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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพจังหวัดแมฮองสอนและจุดผอน
ปรนทางการคาในพื้นที่ในการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจรูปแบบของจุดผานแดนถาวรฝงทิศตะวันตก
ของประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจรูปแบบของการเปดดานจุด
ผา นแดนถาวรเพื่ อเป นประตู ทางการค าทิ ศตะวั นตกของประเทศไทย กลุมตัว อยาง 1) ผูบริห าร
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ 30 คน 2) ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนการคา
ชายแดนกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดแมฮองสอน 30 คน และ 3) ประชากรที่มีรายชื่อในทะเบียนบาน
สํามะโนครัวในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 425 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 485 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการวิ จั ย พบว า โอกาสและศั กยภาพการเปน พื้น ที่น ทีทัศนช ายแดนประตูทางการคาทิศ
ตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา ภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.65, S.D. = 0.79)
โดยมีจุดแข็ง คือ การมีพื้นที่ติดตอกับรัฐสําคัญทั้ง 3 รัฐ ประกอบดวย รัฐกะเหรี่ยง รัฐคะยา และรัฐฉาน
และโอกาส คือ รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมามีนโยบายการสงเสริมและผลักดันใหเปดเปนดานการคา
ชายแดนถาวร และผลกระทบการเป น พื้ น ที่ น ที ทั ศ น ช ายแดนประตู ท างการค า ทิ ศ ตะวั น ตก
ของประเทศไทย-เมียนมา ภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.61, S.D. = 0.87) กลาวคือ
จะสงผลกระทบในดานบวก ทางดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และดานเศรษฐกิจ
คําสําคัญ: โอกาสและศักยภาพ นทีทัศนชายแดน ประตูทางการคา
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Abstract

The objectives of this research were (1) to study opportunities and potentialities in
Mae Hong Son province and develop its checkpoint for border trade into the border
checkpoint in the western Thailand-Myanmar border riverscape and (2) to find out the
impacts on the border checkpoint. The population sampling was 485 people, including 1)
30 executive officers from private sectors and government organizations, 2) 30
entrepreneurs from the office of commercial Affairs Mae Hong Son, and 3) 425 residents in
Mae Hong Son province. The tool used for this study was a questionnaire.
The overall results revealed that the opportunities and potentialities as the
trade gateway of the western Thailand-Myanmar’s border riverscape in Mae Hong Son
Province was at high level (x� = 3.65, S.D. = 0.79). The major strength is the area which
consists of three Myanmar minority states; Karen, Kayah and Shan. Therefore, Thailand
and Myanmar governments should play important role to have a policy to promote
and open a permanent border trading blockade. Moreover, the impacts on the border
checkpoint in this area was also at high level (x� = 3.61, S.D. = 0.87), which revealed the
positive impacts were on education, language and culture, quality of life and economy.
Keywords: Opportunities and Potentialities, Border Riverscape, the Trade Gateway

บทนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารประเทศ เพื่อใชเปน
กรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงาน
อยางเสรี การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ซึ่งทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนา
ตนเอง ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐาน
และโลจิสติกส ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุน การเงิน การ
บริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้นทั้งใน
เรื่องมาตรฐานสินคาและบริการ สินคาเกษตรไทยจะแขงขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินคาของ
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม การเคลื่อนยายเสรีแรงงานทักษะที่เปนทั้งโอกาสและ
อุปสรรค และการที่หลายประเทศมีเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่คลายคลึง
กัน ไม ว าจะเป น อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย เวี ย ดนาม และไทย ทําใหการพัฒนาของแตล ะประเทศตอง
คํานึงถึงความไดเปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรการคาสินคาและบริการของตนเอง
ซึ่งไทยตองผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, น. 23) การ
กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไวในแตละยุทธศาสตร ซึ่งสรุปเนื้อหา
สําคัญโดยพิจารณาตามสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย (1) ประชาคมการเมือง
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ความมั่นคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
จะเห็นไดวาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ความรวมมือทุกมิติเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางครอบคลุมรอบดานของประเทศสมาชิกในภูมิภาค
จากนโยบายระดับประเทศที่ไดมีแผนการดําเนินการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใหสอดรับ
กับพันธกิจดังกลาว รัฐบาลจึงไดใหการสงเสริมและสนับสนุนจังหวัดตาง ๆ ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกั บ
ประเทศเพื่อน อาทิ ประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา ใหมีการพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ ในสวนของจังหวัดแมฮองสอนไดมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2564 ในยุทธศาสตรที่ 2 ที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ การพัฒนา
ระบบ Logistics เพื่อรองรับการเปดประตูสูตะวันตกเมียนมาและกลุม BIMSTEC (The Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานจุดผอนปรนการคาชายแดน (2) สงเสริมการพัฒนาการคาชายแดนและยกระดับ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อการทองเที่ยวและเปดประตูสูตะวันตก และ (3) สงเสริมการ
พัฒนาการลงทุนทั้งในและนอกกลุมประเทศอาเซียน (จังหวัดแมฮองสอน, 2560)
หากพิจารณาในแงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของจังหวัดแมฮองสอนจะเห็นไดวา จังหวัดแมฮองสอนทั้ง
จังหวัดมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมา ที่สามารถพัฒนาใหเกิดการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศในการ
เปดประตูฝงตะวันตกของประเทศไทย โดยสงเสริมการเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจในรูปแบบของการคาชายแดน
ซึ่งปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนมีจุดผอนปรนทางการคาจํานวน 5 จุดผอนปรนดวยกัน และยังทําการเปดดาน
จุดผอนปรนใหมีการเจรจาทางการคาและการสงออก-นําเขาสินคาและบริการกับประเทศเมียนมา โดย 5 ดาน
จุดผอนปรนนั้นติดกับรัฐสําคัญของประเทศเมียนมา ทั้ง 3 รัฐ ประกอบดวย รัฐฉาน รัฐกะเหรี่ยง และรัฐคะยา
นอกจากนี้จุดผอนปรนการคาบานหวยตนนุน อําเภอขุนยวม ซึ่งเปนจุดผอนปรนที่หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนของจังหวัดแมฮองสอนมีความพยายามผลักดันใหจุดผอนปรนดังกลาวเปนดานการคาชายแดนถาวร
เพื่อเปนพื้นที่ในการสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อนึ่ง เสนทางของจุดผอนปรนดังกลาวมี
ระยะหางจากเมืองหลวงใหมของประเทศเมียนมาหรือกรุงเนปดอวเพียง 220 กิโลเมตรเทานั้น ทําใหจังหวัด
แมฮองสอนมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ใหเปนเขตเศรษฐกิจในรูปแบบของการคาชายแดน เพื่อสอดรับกับ
นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายของรัฐบาล
จึงทําใหผูวิจัยตั้งคําถามวาจังหวัดแมฮองสอนมีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ใหเปน
เขตเศรษฐกิจในรูปแบบของการคาชายแดน โดยการผลักดันใหเปดเปนเขตเศรษฐกิจรูปแบบของดาน
การคาชายแดนแดนถาวร เพื่อทําการติดตอทางการคาระหวางประเทศทางทิศตะวันตกของประเทศไทย
ไดหรือไม และเมื่อเปดเปนเขตเศรษฐกิจรูปแบบของดานชายแดนถาวรแลวจะมีผลกระทบตอผูมีสวนได
สวนเสียของจังหวัดแมฮองสอนอยางไร และแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมของเขตเศรษฐกิจพื้นที่
การคาชายแดนจังหวัดแมฮองสอนควรมีลักษณะอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพจังหวัดแมฮองสอนและจุดผอนปรนทางการคาในพื้นที่ในการ
พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจรูปแบบของจุดผานแดนถาวรฝงทิศตะวันตกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจรูปแบบของการเปดดานจุดผานแดนถาวร
เพื่อเปนประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง โอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดนประตูทางการคาทิศตะวันตก
ของประเทศไทย-เมียนมา: กรณีศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้
มิติดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดน ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒนา การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี
เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
และอื่น ๆ กับมิตรประเทศและเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่
11 โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่เสรีเปดกวางและเปนธรรม ดําเนิน
ยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม ๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และ
สงเสริ มความรวมมือเพื่ อการพั ฒนากั บประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560, น. 224)
มิติดานลักษณะทางกายภาพ จังหวัดแมฮองสอนมีพรมแดนที่ติดตอกับประเทศเมียนมารวม
