้า
ไทย
มาเลเซีย
ข้าว (เกวียน)
20
40
ยางพารา (กิโลกรัม)
100
400
จากตารางจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยเสี ยเปรี ยบในการผลิตสิ นค้าทั้ง 2 ชนิ ด แต่การผลิตข้าว (20 ต่อ 40)
เสี ยเปรี ยบน้อยกว่ายางพารา (100 ต่อ 400) ดังนั้นการค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ ายจึงควรอยูใ่ น
ลักษณะไทยขายข้าวให้มาเลเซี ย และซื้ อยางพาราจากมาเลเซี ย นัน่ เอง
2.2.4 ทฤษฎีต้นทุนค่ าเสี ยโอกาส (Opportunity cost Theory)
กล่าวถึงต้นทุนของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งเท่ากับจานวนของสิ นค้าชนิ ดที่สองที่ตอ้ งเสี ยสละไปเพื่อให้
ได้รับปั จจัยการผลิตหรื อทรัพยากรที่เพียงพอที่จะผลิตสิ นค้าชนิ ดแรก ทั้งนี้ แรงงานไม่ใช่ปัจจัยการผลิ ต
เพียงอย่างเดียวที่นามาใช้ในการผลิต ดังนั้นต้นทุนของสิ นค้าจึงเกิดขึ้นจากจานวนปั จจัยการผลิตทั้งหมด
ที่ใช้ในการผลิตสิ นค้านั้น ประเทศมีตน้ ทุนค่าเสี ยโอกาสสาหรับสิ นค้าหนึ่ งต่ากว่าถือว่ามีความได้เปรี ยบ
โดยเปรี ยบเทียบในสิ นค้านั้น จากตัวอย่างในตารางที่ 2.5 ถ้าจะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเกวียน ไทยต้อง
เสี ยสละยางพารา 5 กิโลกรัม (เพื่อที่จะปล่อยทรัพยากรให้เพียงพอผลิตข้าวเพิ่มอีกหนึ่ งเกวียน) ต้นทุนค่า
เสี ยโอกาสของข้าวในไทยคือ ยางพารา 5 กิโลกรัม ในประเทศมาเลเซี ยถ้าปราศจากการค้า ต้องเสี ยสละ
ยางพารา 10 กิโลกรัมในการผลิ ตข้าวเพิ่มขึ้น 1 เกวียน ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสของข้าวของมาเลเซี ย คือ
ยางพารา 10กิ โลกรั ม ดังนั้นต้นทุ นค่าเสี ยโอกาสในการผลิ ตข้าวของไทยต่ ากวาในมาเลเซี ย ไทยจึ งมี
ความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบเหนือมาเลเซียในการผลิตข้าว และมาเลเซี ยได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบใน
การผลิ ต ยางพารา โดยทั่ว ไปต้น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาสจะอธิ บ ายโดยเส้ น ความเป็ นไปได้ใ นการผลิ ต
(Transformation Curve) ที่แสดงส่ วนผสมต่างๆ ของทางเลื อกอื่นทั้งหมด สาหรั บสิ นค้าสองชนิ ดที่
ประเทศหนึ่งสามารถผลิตโดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้นความ
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ชันของเส้นความเป็ นไปได้ในการผลิต จึงหมายถึงอัตราเปลี่ยนแปลงของการแปรรู ป (Marginal Rate of
Transformation) ถ้าประเทศนั้นมีตน้ ทุนคงที่ เส้นความเป็ นไปได้เป็ นเส้นตรง ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสคงที่
2.2.5 ทฤษฎี Heckscher-Ohlin (H-O)
ทฤษฎีน้ ี เน้นในเรื่ องความแตกต่างกันของปั จจัยการผลิตเริ่ มต้น (Factor Endowments) ที่แต่ละ
ประเทศมีอยู่และราคาปั จจัยการผลิ ต (Factor Prices) ระหว่างประเทศ ซึ่ งถื อเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สุด
ของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีและรสนิยมเหมือนกัน) ตามทฤษฎีน้ ี แต่ละประเทศจะส่ งออก
สิ นค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดยเปรี ยบเทียบ ซึ่ งทาให้ราคาปั จจัยการผลิตถูก และนาเข้าสิ นค้า
เน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่หายากโดยเปรี ยบเทียบซึ่งมีราคาแพง
2.2.6 ทฤษฎี Leontief Paradox
ทฤษฎีน้ ี เป็ นการทดสอบเชิ งประจักษ์ของทฤษฎี H-O ทาโดย Leontief ในปี ค.ศ.1951 โดยใช้
ข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี ค.ศ.1947 จึงได้พบว่าประเทศสหรัฐอเมริ กามีการทดแทนการนาเข้า
ประมาณร้อยละ 30 เป็ นสิ นค้าที่ใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นมากกว่าการที่สหรัฐฯจะส่ งออก แม้วา่ สหรัฐฯจะเป็ น
ประเทศที่มีปัจจัยทุนมากที่สุดก็ตาม ผลที่ได้จึงตรงกันข้ามกับทฤษฎี H-O
2.2.7 ทฤษฎีวัฎจักรสิ นค้ า (Product Life Cycle)
เป็ นทฤษฎีที่ไม่ได้นาปั จจัยการผลิตมาพิจารณา ทฤษฎีน้ ี มีขอ้ สมมติฐาน 3 ข้อ คือ ข้อแรก ความ
ต้องการสิ นค้าภายในประเทศที่ นาเข้ามี มากพอที่ จะกระตุ น้ ให้เกิ ดการผลิ ตได้ ข้อที่ สอง ในการผลิ ต
สิ นค้าใหม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในราคาต่าพอที่จะทาให้ประเทศผูซ้ ้ื อผลิตสิ นค้าแข่งขันในตลาดได้
และข้อสุ ดท้ายคื อ การผลิ ตมี การประหยัดต่อขนาดโดยไม่ตอ้ งพิ จารณาว่าจะใช้แรงงานไร้ ฝีมื อหรื อ
แรงงานมีฝีมือเพียงใด
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ที่มา: ปรับปรุ งจาก Raymond Vernon, 1966

ภาพ 2.1

รู ปแบบการค้าระหว่างประเทศตามทฤษฎีวฏั จักรสิ นค้า

เรมอนด์ เวอร์ นอน (Raymond Vernon: 1913-1979) ผูศ้ ึกษาทิศทางการค้าของโลกหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 พบว่า ประเทศที่ผลิ ตสิ นค้าเทคโนโลยีหรื อค้นพบสิ นค้าใหม่ จะผลิตเพื่อสนองความต้องการใน
ประเทศและส่ งออกไปยังประเทศอื่น เพื่อให้การผลิตเกิดการประหยัดต่อขนาด และเมื่อการผลิตเข้าสู่ จุด
อิ่มตัว เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการก็จะถูกถ่ายทอดไปยังประเทศที่เคยนาเข้า ซึ่ งก็จะเริ่ มการผลิต
เพื่อทดแทนการนาเข้า และผลิต มากขึ้นก็จะส่ งออกสิ นค้าดังกล่าว ดังนั้นประเทศที่เคยส่ งออกอาจจะ
กลับมานาเข้าสิ นค้าดังกล่าวแทน เพราะสู ญเสี ยความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบไป โดยรู ปแบบการค้า
ระหว่างประเทศนี้เรี ยกว่า ทฤษฎีวฏั จักรสิ นค้า
นอกจากทฤษฎี ที่กล่ าวมาทั้ง 7 ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศยังมีทฤษฎี อื่นๆ ที่
อธิ บายการเกิ ดการค้าระหว่างประเทศ สาหรับการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ประเทศมาเลเซี ย จะอธิ บ ายด้วยทฤษฎี ใ ดทฤษฎี ห นึ่ ง คงไม่ ไ ด้ ขึ้ น กับ ลัก ษณะของสิ นค้า รสนิ ย ม
พฤติกรรมการบริ โภค ต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิต เป็ นองค์ประกอบ
2.3 ความสั มพันธ์ ทางการค้ าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
จากข้อมูลสถิ ติการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่กล่ าวมาข้างต้น จะ
พบว่าปริ มาณการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซี ย มี จานวนมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนการค้า
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ชายแดนทั้งหมด ดังนั้นจึงนับว่าประเทศมาเลเซี ยเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญของไทยในมิติดา้ นความสัมพันธ์ทาง
การค้า มีขอ้ มูลหลายด้านดังนี้
2.3.1 โครงการร่ วมมือทางการค้ าทีม่ ีประเทศไทยร่ วมกับประเทศมาเลเซียในภาครัฐ
ศูนย์บริ การข้อมูลการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Border Trade Service Center)
กรมการค้า ต่ า งประเทศ (2557) ได้ร วบรวมข้อมู ล การลงนามของประเทศไทยที่ มี ร่ วมกับ ประเทศ
มาเลเซียในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า ในมิติต่างๆ ดังนี้
1. โครงการความร่ วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ ายอินโดนีเซี ย-มาเลเซี ย-ไทย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle : IMT-GT)
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 มีการประชุมระดับผูน้ า IMT-GT Summit มาแล้ว 7 ครั้ง ครั้งล่าสุ ดจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน
ความร่ วมมือในกรอบ IMT-GT ประกอบด้วย 1) สาขาโครงสร้ างพื้นฐานและการคมนาคม 2)
สาขาการค้าและการลงทุ น 3) สาขาการท่ องเที่ ย ว 4) สาขาการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ 5) สาขา
การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่ งแวดล้อม 6) สาขาผลิตภัณฑ์และบริ การฮาลาล โดยประเทศ
ไทยเป็ นผูป้ ระสานงานในสาขาผลิตภัณฑ์และบริ การฮาลาล
2. คณะกรรมการว่า ด้ว ยยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาร่ ว มส าหรั บ พื้ น ที่ ช ายแดนไทย-มาเลเซี ย
(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for border areas: JDS)
นายกรัฐมนตรี ไทยและมาเลเซี ยได้เห็ นชอบให้จดั ตั้ง JDS เมื่อ 16 มกราคม 2547 มีการประชุ ม
มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งล่าสุ ด ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต
3. คณะกรรมาธิ การร่ วมว่าด้วยความร่ วมมือไทย-มาเลเซีย (Joint Commission: JC)
ลงนามเมื่ อ 29 มิ ถุ น ายน 2530 มี ก ารประชุ ม มาแล้ว 12 ครั้ ง ครั้ งล่ า สุ ด ระหว่า งวัน ที่ 14-15
ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต
4. คณะกรรมการร่ วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC)
ลงนามเมื่อ 6 ตุลาคม 2543 มีการประชุ ม แล้ว 1 ครั้ ง เมื่ อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ประเทศไทย ได้ทาความตกลงลงนามในสัญญาต่างๆ ระหว่างกัน 32 สัญญาดังนี้
1. ความตกลงว่ า ด้ ว ยการส่ งผู ้ ร้ ายข้ า มแดนระหว่ า งกรุ งสยาม-อั ง กฤษ (ลงนามเมื่ อ
วันที่ 4 มีนาคม 2454)
2. ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกของการเดินรถไฟ (ลงนามเมื่อปี 2465)
3. ความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดน (ลงนามเมื่อปี 2483)
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4. ความตกลงว่าด้วยการคมนาคมและขนส่ งทางบก (ลงนามเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2497)
5. ความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่ วม (ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2497)
6. ความตกลงว่า ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสื อเดิ นทางทูตและราชการ (ลงนามเมื่ อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2505)
7. ความตกลงว่าด้วยการบริ การเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2509)
8. ความตกลงว่าด้วยการศุลกากร (ลงนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2511)
9. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (ลงนามเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2513)
10. ความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางการประมง (ลงนามเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2514)
11. ความตกลงว่าด้วยการสารวจและปั กปั นเขตแดน (ลงนามเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2515)
12. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรร่ วมมาเลเซี ย - ไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2522)
13. ความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางการเกษตร (ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522)
14. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเล / ทะเลอาณาเขต (ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2522)
15. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีป (ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2522)
16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่ายผ่านแดนมาเลเซี ยไปยังสิ งคโปร์ (ลงนาม
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522)
17. ความตกลงว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าไป-กลับระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของมาเลเซี ย
ผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2523)
18. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซอ้ น (ลงนามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2525)
19. บันทึ กความเข้าใจว่าด้วยการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาลุ่ มน้ าโก-ลก (ลงนามเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2526)
20. ความตกลงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ งคณะกรรมาธิ การร่ วมไทย-มาเลเซี ย (ลงนามเมื่ อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2530)
21. ความตก ล งว่ า ด้ ว ย ก ารเดิ นเ รื อข้ า มฟ าก บริ เว ณปาก แม่ น้ าโก -ล ก (ล งนาม เมื่ อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2533)
22. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านการศึกษา (ลงนามเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536)
23. ความตกลงว่าด้วยการส่ งเสริ มและคุม้ ครองการลงทุน (ลงนามเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538)
24. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านยางพารา (ลงนามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542)
25. ความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือชายแดน (ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543)
26. ความตกลงว่าด้วยการค้าทวิภาคี (ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543)
27. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทา Bilateral Payment Arrangement (Account Trade) (ลงนาม
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544)
28. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือ 3 ฝ่ าย ด้านยางพารา อินโดนีเซี ย - มาเลเซี ย – ไทย (ลง
นามเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2545)
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29. บันทึกความเข้าใจเพื่ออานวยความสะดวกด้านพิธีการในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า (ลงนามเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2546)
30. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยกับมาเลเซี ย (ลงนามเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2546)
31. ความตกลงโครงการก่อสร้ างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลกแห่ งที่ 2 เชื่ อมบ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.
นราธิ วาส กับบ้านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน (ลงนามเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547)
32. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือทางการศึกษา (ลงนามเมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2550)
2.3.2 โครงการร่ วมมือทางการค้ าทีม่ ีประเทศไทยร่ วมกับประเทศมาเลเซียในภาคเอกชน
นอกจากความสัมพันธ์ในภาครัฐ เนื่องจากความสาคัญทางเศรษฐกิจการค้าที่ประเทศมาเลเซี ยเป็ น
คู่คา้ ลาดับต้นๆ ของประเทศไทย ในกลุ่มประชาคมอาเซี ยนเป็ นคู่คา้ ที่มีมูลค่าการค้าเป็ นอันดับสองรอง
จากประเทศสิ งคโปร์ เท่านั้น ดังนั้นภาคเอกชนจึงให้ความสาคัญและมีการเจรจาการค้าโดยมีการติดต่อ
อย่างเป็ นทางการ ดังนี้
1. สภาธุ รกิจมาเลเซี ย-ไทย (Malaysia-Thai Business Council: MTCC) เมื่อ 6 มิถุนายน 2545
2. การประชุมลิมอร์ ดาซาร์ (Lima Dasar Summit)
ตามยุทธศาสตร์ การค้าในอาเซี ยน โดยการขยายช่ องทางการค้าภายใต้นโยบาย “3 วงแหวน 5
ประตูการค้า” (โครงการ 5-5-5) ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดนราธิ วาส ปั ตตานี สตูล
สงขลาและยะลา กับ 5 รัฐตอนเหนื อของมาเลเซี ย คือ รัฐเคดาห์ กลันตัน ปี นัง เปรัค และเปอร์ ลีส ใน 5
สาขา ได้แก่ การค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ฮาลาล โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวและการศึกษา มีการ
ประชุมแล้ว 2 ครั้ง ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ รัฐปี นัง ประเทศมาเลเซีย
2.4

โอกาสและปั ญหาอุปสรรคทางการค้ าระหว่ างไทยกับมาเลเซีย
2.4.1 โอกาสและลู่ทางขยายการค้ า

ประเทศมาเลเซี ย มี ก ารขยายตัวสู ง อย่า งต่อเนื่ อง เพราะมี เสถี ย รภาพมัน่ คงทางการเมื อง แต่
อุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซี ยขณะนี้ เริ่ มมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และวัตถุ ดิบ ดังข้อมูลการ
ลงทุ นของมาเลเซี ยในไทย พบว่ามี การลงทุ นทางตรงตั้งแต่ปี 2549-2555 รวมมูลค่า 16,669.69 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ โดยในปี 2555 คิดเป็ นมูลค่า 3,918.68 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนใน
ภาคบริ การ เกษตร ผลิตภัณฑ์โลหะ และเคมีภณ
ั ฑ์และกระดาษ ในขณะที่ประเทศไทยเข้าไปลงทุน
ทางตรงในประเทศมาเลเซี ย ช่วงปี 2549-2555 รวมมูลค่า 9,091.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เฉพาะในปี 2555
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คิดเป็ นมูลค่า 2,477.89 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยกลุ่มบริ ษทั ที่เข้าไปลงทุนในมาเลเซี ย ได้แก่ เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ กลุ่มบริ ษทั ไทย-ซัมมิท เครื อซี เมนต์ไทย กลุ่มบริ ษทั สามารถ จะเห็นว่าอุตสาหกรรมที่ไทยเข้า
ไปลงทุ น เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ สิ น ค้า เกษตรและอาหารแปรรู ป โดยเฉพาะสิ นค้า ฮาลาล ธุ ร กิ จ ภัตตาคาร
ร้านอาหารไทย ธุ รกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว การก่อสร้างเนื่องจากโครงการรัฐมีจานวนมาก รวมทั้งการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งในด้าน Supply Chain ของอุตสาหกรรมในมาเลเซี ย และธุ รกิจอุตสาหกรรมกระดาษ โดย
การนาเข้าวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.4.2 ปัญหาและอุปสรรคทางการค้ า
ปั ญหาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซี ย แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบตามประเภท
การค้า (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557) ดังนี้
1. ปัญหาการค้าชายแดน
a. ด่ านสะเดา บริ เวณด่านชายแดนของไทยมีพ้ืนที่จากัด และมีความแออัดมากทาให้
การตรวจปล่อยสิ นค้าและผูโ้ ดยสารล่าช้า นอกจากนี้ การส่ งออกสิ นค้าผ่านแดน โดยเฉพาะสิ นค้าผัก
ผลไม้ จากมาเลเซี ยไปยังสิ งคโปร์ ผ่านเฉพาะด่านสะเดาเพียงแห่ งเดียว เนื่ องจากบันทึกความเข้าใจการ
ขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่าย (perishable goods) ผ่านแดนมาเลเซี ยไปยังสิ งคโปร์ กาหนดให้ด่านสะเดา
เพียงด่านเดียวที่สามารถขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่ายผ่านแดนไปยังสิ งคโปร์ ได้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการส่ งออก
สิ นค้าผ่านแดนในพื้นที่อื่นไม่สามารถทาธุ รกิจได้
b. ด่ านเบตง มี ปัญหาเส้ นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่ องจากต้องขึ้นเขาเป็ นระยะทาง
ยาว และมีความคดเคี้ยวลาดชันทาให้มีตน้ ทุนค่าขนส่ งทั้งสิ นค้านาเข้าและส่ งออกสู งกว่าด่านอื่นๆ
c. ด่ านวังประจัน ขาดสิ่ งอานวยความสะดวกทางการค้า เช่น ถนนเชื่ อมกับมาเลเซี ยไม่
สามารถรองรับรถตูค้ อนเทรนเนอร์ได้ ทาให้มีปริ มาณการค้าชายแดนน้อย
d. ท่ าเรื อตามะลัง เป็ นท่าเรื อขนาดเล็กจึงยังขาดสิ่ งอานวยความสะดวกทางการค้า
2. ปัญหาการลงทุนทางตรงในประเทศมาเลเซีย
a. ด้ านแรงงาน แรงงานในมาเลเซี ยค่อนข้างหายาก ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า บังคลาเทศ และด้วยเหตุที่ประชาชนชาวมาเลเซี ย มีหลายเผ่าที่มีวฒั นธรรม
ที่แตกต่างกัน มีฝีมือและความตั้งใจในการเรี ยนรู ้งานแตกต่างกันมาก รวมทั้งหากเป็ นมุสลิมก็มีขอ้ จากัด
ในการท างานไม่ ไ ด้เ ต็ ม ที่ ต้อ งมี พ กั ท าละหมาด หรื อ เมื่ อ ถึ ง เวลากลับ บ้า นก็ จ ะกลับ ทัน ที เป็ นต้น
กฎหมายของมาเลเซี ยค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้แรงงานค่อนข้างมาก การบริ หารงานบุคคล จึงเป็ นสิ่ งท้า
ทายความสามารถ ทั้งนี้ ผทู ้ ี่จะเข้าไปลงทุนต้องศึกษากฎหมายแรงงานอย่างดี รวมทั้งการคัดเลือกผูร้ ่ วม
ทุนที่ดี การเดินทางไปสารวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง เป็ นเงื่อนไขจาเป็ นสาหรับการลงทุน
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b. การไม่ ยอมให้ ชาวต่ างชาติ ถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ธุ รกิจเกษตรจาเป็ นต้องมีที่ดิน
แต่นกั ธุ รกิ จต่างชาติไม่สามารถซื้ อที่ดินได้ เพียงแต่ยอมให้เช่ากับรัฐบาลโดยตรงในระยะยาว 30-40 ปี
อี ก ทั้ง ถู ก จากัดขนาดพื้ นที่ และถู ก ก าหนดท าเลที่ ต้ งั ปั จจุ บ นั นัก ธุ รกิ จไทยได้แก้ปั ญหาด้วยการท า
Contract Farming โดยตรงกับชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นวิธีที่รัฐบาลสนับสนุน เนื่ องจากถือว่าเป็ นการส่ งเสริ มการ
จ้างงานชาวมาเลเซี ย เช่น การทาฟาร์ มสุ กร เป็ นต้น
3. ปัญหาการค้าและอุปสรรคอื่นๆ
a. ปั ญหาความไม่ สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ งผลให้การบรรทุกสิ นค้าเพื่อการ
ส่ งออกไปยังประเทศมาเลเซี ย ไม่กล้าขนส่ งสิ นค้าเข้าไปในพื้นที่ 3 จังหวัด ต้องจอดรถขนถ่ายสิ นค้าที่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
b. การลักลอบทาการค้ าข้ ามแดน ตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซี ย ซึ่ งมีระยะทางยาว
มาก มี การลักลอบทาการค้าข้ามแดนโดยไม่เสี ยภาษี สิ นค้าไทยที่ ลกั ลอบเข้ามาเลเซี ย ได้แก่ ข้าวสาร
ผลไม้ ส่ วนสิ นค้ามาเลเซี ยที่ลกั ลอบเข้าไทย ได้แก่ น้ ามันปาล์ม สุ รา บุหรี่ ผลไม้เมืองหนาว และเนื้ อวัว
แช่แข็ง
c. การกี ดกันการค้ า มาเลเซี ยกีดกันการนาเข้าข้าว โดยให้ องค์การค้าข้าวเปลื อกและ
ข้าวสารแห่ งชาติ (BERNAS) ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิ จผูกขาดการนาเข้าข้าวแห่ งมาเลเซี ยและการกระจาย
แหล่งนาเข้าข้าวจากต่างประเทศ มีการใช้มาตรการห้ามนาเข้าข้าวชัว่ คราวในช่วงที่ผลผลิ ตในประเทศ
ออกสู่ ตลาดค่อนข้างมาก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ และการนาเข้าข้าวของมาเลเซี ยขึ้นอยูก่ บั
ราคาของข้าว เนื่ องจากมาเลเซี ยจะนาเข้าข้าวมาผสมกับข้าวของมาเลเซี ยเพื่อจาหน่ า ยให้ประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวจากเวียดนามซึ่ งมีราคาถูกกว่าข้าวไทยมาก ซึ่ งเป็ นการจากัดโอกาสการขยายตลาด
ข้าวไทยในมาเลเซีย
2.5

