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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
สภาพปจจุบันของตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) 2) ศึกษาและสังเคราะหรูปแบบความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) และ
3) เสนอรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดน
ไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) คณะผูวจิ ัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ
รายบุคคล และการสัมภาษณกลุม กับผูใหขอมูลสําคัญ และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหและสังเคราะห
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เนื้อหา แลวสรุปเปนความเรียงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัย 1) จากการศึกษาสภาพปจจุบันของ
ตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) พบวา จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมและซื้อสินคาที่วาง
จําหนายในตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) นอยลงกวาเมื่อกอนมาก แมจะเปนเชาวันเสารที่มี
ตลาดนัด เนื่องจากไมมีสินคาและกิจกรรมแปลกใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว กลวยไมปา จากสหภาพเมียนมาที่เคย
เปนสินคายอดนิยมก็ถูกหามนําเขามาจําหนาย ตลาดสินคา “แบกะดิน” ก็หายไป มีสรางอาคารสําหรับขาย
สินคาเขามาทดแทน กลุม/องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการคาระหวางไทย-เมียนมาก็มักเนนการคาขาย
ระหวางประเทศมากกวาการคาขายในตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) เนื่องจากขอจํากัดในเรื่อง
พื้นที่ตั้งของตลาดดานสิงขรที่เปนที่ดิน ส.ป.ก. ของสํานักงานปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินของกรมปาไม
ที่ยากตอการพัฒนาเพราะติดขัดในขอกฎหมายวาดวยวัตถุประสงคของการใชที่ดิน นอกจากนี้ยังมีเรือ่ งความ
มั่นคงระหวางประเทศ ทําใหหนวยงานดานการปกครองตองเขามาควบคุมดูแลแทนองคการบริหารสวนตําบล
2) จากการศึกษาและสังเคราะหรปู แบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนา
ตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) พบวา ปจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันในการบริหาร
จัดการตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) รูปแบบผูนํา ผูตาม (Leader-Follower Relationship)
โดยที่หนวยงานภาครัฐเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การวางโครงสราง และการวางกรอบความ
รวมมือ สวนหนวยงานภาคเอกชนจะเปนผูต ามในการปฏิบตั ิ สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโลจิสติกส
และโครงสรางพื้นฐานที่จะอํานวยความสะดวกในดานการคา ซึ่งภาคเอกชนใหความรวมมือในดานการลงทุนและ
นําสินคามาจําหนาย 3) รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาด
การคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) ที่ควรสรางขึ้นคือ รูปแบบที่ภาครัฐยังคงควรเปนผูนําและภาคเอกชน
ควรเปนผูต าม โดยจัดตั้งองคกรหรือกลุมที่มีกรรมการประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
คาขายสินคาเขามาบริหารจัดการตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) เปนการเฉพาะ และใหมี
ลักษณะความรวมมือตามแบบ 4C’s ที่มีทั้งการรวมมือ (Cooperation) การรวมแรงรวมใจ (Collaboration)
การประสานงาน (Coordination) และการสื่อสารแบบสองทาง (Communication) เพื่อพัฒนาตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) ใหเปนแหลงทองเที่ยวโดยการสรางสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมใหนักทองเที่ยวมีสวนรวม ความสะดวกในการเขาถึง ที่พัก และบริการตางๆ ที่จําเปน
คําสําคัญ : รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน /
ตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) / จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ABSTRACT
The study on model of public and private cooperation in finding ways to develop the ThaiMyanmar border trading market (Dan Singkhon) in Prachuap Khiri Khan Province was a
qualitative research aiming to: 1) study the current conditions of the Thai-Myanmar border
trading market (Dan Singkhon), 2) study and synthesize the model of public and private
cooperation in finding ways to develop the Thai-Myanmar border trading market (Dan
Singkhon) in Prachuap Khiri Khan Province, and 3) propose a model of public and private
cooperation in finding ways to develop the Thai-Myanmar border trading market (Dan
Singkhon) in Prachuap Khiri Khan Province. The data were collected by means of document