ทั้งสิ้น ยาว 483 กิโลเมตร แบงเปนพรมแดนทางบก ยาวประมาณ 326 กิโลเมตร และพรมแดนทางน้ํา
ยาวประมาณ 157 กิโลเมตร (ดานแมน้ําสาละวิน ยาว 127 กิโลเมตร และดานแมน้ําเมย ยาว 30 กิโลเมตร)
ทุกอําเภอในจังหวัดมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเมียนมา (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ, 2555, น. 37) สอดคลองกับ จักรกริช สังขมณี (2551,
น. 214) ไดกลาววาชวงเวลาของการกําเนิดขึ้นของพรมแดนรัฐชาติตามแนวทางของภูมิรัฐศาสตรสมัยใหมใน
ยุคหลังอาณานิคม ก็คือชวงเวลาเดียวกันกับการกอตัวขึ้นของสิ่งที่ติดตามมาหลาย ๆ อยาง เชนสิ่งที่เรียกวา
“พรมแดน” “ชายแดน” “ชุมชนชายแดน” และ “กิจกรรมขามพรมแดน” นอกจากนี้ Grundy‐Warr
& Wong Siew Yin (2002, p. 115) ไดใหขอมูลวา การเคลื่อนยายของมนุษยขามพรมแดนเปนรากฐาน
ที่ทาทายมุมมองของการเมือง โดยยึดตามรัฐทางดินแดน ความสัมพันธระหวางรัฐ เอกลักษณของชาติ
และความเปนพลเมือง ซึ่งเปนแนวคิดของ “ภูมิศาสตรแหงชาติ” ซึ่งการใชตัวอยางของชาวกะเหรี่ยง
และชาวไทใหญ โดยไดสํารวจกระบวนการและรูปแบบของการยายถิ่นฐาน การโยกยายถิ่นฐานในพื้นที่
ชายแดนเมียนมาและไทย ความกังวลหลักคือ การบังคับใหพลัดถิ่นอันเปนผลมาจากความขัดแยงทาง
การเมืองและชาติพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งความปรารถนาของรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่อง “เอกภาพ
แหงชาติ”
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มิติดานกฎหมายและความมั่นคง รัฐบาลชุดปจจุบัน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
ไดมีแผนการบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 2559-2564) ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 1. จัดระบบปองกันพื้นที่ชายแดน 2. พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความมั่นคง
3. จัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 4. พัฒนาระบบ
การสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ
5. จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน 6. พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามแดน
7. ดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใชพื้นที่ที่มีปญหาเสน
เขตแดนทับซอน 8. พัฒนาระบบขาว 9. สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดนและ
10. จัดเฝาตรวจสอบพื้นที่ชายแดนฝงทะเล (สภาความมั่นคงแหงชาติ, 2559, น. 7-8)
มิติดานเศรษฐกิจและการกระจายรายได จินตนา บุญบงการ (2552, น. 75) ไดกลาววาแมวา
ในปจจุบันโลกไมไดแบงแยกโดยการเมืองและความเชื่อในแนวลัทธิ แต ก็ยังมีการแบงแยกโดยประเทศ
ร่ํารวยและประเทศยากจน ดานการคาระหวางประเทศ เรื่องนี้เปนสิ่งที่สงผลอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของโลก
การมีระบบการคาเสรีที่นําโดยประเทศกลุมทุนนิยม แตในขณะเดียวกันก็มีระบบการกีดกัน นั่นคือ มีการ
ตกลงระบบนานาชาติและสนธิสัญญาในภูมิภาคเพื่อใหมีความเขมแข็งในการคาเสรีในกลุมของตน หรือ
เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองในกลุมที่มีผลประโยชนรวมมากขึ้น อันถือไดวาเปนการกีดกันประเทศใน
กลุมอื่น ทํานองเดียวกันกับ Than (2005, pp. 43-44) ไดกลาววาโดยทั่วไปความรวมมือดานการคา
(ทางการและนอกระบบ) ความรวมมือดานแรงงาน (ตามกฎหมายและผิดกฎหมาย) และการทองเที่ยว
เปนสิ่งที่นาประทับใจ ขณะที่การลงทุนขามพรมแดนไมใชผลกระทบทางบวกของการคาขามพรมแดน
ของประเทศเมียนมา แตเปนการเพิ่มขึ้นของการจางงานและรายไดและการปรับปรุงดานความมั่นคงการ
คมนาคมและภาคสังคมในภูมิภาคชายแดน
มิติดานความสัมพันธระหวางประเทศ บูฆอรี ยีหมะ (2554, น. 244) ไดกลาวถึงตัวแสดงใน
ความสัมพันธระหวางประเทศประกอบดวย รัฐ รัฐถือเปนตัวแสดงที่สําคัญยิ่งในความสัมพันธระหวาง
ประเทศ นับตั้งแตอดีต รัฐเปนหนวยทางการเมืองที่เปนศูนยกลางในการกอใหเกิดระบบระหวางประเทศ
และตัวแสดงที่ไมใชรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบันตัวแสดงที่ไมใชรัฐมีบทบาทและอํานาจ
มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งองคการระหว างประเทศที่เกิ ดจากการที่รัฐตาง ๆ มาตกลงทําสัญญาเปนสมาชิก
รวมกันในระดับโลก ทํานองเดียวกันกับ วีรวิชญ ปยนนทศิลป (2559, น. 186) ไดใหขอคิดเห็นเรื่องการ
สรางความสัมพันธระหวางประเทศวา ธุรกิจระหวางประเทศเปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจการจัด
จําหนายสินคาและการบริการประเภทตาง ๆ รวมถึงการลงทุนระหวางสองประเทศขึ้นไป เพื่อใหเกิด
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจรวมกันและสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ โดยตองคํานึงถึงภาวะ
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย การปกครองการเมือง เทคโนโลยี ภูมิประเทศ การคมนาคมขนสง สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ
มิติดานการขนสงสินคาและบริการ ศูนยสั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานดานเมียนมา
จังหวัดแมฮองสอน (2555) ไดรายงานวาจังหวัดแมฮองสอนมีอาณาเขตติดตอกับเมียนมาทุกอําเภอ ซึ่ง
อําเภอเมืองแมฮองสอนติดตอกับรัฐฉานและรัฐคะยา อําเภอปายและอําเภอปางมะผาติดตอกับรัฐฉาน
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อําเภอขุนยวมและอําเภอแมลานอยติดตอกับรัฐคะยา อําเภอแมสะเรียงและอําเภอสบเมยติดตอกับรัฐ
กะเหรี่ยง สอดคลองกับ กรมการคาตางประเทศ (2560, น. 5) ที่ระบุวาประเทศไทยมีจุดเดนสามารถ
เชื่อมโยงสูประเทศตาง ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะภาคพื้นที่ที่ตอเนื่องกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งกัมพูชา
ลาว เมียนมา มาเลเชีย และเวี ยดนาม และขยายเชื่อมโยงไดถึงจีนและอินเดียสองตลาดที่มีจํ านวน
ประชากรรวมกันเกือบครึ่งโลก นอกจากนั้นมีการเชื่อมเสนทางคมนาคมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะความตกลงว าด วยการขนส งข ามพรมแดนภายใต ความตกลงอนุ ภู มิภาคแม น้ํ าโขง (Greater
Mekong Sub Region Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA)
มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก คณะกรรมการ กรอ.กลุม
จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ใหการสนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดแมฮองสอน มีจุดผานแดนถาวรที่
บานห ว ยต น นุ น เนื่ องจากเป น เส นทางที่ ใกล ที่สุดในการเชื่อมตอไปยังเมืองหลวงและเมืองหลัก ที่มี
ศักยภาพดานการคาของพมา ประกอบกับรัฐที่ติดกับจุดผอนปรนการคาบานหวยตนนุนเปนชองทาง BP
13 เมืองลอยกอ รัฐคะยา ซึ่งรัฐบาลเมียนมาไดมีการตกลงพูดคุยกันและสามารถควบคุมได และขณะนี้
รัฐบาลเมียนมาไดมีการกอสรางปรับปรุงถนนใกลถึงบริเวณจุดผอนปรนการคาบานหวยตนนุน และขอ
อนุญาตกอสรางถนนระยะทาง 9.7 กิโลเมตร แตยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากการเชื่อมถนน
บริเวณชายแดนเขามายังพื้นที่ฝงไทย ตองผานพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและลุมตนน้ํา ชั้น 1A จึงตอง
ขออนุญาตเพิกถอนพื้นที่ปา ประกอบกับการพัฒนาเสนทางในฝงไทยอาจสงผลกระทบตอเสนเขตแดน
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ยังมิไดดําเนินการสํารวจภูมิประเทศรวมกัน ใชเพียงแนวสันเขาเปนแนวเขตแดน
(สวนความรวมมือภาครัฐและเอกชน, 2558, น. 2)
มิติดานทรัพยากรบุคคล Legge (1995, p.93) ไดกลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยวา 10 ป
ที่ผานมาในประเทศอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาไดพูดถึงศัพทในการบริหารคําหนึ่งวา แรงงานสัมพันธและ
ไดมีการเปลี่ยนเปน การจัดการงานบุคคล และเพื่อใหเกิดความครอบคลุมจึงไดใชคําวา การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย แทนคําวาการจัดการงานบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางทักษะและกลยุทธทางดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใหมีความพิเศษกวาที่ผานมา สอดคลองกับสุณัฐวีย นอยโสภา (2557, น.123)
ไดกลาวถึงศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการแขงขั น วาบทบาทและความสําคัญของ
การคาระหวางประเทศผานชายแดนทางบกตอสังคมและวัฒนธรรม บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การคาชายแดน คือบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต นอกจากนี้ Schneider (1988, pp.238-239) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกรไดรับการ
อธิบายวาเปน “กาว” ที่ยึดเหนี่ยวองคกรไวดวยกันโดยใหความสอดคลองกันระหวางสวนตาง ๆ ของ
องคกร ซึ่งองคกรขามชาติมีความนาสนใจมากในการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมในองคกรเพื่อปรับปรุง
และควบคุมการประสานงานใหเกิดการบูรณาการ อยางไรก็ตาม ความเปนชาติยังฝงตรึงกับวัฒนธรรม
ของทองถิ่น ซึ่งความแตกตางระหวางชาติจะทําใหเกิดวัฒนธรรมที่มีความแตกตางดวยเชนเดียวกัน และ
อาจจะสงผลกระทบตอการยอมรับและใชทรัพยากรมนุษย ทั้งดานการวางแผนอาชีพ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการขัดเกลาทางสังคมอีกดวย
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มิติดานคุณภาพชีวิตของประชาชน ณัฐวัฒน ขันโท (2557, น.12) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิต
หมายถึง สภาพความเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิดและจิตใจ ซึ่งไดรวมเอา
ทุกดานของชีวิตไวหมด ซึ่งชีวิตบุคคลสามารถดํารงอยูรวมกับสังคม ไดอยางเหมาะสม โดยสามารถแสดง
มิติตาง ๆ ของคุณภาพชีวิต Patrick & Erickson (1993, p.235) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตวา
แนวปฏิบัติที่เปนระบบในการพัฒนาความทันสมัยและการนําไปปรับประยุกตใชกับสุขภาพทั้งมาตรการ
ดานคุณภาพชีวิตของนโยบายดานการดูแลสุขภาพ ซึ่งการวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากร
ด า นสุ ข ภาพด ว ยการเปรี ย บเที ย บค า ใช จ า ยและผลของนโยบายสุ ข ภาพเพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ
ผลประโยชนสูงสุด