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.5.1 พฤติกรรมการค้ าชายแดน

รายงานการวิจยั เรื่ อง การค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย (2545) ศึ กษาลักษณะสภาพการค้า การ
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซี ย การเตรี ยมความพร้ อมรองรับการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จการค้า
ชายแดน ทัศนคติ ของผูป้ ระกอบการ และหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จการค้าชายแดนไทยมาเลเซี ย มี ข ้อมู ล เป็ นประโยชน์ เกี่ ย วข้องกับ การค้าไทย-มาเลเซี ย โดยพบว่า สภาพการค้า เศรษฐกิ จ
ชายแดน ภาครัฐให้การสนับสนุ นธุ รกิ จการค้าชายแดน อยู่ระดับปานกลาง ธุ รกิ จการค้าที่ดาเนิ นการส่ วน
ใหญ่เป็ นธุ รกิ จประเภทร้ านค้า ท่องเที่ ยว โรงแรมที่พกั โดยสิ นค้าที่ทาการซื้ อขายเป็ นสิ นค้าประเภท
อุปโภคบริ โภค เสื้ อผ้า ผัก ผลไม้ และขนมขบเคี้ยว ลักษณะซื้ อขายโดยมีสถานที่ต้ งั แน่นอน และนัดพบ
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ตามตลาดนัด บ้า ง การซื้ อ ขายโดยตรงไม่ ผ่ า นนายหน้ า ราคาสิ น ค้า ขึ้ น ลงไม่ แ น่ น อนขึ้ น กับ อัต รา
แลกเปลี่ยน สิ นค้าที่ทาการซื้ อขายมีลกั ษณะเหมือนกับสิ นค้าทัว่ ไปในท้องตลาด คุณภาพของสิ นค้าที่ซ้ื อ
ขายบริ เ วณชายแดนส่ วนใหญ่ ส ะอาด ปลอดภัย ได้ม าตรฐาน แหล่ ง ที่ ม าของสิ น ค้า ที่ ซ้ื อขายมาจาก
ประเทศไทย (40.27%)และสิ นค้าจากประเทศมาเลเซี ย (32.01%) การชาระค่าสิ นค้านิ ยมใช้เงินบาทและ
เงิ นริ งกิ ต (76.71%)วิธีการชาระค่าสิ นค้าบริ เวณชายแดนชาระด้วยเงิ นสดโดยตรงผ่านระบบสถาบัน
การเงิ นเล็กน้อย และชาระโดยวิธีอื่น เช่ น การแลกสิ นค้ากับสิ นค้า การใช้บตั รเครดิ ต เงิ นทุ นที่ใช้ทา
ธุ รกิ จส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นทุ นของตนเอง จากสถาบันการเงิ นและหุ ้นส่ วน สภาพการหมุ นเวียนเงิ นตรา
บริ เวณชายแดนอยู่ในระดับปานกลาง (67.81%) เป็ นข้อมูลพฤติกรรมการค้าชายแดน ที่เกิ ดจากบุคคล
ซื้ อขายในระดับจุลภาค เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคล ส่ วนงานวิจยั เรื่ อง การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน
5 ประเทศ (2548) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาด้านรู ปแบบการค้า การชาระเงิน เป็ นภาพมหภาค
พบว่า จุดการค้าชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซี ย มีจุดถาวร 7 จุด ไม่มีจุดผ่อนปรน จุดการค้าที่สาคัญคือ
ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา การนาเข้าสิ นค้าจากมาเลเซี ย สิ นค้าที่สาคัญได้แก่
เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่แหล่งประเทศมาเลเซี ย รองลงมา ได้แก่ สิ งคโปร์
สหรัฐอเมริ กาและญี่ปุ่น ผ่านประเทศมาเลเซี ยมา การส่ งออกไปมาเลเซี ย สิ นค้าที่สาคัญได้แก่ สิ นค้า
เกษตร(ยางพารา ไม้ยางพารา) และประมง (สัตว์น้ า) โดยประเทศมาเลเซี ย ต้องการน้ ายางข้น เพื่อผลิ ต
สิ นค้าถุงมือยาง กรณี ที่เป็ นยางแท่ง ยางแผ่นรมควันและถุงมือยางส่ งลงเรื อที่ท่าเทียบเรื อปี นัง ส่ งไปยัง
ประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา และจีน เป็ นต้นส่ วนสัตว์น้ า ส่ งไปเกาะปี นัง เมืองกัวลาลัมเปอร์
เมืองยะโฮบารู ห์ ประเทศสิ งคโปร์ และอื่นๆ ส่ วนรัฐกลันตัน และรัฐตรังกานู ส่ วนใหญ่ผา่ นด่านศุลกากร
ตากใบ ดุลการค้าชายแดนเฉลี่ยปี 2545-2547 ไทยมีฐานะเกินดุลการค้ากับประเทศมาเลเซี ยประมาณ 70
พันล้านบาท การชาระเงินค่าสิ นค้า จากผลการสารวจการค้าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซี ย พบว่า ชาระ
ผ่า นระบบธนาคาร(67%)ไม่ ผ่า นระบบธนาคาร (13%)ที่ เหลื อ ช าระค่ า สิ น ค้า ทั้ง สองรู ป แบบ(20%)
บทบาทของเงิ นท้องถิ่ น ส่ วนใหญ่นิยมชาระค่าสิ นค้าด้วยเงิ นริ งกิ ตมากกว่าเงิ นบาท และธุ รกรรมมัก
ไม่ได้ผา่ นระบบธนาคาร เหตุผลสาคัญที่ใช้เงินริ งกิต ได้แก่ พ่อค้ามาเลเซี ยมีอานาจต่อรองมากกว่า ความ
กังวลเรื่ องค่าเงินผันผวน ส่ วนการชาระเงินไม่ผา่ นระบบธนาคาร เป็ นวัฒนธรรมทางการค้าที่เป็ นมาแต่
ดั้ง เดิ ม ต่ อ มาในปี 2554 มี ผลงานวิจยั ที่ แสดง การค้า ขายระหว่า งประเทศไทย-มาเลเซี ย (2554)
ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศมาเลเซี ยในปี 2009-2010 สิ นค้าส่ งออกที่สาคัญได้แก่ ยางพารา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุ ป กรณ์ และส่ วนประกอบ รถยนต์ อุ ปกรณ์ และส่ วนประกอบ น้ ามันส าเร็ จรู ป
แผงวงจรไฟฟ้ า เคมีภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่ องจักรและส่ วนประกอบของเครื่ องจักร เม็ดพลาสติก เหล็ก
เหล็ ก กล้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้า น าเข้า ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ น้ า มัน ดิ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่ วนประกอบ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องจักรไฟฟ้ าและส่ วนประกอบ สื่ อบันทึกข้อมูล ภาพ เสี ยง แผงวงจรไฟฟ้ า
เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน น้ ามันสาเร็ จรู ป สิ นแร่ โลหะอื่ นๆ และลู่ทาง
การค้าและการลงทุน ได้แก่ สิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ สิ นค้าอาหารผักและผลไม้ ของใช้ตกแต่งบ้าน ของขวัญ
ของชาร่ วยและสิ นค้า OTOP ร้านอาหารไทย และเครื่ องสาอาง
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2.5.2 ปัญหาการค้ าชายแดนระหว่างไทย มาเลเซีย
รายงานการวิจยั เรื่ อง การค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย (2545) พบว่า ปั ญหาการค้าชายแดน ได้แก่
ช่วงเวลาปิ ดเปิ ดด่านมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุ รกิจการค้าชายแดน รัฐบาลและผูป้ ระกอบธุ รกิจการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซี ย มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมในอนาคตรองรั บ การเจริ ญเติ บ โตของธุ รกิ จการค้า
ชายแดน ประกอบด้วย การเพิ่มสิ่ ง อานวยความสะดวกแก่ ก ารค้า ชายแดน การร่ วมมื อระหว่า งไทยมาเลเซี ย ลดภาษีการค้าระหว่างกัน การขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น การเร่ งเจรจาเปิ ดด่านถาวร 24 ชัว่ โมง
การขยายพื้นที่คา้ ขายเพิ่มขึ้น การเร่ งสร้ างเส้นทางเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่ อมการขนส่ งสิ นค้าให้สะดวก รวดเร็ ว
การลดขั้นตอน พิธีการทางศุลกากรให้น้อยละ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ร่ วมมือระหว่าง
ไทย-มาเลเซี ย ปราบปรามการก่อการร้ายให้น้อยลง การขยายแหล่งเงินทุนแก่ผปู ้ ระกอบการ การเจรจา
อนุญาตนาเข้าผักสด ข้าว เนื้ อสัตว์ ผลไม้ เครื่ องใช้อุปโภคบริ โภคเข้าออกโดยไม่จากัดโควตา การเจรจา
อนุญาตให้รถบรรทุกสิ นค้าของไทยสามารถเข้าไปขนถ่ายสิ นค้าในประเทศมาเลเซี ยโดยไม่จากัดโควตา
การขยายด่านศุลกากรเพิ่ม และปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นกับการค้าบริ เวณชายแดนไทย-มาเลเซี ย ประกอบด้วย
สิ นค้า ไทยบางชนิ ด ยัง ไม่ ไ ด้ม าตรฐานฮาลาล การค้า ขายยัง มี ล ัก ษณะเป็ นสิ นค้า หนี ภ าษี ไทยยัง คง
เสี ยเปรี ยบการค้ากับประเทศมาเลเซี ย ไม่ว่าจะในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ความรักชาติของมาเลเซี ย ความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนการทาพิธีกรรมทางศุลกากร เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิ ต ราคาสิ น ค้า ที่ มี ร าคาถู ก กว่า ประเทศไทย การขนส่ ง สิ น ค้า ยัง ถู ก ตรวจสอบใบอนุ ญาตส่ ง ของ
ใบเบิกทางทาให้เสี ยเวลาอย่างมาก การผิดสัญญาซื้ อขายสิ นค้าของผูซ้ ้ื อชาวมาเลเซี ย การฉ้อโกงซึ่ งไม่
สามารถเอาความผิดทางกฎหมายได้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าชาวมาเลเซี ย การจัดระเบียบที่พกั อาศัย ที่ทาการค้า
อาคารพาณิ ชย์ สถานบันเทิงไม่มีการจัดเป็ นระบบที่ดี และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่ วนยังคงทุจริ ตต่อหน้าที่
รับเงินใต้โต๊ะ และจากบทความของสุ มาลี สุ ขดานนท์ (2547) กล่าวถึงปั ญหาการค้าชายแดน

ไทย-มาเลเซี ย ปั ญหาการลักลอบเข้าเมืองและการลักลอบสิ นค้าน้อยมาก ปั ญหาการค้าชายแดน
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการกี ดกันทางการค้าและการสงวนอาชี พให้กบั คนในประเทศ ซึ่ งได้แก่ 1)
ปั ญหาที่ เกิ ดจากการขนส่ งสิ นค้าผ่านแดนไปยังสิ งคโปร์ ที่ ยินยอมให้ไทยขนส่ งผ่านได้ปีละ
30,000 ตันโดยไม่เสี ยภาษี หากขนส่ งเกิ นกว่านี้ ตอ้ งเสี ยภาษีตามปกติ นอกจากนี้ การขนส่ ง
จะต้อ งปิ ดหี บห่ อที่ ด่า นศุ ลกากรบูกิต กายูฮิต มั ของมาเลเซี ย และเปิ ดหี บห่ อ ที่ ด่านศุลกากร
Woodsland ของสิ งคโปร์ นอกจากนี้ มาเลเซี ยยังกาหนดเส้นทางที่ ใช้ ซึ่ งต้องผ่านจุ ดตรวจ 5 จุ ด
ได้แก่ Changloon, N Tebai, Tapale, Ayer Hitam และ Johor Bahru 2) ปั ญหารถบรรทุก 2 ทะเบียน
เนื่ องจากทางการมาเลเซี ยไม่อนุ ญาตให้รถบรรทุกสิ นค้าของไทยเข้าไปส่ งสิ นค้าในมาเลเซี ย
เพื่อสงวนอาชีพให้กบั ชาวมาเลเซี ย ทาให้รถบรรทุกต้องส่ งสิ นค้าที่ด่านพรมแดน เสี ยเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งเพิ่ม 3) มาตรการกี ดกันทางการค้าของมาเลเซี ย ส่ งผลกระทบต่อสิ นค้า
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ไทยที่ส่งออกไปยังมาเลเซี ยจานวน 38 รายการ เช่น ข้าวสาร ก่อให้เกิ ดการลักลอบการนาเข้า
ข้าวบริ เวณชายแดน ส่ วนงานวิจยั เรื่ อง การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ (2548) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ปั ญหาอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย ได้แก่ การแข่งขันกันตัด
ราคาเพื่อแย่งส่ วนแบ่งการตลาดในตลาดต่างประเทศ ปั ญหาระเบียบขั้นตอน การคมนาคมไม่สะดวก
บริ เวณด่ านมี พ้ืนที่ คบั แคบ และภาษา เป็ นต้น ข้อก าหนดของทางการมาเลเซี ยด้านการคมนาคม ไม่
อนุ ญาตให้รถบรรทุกสิ นค้าของไทย เดิ นทางเข้าไปส่ งสิ นค้าในมาเลเซี ย ต้องเปลี่ ยนรถที่บริ เวณด่ าน
ส่ วนกรณี ที่นารถยนต์ผา่ นเข้า-ออกมาเลเซี ยต้องจดทะเบียนและทาประกันภัย เป็ นการสร้างภาระต้นทุน
การดาเนินธุ รกิจ
เมื่อประเมินแล้ว ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่มีการนาเสนอก่อนหน้านี้ในงานวิจยั ก่อนหน้าได้แก่
1. การพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา และ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เนื่ องจากพื้นที่ค่อนข้างจากัด เป็ น
อุปสรรคต่อการสัญจรไปมาระหว่างกัน
2. เส้นทางการลาเลียงสิ นค้าระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อหาลู่ทางการส่ งออกใหม่ๆ
3. การแข่งขันการตัดราคาจาหน่ายสิ นค้า ควรมีระบบราคากลาง
4. การขนส่ งโดยรถของมาเลเซี ย ควรมีการเจรจาต่อรองกับทางการมาเลเซี ยให้ระบบขนส่ งของ
ไทยเข้าไปในมาเลเซี ยได้ เช่นเดียวกับที่รถมาเลเซี ย เข้ามาในไทยได้
5. ควรส่ งเสริ มนโยบายการค้าแบบหักบัญชีให้มากขึ้น
จากข้อมู ล งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อง การค้า ชายแดนส่ วนใหญ่ จะเป็ นการซื้ อขายโดยตรงไม่ ผ่า น
นายหน้า สิ นค้าที่ซ้ื อขาย มักจะเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป แต่ของประเทศไทย กับมาเลเซี ย มูลค่าที่
ปรากฏเป็ นทางการพบว่ า เป็ นสิ น ค้า ทุ น ส่ ว นสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โภคเป็ นรายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักท่องเที่ ยว สาหรั บงานวิจยั ชิ้ นนี้ มุ่งเน้นไปที่ กลุ่ มผูป้ ระกอบการในประเทศไทยที่ มีการค้ากับชาว
มาเลเซี ย โดยส่ วนใหญ่มีการขนส่ งผ่านด่านอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเน้นผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ น
อาเภอสะเดา และอาเภอหาดใหญ่ ซึ่ ง เป็ นเมื อ งหน้า ด่ า นที่ ภาวะเศรษฐกิ จขึ้ นลงตามการค้า กับ ชาว
มาเลเซี ย ดัง นั้นเพื่ อให้ท ราบสถานการณ์ พ ฤติ กรรมการค้าระหว่า งผูป้ ระกอบการชาวไทยและชาว
มาเลเซี ยในเมืองชายแดน ทาให้ประเมินโอกาส และปั ญหาในการค้าขายชายแดน ส่ วนประโยชน์จาก
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ทาให้หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ทราบปั จจัยที่สนับสนุ นและปั ญหาของผูป้ ระกอบการ
ไทย ทาให้สามารถไปกาหนดนโยบายช่ วยเหลื อผ่า นภาครั ฐ สาหรั บด่ านศุ ล กากรและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องจะได้ขอ้ มูลเช่นกันเพื่อปรับปรุ งบริ การหรื อวางนโยบายในการสนับสนุ นให้การค้าชายแดนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นต่อไป

บทที่ 3 วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ได้ออกแบบการวิจยั เป็ นแบบผสมผสาน (Mixed Method) รู ปแบบเชิงปริ มาณ
และเชิ งคุ ณภาพ รายละเอียดในบทนี้ นาเสนอ การออกแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
สร้างเครื่ องมือวิจยั และการหาคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล การเตรี ยมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
นาเสนอผลการวิจยั
3.1 กำรออกแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาถึงสภาพการค้าชายแดนประเทศไทย-มาเลเซี ย โดยการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการ
วิเคราะห์เป็ น 2 รู ปแบบดังนี้ รู ปแบบแรก ศึกษาพฤติกรรมการค้าของผูป้ ระกอบการตลาดด่านนอก
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และผูป้ ระกอบการในตลาดอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ทาการค้าขาย
กับชาวมาเลเซี ย ส่ วนรู ป แบบที่ สอง เป็ นการศึ กษาหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องส่ งเสริ ม
การค้าระหว่างคนไทยกับชาวมาเลเซี ย มีการส่ งเสริ มและพัฒนารู ปแบบการอานวยความสะดวกอย่างไร
บ้าง ดังนั้นนักวิจยั จึงเลือกใช้รูปแบบการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) (Creswell, 2003,
218-219) ซึ่ งประกอบด้วยวิธีเชิงปริ มาณ ที่เป็ นการรวบรวมข้อมูลปริ มาณมากในการประมวลภาพรวม
การค้าขาย จากกลุ่มผูค้ า้ ในตลาดสะเดา และตลาดหาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นแหล่งเศรษฐกิ จใหญ่ ที่ชาวมาเลเซี ย
เข้า มาให้บ ริ ก ารจานวนมาก และใช้วิธี เชิ งคุ ณภาพ รวบรวมข้อมูล จากธุ รกิ จขนาดใหญ่ หน่ ว ยงาน
ราชการ สมาคม หอการค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
3.1.1 วิธีเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามกับกลุ่มผูป้ ระกอบการในตลาดด่านนอก และตลาดอาเภอหาดใหญ่ การ
วิเคราะห์ ข้อมูล (data analysis) จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ส ถิ ติ ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติไคสแควร์ (Pearson Chi-square)
3.1.2 วิธีเชิ งคุณภาพ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับ ตัวแทนองค์กรในภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย นาย
ด่านศุลกากรที่ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดสงขลา ผูป้ ระกอบการ กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ พาณิ ชย์จงั หวัดสงขลา รวมผูใ้ ห้สัมภาษณ์ประมาณ 20 คน การวิเคราะห์
ข้ อมูล (data analysis) ทาการถอดบันทึกคาสัมภาษณ์จากนั้นนามาแยกประเด็นที่ได้มาแจกแจงเป็ นส่ วน
ปั ญหา และการสนับสนุนการค้าชายแดนจากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ จึงได้แบ่งประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี้
3.2.1 งำนเชิงปริมำณ ประชากร (N) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการชาวไทย ใน 2 พื้นที่ ที่ทา
การค้าขายบริ เวณตลาดด่านนอก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จานวนประมาณ 718 แห่ ง (เทศบาลตาบล
ส านัก ขาม, 2558) และ บริ เ วณตลาดในเขตอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่ งมี จ านวนนับ ไม่ ถ้ว น เพราะมี
ผูป้ ระกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้าที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ส่ วนใหญ่เป็ นแผงลอยริ มถนน
กลุ่มตัวอย่าง (n) ใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.Cochran (1953)
P(1  P)Z2
n
d2

โดย

แทนค่า

P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (งานนี้ใช้สัดส่ วน 50% หรื อ 0.50)
Z คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (Z=1.96)
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ เท่ากับ 0.05
n

0.5 (1  0.5) 1.96 2
0.05 2

384.16 คน
ทีมวิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คนเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) แต่ละพื้นที่เก็บข้อมูลที่ละ 400 คน
n

3.2.2 งำนเชิ งคุณภำพ
ประชากร ได้แก่ ตัวแทนภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดสงขลา ผูป้ ระกอบการ ธนาคารเพื่อการ
ส่ งออก สาขาสงขลา ตัวแทนภาครัฐบาล นายด่านศุลกากรที่สาคัญ ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ พาณิ ชย์
จังหวัดสงขลา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น
กาหนดเกณฑ์ การเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (key informants) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซี ย เช่น นายด่านศุลกากร พาณิ ชย์จงั หวัด
ตัวแทนผูป้ ระกอบการขนส่ งระหว่างประเทศ หอการค้าจังหวัดสงขลา เป็ นต้น โดยจะสัมภาษณ์บุคคล
จากสถานที่ทางานเจาะจงขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ รวมผูใ้ ห้สัมภาษณ์ประมาณ 20 คน
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3.3 กำรสร้ ำงเครื่องมือวิจัย และกำรหำคุณภำพ
3.3.1 ข้ อมูลเชิ งปริมำณ

การสร้ างแบบสอบถามสาหรั บผู้ประกอบการ
ขั้นตอนแรก ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการค้าชายแดน รวบรวม
นามาเป็ นแนวทางในการสร้ างคาถาม ทั้งนี้ ตอ้ งให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ตอบคาถาม
วิจยั ทั้งพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการ และลูกค้าที่เลื อกซื้ อสิ นค้าในตลาดชายแดน เนื่ องจากข้อมูลใน
แบบสอบถามมีระดับการวัดแบบกลุ่ม (Nominal Scale) ทั้งฉบับ ดังนั้นการหาคุณภาพเครื่ องมือจึงเป็ นการ
หาค่าความตรง (Validity)
ขั้น ตอนที่ ส อง จัด ท าร่ า งแบบสอบถามในขั้น แรก น าไปให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบ
แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความตรง (validity) เชิ งเนื้ อหา 3 ท่าน หาค่า IOC แล้วตัดหรื อปรับปรุ งข้อ
คาถามที่ผทู้ รงคุณวุฒิเสนอแนะ จนได้ฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่สาม การนาไปทดลองใช้ หลังจากสร้างแบบสอบถามสาหรับผูป้ ระกอบการเสร็ จ
แล้ว จะน าไปทดลอง เพื่ อตรวจสอบความตรง อี กครั้ ง และยังสามารถน าผลการทดลองมาปรั บปรุ ง
แบบสอบถาม เช่ น พิจารณาการใช้คา และความเข้าใจในภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนความผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะในเชิ งปฏิ บตั ิน้ นั เมื่อนาแบบสอบถามไป
ใช้จริ งแล้ว ถ้าพบความผิดพลาดจะไม่อาจแก้ไขได้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จะต้องพิถีพิถนั เป็ นพิเศษ
เครื่ องมือที่ในการวิ จยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้ศึกษาแนวคิด และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อสร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุ มสามารถตอบวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั และ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาด้วยการวิเคราะห์ดชั นี ความสอดคล้อง (ItemObjective Congruence: IOC) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ค่า IOC = 0.8 เนื้ อหาแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม คาถามแบบปลายปิ ด คาตอบ
แบบมีตวั เลือก โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ Nominal และ Ordinal
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการค้าชายแดนและการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับAEC คาถามแบบปลาย
ปิ ด คาตอบแบบมีตวั เลือกโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ Nominal และ Ordinal
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open ended)
ให้ผตู้ อบได้เขียนปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ Nominal
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3.3.2 ข้ อมูลวิธีเชิงคุณภาพ
กาหนดแนวทางการสั มภาษณ์ (guide line) ตามกรอบแนวคิดทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั
3.4 กำรรวบรวมข้ อมูล
3.4.1 ข้ อมูลเชิ งปริมำณ

