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สรุปผลการศึกษาขอมูลชายแดนไทย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  (บานสิงขร ตะนาวศรี มะริด)   

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับชายแดนไทย และสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา  (บานสิงขร  ตะนาวศรี  มะริด)  มาตั้งแตป พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน  โดยทําการศึกษาขอมูล

แบบบูรณาการท้ังการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการ

จัดตั้งศูนยวิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ภายใตสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ในป พ.ศ. 2559  เพ่ือเปนศูนยกลางองคความรูในประเด็นชายแดนไทย และบานสิงขร  ผานตะนาวศรี  ไปถึง

เมืองมะริด  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  

มีการจัดตั้งศูนยเมียนมารศึกษา ภายใตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ในป พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนศูนยกลางทางวิชาการดานเมียนมาศึกษารวมถึงกลุมชาติพันธุตางๆ ใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  มีการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ

สงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาดานเมียนมาศึกษาใหกับผูสนใจจากหนวยงาน หรือองคกรท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงถือเปนพันธกิจท่ีตอบสนองสังคมทองถ่ิน ดวยการ

เปนศูนยบริการวิชาการดานเมียนมาไดเปนอยางดี 

  บทบาทชองการเปนศูนยรวมและองคความรูทางวิชาการของทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ทําการศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีดังกลาวในท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ

และการคาชายแดน  ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม  และชาติพันธุ  ดานการศึกษา ดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจและการคาชายแดน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการศึกษาศักยภาพของ

การคาชายแดนและปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการคาชายแดน จากงานวิจัยเรื่อง

การศึกษาศักยภาพและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 

บริเวณดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงพบวา บริเวณดานสิงขรมีศักยภาพดานการคาการลงทุน และดาน

การขนสงและโลจิสติกส  และมีปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือ การติดตอสื่อสาร ขอจํากัดของการนําเขาสงออก

สินคา การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  มาตรการ นโยบาย และข้ันตอนตาง ๆ ของภาครัฐ  และ

ความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ  นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดนโยบาย

สงเสริมการคาชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงพบวาปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการกําหนด

นโยบายสงเสริมการคาชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย การประกาศเปนนโยบาย 

การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และการระบุปญหา ซ่ึงขอมูลเหลานี้สามารถนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ตอไป  
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ภาพการทําถนนชวงเขาแดนนอย 

 

 

ภาพการทําถนนชวงบานทุงขา 
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ภาพการทําถนนชวงบานทุงขา 

 

ดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการศึกษาและดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกลาวโดยเฉพาะประเด็นดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่องและหลากหลาย  โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและการจัดการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย 

สิงขร มะริด และเสนทางท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีตั้งแตในประเทศไทยผานบานดานสิงขร ตะนาวศรี  ไปจนถึงเมือง

มะริด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีผลงานศึกษาวิจัย  บทความวิชาการ  และองคความรูหลายเรื่องใน

ประเด็นนี้ ไดแก การศึกษาขอมูลวิถีชีวิตคนไทยในชุมชนคนไทยพลัดถ่ินบานสิงขร  การศึกษาแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรสมัยสงครามโลก ครั้งท่ี 2  การศึกษาเสนทางการคาในสมัยอยุธยา เสนทางการเดินทัพในสมัย   

กรุงศรีอยุธยา - กรุงรัตนโกสินทร  การศึกษาเสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนหัวบาน ชุมชนหินเหล็กไฟ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  การศึกษาเสนทางทองเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตรทวารวดี -  ทุงเศรษฐี  และ

การศึกษาเสนทางทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรมะริด - สิงขร  ซ่ึงเปนเสนทางทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจและ

การตอบรับจากนักทองเท่ียวท่ีรวมพัฒนาเสนทางกับมหาวิทยาลัยเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังมีบทความวิชาการ

ท่ีแสดงใหเห็นความเก่ียวของเชื่อมโยงของเสนทางสิงขร มะริด กับประเทศไทยท่ีนาสนใจ ไดแก บทความเรื่อง

พระเจาเลียบโลก ปราบยักษ นาคสรางเมือง ตํานานทองถ่ินเมืองตะนาวศรี บทความเรื่องบานบอเมืองสาครบุรี 

ชุมชนโบราณบนเสนทางเชื่อมโยงหัวเมืองปากใต บทความเรื่องอยุธยาในเมืองประจวบฯ และบทความเรื่อง

ศิลปกรรมอยางสยามในเมืองมะริด และตะนาวศรี  
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สําหรับเสนทางทองเท่ียวสิงขร ตะนาวศรี มะริด ท่ีมหาวิทยาลัยโดยศูนยวิจัยสิงขร-มะริด

ศึกษา ไดสํารวจและจัดทําเปนเสนทางทองเท่ียวใชระยะเวลาสามวันสองคืน โดยวันแรกออกเดินทางผานแดน

ทางดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จุดแรกของเสนทางทองเท่ียวคือบานมูดอง ชมสัญลักษณของหมูบาน 

และวิถีชาวบานมูดอง  ระหวางทางผานสะพานทาแพ จุดตัดจากแมน้ําตะนาวศรีไปลงแมน้ํากุยบุรี จากนั้น

แวะพักรถ ดื่มชาพมา และอาหารวางพ้ืนถ่ินท่ี บานทรายขาว  เดินทางตอโดยระหวางทางชมแมน้ําสองชอง ชุม

ทางสยาม – พมา (อาวไทย – อันดามัน) พักรับประทานอาหารกลางวันท่ีรานอาหารไทยเมืองตะนาวศรี จากนั้น

เขาสักการะ เสาหลักเมืองตะนาวศรี ซ่ึงเชื่อกันวาหญิงสาวท่ีชื่อ พะอาวซา ไดเสียสละชีวิตเพ่ือดูแลรักษาเสา

หลักเมืองแหงนี้ ชมวัดตะนาวศรีใหญ ท่ีมีเสมาสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชมสระน้ํา

กษัตริยราชมังขลาเมืองตะนาวศรี หรือท่ีคนตะนาวศรีเรียกวา ‘เมงกะลากา’ อายุมากกวา 700 ป และสราง

ทับพระราชวังเกา   รับประทานอาหารเย็นในยานประวัติศาสตรเมือง (บานแซมมวล ไวท : ขาราชสํานักกรุง

ศรีอยุธยาท่ีเปนชาวอังกฤษ) และเขาท่ีพักโรงแรม Royal Blossom เมืองตะนาวศรี  วันท่ีสองเริ่มตนดวยการ

ชมสะพานตะนาวศรีท่ีทอดยาวรวม 500 เมตร ขามแมน้ําตะนาวศรี เปนเสนทางสัญจรหนึ่งเลน รถไมสามารถ

สวนทางได ชมคูเมืองตะนาวศรี ชมตลาดเชา และแวะดื่มชาพรอมทานอาหารเชาพ้ืนถ่ิน ชมทาเรือตะนาวศรี 

ระบบนิเวศแมน้ําตะนาวศรี และซ้ือของฝาก จากนั้นเดินทางถึงเมืองมะริด เมืองทาสําคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต

พุทธศตวรรษท่ี 13 แวะรับประทานอาหารกลางวันท่ีเมืองมะริด ท่ีคฤหาสนโคโลเนียล ริมสระน้ํา เขาชมและ

สักการะ วัดตอเจา สรางข้ึนในป พ.ศ. 2209 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช และประดิษฐาน

พระพุทธรูปแบบผสมผสานศิลปะตะนาวศรี อยุธยา และนครศรีธรรมราช พรอมชมความงดงามของพระทิพย

ภาวนานันทะอนุราษฏรรังสี อายุ 118 ป ประดิษฐานอยูบนชุกชีไมสัก มีซุมไมสักบรรจงประณีต ศิลปะมัณฑ

เลย   วัดนี้มีเจาอาวาสมาแลวท้ังสิ้น 14 รูป เจาอาวาสรูปท่ีสองเปนคนไทย ชมศาลากลางเมืองมะริด ซ่ึงเปน

อาคารในยุคอาณานิคมอังกฤษ  จากนั้นแวะรานไขมุกธรรมชาติ สินคาสําคัญของเมืองมะริดซ่ึงมีชื่อท่ีสุดใน

ประเทศพมา แลวเดินทางไปนมัสการองคพระเจดียเตนดอจี (Thein Daw Gyi) ซ่ึงเปนเจดียศักด์ิสิทธิ์

คูบานคูเมืองของมะริด สรางข้ึนในป พ.ศ. 2274 พระเจดียแหงนี้ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองมะริด พระเจดีย

ตอนลางประดับทองคําเปลวสวนยอดเจดียหุมดวยทองคําหนัก 32 กิโลกรัมยอดฉัตรประดับดวยอัญมณีมีคา

กวา 3,000 ชิ้น บริเวณใกลกันนั้นมีพระอุโบสถอายุมากกวา 200 ป และบูรณะสมัยท่ีอังกฤษเขามาปกครอง มี

ศิลปะแบบตะวันตกเขามาผสมผสาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาเลยไลย ชาวมะริดเชื่อวาหากได

สัมผัสพระบาททานแลว ความเจ็บไขจะหายไปและมีเสาบัวแปดเหลี่ยมศิลปะแบบไทยอยูดวย บนวัดแหงนี้

ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองมะริดไดครบ 360 องศาและมีหองแสดงโบราณวัตถุตางๆ มากมาย  

สําหรับวันท่ีสามจะเริ่มตนดวยการชมตลาดสดยามเชาของเมืองมะริด ทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตชาวมะริดอยาง

ใกลชิดทามกลางบรรยากาศอันแสนคึกคักของตลาด จากนั้นเดินทางออกจากเมืองมะริด  แวะชมชุมชนชาว

ไทยพลัดถ่ิน ณ หมูบานสิงขร ท่ียังคงรักษาเอกลักษณของบานเดิมในแบบไทยไว ตามประวัติกลาววาคนไทย

พลัดถ่ินในเขตตะนาวศรี หรือท่ีทางราชการเรียกวา ผูพลัดถ่ินสัญชาติพมาเชื้อสายไทยเปนกลุมชาติพันธุไทย

สยาม ท่ีถูกกวาดตอนและอพยพมาอยูตั้งแตหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2310) หลังการยึดครองของ

อังกฤษ ชาวไทยเหลานี้จึงกลายเปนสัญชาติพมา และบางสวนก็อพยพเขามาในชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

แวะบานทรายขาว  พักรถ ดื่มชาพมา อาหารวางพ้ืนถ่ิน จากนั้นเขาจุดผานแดนสิงขร เดินทางถึงประเทศไทย

โดยสวัสดิภาพ 
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คณะนักวิจัยและศึกษาดูงาน  

 

 

ครอบครัวชาวไทยสิงขร 
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ชาวบานสิงขรในเมืองโบราณสิงขร 

 

ตลาดตะนาวศร ี
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ทิวทัศนเมืองมะริด 

 

 

ทิวทัศนเมืองมะริด 
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ทิวทัศนเมืองมะริด 

 

 

ทิวทัศนเมืองมะริด 
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มหาเจดียวัดเตงดอจี้ 

 

 

เรือขามฟากแมน้ําตะนาวศรี 
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วัดแหลมยวน 

ดานการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการพัฒนา

เศรษฐกิจสรางสรรคโดยพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตามเสนทางทองเท่ียววิถีชุมชนสองพ่ีนอง และชุมชนหัวบาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑผา

ตามเสนทางสายไหมทางทะเลท่ีมีการบูรณาการองคความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจนไดผลิตภัณฑผาลาย

ตาง ๆ  ไดแก ลายทวารวดี  ลายทุงนาปาตาล  และลายครอบครัวปลาวาฬ ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณและ

สะทอนถึงความเปนตัวตนและความเปนมาของเสนทางดังกลาวอยางชัดเจนและสวยงาม 

  ดานความรวมมือทางวิชาการและการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการทําความ
รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเมืองมะริด  โดยมีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมะริด (Myiek 
University) ในดานงานวิชาการ งานวิจัยและภาคปฏิบัติรวมกันในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจกรรม
ดานภาษาตางประเทศรวมกันกับศูนยภาษาของมหาวิทยาลัยในดานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนและรวมทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาระหวางสองมหาวิทยาลัย  ท้ังในเรื่องกีฬา  หลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้น 
(การทองเท่ียวสองภาษา) การแลกเปลี่ยนอาจารย (การทองเท่ียว อาหาร เทคโนโลยี การเกษตร) และการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการเจรจาขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอรมะริด (University of Computer Studies, Myeik) ในป พ.ศ. 2562 เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษาระหวางสองมหาวิทยาลัยในดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือกาวเขาสูความเปนสากล  
พัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในอนาคต และมีการ
แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในเมืองมะริดอีก ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมะริด 
(Technological University, Myeik)  
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  ดานความรวมมือทางศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในเมืองมะริดมีการสงนักศึกษาและการ
แสดงประจําชาติมารวมแสดงในมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดในชวงเดือนธันวาคมของทุกป   
 

 
 
 

 
 

การแสดงจากมหาวิทยาลัยมะริด 
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  สําหรับแผนการดําเนินการในระยะตอไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยศูนยวิจัยสิงขร – 
มะริดศึกษา ไดจัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดยุทธศาสตรในการเพ่ิมมูลคางานวิจัยและบริการวิชาการสู
เศรษฐกิจและสังคม  โดยเนนการทําการศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีสิงขร – ตะนาวศรี – มะริด  ในประเด็นองคความรู
ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ชาติพันธุ และคนไทยพลัดถ่ิน  สงเสริมการทองเท่ียวและจัดทําเสนทาง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด ท่ีมีความครอบคลุมและหลากหลาย  เพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑจาก
ผลงานวิจัยเสนทางสายไหมทางทะเล  และจัดทําหนังสือเพ่ือรวบรวมและเผยแพรองคความรูในพ้ืนท่ีสิงขร
ตะนาวศรี-มะริด นอกจากนี้ ยังกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการสรางเครือขายดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการ  เพ่ือทําความรวมมือกับเครือขายดานการวิจัย การบริการวิชาการ ท่ีมีความตอเนื่อง ยั่งยืน  และ
พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัยและบริการวิชาการในพ้ืนท่ีดังกลาวตอไป  
 
 

 
 
  
  

 

   