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดนําเครื่องมือลงพื้นที่เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งประกอบดวย ประชาชนที่อาศัย
อยูบริเวณพื้นที่ดานการคาชายแดน ผูบริหารองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ขับเคลื่อนการเปดดานการคาชายแดนถาวร และผูประกอบการการคาชายแดนที่ดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจชายแดนในพื้นที่ดานชายแดน
1. ประชาชนในจั งหวั ดแม ฮองสอน 7 อําเภอ ประชากรรวมจํ านวนทั้งสิ้ น 275,884 คน
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน, 2560) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Taro
Yamane, 1970 (อางถึงใน ภัทรานิษฐ เหมาะทอง, วนิดา ทองโคตร และสุพรรณี อึ้งปญสัตวงศ, 2560,
น.6) ไดจํานวน 400 คน ที่มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%
ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 425 คน
2. ผูบริหารหรือผูแทนองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงไปที่ผูบริหารหรือผูแทนองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน
3. ผูประกอบการการคาชายแดน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไปที่ผูประกอบการ
การคาชายแดน จํานวนทั้งสิ้น 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แบบสอบถาม ผูวิจัยใชการสอบถามที่มีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามในการสอบถาม
โดยศึกษารายละเอียดโอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดนเพื่อเปนประตูทางการคาจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยไดกําหนด
ประเด็นการสอบถามในรูปแบบมิติตาง ๆ ดังนี้ มิติดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดน มิติดาน
ลักษณะทางกายภาพ มิติดานกฎหมายและความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจและการกระจายรายได มิติ
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ มิติดานการขนสงสินคาและบริการ มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับ
เปนประตูทางการคาทิศตะวันตก มิติดานทรัพยากรบุคคล และมิติดานคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี
ขอคําถาม 4 สวนไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นโอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดนประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย-
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เมียนมา พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดน
ประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ในแบบประมาณคา 5 ระดับ
และตอนที่ 4 ความคิดเห็ นและข อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเขตพื้น ที่การคาชายแดนจังหวัด
แมฮองสอน
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปประเมินขอคําถามเพื่อให
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินเนื้อหาของขอคําถามเปน
รายขอ (IOC : Index of Item Objective Congruence) และทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง/ไมเหมาะสม
0.50 – 1.00 หมายถึงเหมาะสม/เห็นดวย/ใชได ซึ่งในการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีคา
เทากับ 0.70 จากนั้นนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใชจํานวน 30 ชุด ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ระดับคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.80 และสามารถนําไปใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม โดยกลุมประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน
ไดมุงเนนสอบถามประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่จุดผอนปรนทางการคา 5 จุดผอนปรน กลุมหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ไดสอบถามผูบริหารหนวยงานหรือผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มี
สวนเกี่ยวของกับดานการคาชายแดน และกลุมผูประกอบการ ไดสอบถามผูประกอบการที่อาศัยอยูใน
พื้นที่จุดผอนปรนทางการคา 5 จุดผอนปรนที่ลงทะเบียนผูประกอบการคากับสํานักงานพาณิชยจังหวัด
แมฮองสอน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถาม ผู วิ จั ย ใช ส ถิ ติ ก ารหาค า ความถี่ (f) ค า ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ซึ่งแสดงผลในรูปแบบของตารางและการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย

จากการดําเนินการวิจัยโอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดนประตูทางการคา
ทิศตะวันตกของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ไดผลดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพ
จังหวัดแมฮองสอนและจุดผอนปรนทางการคาในพื้นที่ในการพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจรูปแบบของจุด
ผานแดนถาวรฝงทิศตะวันตกของประเทศไทย
