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การศึกษาการท่องเที่ยวแม่น�้ำตะนาวศรี เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมามีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงและผลที่ตามมา
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบมุ่งประเด็นค�ำถามและการตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งประเด็น
ค�ำถามไว้เท่านั้น เพื่อให้ผู้ที่ให้ข้อมูลหลักสามารถได้แสดงความคิดเห็น มุมมองและทัศนคติต่อประเด็น
ค�ำถามได้อย่างอิสระเสรี และมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับโดยใช้การตรวจ
สอบสามเส้า (Tri-angular Check) จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลเน้นการส�ำรวจ
พื้นที่ภาคสนาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snowball) ในการค้นหาเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลส�ำคัญจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ในการให้
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า แม่น�้ำตะนาวศรีคือแม่น�้ำที่มีศักยภาพเหมาะส�ำหรับ
การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของชาวพม่าและกะเหรี่ยง สองฝั่งแม่น�้ำ 
ที่สามารถหาดูได้ยากในประเทศไทย แล้วยังรวมถึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยว แม่น�้ำตะนาวศรี 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�ำ

หลั ง จากการบรรลุ ข ้ อ ตกลงที่ จ ะรวมกั น เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น จึ ง ท� ำ ให้ ป ระเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเดิมเคยปิดประเทศ ในความสัมพันธ์ของประเทศเมียนมากับประเทศไทย
มีมายาวนาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การค้าขายกับประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
อย่างชัดเจน ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศเมียนมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเมียนมา
เพิ่มมากขึ้น ทั้งชาวไทย ชาวเอเชีย และประเทศภูมิภาคตะวันตก ประเทศเมียนมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้คลายความกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการค้า การลงทุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งการเปิด
ด่านถาวรบริเวณด่านบ้านพุน�้ำร้อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นการเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย รั ฐ ตะนาวศรี ประเทศเมี ย นมา ซึ่ ง เมื อ งทวายถื อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ด ้ า น
ประวัติศาสตร์กับประเทศไทยมายาวนาน และการเดินทางท่องเที่ยว ผ่านบริเวณด่านพุน�้ำร้อนนี้ มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทย ยังขาดข้อมูลหลายๆ ด้าน ที่จ�ำเป็นต่อการท่องเที่ยว
ดังนั้น คณะวิจัยจึงท�ำการศึกษาเรื่อง การศึกษาการท่องเที่ยวแม่น�้ำตะนาวศรี เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญและโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยว คือ ความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาล และชุมชนผู้เป็นจ้าบ้าน
โดยผ่านการคมนาคมรูปแบบต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ
ศิลปะวิทยาการ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ นันทนาการ วัฒนธรรม สุขภาพ ชายหาด น�้ำตก ถ�้ำ  เกาะ
แก่ง เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและเขตแดนนั้นมีความเกี่ยวพันกันในมิติของกฎระเบียบ
ระหว่ า งรั ฐ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ความแตกต่ า งระหว่ า งแนวคิ ด การเมื อ ง ความเชื่ อ และ
วัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสภาพภูมิประเทศ
การท่องเที่ยวชายแดนเป็นลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากรูปแบบอื่น โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน กิจกรรมที่น่าสนใจของทั้งสองฝั่งประเทศ มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง การก�ำหนด
เป้าหมายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค เนื่องจากเมืองชายแดนมีศักยภาพ
เหมาะส�ำหรับการท่องเที่ยว และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน หรือผู้ประกอบการของทั้งสองฝั่ง
ประเทศที่มีทรัพยากรแตกต่างกัน
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ ซึ่งเน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลที่ ต ามมาแต่ เ ป็ น การค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ่ แ ล้ ว โดยคณะวิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ คณะวิ จั ย ได้ ส ร้ า งประเด็ น ค� ำ ถามเพื่ อ มุ ่ ง เจาะ
ประเด็ น ค� ำ ถามและการตอบตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ เ ท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดประเด็ น
ค� ำ ถามย่ อ ยไว้ ล ่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก สามารถได้ แ สดงความคิ ด เห็ น มุ ม มองและทั ศ นคติ
ต่ อ ประเด็ น ค� ำ ถามได้ อ ย่ า งอิ ส ระเสรี และมี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพและความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่
ได้ รั บ ใช้ ก ารตรวจสอบสามเส้ า (Tri-angular Check) จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น กระบวนการ
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เกิดความอิ่มของข้อมูล จ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชนของหมู่บ้านพุน�้ำร้อน ประเทศไทย