ขั้นตอนแรก การอบรมผู้ช่วยวิจัย ผูช้ ่วยวิจยั จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการ
ทั้งหมด เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถามและแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น รับรู ้ขอ้ มูลและการเก็บ
ข้อมูลยังสถานที่ทางานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อกาหนดวัน เวลา และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่สอง การเก็บข้ อมูล (data collection) คณะนักวิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เดินทางไปเก็บข้อมูล
ตามแผน และวัน เวลาที่กาหนด โดยในแต่ละตลาดจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-3 คน กระจายไปเก็บ
แบบสอบถามกับผูป้ ระกอบการโดยตรง
ขั้นตอนที่สาม การตรวจสอบข้ อมูล (data verification) ในการเก็บข้อมูล ผูช้ ่วยนักวิจยั จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาตอบ ก่อนรับแบบสอบถามคืนมา ถ้าพบว่ายังขาดความ
สมบูรณ์ ผูช้ ่วยนักวิจยั จะต้องทาการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ต่อไป
3.4.2 ข้ อมูลวิธีเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนแรก ฝึ กอบรมผู้ช่วยวิจัยในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยให้ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์การ
วิจยั และแนวทางการสัมภาษณ์ จากนั้นให้ทดลองสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ เพื่อนาผลการ
สัมภาษณ์มาแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะลงไปเก็บข้อมูลจริ ง การทดลองสัมภาษณ์ก่อน จะช่วย
ลดความบกพร่ องที่จะเกิดขึ้นได้มาก เช่น ลดความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้น มีทกั ษะในการเตรี ยมเครื่ องมือ
ประกอบ เช่น เทปบันทึกเสี ยง การเตรี ยมสมุดบันทึก การถ่ายภาพ การเตรี ยมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็ น
ธรรมเนียม และเป็ นการแสดงน้ าใจที่สละเวลาให้สัมภาษณ์ และเพื่อความสะดวกในการที่จะกลับมา
สัมภาษณ์เพิ่มเติมในกรณี ที่ขอ้ มูลยังไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่สอง การเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (in-depth interview) ดาเนินการ
สัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เลือกตามเกณฑ์ โดยนักวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ที่ผา่ นการอบรมแล้ว โดย
สัมภาษณ์ให้ได้คาตอบตามแนวทางที่เตรี ยมไว้ในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะเป็ นการพูดคุยที่
เป็ นธรรมชาติมากที่สุด ข้อคาถามจะสลับไป-มาได้ตามสถานการณ์ ในการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผูใ้ ห้
สัมภาษณ์บนั ทึกคาสัมภาษณ์ ถ้าไม่ได้รับการอนุ ญาต ก็จะงดเว้นการบันทึกเสี ยง ทั้งนี้เพื่อเป็ นความ
สะดวกใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทาการจดบันทึกไปพร้อมๆ
กับการบันทึกเทป ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์วา่ ครบถ้วนหรื อไม่
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 ข้ อมูลเชิ งปริมาณ

ขั้นตอนแรก การเตรี ยมข้ อมูลก่ อนการวิเคราะห์ (data processing) ผูช้ ่วยวิจยั จะทาการบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมที่เตรี ยมไว้ โดยลงรหัสตามที่กาหนดไว้ ส่ วนข้อมูลที่เป็ นการเติมคา (text) จะ
จัดพิมพ์ลงในโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์เชิงเนื้อหาได้ต่อไป
ขั้น ตอนที่ ส อง การวิ เคราะห์ ข้ อมูล (data analysis) จะท าการวิเคราะห์ ข้อมู ลทางสถิ ติ เพื่ อให้ตอบ
วัตถุ ประสงค์การวิจ ัย สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ครั้ งนี้ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้ อยละ ความถี่ และสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติไคส
แควร์ (Pearson Chi-square)
3.5.2 ข้ อมูลวิธีเชิงคุณภาพ
การถอดคาสัมภาษณ์ และพิมพ์ คาสั มภาษณ์ (transcripts) จะทาการถอดบันทึกคาสัมภาษณ์และ
พิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ แยกประเด็นนาไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และแยกหน่วยงานที่
สัมภาษณ์ หรื อการเข้าสังเกตการณ์ในกิจกรรมที่หน่วยงานจัดเพื่อส่ งเสริ มการค้าชายแดน
3.6 การนาเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจยั จะได้จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้ง สองประเภท โดยการสั งเคราะห์ ผลออกมาเป็ น
คาตอบเดียว จะไม่เสนอผลแยกเป็ น 2 ส่ วน ทั้งนี้ ปรัชญาของการวิจยั แบบผสานวิธี มีเป้ าหมายเพื่อให้ได้
ข้อมูลรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คาตอบที่สมบูรณ์ที่สุด

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ในงานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ได้อ อกแบบการน าเสนอข้อ มู ล
ตามลาดับ ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง พฤติ กรรมการค้าของผูป้ ระกอบการชาวไทย
พฤติกรรมการจับจ่ายของกลุ่มชาวมาเลเซี ยในตลาดไทย ปั ญหาการค้าขายชายแดน และการเตรี ยมความ
พร้อมในการรองรับการเปิ ดประชาอาเซียนของผูป้ ระกอบการชาวไทย
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากรของงานวิ จยั คื อ ผูป้ ระกอบการชาวไทยในตลาดด่ า นนอกและตลาดอ าเภอ
หาดใหญ่ โดยเก็ บพื้ นที่ ล ะ 400 คน มี ก ารจาแนกลัก ษณะประชากรโดยแบ่ ง ตามเพศ อายุ ศาสนา
ภูมิลาเนา และระดับการศึกษา ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 : แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
138
34.5
141
35.3
279
34.9
เพศ
ชาย
258
64.5
228
57.0
486
60.8
หญิง
4
1.0
31
7.8
35
4.3
เพศที่สาม
103
25.8
81
20.3
184
23.0
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
183
45.8
129
32.3
312
39.0
30 – 45 ปี
114
28.4
190
47.4
304
38.0
มากกว่า 45 ปี
280
70.0
208
52.0
488
61.0
ศาสนา
พุทธ
98
24.5
175
43.8
273
34.1
อิสลาม
22
5.5
17
4.3
39
4.9
คริ สต์
354
88.5
348
87.0
702
87.8
ภูมิลาเนาเดิม
สงขลา
46
11.5
52
13.0
98
12.2
ต่างจังหวัด
293
73.3
293
73.3
586
73.3
ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี
104
26.0
91
22.8
195
24.4
ปริ ญญาตรี
3
.8
16
4.0
19
2.3
สู งกว่าปริ ญญาตรี
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จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 แสดงให้ทราบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เมื่อจาแนกตามเพศ ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง ไม่วา่ จะเป็ นที่ตลาดด่านนอกหรื อตลาดหาดใหญ่ โดยเฉลี่ยสู งถึงร้อยละ 60 จาแนก
ตามอายุ พบว่าผูป้ ระกอบการในตลาดหาดใหญ่อายุเฉลี่ ยน้อยกว่า ตลาดด่านนอก จาแนกตามศาสนา
พบว่าส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ รองลงมาเป็ นอิสลาม และคริ สต์ ตามลาดับ จาแนกตามภูมิลาเนา
มากกว่าร้อยละ 80 ผูป้ ระกอบการเป็ นคนสงขลา มีเพียงส่ วนน้อยที่มาจากจังหวัดอื่น และเมื่อจาแนกตาม
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ส่ วนใหญ่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ70
ตารางที่ 4.2 : เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการตลาดหาดใหญ่กบั ตลาดด่านนอก
Pearson Chi-Square
Linear by Linear Association
ข้อมูลทัว่ ไป
Value
Sig.
Value
Sig.
เพศ
22.713
.000**
2.401
.121
อายุ
30.977
.000**
20.409
.000**
ศาสนา
32.982
.000**
16.303
.000**
ภูมิลาเนา
.419
.518
.418
.518
ระดับการศึกษา
9.761
.008**
.831
.362
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05), ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01)

จากข้อมูลเปรี ยบเทียบตารางที่ 4.2 พบว่าคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการของตลาดหาดใหญ่กบั
ตลาดด่านนอกมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในเรื่ อง เพศ อายุ ศาสนา และระดับการศึกษา
โดยมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงในเรื่ องอายุ และศาสนา โดยในตลาดด่านนอกมีเพศที่สามมากกว่าใน
ตลาดหาดใหญ่ อายุ ผูป้ ระกอบการตลาดหาดใหญ่อายุเฉลี่ยน้อยกว่าตลาดด่านนอก และศาสนา ตลาด
หาดใหญ่ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ ในขณะที่ตลาดด่านนอก นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 52.0 และอิสลามร้อยละ 43.8 ส่ วนเรื่ องระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันคือผูป้ ระกอบการที่
ตลาดด่านนอกมีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 4.0 ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่มีเพียงร้อยละ 0.8
นอกจากกลุ่มตัวอย่างจากผูป้ ระกอบการรายย่อยดังตารางข้างต้น นักวิจยั ยังได้สัมภาษณ์ ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พาณิ ชย์จงั หวัดสงขลา
กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า งประเทศในภาคใต้ ภาคเอกชน ได้แ ก่ หอการค้า จัง หวัด สงขลา และ
ผูป้ ระกอบการที่ทาการติดต่อค้าขายกับชาวมาเลเซี ย
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4.2 พฤติกรรมการค้ าขายของผู้ประกอบการ
ตารางที่ 4.3 : แสดงพฤติกรรมการค้าขายของผูป้ ระกอบการ
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
พฤติกรรมการค้าขาย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
198
49.5
224
56.0
422
52.8
ลักษณะธุ รกิจ ค้าปลีก
19
4.8
46
11.5
65
8.1
ค้าส่ ง
176
44.0
113
28.2
289
36.1
ค้าปลีกและค้าส่ ง
6
1.5
17
4.3
23
2.9
ธุ รกิจบริ การ
1
.3
0
0
1
.1
อื่นๆ มิได้ระบุ
157
39.3
167
41.8
324
40.5
ประเภทสิ นค้า เสื้ อผ้า
17
4.3
21
5.3
38
4.8
เครื่ องอัญมณี
78
19.5
138
34.5
216
27.0
สิ นค้าอุปโภค
53
13.3
16
4.0
69
8.6
ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
12
3.0
10
2.5
22
2.8
เครื่ องมือการเกษตร
51
12.8
27
6.8
78
9.8
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
32
8.0
21
5.3
53
6.6
อื่นๆ มิได้ระบุ
44
11.0
44
11.0
88
11.0
ระยะเวลาที่คา้ ขายที่นี่ ต่ากว่า 1 ปี
59
14.8
75
18.8
134
16.8
1-2 ปี
119
29.8
107
26.8
226
28.2
3-5 ปี
178
44.5
174
43.5
352
44.0
มากกว่า 5 ปี
จากตารางแสดงพฤติกรรมการค้าขาย พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 เป็ น
ธุ รกิจค้าปลี ก รองลงมา ร้อยละ 36 ทั้งค้าปลีกและค้าส่ งด้วย ประเภทสิ นค้าที่นิยมจาหน่าย คือ เสื้ อผ้า
รองลงมาเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และส่ วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการดาเนิ นการค้ามานานมากกว่า 5 ปี มี
เพียง ร้อยละ 11 เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่
ตารางที่ 4.4 : เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการค้าของผูป้ ระกอบการตลาดหาดใหญ่กบั ตลาดด่านนอก
Pearson Chi-Square
Linear by Linear Association
พฤติกรรมการค้า
Value
Sig.
Value
Sig.
ลักษณะธุ รกิจ
32.812
.000**
6.093
.014*
ประเภทสิ นค้า
47.086
.000**
10.831
.001**
ระยะเวลาที่คา้ ขาย
2.593
.459
.478
.489
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05), ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01)
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จากข้อมูลเปรี ยบเทียบตารางที่ 4.4 พบว่าพฤติกรรมการค้าของผูป้ ระกอบการตลาดหาดใหญ่กบั
ตลาดด่านนอกมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่ อง ลักษณะธุ รกิจ และประเภท
สิ นค้า โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในเรื่ องประเภทสิ นค้า
ตารางที่ 4.5 : แสดงภาษาที่ใช้ในการค้าขายของผูป้ ระกอบการ
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
ภาษา
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
361
90.3
258
64.5
619
77.4
ไทย
238
59.5
266
66.5
504
63.0
มาเลเซีย
247
61.8
115
28.8
362
45.3
จีน
152
38.0
87
21.8
239
29.9
อังกฤษ
14
3.5
57
14.3
71
8.88
อื่น ๆ มิได้ระบุ
ปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นส่ วนประกอบในการค้าขายกับชาวต่างชาติ คือภาษา ดังนั้นเพื่อแสดงศักยภาพ
ของผูป้ ระกอบการจึ งให้เลื อกภาษาที่ ใช้ได้หลายข้อ ดังนั้นจึ งพบว่า ผูป้ ระกอบการในตลาดด่ านนอก
ส่ วนใหญ่ สามารถใช้ภาษามาเลเซี ยได้ รองลงมาเป็ นภาษาไทย ส่ วนในตลาดหาดใหญ่ ส่ วนใหญ่ใช้
ภาษาไทย รองลงมาเป็ นภาษาจีน ภาษามาเลเซี ย ตามลาดับ และประมาณร้ อยละ 30 ผูป้ ระกอบการ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้าขายด้วย
ตารางที่ 4.6 : แสดงแหล่งผลิตของสิ นค้าที่ผปู้ ระกอบการจาหน่าย
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
แหล่งผลิต
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
362
90.5
334
100.0
696
94.8
ไทย
153
38.3
55
16.5
208
28.3
มาเลเซีย
51
12.8
51
6.9
สิ งคโปร์
277
69.3
45
13.5
322
43.9
จีน
7
1.8
7
1.0
อื่น ๆ มิได้ระบุ
แหล่งผลิตสิ นค้าที่ผปู ้ ระกอบการนามาจาหน่าย พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าผลิตในประเทศไทย
ในตลาดหาดใหญ่ มีสินค้าจาหน่ายที่มีแหล่งผลิตจากประเทศจีน มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และอื่นๆ ตามลาดับ
ส่ วนในตลาดด่านนอก มีเพียงสิ นค้าจากประเทศมาเลเซี ย และจีน แสดงถึงความหลากหลายของตลาด
หาดใหญ่มีมากกว่าตลาดด่านนอก
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รู ป 4.1: เปรี ยบเทียบรู ปแบบการค้าบริ เวณตลาดชายแดนไทย-มาเลเซี ย ณ ตลาดด่านนอก
นอกจากข้อมูลแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ยังได้สังเกต สัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิด่านศุลกากรได้
อธิ บายลักษณะการค้าขายเปรี ยบเทียบบริ เวณด่านศุลกากรของไทยและมาเลเซี ย พบว่า รู ปแบบการค้า
ขายของทางประเทศมาเลเซีย เป็ นศูนย์การค้า Duty Free 1 แห่ง ในขณะที่ตลาดฝั่งประเทศไทยเป็ น
ร้านค้า แผงลอย ไม่เป็ นระเบียบ ดังรู ป 4.1
อีกทั้งร้านค้าในฝั่งไทย (ในตลาดด่านนอก) มีท้ งั รู ปแบบที่เจ้าของเป็ นชาวมาเลเซี ยมาเปิ ดร้าน
ร้านเฟรนไชส์ขา้ มชาติ เช่น Mc Donald เปิ ด 24 ชัว่ โมง ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีประมาณ 20 ร้าน ร้านขาย
ทองประมาณ 10 ร้าน และโรงแรมขนาดใหญ่มากกว่า 20 แห่ง แสดงถึงการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชาว
มาเลเซี ยที่เข้ามาในฝั่งไทย ในขณะที่บริ เวณเมืองหาดใหญ่ เพิ่มรู ปแบบห้างสรรพสิ นค้าใหญ่อีกประมาณ
10 แห่งมีท้ งั ห้างสรรพสิ นค้าของคนท้องถิ่น ห้างสรรพสิ นค้าระดับประเทศ และห้างค้าปลีกข้ามชาติ
ตลาดค้าส่ งผลไม้ 3 แหล่งใหญ่ นอกจากนี้กลุ่มพนักงานของกิจการเหล่านี้มีท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาติ
4.3 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าของลูกค้ าในตลาดชายแดน
ตารางที่ 4.7 : แสดงพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในตลาดชายแดน
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
309
77.3
220
84.6
529
80.2
ลูกค้านิยมซื้ อ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
340
85.0
260
100.0
600
90.9
เสื้ อผ้า
102
25.5
37
14.2
139
21.1
เครื่ องอัญมณี
143
35.8
61
23.5
204
30.9
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
235
58.8
103
39.6
338
51.2
ท่องเที่ยว/บริ การ
12
3.0
0
0.0
12
1.8
เกษตร/ประมง
23
5.8
0
0.0
23
3.5
เครื่ องมือ/จักรกล
7
1.8
17
6.5
24
3.6
ผลิตภัณฑ์ไม้/ปุ๋ ย
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พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ข้าวสาร
ผลไม้/ผักสด
เนื้อสัตว์
เครื่ องดื่ม/อาหารกระป๋ อง
อื่นๆ มิได้ระบุ
วิธีการสั่งซื้ อ ซื้ อด้วยตนเอง
สั่งซื้ อทางโทรศัพท์
สั่งผ่านออนไลน์
อื่นๆ มิได้ระบุ
สาเหตุที่ซ้ื อ สิ นค้ามีเฉพาะในไทย
สิ นค้าไม่เสี ยภาษี
ที่ประเทศตนห้ามขาย
อื่น ๆ มิได้ระบุ
กลุ่มลูกค้า ชาวไทยในสงขลา
ชาวมาเลเซียในไทย
นักท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวมาเลเซี ย

ตลาดหาดใหญ่
จานวน ร้อยละ

ตลาดด่านนอก
จานวน ร้อยละ

รวม
จานวน ร้อยละ

39

9.8

71

27.3

110

16.7

106

26.5

56

21.5

162

24.5

4

1.0

2

.8

6

.9

60

15.0

0

0.0

60

9.1

17

4.3

0

0.0

17

2.6

375

93.8

355

88.8

730

91.3

21

5.3

45

11.3

66

8.3

3

.8

0

0.0

3

.4

1

.3

0

0.0

1

.1

232

58.1

236

100.0

468

73.7

270

67.7

104

44.1

374

58.9

113

28.3

85

36.0

198

31.2

41

10.

21

8.9

62

9.8

325

81.3

118

43.7

443

66.1

94

23.5

87

32.2

181

27.0

298

74.5

54

20.0

352

52.5

291

72.8

270

100.0

561

83.7

พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในตลาดชายแดน พบว่า สิ นค้าที่มีการจับจ่ายซื้ อหากันมาก คือ เสื้ อผ้า
รองลงมาเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ การท่องเที่ยว โดยการสัง่ ซื้ อส่ วนใหญ่เดินทางมาเลือกซื้ อด้วย
ตนเอง มากกว่าร้อยละ80 ส่ วนสาเหตุที่ซ้ื อ ในตลาดด่านนอก มองว่าเป็ นสิ นค้าที่มีเฉพาะในไทย ในขณะ
ที่ตลาดหาดใหญ่ ยังมองว่าลูกค้าซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าไม่เสี ยภาษี รองลงมาเป็ นสิ นค้าที่มีเฉพาะในไทย
ถัดไปเพราะเป็ นสิ นค้าที่ประเทศตนห้ามจาหน่าย จึงเลี่ยงมาซื้ อที่ประเทศไทย และเมื่อจาแนกตามกลุ่ม
ลูกค้า ตลาดหาดใหญ่ มองว่าลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ รองลงมาเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย และ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย ส่ วนตลาดด่านนอก มองว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ คือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
รองลงมาจึงเป็ นคนในพื้นที่ ในภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเป็ นลูกค้าในตลาดชายแดน
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ตารางที่ 4.8 : แสดงการชาระค่าสิ นค้า/บริ การในตลาด
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
การชาระค่าสิ นค้า/บริ การ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
190
47.5
0
0
190
23.8
สกุลเงิน
เงินบาท
6
1.5
160
40.0
166
20.8
เงินริ งกิต
204
51.0
240
60.0
444
55.5
ทั้งบาทและริ งกิต
392
98.0
400
100.0
792
99.0
วิธีการชาระ เงินสด
6
1.5
0
0
6
0.8
ผ่านธนาคาร
2
0.5
0
0
2
0.3
บัตรเครดิต
การชาระค่าสิ นค้า/บริ การ พฤติกรรมการค้าขายในตลาดด่านนอก เนื่ องจากติดแดนกับมาเลเซี ย
ดังนั้นการรับสกุลเงินริ งกิต และรับทั้งสกุลเงินบาทและริ งกิต ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่ มีร้อยละ 47.5 ที่
รับเงินบาท ส่ วนวิธีการชาระ ตลาดหาดใหญ่มีการรับชาระผ่านธนาคารและบัตรเครดิตด้วย ในขณะที่
ตลาดด่านนอกรับเงินสดเท่านั้น
ตารางที่ 4.9 : เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อของชาวมาเลเซี ยในตลาดหาดใหญ่กบั ตลาดด่านนอก
Pearson Chi-Square
Linear by Linear Association
พฤติกรรมการซื้ อ
Value
Sig.
Value
Sig.
วิธีการสั่งซื้ อ
13.275
.004**
2.810
.094
สกุลเงินที่ใช้
335.786
.000**
92.187
.000**
วิธีการชาระเงิน
8.081
.018*
7.198
.007**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05), ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01)

