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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส�ารวจช่องทาง-ท่าข้าม และจุดผ่อนปรน

เขตการค้าชายแดนบรเิวณพ้ืนท่ีจงัหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

2) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนในการค้าขายสนิค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอน 

และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าขายบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประชากร คือ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ�านวน 30 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

 ผลการวิจัย พบว่า ช่องทาง-ท่าข้าม เขตการค้าชายแดนบริเวณพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีท้ังหมดจ�านวน 39 แห่ง และมีจุดผ่อนปรนจ�านวน  

5 แห่ง โดยมทีางการไทยและทางการเมยีนมารบัผดิชอบดแูล ประชาชนไปมาหาสูกั่นเป็นประจ�า มกิีจกรรม

สร้างสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกันอย่างใกล้ชดิ ส่วนพฤติกรรมประชาชนในการค้าขายสนิค้าบริเวณเขตการค้าชายแดน

พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ (1) ลักษณะการท�าธุรกิจ (2) ประเภทสินค้าท่ีค้าขาย  

(3) แหล่งผลิตสินค้าที่จ�าหน่าย (4) ภาษาที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย (5) การคมนาคมขนส่ง (6) การช�าระเงิน 

และ (7) โอกาสขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่วนแนวทางการพัฒนาควรให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอ

นโยบายไปยังรฐับาล เพ่ือก�าหนดจดุผ่อนปรนให้ยกระดบัเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าการลงทนุชายแดน

ไทย-เมียนมา และสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก และความปลอดภยัในบรเิวณดงักล่าว

ค�าส�าคัญ: การส�ารวจ พฤติกรรม การค้าชายแดน
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ABSTRACT

 This research is survey research. There is a purpose of (1) to explore the channel -  

Tha Kham and The border trade area of Mae Hong Son Province between Thailand and  

the Republic of the Union of Myanmar, (2) to analyze the behavior of the people in the trade area 

of the border trade area, Mae Hong Son Provincial area, And 3) To study the development  

of trade in the area of the border trade area, Mae Hong Son Province, the population is government 

and private agency. Use the method to choose a specific sample group (purposive sampling). 

The number of 30 people, the research tool is a Semi-Structure Interview.

 The research results found that the channel-Tha Kham-border trade area of Mae Hong Son 

Province between Thailand and The Republic of the Union of Myanmar. There are all 39 of them, 

 and there are several five respites with Thai and official is responsible for taking care of the people to 

come to each other regularly. There is a good relationship with each other carefully. The public behavior 

in the trade area, the area of the border trade area, Mae Hong Son Province, divided into 7 sides is 

(1) Business Characteristics (2) Product types that are sold (3) Hotbed products (4) Languages used 

to contact for sales (5) Transport Transportation (6) Payment and (7) The opportunity to expand  

the business of entrepreneurship. The development guidelines should be provided to the Mae Hong 

Son Province to offer policies to the government to determine the relief point to be an exclusive  

economic zone, Thai-Myanmar border investment, and build facilities and safety in such areas.

Keyword: Exploring , Behavior , The border trade

บทน�า

 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส�าคัญกับ 

การค้าชายแดน ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจ 

และน�าไปสู ่การกระจายผลประโยชน์และลด 

ความเลื่อมล�้าด้านรายได้ สิ่งแรกที่ต้องเร่งด�าเนิน

การ คอื การส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการ

เล็งเห็นโอกาสการค้าจากก�าลังซื้อท่ีก�าลังเติบโต

และการอ�านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่าง

ประเทศที่พัฒนามากขึ้น

 ประเทศไทยยังมีมิติทางการค้าชายแดน 

อีกหลายประเด็นที่ต ้องเร ่งรัดด�าเนินการเพ่ือ

กระจายผลประโยชน์การค้าชายแดนให้คนส่วน

ใหญ่ของประเทศ แนวโน้มการค้าชายแดนมีการ

เตบิโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จงึมคีวามส�าคญั

ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ท�าให้สามารถ

ติดต่อค้าขายไปมาหาสู่ระหว่างพรมแดนมีช่องทาง 

การค้าชายแดนระหว่างกัน โดยมีทั้งจุดผ่านแดน

ถาวร จดุผ่านแดนชัว่คราว และจดุผ่อนปรนกระจาย

อยู่ในจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ 
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 ปัจจยัทีส่ร้างความได้เปรยีบของสนิค้าไทย

ในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน คือความคุ้นเคยกันด้าน

วัฒนธรรม เนื่องจากรูปแบบการบริโภคที่มีความ

ใกล้เคยีงกันเป็นพ้ืนฐานดัง้เดมิ ท�าให้สนิค้าทีส่่งไป

ขายยังตลาดประเทศเพ่ือนบ้านไม่ต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบมากนัก อีกทั้งผู้บริโภคในตลาดเพ่ือนบ้าน