และหมู่บ้านทิทะ ประเทศเมียนมา ประกอบการน�ำเที่ยว และการประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ จ�ำนวน 1 ครั้ง ก่อนปิดโครงการ เพื่อหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ (Snowball) ในการค้นหาเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลส�ำคัญจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ในการให้
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องการส�ำรวจพื้นที่ภาคสนาม เพื่อท�ำการส�ำรวจทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
โดยพิจารณาจากความน่าสนใจ ความสวยงาม
แม่น�้ำตะนาวศรี ถือเป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่
เพราะยังไม่มีผู้ประกอบการน�ำเที่ยวใดน�ำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวนี้และกิจกรรมท่องเที่ยวนี้มาก่อน ส�ำหรับ
การศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศเมียนมา ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ น้อยมาก
ด้วยประเทศเมียนมาปกครองด้วยรัฐบาลทหารและได้มีการปิดประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบ
กับพื้นที่ศึกษาเคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างทหารเมียนมากับกองก�ำลังทหารกะเหรี่ยงมาก่อน
และยุติความขัดแย้ง หลังจากมีการเจรจาให้หยุดยิงได้เพียง 2 ปี อีกทั้งทัศนคติของคนไทยที่ได้รับการปลูก
ฝังมาในอดีต และได้ตีตราคนพม่าหรือชาวเมียนมาในทัศนคติเชิงลบ ในขณะที่ชาวเมียนมาเองมีทัศนคติกับ
คนไทยในเชิงมิตรประเทศ
ดังนั้นการท�ำวิจัยตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ในภาพลักษณ์ของคนไทยและคณะวิจัย
ในระยะแรก ถือว่าเป็นเรื่องที่ล�ำบาก เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังอาจเป็นโครงการวิจัยที่เข้าถึง
ข้ อ มู ล ยาก เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ช ายแดนมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คง คณะวิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งนี้
และได้ทดลองใช้เทคนิค Snowball ในการค้นหาแหล่งข้อมูลเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึง Key
Information ซึ่งผลการใช้เทคนิคดังกล่าว คณะวิจัยได้ท�ำการติดต่อประสานงานกับบุคคลจ�ำนวนมาก
ทั้งมีต�ำแหน่งหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ว่าการเมืองทวาย ผู้บัญชาการกองร้อยทหารพรานที่ 1407 ผู้บัญชาการ
ทหารเมียนมา ค่ายทหารที่บ้านทิทะ นายอ�ำเภอจีโน ซึ่งเป็นหัวหน้ากองก�ำลังทหารกะเหรี่ยง ซึ่งล้วนเป็น
บุคคลส�ำคัญในพื้นที่ศึกษา และรวมไปถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้านพุน�้ำร้อน ผู้ใหญ่
บ้านทิทะ รวมไปถึงนักธุรกิจชาวไทยในเมืองทวาย นักธุรกิจและผู้ประกอบการน�ำเที่ยวในประเทศไทย และ
อื่นๆ อีกมาก เมื่อมีผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวนมากการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของโครงการวิจัยนี้ใช้การตรวจสอบ
สามเส้าหรือ Tri-angular Check ทั้งบุคคล เอกสาร ภาพถ่าย และการส�ำรวจในภาคสนาม เพื่อให้ผลการ
ศึกษาครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
การเดินทางสู่แม่น�้ำตะนาวศรี
ด่านบ้านพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นช่องทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการพัฒนาเพื่อเป็น
เส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา (Manorom, K., 2009)
ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางประวั ติ ศ าสตร์ กั น มายาวนานตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และมี ศั ก ยภาพใน
อนาคต เยี่ยมชมแม่น�้ำตะนาวศรีที่มีศักยภาพ ที่เมืองทวาย รัฐตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(Charasrosjanakul, S. et al., 2013a ; Sangnak, D. et al., 2015)
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ด้ ว ยภู มิ ป ระเทศตามแนวตะเข็ บ ชายแดนไทย-เมี ย นมา บริ เวณเชื่ อ มโยงภาคตะวั น ตกของ
ประเทศไทยและเมืองทวายของเมียนมามีลักษณะเป็นภูเขาสูงกั้นเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมา โดยในฝั่งประเทศเมียนมานั้น บริเวณนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างเบาบาง และส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่ริมแม่น�้ำตะนาวศรีเป็นหลัก หลังการเข้ามาของบริษัทอิตาเลียนไทย และเกิดการเปิดเป็น
จุดช่องผ่านแดนบ้านพุน�้ำร้อน-ตี้กี้ขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาต้องการสร้างให้เกิดชุมชนขึ้นในพื้นที่
บริเวณนี้ จึงอนุญาตและจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินคืนแก่ชนเผ่ากะเหรี่ยง เช่น การตั้งหมู่บ้านทิทะ
หมู่บ้านอะมู การรับผู้ลี้ภัยในการสู้รบภายในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยกลับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศเมียนมา
การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกองก�ำลังทหารกะเหรี่ยง KNU การอนุญาตทหารกะเหรี่ยงดูแล
และจัดการบริหารพื้นที่ตั้งแต่เขตเมืองมิตตาถึงชายแดนไทย (Wongsaichue, T. et al., 2013)
แม้ว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคง แต่หากพื้นที่มีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบเดียวกัน การเดินทางท่องเที่ยวใกล้เขตแนวชายแดนก็ยังสามารถด�ำเนินการได้ (Arreola, 1993 ;
Arreola & Madsen, 1999) เช่น เหมืองปิล๊อก หมู่บ้านอีต่อง เสาชูธง และจุดแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา
ซึ่งเป็นการจัดการท่องเที่ยวในเขตประเทศไทย ขณะที่การท่องเที่ยวตามชายแดนฝั่งเมียนมานั้น ยังคงเป็น
เรื่องที่น่าค้นหาและเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองทวาย เนื่องจากการท่องเที่ยวไทย-ทวาย
ที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เน้นการท่องเที่ยวเมืองทวาย อาทิ ชมหาดมอมะกัน กินกุ้ง Lobster เยี่ยมโครงการ