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมตามหลักการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis (จุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค) จากนั้นนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อหาศักยภาพ โดยใชกลยุทธ TOWS
Matrix ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหพบวา
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จังหวัดแมฮองสอนมีโอกาสในการพั ฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจรูปแบบของจุดผานแดนถาวร
เพราะมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาทุกอําเภอ และติดตอกับรัฐสําคัญทั้ง 3 รัฐ คือ รัฐกะเหรี่ยง รัฐคะยา
และรัฐฉาน ซึ่งมีจุดผอนปรนทางการคาชายแดนทั้ง 3 รัฐ นอกจากนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลของเมียนมายังมี
ขอตกลงในการพัฒนาจุดผอนปรนใหเปนดานการคาชายแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนรวมกัน การ
พัฒนาเสนทางการคมนาคมเพื่อการกระจายสินคาและบริการไปยังเมืองเนปดอวเมืองหลวงใหมของเมียนมา
ซึ่งหางจากจุดผอนปรนบานหวยตนนุนประมาณ 240 กิโลเมตรเทานั้น การรวมเจรจาหยุดยิงของชน
กลุมนอยกับรัฐบาลกลางเมียนมาในเขตพื้นที่ชายแดนติดกับจังหวัดแมฮองสอนก็เปนอีกหนึ่งโอกาสที่
สรางความมั่นคงระหวางประเทศได จากการวิเคราะหโอกาสสามารถนําไปสูศักยภาพเพื่อผลักดันใหเปน
ดานถาวร เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการคมนาคมขนสงสินคาแบบครบวงจร การเชื่อมความสัมพันธ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศไดเปนอยางดี ขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละดาน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของการเปนพื้นทีนทีทัศนชายแดนประตูทางการคาทิศตะวันตก
ของประเทศไทย-เมียนมา พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน มีดังนี้
มิติดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดน โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.83,
S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ ฉบับ ป จ จุ บั น มี ยุ ทธศาสตร ที่ส งเสริ มและสนับสนุน การพัฒ นาดานการคาชายแดนมากขึ้น
(x� = 3.98, S.D. = 0.70)
มิติดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.66, S.D. = 0.82)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การสั ญ จรและการคมนาคมในจั ง หวั ด
แมฮองสอน มีความเหมาะสมในการลําเลียงสินคาเพื่อการนําเขาสงออก (x� = 3.73, S.D. = 0.79)
มิติดานกฎหมายและความมั่นคง โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.66, S.D. = 0.82)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พื้นที่ จุดผอนปรนทางการคาชายแดนในจังหวั ด
แมฮองสอน ไมขัดตอกฎหมายในการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (x� = 3.78, S.D. = 0.81)
มิติดานเศรษฐกิจและการกระจายรายได โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.64,
S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดดานการคาชายแดนถาวร
เพื่อเปนประตูทางการคาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนจะสามารถสรางเศรษฐกิจใหจังหวัดแมฮองสอนเพิ่ม
มากขึ้น (x� = 3.68, S.D. = 0.82)
มิติดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.78,
S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสัมพันธระหวางประเทศของ
ไทยและเมียนมามีความสัมพันธที่ดีตอกัน (x� = 3.97, S.D. = 0.78)
มิติดานการขนสงสินคาและบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.48, S.D. = 0.83)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดดานการคาชายแดนถาวร เพื่อเปนประตูทาง
การคาทิศตะวันตกของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนจะสามารถขนสินคาในการสงออกเพิ่มมากขึ้น
(x� = 3.58, S.D. = 0.81)
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มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก โดยภาพรวมอยูในระดับความ
คิดเห็นมาก (x� = 3.56, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หนวยงาน
องคกรภาครัฐและเอกชนของจังหวัดแมฮองสอนมีความพรอมในการเปนสถานที่ติดตอหรือประสานงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนระหวางประเทศไทยและเมียนมาได (x� = 3.62, S.D. = 0.79)
มิติดานทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.55, S.D. = 0.80)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความความพึงพอใจตอการพัฒนาใหจุดผอน
ปรนในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนเปนประตูการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย (x� = 3.68, S.D. = 0.74)

Table 1 The average and standard deviation of opportunities and potentialities in Mae
Hong Son province and develop its checkpoint for border trade into the
border checkpoint in the western Thailand- Myanmar border riverscape
Dimension
S.D.