มคีวามนิยมและยอมรบัสนิค้าไทยในระดบัค่อนข้างดี 

ในฐานะท่ีเป็นสินค้าคุณภาพดี มีความน่าเชื่อถือ 

ราคาไม่แพง สินค้าท่ีมีศักยภาพที่ผู้ประกอบการ

ไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนักับประเทศคู่แข่ง

ในตลาดเพ่ือนบ้าน อาท ิสนิค้าอาหารและเครือ่งด่ืม 

อญัมณีและเครือ่งประดบั ผลติภณัฑ์เสรมิความงาม 

สินค้าประดับบ้าน รวมทั้งเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่น 

เป็นต้น (วิมล ปั้นคง, 2557, ออนไลน์)

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน

จงัหวัดหนึง่ ซึง่มอีาณาเขตตดิต่อกับประเทศเมยีนมา 

ต้ังอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่

ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่

ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตรปัจจุบัน 

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมอืง 

แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และ

ปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชือ่ว่า  เมอืงสามหมอก 

เน่ืองจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา

สลบัซบัซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชยั และ

ทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอก

ตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของ

เทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนม ี

ค�ากล่าวว่า “เป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย” 

(การจัดการการค้าชายแดน, 2562, น. 1)

 นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็น 

เมืองชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ที่ผ่านมา 

ประชาชนท้ังสองประเทศไปมาหาสู่กัน ซื้อขาย

สินค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่าง

ยาวนาน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายามผลักดัน

ให้เกิดจุดผ่านแดนถาวรเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

แข่งขันการค้าบริเวณชายแดนของประเทศไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านให้มีการขยายตัวมากข้ึน ซึ่งจะ

ส่งผลให้สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ถือเป็นการ

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยตรง 

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีการผลักดันจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาถึง

ช่องทาง – ท่าข้าม จดุผ่อนปรนการค้าชายแดน จาก

จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการค้าชายแดน

ไทย-เมียนมา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 

ให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนได้ผลิตสินค้าและ

หาช่องทางจ�าหน่ายสินค้าไปยังประเทศเมียนมา 

ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาการค้าขายบริเวณ 

เขตการค้าชายแดน เกิดการจ้างงานในชุมชน 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี 

ส่งผลให้คนในชมุชนชายแดนมคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ 

ผู้ประกอบการน�าผลวิจัยไปใช้ตัดสินใจท�าการค้า 

การลงทุนในบริเวณเขตการค้าชายแดนกับประเทศ

เมียนมา ประโยชน์เชิงนโยบายหน่วยงานภาครัฐ

สามารถก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด ก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารงานด้าน 

การค้า การลงทุน และด้านความมั่นคงชายแดน 

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือส�ารวจช่องทาง-ท่าข้าม และจุด

ผ่อนปรนเขตการค้าชายแดนบริเวณพ้ืนที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา
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 2. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนใน

การค้าขายสินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการค้าขาย

บรเิวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ข้อมูลช่องทาง-ท่าข้าม และจุดผ่อน

ปรนเขตการค ้าชายแดนบริ เวณพ้ืนที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมียนมา

 2. รบัรูพ้ฤติกรรมประชาชนในการค้าขาย

สินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

 3. ได ้แนวทางการพัฒนาการค้าขาย

บรเิวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอน

 4. หน่วยงานภาครฐัสามารถน�าไปก�าหนด

เป็นนโยบายการบริหารงาน และส่งเสรมิการค้าการ

ลงทุนแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดน

5. ผู้อ่านงานวิจัยได้ความรู้ ข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การตดัสนิใจท�าการค้า การลงทนุบรเิวณเขตการค้า

ชายแดนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การทบทวนวรรณกรรม

 พฤติกรรมประชาชน

 พฤติกรรมประชาชน หมายถึง พฤติกรรม

ซึ่งท�าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล  

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่า 

จะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Schiffman 

and Kanuk, 1994) ท้ังนี้ รวมถึงพฤติกรรม 

การกิน การใช้ การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ

ผลติภัณฑ์ จงึแตกต่างกันออกไป ท�าให้มกีารซือ้การ

บริโภคสนิค้าและบรกิารหลาย ๆ  ชนิดทีแ่ตกต่างกัน 

นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแล้ว ยังมปัีจจยั

อื่น ๆ อีกที่ท�าให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ 

ทิพย์ปาละ, 2555)

 ดงัน้ัน การวเิคราะห์พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ได้จาก 

7 ค�าถาม (6Ws 1H) เพ่ือค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของ ผู้บริโภค ได้แก่ (1) ใครอยู่ใน 

ตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market)  

(2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer 

buy) (3) ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the 

consumer buy) (4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ 

(Who participates in the buying) (5) ผู้บริโภค 

ซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy)  

(6) ผู้บรโิภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer 

buy) และ (7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does  

the consumer buy) ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554)

 แนวคิดการค้าชายแดน

 การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.