ท่าเรือน�้ำลึก เที่ยววัด ไหว้พระเจดีย์ เป็นต้น (Allen & Lonely Planet, 2011 ; Dechruksa, W., Krailas,
D., & Glaubrecht, 2013 ; Zug et al., 2015) เนื่องจากเส้นทางท่องเที่ยวนี้มีความปลอดภัยและบริษัท
น�ำเที่ยวบริหารจัดการได้แล้ว พื้นที่เขตเมืองทวายเป็นพื้นที่ที่ดูแลของรัฐบาลเมียนมาในการอ�ำนวยสะดวก
เพียงขออนุญาตจากทางการเมียนมาหรือเมืองทวายเท่านั้น
ส�ำหรับการท่องเที่ยวตามตะเข็บแนวชายแดนฝั่งเมียนมานั้น ต้องติดต่อขออนุญาตหลายฝ่าย
ทั้งทหารเมียนมา ทหารกะเหรี่ยง และอาจรวมถึงทหารไทยด้วย (Timothy, 1995 ; Toatong, C.,
2011) เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและกะเหรี่ยงในอดีต จึงมีการ
วางกับดักระเบิดหลายแห่งเป็นจ�ำนวนมาก ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และยังคงไม่มีแผนการเก็บกู้ระเบิด
ดังกล่าว (Ball, 2009, 2010) แม้พื้นที่บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยป่าเขาและกับระเบิด แต่ชาวบ้านบริเวณ
นี้ยังมีเส้นทางคมนาคมส�ำคัญคือ แม่น�้ำตะนาวศรี ซึ่งเป็นแม่น�้ำส�ำคัญที่ไหลผ่านและขนานไปกับแนว
ชายแดนไทย-เมียนมาลงไปทางทิศใต้ ด้วยแม่น�้ำนี้มีความส�ำคัญต่อคนในพื้นที่มาก จึงมีการตั้งถิ่นฐานชุมชน
ตามริมแม่น�้ำ  รวมทั้งการตั้งค่ายทหารส�ำคัญๆ ของทั้งทหารเมียนมาและทหารกะเหรี่ยง เรียงรายเป็นระยะ
ริมสองฝั่งของแม่น�้ำตะนาวศรี เช่น ค่ายทุเรียน และค่ายตุ๊กแก เป็นต้น (Light, 2000)
แม่น�้ำตะนาวศรีมีศักยภาพในการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวได้รวมถึงมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อม
โยงกับประเทศเมียนมาและมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน (Maw & Myint, 1999 ; Bates et al., 2005 ;
Elkins & Burkhard, 1988) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายให้ผู้ประกอบการพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม การคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงไทย-ทวายนั้น การเดินทางที่สะดวก
คือทางรถยนต์ ซึ่งเดินทางผ่านบริเวณด่านถาวรพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ในการขอใบอนุญาตผ่านแดน
ชั่วคราว ซึ่งนักท่องเที่ยวประเทศที่สามต้องขอ VISA เท่านั้น (Tourism Authority of Thailand, 1990,
2002 ; Charasrosjanakul, S. et al., 2013b, Sangnak, D. et al., 2015)
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คณะวิจัยค้นพบแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่คือ แม่น�้ำตะนาวศรี ซึ่งการส�ำรวจเบื้องต้นพบความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติมีสูงมาก มีโขดหินภูเขาไฟสวยงาม ชุมชนผสมผสาน กะเหรี่ยง มอญ และชาวเมีย
นมา เกาะและแก่ง หาดทรายสีขาวสวยงาม การร่อนทอง และชุมชนร่อนหาแร่ทอง (Hidalgo, 1993 ;
Platt et al., 2008 ; Smith & Hinch, 1996) ซึ่งมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิ ง ธรรมชาติ เ กาะและแก่ ง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ผจญภั ย (Royal Forest Department, 2005 ;
Sungkajuntranon, K. et al., 2007) ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาด้านต่างๆ ของแม่น�้ำตะนาวศรี
อย่างละเอียดต่อไป
การท่องเที่ยวแม่น�้ำตะนาวศรี
การแบ่งเขตแดนระหว่างภาคตะวันตกของประเทศไทยและเขตทวายของประเทศเมียนมา อาศัย
แนวสันปันน�้ำของเทือกเขาตะนาวศรี (Borneman, 1988 ; Goeldner & Ritchie, 2006) ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางและ
เป็นชุมชนที่ห่างไกลเมืองหลวงและความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่ด�ำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย อาศัยการ
จับสัตว์น�้ำ  ล่าสัตว์ป่า และหาแร่ทองค�ำ  การเดินทางในอดีตพึ่งพาการเดินทางน�้ำเป็นหลัก หลังการเข้า
มาของบริษัทอิตาเลียนไทยและนักธุรกิจเหมืองแร่เอกชนเข้ามาด�ำเนินการในพื้นที่ การเดินทางทางบกใน
พื้นที่ส่วนนี้จึงเริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากถนนมักพังทลายจากน�้ำฝนและน�้ำไหลบ่าทุกปี องค์กรธุรกิจ
เหล่านั้นจะเร่งเข้าซ่อมแซมถนนทันทีเพื่อให้ธุรกิจยังคงด�ำเนินต่อไปได้ ดังนั้นสภาพถนนจึงมีสภาพพร้อมใช้
งานเสมอ ขณะเดียวกันทางการเมียนมาก็รณรงณ์และส่งเสริมให้ชนชาวกะเหรี่ยงที่ลี้ภัยมายังประเทศไทยได้
เดินทางกลับเมียนมา โดยมีการจัดสรรที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับมายังเมียนมา รวมทั้ง
การจัดสร้างหมู่บ้านใหม่ๆ ให้มากขึ้น
หมู่บ้านแม่น�้ำ  หรือบ้านทิทะ ตามภาษากะเหรี่ยง เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ด่านพุน�้ำร้อน-ตี้กี้มากที่สุด
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาติดกับแม่น�้ำตะนาวศรี พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
เคยเป็นหมู่บ้านเก่าของชาวกะเหรี่ยง ภายใต้อิทธิพลกองก�ำลังทหารกะเหรี่ยง KNU หมู่บ้านทิทะอยู่ห่าง
จากจุดผ่านแดนไทย-เมียนมาราว 16 กิโลเมตร (Ramaswamy & Rao, 2014) สภาพเส้นทางเป็นถนน
ลูกรังอัดแน่น ลัดเลาะไปตามไหล่เขาสูงชัน ราว 200-650 ฟุต และผ่านล�ำห้วยประมาณ 25 จุดส่วน
ข้างทางมีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลานาน นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยอาศัยเสียงข้างมากในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น�ำ
ชุมชนและประสานงานติดต่อกับทางการเมียนมา ผ่านผู้บังคับการค่ายทหารเมียนมาที่ดูแลพื้นที่บ้านทิทะ
ดังนั้นคนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้และยังคงมีการติดต่อกับญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รายละเอียดดัง
ภาพที่ 1 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งหมู่บ้านทิทะ

สภาพทางกายภาพของแม่น�้ำตะนาวศรี
ด้วยแม่น�้ำตะนาวศรี มีความยาวถึง 300 กิโลเมตรไหลลงทางทิศใต้ผ่านป่าเขารกทึบและไหลออกปาก
แม่น�้ำบริเวณเขตเมืองมะริด ขณะที่ต้นแม่น�้ำตะนาวศรีอยู่ที่เมืองมิตตา แม้ว่าแม่น�้ำนี้จะมีน�้ำไหลตลอดปีแต่มี
ความแตกต่างกันมากของระดับน�้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง เมื่อถึงฤดูฝนจะมีปริมาณน�้ำมาก ไหลเชี่ยว และขุ่น
ในช่วงเดือนเมษายน จะมีปริมาณน�้ำน้อยสุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม่น�้ำจะใสและเผยให้เห็น
เกาะแก่งหินและทรายจ�ำนวนมากมาย ดังนั้นการเดินทางในแม่น�้ำตะนาวศรีจึงจ�ำเป็นต้องใช้คนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์ เนื่องจากหน้าฝนจะมีวังน�้ำวน ส่วนหน้าแล้งก็จะมีโขดหินและเนินทรายจากการท�ำเหมืองทอง
(Allen & Lonely Planet, 2011 ; Wongsaichue, T. et al., 2013)
ฉะนั้นการเดินทางในแม่น�้ำตะนาวศรีอาจต้องใช้เรือที่แข็งแรงสามารถทนต่อโขดหิน เรือที่นี้จึงใช้
ท้องเรือเป็นล�ำต้นไม้หนา แล้วต่อกราบเรือด้วยไม้ แผ่นกระดานทั้งสองข้าง ส่วนคนเรือต้องใช้ราว 2-3 คน
ซึ่งประกอบด้วยคนขับเรือ คนดูหัวเรือ และบางครั้งจ�ำเป็นต้องมีเด็กวิดน�้ำออกจากเรือตลอดเวลา

ภาพที่ 2 แม่น�้ำตะนาวศรี
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แม่น�้ำตะนาวศรี มีเกาะแก่งมากมายที่เหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยได้ท้าทาย
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

นอกจากแม่ น�้ ำ ตะนาวศรี จ ะอุ ด มสมบู ร ณ์ ป ่ า ไม้ มี เ กาะแก่ ง แม่ น�้ ำ อั น สวยงาม แนวต้ น ไม้ ที่
โอนเอียงตามกระแสน�้ำไปในทิศทางเดียวกัน ทิวเขาที่เป็นธรรมชาติสุดสายตา ยังคงมีชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่
มีวิธีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ การอาบน�้ำ  การเล่นน�้ำ  การซักผ้าในแม่น�้ำ  และลงมาเล่นน�้ำทุกเย็น การวางแห
ดักปลา ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงอาศัยการล่าสัตว์และจับปลาเป็นการเลี้ยงชีพ การเลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อย
ตามธรรมชาติ โดยไม่มีคนต้อนฝูงวัวควาย และไม่มีคนคอยระวังว่าจะมีใครมาขโมยวัวควายของตน ผู้คน
สามารถจับจองที่ดินในพื้นป่าเพื่อท�ำมาหากินและปลูกบ้านเรือน ซึ่งวิธีชีวิตแบบดังเดิมลักษณ์นี้ ปัจจุบัน
ไม่สามารถพบได้ในสังคมไทย ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5 รวมภาพหมู่บ้าน ชุมชนและชาวบ้านในแม่น�้ำตะนาวศรี

วิถีชีวิตชาวบ้านกับแม่น�้ำตะนาวศรี                                 
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  การเลี้ยงวัวริมแม่น�้ำตะนาวศรี                                 และการเลี้ยงควายริมแม่น�้ำตะนาวศรี

ชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ในเทือกเขาตะนาวศรีจะผูกพันกับแม่น�้ำมากมานับตั้งแต่วัยเด็ก การเดินทาง
ส่วนใหญ่จะอาศัยเรือ และมีทกั ษะในการขับเรือผ่านเกาะแก่ง และรูจ้ กั เนินหิน เนินทราย และโขดหินในแม่นำ�้ ดี
นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการหลบหลีกก้อนหินหรือโขดหินในแต่ละแก่ง ทักษะในการให้สัญญาณระหว่าง
คนขับเรือกับคนดูหัวเรือ ซึ่งลีลาในการแล่นเรืองล่องแม่น�้ำทั้งคนขับเรือและคนดูหัวเรือ การใช้ไม้ค�้ำถ่อเพื่อให้
เรือผ่านโขดหิน แต่ละแก่งก็มีความน่าสนใจและสร้างความตื่นเต้นส�ำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ดังภาพที่ 6 ต่อไปนี้
ภาพที่ 6 คนเรือและผู้ดูล่องน�้ำ ในระหว่างการล่องเรือส�ำรวจแม่น�้ำตะนาวศรี

          ล่องเรือผ่านช่วงน�้ำลึกและช่องหินขนาดใหญ่                                ล่องเรือผ่านแก่งหินตื้นเขิน

          การให้สัญญาณกับคนขับเรือไปซ้าย-ขวา                             
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ส�ำหรับเกาะแก่งที่อันตราย คนขับเรือมักให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเดินบนฝั่งข้ามเกาะแก่ง
นั้นไป เพื่อความปลอดภัย เรือเบาขึ้น สะดวกต่อการค�้ำถ่อและง่ายต่อการบังคับทิศทางเรือ แม้ว่าใน
หน้าแล้งหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์แม่น�้ำตะนาวศรีจะยังคงมีน�้ำไหลตลอด (Koenig, 1981) แต่แม่น�้ำ
ค่อนข้างตื้นเขิน จนบางแห่งสามารถเดินข้ามไปมาได้ นอกจากนี้ช่วงหน้าแล้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกประการหนึ่งคือ การท�ำเหมืองทองในแม่น�้ำตะนาวศรี ซึ่งมีทั้งการ
ท�ำเหมืองทองด้วยเครื่องจักร แรงงานคน และการสร้างเขื่อนเพื่อท�ำทอง (Lintner, 1991) รายละเอียด
ดังภาพที่ 7 ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 ต่อไปนี้
ภาพที่ 7 การดูดหาแร่หรือท�ำเหมืองทองค�ำในแม่น�้ำตะนาวศรี

ชุมชนแพขนาดที่มีการดูดหาแร่ทองค�ำมีประมาณ 40-50 ล�ำ

                    แพส�ำหรับดูดหาแร่ทองค�ำ 1                                     แพส�ำหรับดูดหาแร่ทองค�ำ 2

               การใช้ประโยชน์บนแพและพักพิง                             แร่ทองและดีบุกที่ปะปนเศษทรายพร้อมร่อน
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ภาพที่ 8 การดูดหาแร่หรือท�ำเหมืองทองค�ำในแม่น�้ำตะนาวศรี

การร่อนหาแร่ทองด้วยมือ                                เกล็ดทองที่ถูกเผาอย่างอ่อนให้ทองจับตัวกัน

การร่อนหาแร่ทองด้วยมือ                                เกล็ดทองที่ถูกเผาอย่างอ่อนให้ทองจับตัวกัน

พ่อค้ารับซื้อทองค�ำจากย่างกุ้ง                               ทองค�ำที่หาได้ในย่านนี้ บนตาชั่งดิจิตอล
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ภาพที่ 9 การหาแร่ทองค�ำแบบดังเดิม หรือแบบใช้แรงงานเป็นหลักในแม่น�้ำตะนาวศรี

การร่อนแร่หาทองด้วยมือ                                    ก้อนทอง เกล็ดทองและลูกปัดที่หาได้

การขุดดินที่คาดว่าจะมีแร่ทอง                                การขุดดินจะขุดบริเวณที่เคยพอมาก่อน

