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การศึกษาการท่องเที่ยวเมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงความสามารถที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของการท่องเที่ยวข้ามแดนในการท่องเที่ยวเมืองทวาย มณฑล
ตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ขอ้ มูลแบบ
มุ่งประเด็นคําถามและการตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ต้ งั ไว้เท่านั้น เพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถได้แสดง
ความคิดเห็นมุมมองและทัศนคติต่อประเด็นคําถามได้อย่างอิสรเสรี และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูก
ต้องของข้อมูลที่ได้รับใช้การตรวจสอบสามเส้า (Tri-angular check) จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันกระบวนการ
ได้มาซึ่ งข้อมูลเน้นการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม รวบรวมข้อมูลต่างๆและการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลเชิ งพื้นที่โดย
ใช้เทคนิ คการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ ในการค้นหาเพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อมูลสําคัญจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในการให้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็ นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ได้แก่ (1) การไหว้พระ 9 วัด (2) หมู่บา้ นประมง และตลาดปลาริ มชายหาด (3) พิพิธภัณฑ์เมืองทวาย (เปิ ดใหม่
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว) (4) ตลาดร้อยปี (3 ตลาด) (5) งานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล 28 เจดีย ์ เมืองทวาย
(งานคืนวันพระจันทร์เต็มดวง หลังสิ้ นฤดูฝน)ระบําตักนํ้าทวาย เป็ นต้น
คําสํ าคัญ: การท่องเที่ยว เมืองทวาย ชายแดนข้ามประเทศ 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
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บทนํา
จากการเปิ ดเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย เมื อ งทวายถื อ เป็ นเมื อ งท่ า ที่ สํา คัญ และมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประเทศไทยมายาวนาน เมื่อมีการเปิ ดด่านถาวรบ้านพุน้ าํ ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ อีกมากมาย เมืองทวาย ในภาษาอังกฤษ ออกเสี ยง ดะแว (Dawei) เป็ นเมือง
ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศเมียนมาร์ เป็ นเมืองหลักของเขตตะนาวศรี ตั้งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ราว 614.3 กม.
(381.7 ไมล์) บนฝั่งแม่น้ าํ ทวายด้านเหนือ เมืองมีประชากรราว 139,900 คน (ค.ศ. 2004) เป็ นเมืองท่าปากแม่น้ าํ
อยูห่ ่างจากทะเลอันดามันราว 30 กิโลเมตร (18.6 ไมล์) มีน้ าํ ท่วมบ่อยครั้งจากฤดูมรสุ ม ซึ่งจากประวัติศาสตร์น้ นั
เมืองทวายเคยเป็ นทั้งอาณาเขตของไทยและเมียนมาร์ ซึ่ งจากการก่อสร้างท่าเรื อนํ้าลึก ในบริ เวณเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย จนทําให้มีการเปิ ดด่านถาวรบริ เวณ บ้านพุน้ าํ ร้อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีน้ นั ทําให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในบริ เวณดังกล่าว ในอัตราเพิ่มมากขึ้น
ประเทศเมี ย นมาร์ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วมาก อาทิ การจัด ตั้ง กระทรวงโรงแรมและ
การท่องเที่ยวขึ้นการเปิ ดด่านชายแดนที่เคยปิ ดไปแล้ว การเปิ ดด่านชายแดนเพิ่มขึ้นมาใหม่การอนุ ญาตให้ใช้
Visa ผ่านแดนจากประเทศไทย หรื อการอนุญาตให้ใช้ Border pass แทนการใช้ Passport สําหรับคนไทย และ
คนเมี ยนมาร์ ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศให้เกิ ดความมัง่ คงปลอดภัย เช่ น การเจรจาหยุดระหว่างรั ฐบาล
เมี ยนมาร์ กบั ชนกลุ่มน้อย หน่ วยงานของรั ฐบาลเมี ยนมาร์ เองก็มีการตื่ นตัวที่ จะทําการเปิ ดประเทศต้อนรั บ
นักท่องเที่ยวเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การเปิ ดให้ใช้ Visa ผ่านทางด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ 4 แห่ง ซึ่ งพิธีเปิ ด
ก็เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเมียนมาร์โดยสังเกตจากป้ ายพิธีมีเพียงภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาร์เท่านั้น
โดยเฉพาะด่านที่เปิ ดใหม่อย่าง ด่านตี้ก้ ี-พุน้ าํ ร้อน ทางด่านรัฐบาลเมียนมาร์มีการก่อสร้างอาคารตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยบร้อย ขณะที่ด่านพุน้ าํ ร้อนของไทยยังไม่มีการก่อสร้างอาคารไว้รองรับการเปิ ดด่าน และใช้ตูค้ อนเทนเนอร์
มาใช้เป็ นสํานักงานชัว่ คราวแทน เป็ นต้น การท่องเที่ ยวของเมียนมาร์ เริ่ มได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในเขตภาคกลางของเมียนมาร์ โดยโปรแกรมท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นการชมวัด พระเจดียเ์ มืองหลวงเก่าปราสาท และราชวังโบราณ นอกจากนี้ ก็ยงั มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวติ จากการที่มีอยูห่ ลายชนเผ่า และยังอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติป่า ภูเขา
ต้นไม้แม่น้ าํ ลําธาร เมฆ หมอก ซึ่ งยังคงความเป็ นธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ขณะเดียวกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่นิยม
เดินทางมาประเทศเมียนมาร์ แล้ว ยังมีนกั ท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและหาช่องทางการลงทุนและค้าขาย
ก็ยงั เป็ นกลุ่มหนึ่งที่สนใจและหลัง่ ไหลมาเยือนประเทศเมียนมาร์
บทความวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ส่ วนหนึ่ งในแผนงานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวเพื่อ
