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ค�ำน�ำ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมา

ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนาน ในห้วงที่ผ่านมาเมียนมาร์ 

ประสบปัญหาด้านการเมอืงภายใน น�ามาซึง่การถกูคว�า่บาตรจากประเทศตะวนัตก 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา ปัจจบุนัเมยีนมาร์ได้ปรับเปล่ียนด้านการเมอืงการ

ปกครองไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้น กับทั้งมีความพยายามในการแก้ปัญหาด้าน

ความมั่นคงภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความพยายามในการ 

ใช้วิธีการเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ส่งผลให้สถานการณ์

การสู้รบระหว่างกองทพัเมยีนมาร์และกองก�าลังชนกลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดน

ระหว่างไทย- เมยีนมาร์ระงบัลง และมคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ จากการด�าเนนิการ

ดังกล่าวท�าให้เมียนมาร์ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตก และได้ผ่อนคลาย

มาตรการบีบบังคับทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาร์ รวมทั้งเมียนมาร์ได้มีนโยบาย

ต้อนรับการลงทุนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการเงิน 

การธนาคาร ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และเนื่องจากเมียนมาร์ยังมี

ทรพัยากรธรรมชาตภิายในประเทศเป็นจ�านวนมาก อาทเิช่น แหล่งก๊าชธรรมชาติ 

น�้ามัน และ แร่ธาตุต่างๆ ทั้งบนบกและในทะเล ส่งผลให้เมียนมาร์เป็นประเทศ

ทีด่งึดดูนกัลงทนุต่างชาติให้เข้ามาลงทนุในเมยีนมาร์เป็นจ�านวนมาก รวมทัง้การ

เข้าร่วมเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ในปี พ.ศ.2557 นี้ ซ่ึงนับเป็นโอกาส

อันส�าคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ 

ในทุกด้านทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

ท้ังนี้เอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการด�าเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมอืทางด้านวชิาการระหว่าง 2 สถาบนั คอื สถาบนัเอเชยีศกึษา 



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ โดยจะเสนอให้เห็นภาพรวมของความเปล่ียนแปลงของเมียนมาร์และ

แนวโน้มในการสร้างความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศ 

ในอนาคต และจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าไทยและเมียนมาร์ ควรมีการวาง

ยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างให้เกิดแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจนของ 

ทัง้ 2 ประเทศมากยิง่ข้ึนในอนาคต โดยประเทศไทยควรมกีารประเมนิสถานการณ์ 

และภาพอนาคตของเมยีนมาร์ในระยะ 5 - 10 ปี เพือ่ก�าหนดนโยบายเชงิรกุ และ

ยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจนรอบด้าน รวมท้ังควรมหีน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกัในแต่ละ

ประเด็นให้ชัดเจน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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แนวทำงกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมำร์

บทน�ำ

  1.1 ควำมเปนมำ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีเขตแดนติดต่อ

กับประเทศเมียนมาร์ยาวที่สุดถึง 2,401 กิโลเมตร ดังนั้น การด�าเนินนโยบาย

ระหว่างไทย-เมียนมาร์จึงมีความส�าคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ 

จากการที่เมียนมาร์ประสบปัญหาด้านการเมืองภายในในห้วงเวลาที่ผ่านมา น�า

มาซึง่การถกูคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิจากประเทศตะวนัตกต้ังแต่เมือ่ปี พ.ศ.2533 

เป็นต้นมา ซึง่ในห้วงเวลาดงักล่าวนัน้ เมยีนมาร์ได้หนัไปเจริญสมัพนัธไมตรกีบัจนี

และได้รับความช่วยเหลือจากจีนมาโดยตลอด จากการที่ปัจจุบันนั้นเมียนมาร์ 

ได้เปล่ียนท่าททีีเ่ปิดประเทศ และปรับเปลีย่นด้านการเมอืงการปกครองจากระบบ

เผด็จการทหารมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น กับทั้งมีความพยายามในการ

แก้ปัญหาด้านความมัน่คงภายในประเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะความพยายาม

ในการใช้วิธีการเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนต่าง ๆ หลังจาก

ที่ได้มีการใช้ก�าลังปราบปรามชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมาโดยตลอด ซ่ึงส่งผลให้

สถานการณ์การสูร้บระหว่างกองทพัเมยีนมาร์และกองก�าลงัชนกลุม่น้อยบรเิวณ

แนวชายแดนระหว่างไทย-เมียนมาร์ ได้ระงับลง ท�าให้ในเวลาต่อมาเมียนมาร์

ได้รับการยอมรับจากชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะชาติตะวันตกซ่ึงยินดีในความเป็น

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
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แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

ประชาธิปไตยมากย่ิงขึ้นของเมียนมาร์ และได้มีการด�าเนินมาตรการผ่อนคลาย

การบบีบงัคับทางเศรษฐกจิต่อเมยีนมาร์ ในขณะเดยีวกนัเองนัน้เมยีนมาร์ยงัได้ม ี

นโยบายต้อนรับการลงทุนจากนักลงทุนประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะนักลงทุนไทย 

ซึง่ปัจจบุนัได้สนใจเข้าไปลงทนุในเมยีนมาร์มากขึน้ โดยเฉพาะส�าหรับการลงทนุ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นับว่ามีความส�าคัญท้ังต่อเมียนมาร์เองและประเทศท่ี

เข้าไปลงทนุด้วย อาทิ การก่อสร้างถนนหนทาง ระบบการเงนิการธนาคาร ระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้งเมียนมาร์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในประเทศเป็นจ�านวนมาก เช่น แหล่งก๊าชธรรมชาติ น�า้มนั และ แร่ธาตุต่าง ๆ  

ทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งยิ่งส่งผลให้เมียนมาร์เป็นประเทศท่ีดึงดูดนักลงทุน 

ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์เป็นอย่างมาก1

นอกจากนี้ หลังจากที่เมียนมาร์มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ.2553 ได้

น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ และถือเป็นก้าวแรกของการ 

เข้าสูป่ระชาธปิไตย อกีทัง้ในปี พ.ศ.2558 ทีจ่ะมกีารเลือกต้ังทัว่ไปของเมยีนมาร์ 

ก็ยิ่งจะเป็นตัวชี้วัดและเป็นบทพิสูจน์ที่ส�าคัญอีกครั้งว่าเมียนมาร์ได้เดินเข้าสู่ 

เส้นทางการพฒันาประชาธปิไตย รฐับาลของประธานาธบิด ีเตง็ เส่ง มอีายบุรหิาร

ประเทศ 5 ปี ขณะนี้เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้ว ซ่ึงเมียนมาร์มุ่งเน้นไปที่การ

พัฒนาด้าน การไฟฟ้า การประปา การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน 

สถาบันการเงิน และ การสร้างงาน โดยเฉพาะงานที่พึ่งพิงแรงงานจ�านวนมาก 

ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์อย่างรวดเร็วนั้นท�าให้คนไทย

ต้องปรับมุมมองต่อเมียนมาร์มากขึ้น ทั้งการพัฒนาประชาธิปไตย การให้ความ

ส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน จนท�าให้เกิดการวางอาวุธของชนกลุ่มน้อย โดยหันมา

ใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดข้ึนในประเทศอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์พยายามพิสูจน์ความต้ังใจในการพัฒนาประเทศ

1การเสริมสร้างความมัน่คงสูค่วามมัง่คัง่อย่างยัง่ยนื ระหว่างไทย : เมยีนมาร์ การสร้างความร่วมมอืด้านการบรหิารจัดการชายแดน 

พ.ศ. 2557 – 2561. นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 10. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. 2557



9

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนั้น เมียนมาร์ยังเป็นท่ี

สนใจของประเทศมหาอ�านาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่สหรฐัฯ ทีใ่ห้ความสนใจภายใต้ 

กรอบเจรจาแบบพหุภาคี อีกทั้งยังมีจีนซ่ึงถือว่าเป็นมหามิตรในการให้ความ 

ช่วยเหลือมาตั้งแต่ดั้งเดิม เมียนมาร์จึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดมหาอ�านาจ 

เข้ามาในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบัน เมียนมาร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีความส�าคัญทั้งต่อ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย ไปจนถึงโลกโดยรวม ซึ่งเมียนมาร์

ได้กลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดประเทศมหาอ�านาจเข้าแสดงบทบาทและมี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิการต่าง ๆ  เพิม่มากขึน้ ทัง้นีเ้มือ่มกีารเปล่ียนแปลงภายใน

ประเทศเมียนมาร์ในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก็ย่อมส่งผลต่อ

นโยบายของเมียนมาร์ท่ีมีต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นโยบาย

ของไทยจึงต้องสามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงภายในของเมียนมาร์ ใน

ทุก ๆ มิติได้เช่นกัน ประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งท่ีไทย-เมียนมาร์ ต่างมีร่วมกัน 

ที่ชัดเจน คือ ปัญหาเส้นเขตแดน โดยจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ อาทิ ในพื้นที่ดอยลาง  

จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณแม่น�้าเมย จังหวัดตาก เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะต้อง 

น�ามาขบคดิกค็อื การเจรจาเรือ่งเส้นเขตแดนในอนาคตจะไม่ได้กระท�ากบัฝ่ายทหาร 

แต่จะกระท�ากบัตวัแทนของรฐับาลท่ีมาจากการเลอืกตัง้ ซึง่อาจจะต้องถอืว่าเป็น

เรื่องใหม่ส�าหรับฝ่ายไทย เพราะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่กับการใช้กลไกของทหาร 

เช่น RBC แต่หากการเจรจาน้ีในอนาคตเป็นกลไกของพลเรือนแล้ว ฝ่ายไทยจะ

เตรียมตัวอย่างไร รวมทั้ง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ที่ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติ

จากเมียนมาร์ท�างานอยู่ในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ประเด็นที่จะต้องน�ามา

พจิารณาในอนาคตก็คอื หากเมยีนมาร์เปิดประเทศพร้อมกบัเร่งพัฒนาเศรษฐกจิ

และการลงทุนจากภายนอกแล้ว ย่อมจะน�ามาสูก่ารขยายตัวของอตุสาหกรรมใน 

เมยีนมาร์อย่างแน่นอน จนอาจจะส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมไทยทีต้่องพึง่พา

แรงงานเมียนมาร์ได้ ดงันัน้ ภาครฐัและภาคเอกชนควรจะตระเตรยีมยทุธศาสตร์
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แรงงาน ส�าหรับการพัฒนาประเทศของไทยในอนาคต

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์นั้น เดิมทีรัฐบาลทหาร

เมียนมาร์มีความไม่ไว้วางใจและหวาดระแวงรัฐบาลไทยอยู่บ้างในประเด็นกรณี

ของกองก�าลงักลุม่ชาตพินัธุช์นกลุม่น้อยทีอ่ยูต่ามตะเขบ็ชายแดน ซ่ึงรัฐบาลทหาร

เมยีนมาร์เข้าใจว่าไทยให้การสนบัสนนุ เนือ่งจากรัฐบาลไทยมท่ีาทีไปในทิศทางท่ี

จะใช้นโยบาย “เขตกันชน” (Buffer Zone) โดยอาศัยกองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์

ชนกลุ่มน้อยเป็นตัวกันชน เพื่อกันไม่ให้กองทัพเมียนมาร์เข้ามาประชิดชายแดน

ไทยได้ ในขณะท่ีไทยปฏิเสธและยนืยนัว่า รฐับาลไทยไม่สนบัสนนุให้กองก�าลงัใด 

ใช้ดินแดนไทยเป็นพ้ืนทีซ่่องสมุผูค้น เพือ่กลบัไปปฏบิตักิารในประเทศเพือ่นบ้าน 

รวมท้ัง รฐับาลทหารเมยีนมาร์ยงัมองว่าไทยให้การสนบัสนุนครอบครัวของสมาชกิ 

กองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ด้วยการตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้สมาชิก

ครอบครัวของกองก�าลังเหล่านี้ได้พักอาศัยและรับไว้ในความดูแลภายใต้ชื่อ  

“ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” ในขณะที่ฝ่ายไทยมองว่า การกระท�าของไทยถือเป็น

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อกลุ ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนและ 

เสีย่งภยัต่อชวีติ ซึง่เป็นมมุมองท่ีไม่ตรงกนั รวมทัง้ความไม่แน่นอนในการก�าหนด

นโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อเมียนมาร์ ดังนั้น เมื่อเมียนมาร์มีการปฏิรูป

ประเทศ จึงนับว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

เมยีนมาร์ โดยการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจให้เกดิขึน้ผ่านกลไกทีมี่ในทกุระดับ อาทิ 

กลไกของกองทัพ และในส่วนของการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม  

อีกทั้งในระดับประชาชนตามแนวชายแดนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

อย่างไรกด็ ีถอืว่าความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและเมยีนมาร์อยูใ่น

เกณฑ์ท่ีดี เห็นได้จากมีการเดินทางเยือนของผู้น�าระดับสูง ทั้งในระดับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ผู้น�าทางการเมือง และผู้น�าเหล่าทัพ นอกจากนี้ นโยบาย

การต่างประเทศของไทยที่มีต่อเมียนมาร์เป็นไปในลักษณะเพ่ือส่งเสริมความ

สัมพันธ์ของ  ทั้ง 2 ประเทศในทุกมิติ โดยไทยให้การสนับสนุนเมียนมาร์ในด้าน
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ต่าง ๆ อาทิ การแพทย์ การศึกษา การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ความร่วมมือ

ทางวิชาการ และการเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของเมียนมาร์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาบริเวณแนวชายแดน อาทิ โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนว

ชายแดน โครงการปศุสัตว์ และ การพัฒนาโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก เป็นต้น เมื่อ

เมียนมาร์เปิดประเทศอย่างเป็นทางการและมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศโดย 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประเทศไทยมีส่วนในการสนับสนุน 

ความช่วยเหลอืด้าน ต่าง ๆ  อาท ิตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้การสนบัสนนุ

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์ในด้านการเปิดตลาดหลักทรัพย์ กระทรวง 

การต่างประเทศของไทยให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ข้าราชการกระทรวง

การต่างประเทศของเมียนมาร์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมระหว่าง

ประเทศ และรองรับการเป็นประธานอาเซียน และธนาคารแห่งประเทศไทย

เจรจากับธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ เพื่อให้สกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินกลาง

ในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ท�าให้เห็นว่าไทย และ เมียนมาร์ 

ยังต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน อีกท้ังไทยและเมียนมาร์ยังมีข้อ 

ได้เปรยีบเชงิภมูศิาสตร์ร่วมกนัทีจ่ะสามารถเป็นประตสููอ่าเซียนอืน่ และเป็นประต ู

สู่มหาอ�านาจอย่างจีนและอินเดีย2 นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ที่ก�าลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์กับภาพความเคล่ือนไหวของฝ่ายรัฐบาลทหาร ซ่ึง

ได้พยายามส่งสัญญาณถึงการปรับท่าทีทางการเมืองใหม่ ล้วนแต่เป็นสัญญาณ

การเมืองที่บ่งบอกถึปรากฏการณ์การเตรียมเปิดประเทศของเมียนมาร์ แม้จะ

ยังมีอุปสรรคต่าง ๆ รออยู่ในความพยายามไปสู่ประชาธิปไตยของเมียนมาร์ 

ประกอบกับการที่รัฐบาลทหารเองก็ก�าลังค่อย ๆ “เปิดประตูบ้าน” ซ่ึงหาก 

เมียนมาร์เปิดประเทศจริงกจ็ะท�าให้เกดิกระบวนการสร้างประชาธปิไตย (demo- 

cratization) ขึ้น พร้อม ๆ กับเกิดกระบวนการสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้น

2 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/57 เรื่อง ยุทธศาสตร์ความม่ันคงร่วมไทย - เมียนมาร์. วันพฤหัสบดีที่  

30 มกราคม 2557 เวลา 1330-1530 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท
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คู่ขนานกันในอนาคต โดยผลพวงจากความเปล่ียนแปลงเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิด  

“ภมูทิศัน์ทางยทุธศาสตร์ใหม่”3 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อย่างแน่นอน 

และภมูทิศัน์ใหม่จากการเปิดประเทศของเมยีนมาร์ย่อมจะเป็นค�าถามโดยตรงถงึ

รฐับาลไทยว่าจะวางยทุธศาสตร์ประเทศรองรับต่อความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคตอย่างไร ตลอดไปจนถึงจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ก�าลังมีความส�าคัญนี้อย่างไร

จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้เห็นว่าไทยและเมียนมาร์ ควรมีการวาง

ยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาและแนวทางการด�าเนินงาน

ทีชั่ดเจนของทัง้ 2 ประเทศมากขึน้ในอนาคต ไทยควรมกีารประเมนิสถานการณ์

และภาพอนาคตของเมียนมาร์ในอนาคตระยะ 5 - 10 ปี เพื่อสร้างความพร้อม 

ในการมนีโยบายเชงิรกุ และยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจนรอบด้าน รวมทัง้ควรมหีน่วยงาน

ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนด้วย และสิ่งที่ส�าคัญประการแรก 

คือ ต้องมีการสร้างกลไกของความเชื่อใจ (Confidence Building Measure : 

CBM) เพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  

  1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

1.2.1 เพ่ือศกึษากรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศของไทย - เมยีนมาร์ 

กรอบการด�าเนินงานของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาหลัก

การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security Community : APSC)

1.2.2 เพื่อศึกษาและส�ารวจยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมระหว่างไทย – 

เมียนมาร์ กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilacteral) หลังจากท่ีเมียนมาร์มี

3 สุรชาติ บ�ารุงสุข . เมียนมาร์เปิดประเทศ : ผลกระทบทำงยุทธศำสตร์ต่อไทย. คอลัมน์ยุทธบทควำม . มติชนสุดสัปดาห์.  

