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บทคัดย่อ
	 การศึกษาการท่องเที่ยวแม่น�้าตะนาวศรี	 เมืองทวาย	มณฑลตะนาวศรี	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมามีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน	 การวิจัยนี้	 
เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจริงและผลที่ตามมา	
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบมุ่งประเด็นค�าถามและการตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งประเด็น
ค�าถามไว้เท่านั้น	 เพื่อให้ผู้ที่ให้ข้อมูลหลักสามารถได้แสดงความคิดเห็น	มุมมองและทัศนคติต่อประเด็น 
ค�าถามได้อย่างอิสระเสรี	 และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับโดยใช้การตรวจ
สอบสามเส้า	(Tri-angular	Check)	จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน	กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลเน้นการส�ารวจ
พื้นที่ภาคสนาม	รวบรวมข้อมูลต่างๆ	และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
แบบลูกโซ่	 (Snowball)	 ในการค้นหาเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลส�าคัญจากผู้ให้ข้อมูล	 (Key	 Informant)	 ในการให้
ข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้อง	ผลการศึกษาพบว่า	แม่น�้าตะนาวศรีคือแม่น�้าที่มีศักยภาพเหมาะส�าหรับ
การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	และวิถีชีวิตของชาวพม่าและกะเหร่ียง	สองฝั่งแม่น�้า	
ที่สามารถหาดูได้ยากในประเทศไทย	แล้วยังรวมถึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน

ค�าส�าคัญ :	การท่องเที่ยว	แม่น�้าตะนาวศรี	ชายแดน	ข้ามประเทศ	พม่า	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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Abstract
	 The	study	on	Tanintharyi	River,	Dawei,	Tanintharyi	District,	and	Republic	of	 the	
Union	of	Myanmar	aims	to	explore	new	cross-border	tourism.	This	 research	 is	a	survey	 
research	which	 focused	on	collected	data	 that	actual	happening	and	consequences.	 
By	the	 interviews	 focused	on	the	questions	and	answers	based	on	 research	objectives	
only	in	order	to	key	informants	could	comment	on	views	and	attitudes	on	question	was	 
liberated.	To	ensure	that	quality	and	accuracy	of	the	information	received	by	Tri-angular	
check	 from	different	 sources.	The	derived	process	of	data	 focused	on	field	survey	 to	 
collect	 information	and	 interview	 the	 spatial	 informants	by	using	Snowball	 sampling	 
techniques	 in	 the	searching	 for	 the	 information	 from	Key	 informant	providing	 relevant	 
tourist	 information.	The	 results	 showed	 that	Tanintharyi	River	 is	a	potential	 river	and	 
abundant	natural	resources,	livelihoods	of	Burmese	and	Karen	on	two	sides	of	the	river	that	
rare	to	see	in	Thailand.	As	well	as	to	be	new	knowledge	of	cross-border	tourism.