เชื่ อมโยงพื้นที่ภาคตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” คณะผูเ้ ขียนบทความขอขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ(วช.) ซึ่ งสนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั ใน
งานชิ้นนี้ให้ดาํ เนินการลุล่วงไปได้สาํ เร็ จด้วยดี
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งคณะวิจยั ได้สร้ างแบบสัมภาษณ์ โดยคณะวิจยั ได้สร้ าง
ประเด็นคําถามเพื่อมุ่งเจาะประเด็นคําถาม และการตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ต้ งั ไว้เท่านั้น ไม่ได้มีการ
กําหนดประเด็นคําถามย่อยไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถได้แสดงความคิ ดเห็ น มุมมองและ
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ทัศนคติต่อประเด็นคําถามได้อย่างอิสรเสรี และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับใช้
การตรวจสอบสามเส้า (Tri-angular checking) จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลเน้น
การสํารวจพื้นที่ภาคสนาม รวบรวมข้อมูล เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา และการรวบรวมข้อมูล
จากระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การสัมภาษณ์เชิ งลึกเพื่อให้เกิดความอิ่มของข้อมูล จํานวน 30 คน ประกอบ
ด้วยผูป้ ระกอบการนําเที่ยว จํานวน10 รายผูป้ ระกอบการโรงแรม จํานวน 10 ราย มัคคุเทศก์ จํานวน 5 ราย และ
เจ้าหน้าที่จากหน่ วยงานราชการ จํานวน 5 ราย การจัดสนทนากลุ่มย่อยจํานวน 3 กลุ่ม รวม 3 ครั้ง ครั้งละ
5-10 คน ของผูป้ ระกอบการนําเที่ ยว ผูป้ ระกอบการโรงแรม นักท่ องเที่ ยว และการประชุ มปรึ กษาหารื อ
กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆจํานวน1ครั้งก่อนปิ ดโครงการเพือ่ หาข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snowball) ในการค้นหาเพื่อให้ได้ซ่ ึงข้อมูลสําคัญจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key informant) ในการให้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม เพื่อทําการสํารวจทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณา
จากความน่าสนใจ ความสวยงาม ความมีชื่อเสี ยง และเส้นทางคมนาคมผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยว ตําแหน่งที่ต้ งั
ความสามารถในการเดิ นทางเข้าถึง ระยะทาง ระยะเวลา ความปลอดภัย สิ่ งอํานวยความสะดวก อาทิ ที่พกั
ร้ า นอาหาร แหล่ ง ซื้ อ ของฝาก ห้อ งนํ้า สะอาด สถานพยาบาล สถานี ต าํ รวจ และอื่ น ๆ อัน จะตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ท้ งั กายภาพและสุ นทรี ยภาพ อีกทั้งจะต้องมีศกั ยภาพในเชิ งธุ รกิจ สามารถ
ทําการตลาดได้ เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และสามารถขายให้กบั นักท่องเที่ยวได้
การวิจยั ด้านการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการศึกษาประเภท และรู ปแบบการท่องเที่ยวในบริ เวณตะเข็บชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ เน้นการสํารวจเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตกของไทยเชื่ อมผ่านด่านถาวรบ้านพุน้ าํ ร้อน-ด่าน
ตี้ ก้ ี เมื องทวายภาคตะนาวศรี ประเทศเมี ยนมาร์ เพื่อพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ ยวสําหรั บการท่องเที่ ยว
ในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ศึ ก ษาข้อ มู ล ทัว่ ไปเศรษฐกิ จ การเงิ น ชาติ พ นั ธุ์ ว ฒั นธรรมและศาสนา
การคมนาคมขนส่ งแหล่งท่องเที่ ยวช่ วงเวลาที่ เหมาะสมสําหรั บการท่องเที่ ยวการวางแผนการท่องเที่ ยวข้อ
กําหนดอาทิการเข้าพํานักในเคหสถานของคนท้องถิ่นการเดินทางสัญจรภายในประเทศและข้อควรระวังใน
การพํานักในประเทศเมียนมาร์
ส่ วนการท่องเที่ยวเมืองทวายนั้นทําการทบทวนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของเมืองทวายอาทิวดั และพระเจดียช์ ายหาดที่ทาํ การตลาดอาคารบ้านเรื อนยุคอาณานิ คมหมู่บา้ นชาวประมง
และตลาดปลาริ ม หาดพิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ าหารทะเลสด เช่ น กุ้ง ยัก ษ์ (Lobster) หอยนางรมกุ้ง ทะเลปู ท ะเลและ
ปลาทะเลอันดามันอื่นๆงานเทศกาลลอยกระทงงานเทศกาล28เจดียบ์ ่อนํ้าแร่ สวนมะม่วงหิ มพานต์โรงงานแกะ
เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ระบําตักนํ้าทวายการนัง่ รถม้าชมเมืองการต่อเรื อไม้วถิ ีชีวติ แบบพึ่ง เช่น การทําถนนแบบดัง่
เดิมด้วยแรงงานคน โรงแรมที่พกั สําหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาร์ ภัตตาคารร้านอาหาร
และอาหารท้องถิ่นระบบคมนาคมขนส่ งอันประกอบด้วยการเดิ นทางเครื่ องบินทางอากาศ การเดิ นทางด้วย
เรื อด่ วนทางทะเลการเดิ นทางบกโดยรถประจําทาง และรถไฟและเส้นทางใหม่ล่าสุ ดคือเส้นทางพุน้ าํ ร้ อน
-ตี้ก้ ี-ทวายที่เริ่ มเปิ ดอย่างเป็ นทางการสําหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านเข้าออกได้ดว้ ย Visa โดยเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ.2556 นอกจากนี้ยงั มีการทบทวนโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองทวายที่ผา่ นมาของผูป้ ระกอบ
การชาวไทยและชาวเมียนมาร์
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การท่ องเทีย่ วเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
ประเทศเมี ย นมาร์ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วมาก อาทิ การจัด ตั้ง กระทรวงโรงแรมและ
การท่องเที่ยวขึ้นการเปิ ดด่านชายแดนที่เคยปิ ดไปแล้วการเปิ ดด่านชายแดนเพิ่มขึ้นมาใหม่การอนุ ญาตให้ใช้
Visa ผ่านแดนจากประเทศไทยหรื อการอนุญาตให้ใช้ Border pass แทนการใช้Passport สําหรับคนไทย และ
คนเมี ย นมาร์ ต ลอดจนการสร้ า งบรรยากาศให้เ กิ ด ความมัง่ คงปลอดภัย เช่ น การเจรจาหยุด ระหว่า งรั ฐ บาล
เมี ยนมาร์ กบั ชนกลุ่มน้อยหน่ วยงานของรั ฐบาลเมี ยนมาร์ เองก็มีการตื่ นตัวที่ จะทําการเปิ ดประเทศต้อนรั บ