ลาว และ กัมพูชา โดยการส่งออกและน�าเข้าผ่าน

ทางจดุผ่านแดนทีจ่ดัตัง้ขึน้บรเิวณชายแดนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ

ตรวจคนเข้าเมอืง ซึง่เป็นการค้าท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบ

ต่าง ๆ ของประชาชนหรอืผู้ประกอบการท่ีมีภูมลิ�าเนา

อยู่ในจงัหวดั อ�าเภอ หมูบ้่านทีม่พีรมแดนตดิต่อกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างประชาชน ที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดน

ของทัง้สองฝ่าย  โดยมมีลูค่าคร้ังละไม่มากนกั  ส่วนใหญ่

เป็นสินค้าที่มีความจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวัน เช่น 

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
120

สินค้าที่หาได้จากธรรมชาติได้แก่ ของป่า ซากสัตว์ 

เป็นต้น เป็นการค้าท่ีมีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมี

ความสะดวกรวดเร็ว การค้าชายแดนมท้ัีงทีถู่กต้อง

ตามกฎหมายผ่านด่านศุลกากร ปัจจุบันน้ีช่อง

ทางการค้าทีร่าชการได้ก�าหนดไว้ให้สามารถท�าการ

ค้าขายได้ตามกฎหมาย สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

3 ประเภท ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดน

ชั่วคราว และจุดผ่อนปรน ซึ่งช่องทางในแต่ละ

ประเภทมีลักษณะการค้าขายท่ีแตกต่างกันไป 

(ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่/

สศช. , 2561, น. 1-3)

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เทพรักษ์ สุริฝ่าย และ ล�าปาง แม่นมาตย์ 

(2561, น. 153) ได้ท�าวิจัยบทบาทการค้าชายแดน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัด

หนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

ผลการวิจยัพบว่า การค้าชายแดนมลีกัษณะการค้า

ท่ัวไปทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของ

พ่อค้า-แม่ค้า หรอืผูป้ระกอบการ ทีอ่าศยัอยู่บรเิวณ

ชายแดน สนิค้าทีน่�ามาจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิค้า

อุปโภค-บริโภค และสินค้าน�าเข้า-ส่งออกระหว่าง

ประเทศ ผู ้ซื้อหรือลูกค้าท่ีเดินทางมาซื้อสินค้า

บริเวณชายแดน ได้แก่ คนต่างชาติ คนในภูมิภาค

อื่นของประเทศไทยและคนในชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งใน

ภาพรวม พบว่า การค้าชายแดนส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านบวกทั้งด้านอาชีพ

และการจ้างงาน ด้านการเพ่ิมรายได้ และด้าน

สังคมความเป็นอยู่ และมีบทบาทส�าคัญในการ

พฒันาเศรษฐกจิชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ และ

การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับ

คนในชุมชนจนสามารถลดภาวะการย้ายถ่ินฐาน 

รวมถึงการส่งเสรมิความสมัพันธ์ระหว่างประเทศให้

ดข้ึีนท้ังด้านการตดิต่อการค้าและแลกเปล่ียนสินค้า

ระหว่างประเทศ การลงทุนทางการค้า การขนส่ง

คมนาคม มีการสร้างเครือญาติโดยการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมการเที่ยวงานบุญประเพณี และ 

การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกัน

 เจษฎา ความคุ้นเคย. (2561). การพัฒนา

รูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ผลการวิจัย พบว่า ระดับ

ความพร้อมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

ไทย-กัมพูชา อยู ่ในระดับปานกลาง โดยขีด 

ความสามารถของผู ้ประกอบการท้องถ่ินสูงสุด 

ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามยุทธศาตร ์

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ

พัฒนา คุณภาพชีวิตสูงสุด ผลการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง พบว่า ความพร้อมในการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จด้านด�าเนินการตามยุทธศาตร์การเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีน ร้อยละ 77 รปูแบบเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คือ มาตรฐานการให้บริการและขีดความสามารถ

ของบุคลากร ระบบการคมนาคมขนส่ง ขีดความ

สามารถของผู ้ประกอบการท้องถ่ิน และระบบ 

โลจิสติก 

 ฉัฐมณฑน ์  ทองสมจิตติ์  และคณะ.  

(2560, น. 31). บุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน ผลการวิจยัพบว่า (1) นโยบายส่งเสรมิจาก

ภาครัฐบาลเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญมากต่อ

ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า และปัจจัยด้าน
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ต้นทุนสินค้า มีความส�าคัญรองลงมา ตามล�าดับ 

และ (2) ประสทิธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวสู่เศรษฐกิจอาเซียน 

ขึน้อยู่กับปัจจยัด้านความสมัพันธ์ระหว่างคู่ค้า และ

นโยบายส่งเสริมภาครัฐ ส่วนปัจจัยด้านต้นทุน

สินค้า แม้ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรงต่อ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้ากต็าม แต่มคีวาม

สัมพันธ์ทางตรงกบัปัจจยัด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

คู่ค้าและนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล

 องัคณา ธรรมสจัการ และ สายฝน ไชยศร.ี 

(2558, น. 46-50) พฤติกรรมการค้าชายแดนไทย-

มาเลเซียในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า 

พฤติกรรมการค้าส่วนใหญ่ค้าปลีก สินค้าได้แก่ 

เสื้อผ้า รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ท�าการ

ค้ามานานมากกว่า 5 ปี ภาษาเพื่อการค้าขาย คือ 

ภาษา มาเลเซีย รองลงมาภาษาไทย ในตลาด 

ด่านนอก ส่วนตลาดหาดใหญ่ ภาษาไทย รองลงมา

ภาษาจีน ภาษามาเลเซีย ตามล�าดับ สินค้า 

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผลิตในประเทศไทย ใช้เงินสด 

สกุลบาทและริงกิต ชาวมาเลเซียนิยมซื้อเสื้อผ้า 

สินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเท่ียว โดยมาซื้อ

ด้วยตนเอง ปัญหาการค้าชายแดน ผู้ประกอบการ

กังวลเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นรงิกิตทีอ่่อนค่าลง ท�าให้

