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สัมพนัธภาพระหว่างเมียนมา สัมพนัธภาพระหว่างเมียนมา สัมพนัธภาพระหว่างเมียนมา –––   จีน ความท้าทายของอาเซียน จีน ความท้าทายของอาเซียน จีน ความท้าทายของอาเซียน    

สถานการณ์ท่ีผา่นมา 
เมือ่ ๑๘ ก.พ.๖๒ นางอองซานซจีู ท่ีปรกึษาแหง่รฐั และประธาน

คณะกรรมการด าเนินงานด้านภารกิจความเช่ือมโยงในโครงการ 
Belt and Road Initiative (  BRI) ระหว่างเมียนมา - จีน ได้จัดประชุม
คณะกรรมการฯ โดย นางอองซานซูจี ได้เน้นย  าให้เมียนมาประสาน
ประโยชนแ์ละมุง่ใหค้วามส าคัญในทุกโครงการภายใต้ BRI เพือ่สวสัดิภาพ
ของชาวเมียนมา  

ต่อมา พล.อ.อาวุโส มินอ่องไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมา เดินทาง
เยือนจีนตามการเชิญของ พล.อ.หล่ี จั วเฉิง สมาชิกกรรมาธิการ
ทหารกลาง และประธานกรมเสนาธกิารรว่มของจีน (เมือ่ ๑๐ เม.ย.๖๒) 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการทหารและความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ โดย พล.อ.อาวุโส มินอ่องไหล่ ได้กล่าวขอบคุณจีนท่ี
เข้าใจประเด็นปญัหาผู้อพยพชาวโรฮนีจาท่ีก าลังถกูนานาชาติกดดันอยู ่
นอกจากนี  เมียนมาและจีนยังได้ตกลงท่ีจะพัฒนาความร่วมมือด้าน
การแพทย์ การค้า การพฒันาทางอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ความมั่นคงชายแดน สันติภาพ และความมีเสถียรภาพด้วย 
ในเดือนเดียวกัน นางอองซานซูจี พบปะกับประธานาธิบดีสี จิ นผิง 
ของจีน ระหว่างการประชุม Belt and Road Forum for Interna-
tional Cooperation (BRF) ครั งท่ี ๒ ณ กรุงปักกิ่ง (๒๔ เม.ย.๖๒) 
โดย นางอองซานซูจี ได้กล่าวเน้นย  าถึงความสัมพันธ์ทางการทูตท่ีจะ
ครอบรอบ ๗๐ ป ีในป ี๖๓ และขอบคุณจีนท่ีใหก้ารสนบัสนนุกระบวนการ
เสรมิสรา้งสันติภาพ ความมัน่คง และการพฒันาในมติิต่าง ๆ  ของเมยีนมา 

 
ล่าสุดเมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒ เมียนมาและจีนได้มีการลงนามบันทึก

ความเขา้ใจระหวา่งกนั  ๒ ฉบบั คือ ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ China - 
Myanmar Economic Corridor และกรอบการด าเนินความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการค้า ระยะ ๕ ปี อีกทั ง ยังได้มีการหารือร่วมกัน
ในประเด็นเกีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้งพื นฐาน/ความเช่ือมโยง การพฒันา
เทคโนโลยี/ระบบ E - Government การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ และสินค้าผิดกฎหมายด้วย 

 
มมุมองต่อสถานการณ์ 

จีน : 
๑) ส าหรบัจีนนั น มเีปา้หมายท่ีจะเขา้มาเสรมิสรา้งความสัมพันธ์

และพัฒนากรอบความร่วมมือกับชาติสมาชิกอาเซียนอยู่แล้ว และ
เมื่อเห็นว่าเมียนมาก าลังถูกนานาชาติใช้มาตรการกดดัน อันมีผลสืบ
เนือ่งมาจากประเด็นปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา จีนจึงอาจใช้โอกาสนี 
เข้ามาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเต็มท่ี 

๒) จีนอาจเหน็วา่ความต้องการในการพฒันาประเทศในมติิต่าง ๆ 
ของเมียนมา มีความสอดคล้องกับการด าเนินยุทธศาสตร์ของจีนต่อ
อาเซียน ผ่านโครงการในลักษณะต่าง ๆ เช่น โครงการ BRI และการ
ประชุม BRF จีนจึงเข้ามาพัฒนากรอบความร่วมมือกับเมียนมา เช่น 
ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจ China - Myanmar Economic Corridor 
และกรอบการด าเนนิความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการค้า ระยะ ๕ ปี 
เป็นต้น 
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ในช่วงปี ๖๒ (ต้ังแต่ ๑ ม.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๒) เมียนมาและจีน ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม

เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเดินทางเยี่ยมเยือน การลงนามบันทึกความเข้าใจ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ซ่ึงยุทธศาสตร์การ
สร้างดุลอ านาจของเมียนมา ทีอ่าจน าไปสูก่ารครอบง า ช้ีน า หรือเปน็อปุสรรคต่อการแก้ไขปญัหาภายในภมิูภาคอาเซียนในอนาคต 



เมียนมา : 
๑) เมียนมาต้องการท่ีจะพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั งทางด้าน