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555  ปีที่ 32 ฉบับที่ 1660 หน้า 40 . http://botkwamdee.blogspot.com/2012/06/src-cbm.

html
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ความเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย 

1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม

ระหว่างไทย - เมียนมาร์

  1.3 วิธีด�ำเนินกำรศึกษำ

1.3.1 เอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการด�าเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน คือ สถาบันเอเชีย

ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ 

1.3.2 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การวิจัย

เอกสาร (documentary research) จากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต การเดินทางศึกษาดูงานโดยเข้ารับฟัง

การบรรยายสรปุของหน่วยงาน การท�า Focus Group ร่วมกบัหน่วยงานกองทัพ 

ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนที่ติดกับ

ชายแดนเมียนมาร์ เพื่อส�ารวจสภาวะแวดล้อมพื้นที่แนวชายแดน โดยมีพื้นที ่

เป้าหมาย อาทิ จังหวดักาญจนบุร ีและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รวมทัง้การจดัประชมุ 

สัมมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการประชุมที่ส�าคัญ คือ การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/57 เรื่อง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย - เมียนมาร์ เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 30 ม.ค.57 เวลา 1330-1530 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท.
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  1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ

ศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย - เมียนมาร์ กรอบ

การด�าเนินงานของประชาคมอาเซียน การศึกษาครั้งนี้จะสรุปแยกผลกระทบ 

ในแต่ละประเด็นส�าคัญย่อยออกเป็น 3 มิติ ตามเสาหลักของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเสาหลกัการเมอืง

และความมั่นคง (ASEAN Political - Security Community: APSC) กลไก

ความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilacteral) ท้ังน้ีเพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้าง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน 

ดังนี้ 

1.4.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Collect Data)

(1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 

- การจัดงานประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus group)

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) 

บคุคลส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง (Key Person) โดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key Information) 

เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการต่างประเทศ นกัวชิาการ และผูท้รงคณุวุฒทิัง้ภาครฐั และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท�าการศึกษา

โดยใช้เอกสารและข้อมูล  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย 

สรุปการประชุม แผ่นพับ หรือ เอกสารแจกจ่าย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.4.2 กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรด�ำเนินงำนวิจัย

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากการสัมภาษณ์ และสังเกต 
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ทุกครั้ง เพื่อน�าข้อมูลมาพิจารณาปรับแก้ประเด็นข้อค�าถามในครั้งต่อไป โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้

(1) ด�าเนนิการประชมุสรปุผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ซ่ึงเป็นบทสนทนา 

สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล ประกอบกับ

การเก็บข้อมูลในรูปเอกสาร 

(2)  น�าข้อมูลที่เก็บในรูปเอกสารมาท�าการวิเคราะห์ ตีความ และสร้าง

ข้อสรปุชัว่คราว เพือ่อธบิายความสมัพนัธ์ของข้อมลูต่างๆ รวมถงึการก�าจดัข้อมลู

ที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

  1.5 ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน

ระยะเวลาการด�าเนินงานรวมท้ังสิ้น 11 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2556 -

สิงหาคม พ.ศ.2557) 

  1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ

1.6.1 ท�าให้ทราบผลความก้าวหน้าของการด�าเนินงานความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศของไทยและเมียนมาร์ ภายใต้กรอบการด�าเนินงานของ

ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาหลักการเมืองและความมั่นคง 

(ASEAN Political - Security Community: APSC) และการด�าเนนิงานภายใต้ 

กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilacteral)

1.6.2 ท�าให้ได้แนวทางเพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานส�าหรบัการน�าไปพฒันาต่อยอด 

และจัดท�าเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ ในประเด็น

ที่มีความส�าคัญเร่งด่วนต่อไป
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ประเทศไทยและเมียนมาร์กับการด�าเนินงานภายใต้นโยบาย

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีแผนการด�าเนินงานเพื่อ

มุง่ไปสูก่ารรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนอย่างสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) 

โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้น�าอาเซียน คือ 

“การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	มี

	กฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเป็นศูนยกลาง”4		

ทั้งนี้ เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและ

รับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ เพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที

ระหว่างประเทศทกุด้าน โดยทกุประเทศในประชาคมอาเซียนจะเสริมสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างกันใน 3 มิติ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และ

ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยก�าหนดเป็นความร่วมมือใน 3 ประเด็น

หลัก หรือ 3 เสาหลัก (Pillar) คือ 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  (ASEAN Political-

Security Community) เป็นการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและ

ความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

4ASEAN Mini Book . กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ . หน้า 45 . 2556 

ส่วนที่ 2
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เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและ

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท�าแผนงานการจัดตั้ง 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community Blueprint) โดยเน้นความร่วมมอืกนัใน 3 ประการ คอื การมกีฎเกณฑ์ 

และค่านิยมร่วมกัน การส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน และ 

การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท�าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึง่เป็นแผนงานบรูณาการด�าเนนิงาน 

ให้ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community) ประเทศสมาชิกมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพ่ือท�าให้

ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยมีความร่วมมือ

เฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ภายใต้ประเด็นเชงิสังคมและวฒันธรรม

ที่ครอบคลุมในหลายด้าน โดยจัดท�าแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่ง

ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 

2. การคุม้ครองและสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare and Protection) 

3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)  

4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
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5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 

6. การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 

โดยมีกลไกด�าเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขา (Sectoral) ระดับ 

เจ้าหน้าทีอ่าวโุส (Senior Offcials Meeting) ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting)  

คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community Council) รวมทัง้การประชมุคณะกรรมการด้านสงัคมและวัฒนธรรม 

(Senior Officials Comittee for ASEAN Socio-Cultural Community)

ท้ังนี้ กรอบการด�าเนินงานของประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศของ

อาเซียน จะมีการเตรียมความพร้อมภายในประเทศของตนเพื่อให้สอดรับกับ

การเกิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2558 ส�าหรับประเทศไทย

มียุทธศาสตร์ และแผนงานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในหลายระดับด้วยกัน รวมทั้งนโยบายและแผนงานในการกระชับความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน

  2.1 ประเทศไทยกับการด�าเนินงานภายใต้นโยบายและกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การด�าเนนิงานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศนัน้ มบีรบิทและสภาพ

แวดล้อมที่เก่ียวข้องกับนโยบายและกฎหมายในหลายระดับ ซ่ึงนโยบายและ

กฎหมายเหล่านี้ จ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องและรองรับการด�าเนินงานภายใต้

กรอบประชาคมอาเซยีนด้วยเช่นกนั ทัง้เพือ่ให้การร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ

อาเซยีนเป็นไปได้อย่างราบรืน่ ซึง่ในกรณปีระเทศไทยการด�าเนนิการต่อประเทศ

เพื่อนบ้านได้ถูกบัญญัติไว้ภายใต้นโยบายและกฎหมาย ดังนี้
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2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) 

 การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

พิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้

เห็นพ้องร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ไว้ดังนี้ 

	 “คนไทยภาคภมูใิจในความเป็นไทย	มมีติรไมตรบีนวถีิชวีติแห่งความ

พอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย	และหลักธรรมาภิบาล	การบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง	มีคุณภาพ	สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง	อยู่ใน

สภาวะแวดล้อมที่ดี	 เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	ระบบการผลิตเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน	อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ

ทีพ่ึง่ตนเองและแข่งขนัได้ในเวทโีลก	สามารถอยู่ในประชาคมภมูภิาคและโลกได้

อย่างมีศักดิ์ศรี”5

 นอกจากนี้ แผนฯ 11 ยังได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  

ให้ความส�าคัญกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ 

และเพ่ือให้แผนฯ 11 สามารถน�าไปสูป่ฏิบัตไิด้จริง บรรลเุป้าหมายและวสิยัทัศน์

ที่ตั้งไว้ จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่าง

ยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร

และพลังงาน

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) . ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ . 2556. หน้า 18



21

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

 ยทุธศาสตร์ที ่6 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  

 และเพือ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างเตม็รปูแบบในปี พ.ศ.2558 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงมีการ

กล่าวถงึแนวทางการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาอาเซยีนไว้ในแต่ละยทุธศาสตร์ 

ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แนวทางพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม6 

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•  เพิ่ ม ศักยภาพและขีดความ

สามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา

ของชุมชนด้วยตนเอง เน้นการกระจาย 

อ�านาจให้ชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานกับท้องถิ่น การพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดย

6 เล่มเดียวกัน . หน้า 36-37
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ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(1) บทบาทของสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่ และการสนับสนุนสิทธิชุมชนพร้อม 

ทั้งให้มีการเชื่อมโยงแผนแม่บทชุมชนกับ

แผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่และระดับชาติ  

รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยง

ทิศทางการพฒันาให้สอดคล้องกบับรบิทการ

เปลีย่นแปลงในโลก อาเซียน และอนภุมูภิาค 

สร้างความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และ

ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค

•  พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร 

คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองภายใน

ประเทศและรองรับการเคล่ือนย้ายสินค้า 

บริการ และข ้อมูลข ่าวสารอย ่างเสรี 

ในประชาคมอาเซียน โดย

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้ 

กฎระเบยีบด้านมาตรฐานคณุภาพ และความ

ปลอดภยัของสนิค้าและบรกิาร การปรบัปรงุ

กฎหมายระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

โดยทีค่รอบคลมุถึงคณุภาพการให้บรกิารของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(2) การเพิม่ช่องทางการเข้าถงึข้อมูลและ

องค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครอง
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ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน7 

7 เล่มเดียวกัน . หน้า 46-51

• การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้ม ี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย

(1) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวน 

การเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการพฒันา ผู้เรียน

อย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย

บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้าน

วิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการที ่

ครอบคลุมท้ังศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 

ศาสนา ประชาธปิไตย ความเป็นไทยและเร่ือง

อาเซยีน

สทิธริวมถงึช่องทางการรบัข้อร้องเรยีน พร้อม

ทัง้ปรบัปรงุกลไกเฝ้าระวงัคณุภาพ มาตรฐาน

(3) การตรวจสอบและติดตามความ 

คืบหน้าของการด�าเนินการจากการร้องเรียน 

การเพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สร้างความตระหนัก

ของผู ้บริโภคในการรักษาสิทธิและดูแล 

ผลกระทบจากการใช้สนิค้าและบรกิาร ควบคู่

ไปกับการกระตุ้นจิตส�านึกความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน
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(2) ส่งเสรมิการใช้และอนรุกัษ์ภาษาท้องถิน่ 

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ 

เรียนรูภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก  

รวมท้ังการเรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม 

และภาษาประเทศเพื่อนบ้านควบคู ่กับ 

การเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจ 

ในวิถีชีวิตของคนในกลุ ่มประเทศอาเซียน  

เพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

• การพัฒนาก�าลังแรงงานให้มีความรู้

และสมรรถนะทีส่อดคล้องกบัโครงสร้างการ

ผลิตและบรกิารบนฐานความรูแ้ละเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ โดย

(1) จดัท�ากรอบคณุวฒุแิห่งชาตโิดยสร้าง

ระบบความเชื่อมโยงระหว่าง คุณวุฒิทาง 

การศึกษาตามระดับการเรียนรู ้กับคุณวุฒิ

วชิาชีพตามระดับความ สามารถทีส่อดคล้องกบั

ความต้องการก�าลังคนท่ีเทยีบเคยีงกบัมาตรฐาน

สากล เพือ่ให้แรงงานมสีมรรถนะและมเีส้นทาง

ความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีชัดเจน ตลอดจน

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมรองรบัการเปิด

เสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเป็นรปูธรรม

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(2) สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ด้วยการเรยีนรูใ้นศาสตร์วทิยาการ ให้สามารถ

ประกอบอาชพีได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง

กับแนวโน้มการจ้างงาน และเตรียมพร้อมสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(3) เน้นการจัดการเรียนการสอนตาม 

แนวทฤษฎีการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยม 

ในการเรยีนสายอาชพีและการประกอบอาชีพ

อสิระ การยกระดบัคณุภาพมาตรฐานอาชวีศกึษา

ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย 

และสอดคล้องกบัความเชีย่วชาญของสถานศึกษา 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิต และพัฒนา

ก�าลังแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ

สถานประกอบการ สถาบนัเฉพาะทาง ควบคู่

กบัการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรู้กบันานาชาติ

 (4) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับ

ประโยชน์และลดผลกระทบท่ีจะเข้ามาพร้อม

กับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรีสร้าง

โอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทย

ในการออกไปท�างานต่างประเทศ ยกระดับ

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ทกัษะด้านอาชพีและทกัษะด้านภาษา ควบคู่

กับการสร ้ า งภู มิคุ ้ มกันทาง สังคมจาก 

ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี  

รวมทัง้เร่งปรบัปรงุการบรหิารจดัการแรงงาน

ข้ามชาติให้เป็นระบบ

• การสร้างค่านยิมให้คนไทยภาคภมูใิจ

ในวฒันธรรมไทย และยอมรบัความแตกต่าง

ของความหลากหลายทางวฒันธรรม เพือ่ลด

ปัญหาความขดัแย้งทางความคดิ และสร้าง

ความเป็นเอกภาพในสังคม ตลอดจนสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืทางวัฒนธรรม ร่วมกับ

ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซยีน 

เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม ใน 

รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการรับรู ้

ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ความเข ้มแข็งภาคเกษตร 

ความม่ันคงของอาหารและ

พลังงาน8 

8 เล่มเดียวกัน . หน้า 63
9 เล่มเดียวกัน . หน้า 72

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

• ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการ

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ

อาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน รวมทั้งส ่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและ

ทวภิาค ีโดยเฉพาะประชาคมอาเซยีน ในการ 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความ 

ร่วมมือในการผลิตการตลาด ปรับปรุงกฎ

ระเบยีบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

กลไกที่มีอยู ่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้าน

อาหารและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน9 

• ปรบัโครงสร้างการค้าและการลงทนุ 

ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ โดย

(1) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ

ตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด

เอเชียและแอฟริกา โดยส่งเสริมภาคเอกชน

ในการกระจายตลาดสินค้าไปสู่ตลาดใหม่ที่

มีศักยภาพทั้งตลาดเอเชียและแอฟริกา และ
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ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ท้ังระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี สร้างโอกาสทางการตลาดและดูแล

รกัษาเสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตร เชือ่มโยง 

การกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยัง 

ผู ้บริโภค รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของ

กจิการ คลงัสนิค้า ไซโล และห้องเยน็ ตลอดจน 

พัฒนาสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของ

ตนเองที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานมีการ

วางระบบการขายและกระจายสินค้าอย่าง

ครบวงจร ด้วยการสนบัสนุนการใชก้ลไกการ

ประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ

ในต่างประเทศ

(2) เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง

การค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้ง 

วางแนวทางป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

โดยสนับสนุนภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จาก

ข้อตกลงการค้าและการลงทนุท่ีมผีลบงัคบัใช้

แล้ว ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 

กรอบความร ่วมมือทางเศรษฐกิจและ 

ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อม

ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง

กับกฎ ระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้ง



29

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

10  เล่มเดียวกัน . หน้า 93

บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อ

ความต้องการของตลาดในอนาคต พร้อม

ทั้งก�าหนดแนวทางป้องกันผลกระทบท่ีจะ 

เกิดขึ้นและมาตรการการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างความเชื่อมโยงกับ 

ประเทศในภูมิภาคเพื่อความ

มั่ น ค งทา ง เศ รษฐ กิ จและ

สังคม10 

• การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการ

ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาค

อาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ร่วมกับ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความ

ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และความร่วมมือ 

ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยทุธศาสตร์ร่วม

ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซยี  

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(Thailand - Malaysia on Joint  

Development Strategy for Border 

Areas: JDS) เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดย

(1) พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์

ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน 

รถไฟ รถไฟรางคู ่ รถไฟความเร็วสูง และ 

การขนส ่งทางน�้ า/การเดินเรือชายฝ ั ่ ง  

ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน 

ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน และการอ�านวย

ความสะดวกการผ่านแดนทีร่วดเรว็ ทีจ่ะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา

ระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่าย 

ธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค เพื่อให้

สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึง่จะน�าไปสูก่ารลดต้นทนุ

การท�าธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงระบบการขนส ่ง ระบบ 

อ�านวยความสะดวกการเดินทาง การค้า 

และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน  

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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โดยใช้ศักยภาพการเชื่อมโยงด้านโครงสร้าง 

พื้ น ฐ าน ในทุ กแนวพื้ น ท่ี เ ศ รษฐกิ จที่ ม ี

อย่างสงูสดุ โดยมกีารบรูณาการแผนยทุธศาสตร์ 

ท่ีสามารถน�าไปสู ่การเชื่อมโยงในภาพรวม 

ของประเทศและการเชื่อมโยงในแต่ละแนว 

พื้นท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ ในแต่ละอนุภูมิภาค 

และระหว่าง อนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน  

และพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องตามแผน 

แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

ในอาเซยีน รวมท้ังแผนความเชือ่มโยงกบัระบบ 

การขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาค 

ข้างเคียง พร้อมทั้งค�านึงถึงยุทธศาสตร์ และ 

แผนพัฒนาของประเทศมหาอานาจของโลก 

และขั้วอ�านาจใหม่ในเอเชีย ในประเทศ 

เพือ่นบ้านของไทย และแผนงานของประเทศ 

เพื่อนบ้านแต่ละประเทศทั้งที่ได้น�าเสนอ 

ในกรอบความร่วมมือกับไทย และท่ียังมิได ้

น�าเสนอและอาจเสนอในอนาคต โดยรัฐ 

ลงทุนน�าในโครงการที่มีความส�าคัญเชิง

ยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพ้ืนที่

เศรษฐกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสการร่วมลงทุน

แบบความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(2) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง

และโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาค

เอกชนไทยทัง้ในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 

และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

รวมท้ังพัฒนาผู ้ประกอบการโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี

ความรูด้้านศกัยภาพการพฒันาธรุกจิร่วมกบั 

ประเทศเพื่อนบ ้านและความรู ้ ในการ 

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง

ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออก

ในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็น

ผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพื่อ

ให้สามารถริเร่ิมธุรกิจระหว่างประเทศได้ 

โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับ

ประเทศเพือ่นบ้านในการพฒันาบคุลากรด้าน

ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยในฐานะ

หุ้นส่วนการพัฒนา

(3) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน 

ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่

ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่าย 

การขนส ่ ง ท่ี เชื่ อม โยงป ั จ จัยการผ ลิต  

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่าง 

ประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐาน 

สากลอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สร้างเครอืข่าย 

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ท่ีมกีารพัฒนาในประเทศเพ่ือนบ้าน  

กับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพื้นที่

เศรษฐกจิตอนใน ท้ังน้ี โดยมศีนูย์ประสานงาน 

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ

เมืองชายแดนที่ส�าคัญ

• การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุ

ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดย

(1) พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของ

ประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

และภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เพือ่เป็น

ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร

และการแปรรปูการเกษตร และการท่องเทีย่ว 

ในภูมิภาค โดยมีแผนงานเชิงรุกที่รู ้เท่าทัน

ต่อการด�าเนินนโยบายของมหาอ�านาจใน

ภูมิภาคด้านการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

(2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ

เมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตู

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ท้ังพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่อง

และพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ

คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐาน

การให้บริการและการอ�านวยความสะดวก

บริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของ

บุคลากรและผู ้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน การ

ท่องเที่ยว

(3) บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 

กบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยเช่ือมโยงแผนพฒันา 

เพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความ

มัน่คงและเสถยีรภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นปัจจัย

เริม่แรกของการพฒันาเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื และ

เพ่ือให้เกดิการพฒันาจากระบบการผลติร่วม

ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกัน 

จากการให้บริการ การจัดสรรและการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแรงงานร่วมกัน

• การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน โดย

(1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการ

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ 

ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้ง

ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง

ประชาคมอาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษา

กฎระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมท้ังภาษา ขนบธรรมเนยีม และวฒันธรรม

เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจน เพ่ือให้มีความรู้

และมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรี

เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการได้

ประโยชน์จากความเป็นเสรีทั้งด้านการค้า 

การลงทุนและบริการ การเสริมสร้างความรู้

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนแนวทาง

การขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลง 

ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีระบบการ

เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ปรับโครงสร้างและการแข่งขัน

(2) ก�าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของ

คุณภาพสินค้าและบริการเพ่ือป้องกันสินค้า

และบริการน�าเข ้าที่ ไม ่ได ้คุณภาพทั้งใน

ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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และก่อให้เกดิมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