Keywords :	tourism,	Tanintharyi	River,	border	cross-border,	Myanmar,	Republic	of	the	Union	
of	Myanmar
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บทน�า
	 หลังจากการบรรลุข้อตกลงท่ีจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 จึงท�าให้ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเดิมเคยปิดประเทศ	 ในความสัมพันธ์ของประเทศเมียนมากับประเทศไทย
มีมายาวนาน	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	การค้าขายกับประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
อย่างชัดเจน	ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย	
ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศเมียนมา	ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเมียนมา
เพิ่มมากขึ้น	ทั้งชาวไทย	ชาวเอเชีย	และประเทศภูมิภาคตะวันตก	ประเทศเมียนมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่นักท่องเท่ียวเดินทางมากขึ้น	 ส่งผลให้คลายความกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว	ส่งผลดีต่อการค้า	การลงทุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว	อีกทั้งการเปิด
ด่านถาวรบริเวณด่านบ้านพุน�้าร้อน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	ถือเป็นการเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	 รัฐตะนาวศรี	 ประเทศเมียนมา	 ซึ่งเมืองทวายถือว่ามีความสัมพันธ์ด ้าน
ประวัติศาสตร์กับประเทศไทยมายาวนาน	และการเดินทางท่องเที่ยว	ผ่านบริเวณด่านพุน�้าร้อนนี้	มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทย	ยังขาดข้อมูลหลายๆ	ด้าน	ที่จ�าเป็นต่อการท่องเที่ยว	
ดังนั้น	คณะวิจัยจึงท�าการศึกษาเรื่อง	การศึกษาการท่องเท่ียวแม่น�้าตะนาวศรี	เมืองทวาย	มณฑลตะนาวศรี	
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	เพื่อเป็นข้อมูลที่ส�าคัญและโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
	 การท่องเที่ยว	คือ	ความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว	ผู้ประกอบธุรกิจ	รัฐบาล	และชุมชนผู้เป็นจ้าบ้าน 
โดยผ่านการคมนาคมรูปแบบต่างๆ	แหล่งท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ	อาทิ	แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ	
ศิลปะวิทยาการ	ประวัติศาสตร์	 ธรรมชาติ	 นันทนาการ	 วัฒนธรรม	สุขภาพ	ชายหาด	น�้าตก	ถ�้า	 เกาะ	
แก่ง	 เป็นต้น	ซึ่งการท่องเท่ียวระหว่างประเทศและเขตแดนนั้นมีความเกี่ยวพันกันในมิติของกฎระเบียบ	
ระหว่างรัฐ	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ความแตกต่างระหว่างแนวคิด	การเมือง	 ความเชื่อ	 และ
วัฒนธรรม	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบคมนาคม	ระบบสาธารณูปโภค	และสภาพภูมิประเทศ	
การท่องเที่ยวชายแดนเป็นลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากรูปแบบอื่น	 โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน	กิจกรรมท่ีน่าสนใจของท้ังสองฝั่งประเทศ	มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง	การก�าหนด
เป้าหมายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค	เนื่องจากเมืองชายแดนมีศักยภาพ
เหมาะส�าหรับการท่องเที่ยว	และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน	หรือผู้ประกอบการของทั้งสองฝั่ง
ประเทศที่มีทรัพยากรแตกต่างกัน

วิธีการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	ซึ่งเน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
การด�าเนินการวิจัย	 เพื่อศึกษาผลที่ตามมาแต ่ เป ็นการค ้นหาข ้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต ่างๆ	
ที่เกิดขึ้นอยู ่แล้ว	 โดยคณะวิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์	 คณะวิจัยได้สร้างประเด็นค�าถามเพื่อมุ ่งเจาะ
ประเด็นค�าถามและการตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ ต้ังไว ้เท่าน้ัน	 ไม่ได้มีการก�าหนดประเด็น
ค�าถามย่อยไว้ล ่วงหน้า	 เพื่อให้ผู ้ให้ข ้อมูลหลักสามารถได้แสดงความคิดเห็น	 มุมมองและทัศนคติ
ต ่อประเด็นค�าถามได้อย่างอิสระเสรี	 และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับใช้การตรวจสอบสามเส้า	 (Tri-angular	 Check)	 จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันกระบวนการ
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เกิดความอิ่มของข้อมูล	จ�านวน	30	คน	ประกอบด้วย	ผู ้น�าชุมชนของหมู่บ้านพุน�้าร้อน	ประเทศไทย	 
และหมู่บ้านทิทะ	ประเทศเมียนมา	ประกอบการน�าเท่ียว	และการประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ	จ�านวน	1	ครั้ง	 ก่อนปิดโครงการ	 เพื่อหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	 โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่	 (Snowball)	 ในการค้นหาเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อมูลส�าคัญจากผู้ให้ข้อมูล	 (Key	 Informant)	 ในการให้
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องการส�ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม	 เพื่อท�าการส�ารวจทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว	 
โดยพิจารณาจากความน่าสนใจ	ความสวยงาม	
	 แม่น�้าตะนาวศรี	 ถือเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่	หรือการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม	่
เพราะยังไม่มีผู้ประกอบการน�าเที่ยวใดน�าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวน้ีและกิจกรรมท่องเที่ยวนี้มาก่อน	ส�าหรับ
การศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศเมียนมา	ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ	น้อยมาก	
ด้วยประเทศเมียนมาปกครองด้วยรัฐบาลทหารและได้มีการปิดประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน	ประกอบ
กับพื้นที่ศึกษาเคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างทหารเมียนมากับกองก�าลังทหารกะเหรี่ยงมาก่อน	 
และยุติความขัดแย้ง	หลังจากมีการเจรจาให้หยุดยิงได้เพียง	2	ปี	อีกทั้งทัศนคติของคนไทยที่ได้รับการปลูก
ฝังมาในอดีต	และได้ตีตราคนพม่าหรือชาวเมียนมาในทัศนคติเชิงลบ	ในขณะที่ชาวเมียนมาเองมีทัศนคติกับ
คนไทยในเชิงมิตรประเทศ
	 ดังน้ันการท�าวิจัยตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา	 ในภาพลักษณ์ของคนไทยและคณะวิจัย
ในระยะแรก	ถือว่าเป็นเรื่องที่ล�าบาก	เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นอกจากนี้ยังอาจเป็นโครงการวิจัยท่ีเข้าถึง 
ข้อมูลยาก	 เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีความเกี่ยวข ้องกับความมั่นคง	 คณะวิจัยตระหนักถึงเร่ืองนี	้ 
และได้ทดลองใช้เทคนิค	Snowball	 ในการค้นหาแหล่งข้อมูลเม่ือเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึง	Key	
Information	ซึ่งผลการใช้เทคนิคดังกล่าว	คณะวิจัยได้ท�าการติดต่อประสานงานกับบุคคลจ�านวนมาก	
ทั้งมีต�าแหน่งหลายระดับ	ตั้งแต่ผู้ว่าการเมืองทวาย	ผู้บัญชาการกองร้อยทหารพรานที่	 1407	ผู้บัญชาการ
ทหารเมียนมา	ค่ายทหารท่ีบ้านทิทะ	นายอ�าเภอจีโน	ซึ่งเป็นหัวหน้ากองก�าลังทหารกะเหรี่ยง	ซึ่งล้วนเป็น
บุคคลส�าคัญในพื้นที่ศึกษา	และรวมไปถึง	บุคคลที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น	 เช่น	ผู้ใหญ่บ้านพุน�้าร้อน	ผู้ใหญ่
บ้านทิทะ	รวมไปถึงนักธุรกิจชาวไทยในเมืองทวาย	นักธุรกิจและผู้ประกอบการน�าเที่ยวในประเทศไทย	และ
อื่นๆ	อีกมาก	 เมื่อมีผู้ให้ข้อมูลจ�านวนมากการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของโครงการวิจัยนี้ใช้การตรวจสอบ
สามเส้าหรือ	Tri-angular	Check	ทั้งบุคคล	เอกสาร	ภาพถ่าย	และการส�ารวจในภาคสนาม	เพ่ือให้ผลการ
ศึกษาครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด	