นักท่องเที่ยวเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การเปิ ดให้ใช้ Visa ผ่านทางด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ 4 แห่ง ซึ่ งพิธีเปิ ด
ก็เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นจากรั ฐบาลเมี ยนมาร์ โดยสังเกตจากป้ ายพิธีมีเพียงภาษาอังกฤษ และภาษาเมี ยนมาร์
เท่ า นั้น โดยเฉพาะด่ า นที่ เ ปิ ดใหม่ อ ย่า งด่ า นตี้ ก้ ี - พุ น้ ํา ร้ อ นทางด่ า นรั ฐ บาลเมี ย นมาร์ มี ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร
ตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยขณะที่ด่านพุน้ าํ ร้อนของไทยยังไม่มีการก่อสร้างอาคารไว้รองรับการเปิ ดด่าน และ
ใช้ตูค้ อนเทนเนอร์ มาใช้เป็ นสํานักงานชัว่ คราวแทนเป็ นต้นการท่องเที่ ยวของเมียนมาร์ เริ่ มได้รับความนิ ยม
จากนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การท่ อ งเที่ ย วในเขตภาคกลางของเมี ย นมาร์
โดยโปรแกรมท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการชมวัด พระเจดี ย ์เ มื อ งหลวงเก่ า ปราสาทและราชวัง โบราณ
นอกจากนี้ ก็ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตจากการที่มีอยู่หลายชนเผ่า และยังอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าเขาต้นไม้แม่น้ าํ ลําธารเมฆหมอกซึ่ งยังคงความเป็ นธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ ขณะเดียวกัน
นอกจากนักท่ องเที่ ยวที่ นิยมเดิ นทางมาประเทศเมี ยนมาร์ แล้วยังมี นักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวและ
หาช่องทางการลงทุนและค้าขายก็ยงั เป็ นกลุ่มหนึ่งที่สนใจและหลัง่ ไหลมาเยือนประเทศเมียนมาร์
การท่ องเทีย่ วทวาย มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
เมืองทวายเป็ นเมืองหลวงในมณฑลตะนาวศรี ตอนใต้ของเมียนมาร์ จดั เป็ นเมืองท่าสําคัญระดับกลาง
ห่างจากนครย่างกุง้ ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ราว 618 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ชายฝั่งทะเลภูมิประเทศเป็ น
แนวเขาและที่ราบชายฝั่งทอดยาวต่อจากที่ราบสู งฉานไปจนถึงปลายแหลมบุเรงนองโดยมีแนวเทือกเขาตะนาว
ศรี ก้ นั เขตแดนไทย-เมียนมาร์ อยูด่ า้ นตะวันออกแร่ ธาตุสาํ คัญคือดีบุกและทังสเตนและการทําไม้มีการปลูกข้าว
เป็ นพืชหลักและทําสวนผลไม้อาทิ สับปะรด ทุเรี ยน เงาะ มะม่วง มะม่วงหิ มพานต์ และมะพร้าว นอกจากนี้ยงั มี
การทําสวนยางอีกด้วยสําหรับการประมงมีการทําอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋ องและถนอมอาหารทะเล เมืองทวาย
ถือเป็ นเมืองสําคัญมาตั้งแต่ในอดีตในฐานเมืองท่าที่มีทางนํ้าเปิ ดออกสู่ ทะเลอันดามันได้ดงั นั้นพระมหากษัริย ์
ไทยหลายพระองค์มีความพยายามที่จะยึดครองเมืองทวายและตะนาวศรี ไว้เพื่อเป็ นประตูเพื่อออกสู่ ทะเลด้าน
ทิศตะวันตกซึ่ งมีตลาดใหญ่ อาทิ อินเดีย และอาหรับ แม้ในปั จจุบนั บทบาทของเมืองทวายก็ยงั คงมีความสําคัญ
ในการเป็ นเมืองท่าชายทะเลเช่นเดียวกัน รัฐบาลเมียนมาร์ ได้กาํ หนดให้เมืองทวายเป็ นที่ต้ งั นิ คมอุตสาหกรรม
และที่ ก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ นํ้า ลึ ก ขึ้ น ด้ว ยมี ล ัก ษณะภู มิ ป ระเทศเหมาะสมที่ จ ะเชื่ อ มระหว่า งทะเลอัน ดามัน กับ
กลุ่มประเทศในอาเซียน
ด้วยรัฐบาลเมียนมาร์ กาํ หนดบทบาทของเมืองทวายเป็ นเมืองท่า และเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรื อนิ คม
อุตสาหกรรมแล้วการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในเขตเมืองทวายจึงดูขาดหายไปในโปรแกรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ของประเทศโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เผยแพร่ โดยรัฐบาลเมียนมาร์ มกั เป็ นโปรแกรมท่องเที่ยวในเมียนมาร์
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จะมี กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ ต่างๆทัว่ ประเทศและมี สิ่งอํานวยความสะดวกจําเป็ นสําหรั บการท่องเที่ ยว
อีกด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวของเมียนมาร์ ทางตอนใต้จะสิ้ นสุ ดเพียงเขตเมือง
เมาะลําเลิงเท่านั้น ดังนั้นจากเมืองเมาะลําเลิงไปจนถึงเมืองทวายยังมีระบบคมนาคมที่ไม่สะดวกสําหรับนักท่อง
เที่ยวการเดินทางมาเมืองทวายจึงมักถูกแนะนําให้เดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศเท่านั้น แม้เมืองทวาย
จะมีขอ้ จํากัดในการเดินทางแต่การเปิ ดเส้นทางใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างไทย-เมียนมาร์ ในช่องทางด่านพุน้ าํ ร้อน
-ตี้ก้ ี และมีโครงการที่จะสร้างถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานสากลในอนาคตช่วยลดอุปสรรคในการเดินทางสําหรับ
คนไทยและชาวต่างชาติ ที่ตอ้ งการไปเที่ ยวเมื องทวายผ่านเส้นทางพุน้ าํ ร้ อน-ตี้ ก้ ี -ทวายด้วยความที่ เป็ นเมื อง
ที่ไกลจากเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจทําให้เมืองทวายก็มีเสนห์ที่แตกต่างและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ไม่ดอ้ ยกว่าเมืองอื่นๆในประเทศเมียนมาร์
แหล่งท่ องเทีย่ วและกิจกรรมการท่ องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจของเมืองทวาย
แม้วา่ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศ
เมียนมาร์ น้ นั ด้วยเป็ นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่มีภูมิประเทศแตกต่างกันมากจึงทําให้เมียนมาร์ มีความหลาก
หลายของแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งบทบาทเมืองทวายในนโยบายรัฐและแผนพัฒนาประเทศเองก็ถูกกําหนดให้
เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่เขตอุตสาหกรรมและโครงการท่าเรื อนํ้าลึกเป็ นต้นแต่อย่างไรก็ตาม