การก�าหนดระบบบรหิารจัดการร่วมด้านการ

พฒันาทกัษะและด้านคณุสมบติัของแรงงาน

น�าเข้า เพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพ และ 

ตรงกับความต้องการส�าหรับทุกประเทศ

• การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมี

บทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือก 

ในการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศใน

เวทีโลก โดย

(1) รักษาบทบาทของไทยในการมี 

ส่วนร่วม ก�าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบ

ความร่วมมือที่ด�าเนินอยู่ เช่น เอเปค กรอบ

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมท้ัง

เฝ้าติดตามพัฒนาการและพิจารณาเข้าร่วม

กรอบที่เป็นทางเลือกใหม่ เช่นกรอบ Asia-

Middle East Dialogue (AMED) และกรอบ

ความตกลง Trans Pacific Partnership 

(TPP) ในลักษณะเชิงรุก

(2) รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ ์

กับมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเดิมและ

มหาอ�านาจใหม่ เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



37

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

ของประเทศอย่างยัง่ยนื โอกาสในการเข้าถงึ

นวตักรรม และโอกาสในการด�าเนนินโยบาย

ทางเศรษฐกจิทีเ่ปิดกว้าง

• การสร ้างความเป็นหุ ้นส ่วนทาง 

เศรษฐกิ จ ใน ภูมิ ภาคด ้ านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 

ในลักษณะเกื้อกูลกัน ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยง

ห่วงโซ่การผลิตและการเคล่ือนย้ายแรงงาน

ระหว่างกนัอย่างเสรแีละมปีระสิทธภิาพ โดย

(1) เร่งด�าเนินการด้านความร่วมมือ 

ในการก�าหนดมาตรฐานฝ ีมือระหว ่าง

ประเทศเพื่ออ�านวยความสะดวกการเคลื่อน

ย้ายแรงงานในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความ

สามารถในการแข่งขันของไทยและประเทศ

เพื่อนบ้านไปพร้อมกัน และจัดท�าแผน

บูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์การศกึษาและทักษะ

แรงงานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและอนุภูมิภาค และการ 

เตรียมการด้านกาลังแรงงานเพื่อรองรับการ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(2) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ

ขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะ

ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ 

และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของประเทศ

เพื่อนบ้านในการผลิตเพื่อส่งออก โดยการ

สร้างตราสัญลักษณ์ และสร้างเครือข่าย

ธุรกิจโดยการหาตัวแทนและหุ ้นส่วนใน 

ต่างประเทศ การสนบัสนนุด้านสนิเชือ่ การให้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู ่

ตลาดต่างประเทศ การจัดตั้งหอการค้าและ

สมาคมธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ  

จัดตั้งเวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน ควบคู่กับสภาธุรกิจของกรอบ

ความร่วมมอือนภุมิูภาค และศนูย์ประสานงาน

ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณ

ชายแดน การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ 

และผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้า 

ตามข้อตกลงทางการค้าต่างๆ

• การผลักดันการจัดท�าความตกลง

การค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้น โดยเร่งขยายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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        ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทางเศรษฐกิจผ่านความตกลงเขตการค้า

เสรี และก�าหนดมาตรการการให้ความ 

ช่วยเหลือผู ้ที่ได้รับผลกระทบตลอดจน 

สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธรุกิจโดยเฉพาะ 

ผู ้ ได ้รับผลกระทบทั้ ง เชิงบวกและลบ 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส 

ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิด

การค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการสนบัสนนุ 

เยยีวยาและดูแลจากรัฐในกรณีทีไ่ม่สามารถ 

ปรับตัวได้ทัน

• การส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติ

ใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาค

เอเชยีและการสนบัสนนุบทบาทขององค์กร

ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก�าไร โดย

(1) สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติใช้

สิทธิประโยชน์การจัดตั้งส�านักงานปฏิบัติ

การภมูภิาคเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้ประเทศไทย 

เป็นจุดส�าคัญของการลงทุนในภูมิภาคและ

น�าเงนิตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

มากขึ้น
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(2) ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก

องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก�าไร 

ให้มบีทบาทเพิม่ขึน้ในการใช้ไทยเป็นฐานการ

ด�าเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

ในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน11

• การยกระดบัขดีความสามารถในการ

รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

(1) เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ ้มกันด้วยการ

พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ

รับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ อาทิ การศกึษาความเป็นไปได้ 

ในการจัดตั้ งตลาดคาร ์บอนของกลุ ่ ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที

ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ

ตกลงและพันธกรณีด ้านสิ่ งแวดล ้อม

ระหว่างประเทศ 

(1) การพัฒนาความร่วมมือในกลุ ่ม

อาเซยีนและประเทศคูค้่าส�าคญั เพ่ือประโยชน์

11  เล่มเดียวกัน . หน้า 115

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ร่วมกนัโดยเฉพาะความร่วมมอืในการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซ

เรือนกระจก และการปรับตัว การบริหาร

จดัการ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนั 

และสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอ�านาจต่อรอง 

ในเวทีระหว่างประเทศด้านการค้า การลงทนุ 

และสิง่แวดล้อม รวมท้ังจดัเตรยีมแผนรองรบั

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะ 

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมของประเทศทัง้ในระดบัภาคและ

ระดบัประเทศ

• การควบคมุและลดมลพษิ12  ด้วยการ

พฒันาระบบการจดัการของเสยีอนัตราย ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับ

มาตรการส่งเสริมการค้าเสรีภายในกรอบ

ความร่วมมอืต่าง ๆ  อาทิ อาเซียน-จีน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

12  เล่มเดียวกัน . หน้า 117-119ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2556-2560). อ้างถึงในงาน นยศ.10
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2.1.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2555-2559)13  ที่ก�าหนดกรอบ

ทศิทางหลกัในการด�าเนนิงานด้านความมัน่คงแห่งชาติ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ

จากสภาความมัน่คงแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2555 โดยนโยบายความมัน่คง

แห่งชาต ิจะเป็นกรอบก�าหนดหลกัการในการยดึโยงนโยบายโดยใช้ผลประโยชน์ 

แห่งชาติ (National Interest) เป็นจุดเช่ือมโยง มีหลักการพื้นฐาน โดยยึดโยง

กับผลประโยชน์แห่งชาติได้ล�าดับความส�าคัญเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) ส่วนท่ี 1 นโยบายท่ีมีความส�าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น

แก่นหลักของประเทศ 

(2) ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ส�าหรับความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้านจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของนโยบายข้อ 5.9 คือ “ส่งเสริม

สภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  

กลุ่มประเทศอาเซยีน ประชาคมโลก บนพืน้ฐานของการรกัษาผลประโยชน์ และ

การด�ารงเกียรติภูมิของชาติ” โดยมีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ประเด็นนโยบายที่ 1 เสริมสร้างเสถียรภาพและภูมิคุ ้มกันความ

มัน่คงและการจดัการภยัคกุคาม ทีไ่ด้กล่าวถงึการเสริมสร้างความมัน่คงบริเวณ

ชายแดน และ 

ประเดน็นโยบายที ่4 เสรมิสร้างเกยีรติภมูแิละรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยระบุไว้ในข้อ 4.1 “เสริมสร้าง

สภาวะสันติในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค” 

โดยมีรายละเอียดแยก ดังนี้ 

  (1) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

13 ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2556-2560). อ้างถึงในงาน นยศ.10
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  (2) พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

และการพัฒนา

  (3) เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไข

ปัญหาข้ามพรมแดน

  (4) เสริมสร้างบรรยากาศที่น�าไปสู่การส�ารวจและจัดท�าหลัก

เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผลโดยเร็ว

  (5) ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวฒันธรรม และความเป็น

จรงิทางประวตัศิาสตร์ของภมูภิาค โดยเน้นทีค่วามเชือ่มโยงใกล้ชดิกนัในมติิทาง

วัฒนธรรม

2.1.3 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ.

2555-2559 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “การอยู่ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างฉันท์

มิตรและยั่งยืน บนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน” และมีประเด็นยุทธศาสตร์

การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน ดังนี้

  (1)  ส่งเสรมิบรรยากาศความสมัพนัธ์กับประเทศรอบบ้านเพือ่

น�าไปสูก่ารส�ารวจและจดัท�าหลกัเขตแดนทางบกและทางน�า้ โดยอาศยักลไกทีม่ี

อยูร่่วมกันอย่างต่อเนือ่ง และระมัดระวงัไม่ให้ปัญหาเขตแดนขยายตวัไปสูปั่ญหา

ความขัดแย้งด้านอื่นๆ

  (2) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศ

รอบบ้าน ในเรื่องปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน รวมทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงที่ต้อง 

ร่วมมือกันแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

  (3) สนับสนุนการใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุก

ระดบั เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติด การหลบหนเีข้าเมือง และการกระท�าผดิกฎหมาย 

อื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
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  (4) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศ 

รอบบ้าน โดยให้ประเทศต้นทางรับผิดชอบน�าประชาชนกลับอย่างปลอดภัย

และมศีกัดิศ์ร ีและกระบวนการดงักล่าวได้รับการยอมรับของประชาคมระหว่าง

ประเทศ

2.1.4 ยทุธศาสตร์เสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ.2556-256014  

ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก�าหนดนโยบายความมั่นคงในภาพรวม และ

นโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่ เฉพาะเร่ือง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 

ใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการเพือ่รกัษาผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติ  

โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติที่มุ ่งเน้น 

ความส�าคญัในเชงิพืน้ท่ี โดยให้ความส�าคญักบัการบรูณาการการด�าเนินงานพัฒนา 

ให้สอดคล้องเชือ่มโยงกบัการเสรมิสร้างความมัน่คงของประเทศในทุกระดับ ดังน้ัน 

จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานพัฒนา และการด�าเนินงานป้องกันและ 

การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในระดับพืน้ทีซ่ึง่ครอบคลุม ท้ังปัญหาและภัยความมัน่คง 

รูปแบบเดิม กับปัญหาและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

วิสัยทัศน์ : “คน ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และพื้นที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา

และภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน 

อย่างยั่งยืน”

พืน้ทีเ่ป้าหมาย : ครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมายทกุจังหวดัทัว่ประเทศรวม 77 

จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดชั้นใน พื้นที่จังหวัด

ชายแดน และพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีจุดเน้นการให้ความส�าคัญแตกต่างตามสภาพ

ปัญหา ความต้องการของแต่ละพื้นที่

ยุทธศาสตร์ด�าเนินงานที่ส�าคัญมี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

14 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสร้างความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2556 – 2560. ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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  (1) ยทุธศาสตร์ผนกึก�าลงัเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพและภมูคิุม้กนั 

ของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน 

  (2) ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่

ชายแดน 

  (3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 

  (4) ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความ

มั่นคง 

  (5) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

  (6) ยทุธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมเีอกภาพและประสทิธภิาพ

2.1.5 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 

โดยได้วางต�าแหน่ง  ทางยทุธศาสตร์ของประเทศทีต้่องการรกัษาอตัราการขยาย

ตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5-6 ต่อปี ในช่วง 10-15 ปี ข้างหน้า และเพิ่มรายได้

เป็น 12,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี15  โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ส�าคัญ16  คือ 

  ยทุธศาสตร์ที ่1 การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ 

ประเทศเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Growth and  

Competitiveness) โดยประเทศไทยต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 

พึง่พาตนเอง และสร้างความเชือ่มโยงกบัประเทศในภมูภิาคอาเซียนแบบหุน้ส่วน 

การพัฒนาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน จนท�าให้สามารถแข่งขันได ้

ในเวทีโลก

15 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561). http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/MOI%20
Strategy%02013 %20-%202018.pdf
16 เอกสารประกอบการประชุม. การประชุมประจ�าปี 2556 ของ สศช. เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน. วันจันทร์
ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี. หน้า 14-15
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  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การลดความเหลือ่มล้า (Inclusive Growth) 

โดยระบบการพัฒนาต้องเอื้อให้ทุกคนเข้าถึงบริการสังคมท่ีท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์

อย่างเท่าเทียม และมีโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งมีความภูมิใจ

ในความเป็นไทย มมิีตรไมตรแีละสามารถอยูใ่นประชาคมอาเซียนได้อย่างเกือ้กลู

และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

  ยทุธศาสตร์ที ่3 การเตบิโตแบบเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green 

Growth) การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่า มีระบบการผลิตที่เป็นมิตร 

กับชุมชนและสิง่แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมลพษิ ท�าให้ทกุคน 

ในสังคมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ตลอดจนยกระดับความสามารถในการรับมือ 

และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  ยทุธศาสตร์ที ่4 การสร้างสมดลุและปรบัระบบบรหิารจดัการ

ภายในภาครฐั (Internal Process) มโีครงสร้างระบบราชการท่ีสามารถด�าเนนิ

การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีก�าลังคนและกฎระเบียบท่ีสอดคล้องกับทิศทางการสร้าง

ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

2.1.6 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้วิส้ยทัศน์ 

“ประเทศไทยเป็นสมาชิกท่ีเข้มแขง็	และสนบัสนุนคณุภาพชวีติของประชาชนอาเซียน

ร่วมกนั” โดยได้ก�าหนด 8 ประเดน็ยทุธศาสตร์ 17

  ยทุธศาสตร์ที ่1 - การเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการ

ลงทนุไทยในต่างประเทศ การอ�านวยความสะดวก การตลาด การพัฒนาศกัยภาพ

ในการแข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

17 รัฐบาลเตรียมวาง 8 ยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558. http://www.phichit.go.th/phichit/index.
php/2012-09-19-07-56-53/44-551026/85-551026-asean
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง

ทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อม 

ความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย

  ยทุธศาสตร์ที ่3 - การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์ 

เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ

และมีกฎระเบียบที่อ�านวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มี

มาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ังทกัษะฝีมอืและภาษา ใน 3 ด้าน คือ ภาคการ

ศกึษา ภาคแรงงาน ผูป้ระกอบการ และภาครัฐ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 - การพัฒนากฎหมาย กฎ และกฎระเบียบ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้อง 

ผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ

ตระหนักถึงความส�าคัญของอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้ประกอบการ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 - การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความ

ร่วมมอื สร้างพนัธมติร การบรหิารจดัการพืน้ทีช่ายแดนทัง้ทางบก ทางทะเล รวมถงึ 

การสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 - การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยง

โอกาสจากอาเซียน เพื่อท�าให้เมืองมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน 

ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน ซ่ึงเสนอ

ให้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ของเมืองส�าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมือง

เกษตร เมอืงอตุสาหกรรม เมอืงท่องเท่ียว เมอืงการค้าชายแดน ตลอดจน Green 

City เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการสร้างจุดขาย (branding)
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2.1.7 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  (1) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการก�าหนดสถานะและสิทธิบุคคล การให้/เพิกถอนสัญชาติไทย  

แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด การให้สัญชาติยึดหลักตามสายโลหิต  

(แก่ชนในชาติ) ผ่านการเกิด และการสมรสเป็นส�าคัญ

  (2) พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  

ได้ก�าหนดสาระส�าคัญ ขั้นตอนการจัดการการท�างานของคนต่างด้าว และ 

บทลงโทษ เช่น ขออนญุาตท�างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย การมใีบอนญุาตท�างาน ฯลฯ  

แก่นายจ้าง คนต่างด้าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง กฎหมายฉบับนี้มีส่วนของความผิด 

และโทษ (ทางอาญา) แบ่งตามลกัษณะการกระท�าผดิ ตามมาตรา 24 มาตรา 26 

วรรคแรก มาตรา 27  มาตรา 48 และมาตรา 51 บทลงโทษ มาตรา 51 - 55  

มีอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

  (3) พระราชบัญญัติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมายฉบับน้ีตราโดยพันธกรณีที่ประเทศไทย 

ต้องปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ประเทศเป็นภาคี 

มีคณะกรรมการระดบัชาต ิทีม่รีองนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นประธาน 

โดยมกีระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ รับผิดชอบด�าเนนิการ

ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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  2.2 ประเทศไทยกับความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน

       เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จากยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ประเทศไทย

ได้มีการน�าไปสูก่ารปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรมเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูก่ารเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการน�าไปปฏิบัติ และ

ใช้โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ประกอบกับความตื่นตัวในการรับรู ้เรื่องประชาคมอาเซียนท่ีมากขึ้นในทุก 

ภาคส่วน ซึ่งสรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญได้ ดังนี้ 18 

2.2.1 ความก้าวหน้าของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  (1) การออกกฎหมาย/ ปรับปรุงกฎหมาย ได้แก่ 

  - กฎหมายเพื่อรองรับการด�าเนินงานตามความตกลงว่า

ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Cross Border 

Transport Agreement: CBTA) โดยมีกฎหมายท่ีจ�าเป็นต้องจัดท�าข้ึนใหม่

รวม 5 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 รอประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 1 ฉบับ อยู่ระหว่างรัฐสภาพิจารณา 1 ฉบับ และอีก 2 ฉบับ 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) พจิารณาเสรจ็แล้วเตรยีมน�าส่งรฐัสภา 

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนการด�าเนินงานตามกรอบความตกลง

อาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน และกรอบ

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน 

18 เอกสารประกอบการประชุมประจ�าปี 2556 ของ สศช. เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน. วันจันทร์ที่ 16 
กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี. หน้า 18-20
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  - การทบทวนเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด 

การปรับแก้กฎหมายแข่งขันทางการค้ากรณีรัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้นมิให้ใช้

บงัคบัตาม พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการค้า พ.ศ.2542 ซ่ึง สคก. ตรวจสอบเรียบร้อย

แล้ว อยู่ระหว่างน�าเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  - ร่าง พ.ร.บ.หลกัประกนัทางธรุกจิ กระทรวงการคลงัอยูร่ะหว่าง 

น�าเสนอ ครม. 

  - อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย-บรูไน รอน�าเข้ารัฐสภาพิจารณา

  - กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่างรอ 

น�าเสนอสภาผู้แทนฯ พิจารณา

  (2) การสร้าง/ ปรบัปรงุด่านการค้าชายแดน 40 แห่งทัว่ประเทศ 

  - การสร้างด่านรวม 7 ด่านส�าคญัเชือ่มโยงอาเซยีน ได้แก่ แม่สอด 

เชียงของ หนองคาย มุกดาหาร อรญัประเทศ ปาดงัเบซาร์ และสะเดา (ยกเว้น

แม่สาย) เป็นโครงการก่อสร้างด่านใหม่หรอืพฒันาสิง่อานวยความสะดวกบรเิวณ

ด่าน ภายใต้ร่างพระราชบัญญตัใิห้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมและขนส่งของประเทศ วงเงนิ 2 ล้านล้านบาท

  (3)  การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single 

Window: NSW) 

  -  เมือ่วนัที ่27 ม.ิย.56 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เห็นชอบร่างระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส�าหรับการน�าเข้า  

การส่งออก การน�าผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.....  