analysis, observation, individual interview, and group interview with key informants and
beanalyzed by using content analysis and synthesis, then, summarized into narrative and
descriptive forms according to the research objectives. The research results 1) According to
the study of the current conditions of the Thai-Myanmar border trading market (Dan Singkhon),
it was found that the number of tourists visiting and buying products sold in the Thai-Myanmar
border trading market (Dan Singkhon) were lower than before even on Saturday morning with
a flea market because there were no new products and activities able to attract tourists. Wild
orchids from the Union of Myanmar, which used to be a popular product, were banned from
being sold. The "Bae Ka Din" or “on the ground” market was gone. The buildings had been
constructed for selling the products instead. Groups or organizations related to Thai-Myanmar
trade development tended to focus more on international trade than trade in the ThaiMyanmar border trading market (Dan Singkhon) due to restrictions on the location of Dan
Singkhon market, which was on the lands under Agricultural Land Reform Office and the
Department of Forestry which were difficult to develop because of obstruction in the law on
land use objectives. There was also an international security issue, causing the governing
agencies to control the area instead of the sub-district administrative organization. 2) From the
study and synthesis of the model of public and private cooperation in finding ways to develop
the Thai-Myanmar border trading market (Dan Singkhon), it was found that the public and the
private sectors cooperate in the management of the market. The Thai-Myanmar border (Dan
Singkhon) in the form of a leader-follower relationship, with public agencies leading on the
policy setting, planning, structuring, and determining the cooperation framework, whereas the
private sector followed in practice. Most of them were about the development of logistics
and the infrastructure which facilitated the trade and the private sector cooperated in the
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investment and selling products. 3) The proper model of public and private cooperation in
finding ways to develop the Thai-Myanmar border trading market (Dan Singkhon) was that the
government should still be a leader and the people should be a follower, by establishing an
organization or group with commitees consisting of public and private sectors involved in the
trade of goods to specifically manage the Thai-Myanmar border trading market (Dan Singkhon).
And, there should be a cooperation in the form of 4C's (Cooperation, Collaboration,
Coordination, and Communication) for developing the Thai-Myanmar border trading market
(Dan Singkhon) to become a tourist destination by creating attractions, amenities, activities (for
tourists to participate), accessibility, accommodations, and ancillary services.
Keywords : Model of Public and Private Cooperation /
Thai-Myanmar Border Trading Market (Dan Singkhon) /
Prachuap Khiri Khan Province
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จังหวัดประจวบคีรีขันธในฐานะหนวยงานภาครัฐไดดาํ เนินการกําหนดยุทธศาสตรจังหวัดครอบคลุมทุก
ดานในการพัฒนาเขตพื้นที่การปกครองรวม 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) เสริมสรางความโดดเดนดานการ
ทองเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณของจังหวัด 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในดานการผลิต และแปรรูป
สับปะรด มะพราวและสินคาเกษตรสูตลาดโลก 3) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การทองเที่ยวดานสิงขร
และอาเซียน 4) เสริมสรางความมัน่ คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมปิ ญญาไทยและ 5) เสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอมทีส่ มดุล Planning and Budget Division, Prachuap
Khiri Khan Provincial Administrative Organization. (2016, pp.46-48) และในยุทธศาสตร ขอ 3 เปนการ
สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การทองเที่ยวดานสิงขร และอาเซียน และกําหนดทางเลือกกลยุทธที่คิดวามี