เมืองทวายจัดเป็ นพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงของเมียนมาร์ และความเจริ ญทําให้เมืองทวายยังคงอนุรักษ์รักษา
ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ นท้องถิ่นได้อย่างดีทาํ ให้แตกต่างจากพื้นที่เมืองอื่นๆของเมียนมาร์
ที่ถูกความเจริ ญได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็ นอยูไ่ ปสู่ สงั คมตะวันตกมากขึ้นเรื่ อยๆสําหรับสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองทวายมีดงั ต่อไปนี้ (1) การไหว้พระ 9 วัด (2) ชายหาดมอมะกัน(3) ที่ทาํ การอาคาร
บ้านเรื อนยุคอาณานิคม (4) หมู่บา้ นประมงและตลาดปลาริ มชายหาด (5) พิพิธภัณฑ์เมืองทวาย (6) อนุสาวรี ย ์
นายพลอองซาน (7) อาหารทะเลโดยเฉพาะกุง้ Lobster (8) งานเทศกาล 28 เจดียเ์ มืองทวาย (งานคืนวันพระ
จันทร์ เต็มดวงหลังสิ้ นฤดูฝน) (9) ตลาดร้อยปี (3ตลาด) (10) บ่อนํ้าแร่ (11) ชมสวนและชมโรงงานกะเทาะ
เปลือกเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ (12) ระบําตักนํ้าทวาย (13) การนัง่ รถม้าชมเมือง (14) การต่อเรื อไม้แบบดังเดิม
เศรษฐกิจและการเงิน สกุลเงินของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ คือ จัต (Kyat) อัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณ 30 จัตต่อ 1 บาท หรื อ 950-1,000 จัตต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐประชาชนมีอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก
พืชส่ วนใหญ่ได้แก่ ข้าวเจ้าปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่นๆ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยว เมืองทวายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่เมืองทวายอยูต่ ิดกับ
ทะเล นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิ งหาคม เนื่องจากเป็ นช่วงมรสุ ม
การวางแผนการท่องเที่ยว การเตรี ยมพร้อมด้านร่ างกายนักท่องเที่ยวควรตรวจสุ ขภาพร่ างกายให้พร้อม
และฉี ดวัคซีนที่จาํ เป็ นให้ครบถ้วน รวมถึงเตรี ยมยาประจําตัวมาให้เพียงพอ เพราะการสาธารณสุ ขของเมียนมาร์
ยังไม่ทนั สมัย
การเตรี ยมพร้ อมด้านการเงิ นระบบการเงิ นระหว่างประเทศของเมื องทวายต้องผ่านระบบธนาคาร
ของรัฐเท่านั้น และตูเ้ บิกเงินอัตโนมัติมีไม่แพร่ หลาย อีกทั้งยังไม่รองรับการถอดเงินจากบัญชีในต่างประเทศ
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รวมถึงไม่มีการโอนเงินระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงควรแลกเงินสกุล จัต (Kyat) และเงินดอลลาร์ สหรัฐมาให้
เพียงพอ เนื่ องจากโรงแรมและร้ านค้าในเมี ยนมาร์ ส่วนใหญ่จะไม่รับบัตรเครดิ ตหรื อ Traveler’s Cheque
สภาพของธนบัตรที่นาํ มาจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ยบั ไม่มีรอยขีดข่วน หรื อเลอะสี และควรเป็ นธนบัตร
รุ่ นใหม่ ทั้งนี้ ธนบัตร 100 ดอลลาร์ สหรั ฐที่ หมายเลขขึ้นต้นด้วย CB โรงแรมและร้ านค้าในเมี ยนมาร์ อาจ
ปฏิ เสธที่ จะไม่รับ สําหรั บด่ านพุน้ าํ ร้ อน อ.เมื องกาญจนบุรี – เมื องทวายสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์
ได้อาํ นวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสองเมืองโดยมีการทําบัตรผ่านแดนชัว่ คราว (Temporary Border
pass) ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. สําหรับผูม้ ีภูมิลาํ เนาอยูภ่ ายในอําเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถทําบัตรผ่านแดนชัว่ คราวอายุ 1 ปี และ
สามารถเดินทางเข้าไปเมืองทวายได้ครั้งละ 14 วัน
2. สําหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีภูมิลาํ เนาอยู่นอกอําเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถทําบัตรผ่านแดนชัว่ คราว
มีอายุ 7 วัน และสามารถเดินทางเข้าไปในเมืองทวายได้ครั้งละ 7 วัน
ข้อควรระวังในการพํานักอยูใ่ นเมืองทวาย
1. ไม่ควรพูดคุยเรื่ องทางการเมืองของเมียนมาร์กบั บุคคลทัว่ ไปที่ไม่รู้จกั คุน้ เคย
2. ไม่ควรใส่ กระโปรงสั้นหรื อกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะและในศาสนสถาน
3. ไม่ควรถ่ายรู ปในบริ เวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรู ป
ชาวเมียนมาร์กค็ วรขออนุญาตเช่นกัน
4. ควรมีความสํารวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
5. ระมัดระวังการพูดเชิ งลบเกี่ ยวกับประเทศหรื อชาวเมียนมาร์ ในที่ สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์
จํานวนมากที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
6. เมียนมาร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศแล้ว จึงไม่ควรใช้ชื่อเดิม (Burma) กับชาวเมียนมาร์
7. ผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพควรจัดเตรี ยมยาประจําตัว
8. ควรระมัดระวังเลือกรับประทานอาหาร และนํ้าดื่มจากร้านที่สะอาดถูกสุ ขอนามัย โดยเฉพาะนํ้าดื่ม
ควรดื่มนํ้าที่บรรจุในขวดปิ ดผนึกเรี ยบร้อย
9. ทางการเมียนมาร์ อาจห้ามชาวต่างชาติเดิ นทางไปยังบางเมืองหรื อบางพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว
ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลก่อน
โรงแรมทีพ่ กั
การเข้าพักแรมในประเทศเมียนมาร์ นกั ท่องเที่ยวจะต้องแจ้งที่เข้าพักแก่ทางการหรื อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
และนักท่องเที่ยวจะเข้าพักในโรงแรมได้เฉพาะที่ได้โรงแรมหรื อห้องพักที่ได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาร์
เท่านั้นดังนั้น บางที่พกั แรมอาจปฎิเสธให้เข้าพักแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากเข้าพักตามโรงแรมแล้วโรงแรม
จะทําหน้าที่แจ้งการเข้าพักแก่ทางการเมียนมาร์แทนที่พกั ในเมืองทวายที่ได้สาํ รวจดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อโรงแรมสําหรับนักท่องเที่ยวในเมืองทวายและหาดมอมะกัน
อับดับ

จํานวนห้ อง

ราคา (US$)

CoconutGuestHouse(หาดมอมะกัน)
PhawTawOoStreet,MaungmakanVillage,
LaunglonTownship,Dawei

10 ห้อง

18-25

2.

DDPCBungalow(MaungmagunBeach)
DaweiDevelopmentPublicCo.,Ltd.

30 ห้อง

25-60

3.

DiamondCrownHotel
651,YayStreet,MyaukYwaQuarter,Dawei

40 ห้อง(ตึกใหม่)
18 ห้อง(ตึกเก่า)

40+
25

4.

Garden Guest House
88, Yay Street, Anauk Quarter, Dawei
Tel. 95-59-22116, 22337 Fax: 95-59-22116
GoldenGuestHotel
59,MyoDwinRoad,WestQuarter,Dawei

36 ห้อง(ตึกใหม่)
26 ห้อง(ตึกเก่า)

40+
15

㲔40 ห้อง

กําลัง
ก่อสร้าง

1.

5.

รายชื่อโรงแรม

6.

HotelZayarHtetSan
566,YeYeikTharStreet,MyaukYwarQuarter,Dawei

37 ห้อง

40-70

7.

MaungmaganBeachResort
Maungmagan Beach Road,LaunglonTownship,Dawei

55 ห้อง

25-50

8.

NewLightHotel
29,RzarniRoad,ShanMaLaeswaeYat,Dawei

35 ห้อง

20-30

9.

PearlA-kari(PearlPrincess;QueenofPearls)
572,YeYeikTharStreet,MyaukYwarQuarter,Dawei

28 ห้อง

40-50

10 ห้อง

6

36 ห้อง

16-32

10.

11.