ซึ่งอยู่ระหว่างการน�าเสนอ ครม. พิจารณา

  (4) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

  -  พฒันาระบบทางหลวงภายในเชือ่มโยงกบัทางหลวงอาเซยีน
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ผ่าน 8 ด่านส�าคัญ และด่านที่มีศักยภาพอีก 3 ด่าน ได้แก่ นครพนม ช่องจอม  

บ้านพุน�้าร้อน โดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนาทางหลวง

เพื่อให้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรในด่านส�าคัญ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับ 

การผ่านแดนของคนและสินค้าส�าหรับการขนส่งสินค้าภายใต้หลักการ  

Single Stop Inspection ตามข้อตกลง GMS CBTA 

  - พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 

การออกแบบรายละเอียดเพื่อการจัดจ้างที่ปรึกษา 

  - ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับ 

การเชื่อมโยงท่าเรือทวาย ปัจจุบันศึกษาความเหมาะสมโครงการแล้วเสร็จ

  -  เปิดประมลูรถไฟความเรว็สงู 4 เส้นทาง อยูร่ะหว่างการศกึษา

ความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  - พัฒนาระบบรถไฟทางคู ่ 6 เส้นทาง จะเริ่มการศึกษา 

ความเหมาะสมในปี 2557 

  - ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกข้ามแดน  

โดยกระทรวงคมนาคม

   (5) การค้าสินค้าและบริการ 

  - มีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องการตรวจสอบ

มาตรฐานในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส�าอาง และยา รวมทั้ง 

อยูร่ะหว่างการเจรจาในสนิค้ายานยนต์และชิน้ส่วน อาหารแปรรูป วสัดุก่อสร้าง  

เครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

  - ขณะนีไ้ทยเปิดเสรแีล้ว 80 สาขาในด้านการบรกิาร ซึง่กระทรวง

พาณชิย์ ก�าลงัด�าเนนิการจดัตัง้คลงัข้อมลูการค้า (National Trade Repository: 

NTR) เพือ่น�าไปรวมกบัของประเทศสมาชกิอืน่เป็น ASEAN Trade Repository 

(ATR)
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  (6) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  - มีการด�าเนนิงานภายใต้กรอบนโยบายการพฒันา SMEs อาเซยีน 

โดยมีโครงการฝึกอบรม SMEs และเจ้าหน้าที่รัฐในเร่ือง Trading House ใน

แต่ละประเทศ

  (7) การเปิดเสรีด้านแรงงานฝีมือใน 7 สาขาวิชาชีพชั้นสูง และ 

1 กลุ่มอาชีพในสาขาบริการท่องเที่ยว

  - ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท�ามาตรฐานคุณสมบัติวิชาชีพ

ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ใน 5 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พยาบาล 

แพทย์ และทันตแพทย์ โดยก�าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์

การท�างาน การมีใบอนุญาตภายในประเทศ และเรื่องจริยธรรม นักวิชาชีพที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอใบรับรองจากสภาวิชาชีพของประเทศอาเซียน

เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศนั้น ๆ ได้ 

  - วิชาชีพด้านการส�ารวจและบัญชี ยังไม่ได้จัดท�าข้อตกลง

ยอมรับร่วมในคุณสมบัติ เนื่องจากแต่ละประเทศยังมีรูปแบบการศึกษาและ 

วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึงได้วางกรอบแนวทางเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การเข้าไปท�างาน อาท ิด้านการศกึษา ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรบั 

มาตรฐาน และแนวปฏิบัติสากล เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อม ก็สามารถ

เข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกัน 

  - สาขาบริการท่องเที่ยว ได้จัดท�าข้อตกลงในการก�าหนด

คณุสมบตัโิดยพจิารณาจากสมรรถนะเป็นหลกั (Competency-based) ในสาขา

ที่พักและสาขาการเดินทาง รวมทั้งสิ้น 32 ต�าแหน่งงาน ซ่ึงผู้ผ่านการรับรอง

คุณสมบัติและได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

การท่องเที่ยวแห่งชาติ มีสิทธิไปท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได ้  

อย่างไรก็ตาม แรงงานใน 8 สาขาดังกล่าวยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เดินทางเข้าไปท�างาน

  (8) ข้อมูลธุรกิจอาเซียน 

  - กระทรวงพาณิชย์ เปิดศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย 

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Business Support Center) ในส่วนกลาง 

จะอยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ และในต่างประเทศ 

9 แห่ง อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  

ณ ภมูภิาคอาเซยีน เป็นศูนย์กลางการให้บรกิารข้อมลูและค�าปรึกษา การจดัหา

แหล่งวตัถดุบิในอาเซยีน เรือ่งกฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึการให้ค�าแนะน�าต่างๆ 

  -  กระทรวงการคลงั  เปิดให้บรกิาร “โครงการคลนิกิภาษกีระทรวง 

การคลัง” ทั่วประเทศ บูรณาการความรู้ด้านภาษีอากรแบบออนไลน์ เชื่อมโยง

องค์ความรู้ด้านภาษีอากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

แบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้ความรู้และค�าปรึกษาด้าน

ภาษีแก่ SMEs 

  - กระทรวงการต่างประเทศ เปิด “ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์” และ

เว็บไซต์ Thaibiz.net เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในต่างประเทศ

2.2.2 ความก้าวหน้าของการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน

  (1) การเตรียมพร้อมด้านภาษา 

  - กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการ

พฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษอย่างต่อเนือ่งในทุกระดบั โดยมีการจดัการศกึษา

ภาคภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา การจัดการ 

ศึกษานอกระบบภาคภาษาอังกฤษ และการแปลหลักสูตรและหนังสือเรียนของ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

9 รายวิชา รวมทั้งการส�ารวจความต้องการการพัฒนาทักษะภาษากลุ่มประเทศ
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เพื่อนบ้านและภาษาอื่นท่ีจ�าเป็นกับการพัฒนาในกลุ่มประชาชน กลุ่มแรงงาน  

โดยอยู ่ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนและพัฒนาหลักสูตร 

ที่สอดคล้องกับความต้องการ

  (2) การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน 

  - กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดหลักสูตร Preparation for the 

ASEAN Community in 2015 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 35,000 คน 

เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษระดับต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรมปฏิบัติการ

นานาชาตปิระชาคมอาเซยีนให้แก่คร ูและนกัเรยีน สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งจัดท�าเว็บไซต์โครงการ Spirit of ASEAN  

  (3) การเตรียมพร้อมด้านการศึกษา 

  - กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ปรับเวลาเปิดเทอมโรงเรยีนในสงักดั

เป็นวันที ่10 ม.ิย. ของปีการศึกษา 2557 ส่วนมหาวทิยาลัยได้ก�าหนดให้เปิด-ปิด

ภาคเรยีนตามปฏิทนิอาเซียน คอื ระหว่างกลางเดอืน ส.ค. - ก.ย. ส่งผลให้ช่วงเวลา

การเปิดภาคเรยีนของการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัอดุมศกึษาห่างกนัถึง 2 เดอืน และ

จัดท�าข้อมูลความต้องการก�าลงัคนและศกัยภาพการผลติก�าลงัคนเพือ่ใช้ประกอบ

การจัดท�าแผนก�าลงัคนแล้วเสรจ็ รวมทัง้ได้จดัหลกัสตูรการศกึษาสายอาชพีร่วม

กบัประเทศสมาชิก AEC (ลาว เวียดนาม ไทย) เพ่ือให้สามารถเข้าท�างานได้ในสาม

ประเทศ

  (4) การจัดตั้ง ASEAN Unit หน่วยงานต่างๆ 

  - กระทรวงต่าง ๆ จัดตั้ง ASEAN Unit เพื่อประสานงานเรื่อง

อาเซียนโดยเฉพาะ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และ

กรมประชาสัมพันธ์
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2.2.3 ความก้าวหน้าในการด�าเนินการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน

  (1) การปรับปรุงระบบยุติธรรม 

  - กระทรวงยุติธรรม ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมด้านยุติธรรมชุมชน และอยู่ระหว่างจัดท�าคู่มือยุติธรรมชุมชน 2 ฉบับ 

ได้แก่ คู่มือการจัดตั้งและบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน และคู่มือการเข้าถึงความ

ยุติธรรม 

  - กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่  

22 มี.ค.56

  (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาล 

  - คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

ASEAN Corporate Governance

  (3) การแก้ปัญหายาเสพติด 

  - ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตร ี

ด้านยาเสพติดสมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ส.ค. 55 และบรูไนฯ เป็นเจ้าภาพ 

ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ก.ย.56 นอกจากนี้ ไทยได้ให้ความส�าคัญกับการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลด้านยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีแผนการฝึกอบรมและ 

เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (4) การแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

  - ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ ได้จดัประชมุเชิงปฏบิติัการหน่วยข่าว

ประเทศอาเซียนเมื่อ 24  - 26 มิ.ย.56 เรื่อง Border - Crossing Challenges 

เพือ่ด�าเนินมาตรการทางการข่าวในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
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ข้ามชาติตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ

  (5) การแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง 

  - ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จัดท�าแผนปราบปรามคนต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมือง และประสานความร่วมมือกับเพ่ือนบ้านตามเขตชายแดนเพ่ือ

แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยหรือการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติ 

  - ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคล 

เพื่อสนับสนุนการตรวจตราบุคคลเข้าเมืองด้วยการติดตั้งคอมพิวเตอร์เมนเฟรม 

เช่ือมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองใน 8 ด่านชายแดน และที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

  (6) การบรรเทากับภัยพิบัติ

  - ไทยเป็นเจ้าภาพกับเกาหลีใต้จัดฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ

ในกรอบ ARF (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise 2013) 

ครั้งที่ 3 เมื่อ 7-11 พ.ค.56 โดยเป็นการซ้อมร่วมระหว่างทหารและพลเรือน 

  (7) การต่อต้านการค้ามนุษย์

  - ไทยได้ผลักดันให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค

ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Regional Plan of Action to Combat 

Trafficking in Persons) 

  (8) สิทธิมนุษยชน 

  - ไทยให้ความส�าคญักบัการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการน�า 

ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) ไปสู่การปฏบิติั รวมถึงการเผยแพร่ 

หลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปตามหลักสากล

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมกีารเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน รวมทัง้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกบัประเทศ

เพือ่นบ้านทัง้ 9 ประเทศ เพือ่ให้เกดิความเชือ่มโยงกันได้อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้นี้ 
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ปัจจุบนั เมยีนมาร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซยีนทีม่คีวามส�าคญัทัง้ต่อภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ และเอเชยี ไปจนถงึโลกโดยรวม นอกจากน้ี เมือ่เมยีนมาร์มีการ

เปลีย่นแปลงภายในประเทศเรยีกได้ว่าแทบจะทกุมติ ิทัง้การเมอืง เศรษฐกิจ และ

สงัคม กย่็อมส่งผลต่อนโยบายของเมยีนมาร์ทีม่ต่ีอประเทศเพือ่นบ้านอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ ดงันัน้ นโยบายของไทยจงึต้องสามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงภายใน

ของเมยีนมาร์ ในทุกๆ มติไิด้เช่นกนั ทัง้น้ี ไทยและเมียนมาร์ได้มีความตกลงความ

ร่วมมอืระหว่างกนัในหลายด้าน และหลายระดับ โดยในทีน่ีจ้ะขอมุง่เน้นไปทีก่าร

ด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างไทย-เมยีนมาร์ทีเ่ป็นไปภายใต้กรอบกลไกระดบัทวภิาคี 

รวมทัง้การด�าเนนิงานภายใต้การเป็นประชาคมอาเซยีนทัง้ 3 ตามเสาหลกั 

   2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ภายใต้กลไกระดับ    

        ทวิภาคี (Bilateral)

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัเมยีนมาร์ในระดบัทีใ่ช้กลไกแบบทวภิาคี19  มี

ความสมัพนัธ์ท่ีด ีโดยเฉพาะมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระหว่างผูน้�าทกุระดับ และ

มกีารหารอืระดบัสงูระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนือ่ง อาทิ ในสมยัรฐับาลนางสาว

ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตร ีได้เดนิทางเยอืนเมยีนมาร์ 3 ครัง้ คอื 

(1) การเดินทางเยือนในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.54 

(2) การเข้าร่วมการประชมุผูน้�า 6 ประเทศลุม่แม่น�า้โขง (GMS) ครัง้ที ่4 

เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.54 โดยได้พบหารือกับประธานาธิบดีเมียนมาร์ ที่เนปิดอว์ 

และนางออง ซาน ซู จี ที่กรุงย่างกุ้งด้วย 

(3) การเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมื่อวันที่ 17 

ธ.ค.55 ในขณะที่ ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของเมียนมาร์  ได้เดินทางเยือนไทย

19 กระทรวงการต่างประเทศ .  http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%2 %E0%B8%B5%E0%B8%A2 
%E0%B8%99% E0% B8%A1%E 0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
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อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22-24 ก.ค.55 ซ่ึงการเยือนประสบความส�าเร็จ 

ด้วยดี และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ในเมียนมาร์ด้วย 

นอกจากนี ้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสองฝ่ายมคีวามร่วมมอืทวภิาคทีีค่บืหน้า 

ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย การส่งเสริมการ

ค้าและการลงทุน และล่าสุด รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดี

ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.54 (ภายหลังจากที่ปิดมาตั้งแต่วันที่ 

18 ก.ค.53) และปล่อยตัวนักโทษชาวไทย 8 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 7 รอบ และ

เป็นการแสดงไมตรีจิตในความสัมพันธ์อันดีกับไทย

นอกจากนี ้ไทยกบัเมยีนมาร์มคีวามร่วมมอืภายใต้กลไกทวภิาคทีีส่�าคญั

ใน 4 คณะ คือ 

 (1) คณะกรรมาธิการร่วม (Thailand Myanmar Joint Commission 

on Bilateral Cooperation - JC) 

 (2) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Com 

mittee - RBC) 

 (3) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee - JBC) 

รวมทั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคว่าด้วยแม่น�้าที่เป็นเขตแดน และ 

 (4) คณะกรรมาธกิารร่วมด้านการค้า (Joint Trade Commission - JTC)

2.3.1 ความสมัพนัธ์ทวภิาครีะหว่างไทยกบัเมยีนมาร์ : ด้านการเมอืง

และความมั่นคง

เมียนมาร์อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านส�าคัญทางการเมือง ไทยได้สนับสนุน

พัฒนาการประชาธิปไตยและกระบวนการปรองดองแห่งชาติของเมียนมาร์
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อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีบทบาทสนับสนุนเมียนมาร์ในเวทีการประชุมระหว่าง

ประเทศ ทัง้ในระดบัภูมภิาคและพหภุาคี พร้อมกบัส่งเสริมให้ประชาคมระหว่าง

ประเทศสนบัสนนุเมยีนมาร์อย่างสร้างสรรค์ โดยมคีณะกรรมาธกิารร่วมกนั ดงันี้

 (1) คณะกรรมาธิการร่วมไทย - เมียนมาร์ (Thailand– Myanmar 

Joint Commission on Bilateral Cooperation - JC) ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ในภาพรวม ได้จดัการประชุมครัง้ท่ี 6 เมือ่วันที ่7 - 9 ม.ค.45 ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ส�าหรบั 

การประชุมครั้งที่ 7 เมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพ 

 (2) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) 

ซึง่รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศทัง้สองประเทศเป็นประธานร่วม 

เพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนร่วมกัน โดยประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. –1 ธ.ค. 

48 ฝ่ายไทยมี ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการ 

ต่างประเทศ (ต�าแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ร่วมกับ 

นายหม่อง มิน้ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมยีนมาร์ นายวศนิ 

ธีรเวชญาน เป็นประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายไทย20 

บทบาทของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย

1. บทบาทของกระทรวงกลาโหมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมียุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือ 

ด้านความมัน่คงทีมุ่ง่เน้นการด�าเนนิงานการทตูโดยฝ่ายทหาร เพือ่เสรมิสร้างความ

มัน่คงและขยายความร่วมมอืด้านความมัน่คงชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

ให้มากขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประเทศ 

เพื่อนบ้านเมื่อประสบภัยพิบัติ 

20 ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (International Cooperation Study Center of 
Thammasat University (ICSC: TU) . http://www.apecthai.org/apec/th/profile1.php? continentid=2&country=
b8#ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพเมียนมาร์
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2. ในส่วนของกองทัพไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูง (High 

Level Committee : HLC) ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมาร์ โดยมีผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุดของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นประธานร่วม

 (2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการระดบัสงู (High Level Committee 

: HLC) ดังนี้

 - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกรรมการ

 - ผู้บัญชาการทหารบก รองประธานกรรมการ

 - ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

 - ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

 - รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กรรมการ

 - เสนาธิการทหาร กรรมการ

 - ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย

  และแผนกลาโหม กรรมการ

 - เจ้ากรมข่าวทหาร กรรมการ

 - เจ้ากรมยุทธการทหาร กรรมการ

 - แม่ทัพภาคที่ 1 กรรมการ

 - แม่ทัพภาคที่ 3 กรรมการ

 - เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กรรมการ/เลขานุการ

 (2.2)  อ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการระดบัสงู (High Level Committee 

: HLC)

 - พิจารณาก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือ 

ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาร์ เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคง

ชายแดนไทย – เมียนมาร์

 - ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น



61

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

 -  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้พื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ ม ี

ความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

 -  ให้ค�าแนะน�า ปรกึษา และให้ความเหน็ชอบโครงการความร่วมมอื 

ต่าง ๆ ที่เหล่าทัพเสนอ ตลอดจนก�ากับดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 - เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อ

ประโยชน์ต่อการประชุมและการด�าเนินงานของคณะกรรมการ HLC ได้ตาม

ความเหมาะสม

 - ด�าเนินการอ่ืนตามความจ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาความมั่นคง 

ร่วมกัน และปัญหาเฉพาะอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้บริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์

3. กรอบการเจรจาเพ่ือรกัษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยบรเิวณ

พืน้ทีช่ายแดนไทย - เมยีนมาร์ในกรอบของคณะกรรมการระดับสูงไทย - เมียนมาร์ 

และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้

 (3.1) ด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ครอบคลุม 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

 -  โครงการความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน

 -  การแลกเปลี่ยนการเยือนของก�าลังพลและครอบครัว 

 -  การแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหาร

 -  การแข่งกีฬาเพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพ 

 -  ความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้าย 

 -  การบรรเทาภัยพิบัติ 

 -  การแลกเปลี่ยนคณะวัฒนธรรมทางทหาร 

 -  การแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพส�าหรับก�าลังพลและครอบครัว

 -  ความร่วมมือด้านโครงการศึกษาของก�าลังพลและครอบครัว
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 (3.2) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดน ครอบคลุม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 -  ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 -  ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมตามแนวชายแดน 

 -  ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้าอาวุธและ

กระสุนผิดกฎหมาย 

 -  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงตาม 

แนวชายแดน

 -  การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล 

 -  การส่งเสริมการด�าเนินการเกี่ยวกับการเกษตร การสาธารณสุข 

การท่องเที่ยว การรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 -  การส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาอืน่ ๆ  ทีอ่าจมผีลกระทบต่องานรกัษา

ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ เพ่ือให้

เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่ายในพ้ืนท่ีตาม

แนวชายแดน 

4. ไทย- เมียนมาร์ มีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณา 

จกัรไทยกับรฐับาลแห่งสหภาพเมยีนมาร์ว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการชายแดน

ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือกรอบทวิภาคี ในส่วนท่ีกองทัพรับผิดชอบ 2 

ระดับ คือ 

 (4.1) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border 

Commit tee : RBC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความสงบ 

เรียบร ้อยบริเวณชายแดน โดยมีแม ่ทัพภาคที่  3 ของไทย และแม่ทัพ 

ภาคสามเหลี่ยมของเมียนมาร์ (Triangle Commander) เป็นประธานร่วม และ
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มีผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - เมียนมาร์ รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ

 (4.2) คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border 

Committee : TBC) มท้ัีงสิน้ 5 แห่ง คอื  อ.แม่สาย จ.เชยีงราย , อ.เมอืงแม่ฮ่องสอน 

จ.แม่ฮ่องสอน, อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.เมือง 

ระนอง จ.ระนอง มีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ีเก่ียวข้องของ