จากข้อมูลเปรี ยบเทียบตารางที่ 4.9 พบว่าพฤติกรรมการซื้ อของชาวมาเลเซี ยในตลาดหาดใหญ่
กับตลาดด่านนอกมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่ องวิธีการสั่งซื้ อ สกุลเงินที่
ใช้ วิธีการชาระเงิน โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในเรื่ อง สกุลเงินที่ใช้ และวิธี การชาระเงิน
.ตลาดหาดใหญ่มีวธิ ี การสัง่ ซื้ อที่หลากหลายกว่าตลาดด่านนอก สกุลเงินที่ใช้ตลาดหาดใหญ่ใช้
เงินบาท ในขณะที่ตลาดด่านนอกใช้เงินริ งกิต ส่ วนวิธีการชาระเงินตลาดหาดใหญ่ชาระผ่านธนาคาร
และบัตรเครดิตได้ ในขณะที่ตลาดด่านนอกชาระเงินสดอย่างเดียว
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ตารางที่ 4.10 : แสดงพฤติกรรมการขนส่ งสิ นค้าของชาวมาเลเซี ยในตลาดชายแดน
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
พฤติกรรมการขนส่ งสิ นค้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
177
44.3
178
75.1
355
55.7
รถบรรทุก
61
15.3
67
28.3
128
20.1
รถจักรยานยนต์
289
72.3
237
100.0
526
82.6
รถยนต์
153
38.3
44
18.6
197
30.9
รถบัส/รถตู้
13
3.3
35
14.8
48
7.5
รถสามล้อพ่วง
5
1.3
0
0
5
.8
เดินเท้า
พฤติกรรมการขนส่ งสิ นค้าของชาวมาเลเซี ยในตลาดชายแดน พบว่า ส่ วนใหญ่ขนส่ งสิ นค้าด้วย
รถยนต์ ร้อยละ 82.6 รองลงมาจึงเป็ นรถบรรทุก ร้อยละ 55.7 รถบัส/รถตู้ ร้อยละ 30.9
ข้อมูลที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเป็ นลักษณะการค้าปลีกในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ
จากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่ทาการค้า ได้ขอ้ มูลดังนี้
ภาพรวมการค้าส่ วนใหญ่ในพื้นที่ด่านสะเดา จ.สงขลา เป็ นการค้าปลีก และการบริ การ จะพบว่า
มีสถานบันเทิงในพื้นที่จานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นสถานบันเทิงกลางคืน โดยกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ น
ผูช้ ายชาวมาเลเซี ยเชื้อสายจีน ขณะนี้ทางการไทยเริ่ มมีการปรับปรุ ง โดยปรับภูมิทศั น์ดา้ นริ มรั้วชายแดน
เพื่อลดปั ญหาการค้าสิ นค้าหนีภาษี และสิ นค้าต้องห้าม รื้ อถอนร้านค้าที่ไม่เป็ นระเบียบและรุ กล้ าพื้นที่
ของทางราชการออก ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ลงทุนโดยนักธุ รกิจชาวมาเลเซี ยใน
พื้นที่ประเทศไทยเพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มครอบครัวพร้อมเด็ก มีเครื่ องเล่น
ทาบรรยากาศธรรมชาติ มีสัตว์น่ารัก เช่น กระต่ายในสวน มีบริ เวณที่น่าถ่ายรู ปทารู ปหุ่ นจาลองเช่น หมี
แพนด้า ไดโนเสาร์ เริ่ มเปิ ดดาเนินการแล้วในปี 2558 แต่ยงั ไม่เสร็ จสมบูรณ์
ภาพรวมการค้าชายแดนในเขตพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
มาท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายใช้สอย โดยกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัว มีท้ งั ผูส้ ู งอายุ เด็ก
วัยรุ่ น มาเพื่อทานอาหาร พัก ผ่อน มาช่ วงศุ กร์ เสาร์ อาทิ ตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางมาเลเซี ย
ปั จจุบนั นี้ การเดินทาง มีท้ งั มาเป็ นกลุ่มใหญ่ โดยรถบัสนาเที่ยว และมาเป็ นครอบครัว ขับ รถส่ วนตัวเข้า
มาเอง อาเภอหาดใหญ่นอกจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว อีกภาพหนึ่งในลักษณะของการค้าส่ ง หาดใหญ่
เป็ นตลาดค้าส่ งผลไม้ พบว่ามีการค้าระหว่างไทย-มาเลเซี ยโดยการสั่งซื้ อผลไม้สดส่ งออกในตลาดค้า
ส่ งผลไม้หาดใหญ่ และส่ งออกสิ นค้าอาหารทะเลจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีขอ้ มูลอีกส่ วนพบว่า
สิ นค้าส่ งออกทั้งหมดที่เข้าไปประเทศมาเลเซี ย ประมาณร้อยละ 68 ที่มาเลเซี ยบริ โภค นอกจากนั้นเป็ น
สิ นค้าข้ามแดน โดยร้อยละ 13 ประเทศปลายทางคือสิ งคโปร์ ร้อยละ 10 ประเทศปลายทางคือจีน อื่นๆ มี
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เกาหลี บราซิ ล ฯลฯ โดยไปลงเรื อที่ท่าเรื อในประเทศมาเลเซี ย
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4.4 ปัญหาการค้ าขายในตลาดชายแดน
ตารางที่ 4.11 : แสดงช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ดด่านบริ เวณชายแดนไทย-มาเลเซีย มีผลกระทบการค้า
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
ผลกระทบจากการเปิ ด-ปิ ดด่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
119
29.8
96
24.0
215
26.9
มีผลกระทบมาก
136
34.0
83
20.8
219
27.4
มีผลกระทบปานกลาง
58
14.5
50
12.5
108
13.5
มีผลกระทบน้อย
87
21.8
171
42.8
258
32.3
ไม่มีผลกระทบ
ผลกระทบจากการเปิ ด-ปิ ดด่านต่อการค้า พบว่าผูป้ ระกอบการในตลาดด่านนอก ร้อยละ
คิดว่าไม่มีผลกระทบ ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่ ร้อยละ 34.0 มีผลกระทบปานกลาง

42.8

ตารางที่ 4.12 : แสดงช่วงเวลาเปิ ด ปิ ดด่านบริ เวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่เหมาะสม
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
ช่วงเวลาเปิ ด ปิ ดด่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
99
24.8
60
15.0
159
19.9
06.00 – 23.00 น.
91
22.8
39
9.8
130
16.3
07.00 – 20.00 น.
39
9.8
8
2.0
47
5.9
08.00 – 20.00 น.
18
4.5
11
2.8
29
3.6
09.00 – 19.00 น.
72
18.0
129
32.3
201
25.1
เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
1
.3
7
1.8
8
1.0
ไม่ได้ระบุ
ผูป้ ระกอบการให้ทศั นะช่วงเวลาในการเปิ ด-ปิ ดด่านที่เหมาะสม โดยตลาดหาดใหญ่ อยูใ่ นช่วง
เวลา 06.00 – 23.00 น. และ 07.00 – 20.00 น. ในขณะที่ตลาดด่านนอก ต้องการให้เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
ร้อยละ 32.3
ตารางที่ 4.13 : เปรี ยบเทียบปั ญหาการค้าชายแดนของผูป้ ระกอบการตลาดหาดใหญ่กบั ตลาดด่านนอก
Pearson Chi-Square
Linear by Linear Association
ปัญหาชายแดน
Value
Sig.
Value
Sig.
การเปิ ด-ปิ ดด่าน
43.228
.000**
29.189
.000**
ช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ดด่าน
299.167
.000**
189.386
.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05), ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01)
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จากข้อมูลเปรี ยบเทียบตารางที่ 4.13 พบว่าปั ญหาการค้าชายแดนของผูป้ ระกอบการในตลาด
หาดใหญ่กบั ตลาดด่านนอกมี ความแตกต่างอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในเรื่ องผลกระทบ
ช่ วงเวลาเปิ ด-ปิ ดด่ าน และ ช่ วงเวลาเปิ ด-ปิ ดด่ านที่เหมาะสม โดยมี ความสัมพันธ์เชิ งเส้ นตรงในเรื่ อง
ผลกระทบช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ดด่าน และ ช่วงเวลาเปิ ด-ปิ ดด่านที่เหมาะสม
ตารางที่ 4.14 : แสดงปัญหาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย บริ เวณตลาดด่านนอก
ปัญหาการค้ าชายแดน
จานวน
ร้ อยละ
ค่าเงินริ งกิตมาเลเซี ยลดลง
102
30.1
ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
25
7.4
การจราจรติดขัด แออัด
55
16.2
จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
17
5.0
การเข้าออก ด่านมีความเข้มงวด
45
13.3
การก่อสร้างถนนใหม่
95
28.0
339
100.0
รวม
ข้อมูลจากปลายเปิ ดพบว่าในตลาดด่านนอกมีปัญหาที่ผปู ้ ระกอบการให้ความสนใจ กังวลใจสู ง
ในเรื่ อ งค่ า เงิ น ริ ง กิ ต มาเลเซี ย ที่ อ่ อ นค่ า ลง ร้ อ ยละ 30.1 ซึ่ งส่ ง ผลให้ จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วลดลงด้ว ย
รองลงมาคื อปั ญหาการก่ อสร้ า งถนนใหม่ บริ เ วณทางเข้า ออกด่ า นสะเดา ร้ อยละ 28.0 ซึ่ งท าให้
การจราจรติดขัดตามมาด้วย สาหรับตลาดในหาดใหญ่ ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
ปัญหาการค้ าชายแดนไทยกับมาเลเซีย จากการสั มภาษณ์
ภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และภาคธุ รกิจที่รวม
เป็ นหอการค้า ตลอดจนผูป้ ระกอบการส่ งออก ได้แสดงทัศนะดังนี้
ภาคขนส่ ง
ทางน้ า เหมาะสาหรับสิ นค้าที่ส่งออกต่างประเทศ เพราะต้นทุนต่า ประเทศมาเลเซี ย และสิ งคโปร์ มี
ท่ า เรื อน้ า ลึ ก หลายที่ เป็ นสาเหตุ หนึ่ ง ที่ ท าให้ ก ารส่ ง ออกผ่า นประเทศมาเลเซี ย มากกว่า
ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งภาคใต้มีระยะทางใกล้ท่าเรื อปี นัง ดังจะเห็นว่าสิ นค้าที่
เข้าประเทศมาเลเซี ย มีประมาณร้อยละ 38 เป็ นสิ นค้าข้ามแดน คือไม่ได้มีจุดหมายปลายทาง
ที่มาเลเซี ย เมื่อสอบถามว่า การที่ประเทศไทยพยายามพัฒนาท่าเรื อน้ าลึกปากบารา จังหวัด
สตูล แทนที่จะใช้ได้ไหม มีขอ้ มูลว่า ความลึกของน้ าทะเลบริ เวณท่าเรื อของทางมาเลเซี ยลึก
กว่าทางจังหวัดสตูลมาก ส่ งผลต่อขนาดของเรื อพาณิ ชย์ที่จะเข้ามารับสิ นค้า สามารถเข้ามา
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รั บครั้ งละจานวนหลายพันตู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่ น โกดังเก็ บ
สิ นค้า เครนยกสิ นค้าลงเรื อ ปริ มาณสิ นค้าที่จะลงเรื อ เส้นทางขนส่ ง ต้องมีการลงทุนอีกมาก
จึงจะจูงใจทั้งสายการเดิ นเรื อ และผูส้ ่ งออกที่ จะมาใช้บริ การ อีกทั้งต้องแข่งกับท่าเรื อที่ มี
ความพร้อมเพราะดาเนิ นการมานานแล้ว ทั้งของประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ (ข้อมูลจาก
นายด่านปาดังเบซาร์ )
ทางบก การขนส่ งระบบราง(รถไฟ) จะใช้ต้นทุ นต่ า กว่า รถบรรทุ ก ทางถนน เพราะหนึ่ งหัวจัก ร
สามารถลากตูไ้ ด้มากกว่า 10 ตูค้ อนเทรนเนอร์ แต่รถบรรทุกอย่างมากไม่เกิ น 2 ตูค้ อน
เทรนเนอร์ ปั จจุบนั ระบบรางของไทยสามารถส่ งออกสิ นค้าเข้าประเทศมาเลเซี ยได้ทาง ด่าน
ปาดังเบซาร์ โดยส่ วนใหญ่ส่งถึงบัตเตอร์ เวอร์ ธ (Butterworth) เพื่อส่ งออกต่อไปท่าเรื อปี นัง
ขณะนี้ระบบรางของประเทศมาเลเซี ยได้พฒั นาเป็ นระบบรางคู่ และเชื่ อมโยงจนถึงรัฐยะโฮร์
เพื่ อข้า มไปประเทศสิ ง คโปร์ ในขณะที่ ระบบรางของประเทศไทย ยังขาดการปรั บปรุ ง
เส้นทาง มีเพียงรางเดี่ยว ดังนั้นมูลค่าการส่ งออกทางด่านปาดังเบซาร์ จึงเป็ นรองด่านสะเดา
เพราะขีดจากัดทางการขนส่ งของประเทศไทย ในขณะที่กล่าวถึงทางถนน การขนส่ งทางรถ
ประเทศไทยยัง ไม่ มี ท างหลวงมาตรฐานสากล ถนนที่ มี หลายเลนโดยไม่ มี ถ นนตัด ผ่า น
(ข้อมูลจากนายด่านปาดังเบซาร์ )
ภาคธุรกิจการค้ าและบริการ
ธุ รกิ จบริ การ ต้องยอมรับความจริ งถึงการเข้ามาของชาวมาเลเซี ยที่มาเที่ยวในเมืองชายแดน อย่าง
อาเภอหาดใหญ่ หรื อ ปั จจุ บนั อาเภอสะเดา ส่ วนใหญ่เข้ามาเพื่อเที่ ยวสถานบันเทิง สถาน
บริ การต้องการเข้ามาซื้ อบริ การโสเภณี เมื่อประมาณ 40 กว่าปี ที่ผา่ นมา สถานบันเทิงส่ วน
ใหญ่ อ ยู่ที่ อ าเภอหาดใหญ่ ชาวมาเลเซี ย จึ ง เข้า มามากเพื่ อ ใช้บ ริ ก ารโสเภณี เมื่ อ เมื อ งมี
พัฒนาการขึ้น มีห้างสรรพสิ นค้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กลุ่ม
ชาวมาเลเซี ยที่เข้ามาเที่ยวจึงเปลี่ ยนเป็ นกลุ่มครอบครัวมากขึ้น แหล่งสถานบันเทิงกลางคืน
ค่อยๆ น้อยลง ย้ายไปตั้งบริ เวณด่ านชายแดน บ้านด่ านนอก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทาให้เกิ ดโรงแรม สถานบันเทิง ร้ านอาหารคาราโอเกะ กลุ่มที่ตอ้ งการซื้ อบริ การโสเภณี จึง
ไม่ จ าเป็ นต้อ งเดิ น ทางมาถึ ง อ าเภอหาดใหญ่ แต่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เปลี่ ย นไปของหาดใหญ่
กลายเป็ นการนวดเท้า นวดตัว การใช้บริ การสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน ที่ผใู้ ช้บริ การ
ชาวมาเลเซี ย กลายเป็ นกลุ่มผูส้ ู งวัย ทั้งชายและหญิง ส่ วนใหญ่เป็ นชาวมาเลเซี ย เชื้ อสายจีน
การค้า ประเวณี ทาให้เกิ ดการล่ อลวงผูห้ ญิ งมาขายบริ ก าร ทั้งสมัครใจและบัง คับ ขณะนี้
ผูห้ ญิงที่มาขายบริ การมีท้ งั คนไทย และคนต่างชาติ หลากหลายเชื้ อชาติ (ข้อมูลจากนายด่าน
สะเดา และหอการค้าจังหวัดสงขลา)
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ธุ รกิจค้าขาย จากเดิมตลาดหาดใหญ่ มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นแหล่งขายสิ นค้าหนี ภาษี นักท่องเที่ยวที่มาซื้ อ
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยมากกว่าชาวมาเลเซี ย แต่ชาวมาเลเซี ยนิยมซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าตาม
ห้างสรรพสิ นค้า เนื่ องจากการออกแบบสิ นค้าของไทยมีความทันสมัย และราคาไม่แพงเมื่อ
เทียบกับราคาจาหน่ายในมาเลเซี ย นอกจากนี้ ชาวมาเลเซี ยนิ ยมเข้ามาเพื่อรับประทานอาหาร
เพราะถ้าเป็ นอาหารทะเล อาหารจีน ราคาไม่แพง จึงเป็ นที่นิยมของชาวมาเลเซี ยจานวนมาก
ประเภทผลไม้สด ข้าวสาร ก็เป็ นที่ชื่นชอบเพราะรสชาติดี ดังนั้นเมื่อมาเที่ยวส่ วนใหญ่จึงมี
การใช้จ่ายพอสมควรในแต่ละคน ทาให้เศรษฐกิ จของเมืองแทบจะเรี ยกว่าขึ้นอยู่กบั การเข้า
มาเที่ยวของนักท่องเที่ยว ถ้าช่ วงใดมีข่าวไม่ดี ทางการมาเลเซี ยก็จะออกข่าวเตือนไม่ให้มา
เมืองไทย เมืองหาดใหญ่ก็ซบเซา ต้องจัดกิ จกรรมเชิ ญชวนนักท่องเที่ยว ในส่ วนตลาดด่าน
นอก อาเภอสะเดาก็คล้ายกัน โดยมีขอ้ ดี กว่าหาดใหญ่ที่อยู่บริ เวณชายแดนแค่ขา้ มเขตก็ถึง
แล้ว และสัญญาณโทรศัพท์มือถื อของมาเลเซี ยยังมาถึ ง มาเที่ยวแบบไม่ตอ้ งค้างคืนได้เลย
(ข้อมูลจากหอการค้าจังหวัดสงขลา)
ภาคอุตสาหกรรม
อุ ตสาหกรรมในจัง หวัดสงขลาที่ ส าคัญมี 2 กลุ่ ม คื อ อุ ตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล และ
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากยางพารา เนื่ องจากมีมูลค่าการลงทุน การค้าค่อนข้างสู ง
ตลอดจนมีการจ้างงานจานวนมาก เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ข้อมูลจากหอการค้า
จัง หวัด สงขลา พบว่า นัก ลงทุ นที่ เ ข้า มาลงทุ น มาจากหลากหลายประเทศ ทั้ง มาเลเซี ย
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย และประเทศในกลุ่ม EU เนื่ องจากแหล่งผลิตยางพาราที่สาคัญ
ของโลก คือ ประเทศไทย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ส่ วนอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล มีท้ งั
การแช่แข็ง การแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋ อง อาหารสัตว์ ส่ วนใหญ่ผลผลิตนอกจาก
ใช้ภ ายในประเทศ ก็ จ ะส่ ง ออกผ่า นทางประเทศมาเลเซี ย ท่ า เรื อ ปี นัง ปั ญ หาของกลุ่ ม
ภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลนแรงงาน การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการขนส่ ง
การกีดกันการค้ าทีไ่ ม่ ใช่ ภาษี (Non-Tariff Barrier)
การส่ งออกสิ นค้าเกษตรไปประเทศสิ งคโปร์ มีการทาบันทึกความเข้าใจการขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่าย
ผ่านแดนมาเลเซี ยไปยังประเทศสิ งคโปร์ (Memorandum of Understanding on the
Movement in Transit of Perishable Goods by Road from Thailand through
Malaysia to Singapore) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522 โดยมีสาระสาคัญดังนี้

(1) มาเลเซี ยยินยอมให้มีการขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่าย (ได้แก่ ปลา สัตว์น้ าที่มีเปลือกหุ ม้ ตัว
หอย เนื้ อสัตว์แช่เย็น หรื อแช่แข็ง ผลไม้ ผักสด แช่เย็นหรื อแช่แข็ง) ทางถนนจากประเทศ
ไทยผ่านแดนมาเลเซี ยไปยังสิ งคโปร์ ได้ โดยยกเว้นการชาระอากร ภาษีค่าธรรมเนี ยม และ
ค่าภาระอื่นๆ
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(2)
(3)
(4)
(5)