การเดินทางสู่แม่น�้าตะนาวศรี
	 ด่านบ้านพุน�้าร้อน	จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นช่องทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการพัฒนาเพื่อเป็น
เส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว	ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา	 (Manorom,	K.,	 2009)	 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์กันมายาวนานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 และมีศักยภาพใน
อนาคต	 เยี่ยมชมแม่น�้าตะนาวศรีท่ีมีศักยภาพ	ที่เมืองทวาย	รัฐตะนาวศรี	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	
(Charasrosjanakul,	S.	et	al.,	2013a	;	Sangnak,	D.	et	al.,	2015)
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	 	 ด้วยภูมิประเทศตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา	 บริเวณเชื่อมโยงภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยและเมืองทวายของเมียนมามีลักษณะเป็นภูเขาสูงกั้นเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมา	 โดยในฝั่งประเทศเมียนมานั้น	บริเวณนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างเบาบาง	และส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่ริมแม่น�้าตะนาวศรีเป็นหลัก	หลังการเข้ามาของบริษัทอิตาเลียนไทย	และเกิดการเปิดเป็น 
จุดช่องผ่านแดนบ้านพุน�้าร้อน-ตี้กี้ขึ้น	ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาต้องการสร้างให้เกิดชุมชนขึ้นในพื้นที่
บริเวณนี้	จึงอนุญาตและจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินคืนแก่ชนเผ่ากะเหรี่ยง	เช่น	การตั้งหมู่บ้านทิทะ	
หมู่บ้านอะมู	การรับผู้ลี้ภัยในการสู้รบภายในค่ายผู้ล้ีภัยในประเทศไทยกลับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศเมียนมา	
การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกองก�าลังทหารกะเหรี่ยง	KNU	การอนุญาตทหารกะเหรี่ยงดูแล
และจัดการบริหารพื้นที่ตั้งแต่เขตเมืองมิตตาถึงชายแดนไทย	(Wongsaichue,	T.	et	al.,	2013)
	 แม้ว่าพื้นท่ีตามแนวชายแดนเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคง	 แต่หากพื้นที่มีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบเดียวกัน	การเดินทางท่องเท่ียวใกล้เขตแนวชายแดนก็ยังสามารถด�าเนินการได้	(Arreola,	1993	 ;	 
Arreola	&	Madsen,	1999)	 เช่น	 เหมืองปิล๊อก	หมู่บ้านอีต่อง	 เสาชูธง	และจุดแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา	
ซึ่งเป็นการจัดการท่องเที่ยวในเขตประเทศไทย	ขณะที่การท่องเที่ยวตามชายแดนฝั่งเมียนมานั้น	ยังคงเป็น
เรื่องที่น่าค้นหาและเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองทวาย	เนื่องจากการท่องเที่ยวไทย-ทวาย
ที่ผ่านมาและในปัจจุบัน	เน้นการท่องเที่ยวเมืองทวาย	อาทิ	ชมหาดมอมะกัน	กินกุ้ง	Lobster	เยี่ยมโครงการ
ท่าเรือน�้าลึก	เที่ยววัด	ไหว้พระเจดีย์	เป็นต้น	(Allen	&	Lonely	Planet,	2011	;	Dechruksa,	W.,	Krailas,	
D.,	&	Glaubrecht,	2013	 ;	Zug	et	al.,	2015)	 เนื่องจากเส้นทางท่องเท่ียวนี้มีความปลอดภัยและบริษัท
น�าเที่ยวบริหารจัดการได้แล้ว	พื้นที่เขตเมืองทวายเป็นพื้นที่ที่ดูแลของรัฐบาลเมียนมาในการอ�านวยสะดวก 
เพียงขออนุญาตจากทางการเมียนมาหรือเมืองทวายเท่านั้น
	 ส�าหรับการท่องเท่ียวตามตะเข็บแนวชายแดนฝั่งเมียนมานั้น	ต้องติดต่อขออนุญาตหลายฝ่าย	
ทั้งทหารเมียนมา	ทหารกะเหรี่ยง	 และอาจรวมถึงทหารไทยด้วย	 (Timothy,	 1995	 ;	 Toatong,	 C.,	
2011)	 เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและกะเหร่ียงในอดีต	 จึงมีการ
วางกับดักระเบิดหลายแห่งเป็นจ�านวนมาก	ในพื้นที่ตามแนวชายแดน	และยังคงไม่มีแผนการเก็บกู้ระเบิด
ดังกล่าว	 (Ball,	 2009,	2010)	แม้พื้นท่ีบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยป่าเขาและกับระเบิด	แต่ชาวบ้านบริเวณ
นี้ยังมีเส้นทางคมนาคมส�าคัญคือ	แม่น�้าตะนาวศรี	 ซึ่งเป็นแม่น�้าส�าคัญที่ไหลผ่านและขนานไปกับแนว
ชายแดนไทย-เมียนมาลงไปทางทิศใต้	ด้วยแม่น�้านี้มีความส�าคัญต่อคนในพื้นที่มาก	จึงมีการตั้งถิ่นฐานชุมชน
ตามริมแม่น�้า	รวมทั้งการตั้งค่ายทหารส�าคัญๆ	ของทั้งทหารเมียนมาและทหารกะเหร่ียง	 เรียงรายเป็นระยะ
ริมสองฝั่งของแม่น�้าตะนาวศรี	เช่น	ค่ายทุเรียน	และค่ายตุ๊กแก	เป็นต้น	(Light,	2000)
	 แม่น�้าตะนาวศรีมีศักยภาพในการท่องเท่ียวรองรับนักท่องเท่ียวได้รวมถึงมีประวัติศาสตร์ท่ีเชื่อม
โยงกับประเทศเมียนมาและมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน	(Maw	&	Myint,	1999	;	Bates	et	al.,	2005	;	 
Elkins	&	Burkhard,	1988)	มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายให้ผู้ประกอบการพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม	การคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงไทย-ทวายนั้น	การเดินทางที่สะดวก	 
คือทางรถยนต์	ซึ่งเดินทางผ่านบริเวณด่านถาวรพุน�้าร้อน	จังหวัดกาญจนบุรี	 ในการขอใบอนุญาตผ่านแดน
ชั่วคราว	ซึ่งนักท่องเท่ียวประเทศท่ีสามต้องขอ	VISA	 เท่านั้น	 (Tourism	Authority	of	Thailand,	1990,	
2002	;	Charasrosjanakul,	S.	et	al.,	2013b,	Sangnak,	D.	et	al.,	2015)
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	 คณะวิจัยค้นพบแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่คือ	แม่น�้าตะนาวศรี	 ซ่ึงการส�ารวจเบื้องต้นพบความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติมีสูงมาก	มีโขดหินภูเขาไฟสวยงาม	ชุมชนผสมผสาน	กะเหร่ียง	มอญ	และชาวเมีย
นมา	 เกาะและแก่ง	หาดทรายสีขาวสวยงาม	การร่อนทอง	และชุมชนร่อนหาแร่ทอง	 (Hidalgo,	1993	 ;	 
Platt	et	al.,	 2008	 ;	 Smith	&	Hinch,	1996)	ซึ่งมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การท่องเท่ียว 
เชิงธรรมชาติเกาะและแก่ง	 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	 (Royal	 Forest	 Department,	 2005	 ;	 
Sungkajuntranon,	K.	et	al.,	2007)	 ซ่ึงคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาด้านต่างๆ	ของแม่น�้าตะนาวศรี
อย่างละเอียดต่อไป