Results
𝐱�
1. border checkpoint development strategy
3.83
0.74
much
2. physical
3.66
0.82
much
3. law and stability
3.66
0.82
much
4. economy and income distribution
3.64
0.82
much
5. international relations
3.78
0.75
much
6. transportation of goods and services
3.48
0.83
much
7. building
3.56
0.79
much
8. human resource
3.55
0.80
much
Average

3.65

0.79

much

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจรูปแบบของการเปดดานจุดผานแดนถาวรเพื่อเปนประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย
มีดังนี้
ดานการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก (x� = 3.77, S.D. = 0.83)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับความคิดเห็นมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ถาจุดผอนปรนการคา
ของจั งหวั ดแม ฮ องสอนได รั บการพั ฒนาให เปนประตู ทางการคาทิ ศตะวั นตกของประเทศไทยจะทําให
ประชาชนมีอาชีพเพิ่มขึ้น (x� = 4.01, S.D. = 0.79)
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการสาธารณสุข โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (x� = 3.20, S.D. = 0.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับความคิดเห็นปานกลาง โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ ยสูงสุด คือ ถาจุดผอนปรนการคาของจังหวัดแมฮองสอนไดรับการพัฒนาใหเปนประตูทาง
การคาทิศตะวันตกของประเทศไทยจะทําใหเกิดการลักลอบตัดตนไมมากขึ้น (x� = 3.53, S.D. = 0.88)
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ด านเศรษฐกิ จและความสั มพั นธ ระหว างประเทศ โดยภาพรวมอยู ในระดั บความคิ ดเห็ นมาก
(x� = 3.65, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับความคิดเห็นมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ถาจุดผอนปรนการคาของจังหวัดแมฮองสอนไดรับการพัฒนาใหเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก
ของประเทศไทยจะเปนโอกาสในการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน (x� = 3.95, S.D. = 0.79)
ด า นการศึ กษา ภาษา วั ฒ นธรรมและประเพณี โดยภาพรวมอยู ในระดั บความคิ ดเห็ น มาก
(x� = 3.82, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับความคิดเห็นมากทุกขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ถาจุดผอนปรนการคาของจังหวัดแมฮองสอนไดรับการพัฒนาใหเปนประตูทางการคา
ทิศตะวันตกของประเทศไทยจะทําใหมีการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาดานการศึกษาทุกระดับของทั้งสอง
ประเทศ (x� = 3.84, S.D. = 0.77)
Table 2 The average and standard deviation of impacts on the border checkpoint for
border trade into the border checkpoint in the western Thailand-Myanmar
border riverscape
Function
S.D.
Results
𝐱�
1. quality of life development
3.77
0.83
much
2. natural resource and public health
3.20
0.99
average
3. economic and international relations
3.65
0.83
much
4. education language culture and tradition
3.82
0.84
much
Average
3.61
0.87
much

คาความสัมพันธเพื่อสรางสมการพยากรณโอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดน
ประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดแมฮองสอน เปนดังนี้
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก มิติ
ดานเศรษฐกิจและการกระจายรายได มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก
และมิติดานทรัพยากร และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก มิติดานการขนสงสินคาและบริการ
และมิติดานความสัมพันธระหวางประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการสาธารณสุข พบวา ตัวแปรตนทุกตัวมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในอยูระหวาง 0.215 ถึง 0.522
ตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์ภายในสูงที่สุด ไดแก มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก
กั บมิ ติด านทรั พยากรบุ คคล (r=0.522) และตั วแปรคู ที่ มีค าสัมประสิ ทธิ์ ภายในต่ํ าที่ สุด ได แก มิ ติ ด าน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดนกับมิติดานความสัมพันธระหวางประเทศ (r = 0.215)
ดานเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ พบวา ตัวแปรตนทุกตัวมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในอยูระหวาง 0.215 ถึง 0.522
ตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์ภายในสูงที่สุด ไดแก มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับเปนประตูทางการคา
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ทิศตะวันตกกับมิติดานทรัพยากรบุคคล (r = 0.522) และตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์ภายในต่ําที่สุด
ไดแก มิติดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดนกับมิติดานความสัมพันธระหวางประเทศ (r = 0.215)
ดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี พบวา ตัวแปรตนทุกตัวมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในอยูระหวาง 0.215 ถึง 0.522 ตัวแปรคู
ที่มีคาสัมประสิทธิ์ภายในสูงที่สุด ไดแก มิติดานสิ่งปลูกสรางการรองรับเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก
กับมิติดานทรัพยากรบุคคล (r = 0.522) และตัวแปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์ภายในต่ําที่สุด ไดแก มิติ
ดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดนกับมิติดานความสัมพันธระหวางประเทศ (r = 0.215)