ยอดรวมของสิ นค้าเน่าเสี ยง่ายกาหนดให้ขนส่ งได้ 30,000 เมตริ กตัน/ปี
รถที่ใช้ตอ้ งเป็ นรถห้องเย็นหรื อรถบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์
รถต้องจดทะเบียนและขออนุญาตประกอบการในมาเลเซีย
รถต้องวิ่งตามเส้นทางและผูข้ บั รถต้องรายงานตัวที่จุดตรวจของตารวจที่ฝ่ายมาเลเซี ยกาหนด
ไว้ จุดที่กาหนดให้เข้า/ออกมาเลเซี ย คือ บูกิตคาบูอิตมั (ตรงกับด่านสะเดาของไทย)
(6) รถบรรทุกเที่ยวกลับได้รับอนุญาตให้ขนสิ นค้าจากสิ งคโปร์ มายังประเทศไทยได้โดยต้อง
กระทาในลักษณะและภายใต้เงื่ อนไขเดียวกันกับการขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่ายผ่านแดน
จากประเทศไทยไปยังสิ งคโปร์
(7) กาหนดให้มีคณะกรรมการร่ วมถาวรขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่รัฐบาล
ทั้งสองแต่งตั้ง เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม MOU
จาก MOU ดังกล่าวทาให้ผสู ้ ่ งออกสิ นค้าในพื้นที่อื่นไม่ได้รับข้อยกเว้นด้วย จึงเป็ นเหตุผล
ส่ วนหนึ่งทาให้ปริ มาณการค้าผ่านด่านสะเดาสู งกว่าด่านอื่น ๆ ที่ส่งออกไปประเทศมาเลเซี ย
สิ นค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซี ยจะเป็ นสิ นค้าราคาไม่สูงมาก ตกเกรดลงมา จึงทาให้
สิ นค้าที่เข้าประเทศมาเลเซี ยจึงไม่ใช่สินค้าพรี เมี่ยม และมีปัญหาหากผูน้ าเข้าไม่ใช่พ่อค้าชาว
มาเลเซี ยที่นาเข้าเป็ นประจา จะมีการกักสิ นค้าไว้ระยะหนึ่ งทาให้สินค้าไม่สด นาเข้าไปขาย
ไม่ได้ราคา หรื อเกิดการเน่าเสี ย เมื่อสอบถามพ่อค้าเหล่านั้นพบว่าปั ญหาคือ ทางด่านฯฝั่งไทย
ทาการกี ดกันก่ อน ทางมาเลเซี ย ก็ท าบ้า ง สาเหตุ หลัก คื อ ในช่ วงฤดู ก าลผลไม้ เช่ นช่ วงนี้
มะม่วงของทางมาเลเซี ยออกผลผลิตนาสู่ ตลาด ก็จะมีการกีดกันไม่ให้มะม่วงของไทยเข้าไป
ขายตีตลาดของเขา ส่ วนใหญ่สินค้าเกษตรชาวมาเลเซี ยต้องเข้ามาบริ โภคในไทย หรื อนาเข้า
ติดตัวไปได้เพียงเล็กน้อย
มาเลเซี ย กี ดกันการนาเข้า ข้า ว เนื่ องจากประเทศมาเลเซี ย มี หน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม คื อ องค์ก ารค้า
ข้าวเปลื อกและข้าวสารแห่ งชาติ (BERNAS) ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิ จ มีมาตรการห้ามนาเข้าข้าว
ชัว่ คราวในช่ วงที่ผลผลิ ตในประเทศออกสู่ ตลาดค่อนข้างมาก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวใน
ประเทศ นอกจากนี้ ทางไทยยังมีการกาหนดการส่ งออกข้าวกับพ่อค้าที่จะค้าขายกับมาเลเซี ย
ให้เฉพาะธุ รกิจที่จดทะเบียนพาณิ ชย์ในจังหวัดสงขลาเท่านั้น
การจับกุมสิ นค้ าลักลอบเข้ าประเทศไทย
การลักลอบนาสิ นค้าที่ประเทศหนึ่ งผิดกฎหมายแต่อีกประเทศหนึ่ งไม่ผิดกฎหมาย ข้ามไปจาหน่าย
หรื อใช้บริ โภค ปัญหาการลักลอบนาใบกระท่อมจากประเทศมาเลเซี ยเข้ามาในประเทศไทย
ทางด่านศุลกากรจับได้บ่อยครั้ง ทั้งด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์
การลักลอบทาการค้าข้ามแดนโดยหลีกเลี่ยงภาษี สิ นค้าไทยที่ลกั ลอบเข้ามาเลเซี ย ข้าวสาร ผลไม้
สิ นค้ามาเลเซี ยที่ลกั ลอบเข้าไทย เช่น น้ ามันปาล์ม สุ รา บุหรี่ ผลไม้เมืองหนาว เนื้ อวัวแช่แข็ง
รถหรู ที่มีราคาสู ง เข้ามาเพื่อการจาหน่ ายในประเทศไทย ทางด่ านศุลกากรก็สามารถจับได้
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ดังจะเห็นว่าในแต่ละปี ที่มีการประมูลรถที่ถูกจับของทางด่านไทยจานวนมาก รวมทั้งสิ นค้า
หนีภาษีเหล่านี้ บางส่ วนต้องทาลายไม่สามารถนามาประมูลขายให้ประชาชนได้
การจัดการเรื่องพืน้ ที่ ภูมิทศั น์
บริ เวณด่านสะเดา ไทยมีพ้ืนที่จากัดและแออัดมาก ทาให้การตรวจปล่อยสิ นค้าและผูโ้ ดยสารล่าช้า
และมีความไม่เป็ นระเบียบ การเข้า-ออกบริ เวณด่านไม่สามารถควบคุมคนได้ ในขณะที่ทาง
ด่ า นบู กิ ตกายูฮิตมั ฝั่ งมาเลเซี ย รถเข้า -ออก มี ระบบที่ ค วบคุ ม ได้ไ ม่ส ามารถลักลอบเข้า
ประเทศได้เลย การจัดผังเมืองของด่านนอก พบว่ามีการรุ กล้ าพื้นที่ส่วนราชการ ทาร้านค้าติด
รั้วประเทศ ทาให้มีการลักลอบนาสิ นค้าผิดกฏหมายได้อย่างสะดวก ตลอดแนวชายแดน มี
การรื้ อถอนร้ า นค้าที่ สร้ างรุ ก ล้ าแนวชายแดน และสร้ างถนนเลี ยบรั้ ว ชายแดน เชื่ อมด่ า น
สะเดา ไปถึง ด่านปาดังเบซาร์ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
บริ เวณด่านปาดังเบซาร์ มีแผนจะจัดทาสถานีรถไฟในฝั่งไทย และการทารางรถไฟที่ไปเชื่ อมต่อกับ
รถไฟของประเทศมาเลเซี ย การตรวจปล่ อ ยสิ นค้า ผ่า นแดนโดยใช้เ ครื่ องมื อ ที่ ท ัน สมัย
สามารถตรวจได้รวดเร็ วขึ้น อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
4.5 การเตรียมความพร้ อมในการรองรับการเปิ ดประชาอาเซียน
ตารางที่ 4.15 : แสดงการเตรี ยมความพร้อมการเปิ ด AEC ของผูป้ ระกอบการไทย
ตลาดหาดใหญ่
ตลาดด่านนอก
รวม
การเตรี ยมความพร้อม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
142
35.5%
233
100.0%
375
59.2%
การขยายกาลังการผลิต
217
54.3%
119
51.1%
336
53.1%
การหาแหล่งทุนเพิม่ ขยายกิจการ
252
63.0%
90
38.6%
342
54.0%
การรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น
223
55.8%
68
29.2%
291
46.0%
การเตรี ยมรองรับการเติบโตยอดขาย
149
37.3%
59
25.3%
208
32.9%
การขยายพื้นที่ขนส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้น
103
25.8%
34
14.6%
137
21.6%
การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
2
.5%
9
3.9%
11
1.7%
อื่นๆ มิได้ระบุ
การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ผูป้ ระกอบการในตลาด
ด่านนอก และตลาดหาดใหญ่มีทศั นคติต่างกัน ที่ตลาดด่านนอก เตรี ยมขยายกาลังการผลิต รองลงมาเป็ น
การหาแหล่ ง ทุ น เพิ่ ม เพื่ อ ขยายกิ จ การ ในขณะที่ ต ลาดหาดใหญ่ ควรเพิ่ ม การรั ก ษาความปลอดภัย
รองลงมาเป็ นการเตรี ยมรองรับการเติบโตยอดขาย การหาแหล่งทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ
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ภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และภาคธุ รกิจที่รวม
เป็ นหอการค้า ตลอดจนผูป้ ระกอบการส่ งออก ได้ให้ขอ้ มูลถึงการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ดังนี้
แก้ไขปัญหาการค้ าชายแดน
การคมนาคม มีการวางแผนและให้งบประมาณในการทารถไฟรางคู่ เพื่อมาต่อกับรางรถไฟของ
ทางประเทศมาเลเซี ย และมีการตัดถนนใหม่ เพื่อเชื่ อมการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศจาก
นิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้ มีการดาเนินงานและงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว นอกจากนี้ มี
การสร้ างถนนเชื่ อมท่าเรื อน้ าลึกฝั่ งอันดามัน กับอ่าวไทย เพื่อลดเวลาในการขนส่ ง ทั้งหมดนี้
ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์
การวางผังเมือง และการรื้ อถอนร้านค้าที่รุกล้ าพื้นที่ มีการจัดระเบียบเมืองบริ เวณบ้านด่านนอก โดย
การรื้ อถอนร้ านค้าริ มรั้วประเทศทั้งหมดและจัดภูมิทศั น์ใหม่ เพื่อลดการลักลอบนาสิ นค้าผิด
กฏหมายเข้าประเทศ การวางผังเมืองใหม่ยงั คงมีการสร้ างพื้นที่เศรษฐกิ จทาให้เมืองน่ าเที่ยว
จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้น
การปรับปรุ งพื้นที่และจัดระบบในด่านสะเดาฝั่งไทย เพื่อให้สามารถควบคุมการข้ามแดนได้เต็มที่
ทั้ง สิ นค้า และนักท่ องเที่ ย ว โดยสามารถดาเนิ นการได้อย่างสะดวกและไม่ล่ าช้า ตลอดจน
อานวยความสะดวกผูม้ าใช้บริ การที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น อยู่ระหว่างดาเนิ นการ ปั ญหาของ
ไทยคือการเตรี ยมการล่าช้า ในขณะที่ฝั่งมาเลเซี ยเสร็ จเรี ยบร้อยจัดระเบียบร้านค้าและเตรี ยม
ปรับพื้นที่ขยายการบริ การเพื่อรองรับการผ่านแดนที่มากขึ้น ทั้งสิ นค้าและนักท่องเที่ยว
การทาความตกลงอย่างเป็ นทางการทีส่ ่ งผลต่ อการค้ าชายแดน จังหวัดสงขลา
การทาบันทึกความเข้าใจ “การอานวยความสะดวกในการขนส่ ง สิ นค้าผ่านแดน” ASEAN
Customs Transit System : ACTS มีท้ งั หมด 9 Protocol (Protocol หรื อเรี ยกว่า พิธีสาร
เป็ นข้อตกลง สนธิ สัญญาชั้นต้น)
Protocol 1 : กาหนดเส้นทางขนส่ งผ่านแดนและจุดอานวยความสะดวก
Protocol 2 : กาหนดที่ทาการพรมแดน
Protocol 3 : ประเภทและปริ มาณของรถ
Protocol 4 : ข้อกาหนดทางเทคนิคของรถ
Protocol 5 : แผนประกันอุบตั ิภยั ทางรถภาคบังคับของอาเซี ยนในส่ วนของความรับผิดช
ต่อบุคคลที่สาม
Protocol 6 : จุดข้ามแดนสาหรับรถไฟและสถานีชุมทาง
Protocol 7 : ระบบศุลกากรผ่านแดน “ไม่อนุญาตให้ทาการขนส่ งสิ นค้าต้องห้ามหรื อสิ นค้า
ที่ถูกจากัดผ่านดินแดนภาคีคู่สัญญา”
Protocol 8 : การจัดตั้งมาตรการเกี่ยวกับการตรวจโรคในคนและพืช
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Protocol 9 : วัตถุอนั ตราย

พิธีสาร 1 การมีถนน Asian Highway ที่เชื่อมระหว่างประเทศในอาเซี ยน เส้นที่ผา่ นจังหวัดสงขลา
ได้แก่ AH 2: สะเดา-หาดใหญ่-กรุ งเทพ-เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก ระยะทาง 1,913 กิโลเมตร เป็ น
การเชื่ อมประเทศมาเลเซี ย ผ่านประเทศไทย เข้าสู่ ประเทศเมียนมาร์ แสดงเส้นทางที่อนุญาต
ให้รถขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนวิง่ ได้ ในประเทศไทยมีเส้นทางต่างๆ ดังแสดงในรู ป 4.2
พิธีสาร 2 ประเทศไทยอนุญาตให้รถขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนได้ใน 7 จุด คือ
เชื่อมประเทศไทยกับเมียนมาร์ 1. อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2. อ.แม่สอด จ.ตาก
เชื่อมประเทศไทยกับสปป.ลาว 3. อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4. จ.หนองคาย 5. จ.มุกดาหาร
เชื่อมประเทศไทยกับกัมพูชา 6. จ.อรัญประเทศ
เชื่อมประเทศไทยกับมาเลเซี ย 7. อ.สะเดา จ.สงขลา
พิธีสาร 7 มีการลงนามเรื่ องสิ นค้าต้องห้าม (Prohibited goods) หรื อสิ นค้าที่ถูกจากัด (Restricted
goods) แล้วทั้ง 10 ประเทศ เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557

รู ป 4.2 เส้นทาง Asian Highway ในประเทศไทย
ที่มา : การบรรยายพิเศษ นายกรี ชา เกิดศรี พนั ธุ์ นายด่านศุลกากรสะเดา 6 ตุลาคม 2558
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่ อง กาหนดพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กาหนดให้ทอ้ งที่ตาบลสะเดา ตาบลสานักขาม ตาบลสานักแต้ว และตาบลปา
ดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เป็ น “เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษสงขลา” สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
จากนั้นมี การจัดทา คู่มือการลงทุ นในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ จัดทาโดย สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน ระบุวา่ เน้นอุตสาหกรรมแปรรู ปเพื่อการส่ งออก การขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ โดย
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ
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ระยะเร่ งด่วน ประกอบด้วย ท่าเรื อสงขลาแห่งที่ 2
ระยะยาว ประกอบด้วย ทางหลวงพิเศษหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย,
สถานีขนส่ งสิ นค้า จ.สงขลา,
รถไฟทางคู่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ),
โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge)
โดยก าหนดกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสงขลา ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิ จการที่เกี่ ยวข้อง, อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ เครื่ องนุ่ งห่ มและเครื่ องหนัง, การผลิ ต
เครื่ องเรื อน, กิจการโลจิสติกส์, นิคมหรื อเขตอุตสาหกรรม และ กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

รู ป 4.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย
ที่มา : การบรรยายพิเศษ นายกรี ชา เกิดศรี พนั ธุ์ นายด่านศุลกากรสะเดา 6 ตุลาคม 2558
การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งด้านภาษี และการลงทุน เป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ในการพยายามท าให้พ้ื นที่ บ ริ เ วณชายแดนของไทยสามารถได้รับ ประโยชน์ จากการเปิ ด
ประเทศมีการค้าเสรี มากขึ้น มีความกระตือรื อร้นในภาคราชการ มีการสร้างการคมนาคมแต่นบั ว่าเป็ น
การขยับตัวที่ชา้ ของไทย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการดาเนินการในลักษณะนี้มาก่อนไทย