นักท่องเที่ยวลดลง การขนส่งของไทยมีปัญหาไม่

สะดวกเหมือนมาเลเซีย การกีดกันการค้าท่ีไม่ใช่

ภาษี โควต้าสินค้าผ่านแดน จ�ากัดการน�าเข้า

ข้าวสารต้องผ่านเฉพาะด่านสะเดา แนวทางแก้ไข 

เร่งสร้างทางคมนาคมในไทยให้สามารถเชื่อมโยง

กับทางประเทศมาเลเซีย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยจึงน�ามาสร้างกรอบแนวคิดในการท�าวิจัยได้

ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

ระเบียบวธีิการวจิัย 

 งานวิจัยนีใ้ช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบเชิง

สํารวจ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ และแหล่ง

ปฐมภู มิ  โดยใช้วิ ธีการศึกษาหลายวิ ธี  ได้แก่ 

การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก 

จ าก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลัก  แ ล ะก ารสั ง เก ต  โด ย มี

รายละเอียดดงันี ้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ป ระช าก ร คื อ  ห น่ วย งาน ราช ก าร ท่ี

เก่ียวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานทหาร ตํารวจ

ตระเวนชายแดน สํานักงานศุลกากรจังหวัด 

ปกครองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์

จงัหวดั สํานกังานพฒันาชมุชน ท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดั และสถาบนัการศึกษาในเขตพืน้ท่ี เป็นต้น 

หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย นกัธุรกิจ และ

ผู้ ประกอบการการค้าชายแดน โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง ด้วยวิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง จํานวน 30 คน  

เคร่ืองมือวจิัย 

งานวิจยันีใ้ช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่ง

โครงสร้าง โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

และมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์โดยรวมมีค่า 

0.85   

วธีิการเกบ็ข้อมูล  

งานวิจัยนี ้มีวิธีการเก็บข้อมูล โดยแบ่ง

ตามลกัษณะของข้อมลูเพ่ือการวิจยัดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เป็น

การศึกษาภาคสนาม เพ่ือสํารวจและรวบรวม

ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของพืน้ท่ี  

2. ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ท่ี มี

ส่วนได้และส่วนเสีย อาทิ ข้าราชการในเขตพืน้ท่ี

จํานวน 15 คน กลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนและ

ผู้ ประกอบการการค้าชายแดน จํานวน 10 คน 

กลุ่มนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในเขตพืน้ท่ี 

จํานวน 5 คน รวมจํานวน 30 คน  

การสํารวจช่องทางการค้า/การแขง่ขนั 

 

แนวทางการพฒันาการค้าขายบริเวณเขต

การค้าชายแดนพืน้ท่ีจงัหวดัแมฮ่่องสอน 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมประชาชน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้ ใช ้ วิ ธีด�าเนินการวิจัยแบบ 

เชิงส�ารวจ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ และ 

แหล่งปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี ได้แก่  

การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผูใ้ห้ข้อมลูหลกั และการสงัเกต โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ หน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง 

ประกอบด้วย หน่วยงานทหาร ต�ารวจตระเวน

ชายแดน ส�านักงานศุลกากรจังหวัด ปกครอง

จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 

ส�านักงานพัฒนาชุมชน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

และสถาบนัการศกึษาในเขตพ้ืนที ่เป็นต้น หน่วยงาน

ภาคเอกชน ประกอบด้วย นักธุรกิจ และผู้ประกอบ

การการค้าชายแดน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วย 

วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

จ�านวน 30 คน 

 เครื่องมือวิจัย

 งานวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ 

ก่ึงโครงสร้าง โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื 

และมีค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์โดยรวมมีค่า 

0.85 

 วิธีการเก็บข้อมูล 

 งานวจิยัน้ี มวิีธีการเก็บข้อมลู โดยแบ่งตาม

ลักษณะของข้อมูลเพื่อการวิจัยดังนี้

 1. ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary data) เป็นการ

ศึกษาภาคสนาม เพ่ือส�ารวจและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 

 2. ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชงิลกึกับผูท่ี้มส่ีวนได้

และส่วนเสีย อาทิ ข้าราชการในเขตพ้ืนท่ีจ�านวน  

15 คน กลุม่นักธุรกิจภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ

การค้าชายแดน จ�านวน 10 คน กลุ่มนักวิชาการ 

ในสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่ จ�านวน 5 คน  

รวมจ�านวน 30 คน 

 3. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางวชิาการ 

บทความวิจัย วารสาร นิตยสาร รายงานการวิจัย

และรายงานประจ�าปี 

 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง โดยมีการเสวนากลุ ่ม  

จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา โดยรวบรวมวิเคราะห์และ

สังเคราะห์แนวคิดสรุปเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

 ผลการส�ารวจช่องทาง-ท่าข้าม เขตการค้า

ชายแดนบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

พบว่า  จงัหวัดแม่ฮ่องสอนมช่ีองทางไปยังสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมา  จ�านวน  30  ช่องทาง  