ไทยและผู้บังคับกองพันที่เก่ียวข้องของเมียนมาร์เป็นประธานร่วม เพ่ือส่งเสริม

ความร่วมมอืและแก้ไขปัญหาความสงบเรยีบร้อยบริเวณชายแดนในระดับท้องถิน่  

โดยมีการประชุมอยู่อย่างต่อเนื่อง 

2.3.2 ความสมัพนัธ์ทวิภาครีะหว่างไทยกับเมยีนมาร์ : ความสัมพนัธ์

ด้านเศรษฐกิจการค้า

ประเทศเมียนมาร์ก�าลังได้รับการสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศ

มากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2531 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ปฏิรูป

เศรษฐกิจมาสู่ระบบตลาด สนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในระบบการผลิต

และการจัดการ รวมทั้งเปิดประเทศให้มีการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ 

ส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาร์ขยายตัวสูงข้ึนต่อเนือ่ง นอกจากนี ้เมยีนมาร์ยงัถอืว่า

มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ เนื่องจากมีจ�านวนประชากรมากถึง 48 ล้านคน 

และยังมีความต้องการสินค้าค่อนข้างมากหลังจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะ

สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค21  เห็นได้จากข้อมูลด้านการลงทุนและ

จ�านวนโครงการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนและได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์นั้น เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

หลังเปิดประเทศ ซึ่งเมียนมาร์เปิดรับนักลงทุนต่างชาติมากข้ึน โดยมีมูลค่าการ

21 วรินธร ทวีศร . พม่า : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย . http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/
Thai/North/ArticleAndResearch/DocLib_Article/254206@MyanmarInvestOpp.pdf 
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ลงทุนและจ�านวนโครงการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนและได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment 

Commission: MIC) ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 - 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 - 

2556 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง22 ซ่ึงในปีงบประมาณ 2555 - 2556 เมียนมาร์มี

เงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) รวม 794 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน ได้แก่ 

โรงแรมและการท่องเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต การขุดเจาะน�้ามัน

และก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และประมง

ตารางที่ 2.2 การลงทุนและจ�านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์

22 รายช่ือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน. 2556. หน้า I-XI

ในกรณขีองการลงทนุของไทยในเมยีนมาร์นัน้ ในปัจจบุนัเมยีนมาร์เป็น

ที่สนใจอย่างยิ่งของภาคเอกชนไทย โดยเมียนมาร์มีศักยภาพสูงในฐานะเป็น  

(1) ตลาดส�าหรับสินค้าไทย (2) แหล่งลงทุน (3) แหล่งทรัพยากร เช่น พลังงาน 

ป่าไม้ แร่ธาตุ อญัมณี และประมง และ (4) แหล่งทอ่งเที่ยวเสรมิเชื่อมโยงกับไทย 

โครงการลงทนุของไทยทีส่�าคญัและได้รบัการจบัตามองมากท่ีสุด ได้แก่ โครงการ
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พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ท�างานร่วมกัน

อย่างใกล้ชดิผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมไทย - เมียนมาร์ และได้จดัต้ังนติิบคุคล

เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกันแล้ว นอกจากนี้ ไทยและเมียนมาร์มีกลไก

ความร่วมมือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย - เมียนมาร์ (Joint 

Trade Commission - JTC) ซ่ึงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ทัง้สองประเทศ

เป็นประธานร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าระหว่าง

กนั โดยท้ังไทยและเมยีนมาร์ได้มกีารลงนามความตกลงเพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครอง

การลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 14 มี.ค.51 ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ได้แจ้งฝ่ายไทย เมื่อวันที ่

8 ส.ค.54 ว่าได้ด�าเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว และโดยที่ 

ความตกลงฯ ดังกล่าวเข้าข่ายมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ฝ่ายไทยจึงได้เสนอ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 18 ต.ค. 54 นอกจากนี้ ยังมี 

ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร  

ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ส.ค.55  

ประเทศไทยมีการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์อยู่ที่อันดับที่ 2 มีมูลค่า 

การลงทุนสะสม 288,286.85 ล้านบาท (9,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) คิดเป็น

ร้อยละ 23.51 ของการลงทุนจากต่างชาติ ซ่ึงจากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (สะสม) ตั้งแต่ปี 2532 - 2555 พบว่า ประเทศจีนเป็นประเทศ 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีมีมูลค่าการลงทุนสะสมมากที่สุด คือมูลค่า 14,142.70 ล้าน

ดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืคดิเป็น 34.5% ของมลูค่าการลงทนุสะสมทัง้หมดมจี�านวน 

34 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านพลังงานและการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน ในขณะที่ไทยมีจ�านวนโครงการมากท่ีสุดถึง 61 โครงการ แต่มีมูลค่า 

การลงทนุสะสมมาเป็นอันดบัสองด้วยมลูค่า 9,568.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรอื 

คิดเป็น 23.3% ตามที่แสดงในตารางที่ 2.3 นอกจากนี้ส่วนของการค้าชายแดน

ระหว่างไทยและเมียนมาร์ มีมูลค่ารวม 157,590 ล้านบาท คิดเป็น 92% ของ

มูลค่าการค้ารวมทั้งหมด โดยไทยขาดดุลการค้าชายแดน 36,160.43 ล้านบาท 
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จากการซื้อก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์  ที่มีมูลค่า สูงถึงร้อยละ 96 ของ 

การน�าเข้าทางชายแดนทั้งหมด

ตารางที่ 2.3 การลงทุนโดยตรงและจ�านวนโครงการของธุรกิจจากต่างประเทศ

(1)  จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์23 

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์มี 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 

ตาก ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดท่ีไม่มี

จุดผ่านแดนคือ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร

จงัหวดัเชยีงรายเป็นจดุผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คอื สะพานข้ามแม่น�า้สาย 

เขตเทศบาลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย และสะพานข้ามแม่น�้าสายแห่งที่ 2 ต�าบล 

สันผักฮ้ี อ�าเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ 

เปิดตั้งแต่ 6.30 - 18.30 น. ของทุกวัน 

23 จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์.  http://www.bcca.go.th/asean/?name=knowledge&file= readknow 
ledge&id =15 

ที่มา : รายชื่อบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 2556.
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จุดผ่อนปรนมี 5 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าบ้านปางห้า ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอ

แม่สาย 2) ท่าบ้านสายลมจอย อ�าเภอเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย 3) ท่าบ้าน

เกาะทราย ต�าบลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย เป็นเขตตดิต่อกบัเมอืงท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน 

ประเทศเมียนมาร์ 4) ท่าดินด�า บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย  

เป็นเขตติดต่อกับบ้านดินด�า จังหวัดท่าขี้หล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และ  

5) บ้านสบรวก หมู ่1 ต�าบลเวยีง อ�าเภอเชยีงแสน เป็นเขตติดต่อกบับ้านเมอืงพง 

จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ รฐัฉาน ประเทศเมียนมาร์ ซึง่ทกุด่านเปิดตัง้แต่ 6.00  - 18.00 น. 

ของทุกวัน

จังหวัดตากเป็นจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ บ้านริมเมย หมู่ 2 ต�าบล

ท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด เป็นเขตตดิต่อกบัเมอืงเมยีวดี รัฐกระเหร่ียง ประเทศ

เมียนมาร์

จังหวัดระนองเป็นจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

อ�าเภอเมืองระนอง และจังหวัดได้ก�าหนดช่องทางซึ่งเป็นจุดตรวจไว้ 3 ช่องทาง 

ได้แก่ 1) ท่าเทียบเรือสะพานปลา ต�าบลบางริ้น อ�าเภอเมือง ระนอง 2) ปากน�้า

ระนอง ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมอืงระนอง 3) ท่าเทยีบเรอื บ้านอนัดามนัคลบั จ�ากดั 

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมืองระนอง ทั้ง 4 แห่ง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเกาะสอง 

ภาคตะนาวศร ีเปิดตัง้แต่ 6.30 - 24.00 น. ของทกุวนั สาเหตทุีเ่ปิดด่านถงึ 24.00 น. 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้า

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ช่องทางกิ่วผาวอก 

บ้านอรุโณทยั หมู ่10 ต�าบลเมอืงนะ อ�าเภอเชยีงดาว เป็นเขตติดต่อกบัเมอืงสาด  

รัฐฉาน และ 2) ช่องทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ต�าบลเปียงหลวง อ�าเภอ 

เวียงแหง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเตาะ รัฐฉาน ซ่ึงท้ังสองช่องทางปิดห้าม 

มีการเข้าออกโดยกองทัพภาคที่ 3 เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง

จงัหวัดแม่ฮ่องสอนมจีดุผ่อนปรน 5 แห่ง ได้แก่ 1) ช่องทางบ้านห้วยต้นนุน่ 

หมู ่4 ต�าบลแม่เงา อ�าเภอขมุยวม เป็นเขตติดต่อกบัเมอืงเต๊าะ รัฐฉาน 2) ช่องทาง 
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บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 ห้วยผา อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับรัฐฉาน  

3) ช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ 1 ต�าบลเสาหิน อ�าเภอแม่สะเรียง เป็นเขตติดต่อกับ

รัฐกอทูแล  4) บ้านแม่สายแลบ หมู่ 1 ต�าบลแม่สายแลบ อ�าเภอสบเมย เป็นเขต

ติดต่อกับผาปูน จังหวัดดอยก่อ 5) บ้านน�้าเพียงดิน หมู่ 3 ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอ

เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดดอยก่อ ทุกจุดผ่อนปรนเปิดตั้งแต่  

6.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

จังหวัดกาญจนบุรี มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง ได้แก่ ด่านพระเจดีย์สามองค์ 

อ�าเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อ�าเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐ

กระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน มีจุดผ่านแดน

ชัว่คราว 1 แห่ง คอื ด่านพระเจดย์ีสามองค์ อ�าเภอสังขละบรีุ ซ่ึงเป็นเขตติดต่อกับ 

อ�าเภอพญาตองซ ูจังหวดักอกาเลก็ รฐักระเหรีย่ง ภาคตะนาวศร ีซึง่เมยีนมาร์ได้

ปิดด่านตั้งแต่ 27 มีนาคม 2550 ด้วยสาเหตุภายในของเมียนมาร์ แต่มีผ่อนผัน

ให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านไร่เครา ต�าบล

คลองวาฬ อ�าเภอเมืองประจวบครีขีนัธ์ เป็นเขตติดต่อกับบ้านมดุ่อง จังหวดัมะรดิ 

ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน 

(2) การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม

 (2.1) โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและ 

เส้นทางคมนาคมเชือ่มโยงกบัไทย จากการทีร่ฐับาลไทยมนีโยบายเร่งด่วนในการ

ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน และเร่งด�าเนนิ

การตามข้อผกูพนัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนการ

เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งผลให้มีการ

ขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

กลุ่มจังหวัดแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดนโดยเฉพาะเมียนมาร์และ 

สปป.ลาว ประกอบกบัอกี 10 ปีข้างหน้า เมยีนมาร์จะเป็น Indian Ocean Open 
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Door และ South Gate ของจนีสูอ่่าวเบงกอล และมแีผนลงทุนร่วมกบัเอกชนไทย

สร้างท่าเรอืน�า้ลกึและนคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีเ่มอืงทวายเป็น West Gate 

ของภูมิภาคสู่มหาสมุทรอินเดีย เมียนมาร์ก�าลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิดโดยใช ้

ค�าว่า “Privatization” เป็นการเปิดให้มกีารลงทุนท้ังด้านการเกษตร อตุสาหกรรม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน อีกทั้งก�าลังพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่มากกว่า 10 เขื่อน 

ทั่วประเทศ ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต

การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง

ระหว่างท่าเรอืน�า้ลกึทวาย - จงัหวดักาญจนบรีุ รัฐบาลไทยสนบัสนนุการก่อสร้าง

ท่าเรือน�้าลึกทวายนิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม (ถนน รถไฟ สายส่ง

ไฟฟ้าและท่อก๊าซ/น�า้มนั เชือ่มต่อระหว่างเมอืงทวายกบัชายแดนไทย/เมยีนมาร์ที่

บ้านพนุ�า้ร้อน จงัหวดักาญจนบรุ)ี ตามทีไ่ด้ตกลงในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการ

สร้างท่าเรือน�้าลึกทวายลงนาม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยขณะนั้นรัฐบาล

เมียนมาร์และรัฐบาลไทยโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จ�ากัด มีการ 

พัฒนาโครงการท่าเรือน�้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งชะงักงันไปช่วงหนึ่ง 

แต่ล่าสดุ มคีวามคบืหน้าของโครงการ คอื  บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลล๊อปเม้นต์ 

จ�ากัด ได้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ 

Authority) เพือ่ขอเป็นผูพ้ฒันาพืน้ท่ีก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรมระยะแรก (Initial 

Phase) ตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ.57 ซึ่งคาดว่าโครงการฯ ระยะแรกจะไม่ได้รับ 

ผลกระทบ เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร์ยังให้ความส�าคัญกับโครงการนี้ แม้จะมี

ความล่าช้าในการก่อสร้างออกไปบ้าง แต่ถือว่าเป็นโครงการที่ส�าคัญของรัฐบาล

เมียนมาร์และภูมิภาค เนื่องจากอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจส�าคัญของอาเซียน 

และพืน้ทีเ่หมาะสมในการพฒันานคิมอตุสาหกรรม และท่าเรือน�า้ลกึ มคีวามพร้อม

ของแรงงานและวัตถดุบิทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมเบา เช่น ไม้ ยาง อาหารทะเล แร่ดบีกุ 

ซึ่งจะช่วยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ต้องการย้ายฐานการผลิต 

จากไทยมายังเมียนมาร์ และโครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงโครงข่าย economic 
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corridor ระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่ลดระยะเวลาการขนส่งและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ช่วยรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และความกินดีอยู่ดี

ของประชาชนทั้งสองฝ่าย 

  (2.2) เส้นทางถนนสามฝ่าย ไทย - เมียนมาร์ - อินเดีย (เส้นทาง

แม่สอด/เมยีวด ี- หมูบ้่านตงิกะหยงิหย่อง เชงิเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - พะอนั -  

ท่าตอน) รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อก่อสร้างเส้นทางจาก

แม่สอด/ เมียวดี - หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.35 

กโิลเมตร มลูค่า 122.9 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสรจ็เมือ่ปี 2549 ขณะนี ้รฐับาลไทย 

เหน็ชอบในหลกัการให้ความช่วยเหลอืแบบให้เปล่าเพือ่ก่อสร้างถนนช่วงต่อจาก

หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร 

มูลค่า 872 ล้านบาท

 (2.3) สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ข้ามแม่น�้าเมย แห่งที่ 1 และ

แห่งที ่2 ทีอ่�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก รฐับาลไทยให้ความช่วยเหลือเพือ่ก่อสร้าง

สะพานฯ แห่งที่ 1 มูลค่า 104.6 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ต่อมา

ในปี 2549 สะพานฯ เกิดช�ารุด ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ แบบถาวร และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานฯ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงพาณิชย์

เสนอ 

 -  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม รฐับาลไทยให้ความช่วยเหลอื 

แบบให้เปล่าเพือ่ก่อสร้างถนนและสะพานเชือ่มโยงกับเมยีนมาร์ โดยในปี 2554 

รัฐบาลไทยได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ (1) ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น�้าเมย 

แห่งที่ 1 แบบถาวร เชื่อมโยง อ. แม่สอด จ. ตาก เมืองเมียวดีของเมียนมาร์  

(2) สร้างถนนช่วงต่อจากเชงิเขาตะนาวศร ีกอกะเรก็ และ (3) ปรบัปรงุถนนแม่สอด/ 

เมียวดเีชิงเขาตะนาวศร ีโดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 โครงการรวมประมาณ 

840 วนั
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 - ไทยและเมียนมาร์มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ

การป้องกนัการเลีย่งรษัฎากร ซึง่เริม่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัท่ี 15 ส.ค.55 นอกจากนี ้

ไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลงเพือ่ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน ลงนาม 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.51 ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ได้แจ้งฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 8 ส.ค.54 ว่าได้

ด�าเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว

(3)  ด้านพลังงาน 

เมยีนมาร์ถอืเป็นเส้นทางในการขนส่งน�า้มนัทีส่�าคญัของจีน และอาเซียน 

ทั้งนี้ จีนมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการลงทุนทั้งในภาคพลังงานในเมียนมาร์ โดย 

มีการวางแนวท่อส่งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติจากท่าเรือน�้าลึกที่อ่าวเบงกอลใน

เขตน่านน�า้ของเมยีนมาร์มปีลายทางท่ียนูนาน (Sino-Burma Natural Gas and 

Oil Pipelines) ซึ่งมีความยาวเพียง 1,100 กม.24 ช่วยย่นระยะทางได้ดีกว่า

การขนส่งน�้ามันจากจีนผ่านช่องแคบมะละกาที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกัน  

เมียนมาร์ยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ส�าคัญของภูมิภาค โดยเฉพาะจากแหล่ง

ยาดานา (Yadana) ทีอ่่าวเมาะตะมะ (Mataban) ทัง้นี ้ไทยน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ

จากเมยีนมาร์เฉลีย่ประมาณ 965 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวนั25  และใน 20 ปีข้างหน้า 

จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กระทรวงพลังงาน

จึงได้ท�าแผนจัดหาก๊าซเพิ่มเติม โดยจัดซื้อก๊าซจากประเทศในอาเซียน ได้แก่  

เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเมียนมาร์เปิดสัมปทานครั้งใหม่เมื่อปลายปี 55 

ดังนั้นในอีก 10 ปีข้างหน้าเมียนมาร์จะกลายเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่ส�าคัญ

ของไทย  

ทั้งนี้ ปัจจุบันการลงทุนในภาคพลังงาน น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติใน

เมียนมาร์มแีนวโน้มการแข่งขนัสงูขึน้ และจนีเป็นประเทศทีม่มีลูค่าการลงทนุใน

24 http://www.indochinapublishing.com/
25 http://www.chevronthailand.com/
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เมียนมาร์มากที่สุด โดยการประชุม Myanmar Oil, Gas and Power Summit 

(MOGP) เมือ่เดอืน ก.ย.55 รฐับาลเมยีนมาร์ได้อนมุติัให้สัมปทาน การขดุส�ารวจ

น�า้มันและก๊าซธรรมชาตทิัง้บนบกและทะเลในเขตน่านน�า้ของเมยีนมาร์มากกว่า 

10026 พื้นที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับสัมปทาน มีทั้งจากจีน ฝรั่งเศส อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย 

เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และไทย นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ยังพัฒนา

เศรษฐกิจด้วยการสร้าง Mega-Project อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึก 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ท่ีมีขนาดใหญ่กว่ามาบตาพุดถึง 7 เท่า ซึ่งจะ