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งได้นาเสนอข้อมูลพฤติกรรมการค้าของผูป้ ระกอบการชาวไทย
พฤติกรรมการจับจ่ายของกลุ่มชาวมาเลเซี ยในตลาดไทย ปั ญหาการค้าขายชายแดน และการเตรี ยมความ
พร้อมในการรองรับการเปิ ดประชาอาเซี ยนของผูป้ ระกอบการชาวไทย ซึ่ งเป็ นผลการวิจยั ที่ได้คาตอบ
ตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ที่สามารถสรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด
ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ลักษณะพฤติกรรมการค้ าของผู้ประกอบการชาวไทย
พฤติกรรมการค้าขาย พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ เป็ นธุ รกิจค้าปลีก มีประเภทสิ นค้าที่นิยม
จาหน่ าย คือ เสื้ อผ้า รองลงมาเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และส่ วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการดาเนิ นการค้ามา
นานมากกว่า 5 ปี
ภาษาที่ ใช้ในการค้าขาย พบว่า ผูป้ ระกอบการในตลาดด่ านนอกส่ วนใหญ่ สามารถใช้ภาษา
มาเลเซี ย ได้ รองลงมาเป็ นภาษาไทย ส่ วนในตลาดหาดใหญ่ ส่ วนใหญ่ ใ ช้ภาษาไทย รองลงมาเป็ น
ภาษาจีน ภาษามาเลเซี ย ตามลาดับ มีบา้ งบางส่ วนที่ผปู ้ ระกอบการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้าขาย
ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของผูป้ ระกอบการ ที่สามารถใช้ภาษาได้หลายภาษา
แหล่งผลิตสิ นค้าที่ผปู ้ ระกอบการนามาจาหน่าย พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าผลิตในประเทศไทย
ในตลาดหาดใหญ่ มีสินค้าจาหน่ายที่มีแหล่งผลิตจากประเทศจีน มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และอื่นๆ ตามลาดับ
ส่ วนในตลาดด่านนอก มีเพียงสิ นค้าจากประเทศมาเลเซีย และจีน
การชาระค่าสิ นค้า/บริ การ พบว่าในตลาดด่านนอก รับสกุลเงินริ งกิต และรับทั้งสกุลเงินบาท
และริ งกิต ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่ ส่ วนใหญ่รับเป็ นเงินบาท ส่ วนวิธีการชาระ ในตลาดหาดใหญ่มีการ
รับชาระผ่านธนาคารและบัตรเครดิต ในขณะที่ตลาดด่านนอกรับเงินสดเท่านั้น
ลักษณะการค้าขายเปรี ยบเทียบบริ เวณด่านศุลกากรของไทยและมาเลเซี ย พบว่า รู ปแบบการค้า
ขายของทางประเทศมาเลเซีย เป็ นศูนย์การค้า Duty Free 1 แห่งในขณะที่ตลาดฝั่งประเทศไทยเป็ น
ร้านค้า แผงลอย ไม่เป็ นระเบียบ อีกทั้งร้านค้าในฝั่งไทย (ในตลาดด่านนอก) มีท้ งั รู ปแบบที่เจ้าของเป็ น
ชาวมาเลเซี ยมาเปิ ดร้าน ร้านเฟรนไชส์ขา้ มชาติ เช่น Mc Donaldเปิ ด 24ชัว่ โมง ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมี
ประมาณ 20 ร้าน ร้านขายทองประมาณ 10 ร้าน และโรงแรมขนาดใหญ่มากกว่า 20 แห่ง ในขณะที่
บริ เวณเมืองหาดใหญ่ เพิ่มรู ปแบบห้างสรรพสิ นค้าใหญ่อีกประมาณ 10 แห่ง มีท้ งั ห้างสรรพสิ นค้าของ
คนท้องถิ่น ห้างสรรพสิ นค้าระดับประเทศ และห้างค้าปลีกข้ามชาติ ตลาดค้าส่ งผลไม้ 3 แหล่งใหญ่
นอกจากนี้กลุ่มพนักงานของกิจการเหล่านี้มีท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาติ
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5.1.3 สรุ ปประเภทสิ นค้ าและบริการทีช่ าวมาเลเซียเข้ าใช้ บริการทีต่ ลาดชายแดน
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในตลาดชายแดน พบว่า สิ นค้าที่มีการจับจ่ายซื้ อหากันมาก คือ เสื้ อผ้า
รองลงมาเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ การท่องเที่ยว โดยการสั่งซื้ อส่ วนใหญ่เดินทางมาเลือกซื้ อด้วยตนเอง
ส่ วนสาเหตุที่ซ้ื อในตลาดด่านนอก มองว่าเป็ นสิ นค้าที่มีเฉพาะในไทย ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่ ยังมอง
ว่าลูกค้าซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าไม่เสี ยภาษี รองลงมาเป็ นสิ นค้าที่มีเฉพาะในไทย ถัดไปเพราะเป็ นสิ นค้าที่
ประเทศตนห้ามจาหน่าย จึงเลี่ยงมาซื้ อที่ประเทศไทย และเมื่อจาแนกตามกลุ่มลูกค้า ตลาดหาดใหญ่ มอง
ว่าลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ รองลงมาเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
ส่ วนตลาดด่านนอก มองว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ คือ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย รองลงมาจึงเป็ นคนในพื้นที่ ใน
ภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยเป็ นลูกค้าในตลาดชายแดน
พฤติกรรมการขนส่ งสิ นค้าของชาวมาเลเซี ยในตลาดชายแดน พบว่า ส่ วนใหญ่ขนส่ งสิ นค้าด้วย
รถยนต์ รองลงมา คือ รถบรรทุก แสดงว่าเป็ นการซื้ อสิ นค้าใช้เพื่อการบริ โภคมากกว่าการค้า
ภาพรวมการค้าส่ วนใหญ่ในพื้นที่ด่านสะเดา จ.สงขลา เป็ นการค้าปลีก และการบริ การ พบว่ามี
สถานบันเทิงในพื้นที่จานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นสถานบันเทิงกลางคืน โดยกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย
ชาวมาเลเซี ยเชื้อสายจีน ขณะนี้ทางการไทยเริ่ มมีการปรับปรุ ง โดยปรับภูมิทศั น์ดา้ นริ มรั้วชายแดนเพื่อ
ลดปั ญหาการค้าสิ นค้าหนีภาษี และสิ นค้าต้องห้าม รื้ อถอนร้านค้าที่ไม่เป็ นระเบียบและรุ กล้ าพื้นที่ของ
ทางราชการออก ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ลงทุนโดยนักธุ รกิจชาวมาเลเซี ยใน
พื้นที่ประเทศไทยเพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มครอบครัวพร้อมเด็ก มีเครื่ องเล่น
ทาบรรยากาศธรรมชาติ มีสัตว์น่ารัก เช่น กระต่ายในสวน มีบริ เวณที่น่าถ่ายรู ปทารู ปหุ่ นจาลอง เช่น หมี
แพนด้า ไดโนเสาร์ ที่ได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการแล้วในปี 2558
ภาพรวมการค้าชายแดนในเขตพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
มาท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายใช้สอย โดยกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัว มีท้ งั ผูส้ ู งอายุ เด็ก
วัยรุ่ น มาเพื่อทานอาหาร พัก ผ่อน มาช่ วงศุ กร์ เสาร์ อาทิ ตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางมาเลเซี ย
ปั จจุบนั นี้การเดินทางมีท้ งั มาเป็ นกลุ่มใหญ่ โดยรถบัสนาเที่ยว และมาเป็ นครอบครัว ขับรถส่ วนตัวเข้ามา
เอง อาเภอหาดใหญ่นอกจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว อีกภาพหนึ่ งในลักษณะของการค้าส่ งหาดใหญ่
เป็ นตลาดค้าส่ งผลไม้ พบว่า มีการค้าระหว่างไทย-มาเลเซี ยโดยการสั่งซื้ อผลไม้สดส่ งออกในตลาดค้า
ส่ งผลไม้หาดใหญ่ และส่ งออกสิ นค้าอาหารทะเลจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีขอ้ มูลอีกส่ วนพบว่า
สิ นค้าส่ งออกทั้งหมดที่เข้าไปประเทศมาเลเซี ย ประมาณร้อยละ 68 ที่มาเลเซี ยบริ โภค นอกจากนั้นเป็ น
สิ นค้าข้ามแดน โดยร้อยละ 13 ประเทศปลายทางคือสิ งคโปร์ ร้อยละ 10 ประเทศปลายทางคือจีน อื่นๆ
มีประเทศสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เกาหลี บราซิ ล ฯลฯ โดยไปลงเรื อที่ท่าเรื อในประเทศมาเลเซี ย
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5.1.4 สรุ ปสภาพ ปัญหาการค้ าขายในตลาดชายแดน
ผูป้ ระกอบการมีผลกระทบจากช่วงเวลาการเปิ ด-ปิ ดด่าน โดยผูป้ ระกอบการตลาดด่านนอกส่ วน
ใหญ่ คิดว่า ไม่มีผลกระทบ ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่ คิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการได้
ให้ทศั นะช่วงเวลาในการเปิ ด ปิ ดด่าน ดังนี้ ตลาดหาดใหญ่ อยูใ่ นช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.และ 07.00 –
20.00 น. และตลาดด่านนอก ต้องการให้เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมงเป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ในตลาดด่ านนอกมีปัญหาที่ผูป้ ระกอบการให้ความสนใจ กังวลใจสู งใน
เรื่ องค่าเงินริ งกิตมาเลเซี ยที่อ่อนค่าลง ซึ่ งส่ งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลงด้วย รองลงมาคือปั ญหาการ
ก่อสร้างถนนใหม่ บริ เวณทางเข้าออกด่านสะเดา ซึ่ งทาให้การจราจรติดขัดตามมาด้วย สาหรับตลาดใน
หาดใหญ่ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
ภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และภาคธุ รกิจที่รวม
เป็ นหอการค้า ตลอดจนผูป้ ระกอบการส่ งออก มองถึงปั ญหาการค้าชายแดนไทยกับมาเลเซี ย ดังนี้
ภาคขนส่ ง
ทางน้ า พบว่า ปั ญหาความลึกของน้ าที่จะทาการพัฒนาท่าเรื อน้ าลึกปากบารา จังหวัดสตูล โดย
ทะเลบริ เวณท่าเรื อของทางมาเลเซี ยลึกกว่าทางจังหวัดสตูลมาก ส่ งผลต่อขนาดของเรื อพาณิ ชย์ที่จะเข้ามา
รับสิ นค้า สามารถเข้ามารับครั้งละจานวนหลายพันตู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่ น
โกดังเก็บสิ นค้า เครนยกสิ นค้าลงเรื อ ปริ มาณสิ นค้าที่จะลงเรื อ เส้นทางขนส่ ง ต้องมีการลงทุนอีกมากจึง
จะจูงใจทั้งสายการเดินเรื อ และผูส้ ่ งออกที่จะมาใช้บริ การ อีกทั้งต้องแข่งกับท่าเรื อที่มีความพร้อมเพราะ
ดาเนินการมานานแล้ว ทั้งของประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์
ทางบก การขนส่ ง ระบบราง (รถไฟ) พบว่า ระบบรางของประเทศไทยยังขาดการปรับปรุ ง
เส้ นทาง และมีเพียงรางเดี่ ยวทาให้การขนส่ งล่ าช้า ทั้งที่ เป็ นระบบการขนส่ งที่ สาคัญ เพราะปั จจุบนั
ระบบรางของไทยสามารถส่ งออกสิ นค้าเข้าประเทศมาเลเซี ยได้ทาง ด่านปาดังเบซาร์ โดยส่ วนใหญ่ส่ง
ถึงบัตเตอร์ เวอร์ ธ (Butterworth) เพื่อส่ งออกต่อไปท่าเรื อปี นัง ขณะที่ระบบรางของประเทศมาเลเซี ย
ได้พฒั นาเป็ นระบบรางคู่ และเชื่อมโยงจนถึงรัฐยะโฮร์ เพื่อข้ามไปประเทศสิ งคโปร์ ในส่ วนการขนส่ ง
ทางถนน ใช้การขนส่ งทางรถ พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีทางหลวงมาตรฐานสากล ถนนที่มีหลายเลน
โดยไม่มีถนนสายอื่นตัดผ่าน
ภาคธุรกิจการค้ าและบริการ
ธุ รกิ จ บริ ก าร พบว่า ในอดี ต การเข้า มาของชาวมาเลเซี ย ที่ ม าเที่ ย วในเมื อ งชายแดน อ าเภอ
หาดใหญ่ ส่ วนใหญ่เข้ามาเพื่อเที่ยวสถานบันเทิง การซื้ อบริ การโสเภณี แต่ปัจจุบนั ห้างสรรพสิ นค้า และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กลุ่มชาวมาเลเซี ยที่เข้ามาเที่ยวจึงเปลี่ ยนเป็ นกลุ่ม
ครอบครัวมากขึ้น แหล่งสถานบันเทิงกลางคืน จึงค่อยๆ น้อยลง และย้ายไปตั้งบริ เวณด่านชายแดน บ้าน
ด่านนอก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทาให้เกิ ดโรงแรม สถานบันเทิง ร้ านอาหารคาราโอเกะ และ
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ยังคงมีการค้าประเวณี ทาให้เกิดการล่อลวงผูห้ ญิงมาขายบริ การ ทั้งสมัครใจและบังคับ ขณะนี้ผหู ้ ญิงที่มา
ขายบริ ก ารมี ท้ งั คนไทย และคนต่ า งชาติ หลากหลายเชื้ อชาติ ในปั จจุ บ ันเริ่ ม มี ธุ รกิ จประเภทแหล่ ง
พักผ่อน ถ่ายรู ป เครื่ องเล่นสาหรับเด็ก วัยรุ่ น ที่ลงทุนโดยชาวมาเลเซี ยทาให้ผมู ้ าเที่ยวจากเดิมมีเพียงกลุ่ม
ผูช้ าย เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มครอบครัวเข้ามามากขึ้น
ธุ รกิจค้าขาย พบว่า ระบบเศรษฐกิจอ่อนไหวไปตามกระแสข่าว ความไม่สงบในพื้นที่ เนื่ องจาก
การค้าส่ วนใหญ่ แทบจะเรี ยกว่าขึ้นอยูก่ บั การเข้ามาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย ซึ่ งนิ ยมซื้ อสิ นค้า
ประเภทเสื้ อผ้าตามห้างสรรพสิ นค้า เนื่ องจากการออกแบบสิ นค้าของไทยมีความทันสมัย และราคาไม่
แพงเมื่ อเที ยบกับราคาจาหน่ ายในมาเลเซี ย นอกจากนี้ ชาวมาเลเซี ยนิ ยมเข้ามาเพื่อรับประทานอาหาร
เพราะถ้าเป็ นอาหารทะเล อาหารจีน ราคาไม่แพง จึงเป็ นที่ นิยมของชาวมาเลเซี ยจานวนมาก ประเภท
ผลไม้สด ข้าวสาร ก็เป็ นที่ชื่นชอบเพราะรสชาติดี และมีข่าวเกี่ ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ทางการ
มาเลเซี ย ก็ จ ะออกข่ า วเตื อ นไม่ ใ ห้ ม าเมื อ งไทย เมื อ งหาดใหญ่ ก็ ซ บเซา ต้อ งจัด กิ จ กรรมเชิ ญ ชวน
นัก ท่ องเที่ ย ว ในส่ ว นตลาดด่ า นนอก อาเภอสะเดาก็ ค ล้า ยกัน โดยมี ข ้อดี ก ว่า หาดใหญ่ ที่ อยู่บ ริ เวณ
ชายแดนแค่ขา้ มเขตก็ถึงแล้ว และสัญญาณโทรศัพท์มือถือของมาเลเซี ยยังมาถึง มาแบบไม่ตอ้ งค้างคืนได้
และสามารถขอให้ทางด่านศุลกากรไม่ตอ้ งประทับตราผ่านทางในพาสปอร์ ตก็ได้
ภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่สาคัญในจังหวัดสงขลามี 2 กลุ่มคืออุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
และอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล เนื่องจากในภาคใต้มีการปลูกยางพาราจานวนมากมาตั้งแต่ในอดีต
ก่อนที่จะเผยแพร่ ไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศและจังหวัดสงขลามี พ้ืนที่ ในการปลู กยางพารามากเป็ น
อันดับสอง รองจากสุ ราษฎร์ ธานี สถิ ติปี 2552 สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด
สงขลา และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่ องจากยางพาราเช่น โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานแปรรู ปไม้ยางพารา
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ส่ วนอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่หลายแห่ ง
ในเขตจังหวัดสงขลา ดังนั้นปั ญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และแรงงานต่างชาติจึงมีอยู่เป็ นประจา
ส่ วนใหญ่ เมื่ อท าการส่ ง ออก มัก จะส่ ง ออกทางประเทศมาเลเซี ย ทางท่ า เรื อปี นัง เนื่ องจากใกล้และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าการส่ งท่าเรื อในประเทศไทย
ปัญหาการกีดกันการค้ าทีไ่ ม่ ใช่ ภาษี
การส่ งออกสิ นค้าเกษตร ผักผลไม้ พบว่า การส่ งสิ นค้าผ่านได้เฉพาะด่านสะเดาเพียงด่านเดียว
ทาให้ผสู ้ ่ งออกสิ นค้าผ่านแดนในพื้นที่อื่นไม่สามารถทาธุ รกิจได้ เพราะส่ วนใหญ่จะส่ งออกไปประเทศ
สิ งคโปร์ ซึ่ งต้องการสิ นค้าเกรดดี ราคาจึงสู ง และมีการทาบันทึกความเข้าใจการขนส่ งสิ นค้าเน่าเสี ยง่าย
ผ่านแดนมาเลเซี ยไปยังประเทศสิ งคโปร์
สิ นค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซี ย พบว่า เป็ นสิ นค้าราคาไม่สูงมาก ตกเกรดลงมา จึง
ทาให้สิ นค้า ที่ เข้า ประเทศมาเลเซี ยจึ ง ไม่ ใ ช่ สิ นค้า พรี เมี่ ยม และมี ปั ญหาหากผูน้ าเข้า ไม่ใ ช่ พ่อค้าชาว
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มาเลเซี ยที่นาเข้าเป็ นประจา จะมีการกักสิ นค้าไว้ระยะหนึ่ งทาให้สินค้าไม่สด นาเข้าไปขายไม่ได้ราคา
หรื อเกิดการเน่าเสี ย เมื่อสอบถามพ่อค้าเหล่านั้นพบว่าปั ญหาคือ ทางด่านฯฝั่งไทยทาการกีดกันก่อน ทาง
มาเลเซี ยก็ทาบ้าง สาเหตุหลักคือ ในช่วงฤดูกาลผลไม้ เช่นช่วงนี้มะม่วงของทางมาเลเซี ยออกผลผลิตนาสู่
ตลาด ก็ จะมี ก ารกี ดกันไม่ ใ ห้ม ะม่ วงของไทยเข้า ไปขายตี ตลาดของเขา ส่ วนใหญ่ สิ นค้า เกษตรชาว
มาเลเซียต้องเข้ามาบริ โภคในไทย หรื อนาเข้าติดตัวไปได้เพียงเล็กน้อย
มาเลเซี ยกี ดกันการนาเข้าข้าว เนื่ องจากประเทศมาเลเซี ยมีหน่ วยงานที่ควบคุ มคือ องค์การค้า
ข้าวเปลือกและข้าวสารแห่ งชาติ (BERNAS) ซึ่ งเป็ นรั ฐวิสาหกิ จ มีมาตรการห้ามนาเข้าข้าวชัว่ คราว
ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ ตลาดค่อนข้างมาก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ นอกจากนี้ ทาง
ไทยยังมีการกาหนดการส่ งออกข้าวกับพ่อค้าที่จะค้าขายกับมาเลเซี ยให้เฉพาะธุ รกิจที่จดทะเบียนพาณิ ชย์
ในจังหวัดสงขลาเท่านั้น
ปัญหาการจับกุมสิ นค้ าลักลอบเข้ าประเทศไทย
การลัก ลอบนาสิ นค้า ที่ ประเทศหนึ่ ง ผิดกฎหมายแต่ อีกประเทศหนึ่ ง ไม่ ผิดกฎหมาย ข้า มไป
จาหน่ ายหรื อใช้บริ โภค ปั ญหาการลักลอบนาใบกระท่อมจากประเทศมาเลเซี ยเข้ามาในประเทศไทย
ทางด่านศุลกากรจับได้บ่อยครั้ง ทั้งด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์
การลักลอบทาการค้าข้า มแดนโดยหลี กเลี่ ยงภาษี สิ นค้าไทยที่ ลกั ลอบเข้ามาเลเซี ย ข้าวสาร
ผลไม้ ส่ วนสิ นค้ามาเลเซี ยที่ลกั ลอบเข้าไทย เช่น น้ ามันปาล์ม สุ รา บุหรี่ ผลไม้เมืองหนาว เนื้ อวัวแช่แข็ง
รถที่มีราคาสู งเข้ามาเพื่อการจาหน่ายในประเทศไทย ทางด่านศุลกากรก็สามารถจับได้ ดังจะเห็นว่าในแต่
ละปี ที่มีการประมูลรถที่ถูกจับของทางด่านไทยจานวนมาก รวมทั้งสิ นค้าหนี ภาษีเหล่านี้ บางส่ วนต้อง
ทาลายไม่สามารถนามาประมูลขายให้ประชาชนได้
ปัญหาการจัดการเรื่องพืน้ ที่ ภูมิทศั น์
บริ เวณด่านสะเดา ไทยมีพ้ืนที่จากัดและแออัดมาก ทาให้การตรวจปล่อยสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร
ล่าช้า และมีความไม่เป็ นระเบียบ การเข้า-ออกบริ เวณด่านไม่สามารถควบคุมคนได้ ในขณะที่ทางด่านบู
กิตกายูฮิตมั ฝั่งมาเลเซี ย รถเข้า-ออกมีระบบที่ควบคุมได้ไม่สามารถลักลอบเข้าประเทศได้เลย
การจัดผังเมืองของด่านนอก พบว่ามีการรุ กล้ าพื้นที่ส่วนราชการ ทาร้านค้าติดรั้วประเทศ ทาให้
มีการลักลอบนาสิ นค้าผิดกฏหมายได้อย่างสะดวก ตลอดแนวชายแดน
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5.1.5 สรุ ป แนวทางแก้ไข และการเตรียมความพร้ อมในการรองรับการเปิ ดประชาอาเซียน
การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ผูป้ ระกอบการในตลาด
ด่านนอก และตลาดหาดใหญ่มีทศั นคติต่างกัน ที่ตลาดด่านนอก เตรี ยมขยายกาลังการผลิต รองลงมาเป็ น
การหาแหล่ ง ทุ น เพิ่ ม เพื่ อ ขยายกิ จ การ ในขณะที่ ต ลาดหาดใหญ่ ควรเพิ่ ม การรั ก ษาความปลอดภัย
รองลงมาเป็ นการเตรี ยมรองรับการเติบโตยอดขาย การหาแหล่งทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ
ภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และภาคธุ รกิจที่รวม
เป็ นหอการค้า ตลอดจนผูป้ ระกอบการส่ งออก ได้ให้ขอ้ มูลถึงการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ดังนี้
แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ าชายแดน
1. การคมนาคม มีการวางแผนและให้งบประมาณในการทารถไฟรางคู่ เพื่อมาต่อกับรางรถไฟ
ของทางประเทศมาเลเซี ย และมีการตัดถนนใหม่ เพื่อเชื่ อมการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศจากนิ คม
อุตสาหกรรมในภาคใต้ มีการดาเนินงานและงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว นอกจากนี้ มีการสร้างถนน
เชื่อมท่าเรื อน้ าลึกฝั่งอันดามัน กับอ่าวไทย เพื่อลดเวลาในการขนส่ ง ทั้งหมดนี้ยงั ไม่เสร็ จสมบูรณ์
2. การวางผังเมือง และการรื้ อถอนร้ านค้าที่รุกล้ าพื้นที่ มีการจัดระเบียบเมืองบริ เวณบ้านด่านนอก
โดยการรื้ อ ถอนร้ า นค้า ริ ม รั้ ว ประเทศทั้ง หมดและจัด ภูมิ ท ศั น์ใ หม่ เพื่อ ลดการลัก ลอบนาสิ น ค้า
ผิดกฏหมายเข้าประเทศ การวางผังเมืองใหม่ยงั คงมีการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจทาให้เมืองน่ าเที่ยว จับจ่าย
ใช้สอยได้สะดวกขึ้น
3. การปรับปรุ งพื้นที่และจัดระบบในด่านสะเดาฝั่งไทย เพื่อให้สามารถควบคุมการข้ามแดนได้
เต็มที่ ทั้งสิ นค้าและนักท่องเที่ยว โดยสามารถดาเนิ นการได้อย่างสะดวกและไม่ล่าช้า ตลอดจนอานวย
ความสะดวกผูม้ าใช้บ ริ ก ารที่ ค าดว่า จะเพิ่ ม มากขึ้ น อยู่ร ะหว่า งด าเนิ น การ ปั ญ หาของไทยคื อ การ
เตรี ยมการล่าช้า ในขณะที่ฝั่งมาเลเซี ยเสร็ จเรี ยบร้ อยจัดระเบี ยบร้ านค้าและเตรี ยมปรับพื้นที่ ขยายการ
บริ การเพื่อรองรับการผ่านแดนที่มากขึ้น ทั้งสิ นค้าและนักท่องเที่ยว
4. การทาความตกลงอย่างเป็ นทางการที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน จังหวัดสงขลา การทาบันทึก
ความเข้าใจ “การอานวยความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าผ่านแดน” ASEAN Customs Transit
System : ACTS มีท้ งั หมด 9 เรื่ อง คือ กาหนดเส้นทางขนส่ งผ่านแดนและจุ ดอานวยความสะดวก
กาหนดที่ทาการพรมแดน ประเภทและปริ มาณของรถ ข้อกาหนดทางเทคนิ คของรถ แผนประกัน
อุบตั ิภยั ทางรถภาคบังคับของอาเซี ยนในส่ วนของความรับผิดชต่อบุคคลที่สาม จุดข้ามแดนสาหรับ
รถไฟและสถานีชุมทาง ระบบศุลกากรผ่านแดน “ไม่อนุญาตให้ทาการขนส่ งสิ นค้าต้องห้ามหรื อสิ นค้าที่
ถูกจากัดผ่านดิ นแดนภาคีคู่สัญญา” การจัดตั้งมาตรการเกี่ ยวกับการตรวจโรคในคนและพืช และวัตถุ
อันตราย
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5. การจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ กาหนดให้ทอ้ งที่ตาบลสะเดา ตาบลสานักขาม ตาบลสานัก
แต้ว และตาบลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เป็ น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” ที่เน้นอุตสาหกรรม
แปรรู ปเพื่อการส่ งออก การขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบ่งออกเป็ น
2 ระยะคือ ระยะเร่ งด่วน ประกอบด้วย ท่าเรื อสงขลาแห่ งที่ 2 ระยะยาว ประกอบด้วย ทางหลวงพิเศษ
หาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซี ย,สถานี ขนส่ งสิ นค้า จ.สงขลา, รถไฟทางคู่ขบั เคลื่ อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้ า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ), โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) โดยกาหนดกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษสงขลา ได้แก่ อุ ตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิ จการที่
เกี่ ยวข้อง, อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ เครื่ องนุ่ งห่ มและเครื่ องหนัง, การผลิ ตเครื่ องเรื อน, กิ จการโลจิ สติกส์ ,
นิคมหรื อเขตอุตสาหกรรม และ กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
5.2 อภิปรายผล
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการชาวไทย ตลาดด่านนอกและตลาดหาดใหญ่ พบว่าส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นการค้าปลี ก เพศหญิงมีความสามารถในการเจรจาและคะยั้นคะยอ
ให้เกิ ดการซื้ อขายได้ง่ายกว่าเพศชาย นอกจากนี้ ในกลุ่มของผูป้ ระกอบการชาวมุสลิ ม ไม่พบผูช้ ายทา
การค้าเลย เมื่อสัมภาษณ์พบว่า ผูช้ ายชาวมุสลิม จะช่วยภรรยาในการนาสิ นค้ามาส่ งเท่านั้น หน้าที่คา้ ขาย
เป็ นฝ่ ายภรรยา ผูช้ ายส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางานในบริ ษทั รับราชการ ไม่ยอมทาอาชีพค้าขาย