การท่องเที่ยวแม่น�้าตะนาวศร ี
	 การแบ่งเขตแดนระหว่างภาคตะวันตกของประเทศไทยและเขตทวายของประเทศเมียนมา	อาศัย
แนวสันปันน�้าของเทือกเขาตะนาวศรี	 (Borneman,	1988	 ;	Goeldner	&	Ritchie,	2006)	ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและเป็นป่าอุดมสมบูรณ์	 พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางและ
เป็นชุมชนท่ีห่างไกลเมืองหลวงและความเจริญ	ประชาชนส่วนใหญ่ด�าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย	อาศัยการ
จับสัตว์น�้า	 ล่าสัตว์ป่า	 และหาแร่ทองค�า	การเดินทางในอดีตพ่ึงพาการเดินทางน�้าเป็นหลัก	หลังการเข้า
มาของบริษัทอิตาเลียนไทยและนักธุรกิจเหมืองแร่เอกชนเข้ามาด�าเนินการในพื้นที่	 การเดินทางทางบกใน
พื้นที่ส่วนนี้จึงเริ่มได้รับความนิยม	 เนื่องจากถนนมักพังทลายจากน�้าฝนและน�้าไหลบ่าทุกปี	องค์กรธุรกิจ
เหล่านั้นจะเร่งเข้าซ่อมแซมถนนทันทีเพ่ือให้ธุรกิจยังคงด�าเนินต่อไปได้	ดังนั้นสภาพถนนจึงมีสภาพพร้อมใช้
งานเสมอ	ขณะเดียวกันทางการเมียนมาก็รณรงณ์และส่งเสริมให้ชนชาวกะเหรี่ยงที่ลี้ภัยมายังประเทศไทยได้
เดินทางกลับเมียนมา	โดยมีการจัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับมายังเมียนมา	รวมทั้ง
การจัดสร้างหมู่บ้านใหม่ๆ	ให้มากขึ้น	
	 หมู่บ้านแม่น�้า	หรือบ้านทิทะ	ตามภาษากะเหร่ียง	 เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ด่านพุน�้าร้อน-ตี้กี้มากที่สุด	
ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขาติดกับแม่น�้าตะนาวศรี	พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก	
เคยเป็นหมู่บ้านเก่าของชาวกะเหรี่ยง	ภายใต้อิทธิพลกองก�าลังทหารกะเหรี่ยง	KNU	หมู่บ้านทิทะอยู่ห่าง
จากจุดผ่านแดนไทย-เมียนมาราว	16	กิโลเมตร	 (Ramaswamy	&	Rao,	2014)	สภาพเส้นทางเป็นถนน
ลูกรังอัดแน่น	ลัดเลาะไปตามไหล่เขาสูงชัน	 ราว	200-650	ฟุต	และผ่านล�าห้วยประมาณ	25	จุดส่วน
ข้างทางมีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์	ประชาชนส่วนใหญ่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลานาน	นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยอาศัยเสียงข้างมากในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น�า
ชุมชนและประสานงานติดต่อกับทางการเมียนมา	ผ่านผู้บังคับการค่ายทหารเมียนมาท่ีดูแลพ้ืนท่ีบ้านทิทะ	
ดังนั้นคนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้และยังคงมีการติดต่อกับญาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย	รายละเอียดดัง
ภาพที่	1	ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1	ที่ตั้งหมู่บ้านทิทะ

สภาพทางกายภาพของแม่น�้าตะนาวศรี
	 ด้วยแม่น�้าตะนาวศรี	มีความยาวถึง	300	กิโลเมตรไหลลงทางทิศใต้ผ่านป่าเขารกทึบและไหลออกปาก
แม่น�้าบริเวณเขตเมืองมะริด	ขณะที่ต้นแม่น�้าตะนาวศรีอยู่ที่เมืองมิตตา	แม้ว่าแม่น�้านี้จะมีน�้าไหลตลอดปีแต่มี
ความแตกต่างกันมากของระดับน�้าในฤดูฝนและฤดูแล้ง	เมื่อถึงฤดูฝนจะมีปริมาณน�้ามาก	ไหลเช่ียว	และขุ่น	 
ในช่วงเดือนเมษายน	จะมีปริมาณน�้าน้อยสุด	 โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์	แม่น�้าจะใสและเผยให้เห็น
เกาะแก่งหินและทรายจ�านวนมากมาย	ดังนั้นการเดินทางในแม่น�้าตะนาวศรีจึงจ�าเป็นต้องใช้คนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์	เนื่องจากหน้าฝนจะมีวังน�้าวน	ส่วนหน้าแล้งก็จะมีโขดหินและเนินทรายจากการท�าเหมืองทอง	
(Allen	&	Lonely	Planet,	2011	;	Wongsaichue,	T.	et	al.,	2013)	
	 ฉะนั้นการเดินทางในแม่น�้าตะนาวศรีอาจต้องใช้เรือที่แข็งแรงสามารถทนต่อโขดหิน	 เรือที่นี้จึงใช้
ท้องเรือเป็นล�าต้นไม้หนา	แล้วต่อกราบเรือด้วยไม้	แผ่นกระดานทั้งสองข้าง	ส่วนคนเรือต้องใช้ราว	2-3	คน	
ซึ่งประกอบด้วยคนขับเรือ	คนดูหัวเรือ	และบางครั้งจ�าเป็นต้องมีเด็กวิดน�้าออกจากเรือตลอดเวลา

ภาพที่ 2	แม่น�้าตะนาวศรี
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  แม่น�้าตะนาวศรี	มีเกาะแก่งมากมายที่เหมาะส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยได้ท้าทาย
ความสามารถตนเอง	อาทิ	 แก่งทูเล้อะ	แก่งปาชะลอ	แก่งปางห้วยโป่ง	 แก่งเมอร์เชอลี	แก่งมักกระจ๋วย	
แก่งนาโตมุ๋ย	แก่งเชียไม	แก่งตงท่ง	ห้วยเอ็มมี่	แก่งสองพี่น้อง	เขื่อนไม้ไผ่ที่แก่งชะงัด	แก่งเกตซะ	หน้าผาเลอปาดู๋	 
หรือเกาเล่อจี	(ภาษาเมียนมา)	ห้วยบาลู	ดังภาพที่	3	และ	4	ต่อไปนี้

ภาพที่ 3	รวมภาพแก่งทูเล้อะ
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ภาพที่ 4	รวมภาพแก่งปาชะลอ

	 นอกจากแม่น�้าตะนาวศรีจะอุดมสมบูรณ์ป่าไม้	 มีเกาะแก่งแม่น�้าอันสวยงาม	 แนวต้นไม้ที่
โอนเอียงตามกระแสน�้าไปในทิศทางเดียวกัน	ทิวเขาที่เป็นธรรมชาติสุดสายตา	ยังคงมีชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่
มีวิธีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ	การอาบน�้า	การเล่นน�้า	การซักผ้าในแม่น�้า	และลงมาเล่นน�้าทุกเย็น	การวางแห
ดักปลา	ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงอาศัยการล่าสัตว์และจับปลาเป็นการเลี้ยงชีพ	การเลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อย
ตามธรรมชาติ	 โดยไม่มีคนต้อนฝูงวัวควาย	และไม่มีคนคอยระวังว่าจะมีใครมาขโมยวัวควายของตน	ผู้คน
สามารถจับจองท่ีดินในพื้นป่าเพื่อท�ามาหากินและปลูกบ้านเรือน	ซึ่งวิธีชีวิตแบบดังเดิมลักษณ์นี้	 ปัจจุบัน 
ไม่สามารถพบได้ในสังคมไทย	ดังภาพที่	5

ภาพที่ 5	รวมภาพหมู่บ้าน	ชุมชนและชาวบ้านในแม่น�้าตะนาวศรี

           
	 วิถีชีวิตชาวบ้านกับแม่น�้าตะนาวศรี																																		 การวางตาข่ายจับปลา	(ตะคัด)
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              		การเลี้ยงวัวริมแม่น�้าตะนาวศรี																																	และการเลี้ยงควายริมแม่น�้าตะนาวศรี

	 ชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ในเทือกเขาตะนาวศรีจะผูกพันกับแม่น�้ามากมานับตั้งแต่วัยเด็ก	การเดินทาง
ส่วนใหญ่จะอาศยัเรอื	และมทีกัษะในการขบัเรอืผ่านเกาะแก่ง	และรูจั้กเนินหนิ	เนนิทราย	และโขดหนิในแม่น�า้ดี	
นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการหลบหลีกก้อนหินหรือโขดหินในแต่ละแก่ง	ทักษะในการให้สัญญาณระหว่าง
คนขับเรือกับคนดูหัวเรือ	ซึ่งลีลาในการแล่นเรืองล่องแม่น�้าทั้งคนขับเรือและคนดูหัวเรือ	การใช้ไม้ค�้าถ่อเพื่อให้ 
เรือผ่านโขดหิน	แต่ละแก่งก็มีความน่าสนใจและสร้างความต่ืนเต้นส�าหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างด	ี 
ดังภาพที่	6	ต่อไปนี้

ภาพที่ 6	คนเรือและผู้ดูล่องน�้า	ในระหว่างการล่องเรือส�ารวจแม่น�้าตะนาวศรี

										ล่องเรือผ่านช่วงน�้าลึกและช่องหินขนาดใหญ่																																 ล่องเรือผ่านแก่งหินตื้นเขิน

										การให้สัญญาณกับคนขับเรือไปซ้าย-ขวา																														 แก่งหินตื้นเขินมากต้องลงลากเรือ
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	 ส�าหรับเกาะแก่งที่อันตราย	คนขับเรือมักให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเดินบนฝั่งข้ามเกาะแก่ง
นั้นไป	 เพื่อความปลอดภัย	 เรือเบาขึ้น	 สะดวกต่อการค�้าถ่อและง่ายต่อการบังคับทิศทางเรือ	แม้ว่าใน
หน้าแล้งหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์แม่น�้าตะนาวศรีจะยังคงมีน�้าไหลตลอด	(Koenig,	1981)	แต่แม่น�้า
ค่อนข้างตื้นเขิน	จนบางแห่งสามารถเดินข้ามไปมาได้	นอกจากนี้ช่วงหน้าแล้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อีกประการหนึ่งคือ	การท�าเหมืองทองในแม่น�้าตะนาวศรี	ซึ่งมีทั้งการ
ท�าเหมืองทองด้วยเครื่องจักร	แรงงานคน	และการสร้างเขื่อนเพื่อท�าทอง	 (Lintner,	1991)	รายละเอียด 
ดังภาพที่	7	ภาพที่	8	และภาพที่	9	ต่อไปนี้

ภาพที่ 7	การดูดหาแร่หรือท�าเหมืองทองค�าในแม่น�้าตะนาวศรี

ชุมชนแพขนาดที่มีการดูดหาแร่ทองค�ามีประมาณ	40-50	ล�า

																				แพส�าหรับดูดหาแร่ทองค�า	1																																					แพส�าหรับดูดหาแร่ทองค�า	2

															การใช้ประโยชน์บนแพและพักพิง																													แร่ทองและดีบุกที่ปะปนเศษทรายพร้อมร่อน
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ภาพที่ 8	การดูดหาแร่หรือท�าเหมืองทองค�าในแม่น�้าตะนาวศรี

                  	การร่อนหาแร่ทองด้วยมือ																																เกล็ดทองที่ถูกเผาอย่างอ่อนให้ทองจับตัวกัน

                   	การร่อนหาแร่ทองด้วยมือ																																เกล็ดทองที่ถูกเผาอย่างอ่อนให้ทองจับตัวกัน

                พ่อค้ารับซื้อทองค�าจากย่างกุ้ง																															ทองค�าที่หาได้ในย่านนี้	บนตาชั่งดิจิตอล
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ภาพที่ 9	การหาแร่ทองค�าแบบดังเดิม	หรือแบบใช้แรงงานเป็นหลักในแม่น�้าตะนาวศรี

                  การร่อนแร่หาทองด้วยมือ																																				ก้อนทอง	เกล็ดทองและลูกปัดที่หาได้

                การขุดดินที่คาดว่าจะมีแร่ทอง																																การขุดดินจะขุดบริเวณที่เคยพอมาก่อน