ท�าให้เมียนมาร์กลายเป็นศนูย์กลางเชือ่มต่อการค้าทางทะเลระหว่างเอเชีย ยโุรป 

แอฟริกา และเป็นศูนย์กลาง

การค้าด้านพลังงานท่ีส�าคัญ

ของโลก ด้วยผลประโยชน์

อย่างมหาศาลที่ เมียนมาร์

จะได ้รับ จึงท�าให ้รัฐบาล 

เมียนมาร ์ต ้องสร ้างความ

เ ชื่ อ ม่ั น ใ ห ้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ 

นั ก ล ง ทุ น ต ่ า ง ช า ติ ใ น

แนวทางปฏิรูปไปสู่การเป็น

ประชาธิปไตยอย่างจริงจัง 

ซึ่งได้รับการตอบสนองจาก

นานาชาติเป็นอย่างดีเห็นได้

จากการได้รับฉันทานุมัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 

เมือ่ปี 2556 และเป็นประธานกลุ่มอาเซยีนในปี 2557 ย่ิงเป็นการสร้างความเชือ่มัน่

ของเมียนมาร์ และสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นกับนานาชาติอีกด้วย

26 http://www.naturalgasasia.com/
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2.3.3 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ : ด้านสังคม 

วัฒนธรรม และวิชาการ

ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในหลายโครงการ ทั้งด้าน

สาธารณสขุ อาท ิโครงการยกระดบัโรงพยาบาลท่าขีเ้หลก็ หน่วยแพทย์เคลือ่นที่

หู คอ จมูก การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาทิ โครงการ

พัฒนาระบบปศุสัตว์ตามแนวชายแดน และด้านการศึกษา อาทิ ทุนศึกษา 

ต่อระดบัปรญิญาโทและการฝึกอบรม ผ่านส�านกังานความร่วมมอืเพือ่การพฒันา

ระหว่างประเทศ (สพร.) ที่ได้ด�าเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี มอบทุนไปแล้วกว่า 

1,500 ทุน ในวงเงินงบประมาณ 550 ล้านบาท รวมทั้งความช่วยเหลือด้าน 

การพัฒนาทางเลือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพ

ติดตามโครงการบ้านยองข่า ด�าเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และอยู่ระหว่าง 

การผลกัดนัให้โครงการหมูบ้่านหนองตะยาเกดิผลเป็นรปูธรรม โดยมคีวามร่วมมอื 

ระหว่างกันที่ส�าคัญ27  อาทิ 

 (1) ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข

 -  ไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน และ

การส่งเสรมิความเข้าใจระหว่างกนัผ่านความร่วมมอืทางวฒันธรรม เช่น กระทรวง

การต่างประเทศได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดใน 

เมียนมาร์เป็นประจ�าทุกปี และสมาคมไทย - เมียนมาร์เพ่ือมิตรภาพยังจัด 

การทอดกฐินสามัคคีที่เมียนมาร์ต่อเนื่องทุกปีด้วยเช่นกัน 

 - กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมล่ามภาษา

ไทย - เมียนมาร์ให้แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากรไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ

การสัมมนาทางวิชาการความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ และ

สมาคมไทย - เมียนมาร์เพื่อมิตรภาพมีโครงการน�านักศึกษาเมียนมาร์เยือนไทย  

27 การด�าเนินงานความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ในกรอบต่างๆ . http://www.thaiembassy.org/yangon/th/relation/ 
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มีแผนงานจะจัดโครงการน�าแพทย์เมียนมาร์มาฝึกอบรมที่ประเทศไทย และ

โครงการสนับสนุนการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของเมียนมาร ์

ในปี 2556

 - ความร่วมมือสันถวไมตรี ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเน้นกิจกรรม

ที่กระชับและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ทั้งในระดับ

รฐับาลและประชาชน เช่น การจดักจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรม งานการกศุลเพือ่

บริจาคเงินหรือสิง่ของ การบรูณะซ่อมแซมถาวรวตัถแุละสิง่ก่อสร้างทีส่�าคัญของ 

เมียนมาร์ และการจัดซื้อสิ่งของและสนับสนุนการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ี

แสดงออกทางด้านความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อมอบให้แก่

เมียนมาร์ในโอกาสส�าคัญ เช่น การฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต  

 (2) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมาร์ 

 - เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 เป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญที่ 

ช่วยกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในแน่นแฟ้น 

เนื่องจากเป็นการด�าเนินงานความร่วมมือในประเด็นท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

ของทัง้สองฝ่าย โดยเน้นสาขาความร่วมมือทีไ่ทยมคีวามเชีย่วชาญและสอดคล้อง

กับความต้องการของฝ่ายเมียนมาร์ (demand driven approach) ซึ่งนับเป็น

ปจัจัยที่จะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนั ทัง้ในระดบัรัฐบาลและ

ระดับประชาชน

 - ความร่วมมือที่ไทยให้แก่เมียนมาร์ในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบต่างๆ 

ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม/ดูงาน แผนงาน/โครงการต่างๆ การจัดส่ง 

ผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยเน้น 3 สาขาหลัก ได้แก่ เกษตร 

การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งมีการด�าเนินงานท้ังในกรอบความร่วมมือทวิภาคี 

ไตรภาคี กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ 

(TIPP) และทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) 

 - โครงการทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างกนั อาทิ หมูบ้่านปศสุตัว์พฒันา
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ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยที่ Yangon 

University of Foreign Languages (YUFL)  แผนงานการพฒันาศกัยภาพด้าน

การพยากรณ์อากาศ ระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูภาคอิระวดีและภาคย่างกุ้ง

แผนงานสาขาเกษตร 3 ปี ภายใต้หวัข้อ “Food Security” และแผนงานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

2.3.4  ความตกลงส�าคัญที่ได้ลงนามไปแล้ว  

 - ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2532) 

 - บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า

ไทย - เมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533)

 - บันทกึความเข้าใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกับรฐับาล

แห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค  

(ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533) 

 - บันทกึความเข้าใจระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกับรฐับาล

แห่งสหภาพเมยีนมาร์เกีย่วกับเขตแดนคงทีช่่วงแม่น�า้สาย - แม่น�า้สบรวก (ลงนาม 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534) 

 - ความตกลงว่าด้วยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการร่วมไทย - เมยีนมาร์ 

(ลงนามเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536) 

 - ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยการก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ การจัดการและบ�ารุงรักษา

สะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้าเมย/ทองยิน (ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537) 

 - ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 

แห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อการค้าชายแดน ระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามเมื่อ

วันที่ 17 มีนาคม 2539) 
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 - บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการธนาคาร (ลงนามเม่ือวนัที ่29 สงิหาคม 

2539) 

 - หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ว่าด้วยการข้ามแดน

ระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2540) 

 - บันทึกความเข้าใจเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2540) 

 - ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2541) 

 - ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542) 

 - บันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในการควบคมุยาเสพตดิ วตัถ ุ

ออกฤทธิต่์อจติและประสาทและสารตัง้ต้น (ลงนามเมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2544) 

 - ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 

แห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยง

รัษฎากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2545)

 - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน (ลงนาม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546) 

 - ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของ 

เมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547) 

 - บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษ์พลงังานระหว่างสหภาพเมยีนมาร์ - ไทย (ลงนามเมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2547) 
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 - หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกงานก่อสร้าง

ถนนในสหภาพเมียนมาร์สายเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศรี (ลงนามเมื่อวันที่ 25 

สิงหาคม 2547) 

 - บันทึกความเข้าใจความร่วมมือไทย –เมียนมาร์ว่าด้วยการจัดการ

ทรัพยากรน�้า (ลงนามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547) 

 - บนัทกึความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน

ไฟฟ้าเมยีนมาร์ว่าด้วยความร่วมมอืในโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ทีลุ่ม่น�า้สาละวนิและ

ลุ่มน�้าตะนาวศรี (ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548) 

 - บันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปล่ียนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ กับ Central Control Board on Money Laundering 

เมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548) 

 - บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเกษตรไทย - เมยีนมาร์ 

(ลงนามเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548) 

 - บันทกึความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง  การถอืครองกรรมสิทธิแ์ละ

การบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้าฮัจจี (ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 

2548) 

 - ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ลงนามเมื่อ 

วันที่ 14 มีนาคม 2551) 

 - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน�้าลึกทวาย (ลงนามเมื่อ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2551) 

 - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อต้านการค้า

มนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ลงนามเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552) 



78

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

 - บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสภาธุรกิจ 

ไทย -  เมยีนมาร์กบัสภาธรุกจิเมยีนมาร์ –ไทย (ลงนามเมือ่วันที ่5 เมษายน 2553) 

 - บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักร 

ไทยกับกรมวิทยุโทรทัศน ์แห ่งสหภาพเมียนมาร ์ว ่าด ้วยความร ่วมมือ 

ด้านสารสนเทศและการกระจายเสียง (ลงนามเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554)
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บริบทแวดล้อมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

และความเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้ง

		3.1		ข้อมูลพื้นฐาน

ประเทศเมียนมาร์ตั้งอยู่ที่ละติจูด 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 

ลปิดา ภูมปิระเทศตัง้อยู่ตามอ่าวเบงกอลและทะเลอนัดามนั ท�าให้มชีายฝ่ังยาวถงึ 

2,000 ไมล์ และมหีาดทีส่วยงามเก่าแก่บรสิทุธิอ์ยูห่ลายแห่ง เมยีนมาร์มชีายแดน

ด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทิศเหนือและตะวันออก

เฉียงเหนือติดกับจีน ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย

รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าวที่มีหางยาวล้อมรอบเกือกม้าขนาด

ใหญ่ คือ แนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขาสูง

อยูม่ากมายตามแนวเทอืกเขาของเมยีนมาร์ และมหีลายยอดทีส่งูเกนิกว่า 10,000 

ฟุต ตามแนวชายแดนหิมาลัย ทางเหนือของเมียนมาร์ที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขา

ทีสู่งทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ “ฮากากาโบราซ”ึ 19,314 ฟตุ ต�า่ลงมาจาก

แนวเขาเหล่านีเ้ป็นทีร่าบกว้างใหญ่ภายในประเทศเมยีนมาร์ รวมทัง้เขตแห้งแล้ง 

กินอาณาเขตกว้างตอนกลางของเมียนมาร์ และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยม

ปากแม่น�้าอิรวดีท่ีอุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้ เป็นนาข้าวกว้างใหญ่

ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด

ส่วนที่	3
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3.1.1	 การเมืองการปกครอง

เมยีนมาร์ตกเป็นอาณานคิมขององักฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อน

การเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 เลก็น้อย ญีปุ่น่ได้เข้ามามบีทบาทในเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับพวกตะขิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง มี 

ออง ซาน นักชาตินิยม และเป็นผู้น�าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็น

หวัหน้า พวกตะขิน้เข้าใจว่าญีปุ่่นจะสนบัสนนุการประกาศอสิรภาพของเมยีนมาร์

จากองักฤษ แต่เม่ือญีปุ่น่ยดึครองเมยีนมาร์ได้แล้ว กลับพยายามหน่วงเหน่ียวมใิห้ 

เมยีนมาร์ประกาศเอกราช และได้ส่งอองซานและพวกตะขิน่ประมาณ 30 คน เดินทาง 

ไปญีปุ่น่เพือ่รับค�าแนะน�าในการด�าเนนิการเพ่ือเรยีกร้องอสิรภาพจากองักฤษ

เมือ่คณะของอองซานได้เดนิทางกลบัเมยีนมาร์ใน พ.ศ. 2485 อองซาน

ได้ก่อตัง้องค์การสนันบิาตเสรภีาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist 

Peoples Freedom League : AFPFL) เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับๆ องค์การนี้

ภายหลงัได้กลายเป็นพรรคการเมอืง ชือ่ พรรค AFPFL เมือ่ญีปุ่น่แพ้สงครามโลก

ครั้งที่ 2 แล้ว อองซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยัน 

ทีจ่ะให้เมยีนมาร์มอีสิรภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมข้ีาหลวงใหญ่ 

อังกฤษประจ�าเมียนมาร์ช่วยให้ค�าปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการ 

เอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอื่น ๆ ข้ึน 

แข่งอ�านาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ จึงยินยอมให้ 

พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบาย

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี 

จงึท�าให้เกดิความขดัแย้งกบัฝ่ายนยิมคอมมิวนสิต์ในพรรค AFPFL อองซานและ

คณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2490 

ขณะทีเ่ดนิออกจากทีป่ระชมุสภา ต่อมาตะขิน้นหุรืออนู ุได้ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี

แทนและมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูเมือ่วนัที ่17 ตุลาคม พ.ศ.2490 โดยองักฤษ

ได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์แต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้จนต่อมาเมื่อ  
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4 มกราคม พ.ศ.2491 อังกฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์อย่างสมบูรณ์

ภายหลังจากเมียนมาร์ได้รับเอกราชแล้วการเมืองภายในประเทศก็มี 

ความสับสนอยูต่ลอดเวลา นายกรฐัมนตร ีคอื นายอนู ุถกูบบีให้ลาออก เมือ่ พ.ศ.2501 

ผูน้�าเมยีนมาร์คนต่อมา คอื นายพลเน วนิ ซึง่ได้ท�าการปราบจลาจลและพวกนยิม 

ซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้จัดไห้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศใน พ.ศ.2503 ท�าให้

นายอูนุได้กลับมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภา28 

จากการที่เมียนมาร์ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลา

ยาวนาน ตั้งแต่สมัย “พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า (Burma Socialist 

Programme Party: BSPP)” โดยการน�าของนายพลเนวิน ซึ่งยึดอ�านาจเมื่อ

ปี 2505 จนกระทั่งเกิดการจลาจลลุกฮือครั้งใหญ่ของประชาชนเมื่อ 8 สิงหาคม 

พ.ศ.2531 หรือเรียกว่า เหตุการณ์ 8888 คณะทหารน�าโดย พลเอก ซอหม่อง  

ได้ยดึอ�านาจเมือ่ 18 กนัยายน พ.ศ.2531 แล้วจดัตัง้ “สภาฟ้ืนฟกูฎระเบยีบแห่งรัฐ 

(State Law and Order Restoration Council: SLORC)” ซ่ึงประกอบ

ด้วยคณะนายทหารระดับสูงขึ้นกุมอ�านาจการปกครองประเทศ ต่อมา พลเอก 

ซอหม่อง ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ พลเอกอาวุโส ตานฉ่วย รองประธาน

สภา SLORC จงึด�ารงต�าแหน่งประธาน SLORC นายกรฐัมนตร ีและผูบ้ญัชาการ

ทหารสูงสุด สืบแทนตั้งแต่ 23 เมษายน พ.ศ.2535 ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น 

“สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development 

Council: SPDC)” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ด้วยเหตุผลว่าหลังจาก

เมยีนมาร์ผ่านยคุแห่งการฟ้ืนฟกูฎระเบยีบในประเทศแล้ว กค็วรเป็นยคุแห่งการ

สร้างสันติภาพและการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ ่มผู ้น�าทหารกุมอ�านาจสูงสุดในการ 

ตัดสินใจทุกเรื่องอย่างเบ็ดเสร็จ จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ.2551 เมียนมาร์ประกาศ

28  ศนูย์แม่น�า้โขงศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี . http://mekong.human.ubru.

ac.th/index.  php?module=region&submodule=view&code=mm 
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ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในรอบ 20 ปี เมื่อ  

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ตามแผนปฏิรูปการเมือง หรือ Roadmap 7 ขั้นตอน 

ที่เริ่มด�าเนินการมาเป็นระยะ ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2546 ดังนี้29 

1) รื้อฟื้นการจัดประชุมแห่งชาติซึ่งยุติไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2539

2) ภายหลังการประชุมแห่งชาติเป็นผลส�าเร็จ จะด�าเนินการอย่างเป็น

ขัน้ตอนตามกระบวนการทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสร้างระบบประชาธปิไตยทีแ่ท้จริง

และมีระเบียบวินัย

3) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานและ

เงื่อนไขรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแห่งชาติ

4) รับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการลงประชามติ (National 

Referendum) 

5) จัดการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ด้วยความบริสุทธิ์

ยุติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

6) จัดการประชุมสมาชิกรัฐสภาตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

7) สร้างชาติให้ทันสมัย มีการพัฒนา และเป็นประชาธิปไตย โดยมี 

ผู้น�าประเทศที่เลือกโดยรัฐสภา และมีรัฐบาลและองค์กรส่วนกลางอื่นๆ ที่จัดตั้ง

โดยรัฐสภา

Roadmap ของเมยีนมาร์ องค์ประกอบส�าคญัท่ีสุดในการสร้างชาติใหม่ 

ทีม่สีนัตสิขุ มคีวามทันสมยั มกีารพฒันา และเป็นประชาธปิไตย กค็อื การก�าเนดิ 

ขึน้ของระบบประชาธปิไตยทีม่รีะเบยีบวนิยั (Disciplined Democratic System) 

ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อจารตีนยิมดัง้เดมิ (Historical Traditions) ของชนเชือ้สาย

ต่าง ๆ  ทีม่อียูร่่วมกันในชาตด้ิวยความสามคัคกีลมเกลยีวมาเป็นเวลานานนบัพนัปี 

29 เอกสารศกึษาวจิยัเชงิลึก เร่ืองโครงสร้างอ�านาจและการตัดสนิใจในระบบการเมืองการปกครองเมยีนมาปัจจบัุน. ศนูย์ประสาน

งานข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. หน้า 7. ตุลาคม 2556
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ไม่ส่งผลกระทบต่อเกยีรตภิมูขิองชาต ิ(National Prestige) และความเป็นอนัหนึง่ 

อันเดียวกัน (Integrity) ของคนในชาติ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะประจ�า

ชาติ (National Characteristics) ของคนเมียนมาร์

แผนงานทางการเมืองที่ประกาศดังกล่าวไม่ก�าหนดเงื่อนไขระยะเวลา 

(Time Frame) ของแต่ละขัน้ตอน และค�าว่า “Disciplined Democratic System” 

ก็บ่งบอกเป็นนัยว่าประชาธิปไตยของเมียนมาร์ ท่ีจะเกิดขึ้นหลังการปฏิรูป

การเมืองนั้น คือ ประชาธิปไตยแบบที่ทหารมีบทบาทเป็นแกนน�าในการบริหาร

และปกครองประเทศดังเช่นในประวัติศาสตร์ ที่กองทัพเมียนมาร์เคยยิ่งใหญ่ 

มีเกียรตภูิมิและยงัสบืทอดอ�านาจมาจนถงึปัจจุบนั ทัง้นี ้เพือ่ให้กองทัพท�าหน้าที่

ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของทุกชนเผ่าในประเทศ และ

ควบคุมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตที่เรียกว่าระเบียบวินัย

ในทีส่ดุรฐับาลทหารเมยีนมาร์จดัการเลือกต้ังท่ัวไปตามแผน roadmap 

ขัน้ที ่5 เมือ่วนัที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ผลปรากฏว่าพรรคเพ่ือความเป็นปึกแผ่น 

แห่งสหภาพและการพฒันา (Union Solidarity and Development Party: USDP) 

ซึ่งแปรสภาพมาจากสมาคมเพ่ือความเป็นปึกแผ่นแห่งสหภาพและการพัฒนา 

(Union Solidarity and Development Association: USDA) อันเป็นองค์กร

มวลชนจดัตัง้ของรฐับาลทหารเมยีนมาร์ทีต่ัง้ขึน้มาตัง้แต่สมยั SLORC เมือ่ปี พ.ศ.

