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บทคดัย่อ 
 
 

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษา“ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุจีนและการสร้างอตัลกัษณ์ของเมืองแม่สอด 
ตั้งแต่พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2554”  เพื่อแสดงให้เห็นวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุจีนในแม่สอดซ่ึงเป็นเมืองชายแดน
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเมียนมาร์นั้นสามารถสะสมทุนและกลายเป็นผูมี้บทบาทน าทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทอ้งถ่ินได้อย่างไร  และคนจีนเหล่าน้ีมีบทบาทอย่างไรในการท าให้
เมืองแม่สอดมีอตัลกัษณ์เป็น “พื้นท่ีทางเศรษฐกิจ” ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวา่งประเทศ 

ผลการศึกษาพบวา่ ในช่วงทศวรรษ 2510 ถึงทศวรรษ 2520 เมืองแม่สอดเป็นพื้นท่ี “ชายแดน
ตลาดมืด” กลุ่มคนจีนแม่สอดสะสมทุนจากการคา้ในยุคตลาดมืด โดยสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์
กบักระเหร่ียงท่ีมีอิทธิพลในแถบชายแดนเพื่อซ้ือ-ขายสินคา้ในประเทศพม่า 

ในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา เม่ือรัฐบาลไทยด าเนินนโยบาย “เปล่ียนสนามรบเป็นสนาม
การคา้” คนจีนในแม่สอดก็สามารถท าการคา้ขา้มพรมแดนอยา่งถูกกฎหมาย แต่ “การคา้ในระบบ” ก็
ด าเนินควบคู่ไปกบั “การคา้นอกระบบ” พร้อมกนันั้นคนจีนแม่สอดก็พยายามปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์
ของเมืองแม่สอดจาก “พื้นท่ีดอ้ยความเจริญและเส่ียงอนัตราย” ให้กลายเป็น “พื้นท่ีทางเศรษฐกิจ” 
เพื่อให้เมืองแม่สอดไดรั้บการพฒันาจากรัฐจนสามารถแข่งขนักบัเมืองอ่ืนๆในประเทศพม่า ท่ีดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศอยา่งมากในทศวรรษ 2540 เป็นตน้มา  
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ABSTRACT 
 

 
This thesis aims to study “History of the Chinese Ethnic in Mueang Maesod and the 

Construction of Mueang Maesod’s Identity from 1970 to 2011”. It reveals how the Chinese in 
Mueang Maesod, a border town between Thailand and Myanmar, accumulated their capitals; how 
they became local economic, political, and social elites; and their roles in transforming the town 
identity to “economic zone” in the changing international politico-economic context.  

The research shows that, during the 1970 to 1977s, Mueang Maesod was “black market 
border town”. The Chinese in Maesod accumulated their capital from illicit trade in black market 
by establishing networks with influential Karen in the border area. The helped facilitate their 
trading in Myanmar. 

Since the 1987s, Thai government has pursued “changing battle field to commercial field” 
policy. It allowed the Chinese in Maesod to involve in cross-border trade legally.  However, 
“legal trade” has been continuing in parallel with “illicit trade”. At the same time, the Chinese in 
Maesod also tried to transform the town identity from “undeveloped risky area” to “economic 
zone”. They did so to attract the development from Thai government which has helped increase 
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the towns competitive potentiality against Myanmar’s towns increasingly attracting foreign 
investment since the 1997s 