การทหาร เศรษฐกิจ การแพทย์ โครงสร้างพื นฐาน เทคโนโลยี ฯลฯ 
แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยี เมียนมาจึงแสวงหาชาติมหาอ านาจท่ีมีความพร้อม
อยา่งเช่นจีน เขา้มาใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนนุเมยีนมาในทุก ๆ มติิ 

๒) การท่ีเมียนมา - จีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่าง
ยาวนานกว่า ๗๐ ปี ประกอบกับจีนมีท่ีตั งทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ใน
ทวีปเอเชียด้วยกัน มีอัตลักษณ์คล้ายคลึงกันทั งสีผม รูปร่างหน้าตา 
และวัฒนธรรม ท่ีส าคัญ คือ ในช่วงท่ีเมียนมาถูกนานาชาติคว่ าบาตร 
จีนได้กลายเป็นประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือเมียนมาด้วยดีเสมอมา 
ส่งผลท าให้เมียนมาเกิดความไว้เนื อเช่ือใจท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ์
กับจีนมากกว่าประเทศมหาอ านาจอื่น ๆ  

๓) จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเมียนมาได้รับแรงกดดันจาก
นานาชาติอยา่งหนกั อนัเนือ่งมาจากประเด็นปญัหาผู้อพยพชาวโรฮนีจา 
ซึง่มคีวามเกีย่วพนักบัการละเมดิหลักสิทธมินษุยชน ในขณะท่ีจีนนิ่งเฉย
และไมไ่ด้แสดงท่าทีใด ๆ ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว ซึ่ง พล.อ.อาวุโส 
มินอ่องไหล่ ได้กล่าวขอบคุณจีนท่ีเข้าใจประเด็นปัญหาผู้อพยพ  
ชาวโรฮีนจาของเมียนมานั น ซึ่งยิ่งตอกย  าถึงความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด
ระหว่างเมียนมา - จีน ท่ีนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ น 

 
ผลกระทบต่ออาเซียน 

พฒันาการทางด้านการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งเมยีนมา - จนี 
ที่มีมากขึ น อาจส่งผลท าให้เมียนมาถูกครอบง าและชี น าจากจีน และ
อาจน าไปสู่อุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น ชาติสมาชิกฯ อาจมีมุมมอง หรือทัศนคติที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับจีน และขาดเอกภาพ ซึ่งอาจส่งผลท าให้การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทีช่าติสมาชกิอาเซยีนเป็นคูก่รณีกับจีนมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ น 
ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการใช้เวทีอาเซียน
แก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคในอนาคต  

 
ผลกระทบท่ีมีต่อไทย  

ระดบัรฐับาล : เมยีนมาในฐานะประเทศเพือ่นบ้านและมพีรมแดน
ติดกับไทย ความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมา – จีน อาจส่งผลท าให้

รัฐบาลไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการพัฒนากรอบความร่วมมือ
และการด าเนินนโยบายต่างประเทศกับเมียนมาเพิ่มมากขึ น เนื่องจาก
อิทธิพลและผลประโยชน์ของจีนอาจแฝงเข้ามากับกรอบความร่วมมือ
และนโยบายต่างประเทศของเมยีนมา เชน่ การคา้ชายแดน การครอบครอง
กิจการและที่ดิน เป็นต้น 

หน่วยงานความมัน่คง : การแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามายังเมียนมา
ของจีน อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ความมัน่คงในระดับพื นทีข่องไทยและเมยีนมา และอาจท าให้หน่วยงาน
ความมั่นคงต้องพัฒนางานทางด้านการข่าวและยุทธวิธีในการรับมือ
กับภัยคุกคามความมั่นคงท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและมี
ความซบัซอ้นเพิม่มากขึ น เช่น อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ยาเสพติด 
และสินค้าหนีภาษี เป็นต้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

ระดับรัฐบาล : ไทยควรติดตามสถานการณ์เกีย่วกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างเมียนมา - จีน อย่างใกล้ชิด รวมทั งการวิเคราะห์สถานการณ์
อยา่งรอบคอบและเพิม่ความระมดัระวงัในการพฒันากรอบความรว่มมอื
และการด าเนนินโยบายต่างประเทศกบัเมยีนมาใหม้ากยิง่ขึ น โดยค านงึ 
ถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญ  

หน่วยงานความม่ันคง : เจ้าหน้าท่ีความมั่นคงในระดับพื นท่ี 
ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ปรับปรุงและพัฒนางานทางด้าน
การข่าวและยุทธวิธีในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงให้มีความ
ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงท่ี
อาจเกิดขึ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
อ้างอิง 

๑) เวป็ไซต์ ส ำนกัขำ่ว Xinhuanet, http://www.news.cn/english/ 
๒) เวป็ไซต์ ส ำนกัขำ่ว Myanmar Times, https://www.mmtimes.com/ 
๓) เว็ปไซต์ ส ำนักข่ำว The Irrawaddy New, https://www. 
irrawaddy.com/category/news 
๔) เว็ปไซต์ Mizzima, http://mizzima.com/ 
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