คณะผู้วิจัยร่วมหาแร่ทองแบบดั้งเดิม                                   การใช้น�้ำล้างดินโคลนออก
                 โดยน�ำดินที่ขุดได้มาร่อนที่แม่น�้ำ                           แร่ทองน�้ำหนักมากกว่าแร่อื่นๆ จะอยู่ก้นถาด
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กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในแม่น�้ำตะนาวศรีคือ การตกปลา แม้ว่าชาวบ้าน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะนิยมใช้ตาข่ายดักปลา (ตะคัด) ก็ตาม แต่จากการลงส�ำรวจพื้นที่ศึกษา คณะวิจัย
ยังสามารถพบปลาจ�ำนวนมาก โดยปลาแค้ขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในการส�ำรวจภาคสนามมีหนักมากถึง
18 กิโลกรัม อันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้ำตะนาวศรี ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกิจกรรมตกปลา
จึงน่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการเที่ยวแม่น�้ำตะนาวศรี ดังภาพที่ 10 ต่อไปนี้
ภาพที่ 10 การวางตาข่ายดักปลา (ตะคัด) และจับปลาในแม่น�้ำตะนาวศรี

การจับปลาในแม่น�้ำตะนาวศรี                                ปลาแค้เมื่อเทียบกับขวดน�้ำดื่ม 1.5 ลิตร

ปลาแค้ยักษ์ในแม่น�้ำตะนาวศรี                                      ปลาแค้ตัวนี้หนักถึง 18 กก.

นอกจากสถานที่ แ ละกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วที่ ผ ่ า นมาแล้ ว ยั ง มี ส ถานที่ น ่ า สนใจอี ก มากมาย เช่ น
เส้นทางการเดินทางสู่ประเทศไทยในอดีต เช่น บ้านปางห้วยโป่ง ซึ่งคนเมียนมาในอดีตนิยมมาขึ้นฝั่งที่จุดนี้
แล้วเดินเท้าข้ามมาท�ำงานยังประเทศไทย หรือการชมความสวยงามของต้นไม้ที่เอนเอียงตามกระแสน�้ำไปใน
ทิศทางเดียวกันก็ให้ความเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก หรือหน้าผาหินเลอปาดู๋ที่มีถ�้ำค้างคาวด้วย หรือจะเป็นวิว
ทิวทัศน์โล่งกว้างของภูเขา ป่าไม้และแม่น�้ำ ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ดังภาพที่ 11 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 11 ท่าเรือส�ำคัญและทิวทัศน์อื่นๆ ในแม่น�้ำตะนาวศรี

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

หน้าผาเลอปาดู๋ หรือ เกาเล่อจี (เมียนมา)                         การอาศัยของค้างคาวในถ�้ำ ณ ผาเลอปาดู๋

ทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติพื้นที่ตะนาวศรี                      ธรรมชาติสุดสายตาของเทือกเขาตะนาวศรี
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
แม่น้�ำตะนาวศรีมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมาก เหมาะส�ำหรับการพัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่ องเที่ยวแม่น้�ำตะนาวศรี หรืออาจเรีย กได้ว่า เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ก ารท่ องเที่ยวใหม่ ที่ยั งไม่มีผู ้ประกอบ
การน�ำเที่ยวใดค้นพบ แม้ว่าเส้นทางท่องเที่ยวแม่นำ�้ อื่นๆ อาจมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของป่าไม้ ภูเขา
ล�ำธารคล้ายคลึงกัน แต่เส้นทางการท่องเที่ยวแม่น�้ำตะนาวศรีนี้ มีความโดดเด่นกว่าการท่องเที่ยวในแม่นำ�้
อื่นๆ เป็นอย่างมาก เส้นทางการท่องเที่ยวแม่น�้ำตะนาวศรีเหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการล่องแก่ง
การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า อาจรวมถึงการศึกษาธรรมชาติ เช่น การดูนก ตกปลา ตั้งแคมป์
ส่องสัตว์ป่า ชมกล้วยไม้ป่า ส�ำรวจธรรมชาติ และศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น ด้วยแม่น�้ำตะนาวศรีมีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสูง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ การร่อนหาแร่
ทองค�ำ ซึ่งในแม่น�้ำตะนาวศรีมีทั้งการหาแร่ทองค�ำแบบผู้ประกอบการ ซึ่งจะใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยผ่อนแรง
และการหาแร่ทองค�ำโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก
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