โอกาสประสบความสําเร็จมากที่สดุ มาพัฒนาดานสิงขรตลาดการคาชายแดน ซึ่งเปนจุดผอนปรนการคาพิเศษที่
อยูระหวางการเตรียมความพรอมที่จะยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรจึงตองจัดเตรียมอาคารสถานที่และระบบ
การดําเนินงานตางๆ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรวมทั้ง การใหบริการที่มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวตลาดชายแดน แตอยางไรก็ตามการยกระดับตลาดการคา
ชายแดนดานสิงขรใหเปนดานผานแดนถาวรยังไม ประสบความสําเร็จ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธใหกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนไดรบั รู ทําใหขาดขอมูลที่มคี วามชัดเจนสงผลใหภาคธุรกิจเขามาลงทุนไมมาก
พรอมทั้งขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน รวมถึงเสนทางการเดินทางเขาไปลงทุนยังไมสะดวกและ
ครอบคลุมทุกจุดการคา ปญหาดานการขนสงผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งการลงทุนในเมียนมา ตองอาศัยการ
รวมกับคนในทองถิ่น จึงทําใหการพัฒนาและการสงเสริมตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา ยังไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด และภาคเอกชนก็เขามามีสวนรวมในการดําเนินการเกี่ยวกับการคาการ
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ลงทุนติดตอคาขายบริเวณดานสิงขร ตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา ก็ยังประสบปญหาเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายการคาและการลงทุนซึ่งมีขั้นตอนที่ยุงยาก และการไดรับรูข อมูลขาวสารที่ไมชัดเจน เนื่องมาจากขาด
การประชาสัมพันธ
การผลักดันใหจุดผอนปรนดานสิงขร เปนจุดผานแดนถาวร นอกจากจะเปนจุดเปลีย่ นสําคัญของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธแลว ยังเปนจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับจังหวัดภาคกลาง ตะวันตก เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เปน
แหลงโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่ใหญที่สดุ ขณะเดียวกันยังมีความรวมมือดานการทองเที่ยวกับ
กลุม 4 จังหวัดภาคตะวันตก เชน โครงการบัตรเดียวเที่ยว 4 จังหวัด ซึ่งหลังการเปดจุดผานแดนถาวร และมีการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะถนนใหมีมาตรฐานมากขึ้น การคา การลงทุน และการทองเที่ยวของทั้ง
สองประเทศจะลดขั้นตอนและอุปสรรคในการคมนาคมตอไป พรอมกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศสอดรับกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี ในป 2558 สําหรับโอกาสความกาวหนา
ทางดานเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การพัฒนาตลาดบริเวณชายแดนและสงเสริมการคาชายแดน การ
สงเสริมบริการ โลจิสติกสขามพรมแดนและการแปรรูปสินคาประมงและเกษตรแปรรูปและการทองเทีย่ ว
เชื่อมโยงกับเมืองมะริดของประเทศเมียนมา เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนซึ่งมีมลู คาการคาไม
ต่ํากวาปละ 200 ลานบาท ซึ่งจะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธดีขึ้นตามไปดวยจาก
ที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา ดานสิงขรจะเปนจุดเศรษฐกิจที่สําคัญตามแนวชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
Aranyaprathet Customs House. (2014)
จังหวัดประจวบคีรีขันธไดดําเนินการเปดจุดผอนปรนดานสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพือ่ สงเสริมการคาชายแดนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ทําใหบริเวณตลาดนัดดานสิงขรมีการคาขาย
ที่สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากขึ้นวันละ 500-1,000 คน
ทําใหมีรานคาเพิม่ ขึ้นทั้งของคนไทยและรานคาของคนพมา เชน สินคาจําพวกเฟอรนิเจอร เครื่องประดับ อัญมณี
สินคาในครัวเรือน และมีการจัดตลาดนัดทุกวันเสาร ชาวพมาเดินทางเขามาซื้อสินคา อุปโภคบริโภค และนํา
สินคาจําพวกของปาและสินคาเกษตรมาจําหนาย
นอกจากนี้แลวดานสิงขรยังเปนดานที่การเชื่อมตอการเดินทางระหวางฝงไทยที่ตําบล คลองวาฬ อําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ และฝงพมา ที่หมูบานมูดอง อําเภอมะริด จังหวัดตะนาวศรี ในชวงเดือนกุมภาพันธ
จะมีการจัดงานขึ้นที่บริเวณดานสิงขร มีการแสดงวัฒนธรรมทองถิ่นของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในชวง
สงกรานตจะมีการเปดดานใหนักทองเที่ยว ไดเขาไปในสวนของหมูบา นมูดอง ซึ่งเปนหมูบานเล็ก ๆ เพือ่ ดู
วัฒนธรรมและความเปนอยูของหมูบานชายแดน โดยมีรถสองแถวใหบริการนักทองเที่ยว ดังนั้น ดานสิงขร
สามารถที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหแกชุมชน และผูป ระกอบการคาชายแดนของทั้งสอง
ประเทศได
แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการพัฒนาตลาดการคาชายแดนหรือการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายแดน ซึ่ง
ทั้งสองประการนี้ จําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะตองรวมมือกันใน
การบริหารจัดการ กํากับ ดูแล ใหบังเกิดประโยชนทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ดังนั้น
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คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจยั เรื่องรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐ กับภาคเอกชนในการแสวงหา
แนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธขึ้น เพื่อที่จะศึกษาถึง
รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา การคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร)
ควรจะเปนเชนไร และแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) คือ อยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อศึกษาและสังเคราะหรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทาง
พัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. เพื่อเสนอรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาด
การคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมายในการวิจัย
คณะผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจงจากบุคคลที่มสี วนเกี่ยวของและมีสวนได สวนเสียกับการ
พัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) มีรายละเอียด ดังนี้
1. บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เกี่ยวของกับตลาดการคาชายแดนไทย
-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. บุคลากรจากภาคเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เกี่ยวของกับตลาดการคาชายแดนไทย เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. ผูประกอบการรานคาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย
1.1 บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ จํานวน 5 คน ไดแก 1) รองผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ในฐานะประธาน การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ (กรอ. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ) 2) นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
3) ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 4) นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ และ 5) ผูใหญบานหมู 6 บานดานสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.2 บุคลากรจากหนวยงานภาคเอกชน จํานวน 5 คน ไดแก 1) ประธานหอการคาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 2) นายกสมาคมสงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุนประจวบ-มะริด 3) ประธานสภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 4) พนักงานบริษัทหินกอง สิงขร ชิปปง จํากัด และ5) พนักงาน
บริษัท มูฟวิ่ง ทัวร จํากัด
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1.3 ผูประกอบการรานคา ไดแก เจาของรานคาที่ขายสินคาดวยตนเอง ณ ตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) หมู 6 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 12 คน
ประกอบดวย ผูประกอบการรานคาที่ขายสินคาประเภทเฟอรนิเจอรไม ของฝากที่ทําจากไม ไมแกะสลัก
เครื่องประดับจากหินสี พลอยพมา ตนไม กลวยไม และไมดอกไมประดับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณที่ใชในการสัมภาษณรายบุคคลผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับตลาดการคา
ชายแดนไทย - เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน
10 คน
2. ขอคําถามในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญทีเ่ ปนผูประกอบการรานคาตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณหนาดานสิงขร หมูที่ 6 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรขี ันธจํานวน
12 คน
3 .แบบบันทึกการสังเกต เปนแบบบันทึกปลายเปด สําหรับบันทึกสภาพการณซื้อ-ขายสินคา
ประเภทของสินคา ราคาสินคา ทําเลลักษณะที่ตั้งรานคา ตลอดจนภาษา วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมตางๆ
การดําเนินการวิจัย
1. การวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 และ
ครั้งที่ 2/2562 ของคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (กรอ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
2. การเขารวมสังเกตการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ หองเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. การสัมภาษณรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น.