SeinShwe Moe (Guesthouse)
577, Ye YeikThar Street, MyaukYwar Quarter, Dawei
ShweMoungThanHotel
665,PakaukkukyaungStreet,MyaukywaQuarter,Da
wei
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ภัตตาคารร้ านอาหารและอาหารท้ องถิน่
อาหารของเมื องทวายได้รับอิ ทธิ พลจากวัฒนธรรมอาหารจากอิ นเดี ย อาหารมักเป็ นเนื้ อสัตว์
ปรุ งกับเครื่ องเทศ และไม่นิยมนําผักมาปรุ งรวมกับอาหารแต่จะนิ ยมทานผักเป็ นเครื่ องเคียงรับประทาน
กับ อาหารคล้า ยอาหารปั ก ษ์ใ ต้ข องประเทศไทย ดัง นั้น อาหารส่ ว นใหญ่ จ ะมี สี สัน ของเครื่ อ งเทศคื อ
มี สี แดงนํ้ าตาลส้ ม และเหลื อ งเป็ นหลัก นอกจากนี้ ยัง นิ ย มบริ โภคนํ้ ามัน เป็ นพิ เ ศษด้ ว ยอาหาร
ที่ มีการใช้น้ าํ มันมักเห็ นนํ้ามันจํานวนมากลอยอยู่เหนื ออาหารซึ่ งอาจมี สาเหตุที่ตอ้ งการถนอมอาหาร
ให้เก็บไว้ได้นานหรื อในการทําอาหารประเภททอดหรื อผัดก็มกั พบเห็นมีการใช้น้ าํ มันในการปรุ งอาหาร
มากกว่าในวัฒนธรรมการปรุ งอาหารของไทยในปั จจุบนั
แม้ว่าอาหารของเมื องทวายหรื อของเมี ยนมาร์ จะคล้ายคลึ งอาหารปั กษ์ใต้ของไทยแต่รสชาติ
อาหารนั้น แตกต่ า งกับ เป็ นอย่า งมากและค่ อ นข้า งปรุ ง อาหารไม่ ถู ก ลิ้ น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วไทยดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการนําเที่ ยวส่ วนใหญ่ มกั ทําการคัดเลื อกร้ านอาหารที่ ทางร้ านสามารถปรุ งอาหารรสชาติ
คนไทยได้โดยเฉพาะร้ านที่ มีผูป้ รุ งอาหารที่ เคยมาทํางานในร้ านอาหารในประเทศไทยมาก่ อนหรื อ
บางบริ ษัท ทํา การติ ด ต่ อ ให้ ร้ า นอาหารจัด เตรี ยมเครื่ องปรุ งและวัต ถุ ดิ บ ไว้ร อและทางคณะทัว ร์
จะเป็ นคนจัดการปรุ งอาหารเองเป็ นต้นสําหรั บร้ านอาหารในเมื องทวายมี หลายร้ านมี อาหารท้องถิ่ น
มีสินค้าและของฝากพื้นเมืองมากมายดังตัวอย่างต่อไปนี้
ภัตตาคารมีดงั นี้ (1) ภัตตาคารโรเยลแพรวา(RoyalPyaewaRestaurant) (2) ภัตตาคารอาหารจีน
มอมะกันบีซรี สอรท์ (3) ร้านอาหารคราว (Crown) ริ มหาดมอมะกัน (4) ร้านอาหารซู ซานเปี่ ยว (Soe
SanPyaRestaurant) (5) ร้านนํ้าชาติ๋มซําและขนมหวานร้านWinnerTeaCentre(6) ภัตตาคารGoldenDragon
(7) ร้านอาหาร QQ อาหารท้องถิ่นสิ นค้าและของฝากพื้นเมือง มีดงั นี้ (1) MoHetThoe (ขนมจีนทวาย)
(2) LahpetThoke (ยําใบชาหรื อเมี่ยงใบชา) (3) UphaMoe(ขนมครกทวาย,ขนมครกยักษ์) (4) ปูทะเลชุบ
แป้ งทอดและข้าวโพดชุบแป้ งทอด (5) อาหารทะเลและกุง้ ทะเลใหญ่ (Lobster) (6) นํ้าอ้อยสด (7) อาหาร
ทะเลและปลาตากแห้ง (8) ข้าวเกรี ยบกุง้ (9 มะม่วงหิ มพานต์
การเดินทางสู่ เมืองทวายทางรถตู้ (เส้ นทางด่ านพุนํา้ ร้ อน-ด่ านตีก้ -ี้ เมืองทวาย)
บ้า นพุน้ ํา ร้ อ นตํา บลบ้า นเก่ า อํา เภอเมื อ งจัง หวัด กาญจนบุ รี ห่ า งจากตัว เมื อ งทางทิ ศ ตะวัน ตก
ตามเส้นทางกาญจนบุรี-ไทรโยค (ทางหลวง 323) ระยะทาง 18 กิ โลเมตรเลี้ ยวซ้ายไปตําบลบ้านเก่ า
(ทางหลวง 3229) ระยะทาง 15 กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปวัดพุน้ าํ ร้อนรัตนคีรีอีก 33 กิโลเมตรด่านชายแดน
ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าวัดพุน้ าํ ร้อนรัตนคีรีรวมระยะทางจากตัวเมืองถึงด่านพุน้ าํ ร้อน 66 กิโลเมตร รถโดยสาร
จากเมื องกาญจนบุรีถึงด่ านพุน้ าํ ร้ อน จํานวน 6 เที่ ยวต่อวันเที่ ยวแรก เวลา10:30น. และเที่ ยวสุ ดท้าย
เวลา 17:30 น. นอกจากนี้ ยัง มี บ ริ ก ารรถตู ้ 2 เที่ ย วต่ อ วัน เที่ ย วแรกเวลา 8:30น. และเที่ ย วสุ ด ท้า ย
เวลา 18:00 น. จุดผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ น้ ี มีระยะทางห่ างกันราว 7 กิ โลเมตร ไม่อนุ ญาตให้เดิ นเท้า
แต่มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง 60 บาท หรื อเหมารถรับจ้าง 300 บาท วิง่ ไปตามถนนลาดยาง (ทางหลวง 3512)
ราว 6 กิ โลเมตรจากนั้นวิ่งเข้าสู่ ถนนดิ นอีกราว 500 เมตร ผ่านด่านทหารไทยและด่านทหารเมียนมาร์
ก่อนเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของเมียนมาร์ซ่ ึงบริ เวณนี้จะเป็ นท่ารถตูต้ ้ ีก้ ี-ทวาย
รถตูต้ ้ ีก้ ี-ทวายจะมีอยู่ 7ราย ส่ วนใหญ่เป็ นรถตูข้ นาดที่นงั่ 6 คน ด้านหลังใช้บรรทุกของสัมภาระ
ใช้เวลาเดิ นทางราว 4 ชั่วโมง ขึ้ นอยู่กบั สภาพถนน และภูมิอากาศ ฤดู ฝนอาจใช้เวลานานขึ้ น อัตรา
ค่าบริ การอยูท่ ี่เที่ยวละ 30,000 Kyat (1,000 บาท) กรณี เช่าเหมารถตูจ้ ะคิดในอัตราเที่ยวละ 6,000 บาท
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กรณี บริ ษทั ทัวร์ เหมารถตูไ้ ป-กลับอยูใ่ นอัตรา 12,000 บาท การเดินทางด้วยรถตูผ้ โู ้ ดยสารควรเดินทางใน
ช่วงเช้าเพราะหลังเที่ยงวันอาจมีรถตูใ้ ห้บริ การน้อยหรื อไม่มีเลยการเดินทางระหว่างด่านพุน้ าํ ร้อน-ด่าน
ชายแดนตี้ก้ ี (HteeKhee) เพื่อไปยังเมืองทวายนั้นต้องใช้บริ การรถตูท้ อ้ งถิ่นและไม่สามารถนํารถยนต์ขา้ ม
ไปยังเมืองทวายประเทศเมียนมาร์ได้
เส้ น ทางนี้ มี ร ะยะ 147 กิ โ ลเมตรวิ่ ง บนเส้ น ทางถนนลู ก รั ง อัด แน่ น ถึ ง หมู่ บ ้า นมิ ต ้า (Myitta
คนไทยเรี ย กหมู่ บ ้า นเมตตา) และจากหมู่ บ ้า นมิ ต า้ ถึ ง เมื อ งทวายเป็ นถนนลาดยางเก่ า และแคบโดยมี
ความกว้างของถนนราว 2.5 เมตร ปั จจุบนั ทางการเมียนมาร์ ได้มีการปรับปรุ งถนนลาดยางเพิ่มเติมและ
ขยายความกว้างของถนนขึ้นแต่เป็ นการทําถนนด้วยแรงงานคนเป็ นหลัก เส้นทางถนนที่เสร็ จสมบูรณ์
พร้ อ มรองรั บ การคมนาคมอาจต้อ งใช้ร ะยะเวลาพอสมควร สํา หรั บ รายชื่ อ ผูป้ ระกอบการรถตู ้ข อง
ชาวเมียนมาร์มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 รายชื่อรถตูโ้ ดยสารที่วงิ่ เส้นทางเมืองทวาย-ด่านตี้ก้ ี
อับดับ

ผู้ประกอบการ

เส้ นทางทีเ่ ดินรถตู้
หาดมอมะกัน

ทวาย

ตี้ก้ ี

โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ
09-8742102
09-8740171
09-49867217
09-49850720
09-422201643

1

ThaiShweWel

2

ShweMinThaMee NyawPyin ทวาย ตี้ก้ ี(ด่านไทย) NyawPyin
ห่างจากเมืองทวายไปทางแหลมทวายราว70กม.

3

NabuleAmyarPyi Nabule ทวาย ตี้ก้ ี
Nabule ห่างจากเมืองทวายไปทางทิศเหนือ
Company
ราว 37 กม.

4

Thargayathar

KyaukNiMaw ทวาย ตี้ก้ ี
KyaukNiMaw ห่างจากเมืองทวายไปทางแหลม
ทวายราว 65 กม.

5

TawWin(Royal)

059-22420
Kanbauk ทวาย ตี้ก้ ี
Kanbauk ห่างจากเมืองทวายทางทิศเหนือราว 80 กม. 0931459327

6

KayinGee

ทวาย

ตี้ก้ ี

7

ThungBowThar

ทวาย

ตี้ก้ ี

กาญจนบุรี

หมายเหตุTh คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือในระบบเครื อข่ายของประเทศไทย

11

09-49867326
09-49881559
09-425304413
09-49343996
09-8752205
09-450991280

08-5232-6482(Th)
08-5426-0925(Th)
08-5297-1439(Th)
09-450989882
09-8742678(Th)
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โปรแกรมการท่ องเทีย่ วเมืองทวาย
แม้ว่ า บทบาทเมื อ งทวายถู ก กํา หนดให้ เ ป็ นเมื อ งท่ า เป็ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการท่าเรื อนํ้าลึกและนิ คมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ก็มีหน่ วยงานเอกชนที่ทาํ งานทางด้าน
การท่องเที่ยว และโรงแรมทั้งผูป้ ระกอบการชาวเมียนมาร์ ชาวทวาย และชาวไทยที่อยู่บริ เวณชายแดน
โดยเฉพาะคนไทยในจัง หวัด กาญจนบุ รี ให้ ค วามสนใจจัด ทํา โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วเมื อ งทวายขึ้ น
การท่องเที่ยวเมืองทวายในระยะแรกมีผูป้ ระกอบการน้อยราย และนักท่องเที่ยวยังขาดข้อมูลทางด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมาก การเดินทางมายังเมืองทวายในระยะแรกโปรแกรมท่องเที่ยวเป็ นรู ปแบบการเดิน
ทางมาเพื่อหาช่องทางการค้า และทําธุ รกิจตามการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเมียนมาร์ และรัฐบาลไทย
เป็ นส่ วนใหญ่ และใช้การเดิ นทางด้วยเครื่ องบินไปเมืองย่างกุง้ และต่อด้วยสายการบินภายในประเทศ
เมียนมาร์ สําหรับการเดินทางบกจะเป็ นการเดินทางผ่านช่องทางบริ ษทั อิตาเลียน-ไทยในระยะแรก
จํานวนนักท่ องเที่ ยวจํานวนมากที่ เดิ นทางเข้าประเทศเมี ยนมาร์ ราว 200,000 คน ในปี พ.ศ.
2551 เพิ่มขึ้นราว 600,000 คน ในปี พ.ศ. 2555 หรื อเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวภายใน 4 ปี (Ministry of Hotels &
Tourism, Myanmar, 2556) พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลท่องเที่ยวทวายที่เผยแพร่ สู่ โลกออนไลน์ทาํ ให้
มีผคู ้ นจํานวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชียสนใจที่จะเดินทางไปเมืองทวายทั้งที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่อง
เที่ยวและหาช่องทางในการทําธุ รกิจการค้า แต่สาํ หรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกแล้วมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว (Ministry of Hotels & Tourism, Myanmar, 2556) โปรแกรมท่องเที่ยว
เมื อ งทวายของผูป้ ระกอบการชาวไทยส่ ว นใหญ่ ที่ เ ริ่ ม ใช้เ ส้ น ทางบกผ่ า นด่ า นพุ น้ ํา ร้ อ น-ตี้ ก้ ี - ทวาย
มักเป็ นโปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเดินทางไปนานราว 4 ชัว่ โมง และ
อาจกินเวลาเป็ น 5 ชัว่ โมง ในฤดูฝนซึ่งเป็ นอุปสรรคในการขายโปรแกรมท่องเที่ยวดังกล่าวเนื่องจากตลาด
นักท่องเที่ยวของไทยส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมที่จะใช้เวลาสําหรับการท่องเที่ยว 2 วันซึ่ งโปรแกรมท่องเที่ยว
นี้จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเฉพาะช่วงที่มีวนั หยุดต่อเนื่องยาวเกิน 2 วันและไม่สามารถขายได้
ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปกติ
โปรแกรมท่องเที่ยวทวายส่ วนใหญ่มกั ชูประเด็นทางด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินบั ตั้งแต่
เส้นทางจากด่านตี้ก้ ีไปยังเมืองทวายทั้งที่เป็ นทิวทัศน์ของภูเขาป่ าไม้และแม่น้ าํ ตะนาวศรี การชมชายทะเล
หาดมอมะกัน และรับประทานอาหารทะเลสดโดยเฉพาะการทานกุง้ ยักษ์ หรื อ Lobster ปูทะเล หอย
นางรม ปลาทะเลนานาชนิ ด เป็ นต้น การนําเข้าชมโครงการท่าเรื อนํ้าลึกทวายการชมหมู่บา้ นชาวประมง
ตลาดปลาทะเลริ มหาด ที่มีการนําปลาทะเลตัวโตมาวางบนหาดทรายให้ผูค้ นได้มาจับจ่ายซื้ อหาไปรับ
ประทาน การนัง่ รถม้าชมเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ยคุ อาณานิ คมอังกฤษมีอายุมากกว่า 60 ปี จํานวนมาก ใน
เมืองทวายทั้งอาคารหน่ วยงานราชการร้ านค้า และบ้านพักอาศัยส่ วนบุคคลทัว่ ไป และที่ขาดไม่ได้คือ
การเที่ ยวชมวัดที่ เมืองทวาย ซึ่ งมีวดั และเจดี ยท์ ี่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานจํานวนมาก แม้ว่าวัดใน
เมืองทวายจะมีมากแต่วดั ที่ผูค้ นส่ วนใหญ่ในเมืองทวายมักจะนิ ยมไปกราบไหว้มี 9 วัดหรื อโปรแกรม
ShinKoeShinPagoda หรื อ Shin 9 Shin Pagodas
โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วที่ จ ัด โดยผูป้ ระกอบการชาวเมี ย นมาร์ ส่ ว นใหญ่ ม ัก เน้น ให้ค วามสํา คัญ
ในการนําเที่ยวชมวัด และพระเจดียส์ าํ คัญอาจเป็ นไปด้วยเหตุผลที่ว่าคนเมียนมาร์ มีมิติการท่องเที่ยวคือ
การไปวัด ไหว้พ ระ แม้โ ปรแกรมท่ อ งเที่ ย วจะเน้ น การเที่ ย ววัด และพระเจดี ย ์แ ต่ ก็ มี ก ารแทรก
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แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เข้า มารวมด้ว ย อาทิ การชมตลาด การชมหาดมอมะกัน การกรี ด ยางพารา
การชมเมืองทวาย การชมวัตถุโบราณหรื อพิพิธภัณฑ์เมืองทวาย ซึ่ งจะเปิ ดให้ผคู ้ นทัว่ ไปได้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยจะเปิ ดให้เข้าชมตั้งแต่วนั อังคาร-วันอาทิตย์ และหยุดให้เข้าชมในวันจันทร์
นอกจากนี้ เมืองทวายยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ และมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ ได้ อาทิสวนมะม่วงหิ มพานต์ และการกะเทาะเมล็ดซึ่ งเป็ นสิ นค้า และของฝากสําคัญจากเมือง
ทวายด้วย ต้นมะม่วงหิ มพานต์มีมาก และเจริ ญเติบโตได้ดีในแถบเมืองทวายจึงมีการปลูกกันมาก และ
เป็ นที่นิยมรับประทานกันจึงเป็ นของฝากที่พลาดไม่ได้สาํ หรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ แล้วทวายยังเป็ น
เมืองท่าที่มีการต่อเรื อไม้ที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของประเทศเมียนมาร์ และน่าจะพัฒนามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้
ศิลปวัฒนธรรมของชาวทวายก็มีความน่ าสนใจเช่นระบําตักนํ้าทวายที่แตกต่างจากระบําตักนํ้าของชาติ
อื่นๆเพราะชาวทวายจะนําหม้อดินเผามาตักนํ้าแล้วทูนไว้เหนือศีรษะแทนการจับกอดหรื อถือด้วยมือหรื อ
แขนเป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะที่ ไ ด้จ ากสั ม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการนํา เที่ ย ว ผูป้ ระกอบการโรงแรม มัค คุ เ ทศก์
จํานวน 5 ราย และเจ้าหน้าที่ จากหน่ วยงานราชการและข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามได้ขอ้ สรุ ปว่า
การศึกษาหรื อการวิจยั ทางด้านการท่องเที่ยวครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาวิจยั ในมิติดงั ต่อไปนี้
1. การสื่ อสารการตลาดที่ส่งเสริ มความร่ วมมือของผูป้ ระกอบการชาวไทย และชาวเมียนมาร์
ที่ส่งเสริ มให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวข้ามแดนของทั้งประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์
2. การศึ กษาความต้องการท่องเที่ ยวของชาวเมี ยนมาร์ ซึ่ งจากสํารวจข้อมูลการวิจยั พบว่ามี
ชาวเมียนมาร์จาํ นวนมากที่มีฐานเศรษฐกิจดี ที่ตอ้ งการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
เอกสารอ้ างอิง
กนกวรรณ มะโนรมย์. (2552). พัฒนาการและการขยายตัวของเมืองชายแดน : กรณีศึกษาเมืองโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
กฤษณี ยา ศังขจันทรานนท์ และคณะ. (2550). โครงการแหล่ งท่ องเทีย่ วธรรมชาติแบบผจญภัยในอีสานใต้ .
กรุ งเทพ:สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
โฉมยง โต๊ะทอง. (2554). โครงการ ASEAN: การเรี ยนรู้ ข้ามวัฒนธรรมผ่ านหลักสู ตรท่ องเที่ยวในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรณีศึกษาประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั (สกว.).
นิคม จารุ มณี. (2536). การท่องเทีย่ วและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว. กรุ งเทพฯ: โอ.เอส.พริ้ นติง้ เฮ้าส์.
พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ และคณะ.(2555). ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งด่ านศุ ลกากร ณ บ้ านพุนํ้าร้ อน
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กรุ งเทพ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Allen, J., Smith, A.J. and Smith. (2011, December 1). Myanmar (Burma) Travel Guide. Lonely
Planet:The world’s leading travel guide publisher.

13

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

Arreola, D.D. and Curtis, J.R. (1993). The Mexican Border Cities: Landscape Anatomy and Place
Personality. Tucson: University of Arizona press.
Arreola, D.D. and Madsen, K. (1999). Variability of tourist attractiveness along an international
boundary: Sonora, Mexico border towns. Visions in Leisure and Business. 17(4), 19-31.
Borneman, J. (1998). “Grenzregime (border regime) : The Wall and its aftermath”, In T.M. Wilson
and H. Donnan (eds) Border Identities: Nation and States at International Frontiers (pp.
162-190). Cambridge: Cambridge University Press.
Elkins, T.H. and Hofmeister, B. (1988). Berlin: The Spatial Structure of a Diveded City.
Methuen, London and New York.
Essex, S.J. and Gibb, R.A. (1989). Tourism in the Anglo-French frontier zone. Geography. 74(3),
222-231.
Goeldner, R. and Ritchie, J.R.B. (2006). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Hoboken:
John Wiley and Sons, Inc.
Hidalgo, L. (1993 November 22). British shops suffer as “booze cruise” bargain hunters flock to
France. The Times, p.5.
Koenig, H. (1981). The two Berlins. Travel Holiday. 156(4), 58-63; 73-80.
Light, D. (2000). Gazing on communism:Heritage tourism and post-communist identities in Germany,
Hungary and Romania. Tourism Grographies. 2(2), 157-176.
Lintner, B. (1991, May 16). Upstaging Macau: Casino at centre of border development plan. Far
Eastern Economic Review, p. 24.
Nieves, E. (1996, December 15). Casio envy gnaws at falls on US side. New York Times, p. 49.
Peisley, T. (1987). Sea ferry travel and short cruises. Travel and Tourism Analyst. 1, 19-29.
Smith, G.J. and Hinch, T.D. (1996). Canadian casinos as tourist attrations: Chasing the pot of gold.
Journal of travel Research. 34(3), 37-45.
Stern, E. (1987). Competition and location in the gaming industry: The‘casino states’ of Southern Africa.
Geography. 72(2), 140-150.
Timothy, D.J. (1995). Political boundaries and tourism: Borders as tourist attractions. Tourism
Management. 16(7), 525-532.
Williams, A.A. and Balaz, V. (2000). Tourism in Transition: Economic Change in Central Europe.
London: I.B. Tauris.

14