ประกอบด้วย (1) หารเด็ด (2) ห้วยผึ้ง (3) รักไทย 

(4) ปางโยน (5) ไม้สะเป่ (6) ดอยแสง (7) ทะนาค

วาย (8) น�า้เพียงดนิ (9) แม่สรุนิทร์ (10) นาหัวแหลม 

(11) แม่เงา (12) แม่เงาน้อย (13) ห้วยนา (14)  

ห้วยต้นนุ่น (15) พะแข่ (16) พะโท (17) ห้วยเดื่อ 

(18) เสาหิน (19) ดอยผาต้ัง (20) ดอนอ่างหลี  

(21) ดอยคู (22) ปุงยาม (23) ปางคอง (24)  

ดอยหลกัแต่ง (25) ไม้กาย (26) ขุนห้วยน�า้เพียงดิน 

(27) ไม้ล้น (28) ป่าแปก (29) หัวราง และ (30)  

คายหลวง นอกจากนี้ยังมีท่าข้ามไปยังสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมยีนมา จ�านวน 9 ท่าข้าม ประกอบด้วย 

(1) เวยจี (2) สบแงะ (3) โกป๊ะ (4) แม่สะเกิบ  

(5) ท่าตาฝ่ัง (6) แม่สามแลบ (7) สบเมย (8) สบยวม 
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และ (9) ทูวาหลู่ ดังภาพที่ 2 (การจัดการการค้า

ชายแดน, 2562, น. 4)

 ทางการไทย (หน่วยงานทหาร) และ

ทางการเมียนมา ท�าข้อตกลงร่วมกันให้ประชาชน

ทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่เพื่อแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย

สินค้าและบริการต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นครั้งคราว  

โดยอนุโลม อีกท้ังมีกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน

ทั้งสองประเทศ เช่น การท�าบุญตักบาตรสองแผ่น

ดินในเทศกาลส�าคัญทางศาสนา การแข่งขันกีฬา

เชือ่มความสมัพันธ์ระหว่างบ้านพ่ีเมอืงน้อง เป็นต้น 

 ช่องทาง-ท่าข้ามยังไม่มีการส�ารวจอย่าง

เป็นทางการเพ่ือสนับสนุนให้เป็นจุดผ่อนปรน

ชั่วคราว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงาน

ราชการและประชาชนอยากให้เปิดเป็นจดุผ่อนปรน

ในพื้นที่บางแห่งที่มีความพร้อม เช่น ดอยหลักแต่ง 

และรักไทยเป็นต้น

ภาพที่ 2 ช่องทาง-ท่าข้ามไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่มา : การจัดการการค้าชายแดน (2562, น. 4)
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ส่วนผลการส�ารวจจุดผ่อนปรนเขตการค้าชายแดน

บรเิวณพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา พบว่า เมือ่วันที่ 

27 เมษายน 2554 ได้มีประกาศ ศูนย์สั่งการ

ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนด ้านเมียนมา  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ก�าหนดให้มีจุดผ่อนปรน

จ�านวน 5 จุดผ่อนปรน ประกอบด้วย (1) จุดผ่อน

ปรนห้วยผึง้ (2) จดุผ่อนปรนน�า้เพียงดิน (3) จดุผ่อน

ปรนห้วยต้นนุ ่น (4) จุดผ่อนปรนเสาหิน และ  

(5) จดุผ่อนปรนแม่สามแลบ ดงัภาพท่ี 3 (การจดัการ

การค้าชายแดน, 2562, น. 5)

 นอกจากนี้การเข้า-ออกระหว่างประเทศ 

จะมีหน่วยงานทหารของท้ังสองประเทศตรวจสอบ

ประวัติและลงบันทึกเวลาการเข ้า-ออก และ 

มีก�าหนดเวลาการกลับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  

ซึง่จดุผ่อนปรนบางแห่งหากได้รบัการพัฒนาให้เป็น

เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนมีโอกาสเปลี่ยน 

เป็นจุดผ่อนปรนถาวรเหมือนด่านแม่สาย และ 

ด่านแม่สอดได้ เช่น จุดผ่อนปรนห้วยผึง้ อ�าเภอเมอืง 

และจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อ�าเภอขุนยวม

ภาพที่ 3 จุดผ่อนปรนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา : การจัดการการค้าชายแดน (2562, น. 5)