วัตถุ ป ระสงค์แรก ศึ ก ษาลัก ษณะพฤติ ก รรมการค้าระหว่า งผูป้ ระกอบการชาวไทย และชาว
มาเลเซี ย โดยตั้งคาถามการวิจยั ต้องการทราบลักษณะการค้าระหว่างผูป้ ระกอบการชาวไทย กับลูกค้า
ชาวมาเลเซี ยเป็ นอย่างไร (การติดต่อ การชาระเงิน การขนส่ ง ปั จจัยที่สนับสนุนและปั ญหาทางการค้า)
1.1 การติดต่อทางธุ รกิจตาม 6 ลักษณะของสุ มาลี สุ ขดานนท์ (2547) จากข้อมูลงานวิจยั พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นการค้าแบบเงินสด (Cash) การซื้ อขายเพื่อการบริ โภค (Consumer Trade) มากกว่า การค้า
แบบขายฝาก (Sale on Consignment License) การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade) การค้าแบบหัก
บัญชี (Counter Trade) และการค้าแบบสากล (Normal Trade) โดยลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าและใช้
บริ ก ารด้ว ยตนเอง จากการเดิ นทางเพื่ อการท่ องเที่ ย ว ทั้ง นี้ มี ลู ก ค้า บางส่ วนมาเป็ นประจา บ่ อยครั้ ง
เนื่ องจากมีการติดต่อค้าขาย หรื อ มีบางส่ วนเข้ามาลงทุนทาธุ รกิจในเมืองไทย ดังข้อมูลมีเจ้าของกิจการ
ในตลาดด่านนอกส่ วนหนึ่งเป็ นชาวมาเลเซี ย (ข้อมูลจากด่านสะเดา)
1.2 การชาระเงิน ส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดใช้ท้ งั เงินบาทและริ งกิ ต สอดคล้องกับงานของ อาธิ ครู
ศากยวงศ์ (2545) สาหรับการใช้บตั รเครดิต จะมีใช้กนั ในห้างสรรพสิ นค้า หรื อกิจการขนาดใหญ่ ลูกค้า
ส่ วนใหญ่ไม่นิยมนามาใช้ดว้ ย ยกตัวอย่าง คนไทยที่เข้าไปเที่ยวประเทศมาเลเซี ย จะได้รับการแจ้งเตือน
ไม่ให้ใช้บตั รเครดิตในประเทศมาเลเซี ย เนื่ องจากมีปัญหาการนาข้อมูลของบัตรไปใช้โดยกลุ่มมิฉาชี พ
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ในประเทศมาเลเซี ย ดังนั้นหากใครนาบัตรเครดิ ตไปใช้ในประเทศมาเลเซี ย เมื่อกลับเข้าประเทศไทย
จะต้องคอยตรวจเช็คการใช้จ่ายว่าผิดปกติหรื อไม่ และบางธนาคารแนะนาให้เปลี่ยนเป็ นบัตรใบใหม่แทน
1.3 การขนส่ ง ด่านที่มีเข้า-ออกของการค้ามากได้แก่ ด่านสะเดา อ.สะเดา ซึ่ งติดต่อกับด่านบูกิต
กายูฮิตมั รั ฐเคดาร์ และด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ติดต่อกับด่ านปาดังเบซาร์ รั ฐเปอร์ ลิส จากการวิจยั
พบว่า เป็ นปั ญหาในฝั่งประเทศไทย จากด่านบูกิตกายูฮิตมั รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย เป็ นทาง High way
จนถึงรัฐยะโฮร์ ติดชายแดนประเทศสิ งคโปร์ ในขณะที่การขนส่ งในประเทศไทย เริ่ มที่ด่านสะเดา ระบบ
ถนน ยังไม่มี High way ที่เฉพาะรถขนส่ งหรื อรถวิ่งทางไกล นอกจากนี้ สภาพถนนที่ชารุ ดมี ตลอด
เส้นทาง (ข้อมูลหอการค้าสงขลา) จนมีการหยอกล้อของชาวมาเลเซี ย เล่ากันว่า นอนมาตลอดทางจะตื่น
เมื่อเข้าเขตประเทศไทย เพราะถนนขรุ ขระ กระเทือนจนตื่น ส่ วนด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ ลิศ เชื่อมโยง
การขนส่ งทางบก ทั้งระบบถนน และระบบราง รถไฟ ทางประเทศมาเลเซี ยพัฒนาระบบรางคู่ มารอรับ
ผูโ้ ดยสารถึ งชายแดนประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยแม้แต่สถานี รถไฟ ให้ผูโ้ ดยสารยังไม่มี อยู่
ระหว่างการพัฒนาให้เป็ นระบบรางคู่ (ข้อมูลจากด่านปาดังเบซาร์ ) สอดคล้องกับงานอาธิ ครู ศากยวงศ์
(2545) ให้มีการเร่ งสร้างเส้นทางเพิ่มเพื่อเชื่อมการขนส่ งสิ นค้าให้สะดวก รวดเร็ ว
1.4 ปั จจัยที่ส นับ สนุ น ทางการค้าชายแดน ในปั จจุบนั ที่ตลาดสะเดา พบว่า มีนักลงทุนชาว
มาเลเซี ย เชื้ อสายจี น มาพัฒนาที่ ดินให้เป็ นแหล่ ง ท่องเที่ ย ว ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ว่า มาจากผลกระทบของ
การเมือง การปกครองของประเทศมาเลเซี ย โดยเฉพาะนโยบายภูมิบุตราที่มีการเอื้อประโยชน์ต่อชาว
มาเลเซี ย เชื้อสายอิสลามมากในขณะที่ชาวมาเลเซี ย เชื้อสายจีน มีขอ้ จากัด ดังนั้นชาวมาเลเซี ย เชื้ อสายจีน
จึ ง เป็ นกลุ่ ม นัก ลงทุ นที่ นิย มไปลงทุ น ในต่ า งประเทศมากกว่า ในประเทศตนเอง แม้ข ณะนี้ ป ระเทศ
มาเลเซี ยมีนโยบาย One Malasia เพื่อให้ทุกคนเป็ นหนึ่ ง ไม่แยกเชื้ อสายเพื่อเรี ยกร้องให้ชาวมาเลเซี ย
เชื้ อสายจีนมาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น แต่ก็ประสบผลสาเร็ จไม่มากเท่าที่ควร พฤติกรรมอีกอย่างที่
เป็ นที่น่าสังเกตในเมืองชายแดนใกล้ประเทศมาเลเซี ย ตามสถานที่ทางศาสนาพุทธ ไม่วา่ จะเป็ นวัด ศาล
เจ้า หรื อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีรูปลักษณะแสดงศาสนาพุทธ จะพบว่ามีการบริ จาคสิ่ งของ ที่มีการจารึ กชื่ อ
เป็ นชาวมาเลเซี ย สิ งคโปร์ จานวนมาก มากกว่าคนไทยในพื้นที่น้ นั และพบสถานธรรมเกิ ดขึ้นมากมาย
ระหว่างทางจากอาเภอสะเดาตลอดจนถึงในเขตอาเภอหาดใหญ่ ซึ่ งล้วนแล้วแต่ออกมาในลักษณะศาลเจ้า
ประเพณี จีน ประหนึ่ งว่าจะมีเพื่อชดเชยสิ่ งที่ชาวมาเลเซี ย เชื้ อสายจี นทาไม่ได้ในประเทศมาเลเซี ย มา
สนับสนุนให้สร้างในประเทศไทยแทน นอกจากนี้ ทรัพยากรในประเทศไทยยางพารา เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ทา
ให้มี นัก ลงทุ นมาผลิ ตสิ นค้า ส าเร็ จรู ป ที่ ใ ช้วตั ถุ ดิบ คื อยางพารา ในจัง หวัดสงขลาหลายโรงงาน เช่ น
โรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เป็ นต้น ข้อมูลจากนักวิชาการที่หอการค้าจังหวัดสงขลา มีนกั ลงทุน
จากหลายประเทศที่มาทาธุ รกิจในจังหวัดสงขลา ไม่เฉพาะประเทศมาเลเซี ย มีท้ งั ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็ นต้น การเปิ ด-ปิ ดด่านมีเวลากาหนด ทาให้คนที่ตอ้ งการผ่านด่านในช่วงเวลา
ที่ปิดด่าน ไม่สามารถไปได้ ต้องพักแรมบริ เวณเมืองใกล้ด่าน
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1.5 ปัญหาทางการค้า ปั ญหาระเบียบขั้นตอนการนาสิ นค้าข้ามแดน การคมนาคมไม่สะดวก การ
สื่ อสารด้านภาษา ข้อจากัดจากประเทศมาเลเซี ยที่ไม่อนุ ญาตให้รถบรรทุกสิ นค้าของไทย ขนส่ งสิ นค้า
ในประเทศมาเลเซี ย นอกจากนี้ ย งั มี ปั ญ หาโควตาสิ น ค้า ข้า มแดนจากประเทศไทย ส่ ง ไปประเทศ
สิ งคโปร์ ไม่เกินปี ละ 30,000 ตันโดยไม่เสี ยภาษี สอดคล้องกับงานของ อาธิ ครู ศากยวงศ์ (2545) และ
สุ มาลี สุ ขดานนท์ (2547) จากการทาวิจยั ครั้งนี้ ปั ญหากฎหมายที่ไม่เหมือนกัน พบว่า พืชกระท่อมใน
ประเทศมาเลเซี ย สามารถปลู กและมี ครอบครองได้ แต่ในประเทศไทยเป็ นของผิดกฎหมาย ขณะที่
ประทัดมีขายในประเทศไทย ไม่ผดิ กฎหมายแต่ผดิ กฎหมายในประเทศมาเลเซี ย
วัตถุ ป ระสงค์ข ้อที่ ส อง ศึ ก ษาประเภทสิ นค้าและบริ ก ารที่ ชาวมาเลเซี ย เข้าใช้บริ ก ารที่ เมื อง
ชายแดน โดยตั้งคาถามวิจยั ว่า ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ชาวมาเลเซี ยเข้ามาใช้บริ การและซื้ อขายในพื้นที่
ชายแดนอาเภอสะเดาและอาเภอหาดใหญ่ มีอะไรบ้าง และส่ วนใหญ่ซ้ื อไปเพื่อจาหน่ายต่อหรื อบริ โภคเอง
2.1 สิ นค้าและบริ การที่ชาวมาเลเซี ยเข้ามาใช้บริ การและซื้ อขาย จากการวิจยั พบว่า สิ นค้าที่เป็ นที่
นิ ยมของชาวมาเลเซี ยคือ เสื้ อผ้า รองลงมาเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สอดคล้องกับงานของเก็ตถวา บุญ
ปราการ (2559) กล่ าวถึ งผูบ้ ริ โภคชาวมาเลย์ ที่ นิยมซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า และสิ่ งของเครื่ องใช้ใน
ชีวิตประจาวันจากตลาดในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ผซู ้ ้ื อจะเป็ นผูห้ ญิงจะเลือกซื้ อเสื้ อผ้าที่นาเข้าจากไทย
เพราะเสื้ อผ้ามี คุณภาพดี มีรูปแบบให้เลื อกหลากหลายที่ สาคัญกาลังอยู่ในความนิ ยมของเมื องแฟชัน่
อย่างกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นภาพการแต่งกายในพื้นที่ บริ เวณตระเข็บชายแดน จึงมีท้ งั แต่งกายแบบ
วัฒนธรรมมุสลิ ม และแต่งกายตามสมัยนิ ยม นอกจากนั้นในงานของเก็ตถวา มองว่าการบริ โภคสิ นค้า
เสื้ อ ผ้า ข้า มแดนของชาวมาเลย์ เป็ นการสร้ า งอัต ลัก ษณ์ ท างสั ง คมของผูส้ วมใส่ โดยเมื่ อ สั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ โภค กล่าวถึงเสื้ อผ้าของไทยว่า เสื้ อผ้าที่มาจากไทย เนื้อผ้าใส่ สบาย มีรูปแบบที่ทนั สมัย อยากแต่งตัว
สวย ๆ ตามอย่างคนไทยดูได้อารมณ์ ดี มันเท่ดี ส่ วนใหญ่ใส่ เสื้ อผ้าที่ซ้ื อมาจากคนไทยแต่งให้เรี ยบร้ อย
หน่อย แค่น้ ีก็หรู กว่าเพื่อน ๆ แถวบ้านแล้ว
2.2 วัตถุประสงค์การซื้ อสิ นค้าในตลาดชายแดน ส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อเพื่อการบริ โภคเอง ใน
กลุ่มที่ติดต่อซื้ อเพื่อเพื่อการจาหน่ายต่อ มักจะติดต่อการค้ากันมานานพอสมควร มีการค้าส่ งออกกันเป็ น
ประจา สิ นค้าที่ส่งออกที่ผา่ นด่านสะเดาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีปลายทางที่ประเทศมาเลเซี ย คิด
เป็ นร้อยละ 68 รองลงมา ประเทศสิ งคโปร์ ร้อยละ 13 ดังรู ปที่ 5.1 แสดงปลายทางสิ นค้าส่ งออกจากด่าน
ศุลกากรสะเดา
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รู ปที่ 5.1 ประเทศปลายทาง สิ นค้าส่ งออกจากด่านศุลกากรสะเดา
วัตถุ ประสงค์การวิจยั ข้อที่สาม ศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขอุปสรรคการค้าชายแดน
ไทย-มาเลเซีย โดยมีคาถามวิจยั ข้อสุ ดท้าย คือ หน่วยงานที่ส่งเสริ มการค้าในจังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากร
หอการค้าจังหวัด) มีบทบาทส่ งเสริ ม หรื อมีแนวทางการสนับสนุนการค้าอย่างไร
3.1 ปั ญหาที่สาคัญทางการค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย คือ การขนส่ ง การกีดกันทางการค้า จาก
งานวิจยั ปี 2545 ปัญหายังคงเหมือนเดิม การเปิ ด-ปิ ดด่านชายแดนมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุ รกิจการค้า
ชายแดน การชาระค่าสิ นค้านิ ยมใช้เงินบาทและเงินริ งกิต ชาระโดยเงินสด มีวิธีอื่นเล็กน้อย แหล่งที่มา
ของสิ นค้าส่ วนใหญ่ซ้ื อขายมาจากประเทศไทย ดังนั้นบทบาทของหน่ วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริ มการค้าที่
สาคัญได้แก่ หน่ วยงานที่ ส่งเสริ มการค้าในจังหวัดสงขลา ในเบื้ องต้นคาดว่าจะศึกษาด่านศุลกากรใน
ฐานะตัวแทนภาครัฐ และหอการค้าจังหวัด ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน แต่เมื่ อเริ่ มดาเนิ นการศึ กษาก็
พบว่ามี หน่ วยงานภาครั ฐที่ เข้ามาสนับ สนุ นการค้าระหว่างประเทศหลายหน่ วยงาน เช่ น กรมการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์, กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงขยายการ
สัมภาษณ์ พบว่า
หน่ วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ มีหลายหน่ วยงานเป้ าหมายคื อ
การสนับสนุ นให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นการส่ งเสริ มการส่ งออกของประเทศไทย และดึ ง
การลงทุนให้เกิดตามบริ เวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานที่เด่น ๆ ได้แก่
1. กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ มีการให้ขอ้ มูลสิ นค้า สภาวการณ์ในต่างประเทศ มี
การวิเคราะห์โอกาสในการส่ งออก ทั้งนี้ ผทู ้ ี่ตอ้ งการส่ งออกควรติดต่อกับหน่ วยงาน หรื อเข้าไปขอการ
สนับสนุ น จะมี การจัดอบรมและเข้าไปพัฒนารู ปแบบหรื อทางานร่ วมกับธุ รกิ จเพื่อให้ธุรกิ จสามารถ
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ส่ งออกได้ และยังมีการจัด Trade Matching ให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าพบกับกลุ่มนาเข้าจากประเทศมาเลเซี ย
ในช่วงเก็บข้อมูลมีการจัดขึ้นที่ โรงแรมในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสินค้าOTOP, SMEs และผู้
รวบรวมสิ นค้า เพื่ อการส่ ง ออก มาจากหลายที่ ใ นประเทศไทย กรุ งเทพฯ นครศรี ธ รรมราช สงขลา
เชียงใหม่ นราธิ วาส ทางกลุ่มผูน้ าเข้าจากประเทศมาเลเซี ย มีประมาณ 100 – 200 คน ที่ทางกรมส่ งเสริ ม
การส่ งออกเชิ ญเข้ามา จากการเข้าไปสังเกตการณ์ หลายกิจการต้องอาศัยล่ามแปลภาษา การพูดคุยเพื่อ
การอธิ บายความเป็ นจุดเริ่ มทาความรู ้ จกั ระหว่างธุ รกิ จของไทยกับมาเลเซี ยในหลาย ๆ ผลิ ตภัณฑ์ บาง
ผลิตภัณฑ์เองในประเทศไทยก็ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั นัก
2. BOI และหน่วยงานพิเศษต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตอาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา มี มาตรการต่าง ๆ มาจากส่ วนกลาง ดู คล้ายจะทาเหมื อนกันทั้งประเทศ ในเขตจังหวัด
สงขลามี การตื่ นตัวของทางจังหวัด เรี ยกส่ วนราชการมาประชุ มเพื่อชี้ แจงว่าจะมี แผนการดาเนิ นงาน
อย่างไรบ้าง การเชื่ อมโยงเส้นทางคมนาคมท่าเรื อน้ าลึกสงขลา สตูล การมีเส้นทางมอเตอร์ เวย์จากนิ คม
อุตสาหกรรมไปด่านสะเดา มีเส้นทางรถไฟรางคู่จากหาดใหญ่ไปเชื่ อมต่อกับรถไฟของทางการมาเลเซี ย
ที่สร้ างมารอไว้ที่ด่านปาดังเบซาร์ เข้าไปสังเกตการณ์ไม่เห็ นความชัดเจนว่าจะมีธุรกิจอะไรเกิดขึ้นบ้าง
มุ่งเรื่ องโลจิสติกส์ เส้นทาง และแหล่งรวบรวมสิ นค้าเพื่อการส่ งออก ในส่ วนที่จะทาให้คนในพื้นที่ได้
ประโยชน์ มีการเรี ยกร้ องให้พฒั นาคนในพื้นที่ให้มีศกั ยภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิ ดในพื้นที่
คล้าย “ไก่กบั ไข่ จะให้เกิดอะไรก่อนดี” จะเอาคนประเภทใดถ้าไม่เห็นงาน ยังไม่มีบริ ษทั รองรับ หรื อจะ
ให้มีบริ ษทั ก่อนช่วงไม่มีคนก็สร้างเอง ใครก็ไม่อยากเข้ามาลงทุน อุตสาหกรรมที่ส่งเสริ มก็เป็ นภาพรวม
ของทั้งประเทศ ดังนั้นมีแนวโน้มสร้างที่ท่องเที่ยว ไม่เป็ นอุตสาหกรรมผลิตอีก เพราะไม่มีความชัดเจน
จะไปแนวไหน รัฐเอานโยบายกลาง ทาแบบเดี ยวกันเกื อบทุกที่ ถ้าคนในพื้นที่ไม่เข้มแข็ง ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดเปลี่ยนบ่อยไม่นิ่ง ทายาก ตอนนี้พ้นื ที่ชายแดนไทย มาเลเซี ย คนที่พ้นื ที่เขาบอกว่า เป็ นกิจการของ
ชาวมาเลเซียหมดแล้ว
3. ด่านศุลกากร มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับมาเลเซี ยบ้าง เมื่อไทย
มีการทาความสะอาดบ้านเมืองโดยการรื้ อถอนอาคาร สถานที่ ที่รุกล้ าพื้นที่สาธารณะ บริ เวณเขตแดน
ไทยกับมาเลเซีย จึงได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากทางการมาเลเซี ย ปรับปรุ งภูมิทศั น์ใหม่บริ เวณด่าน
ชายแดนไทย-มาเลเซี ย เกิ ดความเข้มงวดการผ่านเข้าออกด่านมากขึ้น เพื่อป้ องกันการลักลอบเข้าเมือง
ระหว่างประเทศของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน ASEAN ที่รู้กนั ว่าจะไม่มีการเก็บ
ภาษีนาเข้า หรื อ ยกเลิ กภาษีศุลกากร แต่ในความเป็ นจริ งยังมีภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษี
อื่นๆ เพื่อให้เท่าเทียมกับสิ นค้าที่ผลิตในประเทศ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่ องง่ายอย่างที่คาด การกีดกันทางการค้า
ที่มิใช่ ภาษี (Non-Tariff Barrier) ยังคงมี ในมาตรการป้ องกันโรคแมลง พืชและสัตว์ตอ้ งห้ามยังคงมี
เหมื อนเดิ ม เรี ยกว่าเกื อบทุ กอย่างใกล้เคี ยงกับเมื่ อก่ อนจะเป็ นประชาคมอาเซี ยน และเพราะการเปิ ด
ประเทศ ทาให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกว่าเดิม นากฎ ระเบียบมาบังคับใช้ ยังคงต้องติดตามต่ออีกระยะหนึ่ง
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4. กรมการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เข้าไปสัมภาษณ์พบประเด็นด้านการค้าข้าวสารกับประเทศ
มาเลเซี ย ที่ ปัญหาเกิ ดจากกฎ ระเบียบของไทย คื อบริ ษทั ที่ จะส่ งออกข้าวสารไปมาเลเซี ยได้ตอ้ งเป็ น
บริ ษทั ที่จดทะเบียนเฉพาะในจังหวัดสงขลา ทาให้บริ ษ ัทที่เคยส่ งข้าวสารในเขตจังหวัดชายแดนใต้ เช่น
ยะลา นราธิ วาส ที่เคยส่ งออกข้าวสารก็ส่งไม่ได้ แก้ปัญหาโดยการมาจดทะเบียนบริ ษทั ที่สงขลา และ
ส่ งออกผ่านด่านสะเดาที่สงขลาแทน
จากประเด็นนี้ จึงมี ผ ลทาให้ก ารค้าส่ งออก ส่ วนใหญ่จึงมี มู ลค่า สู งที่ ด่านสะเดา จังหวัด
สงขลา และเนื่ องจากด่านบูกิตกายูฮิตมั รัฐเคดาห์ เชื่ อมโยงกับถนนไฮเวย์ ที่ไปถึ งรัฐยะโฮห์ ชายแดน
ประเทศสิ งคโปร์ และระหว่างทางก็เชื่ อมโยงเข้าท่าเรื อปี นัง (Penang Port) ที่ ไทยส่ งสิ นค้ามาใช้
บริ การปี ละมากกว่า 3 แสนล้านตันต่อปี (TEUs) ทางด่านบูกิตกายูฮิตมั จึงถูกกาหนดเป็ นด่านเดียวที่จะ
ขอใช้สิทธิ ที่ประชาคมอาเซี ยนกาหนด ขอยกเว้นภาษี นาเข้า-ส่ งออก หรื อข้ามแดนในกลุ่ม AEC ที่
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น การประกอบอาชี พ ต้อ งผ่า นเฉพาะด่ า นนี้ เ ท่ า นั้น ส่ ว นด่ า นอื่ น ๆ ยัง คงปฏิ บ ัติ
เหมือนเดิม
5. หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดเป็ นหน่วยงานเอกชน ที่จดั ตั้งโดยการรวมตัวของนักธุ รกิจชาว
ไทยในจังหวัดสงขลา มีบทบาทส่ งเสริ มการค้า การลงทุนในจังหวัดสงขลา โดยเป็ นแหล่งที่ประสานงาน
ทางกาค้า ระหว่างผูป้ ระกอบการค้ากับทางราชการ รวบรวมสถิ ติเผยแพร่ ข่าวสารการค้าวิจยั เกี่ ยวกับ
การค้าและเศรษฐกิจส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การรับรองแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า การวางมาตรฐานแห่ งคุณภาพ
ของสิ นค้า การตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า นอกจากนี้ มีการจัดตั้งสมาคมกลุ่ มธุ รกิ จต่างๆ เช่ น การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม เป็ นต้น ประสานงานให้เกิดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการเจรจา
กับประเทศมาเลเซี ยยังไม่ค่อยได้ผล เพราะเมื่อเจรจาจะมีการปฏิ บตั ิในฝ่ ายมาเลเซี ยในขณะที่ทางไทย
ขึ้นอยูก่ บั หน่วยงานราชการที่จะให้ความสาคัญ จัดงบประมาณสนับสนุ น ดังการเจรจาสร้างทางเชื่อม
การค้า ทางรถไฟรางคู่ หรื อ การสร้างถนนมอเตอร์ เวย์ เป็ นต้น
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ยในจังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างยัง่ ยืน การสร้ างสิ่ งอานวยความ
สะดวก การคมนาคม การสร้างนิคมอุตสาหกรรม หรื อ แหล่งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ควร
จัดทาโดยเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
2. ระบบการบริ หารจัดการบริ เวณด่ านสะเดา ที่ เป็ นสายหลักทั้งการนาเข้า และส่ งออกสิ นค้า
ไปสู่ ประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ ทาอย่างไรจึงจะผนวกด่านทั้งของไทยและมาเลเซี ยให้สามารถทางาน
ร่ วมกันได้ เพื่อที่จะร่ นเวลาในการข้ามแดน ไม่ใช่ตรวจซ้ าซ้อน ประหยัดพื้นที่ในการทางานด้วย
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ข้ อเสนอเชิงปฏิบัติ
1. การเพิ่มทักษะด้านภาษาให้กบั ผูป้ ระกอบการบริ เวณชายแดน ไม่ว่าจะเป็ นตลาดด่านนอก
หรื อตลาดหาดใหญ่ ในด้านภาษามาลายู ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ พบว่าทักษะด้านภาษามีผลต่อการค้า
ขาย และผูป้ ระกอบการได้บางภาษา ส่ วนใหญ่ตลาดด่านนอกได้ภาษามาลายู ในขณะที่ตลาดหาดใหญ่
ได้ภาษาจีน
2. การสร้ างจิตสานึ กในการเป็ นเจ้าบ้านที่ดี และต้องระมัดระวังเรื่ องความปลอดภัย เมื่อมีข่าว
ความไม่ปลอดภัยจะทาให้เศรษฐกิจตกต่า เพราะการลดลงของนักท่องเที่ยวทันที
3. การพยายามสร้ างงานให้คนในพื้นที่ เนื่ องจากค่าแรงงานที่ประเทศมาเลเซี ยสู งกว่าไทย จึง
จูงใจให้แรงงานไทยข้ามไปทางานที่ประเทศมาเลเซี ยมากกว่าทางานในเมืองไทย ขณะเดียวกันแรงงาน
ต่างชาติก็เข้ามาทางานในพื้นที่แทนคนไทย กอปรกับราคายางพาราที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยึดเป็ นรายได้
หลัก มีราคาตกต่าลง จึงเกิดการเปลี่ยนอาชีพมากขึ้น
4. ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่อยูใ่ นตลาดชายแดน ส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่จงั หวัดสงขลา แสดง
ถึงผลประโยชน์ การมีงานทาตกกับคนในพื้นที่ แต่ขอ้ มูลอีกด้านพบว่า ผูป้ ระกอบการชาวมาเลเซี ยก็เข้า
มาประกอบการค้าในตลาดชายแดนไทย มาถือหุ ้นส่ วนบ้าง เข้ามาลงทุนบ้าง มีครอบครัวเป็ นคนไทยบ้าง
ดังนั้นผลประกอบการ กาไรที่ได้อาจมีการถ่ายโอนกลับไปประเทศมาเลเซี ย ผลประโยชน์อาจไม่ตกกับ
พื้นที่ชายแดนไทยได้ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการป้ องปราม ซึ่ งจะสามารถ
ทาได้หรื อไม่ อาจหาแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมภายใต้บริ บทของกฎหมาย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งต่อไปควรศึกษาการข้ามแดนทางานของชาวไทยและชาวมาเลเซี ย
2. เมื่ อ มี ก ารเปิ ดประเทศร่ ว มกัน เป็ นประชาคมอาเซี ย นแล้ว ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ในตลาด
ชายแดนไทย ทั้งตลาดด่ านนอก อาเภอสะเดา และตลาดหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่
เศรษฐกิจหลัก อยูท่ ี่การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
3. การปรับปรุ งการทาธุ รกรรมของหน่วยงานราชการไทย เมื่อเป็ นประชาคมอาเซี ยนส่ งผลด้าน
บวก และด้านลบต่อการนาเข้า ส่ งออกของผูป้ ระกอบการอย่างไรบ้าง
4. การค้า การลงทุนของชาวมาเลเซียในภาคใต้ของไทย
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการค้ าชายแดนไทย – มาเลเซีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
แบบสอบถำมฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกำรเรี ยนรำยวิชำ กำรวิจยั ทำงธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรค้ำของผูป้ ระกอบกำรชำวไทย ประเภทสิ นค้ำและบริ กำรที่ชำวมำเลเซีย
เข้ำมำใช้บริ กำรในตลำดหำดใหญ่ สภำพปั ญหำกำรค้ำชำยแดนไทย – มำเลเซีย บริ เวณตลำดหำดใหญ่และศึกษำกำร
ใช้สกุลเงินในกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำ คำตอบของท่ำนมีคุณค่ำอย่ำงยิง่ ต่องำนวิจยั วิจยั จะเก็บข้อมูลของท่ำนเป็ น
ควำมลับ โดยจะนำเสนอในภำพรวมของงำนวิจยั เท่ำนั้น ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็ นจริ งและสมบูรณ์จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบกำรชำวไทยและหน่วยงำนรำชกำร ผูว้ จิ ยั จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนตอบตำมควำมจริ ง
และครบถ้วนทุกข้อ