ณ หองทํางานของรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกี่ยวกับ
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา
(ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. การสัมภาษณประธานหอการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา
8.30 น. ณ หองเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกี่ยวกับความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
5. การสัมภาษณกลุมผูประกอบการรานคา ไดแก เจาของรานที่คาขายสินคา ประเภทเฟอรนิเจอร
ไม ของฝากที่ทําจากไม ไมแกะสลัก เครื่องประดับจากหินสี พลอยพมา ตนไม กลวยไม และไมดอกไมประดับ
จํานวน 12 คนประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ศาลาคุมไรเครา หมู 6
บานดานสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาของตลาด
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การคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
6. การสัมภาษณรายบุคคลพนักงานบริษัทหินกอง สิงขร ชิปปง จํากัด และพนักงานบริษัท
มูฟวิ่ง ทัวร จํากัด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาคุมไรเครา หมู 6 บานดานสิงขร ตําบล
คลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกี่ยวกับการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการคาชายแดน
ไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
7. การสัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง แนวทางพัฒนาตลาด
การคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทางโทรศัพท ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. การสัมภาษณ ดร. พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เลขานุการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธทางโทรศัพท
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหา
แนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
9. การสังเกตสภาพการณการซื้อขาย ประเภทของสินคา ราคาสินคา ทําเลลักษณะที่ตั้งรานคา
ตลาดชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณหนาดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา
8.00-10.00 น. ซึ่งจัดใหเปนตลาดนัดในวันเสาร ตั้งแตเชาตรูไปจนถึงชวงสายและชวงเที่ยง โดยเฉพาะชวงเชาที่
บรรยากาศ การซื้อขายสินคาจะคึกคักมากเปนพิเศษ
10. การสัมภาษณรายบุคคล ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(นายธนู มณฑาทอง) ปฏิบัติหนาที่แทนนายอําเภอเมืองประจวบคีรขี ันธ และสัมภาษณผูใหญบา น หมู 6
บานดานสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทําการผูใหญบาน หมู 6 บานดานสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกี่ยวกับความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา
(ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
11. การสัมภาษณอดีตรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ (นายปราโมทย สําเภาเงิน)
อุปนายกสมาคมสงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุนประจวบ-มะริด ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หอง 326 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเกี่ยวกับความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
แสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปจจุบันของตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธจาก
การศึกษาพบวา จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมและซื้อสินคาที่วางจําหนายในตลาดการคาชายแดนไทยเมียนมา (ดานสิงขร) นอยลงกวาเมื่อกอนมาก แมจะเปนเชาวันเสารที่มีตลาดนัด เนื่องจากไมมสี ินคาและ
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กิจกรรมแปลกใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว กลวยไมปาจากสหภาพเมียนมาที่เคยเปนสินคายอดนิยมก็ถูกหามนําเขา
มาจําหนาย ตลาดสินคา “แบกะดิน” ก็หายไป มีสรางอาคารสําหรับขายสินคาเขามาทดแทน กลุม /องคกรที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการคาระหวางไทย-เมียนมาก็มักเนนการคาขายระหวางประเทศมากกวาการคาขายใน
ตลาดการคาชายแดนไทย -เมียนมา (ดานสิงขร) เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ตั้งของตลาดดานสิงขรที่เปนที่ดิน
ส.ป.ก. ของสํานักงานปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินของกรมปาไม ที่ยากตอการพัฒนาเพราะติดขัดในขอ
กฎหมายวาดวยวัตถุประสงคของการใชที่ดิน นอกจากนี้ยังมีเรื่องความมั่นคงระหวางประเทศ ทําใหหนวยงาน
ดานการปกครองตองเขามาควบคุมดูแลแทนองคการบริหารสวนตําบล
2. รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคา
ชายแดนไทย -เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่คนพบจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอ มูลการ
วิจัย สรุปไดวา ปจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันในการบริหารจัดการตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา
(ดานสิงขร) รูปแบบผูนํา-ผูต าม (Leader-Follower Relationship) โดยที่หนวยงานภาครัฐเปนผูนําในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน การวางโครงสราง และการวางกรอบความรวมมือ สวนหนวยงานภาคเอกชนจะ
เปนผูตามในการปฏิบัติ สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโลจิสติกส และโครงสรางพื้นฐานที่จะอํานวยความ
สะดวกในดานการคา ซึ่งภาคเอกชนใหความรวมมือในดานการลงทุนและนําสินคามาจําหนาย
3. รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่คณะผูวจิ ัยนําเสนอในงานวิจัยนี้ ไดมาจากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอ มูลสําคัญ คือ รูปแบบที่ภาครัฐยังคงควร
เปนผูนํา และภาคเอกชนยังคงควรเปนผูต ามโดยการจัดตั้งองคกรหรือกลุมที่มีกรรมการประกอบดวยภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการคาขายสินคาเขามาบริหารจัดการตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร)
เปนการเฉพาะ และใหมีลักษณะความรวมมือตามแบบ 4C’s ที่มีทั้งการรวมมือ (Cooperation) การรวมแรงรวม
ใจ (Collaboration) การประสานงาน (Coordination) และการสื่อสารแบบสองทาง (Communication) เพื่อ
พัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) ใหเปนแหลงทองเที่ยวโดยการสรางสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวย
ความสะดวก กิจกรรมใหนักทองเที่ยวมีสวนรวม ความสะดวกในการเขาถึง ที่พัก และบริการตางๆ ทีจ่ ําเปน
อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 (เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา
(ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
ความนิยมชมชอบที่ลดลงของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร)
เนื่องมาจากตลาดการคาแหงนี้ขาดสินคา บริการ และกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว ทําใหตลาดมีสภาพคอนขาง
ซบเซา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Muangsornkeaw, et al. (2018, pp.27-40) ไดวิจัยเรื่อง กลยุทธการ
พัฒนาการทองเที่ยวชายแดน ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการวิเคราะห SWOT พบวา ตลาดแหงนี้มี
จุดออนดังนี้คือ สินคาที่นํามาขายบริเวณตลาดการคาชายแดน ดานสิงขร สวนใหญเปนสินคามาจากทีอ่ ื่น ยังไมมี
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สินคาที่เปนเอกลักษณของดานสิงขรจะดึกดูดใจใหนักทองเที่ยวมาซือ้ ซ้ํา และการจัดบริการตางๆ ยังไมเพียงพอ
เชน รานอาหาร ที่พัก และรานขายของที่ระลึก เปนตน
วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 (เพื่อศึกษาและสังเคราะหรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)
รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดน
ไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนแบบผูนํากับผูตาม โดยที่หนวยงานภาครัฐเปนผูนําในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน การวางโครงสราง และการวางกรอบความรวมมือสวนหนวยงานภาคเอกชนจะเปน
ผูตาม สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐานที่จะอํานวยความสะดวกในดาน
การคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Schaeffer & Loveridge, 2000, pp.175-181) ไดกลาววา ความสัมพันธ
แบบผูนํากับผูต าม เปนรูปแบบหนึง่ ที่ใชกันอยางแพรหลายระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน โดยที่หนวยงานภาครัฐ
จะเปนผูทําในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเปนการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งจะชวยสรางรายได
จากภาษีทรัพยสิ้นใหเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 (เพื่อเสนอรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการ
แสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
การเสนอรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดการคา
ชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะผูวิจยั ขอเสนอรูปแบบความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในรูปแบบการเปนผูกาํ กับผูต าม กลาววา คือ หนวยงานภาครัฐยังคงควรเปนผูนาํ
ภาคเอกชนยังคงควรเปนผูตามและสิ่งที่สําคัญก็ คือ จะตองจัดตั้งองคกรหรือกลุมที่มีคณะกรรมการประกอบดวย
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเขามาบริหารจัดการตลาดการคาชาย แดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) เปนการ
เฉพาะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Khwannet. & Arjun. (2013) ไดวิจัยเรื่อง ความรวมมือทางการคา
ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตราด-เกาะกง ผลงานวิจยั นี้ไดใหขอมูลเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความ
รวมมือทางการคาชายแดนระหวางไทย กัมพูชา เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดสูชุมชนทองถิ่นในฐานของความเปน
เจาของพื้นที่นั่น ควรจะตองจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปดวย ตัวแทนจากรัฐบาลในหนวยงานที่เกี่ยวรวมไป
ถึงตัวแทนภาคเอกชน ทั้งผูประกอบการ และผูประกอบการขนสง เพื่อใหออกแบบและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการคาตรงตาม ความตองการของผูใชงานจริง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช
1. การพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) เปนเรือ่ งละเอียดออนและสุม เสี่ยงตอ
ความมั่นคงของประเทศ และยังมีขอจํากัดดานพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของตลาด ซึ่งบางสวนเปนของกรมปาไม บางสวน
เปนของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ดิน ส.ป.ก.) การใชพื้นที่เพื่อการพาณิชยจึงตองไดรับการ
อนุญาตจากหนวยงานทั้งสอง รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทางพัฒนา
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ตลาดแหงนี้จึงตองยังคงตองเปนแบบผูนํา-ผูต าม (Leader-Follower Relationship) โดยภาครัฐทําหนาที่เปน
ผูนําและภาคเอกชนเปนผูตาม ผานกลุมหรือองคกรที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการตลาดโดยเฉพาะ ที่ใชหลักความ
รวมมือระดับการรวมแรงรวมใจ (Collaboration) และมีการประสานงานและการสื่อสารแบบสองทาง
2. เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในชุมชนคุมไรเคราที่เปนทีต่ ั้งของตลาดการคาชายแดนไทยเมียนมา (ดานสิงขร) บางสวนยังไมไดรับผลประโยชนดานรายไดที่เพียงพอตอการครองชีพจากตลาดแหงนี้ และ
องคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ ยังมีบทบาทคอนขางนอยในการดูแลตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา
(ดานสิงขร) โดยบทบาทหนาที่หลักคือการดูแลดานสาธารณูปโภคและดานการสุขาภิบาล ในขณะที่ตลาดการคา
ชายแดนควรเปนแหลงสรางรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น และการสรางรายไดใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
เปนบทบาทหนาที่หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นจึงควรใหองคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬใน
ฐานะภาครัฐเขามามีบทบาทมากขึน้ ในการมีสวนรวมแสวงหาแนวทางพัฒนาตลาดแหงนี้
3. ตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) เนนการซื้อ-ขายแลกเปลีย่ นสินคาเปนหลัก และ
ยังคงเปนสินคาเดิมๆ ทําใหไมเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวจากพื้นที่อื่นๆ จํานวนผูซื้อจึงมีแนวโนมลดลงจน
อาจทําใหตลาดแหงนี้ซบเซาลงได แนวทางการพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) จึงควรเนน
การสรางสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวในดานการตลาด (4P’s) โดยเฉพาะองคประกอบดานผลิตภัณฑ (Product) และ
การจัดกิจกรรมที่นักทองเที่ยวมีสวนรวมและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมสองแผนดินไทย-เมียนมา เปนประจําอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเรื่องรายไดของประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับจากตลาด
การคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) ทั้งจากการขายสินคาและการบริการเพื่อเปนการประเมินผลของตลาด
การคาชายแดนในดานการสงผลตอรายไดของประชาชนในทองถิ่นที่ตั้งของตลาด
2. ควรศึกษาทดลองรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาแนวทาง
พัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) โดยทดลองจัดตั้งกลุมหรือองคกรเฉพาะสําหรับการบริหาร
จัดการตลาดการคาแหงนี้ ใหมีคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของซึ่งอาจยอสวนจาก
คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ. จังหวัด) และมุงเนน
พัฒนาตลาดแหงนี้ใหเปนแหลงทองเที่ยวดวยหลักความรวมมือระดับการรวมแรงรวมใจ (Collaboration)
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอตลาดการคาชายแดนไทย-เมียนมา (ดานสิงขร) ใน
ดานตางๆ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เชน ดานสินคาและบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานกิจกรรม
สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว ดานความสะดวกในการเดินทาง เปนตน
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