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนใน

การค้าขายสินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 7 ด้าน พบว่า 

 1. ลักษณะการท�าธุรกิจ

  การท�าธุรกิจมลีกัษณะเป็นการค้าปลกี 

และมีตัวแทนรับสินค้าจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไป

ขายยังฝั่งประเทศเมียนมา และมีการแลกเปลี่ยน

ซือ้ขายสนิค้าระหว่างกนัแบบเรยีบง่าย ซื้อขายเป็น

เงินสด หรือเงินผ่อนตามแต่จะตกลงกันเป็นการ

ภายใน

 2. ประเภทสินค้าที่ค้าขาย

  สินค้าที่ท�าการค้าขายส่งออกไปยัง

ประเทศเมยีนมาเป็นประเภทสนิค้าอปุโภค-บรโิภค 

โดยสินค้าส่งออกท่ีคนเมียนมานิยม คือ เบียร์

กระป๋อง น�้ามัน เครื่องดื่มชูก�าลัง เช่น สปอนเซอร์ 

น�้าดื่ม น�้าอัดลม สบู่ ยาสีฟัน และเส้นก๋วยเตี๋ยว
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ภาพที่ 3 สินค้าอุปโภค – บริโภค ที่ขายในฝั่งเมียนมา

ที่มา : การจัดการการค้าชายแดน (2562, น. 8)

 ส่วนสินค้าน�าเข้ามายังประเทศไทยเป็น

สินค้าเกษตร เช่น โค กระบือ ถั่ว งา พริกแห้ง ดีบุก 

เนื่องจากค่าแรงเมียนมาถูกกว่าค่าแรงไทย 

 ท้ังน้ีการน�าสินค้าเข้า-ออกนั้นต้องได้รับ

การอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ก่อน เพราะสนิค้าน�าเข้า-ส่งออกนัน้จะมข้ีอก�าหนด

คือ ของต้องห้าม และของต้องก�ากับ ของต้องห้าม 

คอื ของผดิกฎหมายซึง่ห้ามน�าเข้าทกุกรณี ส่วนของ

ต้องก�ากับ คือ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนท่ีเท่าน้ัน ซึ่งคือผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการค้าชายแดน โดยท่ัวไปคือ 

ผู้ว่าราชการสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้น�า

เข้า-ส่งออก หากมกีารส่งออกต้องมกีารระบจุ�านวน 

สี ทะเบียนรถ อย่างชัดเจน (การจัดการการค้า

ชายแดน, 2562, น. 9)

 3. แหล่งผลิตสินค้าที่จ�าหน่าย

  ชาวเมียนมานิยมใช้สินค้าอุปโภค-

บริโภคท่ีมแีหล่งผลติในประเทศไทยมากกว่าสนิค้า

ที่ผลิตในจีน เน่ืองจากสินค้าของประเทศไทยมี

ความทนทานกว่า ประณีตกว่า โดยผูบ้รโิภคเมยีนมา
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ภาพที่ 3 จดุผอ่นปรนของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที่มา : การจดัการการค้าชายแดน (2562, น. 5) 
  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนใน

การค้าขายสินค้าบริเวณเขตการค้าชายแดนพืน้ท่ี

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 7 ด้าน พบวา่  

1. ลักษณะการทาํธุรกจิ 

 การทําธุรกิจมีลกัษณะเป็นการค้าปลีก 

และมีตวัแทนรับสินค้าจากตวัเมืองแม่ฮ่องสอนไป

ขายยังฝ่ังประเทศเมียนมา และมีการแลกเปล่ียน

ซือ้ขายสินค้าระหว่างกนัแบบเรียบงา่ย ซือ้ขายเป็น

เงินสด หรือเงินผ่อนตามแต่จะตกลงกันเป็นการ

ภายใน 

2. ประเภทสินค้าที่ค้าขาย 

 สินค้าท่ีทําการค้าขายส่งออกไปยัง

ประเทศเมียนมาเป็นประเภทสินค้าอปุโภค-บริโภค 

โดยสินค้าส่งออกท่ีคนเมียนมานิยม คือ เบียร์

กระป๋อง นํา้มัน เคร่ืองด่ืมชูกําลงั เช่น สปอนเซอร์ 

นํา้ด่ืม นํา้อดัลม สบู ่ยาสีฟัน และเส้นก๋วยเต๋ียว 

 

 
 

ภาพที่ 3 สนิค้าอปุโภค – บริโภค ท่ีขายในฝ่ังเมียนมา 

ที่มา : การจดัการการค้าชายแดน (2562, น. 8) 

กล่าวว่าซ้ือของใช้ท่ีมาจากประเทศจีน 3 ครั้ง 

เท่ากับซื้อของใช้ที่มาจากประเทศไทยเพียงครั้ง

เดียว ดังนั้น คนเมียนมาจึงนิยมใช้ของไทย แม้ว่า

สนิค้าของประเทศจนีจะมรีาคาถูกกว่าก็ตาม (อดุม 

หมั่นศึกษา, 2562, สัมภาษณ์)

 4. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย

  ผู ้ประกอบการใช้ภาษาไทย ภาษา 

ท้องถ่ิน เช่น ภาษาไทใหญ่ ภาษากะเหรี่ยง และ

ภาษาเมียนมา และมีผู ้ประกอบการบางรายใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารเพ่ือตดิต่อซือ้ขายสนิค้า