คาชี้แจง โปรดทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป
1.เพศ
☐ 1) ชำย ☐ 2) หญิง ☐ 3) เพศทำงเลือก
2.อายุของท่ าน
☐ 1) น้อยกว่ำ 30 ปี ☐ 2) 30 – 45 ปี
☐ 3) มำกกว่ำ 45 ปี
3.การนับถือศาสนาของท่ าน
☐ 1) พุทธ ☐ 2) อิสลำม
☐ 3) คริ สต์ ☐ 4) อื่นๆ โปรดระบุ........................
4.ภูมลิ าเนาเดิมของท่ าน
☐ 1) ในจังหวัดสงขลำ
☐ 2) ต่ำงจังหวัด โปรดระบุ................................
5.ระดับการศึกษาของท่ านชั้นสู งสุ ด
☐ 1) ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
☐ 2) ปริ ญญำตรี
☐ 3) สูงกว่ำปริ ญญำตรี
6.ลักษณะการทาธุรกิจ
☐ 1) ค้ำปลีก
☐ 2) ค้ำส่ง
☐ 3) ทั้งปลีก-ส่ง ☐ 4) ธุรกิจบริ กำร
☐ 5) อื่นๆ โปรดระบุ.........................................

7.ท่ านค้ าขายสินค้ าประเภทใด
☐ 1) เสื้ อผ้ำ
☐ 2) เครื่ องอัญมณี
☐ 3) สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค
☐ 4) ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
☐ 5) สิ นค้ำและเครื่ องมือกำรเกษตร
☐ 6) อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ/อิเล็กทรอนิกส์
☐ 7) อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
8.ท่ านค้ าขายสินค้ าดังกล่ าวในข้ อ 7 เป็ นระยะเวลา
☐ 1) ต่ำกว่ำ 1 ปี ☐ 2) 1 – 2 ปี
☐3) 3 – 5 ปี
☐ 4) มำกกว่ำ 5 ปี ขึ้นไป
9.ภาษาทีใ่ ช้ ในการติดต่ อค้ าขายลูกค้ าชาวต่ างประเทศ(ตอบ
ได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) ไทย
☐ 2) มำเลเซีย
☐ 3) จีน
☐ 4) อังกฤษ
☐ 5) อื่นๆ โปรดระบุ..................................

ID……………………………
ตอนที่ 2 ลักษณะการค้ าชายแดนและการเตรียมความพร้ อมเพือ่ รองรับ AEC บริเวณชายแดน
ไทย – มาเลเซีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1.ท่ านคิดว่ าช่ วงเวลาปิ ด – เปิ ดด่ านบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่ างไร
☐ 1) มีผลกระทบมำก

☐ 2) มีผลกระทบปำนกลำง

☐ 3) มีผลกระทบน้อย

☐ 4) ไม่มีผลกระทบ ( ท่ำนไม่ตอ้ งตอบข้อ 2 )

2.จากคาถามในข้ อที่ 1 ท่ านเห็นว่าช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการปิ ด – เปิ ดด่ าน ควรเป็ นช่ วงเวลาใด
☐ 1) 6.00 – 23.00 น.

☐ 2) 7.00 – 20.00 น.

☐ 3) 8.00 – 20.00 น.

☐ 4) 9.00 – 19.00 น.

☐ 5) ตลอด 24 ชัว่ โมง

☐ 6) อื่นๆ โปรดระบุ..................

3.ท่ านคิดว่ าลูกค้ าทีม่ าซื้อสินค้ าจากประเทศไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นิยมซื้อสินค้ าประเภทใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค

☐ 2) เสื้ อผ้ำ

☐ 3) เครื่ องอัญมณี

☐ 4) อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ/อิเล็กทรอนิกส์ ☐ 5) ท่องเที่ยว/บริ กำร

☐ 6) เกษตรกรรม/ประมง

☐ 7) อุปกรณ์ก่อสร้ำง/เครื่ องจักรกล ☐ 8) ผลิตภัณฑ์ไม้/ปุ๋ ย

☐ 9) ข้ำวสำร

☐ 10) ผลไม้/ผักสด/ขนมขบเคี้ยว

☐ 12) เครื่ องดื่ม/อำหำรกระป๋ อง

☐ 11) เนื้อสัตว์

☐ 13) อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................
4.ท่ านเห็นว่ าการค้ าขายสินค้ าให้ กบั ชาวมาเลเซีย มีลกั ษณะอย่ างไร
☐ 1) ลูกค้ำซื้อสิ นค้ำตำมควำมต้องกำรด้วยตนเอง

☐ 2) ลูกค้ำเป็ นตัวแทนจำกบุคคลอื่น/ผ่ำนตัวแทน

5.ท่ านเห็นว่ าบุคคลทีซ่ ื้อสินค้ าตลาด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่ วนใหญ่ เป็ นบุคคลมาจากทีใ่ ด (ตอบได้มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) ชำวไทยภำยในเขตอำเภอหำดใหญ่

☐ 2) ชำวมำเลเซียที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในไทย

☐ 3) ชำวไทยนอกเขตอำเภอหำดใหญ่

☐ 4) นักท่องเที่ยวที่มำจำกประเทศมำเลเซีย

6.ท่ านเห็นว่ าลูกค้ าประจา(ชาวมาเลเซีย)ทีซ่ ื้อสินค้ าในตลาดหาดใหญ่ มีวธิ ีการสั่งซื้อสินค้ ารู ปแบบใด
☐ 1) เดินทำงมำซื้อด้วยตนเอง

☐ 2) สัง่ ซื้อทำงโทรศัพท์

☐ 3) สัง่ ผ่ำนทำงออนไลน์

☐ 4) อื่นๆ โปรดระบุ.........................................

7.ท่ านเห็นว่ าสินค้ าทีล่ ูกค้ ามาซื้อขายในตลาดหาดใหญ่ ลูกค้ าตัดสินใจซื้อสินค้ า เพราะเหตุใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) สิ นค้ำมีลกั ษณะจำเพำะที่มีขำยตลำดหำดใหญ่เท่ำนั้น
☐ 2) เป็ นสิ นค้ำที่ไม่ผำ่ นกำรเสียภำษี
☐ 3) เป็ นสิ นค้ำที่ประเทศตนเองห้ำมจำหน่ำยหรื อไม่สำมำรถซื้อหำได้อย่ำงถูกต้อง
☐ 4) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................................
8.ท่ านเห็นว่ าสินค้ าทีท่ ่ านนามาขายในตลาด มีแหล่ งผลิตจากประเทศใด (ตอบได้มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) ไทย

☐ 2) มำเลเซีย

☐ 3) สิ งคโปร์

☐ 4) จีน

☐ 5) อื่นๆ โปรดระบุ......................................

ID……………………………
9.ท่ านเห็นว่ าการขนส่ งสินค้ าของชาวมาเลเซียทีเ่ ข้ ามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทาการขนส่ งโดยวิธีใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) รถยนต์บรรทุก

☐ 2) รถจักรยำนยนต์

☐ 3) รถยนต์

☐ 4) รถบัส/รถตู ้

☐ 5) รถสำมล้อพ่วง

☐ 6) ทำงเท้ำ

☐ 7) อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................
10.ท่ านเห็นว่ าสินค้ าทีซ่ ื้อขายกันใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชาระค่ าสินค้ าด้ วยเงิน สกุลใด
☐ 1) เงินบำท

☐ 2) เงินริ งกิต

☐ 3) ทั้งเงินบำทและริ งกิต

☐ 4) เงินสกุลอื่นๆ โปรดระบุ.......................................................
11.ท่ านเห็นว่ าการชาระเงินซื้อขายสินค้ าในตลาด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชาระโดยวิธีใด
☐ 1) ชำระด้วยเงินสด

☐ 2) ชำระโดยผ่ำนระบบธนำคำร/สถำบันกำรเงิน

☐ 3) ชำระโดยผ่ำนเช็คหรื อบัตรเครดิต

☐ 4) ชำระด้วยวิธีอื่นๆ โปรดระบุ..................................

12.ท่ านมีการเตรียมความพร้ อมของท่ านเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้ า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในอนาคตอย่ างไร
(ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
☐ 1) กำรขยำยกำลังกำรผลิต
☐ 2) กำรหำแหล่งทุนเพิ่มเติม เพื่อกำรขยำยกิจกำรเพิ่มเติม
☐ 3) กำรรักษำควำมปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น
☐ 4) กำรขยำยพื้นที่/สำขำเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรเติบโตของยอดขำย
☐ 5) กำรขยำยพื้นที่ขนส่งสิ นค้ำเพิ่มขึ้น
☐ 6) กำรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรค้ำขำย
☐ 7) อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาการค้ าชายแดนไทย-มาเลเซีย (ตลาดหาดใหญ่ ) มีอุปสรรคอะไรบ้ าง
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอบพระคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการค้ าชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก)
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนรายวิชา การวิจัยทางธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการค้าของผูป้ ระกอบการชาวไทย ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ ชาวมาเลเซี ยเข้ามาใช้
บริ การในตลาดด่านนอกและสภาพปั ญหาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย บริ เวณตลาดด่านนอก คาตอบของท่านมีคุณค่า
อย่างยิง่ ต่องานวิจยั วิจยั จะเก็บข้อมูลของท่านเป็ นความลับ โดยจะนาเสนอในภาพรวมของงานวิจยั เท่านั้น ข้อมูลที่ตรงกับ
ความเป็ นจริ งและสมบูรณ์จะยังประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการชาวไทยและหน่วยงานราชการ ผูว้ ิจยั จึงขอความอนุเคราะห์
จากท่านตอบตามความจริ งและครบถ้วนทุกข้อ

คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคลทัว่ ไป
1.เพศ
1) ชาย
2) หญิง
3) เพศทางเลือก
2.อายุของท่ าน
1) น้อยกว่า 30 ปี
2) 30-45 ปี
3) มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
3.การนับถือศาสนาของท่ าน
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริ สต์
4) อื่นๆโปรดระบุ…….
4.ภูมลิ าเนาเดิมของท่ าน
1) ในจังหวัดสงขลา
2) ต่างจังหวัด โปรดระบุ………………….
5.ระดับการศึกษาของท่ านชั้นสู งสุ ด
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สูงกว่าปริ ญญาตรี
6.ลักษณะการทาธุรกิจ
1) ค้าปลีก
2) ค้าส่ง
3) ทั้งปลีก-ส่ง
4) ธุรกิจบริ การ
5) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………

7.ท่ านค้ าขายสินค้ าประเภทใด
1) เสื้ อผ้า
2) เครื่ องอัญมณี
3) สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
4) ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
5) สิ นค้าและเครื่ องมือการเกษตร
6) อุปกรณ์ไฟฟ้ า/อิเล็กทรอนิกส์
7) อื่นๆ โปรดระบุ…………………………
8.ท่ านค้ าขายสินค้ าดังกล่ าวในข้ อ 7 บริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย เป็ นระยะเวลา
1) ต่ากว่า 1 ปี
2) 1-2 ปี
3) 3-5 ปี
4) มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
9.ภาษาทีใ่ ช้ ในการติดต่ อค้ าขายระหว่ างชายแดนไทยมาเลเซีย (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาถาม)
1) ไทย
2) มาเลเซีย
3) จีน
4) อังกฤษ
5) อื่นๆ โปรดระบุ………………………

ตอนที่ 2 ลักษณะการค้ าชายแดนและการเตรียมความพร้ อมเพือ่ รองรับAECบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก)
1.ท่ านคิดว่ าช่ วงเวลาปิ ด-เปิ ดด่ านบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) มีผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการอย่ างไร
1) มีผลกระทบมาก
2) มีผลกระทบปานกลาง
3) มีผลกระทบน้อย
4) ไม่มีผลกระทบ (ท่านไม่ตอ้ งตอบข้อ2)
2.จากคาถามในข้ อที่ 1 ท่ านเห็นว่าช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการเปิ ด-ปิ ดด่ าน ควรเป็ นช่ วงเวลาใด
1) 6.00-23.00 น.
2) 7.00-20.00 น.
3) 8.00-20.00 น.
4) 9.00- 19.00 น.
5) ตลอด 24 ชัว่ โมง
6) อื่นๆ โปรดระบุ………
3.ท่ านคิดว่ าลูกค้ าทีม่ าซื้อสินค้ าจากประเทศไทยบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) นิยมซื้อ
สินค้ าประเภทใด (ตอบได้ มากกว่า 1 คาตอบ)
1) สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
2) เสื้ อผ้า
3) เครื่ องอัญมณี
4) อุปกรณ์ไฟฟ้ า/อิเล็กทรอนิกส์
5) ท่องเที่ยว/บริ การ
6) เกษตรกรรม/ประมง
7) อุปกรณ์ก่อสร้าง/เครื่ องจักรกล
8) ผลิตภัณฑ์ไม้/ปุ๋ ย
9) ข้าวสาร
10) ผลไม้/ผักสด/ขนมคบเคี้ยว
11) เนื้อสัตว์
12) เครื่ องดื่ม/อาหารกระป๋ อง
13) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………..
4.ท่ านเห็นว่ าการค้ าขายสินค้ าบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) มีลกั ษณะอย่ างไร
1) ลูกค้าซื้อสิ นค้าตามความต้องการด้วยตนเอง
2) ลูกค้าเป็ นตัวแทนจากบุคคลอื่น/ผ่านตัวแทน
5.ท่ านเห็นว่ าบุคคลทีซ่ ื้อสินค้ าบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) ส่ วนใหญ่ เป็ นบุคคลมาจากที่
ใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
1) ชาวไทยภายในเขตอาเภอสะเดา
2) ชาวมาเลเซียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตอ.สะเดา
3) ชาวไทยนอกเขตอาเภอสะเดา
4) นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศมาเลเซีย
6.ท่ านเห็นว่ าลูกค้ าประจา(ชาวมาเลเซีย)ทีซ่ ื้อสินค้ าในตลาดด่ านนอก มีวธิ ีการสั่งซื้อสินค้ ารูปแบบใด
1) เดินทางมาซื้อด้วยตนเอง
2) สัง่ ซื้อทางโทรศัพท์
3) สัง่ ผ่านทางออนไลน์
4) อื่นๆ โปรดระบุ……………………
7.ท่ านเห็นว่ าสินค้ าทีล่ ูกค้ ามาซื้อขายบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ลูกค้ าตัดสินใจซื้อสินค้ า เพราะเหตุใด (ตอบได้ มากกว่ า 1
คาตอบ)
1) สิ นค้ามีลกั ษณะจาเพาะที่มีขายบริ เวณตลาดด่านนอกเท่านั้น
2) เป็ นสิ นค้าที่ไม่ผา่ นการเสี ยภาษี
3) เป็ นสิ นค้าที่ประเทศตนเองห้ามจาหน่ายหรื อไม่สามารถซื้อหาได้อย่างถูกต้อง
4) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………..

8.ท่ านเห็นว่ าสินค้ าทีท่ ่ านนาเข้ ามาขายบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย มีแหล่ งผลิตจากประเทศใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
1) ไทย
2) มาเลเซีย
3) สิ งค์โปร์
4) จีน
5) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………
9.ท่ านเห็นว่ าการขนส่ งสินค้ าของชาวมาเลเซียทีเ่ ข้ ามาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) ทา
การขนส่ งโดยวิธีใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 คาตอบ)
1) รถยนต์บรรทุก
2) รถจักรยานยนต์
3) รถยนต์
4) รถบัส/รถตู ้
5) รถสามล้อพ่วง
6) ทางเท้า
7) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………..
10.ท่ านเห็นว่ าสินค้ าทีซ่ ื้อขายกันบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) ชาระค่ าสินค้ าด้ วยเงิน
สกุลใด
1) เงินบาท
2) เงินริ งกิต
3) ทั้งบาทและริ งกิต
4) เงินสกุลอื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………
11.ท่ านเห็นว่ าการชาระเงินซื้อขายสินค้ าบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) ชาระโดยวิธีใด
1) ชาระด้วยเงินสด
2) ชาระโดยผ่านระบบธนาคาร/สถาบันการเงิน
3) ชาระโดยผ่านเช็คหรื อบัตรเครดิต
4) ชาระด้วยวิธีอื่นๆ โปรดระบุ……………………….
12.ท่ านมีการเตรียมความพร้ อมของท่ านเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้ าบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา
จ.สงขลา (ตลาดด่ านนอก) ในอนาคตอย่ างไร (ตอบได้มากกว่ า 1 คาตอบ)
1) การขยายกาลังการผลิต
2) การหาแหล่งทุนเพิ่มเติม เพื่อการขยายกิจการเพิ่มเติม
3) การรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น
4) การขยายพื้นที่/สาขาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย
5) การขยายพื้นที่ขนส่งสิ นค้าเพิ่มขึ้น
6) การนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการค้าขาย
7) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………..

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาการค้ าชายแดนไทย-มาเลเซีย (ตลาดด่ านนอก) มีอุปสรรคอะไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ประวัติคณะผู้วจิ ยั
1. หัวหน้าโครงการ : นางอังคณา
ธรรมสัจการ (Mrs. AngkanaDhammasajjakan)
2. รหัสประจาตัวนักวิจยั แห่งชาติ : 00-085796
3. ตาแหน่งปั จจุบนั : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4. สถานที่ทางาน:
โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90000
โทรศัพท์ 074-325779 โทรสาร 074-321412
E-mail: dangkana@hotmail.com , angkana.th@skru.ac.th
5. ประวัติการศึกษา
5.1 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2528.
5.2 บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (บริ หารธุ รกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2533.
6. สาขาที่มีความชานาญพิเศษ สาขาวิชาการบริ หารธุ รกิจ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั และการทาวิจยั
7.1 งานวิจยั ที่ทาเสร็ จแล้ว
หัวหน้ าโครงการ
1. การศึ กษาสภาพการผลิ ตและการจาหน่ ายสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ในเขตลุ่ มน้ าทะเลสาบ
สงขลา (จังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุงและสงขลา) -2546. ทุนสถาบันราชภัฏสงขลา.
2. ศึ ก ษาและพัฒนาศัก ยภาพเพื่ อการบริ หารผลิ ตภัณฑ์ชุ มชน กรณี ศึ ก ษาผลิ ตภัณฑ์จ ากตาลโตนด
อ.สทิงพระ จ.สงขลา– 2548. ทุนโครงการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื อข่ายการวิจยั ภาคใต้
ตอนล่าง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิต และการตลาดของสิ นค้าแปรรู ปจากถัว่ ลิสง ของกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรคลองทรายขาว จ.พัทลุง-2550. ทุนโครงการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื อข่าย
การวิจยั ภาคใต้ตอนล่าง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ผู้ร่วมวิจัย
1. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจมาท่องเที่ ยวในเมื องหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ ยวชาว
มาเลเซียและสิ งคโปร์ –2543. ทุนสถาบันราชภัฏสงขลา.
2. สถานการณ์ความต้องการแรงงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -2544. ทุนข่าวสารแรงงาน จังหวัด
สงขลา.

3. การศึ ก ษาการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลาหวานเพื่ อ เป็ นสิ น ค้า ชุ ม ชนของจัง หวัด สงขลา – 2550 ทุ น
สานักงาน คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
4.โครงการการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริ หารผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วยนางพญา – 2550 ทุน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
5. โครงการประเมิน ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขบวนองค์กร
ชุมชน. ทุนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.ระยะเวลา พฤษภาคม 2555 – มกราคม 2556.
6. โครงการ ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยไปสู่ ตลาดประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ภายใต้ประชาคม
อาเซียน. ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . ระยะเวลา มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556.
8. ประสบการณ์การทางาน 30 ปี
8.1 พนักงานบริ ษทั เอกชน 4 ปี
8.1.1 พนักงาน บริ ษทั แสงแทรเวลเซอร์ วสิ จากัด (ธุ รกิจนาเที่ยว)
1 ปี
8.1.2 เจ้าหน้าที่เอกสารของ บริ ษทั โพลีดอม จากัด(ส่ งออกผลิตภัณฑ์รองเท้า) 1 ปี
8.1.3 หัวหน้างาน บริ ษทั ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) มหาชนจากัด 2 ปี
8.2 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 10 ปี
8.3 การสอน อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ (2541 - ปัจจุบนั )
8.4 การบริ หาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (2545 – 2548)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (2550-2552)
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (2557 -2558)
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (2558-ปัจจุบนั )

1. ผูร้ ่ วมโครงการ :
นางสายฝน ไชยศรี
(Mrs. Saifon Chaisri)
2. รหัสประจาตัวนักวิจยั แห่งชาติ : 3. ตาแหน่งปั จจุบนั : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4. สถานที่ทางาน:
โปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90000
โทรศัพท์ 074-325779 โทรสาร 074-321412
E-mail: y_saiphon@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
8.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริ หารงานบุคคล) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2538.
5.2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2547.
6. สาขาที่มีความชานาญพิเศษ สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั และการทาวิจยั
7.1 งานวิจยั ที่ทาเสร็ จแล้ว
หัวหน้ าโครงการ
1. พฤติ ก รรมการสู บ บุ หรี่ ใ นสถานประกอบการ จังหวัดสงขลา – 2554. ทุ นคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
2. ปัจจัยที่ทาให้นกั ศึกษาติดเกมคอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา
2553. ทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ผู้ร่วมวิจัย
1. ความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา ปี 2557
ร่ วมกับสานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ทุนกระทรวงแรงงาน.
2. ผลกระทบจากอัตราค่าจ้างขั้นต่า 300 บาทต่อแรงงานในจังหวัดสงขลา ปี 2556. ร่ วมกับสานักงาน
แรงงานจังหวัดสงขลา ทุนกระทรวงแรงงาน.
3. สมรรถนะการปฏิบตั ิงานและความต้องการพัฒนาบุคลากร ปี 2556. ทุนคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
4. สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในจังหวัดสงขลา ปี 2554. ทุน สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.)

5. การจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปี 2554. ทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
8. ประสบการณ์การทางาน 18 ปี
8.1 เจ้าหน้าที่บุคคล 3 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ปี
8.2 พนักงานบริ ษทั เอกชน 8 ปี
8.2.1 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั สยามนิสสัน จากัด 5 ปี
8.2.2 หัวหน้าฝ่ ายธุ รการโรงเรี ยนหาดใหญ่บริ หารธุ รกิจนานาชาติ 3 ปี
8.3 การสอน อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (2548–ปัจจุบนั รวม 9 ปี )
8.4 การบริ หาร
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ (2555 - ปัจจุบนั )

รายชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในโครงการวิจยั
ชื่อ-สกุล
นายกรี ชา เกิดศรี พนั ธุ์
นายวรพัฒน์ เชาว์วศิ ิษฐ
นายสัญญารักษ์ สิ นสกุล
นางสาวเบญญาภา รุ จิ
ผศ.สมมาตร จุลิกพงศ์
ดร.มาริ น สื บสุ ข
นายสาธิ ต ลิ่ววัฒนะโชตินนั ท์
นายกาพล กัมพลานนท์วฒั น์

หน่วยงาน
ด่านศุลกากรสะเดา
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
พาณิ ชย์จงั หวัดสงขลา
กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ภาคใต้
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
ธุ รกิจโรงแรม
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวสงขลา
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในตลาดด่านนอก 10 ราย
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในตลาดหาดใหญ่ 10 ราย

หมายเหตุ
ส่ วนราชการ
ส่ วนราชการ
ส่ วนราชการ
ส่ วนราชการ
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน

