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บทคดัย่อ

 การศึกษาการท่องเท่ียวเมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาถึงความสามารถท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ของการท่องเท่ียวขา้มแดนในการท่องเท่ียวเมืองทวาย มณฑล

ตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ขอ้มูลแบบ

มุ่งประเดน็คาํถามและการตอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัสามารถไดแ้สดง

ความคิดเห็นมุมมองและทศันคติต่อประเด็นคาํถามไดอ้ยา่งอิสรเสรี และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูก

ตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บใชก้ารตรวจสอบสามเสา้ (Tri-angular check) จากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนักระบวนการ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเนน้การสาํรวจพ้ืนท่ีภาคสนาม รวบรวมขอ้มูลต่างๆและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีโดย

ใชเ้ทคนิคการเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ ในการคน้หาเพ่ือให้ไดซ่ึ้งขอ้มูลสาํคญัจากผูใ้ห้ขอ้มูล ในการให้ขอ้มูล

การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งผลการศึกษาพบวา่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นแบบแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม

ไดแ้ก่ (1) การไหวพ้ระ 9 วดั (2) หมู่บา้นประมง และตลาดปลาริมชายหาด (3) พิพิธภณัฑเ์มืองทวาย (เปิดใหม่

เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว) (4) ตลาดร้อยปี (3 ตลาด) (5) งานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล 28 เจดีย ์เมืองทวาย 

(งานคืนวนัพระจนัทร์เตม็ดวง หลงัส้ินฤดูฝน)ระบาํตกันํ้าทวาย เป็นตน้

คาํสําคญั: การท่องเท่ียว เมืองทวาย ชายแดนขา้มประเทศ พม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ABSTRACT

 This is a study of  Dawei’s potential as a New tourist destination in Myanmar. The study was conduced 

using qualitative data obtained through structured interviews and its accuracy was verified using Tri-angular 

checking. Five cultural sections were included in the study: (1) Nine significant temples, (2) Seaside Fish 

Markets and Villages, (3) Dawei’s Museum (which was opened purpose by for tourism), (4) Three different one 

hundred year old markets, and (5) Special events such as the 28 Pagoda festival ( an event which occurs during 

the full moon after the end of the rainy season) and the Dawei water dance for example.

Keywords: Tourism,  Dawei, The Border,  Myanmar



4

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่1 (มกราคม – มถุินายน 2558) 

บทนํา

 จากการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมืองทวายถือเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญ และมีความสัมพนัธ์กับ

ประเทศไทยมายาวนาน เม่ือมีการเปิดด่านถาวรบา้นพนุํ้ าร้อน จงัหวดักาญจนบุรี ทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยทั้งทาง

เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย เมืองทวาย ในภาษาองักฤษ ออกเสียง ดะแว (Dawei) เป็นเมือง

ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเมียนมาร์ เป็นเมืองหลกัของเขตตะนาวศรี ตั้งอยูห่่างจากยา่งกุง้ราว 614.3 กม. 

(381.7 ไมล)์ บนฝ่ังแม่นํ้าทวายดา้นเหนือ เมืองมีประชากรราว 139,900 คน (ค.ศ. 2004) เป็นเมืองท่าปากแม่นํ้า 

อยูห่่างจากทะเลอนัดามนัราว 30 กิโลเมตร (18.6 ไมล)์ มีนํ้าท่วมบ่อยคร้ังจากฤดูมรสุม ซ่ึงจากประวติัศาสตร์นั้น 

เมืองทวายเคยเป็นทั้งอาณาเขตของไทยและเมียนมาร์ ซ่ึงจากการก่อสร้างท่าเรือนํ้ าลึก ในบริเวณเขตเศรษฐกิจ

พิเศษทวาย จนทาํใหมี้การเปิดด่านถาวรบริเวณ บา้นพนุํ้ าร้อน อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรีนั้น ทาํใหเ้กิดการ

ท่องเท่ียวในบริเวณดงักล่าว ในอตัราเพ่ิมมากข้ึน

 ประเทศเมียนมาร์ให้ความสําคัญต่อการท่องเท่ียวมาก  อาทิ  การจัดตั้ งกระทรวงโรงแรมและ

การท่องเท่ียวข้ึนการเปิดด่านชายแดนท่ีเคยปิดไปแลว้ การเปิดด่านชายแดนเพ่ิมข้ึนมาใหม่การอนุญาตให้ใช ้

Visa ผา่นแดนจากประเทศไทย หรือการอนุญาตใหใ้ช ้Border pass แทนการใช ้Passport สาํหรับคนไทย และ

คนเมียนมาร์ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เกิดความมัง่คงปลอดภยั เช่น การเจรจาหยุดระหว่างรัฐบาล

เมียนมาร์กบัชนกลุ่มน้อย หน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์เองก็มีการต่ืนตวัท่ีจะทาํการเปิดประเทศตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น การเปิดใหใ้ช ้Visa ผา่นทางด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ 4 แห่ง ซ่ึงพิธีเปิด

กเ็ป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากรัฐบาลเมียนมาร์โดยสงัเกตจากป้ายพิธีมีเพียงภาษาองักฤษและภาษาเมียนมาร์เท่านั้น 

โดยเฉพาะด่านท่ีเปิดใหม่อยา่ง ด่านต้ีก้ี-พนุํ้าร้อน ทางด่านรัฐบาลเมียนมาร์มีการก่อสร้างอาคารตรวจคนเขา้เมือง

เรียบร้อย ขณะท่ีด่านพนุํ้ าร้อนของไทยยงัไม่มีการก่อสร้างอาคารไวร้องรับการเปิดด่าน และใชตู้ค้อนเทนเนอร์

มาใชเ้ป็นสํานักงานชัว่คราวแทน เป็นตน้ การท่องเท่ียวของเมียนมาร์เร่ิมไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่องเท่ียวในเขตภาคกลางของเมียนมาร์โดยโปรแกรมท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นการชมวดั พระเจดียเ์มืองหลวงเก่าปราสาท และราชวงัโบราณ นอกจากน้ีก็ยงัมีแหล่งท่องเท่ียว

ทางศิลปวฒันธรรมและวถีิชีวติจากการท่ีมีอยูห่ลายชนเผา่ และยงัอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติป่า ภูเขา 

ตน้ไมแ้ม่นํ้ า ลาํธาร เมฆ หมอก ซ่ึงยงัคงความเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิขณะเดียวกนันอกจากนกัท่องเท่ียวท่ีนิยม

เดินทางมาประเทศเมียนมาร์แลว้ ยงัมีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและหาช่องทางการลงทุนและคา้ขาย

กย็งัเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีสนใจและหลัง่ไหลมาเยอืนประเทศเมียนมาร์

 บทความวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัส่วนหน่ึงในแผนงานวิจยั เร่ือง “การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวเพ่ือ

เช่ือมโยงพ้ืนท่ีภาคตะวนัตกกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” คณะผูเ้ขียนบทความขอขอบคุณสํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) และสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) ซ่ึงสนบัสนุนงบประมาณทุนวิจยัใน

งานช้ินน้ีใหด้าํเนินการลุล่วงไปไดส้าํเร็จดว้ยดี 

วธีิดาํเนินการวจิยั

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงคณะวิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ โดยคณะวิจยัไดส้ร้าง

ประเด็นคาํถามเพ่ือมุ่งเจาะประเด็นคาํถาม และการตอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น ไม่ไดมี้การ

กาํหนดประเด็นคาํถามย่อยไวล่้วงหน้า เพ่ือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถไดแ้สดงความคิดเห็น มุมมองและ
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ทศันคติต่อประเด็นคาํถามไดอ้ยา่งอิสรเสรี และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บใช้

การตรวจสอบสามเส้า (Tri-angular checking) จากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนักระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเนน้

การสาํรวจพ้ืนท่ีภาคสนาม รวบรวมขอ้มูล เอกสาร รายงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีศึกษา และการรวบรวมขอ้มูล

จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้เกิดความอ่ิมของขอ้มูล จาํนวน 30 คน ประกอบ

ดว้ยผูป้ระกอบการนาํเท่ียว จาํนวน10 รายผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 10 ราย มคัคุเทศก ์จาํนวน 5 ราย และ

เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานราชการ จาํนวน 5 ราย การจดัสนทนากลุ่มย่อยจาํนวน 3 กลุ่ม รวม 3 คร้ัง คร้ังละ 

5-10 คน ของผูป้ระกอบการนําเท่ียว ผูป้ระกอบการโรงแรม นักท่องเท่ียว และการประชุมปรึกษาหารือ

กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ จาํนวน 1 คร้ัง ก่อนปิดโครงการ เพ่ือหาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ โดยใชเ้ทคนิคการเลือกตวัอยา่ง

แบบลูกโซ่ (Snowball) ในการคน้หาเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งขอ้มูลสาํคญัจากผูใ้หข้อ้มูล (Key informant) ในการใหข้อ้มูล

การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งการสาํรวจพ้ืนท่ีภาคสนาม เพ่ือทาํการสาํรวจทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณา

จากความน่าสนใจ ความสวยงาม ความมีช่ือเสียง และเส้นทางคมนาคมผา่นไปสถานท่ีท่องเท่ียว ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

ความสามารถในการเดินทางเขา้ถึง ระยะทาง ระยะเวลา ความปลอดภยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิ ท่ีพกั 

ร้านอาหาร แหล่งซ้ือของฝาก ห้องนํ้ าสะอาด สถานพยาบาล สถานีตาํรวจ และอ่ืนๆ อันจะตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดท้ั้งกายภาพและสุนทรียภาพ อีกทั้งจะตอ้งมีศกัยภาพในเชิงธุรกิจ สามารถ

ทาํการตลาดได ้เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว และสามารถขายใหก้บันกัท่องเท่ียวได้

 การวิจยัดา้นการท่องเท่ียวน้ีเป็นการศึกษาประเภท และรูปแบบการท่องเท่ียวในบริเวณตะเขบ็ชายแดน

ไทย-เมียนมาร์เนน้การสํารวจเส้นทางท่องเท่ียวภาคตะวนัตกของไทยเช่ือมผ่านด่านถาวรบา้นพุนํ้ าร้อน-ด่าน

ต้ีก้ีเมืองทวายภาคตะนาวศรีประเทศเมียนมาร์เพ่ือพฒันาเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวสําหรับการท่องเท่ียว

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเศรษฐกิจการเงินชาติพนัธ์ุวฒันธรรมและศาสนา

การคมนาคมขนส่งแหล่งท่องเท่ียวช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการท่องเท่ียวการวางแผนการท่องเท่ียวขอ้

กาํหนดอาทิการเขา้พาํนกัในเคหสถานของคนทอ้งถ่ินการเดินทางสัญจรภายในประเทศและขอ้ควรระวงัใน

การพาํนกัในประเทศเมียนมาร์

 ส่วนการท่องเท่ียวเมืองทวายนั้นทาํการทบทวนแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

ของเมืองทวายอาทิวดัและพระเจดียช์ายหาดท่ีทาํการตลาดอาคารบา้นเรือนยุคอาณานิคมหมู่บา้นชาวประมง

และตลาดปลาริมหาดพิพิธภณัฑ์อาหารทะเลสด เช่น กุ้งยกัษ์ (Lobster) หอยนางรมกุ้งทะเลปูทะเลและ

ปลาทะเลอนัดามนัอ่ืนๆงานเทศกาลลอยกระทงงานเทศกาล28เจดียบ่์อนํ้ าแร่สวนมะม่วงหิมพานตโ์รงงานแกะ

เมด็มะม่วงหิมพานตร์ะบาํตกันํ้าทวายการนัง่รถมา้ชมเมืองการต่อเรือไมว้ถีิชีวติแบบพ่ึง เช่น การทาํถนนแบบดัง่

เดิมดว้ยแรงงานคน โรงแรมท่ีพกัสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางการเมียนมาร์ ภตัตาคารร้านอาหาร 

และอาหารทอ้งถ่ินระบบคมนาคมขนส่งอนัประกอบดว้ยการเดินทางเคร่ืองบินทางอากาศ การเดินทางดว้ย

เรือด่วนทางทะเลการเดินทางบกโดยรถประจาํทาง และรถไฟและเส้นทางใหม่ล่าสุดคือเส้นทางพุนํ้ าร้อน

-ต้ีก้ี-ทวายท่ีเร่ิมเปิดอยา่งเป็นทางการสาํหรับนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางผา่นเขา้ออกไดด้ว้ย Visa โดยเร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 นอกจากน้ียงัมีการทบทวนโปรแกรมท่องเท่ียวเมืองทวายท่ีผา่นมาของผูป้ระกอบ

การชาวไทยและชาวเมียนมาร์
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การท่องเทีย่วเมอืงทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์

 ประเทศเมียนมาร์ให้ความสําคัญต่อการท่องเท่ียวมาก  อาทิ  การจัดตั้ งกระทรวงโรงแรมและ

การท่องเท่ียวข้ึนการเปิดด่านชายแดนท่ีเคยปิดไปแลว้การเปิดด่านชายแดนเพ่ิมข้ึนมาใหม่การอนุญาตให้ใช ้

Visa ผา่นแดนจากประเทศไทยหรือการอนุญาตให้ใช ้Border pass แทนการใชP้assport สาํหรับคนไทย และ

คนเมียนมาร์ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เกิดความมัง่คงปลอดภยัเช่นการเจรจาหยุดระหว่างรัฐบาล

เมียนมาร์กบัชนกลุ่มน้อยหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์เองก็มีการต่ืนตวัท่ีจะทาํการเปิดประเทศตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น การเปิดใหใ้ช ้Visa ผา่นทางด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ 4 แห่ง ซ่ึงพิธีเปิด

ก็เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากรัฐบาลเมียนมาร์โดยสังเกตจากป้ายพิธีมีเพียงภาษาองักฤษ และภาษาเมียนมาร์

เท่านั้ นโดยเฉพาะด่านท่ีเปิดใหม่อย่างด่านต้ีก้ี-พุนํ้ าร้อนทางด่านรัฐบาลเมียนมาร์มีการก่อสร้างอาคาร

ตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยขณะท่ีด่านพุนํ้ าร้อนของไทยยงัไม่มีการก่อสร้างอาคารไวร้องรับการเปิดด่าน และ

ใช้ตูค้อนเทนเนอร์มาใช้เป็นสํานักงานชัว่คราวแทนเป็นตน้การท่องเท่ียวของเมียนมาร์เร่ิมไดรั้บความนิยม

จากนักท่องเท่ียวต่างชาติมากข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเท่ียวในเขตภาคกลางของเมียนมาร์

โดยโปรแกรมท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการชมวัดพระเจดีย์เมืองหลวงเก่าปราสาทและราชวังโบราณ

นอกจากน้ีก็ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตจากการท่ีมีอยู่หลายชนเผ่า และยงัอุดมสมบูรณ์

ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติป่าเขาตน้ไมแ้ม่นํ้ าลาํธารเมฆหมอกซ่ึงยงัคงความเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิขณะเดียวกนั

นอกจากนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมาประเทศเมียนมาร์แลว้ยงัมีนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและ

หาช่องทางการลงทุนและคา้ขายกย็งัเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีสนใจและหลัง่ไหลมาเยอืนประเทศเมียนมาร์

การท่องเทีย่วทวาย มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์

 เมืองทวายเป็นเมืองหลวงในมณฑลตะนาวศรีตอนใตข้องเมียนมาร์จดัเป็นเมืองท่าสําคญัระดบักลาง

ห่างจากนครยา่งกุง้ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตร้าว 618 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภูมิประเทศเป็น

แนวเขาและท่ีราบชายฝ่ังทอดยาวต่อจากท่ีราบสูงฉานไปจนถึงปลายแหลมบุเรงนองโดยมีแนวเทือกเขาตะนาว

ศรีกั้นเขตแดนไทย-เมียนมาร์อยูด่า้นตะวนัออกแร่ธาตุสาํคญัคือดีบุกและทงัสเตนและการทาํไมมี้การปลูกขา้ว

เป็นพืชหลกัและทาํสวนผลไมอ้าทิ สบัปะรด ทุเรียน เงาะ มะม่วง มะม่วงหิมพานต ์และมะพร้าว นอกจากน้ียงัมี

การทาํสวนยางอีกดว้ยสาํหรับการประมงมีการทาํอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องและถนอมอาหารทะเล เมืองทวาย

ถือเป็นเมืองสาํคญัมาตั้งแต่ในอดีตในฐานเมืองท่าท่ีมีทางนํ้ าเปิดออกสู่ทะเลอนัดามนัไดด้งันั้นพระมหากษริัย์

ไทยหลายพระองคมี์ความพยายามท่ีจะยึดครองเมืองทวายและตะนาวศรีไวเ้พ่ือเป็นประตูเพ่ือออกสู่ทะเลดา้น

ทิศตะวนัตกซ่ึงมีตลาดใหญ่ อาทิ อินเดีย และอาหรับ แมใ้นปัจจุบนับทบาทของเมืองทวายกย็งัคงมีความสาํคญั

ในการเป็นเมืองท่าชายทะเลเช่นเดียวกนั รัฐบาลเมียนมาร์ไดก้าํหนดให้เมืองทวายเป็นท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

และท่ีก่อสร้างท่าเรือนํ้ าลึกข้ึน ด้วยมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมท่ีจะเช่ือมระหว่างทะเลอันดามันกับ

กลุ่มประเทศในอาเซียน

 ดว้ยรัฐบาลเมียนมาร์กาํหนดบทบาทของเมืองทวายเป็นเมืองท่า และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคม

อุตสาหกรรมแลว้การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเมืองทวายจึงดูขาดหายไปในโปรแกรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของประเทศโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่โดยรัฐบาลเมียนมาร์มกัเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวในเมียนมาร์
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จะมีกระจดักระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆทัว่ประเทศและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกจาํเป็นสําหรับการท่องเท่ียว

อีกดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับรองรับนักท่องเท่ียวของเมียนมาร์ทางตอนใตจ้ะส้ินสุดเพียงเขตเมือง

เมาะลาํเลิงเท่านั้น ดงันั้นจากเมืองเมาะลาํเลิงไปจนถึงเมืองทวายยงัมีระบบคมนาคมท่ีไม่สะดวกสาํหรับนกัท่อง

เท่ียวการเดินทางมาเมืองทวายจึงมกัถูกแนะนาํใหเ้ดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศเท่านั้น แมเ้มืองทวาย

จะมีขอ้จาํกดัในการเดินทางแต่การเปิดเส้นทางใหม่ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งไทย-เมียนมาร์ในช่องทางด่านพุนํ้ าร้อน

-ต้ีก้ี และมีโครงการท่ีจะสร้างถนนลาดยางท่ีไดม้าตรฐานสากลในอนาคตช่วยลดอุปสรรคในการเดินทางสาํหรับ

คนไทยและชาวต่างชาติท่ีตอ้งการไปเท่ียวเมืองทวายผ่านเส้นทางพุนํ้ าร้อน-ต้ีก้ี-ทวายดว้ยความท่ีเป็นเมือง

ท่ีไกลจากเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจทาํให้เมืองทวายก็มีเสนห์ท่ีแตกต่างและมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

ไม่ดอ้ยกวา่เมืองอ่ืนๆในประเทศเมียนมาร์

แหล่งท่องเทีย่วและกจิกรรมการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของเมอืงทวาย

 แมว้า่แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศ

เมียนมาร์นั้นดว้ยเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีภูมิประเทศแตกต่างกนัมากจึงทาํให้เมียนมาร์มีความหลาก

หลายของแหล่งท่องเท่ียวอีกทั้งบทบาทเมืองทวายในนโยบายรัฐและแผนพฒันาประเทศเองก็ถูกกาํหนดให้

เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่เขตอุตสาหกรรมและโครงการท่าเรือนํ้ าลึกเป็นตน้แต่อย่างไรก็ตาม

เมืองทวายจดัเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลจากเมืองหลวงของเมียนมาร์ และความเจริญทาํใหเ้มืองทวายยงัคงอนุรักษรั์กษา

ศิลปะวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งดีทาํให้แตกต่างจากพ้ืนท่ีเมืองอ่ืนๆของเมียนมาร์

ท่ีถูกความเจริญไดเ้ขา้มาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยูไ่ปสู่สงัคมตะวนัตกมากข้ึนเร่ือยๆสาํหรับสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของเมืองทวายมีดงัต่อไปน้ี (1) การไหวพ้ระ 9 วดั (2) ชายหาดมอมะกนั(3) ท่ีทาํการอาคาร

บา้นเรือนยคุอาณานิคม (4) หมู่บา้นประมงและตลาดปลาริมชายหาด   (5) พิพิธภณัฑเ์มืองทวาย (6) อนุสาวรีย์

นายพลอองซาน (7) อาหารทะเลโดยเฉพาะกุง้ Lobster  (8) งานเทศกาล 28 เจดียเ์มืองทวาย (งานคืนวนัพระ

จนัทร์เต็มดวงหลงัส้ินฤดูฝน)  (9) ตลาดร้อยปี (3ตลาด) (10) บ่อนํ้ าแร่ (11) ชมสวนและชมโรงงานกะเทาะ

เปลือกเมด็มะม่วงหิมพานต ์(12) ระบาํตกันํ้าทวาย (13) การนัง่รถมา้ชมเมือง (14) การต่อเรือไมแ้บบดงัเดิม

 เศรษฐกิจและการเงิน สกุลเงินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ จตั (Kyat) อตัราแลกเปล่ียน

ประมาณ 30 จตัต่อ 1 บาท หรือ 950-1,000 จตัต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั 

พืชส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ขา้วเจา้ปอกระเจา ออ้ย และพืชเมืองร้อนอ่ืนๆ

 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการท่องเท่ียว เมืองทวายมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย แต่เมืองทวายอยูติ่ดกบั

ทะเล นกัท่องเท่ียวควรหลีกเล่ียงท่องเท่ียวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เน่ืองจากเป็นช่วงมรสุม

 การวางแผนการท่องเท่ียว การเตรียมพร้อมดา้นร่างกายนกัท่องเท่ียวควรตรวจสุขภาพร่างกายใหพ้ร้อม 

และฉีดวคัซีนท่ีจาํเป็นใหค้รบถว้น รวมถึงเตรียมยาประจาํตวัมาใหเ้พียงพอ เพราะการสาธารณสุขของเมียนมาร์

ยงัไม่ทนัสมยั

 การเตรียมพร้อมด้านการเงินระบบการเงินระหว่างประเทศของเมืองทวายตอ้งผ่านระบบธนาคาร

ของรัฐเท่านั้น และตูเ้บิกเงินอตัโนมติัมีไม่แพร่หลาย อีกทั้งยงัไม่รองรับการถอดเงินจากบญัชีในต่างประเทศ 
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รวมถึงไม่มีการโอนเงินระหว่างประเทศ ดงันั้นจึงควรแลกเงินสกุล  จตั (Kyat) และเงินดอลลาร์สหรัฐมาให้

เพียงพอ เน่ืองจากโรงแรมและร้านคา้ในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะไม่รับบตัรเครดิตหรือ Traveler’s Cheque 

สภาพของธนบตัรท่ีนาํมาจะตอ้งอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ยบั ไม่มีรอยขีดข่วน หรือเลอะสี และควรเป็นธนบตัร

รุ่นใหม่ ทั้งน้ี ธนบตัร 100 ดอลลาร์สหรัฐท่ีหมายเลขข้ึนตน้ดว้ย CB โรงแรมและร้านคา้ในเมียนมาร์อาจ

ปฏิเสธท่ีจะไม่รับ สําหรับด่านพุนํ้ าร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี – เมืองทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ไดอ้าํนวยความสะดวกในการเดินทางระหวา่งสองเมืองโดยมีการทาํบตัรผา่นแดนชัว่คราว (Temporary Border 

pass) ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี

 1. สาํหรับผูมี้ภูมิลาํเนาอยูภ่ายในอาํเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถทาํบตัรผา่นแดนชัว่คราวอาย ุ1 ปี และ

สามารถเดินทางเขา้ไปเมืองทวายไดค้ร้ังละ 14 วนั 

 2. สําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่นอกอาํเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถทาํบตัรผ่านแดนชัว่คราว

มีอาย ุ7 วนั และสามารถเดินทางเขา้ไปในเมืองทวายไดค้ร้ังละ 7 วนั

ขอ้ควรระวงัในการพาํนกัอยูใ่นเมืองทวาย

 1. ไม่ควรพดูคุยเร่ืองทางการเมืองของเมียนมาร์กบับุคคลทัว่ไปท่ีไม่รู้จกัคุน้เคย

 2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นในสถานท่ีสาธารณะและในศาสนสถาน

 3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานท่ีราชการก่อนไดรั้บอนุญาต เม่ือจะถ่ายรูป

ชาวเมียนมาร์กค็วรขออนุญาตเช่นกนั

 4. ควรมีความสาํรวมในวดัและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น

 5. ระมดัระวงัการพูดเชิงลบเก่ียวกบัประเทศหรือชาวเมียนมาร์ในท่ีสาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์

จาํนวนมากท่ีเขา้ใจภาษาไทยไดดี้

 6. เมียนมาร์ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศแลว้ จึงไม่ควรใชช่ื้อเดิม (Burma) กบัชาวเมียนมาร์

 7. ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพควรจดัเตรียมยาประจาํตวั

 8. ควรระมดัระวงัเลือกรับประทานอาหาร และนํ้ าด่ืมจากร้านท่ีสะอาดถูกสุขอนามยั โดยเฉพาะนํ้ าด่ืม 

ควรด่ืมนํ้าท่ีบรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย

 9. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปยงับางเมืองหรือบางพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่แหล่งท่องเท่ียว 

ดงันั้นควรตรวจสอบขอ้มูลก่อน

โรงแรมทีพ่กั

 การเขา้พกัแรมในประเทศเมียนมาร์นกัท่องเท่ียวจะตอ้งแจง้ท่ีเขา้พกัแก่ทางการหรือเจา้หน้าท่ีตาํรวจ

และนกัท่องเท่ียวจะเขา้พกัในโรงแรมไดเ้ฉพาะท่ีไดโ้รงแรมหรือห้องพกัท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางการเมียนมาร์

เท่านั้นดงันั้น บางท่ีพกัแรมอาจปฎิเสธใหเ้ขา้พกัแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหากเขา้พกัตามโรงแรมแลว้โรงแรม

จะทาํหนา้ท่ีแจง้การเขา้พกัแก่ทางการเมียนมาร์แทนท่ีพกัในเมืองทวายท่ีไดส้าํรวจดงัตารางท่ี 1
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ตารางที ่ 1 รายช่ือโรงแรมสาํหรับนกัท่องเท่ียวในเมืองทวายและหาดมอมะกนั

อบัดบั รายช่ือโรงแรม จาํนวนห้อง ราคา (US$)

1. CoconutGuestHouse(หาดมอมะกนั)

PhawTawOoStreet,MaungmakanVillage,

LaunglonTownship,Dawei
10 หอ้ง 18-25

2. DDPCBungalow(MaungmagunBeach)

DaweiDevelopmentPublicCo.,Ltd. 30 หอ้ง 25-60

3. DiamondCrownHotel

651,YayStreet,MyaukYwaQuarter,Dawei

40 หอ้ง(ตึกใหม่)

18 หอ้ง(ตึกเก่า)

40+

25

4. Garden Guest House

88, Yay Street, Anauk Quarter, Dawei

Tel. 95-59-22116, 22337 Fax: 95-59-22116 

36 หอ้ง(ตึกใหม่)

26 หอ้ง(ตึกเก่า)

40+

15 

5. GoldenGuestHotel

59,MyoDwinRoad,WestQuarter,Dawei 40 หอ้ง
กาํลงั

ก่อสร้าง

6. HotelZayarHtetSan

566,YeYeikTharStreet,MyaukYwarQuarter,Dawei 37 หอ้ง 40-70

7. MaungmaganBeachResort

Maungmagan Beach Road,LaunglonTownship,Dawei 55 หอ้ง 25-50

8. NewLightHotel

29,RzarniRoad,ShanMaLaeswaeYat,Dawei 35 หอ้ง 20-30

9. PearlA-kari(PearlPrincess;QueenofPearls)

572,YeYeikTharStreet,MyaukYwarQuarter,Dawei 28 หอ้ง 40-50

10. SeinShwe Moe (Guesthouse)

577, Ye YeikThar Street, MyaukYwar Quarter, Da-

wei

10 หอ้ง 6

11. ShweMoungThanHotel

665,PakaukkukyaungStreet,MyaukywaQuarter,Da

wei
36 หอ้ง 16-32
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ภตัตาคารร้านอาหารและอาหารท้องถิน่
 อาหารของเมืองทวายไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมอาหารจากอินเดีย อาหารมกัเป็นเน้ือสัตว์
ปรุงกบัเคร่ืองเทศ และไม่นิยมนาํผกัมาปรุงรวมกบัอาหารแต่จะนิยมทานผกัเป็นเคร่ืองเคียงรับประทาน
กับอาหารคลา้ยอาหารปักษ์ใต้ของประเทศไทย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จะมีสีสันของเคร่ืองเทศคือ
มีสีแดงนํ้ าตาลส้มและเหลืองเป็นหลัก  นอกจากน้ีย ังนิยมบริโภคนํ้ ามันเป็นพิเศษด้วยอาหาร
ท่ีมีการใช้นํ้ ามนัมกัเห็นนํ้ ามนัจาํนวนมากลอยอยู่เหนืออาหารซ่ึงอาจมีสาเหตุท่ีตอ้งการถนอมอาหาร
ใหเ้ก็บไวไ้ดน้านหรือในการทาํอาหารประเภททอดหรือผดัก็มกัพบเห็นมีการใชน้ํ้ ามนัในการปรุงอาหาร
มากกวา่ในวฒันธรรมการปรุงอาหารของไทยในปัจจุบนั
 แมว้่าอาหารของเมืองทวายหรือของเมียนมาร์จะคลา้ยคลึงอาหารปักษ์ใตข้องไทยแต่รสชาติ
อาหารนั้นแตกต่างกับเป็นอย่างมากและค่อนข้างปรุงอาหารไม่ถูกล้ินของนักท่องเท่ียวไทยดังนั้ น
ผูป้ระกอบการนําเท่ียวส่วนใหญ่มกัทาํการคดัเลือกร้านอาหารท่ีทางร้านสามารถปรุงอาหารรสชาติ
คนไทยได้โดยเฉพาะร้านท่ีมีผูป้รุงอาหารท่ีเคยมาทาํงานในร้านอาหารในประเทศไทยมาก่อนหรือ
บางบริษัททําการติดต่อให้ร้านอาหารจัดเตรียมเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบไว้รอและทางคณะทัวร์
จะเป็นคนจดัการปรุงอาหารเองเป็นตน้สําหรับร้านอาหารในเมืองทวายมีหลายร้านมีอาหารทอ้งถ่ิน
มีสินคา้และของฝากพ้ืนเมืองมากมายดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี
 ภตัตาคารมีดงัน้ี (1) ภตัตาคารโรเยลแพรวา(RoyalPyaewaRestaurant) (2) ภตัตาคารอาหารจีน
มอมะกนับีซรีสอรท์ (3) ร้านอาหารคราว (Crown) ริมหาดมอมะกนั (4) ร้านอาหารซูซานเป่ียว (Soe
SanPyaRestaurant) (5) ร้านนํ้าชาต๋ิมซาํและขนมหวานร้านWinnerTeaCentre(6) ภตัตาคารGoldenDragon 
(7) ร้านอาหาร QQ อาหารทอ้งถ่ินสินคา้และของฝากพื้นเมือง มีดงัน้ี (1) MoHetThoe (ขนมจีนทวาย) 
(2) LahpetThoke (ยาํใบชาหรือเม่ียงใบชา) (3) UphaMoe(ขนมครกทวาย,ขนมครกยกัษ)์ (4) ปูทะเลชุบ
แป้งทอดและขา้วโพดชุบแป้งทอด (5) อาหารทะเลและกุง้ทะเลใหญ่ (Lobster) (6) นํ้าออ้ยสด (7) อาหาร
ทะเลและปลาตากแหง้ (8) ขา้วเกรียบกุง้  (9 มะม่วงหิมพานต์

การเดนิทางสู่เมอืงทวายทางรถตู้ (เส้นทางด่านพนํุา้ร้อน-ด่านตีก้ี-้เมอืงทวาย)
 บ้านพุนํ้ าร้อนตาํบลบ้านเก่าอาํเภอเมืองจังหวดักาญจนบุรีห่างจากตวัเมืองทางทิศตะวนัตก
ตามเส้นทางกาญจนบุรี-ไทรโยค (ทางหลวง 323) ระยะทาง 18 กิโลเมตรเล้ียวซ้ายไปตาํบลบา้นเก่า
(ทางหลวง 3229) ระยะทาง 15 กิโลเมตรเล้ียวขวาไปวดัพุนํ้ าร้อนรัตนคีรีอีก 33 กิโลเมตรด่านชายแดน
ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้วดัพนุํ้ าร้อนรัตนคีรีรวมระยะทางจากตวัเมืองถึงด่านพนุํ้ าร้อน 66 กิโลเมตร รถโดยสาร
จากเมืองกาญจนบุรีถึงด่านพุนํ้ าร้อน จาํนวน 6 เท่ียวต่อวนัเท่ียวแรก เวลา10:30น. และเท่ียวสุดทา้ย
เวลา 17:30 น. นอกจากน้ียงัมีบริการรถตู้ 2 เท่ียวต่อวนัเท่ียวแรกเวลา 8:30น. และเท่ียวสุดท้าย
เวลา 18:00 น. จุดผ่านแดนไทย-เมียนมาร์น้ีมีระยะทางห่างกนัราว 7 กิโลเมตร ไม่อนุญาตให้เดินเทา้
แต่มีรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 60 บาท หรือเหมารถรับจา้ง 300 บาท วิง่ไปตามถนนลาดยาง (ทางหลวง 3512) 
ราว 6 กิโลเมตรจากนั้นวิ่งเขา้สู่ถนนดินอีกราว 500 เมตร ผ่านด่านทหารไทยและด่านทหารเมียนมาร์
ก่อนเขา้สู่ด่านตรวจคนเขา้เมืองของเมียนมาร์ซ่ึงบริเวณน้ีจะเป็นท่ารถตูต้ี้ก้ี-ทวาย
 รถตูต้ี้ก้ี-ทวายจะมีอยู ่7ราย ส่วนใหญ่เป็นรถตูข้นาดท่ีนัง่ 6 คน ดา้นหลงัใชบ้รรทุกของสมัภาระ

ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง ข้ึนอยู่กบัสภาพถนน และภูมิอากาศ ฤดูฝนอาจใช้เวลานานข้ึน อตัรา

ค่าบริการอยูท่ี่เท่ียวละ 30,000 Kyat (1,000 บาท) กรณีเช่าเหมารถตูจ้ะคิดในอตัราเท่ียวละ 6,000 บาท 
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กรณีบริษทัทวัร์เหมารถตูไ้ป-กลบัอยูใ่นอตัรา 12,000 บาท การเดินทางดว้ยรถตูผู้โ้ดยสารควรเดินทางใน
ช่วงเชา้เพราะหลงัเท่ียงวนัอาจมีรถตูใ้ห้บริการนอ้ยหรือไม่มีเลยการเดินทางระหว่างด่านพุนํ้ าร้อน-ด่าน
ชายแดนต้ีก้ี (HteeKhee) เพ่ือไปยงัเมืองทวายนั้นตอ้งใชบ้ริการรถตูท้อ้งถ่ินและไม่สามารถนาํรถยนตข์า้ม
ไปยงัเมืองทวายประเทศเมียนมาร์ได้
 เส้นทางน้ีมีระยะ 147 กิโลเมตรวิ่งบนเส้นทางถนนลูกรังอัดแน่นถึงหมู่บ้านมิต้า (Myitta 
คนไทยเรียกหมู่บ้านเมตตา) และจากหมู่บ้านมิตา้ถึงเมืองทวายเป็นถนนลาดยางเก่าและแคบโดยมี
ความกวา้งของถนนราว 2.5 เมตร ปัจจุบนัทางการเมียนมาร์ไดมี้การปรับปรุงถนนลาดยางเพ่ิมเติมและ
ขยายความกวา้งของถนนข้ึนแต่เป็นการทาํถนนดว้ยแรงงานคนเป็นหลกั เส้นทางถนนท่ีเสร็จสมบูรณ์
พร้อมรองรับการคมนาคมอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร สําหรับรายช่ือผูป้ระกอบการรถตู้ของ
ชาวเมียนมาร์มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี

ตารางที ่ 2  รายช่ือรถตูโ้ดยสารท่ีวิง่เสน้ทางเมืองทวาย-ด่านต้ีก้ี

อบัดบั ผู้ประกอบการ เส้นทางทีเ่ดนิรถตู้ โทรศัพท์ตดิต่อ

1 ThaiShweWel หาดมอมะกนั       ทวาย       ต้ีก้ี 09-8742102

09-8740171

2 ShweMinThaMee NyawPyin      ทวาย       ต้ีก้ี(ด่านไทย) NyawPyin 

ห่างจากเมืองทวายไปทางแหลมทวายราว70กม.

09-49867217

09-49850720

09-422201643

3 NabuleAmyarPyi

Company

Nabule       ทวาย       ต้ีก้ี

Nabule ห่างจากเมืองทวายไปทางทิศเหนือ

ราว  37  กม.

09-49867326

09-49881559

09-425304413

4 Thargayathar KyaukNiMaw       ทวาย        ต้ีก้ี

KyaukNiMaw  ห่างจากเมืองทวายไปทางแหลม

ทวายราว  65 กม.

09-49343996

09-8752205

09-450991280

5 TawWin(Royal) Kanbauk        ทวาย        ต้ีก้ี

Kanbauk ห่างจากเมืองทวายทางทิศเหนือราว 80 กม.

059-22420

0931459327

6 KayinGee ทวาย        ต้ีก้ี 08-5232-6482(Th)

08-5426-0925(Th)

08-5297-1439(Th)

7 ThungBowThar ทวาย       ต้ีก้ี        กาญจนบุรี 09-450989882

09-8742678(Th)

หมายเหตุTh คือ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือในระบบเครือข่ายของประเทศไทย
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โปรแกรมการท่องเทีย่วเมอืงทวาย

 แม้ว่าบทบาทเมืองทวายถูกกําหนดให้เป็นเมืองท่าเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษท่ีก่อสร้าง

โครงการท่าเรือนํ้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ก็มีหน่วยงานเอกชนท่ีทาํงานทางดา้น

การท่องเท่ียว และโรงแรมทั้งผูป้ระกอบการชาวเมียนมาร์ชาวทวาย และชาวไทยท่ีอยู่บริเวณชายแดน

โดยเฉพาะคนไทยในจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสนใจจัดทําโปรแกรมท่องเท่ียวเมืองทวายข้ึน 

การท่องเท่ียวเมืองทวายในระยะแรกมีผูป้ระกอบการน้อยราย และนักท่องเท่ียวยงัขาดขอ้มูลทางดา้น

การท่องเท่ียวอยา่งมาก การเดินทางมายงัเมืองทวายในระยะแรกโปรแกรมท่องเท่ียวเป็นรูปแบบการเดิน

ทางมาเพ่ือหาช่องทางการคา้ และทาํธุรกิจตามการประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาลเมียนมาร์ และรัฐบาลไทย

เป็นส่วนใหญ่ และใชก้ารเดินทางดว้ยเคร่ืองบินไปเมืองย่างกุง้และต่อดว้ยสายการบินภายในประเทศ

เมียนมาร์ สาํหรับการเดินทางบกจะเป็นการเดินทางผา่นช่องทางบริษทัอิตาเลียน-ไทยในระยะแรก

 จาํนวนนักท่องเท่ียวจาํนวนมากท่ีเดินทางเขา้ประเทศเมียนมาร์ราว 200,000 คน ในปี พ.ศ. 

2551 เพ่ิมข้ึนราว 600,000 คน ในปี พ.ศ. 2555 หรือเพ่ิมข้ึน 3 เท่าตวัภายใน 4 ปี (Ministry of Hotels & 

Tourism, Myanmar, 2556) พร้อมกบัการเพ่ิมข้ึนของขอ้มูลท่องเท่ียวทวายท่ีเผยแพร่สู่โลกออนไลนท์าํให้

มีผูค้นจาํนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชียสนใจท่ีจะเดินทางไปเมืองทวายทั้งท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่อง

เท่ียวและหาช่องทางในการทาํธุรกิจการคา้ แต่สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกแลว้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว (Ministry of Hotels & Tourism, Myanmar, 2556) โปรแกรมท่องเท่ียว

เมืองทวายของผูป้ระกอบการชาวไทยส่วนใหญ่ท่ีเร่ิมใช้เส้นทางบกผ่านด่านพุนํ้ าร้อน- ต้ี ก้ี-ทวาย

มกัเป็นโปรแกรมท่องเท่ียว 3 วนั 2 คืน เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางไปนานราว 4 ชัว่โมง และ

อาจกินเวลาเป็น 5 ชัว่โมง ในฤดูฝนซ่ึงเป็นอุปสรรคในการขายโปรแกรมท่องเท่ียวดงักล่าวเน่ืองจากตลาด

นกัท่องเท่ียวของไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีจะใชเ้วลาสาํหรับการท่องเท่ียว 2 วนัซ่ึงโปรแกรมท่องเท่ียว

น้ีจะไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเฉพาะช่วงท่ีมีวนัหยดุต่อเน่ืองยาวเกิน 2 วนัและไม่สามารถขายได้

ในช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตยป์กติ

 โปรแกรมท่องเท่ียวทวายส่วนใหญ่มกัชูประเด็นทางดา้นความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินบัตั้งแต่

เส้นทางจากด่านต้ีก้ีไปยงัเมืองทวายทั้งท่ีเป็นทิวทศัน์ของภูเขาป่าไมแ้ละแม่นํ้ าตะนาวศรีการชมชายทะเล

หาดมอมะกนั และรับประทานอาหารทะเลสดโดยเฉพาะการทานกุง้ยกัษ ์หรือ Lobster ปูทะเล หอย

นางรม ปลาทะเลนานาชนิด เป็นตน้ การนาํเขา้ชมโครงการท่าเรือนํ้ าลึกทวายการชมหมู่บา้นชาวประมง

ตลาดปลาทะเลริมหาด ท่ีมีการนาํปลาทะเลตวัโตมาวางบนหาดทรายให้ผูค้นไดม้าจบัจ่ายซ้ือหาไปรับ

ประทาน การนัง่รถมา้ชมเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ยคุอาณานิคมองักฤษมีอายมุากกวา่ 60 ปี จาํนวนมาก ใน

เมืองทวายทั้งอาคารหน่วยงานราชการร้านคา้ และบา้นพกัอาศยัส่วนบุคคลทัว่ไป และท่ีขาดไม่ไดคื้อ

การเท่ียวชมวดัท่ีเมืองทวาย ซ่ึงมีวดัและเจดียท่ี์มีประวติัความเป็นมายาวนานจาํนวนมาก แมว้่าวดัใน

เมืองทวายจะมีมากแต่วดัท่ีผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองทวายมกัจะนิยมไปกราบไหวมี้ 9 วดัหรือโปรแกรม 

ShinKoeShinPagoda หรือ Shin 9 Shin Pagodas

 โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีจัดโดยผูป้ระกอบการชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่มักเน้นให้ความสําคญั

ในการนาํเท่ียวชมวดั และพระเจดียส์าํคญัอาจเป็นไปดว้ยเหตุผลท่ีว่าคนเมียนมาร์มีมิติการท่องเท่ียวคือ

การไปวัดไหว้พระ  แม้โปรแกรมท่องเท่ียวจะเน้นการเท่ียววัด  และพระเจดีย์แต่ก็มีการแทรก
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แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เข้ามารวมด้วย อาทิ การชมตลาด การชมหาดมอมะกัน การกรีดยางพารา

การชมเมืองทวาย การชมวตัถุโบราณหรือพิพิธภณัฑเ์มืองทวาย ซ่ึงจะเปิดให้ผูค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชมตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2557 โดยจะเปิดให้เขา้ชมตั้งแต่วนัองัคาร-วนัอาทิตย ์และหยุดให้เขา้ชมในวนัจนัทร์ 

นอกจากน้ีเมืองทวายยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ และมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ใหม่ๆ ได ้  อาทิสวนมะม่วงหิมพานต ์และการกะเทาะเมล็ดซ่ึงเป็นสินคา้ และของฝากสาํคญัจากเมือง

ทวายดว้ย ตน้มะม่วงหิมพานตมี์มาก และเจริญเติบโตไดดี้ในแถบเมืองทวายจึงมีการปลูกกนัมาก และ

เป็นท่ีนิยมรับประทานกนัจึงเป็นของฝากท่ีพลาดไม่ไดส้าํหรับนกัท่องเท่ียวนอกจากน้ีแลว้ทวายยงัเป็น

เมืองท่าท่ีมีการต่อเรือไมท่ี้สาํคญัแห่งหน่ึงของประเทศเมียนมาร์ และน่าจะพฒันามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้

ศิลปวฒันธรรมของชาวทวายก็มีความน่าสนใจเช่นระบาํตกันํ้ าทวายท่ีแตกต่างจากระบาํตกันํ้ าของชาติ

อ่ืนๆเพราะชาวทวายจะนาํหมอ้ดินเผามาตกันํ้ าแลว้ทูนไวเ้หนือศีรษะแทนการจบักอดหรือถือดว้ยมือหรือ

แขนเป็นตน้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการนําเท่ียว ผูป้ระกอบการโรงแรม มัคคุเทศก์

จาํนวน 5 ราย และเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานราชการและขอ้มูลจากการสํารวจภาคสนามไดข้อ้สรุปว่า

การศึกษาหรือการวจิยัทางดา้นการท่องเท่ียวคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาวจิยัในมิติดงัต่อไปน้ี 

 1. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งเสริมความร่วมมือของผูป้ระกอบการชาวไทย และชาวเมียนมาร์

ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดประโยชนท์างการท่องเท่ียวขา้มแดนของทั้งประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์

 2. การศึกษาความตอ้งการท่องเท่ียวของชาวเมียนมาร์ ซ่ึงจากสํารวจขอ้มูลการวิจยั พบว่ามี

ชาวเมียนมาร์จาํนวนมากท่ีมีฐานเศรษฐกิจดี ท่ีตอ้งการเดินทางเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย 
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