ระหว่างกัน

 5. การคมนาคมขนส่ง

  การขนส่งมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การ

ขนส่งสินค้าใช้วิธีขนส่งทางบก โดยรถยนต์บรรทุก 

และรถยนต์กระบะแบบท้ายรถยนต์ของฝั่งไทย 

ชนท้ายรถยนต์ของฝ่ังเมยีนมาขนถ่ายสนิค้าระหว่าง

กัน เพราะรถยนต์ของไทยไม่สามารถข้ามไปฝั่ง 

เมียนมาได้ สินค้าท่ีข้ามไปฝั ่งเมียนมาต้องใช้

รถยนต์ของเมียนมาเท่านั้น ทั้งน้ีในส่วนของ 

โค กระบือนั้นใช้การขนส่งทางเท้าเท่านั้น และวิธีที่ 
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2 การขนส่งโดยวิธีทางเรือ ผู้ประกอบการจะว่าจ้าง

เรือบรรทุกสินค้าข้ามฝั่งไทย–เมียนมา ซึ่งต้องมี 

การตรวจสอบจากทางการของสองประเทศทุกครั้ง 

 6. การช�าระเงิน

  สินค้าท่ีซื้อขายกันช�าระด้วยสกุลเงิน 

“บาท” โดยคนเมียนมาน�าเงินจ๊าดมาแลกกับ 

ผู้ประกอบการเอกชนที่รับแลกอัตราเงินจ๊าดและ

เงินบาท 

 7. โอกาสขยายธรุกิจของผู้ประกอบการ

  จุดแรก คือ การค้าขายในจุดผ่อนปรน

ห้วยผึ้ง ทุนเดิมท่ีมีอยู่คือ โกดังสินค้า ขาดแต่การ

บรหิารจัดการให้มกิีจกรรมท่ีให้คนท้ังสองฝ่ังท้ังไทย

และเมียนมาได้ซือ้-ขายสนิค้า อาจเป็นเดือนละครัง้ 

หรือสัปดาห์ละครั้ง จากการลงพ้ืนวิจัย พบว่า  

มีรถรับจ้างขนส่งสินค้าไปยังเมียนมาทุกวัน 

  จุดที่ 2 คือ การค้าขายในจุดผ่อนปรน

ห้วยต้นนุ่น ทุนเดิมที่มีอยู่คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และอ�าเภอแม่แจ๊ะ ฝ่ังประเทศเมยีนมา ได้ท�าความ

ตกลงท�าตลาดนัดสองแผ่นดิน โดยมีการน�าสินค้า

ของฝั ่งไทย และฝั ่งเมียนมาไปขายในบริเวณ 

ตลาดนัดของอ�าเภอแม่แจ๊ะ เป็นประจ�าทุกปี  

ซึง่สามารถขยายเวลาจดักิจกรรม หรอืเพ่ิมกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรมและกีฬาเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

  ทั้ง 2 จุดนี้ ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการให้มีกิจกรรมท่ีให้คนท้ังสองฝั่งทั้ง

ประเทศไทยและประเทศเมยีนมาได้ซือ้-ขายสนิค้า

กันเป็นประจ�า และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ท้ังนี้ควรมีการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น  

มกีารขยายก�าลงัการผลติสนิค้าต่าง ๆ  เข้ามาในพ้ืนท่ี

อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้นเพ่ือ

เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งจากกรุงเทพฯ มายัง

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและส่งต่อไปยังประเทศเมยีนมา 

และมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการค้าขาย

ให้มากข้ึนเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

 จากผลการส�ารวจและผลการวิเคราะห์

พฤติกรรมของประชาชน จึงได้เป็นแนวทางการ

พัฒนาการค้าขายบริเวณเขตการค้าชายแดนพ้ืนที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ว่า 

 1. ควรเสนอจังหวัดแม่ฮ่องสอนก�าหนด

แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาจุดผ ่อนปรนที่มี

ศักยภาพความพร้อมเป็นต้นแบบน�าร่องยกระดับ

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าการลงทุนชายแดน

ไทย-เมียนมา

 2. ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล 

เพ่ือก�าหนดให้บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

ไทย-เมียนมา เช่น จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุน เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูค่าการค้า และ

ดึงดูดนักลงทุนชาวไทยเข้ามาค้าขาย 

 3. ควรมกีารปรบัปรงุเรือ่งระบบภาษ ีและ

ข้ันตอนการน�าสินค้า เข้า-ออก ประเทศให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว 

 4. ควรมกีารจดัแผนผังของตลาดมติรภาพ

ชายแดนไทย-เมยีนมา และก่อสรางส่ิงอ�านวยความ

สะดวกเพ่ิมเติม เช่น สถานที่จอดรถ ห้องสุขา  

ศนูย ์อาหาร เ พ่ืออ�านวยความสะดวกให ้แก ่  

นักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้มี

จ�านวนมากขึ้น 

 5. ควรมีการจัดต้ังศูนย์สั่งการชายแดน

และศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับตลาดมติรภาพ

ชายแดน ไทย-เมียนมา เพ่ือเป็นศูนย์อ�านวย 

ความสะดวกด้านข้อมลูให้แก่ นักลงทุน ผูป้ระกอบการ 

และนักท่องเที่ยว
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สรุปและอภิปรายผล

 ช่องทาง-ท่าข้าม เขตการค้าชายแดน

บรเิวณพ้ืนทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีท้ังหมด

จ�านวน 39 แห่ง และมีจุดผ่อนปรนจ�านวน 5 แห่ง 

ซึ่งได้มีการท�ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการระหว่างกันของชาวไทยกับชาวเมียนมามา