อภิปรายผล

จากการดําเนินการวิจัยโอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดนประตูทางการคา
ทิศตะวันตกของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดแมฮองสอน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
จากสรุปผลการวิจัยเห็นไดวา โอกาสและศักยภาพการเปนพื้นที่นทีทัศนชายแดนประตูทาง
การคาทิศตะวันตกของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหจุดแข็ง
และโอกาสของจังหวัดแมฮองสอนไดวา จังหวัดแมฮองสอนมีจุดแข็งที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาทุ ก
อําเภอ พื้นที่ชายแดนติดตอกับรัฐสําคัญ 3 รัฐ ไดแก รัฐกะเหรี่ยง รัฐคะยา และรัฐฉาน โดยมีจุดผอนปรนทาง
การคาติดตอกันทั้ง 3 รัฐสําคัญ และเปนแหลงรองรับการคมนาคมทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา นอกจากนี้
ประชาชนในพื้นที่แมฮองสอนกับเมียนมามีความสัมพันธที่ดีตอกันดวยประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความ
คลายคลึงกัน และรัฐบาลไดสงเสริมและผลักดันใหเกิดการเปดดานถาวร นอกจากนี้ยังเปนจังหวัดที่ใกล
เมืองหลวงของเมียนมา (เนปดอว) มากที่สุดในประเทศไทย มีการพัฒนาเสนทางการคมนาคมจุดการคา
ในเขตเมียนมา ชนกลุมนอยตามเขตชายแดนไดเจรจาหยุดยิงรวมกับรัฐบาลกลางเมียนมา และสามารถ
เชื่อมโยงทางการคากับประเทศที่สามได และเมื่อกําหนดปจจัยของโอกาสออกเปนมิติในแตละดาน
ประกอบดวย มิติดานยุทธศาสตรการพัฒนาดานชายแดน มิติดานลักษณะทางกายภาพ มิติดาน
กฎหมายและความมั่ นคง มิติด านเศรษฐกิจและการกระจายรายได มิติด านความสัมพัน ธระหวาง
ประเทศ มิ ติ ด า นการขนส งสิ นค าและบริ การ มิ ติ ด านสิ่ งปลู กสร างการรองรั บเป นประตู ทางการค า
ทิ ศตะวั น ตก และมิ ติด า นทรั พ ยากรบุ ค คล พบว า ทุกมิ ติมีโ อกาสและศัก ยภาพในเกณฑร ะดับ มาก
คาเฉลี่ย (x� = 3.65, S.D. = 0.79) จากเกณฑทั้งหมด 5 ระดับ โดยเฉพาะมิติดานยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ชายแดน ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = 3.83, S.D. = 0.74) สอดคลองกับ ชิตพล ชัยมะดัน และศรุติ สกุลรัตน
(2558, น.80) ไดกลาวถึงนโยบายการคาชายแดนไทย-กัมพูชา มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตตอเนื่อง
เริ่มตนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและความหมายขอบขายเรื่องความมั่นคงของรัฐซึ่งนํามาใชกับการแกไข
ปญหาชายแดน เปนการปรับเปลี่ยนนโยบายการคาชายแดนสูความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับทวิ
ภาคี และพหุภ าคี ภายใตการจัด ตั้งเขตการคาเสรีอาเซีย น (AFTA) และโครงการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) เพื่อพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมการ
พัฒนาการคา การลงทุน และการคาชายแดนในภูมิภาค เพื่อผลักดันใหเศรษฐกิจการคาชายแดน
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ไทย-กัมพูชา เติบโตอยางตอเนื่องเปนนโยบายการคาชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนไดรับการพัฒนาและยกระดับใหเปดเปน
ดานการคาชายแดนประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย มีดังนี้ 1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 2) ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการสาธารณสุข 3) ดานเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และ 4) ดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในดานตาง ๆ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x� = 3.61, S.D. = 0.84) จากเกณฑทั้งหมด 5 ระดับ ชี้ใหเห็นวา
ถาหากมีการพัฒนาและเปดดานการคาชายแดนในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนใหเปนประตูทางการคาทิศตะวันตก
ของประเทศไทยจะทําใหมีผลกระทบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขน เศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ การศึกษา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีมีแนวโนมหรือทิศทางที่ดีขึ้น ยกเวน ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีเกณฑอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (x� = 3.20, S.D. = 0.99) ชี้ใหเห็นวาถาหากเกิดการ
พัฒนาพื้ นที่ จั งหวั ดแม ฮองสอนให เป นประตู ทางการคาทิ ศตะวั นตกของประเทศไทย จะส งผลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ พศิน แตงจวง สุทธิดา เชมนะศิริ นันทิยา พรหมมา
วิศรุต แตงจวง และสุรพงษ ชูวัฒนกุล (2555, น.219) ไดกลาววา ขอมูลดานกฎระเบียบที่นับวาเปน
อุปสรรคตอการพัฒนา ไดแก พ.ร.บ.ปาไม พุทธศักราช 2484 กฎหมายปาไม ปาสงวน อุทยานแหงชาติ
และเขตรักษาพันธุสัตวปา พ.ร.ฎ.กําหนดบริเวณที่ดินปาแมสุรินทร ปาแมเงา และ ปาแมสําเพ็ง ใน
ทองที่ตําบลขุนยวม ตําบลแมเงา และ ตําบลแมกิ๊ อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนเขตรักษา
พันธุสัตวปา พ.ศ. 2543 (ราชกิจจานุเบกษา, 2543, น.13) ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนาเขตพื้นที่การคา
ชายแดนในจังหวัดแมฮองสอน

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

1. ควรทําการศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนพหุวัฒนธรรมบนความหลากหลายของ
เชื้อชาติหลังการเปดดานการคาชายแดนเพื่อเปนประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย
2. ควรศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการเปดดานการคาชายแดนเพื่อเปน
ประตูทางการคาทิศตะวันตกของประเทศไทย
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