             คณะผู้วิจัยร่วมหาแร่ทองแบบดั้งเดิม																																			การใช้น�้าล้างดินโคลนออก
																	โดยน�าดินที่ขุดได้มาร่อนที่แม่น�้า																											แร่ทองน�้าหนักมากกว่าแร่อื่นๆ	จะอยู่ก้นถาด
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	 กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในแม่น�้าตะนาวศรีคือ	 การตกปลา	แม้ว่าชาวบ้าน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะนิยมใช้ตาข่ายดักปลา	 (ตะคัด)	 ก็ตาม	แต่จากการลงส�ารวจพื้นที่ศึกษา	คณะวิจัย
ยังสามารถพบปลาจ�านวนมาก	 โดยปลาแค้ขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในการส�ารวจภาคสนามมีหนักมากถึง	
18	กิโลกรัม	อันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้าตะนาวศรี	ได้เป็นอย่างดี	ดังนั้นกิจกรรมตกปลา
จึงน่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการเที่ยวแม่น�้าตะนาวศรี	ดังภาพที่	10	ต่อไปนี้

ภาพที่ 10	การวางตาข่ายดักปลา	(ตะคัด)	และจับปลาในแม่น�้าตะนาวศรี

               การจับปลาในแม่น�้าตะนาวศรี																																ปลาแค้เมื่อเทียบกับขวดน�้าดื่ม	1.5	ลิตร

                ปลาแค้ยักษ์ในแม่น�้าตะนาวศรี																																						ปลาแค้ตัวนี้หนักถึง	18	กก.

 นอกจากสถานท่ีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้ว	 ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย	 เช่น	
เส้นทางการเดินทางสู่ประเทศไทยในอดีต	เช่น	บ้านปางห้วยโป่ง	ซึ่งคนเมียนมาในอดีตนิยมมาข้ึนฝั่งที่จุดนี้
แล้วเดินเท้าข้ามมาท�างานยังประเทศไทย	หรือการชมความสวยงามของต้นไม้ที่เอนเอียงตามกระแสน�้าไปใน
ทิศทางเดียวกันก็ให้ความเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก	หรือหน้าผาหินเลอปาดู๋ที่มีถ�้าค้างคาวด้วย	หรือจะเป็นวิว
ทิวทัศน์โล่งกว้างของภูเขา	ป่าไม้และแม่น�้า	ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	ดังภาพที่	11	ต่อไปนี้
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ภาพที่ 11	ท่าเรือส�าคัญและทิวทัศน์อื่นๆ	ในแม่น�้าตะนาวศรี

             ค่ายทหารกะเหรี่ยง	ณ	ปางห้วยโป่ง																											ต้นไม้โน้มเอนเป็นแนวที่เกิดจากกระแสน�้า
													(สามารถเดินข้ามมาสวนผึ้ง	จ.ราชบุรี)

          หน้าผาเลอปาดู๋	หรือ	เกาเล่อจี	(เมียนมา)																									การอาศัยของค้างคาวในถ�้า	ณ	ผาเลอปาดู๋

          ทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติพื้นที่ตะนาวศรี																						ธรรมชาติสุดสายตาของเทือกเขาตะนาวศรี
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	 แม่น�้าตะนาวศรีมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมาก	 เหมาะส�าหรับการพัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแม่น�้าตะนาวศรี	 หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น	 ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่	 ท่ียังไม่มีผู ้ประกอบ
การน�าเที่ยวใดค้นพบ	แม้ว่าเส้นทางท่องเที่ยวแม่น�า้อื่นๆ	อาจมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของป่าไม้	ภูเขา	
ล�าธารคล้ายคลึงกัน	แต่เส้นทางการท่องเที่ยวแม่น�้าตะนาวศรีนี้	มีความโดดเด่นกว่าการท่องเที่ยวในแม่น�า้
อื่นๆ	 เป็นอย่างมาก	 เส้นทางการท่องเที่ยวแม่น�้าตะนาวศรีเหมาะส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการล่องแก่ง	
การพายเรือ	การพักแรม	และการเดินป่า	อาจรวมถึงการศึกษาธรรมชาติ	 เช่น	การดูนก	ตกปลา	ตั้งแคมป	์
ส่องสัตว์ป่า	ชมกล้วยไม้ป่า	ส�ารวจธรรมชาติ	และศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ	 เป็นต้น	ด้วยแม่น�้าตะนาวศรีมีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสูง	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ	การร่อนหาแร่
ทองค�า	ซึ่งในแม่น�้าตะนาวศรีมีทั้งการหาแร่ทองค�าแบบผู้ประกอบการ	ซึ่งจะใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยผ่อนแรง	
และการหาแร่ทองค�าโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก
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