โดยตลอด ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสร้างมูลค่าเพ่ิม 

สร้างรายได้ และส่งเสริมสินค้าและบริการระหว่าง

กันแบบกัลยาณมิตร และเกิดคู่ค้าขายท่ีผูกพันกัน

เป็นอย่างด ีท�าให้เกิดมติรภาพของประชาชนท้ังสอง

แผ่นดนิให้มัน่คงย่ังยืนสบืไป สอดคล้องกับงานวิจยั

ของนวรตัน์  นธิิชยัอนนัต์ (2556, น. 109) ทีก่ล่าวว่า 

จุดผ่อนปรนทา งการค้าช่องกร่าง จึงนับว่าเป็น 

ตลาด ระบายสิ นค้าจุดเล็ก ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ 

และสามารถที่ จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

จงัหวัดสรุนิทร์พร้อมท้ังเป็น จดุเชือ่มโยงความสมัพันธ์

ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทีจ่ะช่วยกระดับความ

สัมพันธ์อันดีตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ 

 ส่วนพฤติกรร มประชาชนในการค้าขาย

สินค้าบริเวณ เขตการค้าชายแดนพ้ืนท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ส่วนมากพฤติกรรมของประชาชน 

ชาวไทยมีการเ ลือกวิธีท�าธุรกิจแบบค้าปลีก และ 

มีตัวแทนรับสินค้าจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปขาย

ยังฝั ่งเมียน มา โดยชาวเมียนมานิยมใช้สินค้า

อปุโภค-บรโิภคท่ีมแีหล่งผลติในไทยในขณะท่ีชาวไทย

นิยมซื้อขายแ ลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรจาก

ชาวเมยีนมา ภาษาทีใ่ช้สือ่สารกันส่วนมากใช้ภาษา

ไทยและภาษาท้องถ่ิน ส�าหรบัวธีิการขนส่งสนิค้าใช้

ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ การช�าระเงินค้าสินค้า

และบรกิารใช้สกุลเงนิบาท และผูป้ระกอบการเสนอ

ให้มีการพิจา รณาเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือสร้างรา ยได้ให้กับประชาชนสองแผ่นดิน และ

เป็นการขยายโ อกาสทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า 

ต่อไป สอดคล้ องกับงานวิจัยของเทพรักษ์ สุริฝ่าย 

และ ล�าปาง แม่นมาตย์ (2561, น. 153) ที่กล่าวว่า 

สินค้าที่น�ามา จ�าหน่ายบริเวณชายแดนจังหวัด

หนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

กับประเทศลาว ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอปุโภค บรโิภค 

ซึ่งมีการซ้ือข า ย แลกเปล่ียนกันแบบกัลยาณมิตร 

ที่มีความผูกพันระหว่างสองแผ่นดินเป็นอย่างดี 

 ทัง้นีแ้นวทางการพัฒนาการค้าขายบริเวณ

เขตการค้าชายแด น พ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ ่องสอน  

ควรมีการเสนอนโ ย บ ายไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และรัฐบาล เพ่ื อ ก�าหนดจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ

ความพร้อมเป็นต้ น แ บบน�าร่องเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษการค้าการ ล ง ทุนชายแดนไทย-เมียนมา  

เพื่อเกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า และดึงดูดนักลงทุน

ทั้งชาวไทยและช า ว ต่างชาติเข้ามาค้าขาย โดย

ปรับปรุงเรื่อง ร ะ บ บภาษี และข้ันตอนการน�า 

สินค้า เข้า-ออก ประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

รวมทั้งมีการจั ด ตั้งศูนย์สั่งการชายแดนและ 

ศูนย์ประชาสมัพันธ์เพ่ือเป็นศูนย์อ�านวยความสะดวก

ด้านข้อมูล และ ค ว า มปลอดภัยให้แก่ นักลงทุน  

ผู้ประกอบการ แ ล ะ นักท่องเที่ยว ประชาชนใน

บริเวณเขตการค้ า ช า ยแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สอดคล้องกับงาน วิ จัยของวีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ 

(2560, น. 1) กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพ้ื น ที่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน ต้อง ค�า นึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบทาง 

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคง 

ซึง่เป็นปัจจยัการพัฒนา โดยอาศยัข้อมลูและการมี

ส่วนร่วมของของ ห น่ ว ยงาน ภาครัฐ และเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะการวิจัย

 1. ควรศึกษาผลกระทบการยกระดับจุด

ผ่อนปรนทางการค้าทั้ง 5 จุดผ่อนปรนของจังหวัด

แม่ฮ ่องสอนเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือให้ได้

แนวทางที่ดีท่ีสุดในการส่งเสริมและพัฒนาการค้า

ชายแดนต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาโลจิสติกส ์การค ้า

บรเิวณเขตการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาบริเวณพ้ืนที่

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพ่ือทราบถึงปริมาณการน�าเข้า

ส่งออก เพ่ือพัฒนาช่องทาง-ท่าข้ามให้เป็นจุดผ่อนปรน 

และพัฒนาจุดผ่อนปรนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
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