2536 ก่อนที่จะปฏิรูปการเมือง และมีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 24 ล้านคน 

ชนะการเลือกตั้งได้ท่ีนั่งถึงร้อยละ 78.48 ของสภาผู้แทนราษฎร และร้อยละ 

76.79 ของวุฒิสภา หลังจากนั้นมีการเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ.

2554 ซึง่เป็นไปตาม แผน Roadmap ขัน้ท่ี 6 และมกีารจดัตัง้รฐับาลชุดแรกภายใต้ 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ.2554  โดย มี อูเต็งเส่ง อดีตนายก

รัฐมนตรี (ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมเมียนมาร์ เมื่อทหารพ้นจากต�าแหน่ง

หน้าทีใ่นกองทพัจะเลกิใช้ยศทหาร กลบัไปใช้ “อ”ู ซ่ึงแปลว่า นาย) ด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานาธิบดี ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายตามแผน Roadmap ขั้นที่ 7 ซึ่งเป็น
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ขั้นตอนสุดท้ายที่ก�าหนดไว้ พร้อมกันน้ันมีการออกประกาศของสภา SPDC  

ลง 30 มีนาคม พ.ศ.2554 ลงนามโดย พลเอกอาวุโส ตานฉ่วย ประธานสภา 

SPDC ระบุการสิ้นสภาพของสภา SPDC ในวันเดียวกัน30

ปัจจุบนัถงึแม้เมยีนมาร์มรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ มีสมาชกิรฐัสภาจากการ

เลือกต้ัง และมีรัฐบาลในคราบพลเรือนแต่กองทัพยังคงเป็นสถาบันท่ีมีอ�านาจ

สงูสุดในประเทศตามเงือ่นไขและองค์ประกอบทัง้ฝ่ายนติบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิาร

ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) มาจากการเลือกตั้งร้อยละ 75 และจากการเสนอชื่อผู้แทนจาก

กองทัพโดย ผบ.ทสส. ร้อยละ 25 (ส.ส.440 คน และเลือกตั้ง 330 คน มาจาก

การเสนอช่ือจากกองทัพ 110 คน, ส.ว.224 คน เลือกตั้ง 168 คน และเสนอ

ชื่อจากกองทัพ 56 คน วาระ 5 ปี) ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้น�าทหาร 

เมียนมาร์ที่ประกาศจุดยืนเสมอว่า กองทัพต้องเป็นองค์กรน�าในการเมืองการ

ปกครองเมียนมาร์ และระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาร์มิใช่ประชาธิปไตย

แบบตะวันตก แต่เป็นประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยหรือ “Disciplined 

Democratic System” โดยมีกองทัพ ท�าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

และควบคุมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตที่ก�าหนด

รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 2008 ได้ก�าหนดโฉมหน้าใหม่ของเมียนมาร์ 

อยู่ในระบบสหภาพซึ่งเกิดจากการรวมตัวของรัฐ (State) และเขต (Region)  

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทีม่วีนิยั หลายพรรคการเมอืง (Disciplined Multi-Party 

Democratic System) อ�านาจรัฐแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ซ่ึงเท่าเทียมกัน คือ  

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ�านาจพิจารณา

และให้ความเห็นชอบการออกกฎหมาย รัฐสภาในระดับชาติ มีโครงสร้างแบบ

สภาคู่ ประกอบด้วยสภาประชาชนและสภาชาติพันธุ์ ฝ่ายบริหารประกอบด้วย 

30 “เตงเส่ง” สาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมียนมาร์แล้ว “ตานฉ่วย” ประกาศสิ้นสุด SPDC. http://prachatai.com/journal 

/2011/04/33823
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ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี 2 ต�าแหน่ง รัฐบาล และสภาความมั่นคงและ

การป้องกนัแห่งชาต ิประธานาธิบดดี�ารงฐานะประมขุฝ่ายบริหาร มอี�านาจในการ 

บังคับใช้กฎหมายและประกาศรัฐกฤษฎีกา ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลฏีกา 

ศาลสูงประจ�ารัฐหรือเขต และศาลล�าดับรองในทุกระดับ ประธานาธิบดีเป็น 

ผู้แต่งต้ังผู้พิพากษาศาลฏีกาโดยความเห็นชอบของรัฐสภา อนึ่ง รัฐธรรมนูญ

บญัญตัใิห้จดัตัง้ศาลรัฐธรรมนญูขึน้มาต่างหากเพือ่วนิจิฉยัการตคีวามรัฐธรรมนญู 

และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เมียนมาร์แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 7 รัฐ 7 เขต และ 1 ดินแดนแห่งสหภาพ 7 รัฐ ได้แก่ รัฐชิน รัฐกะฉิ่น 

รัฐกะเหรี่ยง รัฐกะยา รัฐมอญ รัฐยะไข่ และรัฐฉานหรือรัฐไทใหญ่ เป็นพื้นที ่

ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่คอืชนเผ่าหลายชาตพินัธุ ์7 เขต ได้แก่ เขตอริะวดี เขตพะโค 

เขตมาเกว เขตมัณฑะเลย์ เขตสะกาย เขตตะนาวศรี และเขตย่างกุ้ง เป็นพ้ืนท่ี 

ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายเมียนมาร์ ดินแดนแห่งสหภาพ คือ นครเนปิดอว์ 

ซึ่งการบริหารขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี31

จากความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของกองทัพเมียนมาร์ดังกล่าว 

และการทีก่องทพัเป็นสถาบนัทีก่มุอ�านาจสงูสุดในเมยีนมาร์ตลอดมา ดังนัน้ ผู้น�า 

เมยีนมาร์ให้ความส�าคญัสงูสดุแก่กจิกรรมของกองทัพ นบัตัง้แต่ถือว่า วันกองทัพ 

(Armed Forces Day) คือ 27 มีนาคม เป็นวันส�าคัญที่สุดในรอบปี ยิ่งกว่าวัน 

ฉลองเอกราช (Independence Day) คือ 4 มกราคม ซึ่งเป็นเสมือนวันชาติ

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี 2551 ได้ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกจิการชายแดน ต้องเป็นผู้แทนจาก

กองทพัโดยการเสนอชือ่ของผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุเท่าน้ัน นอกจากนีไ้ด้เปลีย่น

ช่ือประเทศ จาก “สหภาพเมยีนมาร์” (Union of Myanmar) เป็น “สาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร์” (The Republic of the Union Myanmar) เปล่ียน

เพลงชาต ิและธงชาตใิหม่อย่างเป็นทางการ เมือ่ 21 ตลุาคม พ.ศ.2553 (สเีหลอืง 

31 ศนูย์ข้อมลูต่างประเทศวฒุสิภา. http://thai.senate.go.th/about/asean/asean_parliament_id.php?id_parliament=6
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ความสามัคคีและความรุ่งเรืองของศาสนา สีเขียว ความสงบสุขและภูมิทัศน์ที่

เขียวขจี สีแดง ความกล้าหาญเด็ดเด่ียว ดาวสีขาวดวงใหญ่อยู่ตรงกลาง ความ

เป็นเอกภาพของคนในชาติ) และแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 รฐั (States) 7 เขต 

(Regions) โดยให้กรงุเนปิดอว์ เป็นเมอืงหลวงใหม่ เป็นเขตสหภาพเนปิดอว์ (Nay 

Pyi Taw Union territory) มสีถานะเป็นเขตปกครองพิเศษข้ึนตรงต่อประธานาธบิดี 

และให้กรงุย่างกุง้ เป็นเมอืงเศรษฐกจิ เปลีย่นชือ่เรยีกเป็นนครย่างกุ้ง

รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง32	

เมียนมาร์มีความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในประเทศอย่างเป็นขั้น 

เป็นตอน ประการหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ การจัดท�ารัฐธรรมนูญของเมียนมาร์

เพ่ือให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ รวมทั้งการระบุถึง

บทบาทของกองทัพภายใต้รัฐธรรมนูญเมียนมาร์ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 

2008) ที่เกิดข้ึนจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ต้ังแต่ห้วง 

เดือนมกราคม 2536 แล้วเสร็จเมื่อปี 2550 และมีการลงประชามติรับร่าง

รัฐธรรมนูญเมื่อปี 2551 ซึ่งเนื้อหาส�าคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากจะมี

การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ ธงชาติ เพลงชาติ และยังได้ก�าหนดโครงสร้างของ

การปกครอง อาทิ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง อ�านาจของประธานาธิบดี และ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกเรียกร้องให้มีการ

แก้ไขจากนางอองซาน ซูจี ผู้น�าฝ่ายค้าน และพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย 

(National League for Democracy : NLD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 59 

ที่ก�าหนดคุณสมบัติของประธานาธิบดีว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจการทหาร 

ห้ามมีพ่อแม่ คู่สมรส และลูกที่ถือสัญชาติอื่น ซ่ึงมาตราดังกล่าวถูกมองว่าระบุ

ขึ้นเพื่อกีดกันนางซูจีโดยเฉพาะ และมีการวิพากษ์ถึงท่ีมาของรัฐธรรมนูญว่า 

32 รฐัธรรมนญูของเมยีนมาร์กบัการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้าง และบทบาทของกองทัพ. บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์
และความม่ันคงของประเทศรายสปัดาห์ ฉบบัที ่๒๔/๕๗ ห้วง ๑๐ – ๑๖ ม.ีค.๕๗ .ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ
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มาจากรัฐบาลทหารที่ยึดอ�านาจตั้งแต่ปี 2531 (ค.ศ. 1988) อีกท้ังไม่มีผู้น�า 

ชนกลุ่มน้อยและพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วม รวมถึงความกังขาถึงความโปร่งใส 

ในขั้นตอนการรับร่างฯ ที่เกิดขึ้นหลังพายุนาร์กีสเพียง 2 วัน ที่ส�าคัญคือ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงให้อ�านาจกองทัพไว้อย่างกว้างขวาง 

แผนภาพที่	3.1	สรุปภาพรวมความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์

บทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเมียนมาร์ฉบับปัจจุบัน ให้อ�านาจกองทัพด้านการปกครอง

ในรูปแบบของรัฐสภาไว้ค่อนข้างกว้างขวาง อาทิ

 มาตรา 109, 141 และ 161 ระบุว่าทุกสภาทั้งสภาประชาชน สภา

แห่งชาติ และสภาท้องถิ่นจะต้องมีสมาชิกร้อยละ 25 มาจากการแต่งตั้งโดย 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และร้อยละ 75 มาจากการเลือกตั้ง  

ที่มา: รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและบทบาทของกองทัพ. บทความวิเคราะห์สถานการณ์

ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่  24/57 ห้วง 10-16 มี.ค.57
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 มาตรา 201 สภาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (National 

Defence and Security Council : NDSC) ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีอ�านาจสูงสุด 

โดยท�าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของประธานาธิบดี มีสมาขิกสภาฯ 11 คน มาจาก

ฝ่ายกองทัพและการแนะน�าของกองทัพ 7 คน คือ ผู้บัญชาการกองทัพ รัฐมนตรี

กลาโหม รัฐมนตรีมหาดไทย รัฐมนตรีกิจการชายแดน และนายทหารอาวุโส 

อีก 3 นาย 

 มาตรา 232 ก�าหนดให้ประธานาธิบดีต้องยอมรับการเสนอช่ือเพื่อ

แต่งตั้งรัฐมนตรีจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ใน 3 กระทรวง คือ กระทรวง

กลาโหม (Ministry of Defence) กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home 

Affairs) และกระทรวงกิจการชายแดน (Ministry of Border Affairs)

 มาตรา 343 ก�าหนดให้กองทัพมีเขตอ�านาจศาลของตัวเองและเป็น

อิสระจากศาลพลเรือน 

3.1.2	 ด้านเศรษฐกิจ

ความเป็นมาและพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวม ในช่วงเวลาที่เมีย

นมาร์ยังคงอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ การพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอังกฤษ 

ทัง้ทางด้าน การผลติ การลงทุน และการค้ากบัต่างประเทศ ผูป้ระกอบธรุกจิและ

เจ้าของเงนิทนุมกัจะเป็นชาวอังกฤษ อินเดียและจนี ชาวองักฤษจะลงทนุในธรุกจิ

ขนาดใหญ่และเป็นผู้บริหารในภาครัฐบาล ชาวเมียนมาร์ส่วนมากเป็นเกษตรกร

และเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กประเภทหัตถกรรมในครัวเรือน

ภายหลงัท่ีเมยีนมาร์ได้รับอิสรภาพในปี 1948 เมยีนมาร์ยอมรบันโยบาย

การพฒันาเศรษฐกิจตามทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกจิ ทีอ่าศยัการลงทนุของภาครฐั 

เป็นแรงผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา

เศรษฐกิจเป็นช่วงๆ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับต่างๆ เมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมในปี 1962 แนวนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจที่เรียกชื่อว่า “แนวทางสู่สังคมนิยมแบบเมียนมาร์” (Burmese Way 
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to Socialism) ภายใต้กลยุทธ์นี้ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในธุรกิจของชาวต่างชาติ

เข้ามาเป็นของรฐั ธรุกจิขนาดใหญ่ทีถ่กูโอนมาเป็นของรัฐได้แก่ บริษทัน�า้มนัทีเ่ป็น 

ของชาวอังกฤษ นอกเหนือจากการบังคับโอนธุรกิจมาเป็นของรัฐ ชาวต่างชาติ

ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเมียนมาร์ก็ถูกกดดันให้ออกนอกประเทศ เป็นผลให้

เมียนมาร์สูญเสียทรัพยากรบุคคลระดับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นจ�านวนมากในปี 

1970 หน่วยธุรกิจการผลิตเกือบทั้งหมดท่ีมิใช่การเกษตร ได้ถูกโอนมาเป็นของ

รัฐบาลจนหมด ในการบริหารงานเศรษฐกิจของชาติที่มีการวางแผนการผลิต

จากศูนย์กลาง แต่เป็นที่ปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ ธุรกิจนอกการเกษตรที่

ยังเหลือเป็นของเอกชนก็มีการค้าปลีก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการขนส่ง

ในช่วงเวลาต่อมาเป็นยุคของความซบเซาและขัดสนทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาไม่ก้าวหน้าเนื่องจากมาตรการทางสังคมนิยมท�าลายสิ่งจูงใจในการ

ผลิต การขาดแคลนผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริหารธุรกิจที่โอนมาเป็นของ

รัฐส่วนมากได้รับการแต่งต้ังจากผู้บริหารในพรรคสังคมนิยม ขาดความรู้และ

ประสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิ รฐัวิสาหกจิประสบความขาดทนุต้องอาศัยเงนิ

อดุหนนุจากรฐับาลเพือ่ความอยูร่อด ความล้มเหลวของระบบการผลติท�าให้เกดิ

ความขาดแคลนสินค้าท่ีจ�าเป็นต่อการบริโภค ต้นเหตุส�าคัญของความล้มเหลว

ก็คือ นโยบายทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการค้าข้าว 

ที่รัฐบาลจัดตั้งองค์กรของภาครัฐเป็นผู้ซื้อและขายข้าวแต่ผู้เดียว มีการก�าหนด

ราคาและการบังคบัให้เกษตรกรขายข้าวทัง้หมดให้องค์กรผูข้ายแห่งนี ้และได้รบั

ราคาที่ต�่ากว่าราคาตามความเป็นจริง โดยรัฐอาศัยส่วนเหลื่อมที่เกิดขึ้นในฐานะ

ภาษีที่เก็บจากเกษตรกรวิธีการเช่นนี้ ท�าลายสิ่งจูงใจการผลิต

ความขาดแคลนและความซบเซาทางเศรษฐกิจน�าไปสู่ความไม่สงบ

ทางการเมืองในปี 1988 ทีท่�าให้มกีารยดึอ�านาจโดยคณะทหารผูป้กครองประเทศ

เรียกตนเองว่า SLORC (State Law and order Restoration Council)  

ภายใต้ผู ้ปกครองประเทศชุดนี้ ได้มีการยกเลิกกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ตามแบบสังคมนิยม และใช้ความพยายามปฏิรูประบบเศรษฐกิจด้วยการน�า

แนวคิดเสรีนิยมเข้ามาใช้ ที่อาศัยกลไกตลาดเป็นตัวก�าหนดทิศทางของการผลิต 

และเปิดประตูสู่โลกภายนอก มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย

แผนพฒันาฉบับต่างๆ  อย่างไรกด็ ีการปลดปล่อยรัฐวสิาหกจิให้ภาคเอกชนกระท�า

แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น การควบคุมราคาสินค้าหลายชนิดได้รับการยกเลิก แต่

การค้ากับต่างประเทศส�าหรับสินค้าที่ส�าคัญยังอยู่ภายใต้องค์กรผูกขาดของรัฐ 

เป็นทีก่ล่าวกันว่ารฐับาล SLORC มโีอกาสปฏริปูระบบเศรษฐกจิทีจ่ะก้าวหน้าได้

มากกว่านี้ คือ มีนักวิชาการมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ภายใต้การน�าของ ดร.หล่ามิ่น 

(Dr.Hla Myint) ร่วมกับนกัวชิาการของกระทรวงการวางแผนการพฒันา ได้จดัท�า 

ร่างนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ที่มีลักษณะเป็นการเปิดตัว 

สู ่โลกภายนอกและอาศัยการส่งออกเป็นแรงผลักดัน (outward looking  

development strategy) แต่มิได้รับความยอมรับจากรัฐบาล SLORC

ในปี 1997 มีการเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารประเทศอีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการบริหารและกระจายอ�านาจ และเปลี่ยนชื่อคณะผู้บริหาร

จาก SLORC เป็น SPDC (State Peace and Development Council) ที่ให้

ความส�าคัญต่อการพฒันาเศรษฐกจิมากขึน้ มกีารให้กรรมสทิธิท์ีด่นิแก่เกษตรกร 

เลกิควบคุมราคาสนิค้าหลายรายการยิง่ขึน้ และมนีโยบายส่งเสรมิการลงทนุจาก

ประเทศที่ชัดเจน เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจของ SPDC มีดังนี้ คือ33 

1) พฒันาภาคเกษตรให้เป็นฐานแห่งเศรษฐกจิ และพัฒนาภาคการผลติ

อื่น ๆ ให้สมบูรณ์และครบถ้วนเป็นระบบเศรษฐกิจ

2) ให้มีวิวัฒนาการไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกตลาด

33  ธราดล ทองเรือง. เอกสารชุดที่ 1 ตามเส้นทางการค้าการลงทุนช่องทาง/โอกาส เมียนมาร์ บุกทะลวงอินเดียเจาะตลาดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขุมทรัพย์ที่ท้าทาย . กรมการค้าต่างประเทศ. http://www.tnsc.com/html/images/stories/link/
TNSC2555/Myanmar_1.pdf  
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3) พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการเชื้อเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เทคโนโลยี และลงทุนจากแหล่งทั้งภายในและต่างประเทศ และ

4) การริเริ่มนโยบายเพื่อก�าหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจของชาติจะต้อง

อยู่ในการควบคุมของรัฐและประชาชนของชาติ

	v	ข้อมูลการค้าทีส่�าคญัของเมยีนมาร์ : สนิค้าส่งออกหลกั ได้แก่ 

ก๊าซธรรมชาติ ไม้ และผลติภัณฑ์จากไม้ อาหารประเภทสตัว์น�า้ เสือ้ผ้า ธัญพชืและ 

พชืไร่ โลหะและแร่ธาต ุตลาดส่งออกหลกั ไทย อนิเดยี จนี ฮ่องกง สงิคโปร์ ญีปุ่น่

 สนิค้าน�าเข้าส�าคญั ได้แก่ เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ขนส่งทีไ่ม่ใช้ไฟฟ้า

และใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ น�้ามัน เพื่อการบริโภค ธาตุโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ โดยมี

แหล่งน�าเข้าที่ส�าคัญ สิงคโปร์ จีน ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย และมาเลเซีย

	v	เส้นทางคมนาคม

	 การคมนาคมทางบก34	

	 การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทาง

คมนาคมเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน�้าลึกทวาย - จังหวัดกาญจนบุรี รัฐบาลไทย

สนบัสนนุการก่อสร้างท่าเรอืน�า้ลกึทวาย นคิมอตุสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม 

(ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซ/ น�้ามัน เชื่อมต่อระหว่างเมืองทวาย กับ

ชายแดนไทย/เมียนมาร์ท่ีบ้านพุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี) ตามท่ีได้ตกลงใน

บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรอืน�า้ลกึทวาย ลงนามเมือ่เดอืนพฤษภาคม 

2551 ขณะนี้ รัฐบาลเมียนมาร์และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด 

อยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนาโครงการในรายละเอียด โครงการนี้เป็นการ

เชื่อมโยงโครงข่าย economic corridor ระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ที่

ลดระยะเวลาการขนส่งและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ช่วยรองรับการ

พัฒนาพื้นที่ และความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองฝ่าย

34 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ . http://www.eastasiawatch.in.th/relationship.php?id=9&section= 
economic 
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		ถนนสามฝ่าย ไทย - เมยีนมาร์ - อนิเดีย (6 เส้นทางแม่สอด/ เมยีวดี 

- หมูบ้่านตงิกะหยงิหย่อง เชงิเขาตะนาวศร ี- กอกะเรก็ - พะอนั - ท่าตอน) รฐับาล

ไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อก่อสร้างเส้นทางจากแม่สอด/ เมียวดี - 

หมูบ้่านตงิกะหยงิหย่อง เชงิเขาตะนาวศร ีระยะทาง 17.35 กิโลเมตร มลูค่า 122.9 

ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสรจ็เมือ่ปี 2549 ขณะนี ้ รัฐบาลไทยเหน็ชอบในหลักการ 

ให้ความช่วยเหลอืแบบให้เปล่าเพือ่ก่อสร้างถนนช่วงต่อจากหมูบ้่านติงกะหยงิหย่อง 

เชงิเขาตะนาวศร ี- กอระเกก็ ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร มูลค่า 872 ล้านบาท

		สะพานมติรภาพไทย - เมยีนมาร์ ข้ามแม่น�า้เมย แห่งที ่1 และ

แห่งที ่2 ที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อก่อสร้าง

สะพานฯ แห่งที่ 1 มูลค่า 104.6 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ต่อมา

ในปี 2552 สะพานเกิดช�ารุด ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ แบบถาวร และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการ

ก่อสร้างสะพานฯ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เจ้าหน้าที่เทคนิคสอง

ฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด

	v	การคมนาคมทางรถไฟ : เมยีนมาร์ มเีส้นทางรถไฟความยาวรวม

กว่า 40,007 กโิลเมตร โดยมศีนูย์กลางเส้นทางรถไฟอยูท่ี่กรุงย่างกุ้ง เส้นทางสาย

หลัก คือ สายย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ ระยะทางรวมประมาณ 716 กิโลเมตร ซึ่งเป็น

ขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศ35 

	v	การคมนาคมทางน�า้ : เมยีนมาร์ มีแม่น�า้สายส�าคญั 4 สาย ดงันี้

 1.  แม่น�้าเอยาวดี (ชื่อเดิม คือ อิระวดี) เป็นแม่น�้าท่ีมีความส�าคัญ

ทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ มีความยาว 2,170 กิโลเมตร

 2.  แม่น�้าตาลวิน เดิมเรียกสาละวิน มีความยาว 1,270 กิโลเมตร 

โดยไหลมาจากทิเบต ผ่านมณฑลยนูนานและประเทศไทย มาออกทะเลอนัดามนั

35กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์. คูม่อืการค้าและการลงทนุสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์.หน้า 17- 23. มกราคม 
2555
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ที่มณฑลเมาะล�าไย

 3. แม่น�า้ซทิตวง ไทยเรยีกว่าแม่น�า้สะโตง มคีวามยาว 400 กโิลเมตร 

อยูภ่าคกลางฝ่ังตะวนัออกของประเทศ ไหลมาทางทิศใต้จากทีร่าบสงูฉานมาออก

ทะเลอันดามนัทีอ่่าวมาตาบัน (Martaban) แม่น�า้ซทิตวงเป็นเส้นทางขนส่งไม้ซุง

โดยเฉพาะไม้สักเพื่อการส่งออก

 4.แม่น�า้ชนิวนิ มคีวามยาว 960 กโิลเมตร ไหลจากทศิเหนอืไปทศิใต้ 

ของประเทศมาบรรจบกับแม่น�้าเอยาวดีที่มัณฑะเลย์

	v การคมนาคมทางอากาศ : เมียนมาร์มีท่าอากาศยานภายใน

ประเทศมากถึง 84 แห่ง โดยมีสายการบินที่ส�าคัญได้แก่

	v สนามบนินานาชาต ิม ี2 แห่ง คอื ท่ีกรุงย่างกุง้และเขตมณัฑะเลย์ 

ปัจจุบันมีสายการบินหลายสายที่มีเที่ยวบินไปยังเมียนมาร์ อาทิ การบินไทย  

แอร์เอเชยี มเีท่ียวบนิจากกรงุเทพฯ ไปกรงุย่างกุง้ทกุวนั บางกอกแอร์เวย์ Indian 

Airline และ Malaysia Airline เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเที่ยวบินตรงจาก 

กรุงย่างกุ้งไปยังเมือง/ ประเทศต่างๆ อาทิ กรุงเทพฯ จาการ์ตา (เมืองหลวงของ

อินโดนีเซีย) ฮ่องกง สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวงของมาเลเซีย) คุนหมิง 

(เมืองหลวงของมณฑลยูนนานของจีน) ลอนดอน (เมืองหลวงของสหราช

อาณาจักร)  โอซากา (ญี่ปุ่น)

	 สายการบนิประจ�าชาตขิองเมยีนมาร์ ได้แก่ Myanmar Airways 

International ให้บรกิารเทีย่วบนิระหว่างประเทศ ส�าหรบัสายการบนิในประเทศ 

เช่น Air Mandalay, Air Bagan และ Yangon Airways ที่มีเที่ยวบินส่วนใหญ่

ไปยังเมืองต่างๆ ในเมียนมาร์

	 สายการบินระหว่างประเทศ เช่น ย่างกุง้ - มณัฑะเลย์ - คนุหมิง -  

ฮานอย, ย่างกุง้ - เวยีงจนัทน์ - โฮจมินิห์, ย่างกุง้ -  กรุงเทพฯ - พนมเปญ, ย่างกุง้  -  

บังคลาเทศ, ย่างกุ้ง - อินเดีย, มัณฑะเลย์ - เชียงใหม่
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	v เส้นทางทางการค้าที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน

	 เส้นทางคมนาคมไทย - เมียนมาร์ เส้นทางถนนที่ใช้คมนาคม ส่ง

สนิค้าระหว่างไทย- เมยีนมาร์ มจีดุผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมาร์ 

ใน 7 จงัหวัด คอื เชยีงราย แม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ ตาก กาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

และระนอง เส้นทางสายส�าคัญทีเ่ป็นความร่วมมือระหว่างไทยกบัเมยีนมาร์ มดีงันี้

	 เส้นทางช่วงแม่สอด/ เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี เส้นทางนี้เป็น

เส้นทางท่ีพัฒนาโดยรัฐบาลไทยเสนอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาล 

เมยีนมาร์ เพือ่ใช้ก่อสร้างและบูรณะเส้นทางช่วงแม่สอด/ เมยีวด ี- เชงิเขาตะนาวศร ี

รวมระยะทาง 17.35 กิโลเมตร กรมทางหลวงของไทยได้ท�าการส�ารวจและ

ออกแบบเส้นทาง โดยประมาณการเงนิคา่ก่อสร้างและค่าควบคุมงานเป็นมูลค่า

ประมาณ 122.9 ล้านบาท

	 เส้นทางช่วงเขาตะนาวศร ี- กอกะเรก็ - ท่าตอน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง 

ได้แก่

 - เส้นทางที่ 1 ช่วงเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - อินดู - พะอัน -  

ท่าตอน รวมระยะทาง 172 กโิลเมตร โดยรฐับาลไทยได้เสนอแนะและให้ความ

ช่วยเหลอืเป็นเงนิกูเ้ง่ือนไขผ่อนปรนมลูค่า 1,350 ล้านบาท เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทาง

ทีส่ัน้ทีส่ดุ ท�าให้การขนส่งสนิค้าผ่านเส้นทางน้ีประหยดัเวลาและค่าขนส่งได้มาก

 - เส้นทางที ่2 ช่วงเชงิเขาตะนาวศร ี- กอกะเรก็ - มดูอง - เมาะละแหม่ง  - 

ท่าตอน รวมระยะทาง 236 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้จะทับซ้อนกับเส้นทางสาย 

ที่ 1 ถึงกอกะเร็กแล้วอ้อมลงไปทางใต้ผ่านเมาะละแหม่งและวกไปทางเหนือไป 

ท่าตอน เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่รัฐบาลเมียนมาร์เสนอ เนื่องจากเมียนมาร์

ต้องการให้ถนนเส้นนีผ่้านเมาะละแหม่ง ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิ

อันดับ 3 ของเมียนมาร์รองจากกรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ รวมท้ังยังเป็น

เมืองท่าที่ส�าคัญและเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยรัฐบาลไทยให้ความ

ช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนมูลค่า 2,150 ล้านบาท
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 - เส้นทางที ่3 เป็นเส้นทางเดยีวกบัเส้นทางที ่1 แต่จะมถีนนแยกจาก

สามแยกอินดูไปเชื่อมเมาะละแหม่ง ระยะทาง 212 กิโลเมตร เส้นทางนี้รัฐบาล

ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนมูลค่า 1,780 ล้านบาท 

นอกจากนี้ เส้นทางช่วงท่าตอน - ย่างกุ้ง มีระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง 

	 เส้นทางเมียนมาร์ - ไทย - ลาว เวียดนาม เส้นทางนี้เป็นเส้นทาง

ที่พัฒนาตามโครงการพัฒนาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East -  

 West Economic Corridor: EWEC) เป็นโครงการน�าร่องภายใต้ยุทธศาสตร์

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง ซ่ึงจะก่อสร้างถนนเชือ่มโยง

เส้นทางของเมียนมาร์ ไทย ลาว และเวียดนามเข้าด้วยกัน รวมระยะทางทั้งหมด

ประมาณ 1,511 กิโลเมตร ดังนี้

 - เส้นทางฝั่งตะวันออกของไทยเริ่มจากจังหวัดมุกดาหาร สะพาน

ข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่ 2 เข้าไปยังแขวงสะหวันนะเขตของลาว ผ่านจังหวัดดองฮา 

และสิ้นสุดที่จังหวัดดานังของเวียดนาม

 - เส้นทางฝ่ังตะวนัตกของไทยเริม่จากอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ไป

ยังเมืองเมียวดี ท่าตอน และย่างกุ้งของเมียนมาร์ ซ่ึงมีถนนเชื่อมไปยังย่างกุ้ง -  

ไทย และเมียนมาร์ได้ร่วมรับผิดชอบการก่อสร้างถนนช่วงแม่สอด/ เมียวดี -  

เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - ท่าตอน - ย่างกุ้ง โดยรัฐบาลไทยได้เสนอให ้

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและให้เงินกู้แบบมีเง่ือนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาล 

เมียนมาร์ด้วย ท้ังนี้ ถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ซึ่งจะท�าให้

การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปมาระหว่างกันในภูมิภาคนี้มีความสะดวก 

มากยิ่งขึ้น และเส้นทางสายนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและประเทศ 

ในกลุ่มเอเชียใต้อื่นๆ ได้อีกด้วย

	  เส้นทางเมียนมาร์ - อินเดีย เป็นเส้นทางที่รัฐบาลอินเดีย 

ให้การสนับสนุนในช่วงท่ีติดกับชายแดนรัฐมณีปุระ ระยะทาง 169 กิโลเมตร  
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โดยสามารถเชื่อมต่อจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปยังเมืองกะเลวา แล้วไปยังชายแดน

เมียนมาร์ที่เมืองทามู ก่อนข้ามสู่เมืองมอเลย์ของรัฐมณีปุระ

	  เส้นทางเมียนมาร์ - จีน เป็นเส้นทางที่รัฐบาลจีนให้ความ

สนับสนนุ เน่ืองจากต้องการให้เมยีนมาร์เป็นเส้นทางระบายสนิค้าและออกสูท่ะเล  

โดยสามารถเชื่อมต่อจากเมืองมัณฑะเลย์เข้าสู่เมืองลาริโอ แล้วเข้าสู่ชายแดน 

ที่เมืองมูเซ ก่อนเข้าสู่เขตวันทีสุ ่ยลี่ เส้นทางท่ีสอง เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมจาก 

เมืองเชียงตุง ของรัฐฉาน ก่อนเข้าสู่เขตเมืองลาแล้วเข้าสู่จีน

3.1.3		 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

  เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีประชากรมาจากเผ่าพันธุ์ต่างๆ ถึง 

135 เผ่าพนัธุ ์ประกอบด้วยเชือ้ชาตหิลกัๆ คอื เมยีนมาร์ ไทยใหญ่ กะเหรีย่ง ยะไข่ 

จีน มอญ และอินเดีย ตามล�าดับ เมียนมาร์บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา

ประจ�าชาตใินปี พ.ศ. 2517 เนือ่งจากมผีูน้บัถอืศาสนาพทุธอยูใ่นประเทศมากถงึ 

89% ซึง่เป็นพทุธนกิายเถรวาทหรอืหนิยาน ส่วนศาสนาอืน่ๆ ในเมยีนมาร์ รวมถงึ 

ศาสนาครสิต์ อสิลาม ฮนิด ูและอ่ืนๆ อกีเลก็น้อย วฒันธรรมของเมยีนมาร์ ได้รบั 

อิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทย รวมถึงภาษา ดนตรี และอาหาร ส�าหรับ

ศิลปะของเมียนมาร์นั้น ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานกิาย

เถรวาท สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมเมยีนมาร์และไทยมจุีดร่วมเหมอืน

กนั คือศาสนาพทุธเป็นศาสนาหลักประจ�าชาต ิท�าให้มีวถีิชวิีตความเชือ่การท�าบญุ

ประเพณีต่างๆ คล้ายคลงึกบัประเทศไทย และชาวเมยีนมาร์ทีเ่ป็นชนกลุม่น้อย เช่น 

ไทยใหญ่ หรอืกระเหร่ียง สามารถสือ่สารภาษาไทยเข้าใจกนัได้ดี

  นโยบายด้านสงัคมและวฒันธรรมของเมยีนมาร์ให้ความส�าคญั 

ต่อการยกระดับจิตใจและศีลธรรมของประชาชน การรักษาเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมประจ�าชาติและเน้นความรักชาติ รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ส่งเสริมให้

ประชาชนเมียนมาร์รับวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก  มีการ

ปิดก้ันเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งท�าให้ประชาชนไม่มีข้อเปรียบเทียบกับความ
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เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของประชาชนประเทศอืน่ ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้รัฐบาลเมยีนมาร์ 

สามารถควบคุมและปกครองประเทศได้อย่างมั่นคงมากขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ 

วัฒนธรรมเมียนมาร์ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น  

  ด้านการแต่งกาย ชาวเมียนมาร์ทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง 

เรยีกว่า ลองย ีส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรยีกว่า ลนุตยาอชกิ โดยความเป็นอยู่ 

ในเมียนมาร์ มีความสะดวกเฉพาะอยู ่ในกรุงย่างกุ ้งและเมืองใหญ่ที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ในกรุงย่างกุ ้งมีโรงแรมชั้นดีได้มาตรฐานหลายแห่ง 

ส�าหรับผู้ที่จะไปอยู่เพื่อท�างานหรือประกอบธุรกิจมีที่พักให้เลือกทั้งบ้านเช่า  

หรอื Serviced apartment การอยูอ่พาร์ทเมนท์มีข้อดใีนแง่ทีผู่เ้ช่าไม่ต้องกงัวล

ปัญหาไฟฟ้าและน�้าประปา แต่ค่าเช่าค่อนข้างสูง ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคใน 

กรุงย่างกุ ้ง หาซื้อได้ทั่วไป โดยมีสินค้าที่น�าเข้าจากไทยหลายอย่างและใน 

กรุงย่างกุ้งมีร้านอาหารไทยหลายร้าน

		3.2	ความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง

หลงัการเลอืกตัง้ เมยีนมาร์มคีวามเปล่ียนแปลงในประเทศมากมาย โดย

หากยึดตาม 3 เสาหลักของอาเซียน คือ การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ 

และสังคมวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าเมียนมาร์ค่อยๆ ทยอยปรับโครงสร้างภายใน

ประเทศ การพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และการปรับวิถีทางการ

เมอืงมากขึน้ โดยรฐับาลเมยีนมาร์ได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้าง

รากฐานอันแข็งแกร่ง ผ่าน 4 เสาหลัก ซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูปประเทศของ

เมียนมาร์ คือ 

เสาแรก - ให้ความส�าคญักบัการปฏริปูทางการเมอืง เพ่ือปทูางไปสูค่วาม

เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ 
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เสาที่สอง - การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส�าคัญกับการ 

กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เสาที่สาม - การปฏิรูปหน่วยงานรัฐ ให้มีประสิทธิภาพในการท�างาน

และโปร่งใส และ

เสาที่สี่  - การพัฒนาและปฏิรูปภาคเอกชนให้แข็งแกร่ง ซึ่งสี่เสาหลักนี้ 

เป็นภาพใหญ่ท่ีก�าหนดทิศทางและกลยทุธ์แนวทางปฏรูิป ทัง้ในระยะสัน้ (2012-

2015) และระยะยาว (2011-2031) ของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง มีอายุบริหารประเทศ 

5 ปี ขณะนี้เดินทางมาเกินกว่าครึ่งทางแล้ว และในช่วงใกล้หมดวาระในห้วง 30 

เดือนสุดท้ายน้ัน ประธานาธบิด ีเตง็ เส่ง ได้ให้ความส�าคัญ กบัการพฒันาเร่งด่วน 

6 ด้าน (6 Priority Areas for 30-Month Plan)36 เพื่อที่จะแสดงผลงานที่ 

จับต้องได้ และให้ประชาชนเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้น 

ไปที ่1) การพฒันาด้านการไฟฟ้า 2) การประปา 3) การท่องเทีย่ว 4) การเกษตร 

5) การค้าการลงทุน สถาบันการเงิน และ 6) การสร้างงานโดยเฉพาะงานที่พึ่งพิง

แรงงานจ�านวนมาก

ทั้งนี้ ขอประมวลภาพสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ในมิติต่างๆ ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง โดยแยกออกเป็น 3 มิติ 

คือ สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และ

สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้

3.2.1		 สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง	มีความเปลี่ยน 

แปลงหลายอย่างหลังเลือกตั้ง อาทิ 

	 1)	 การปล่อยตวันกัโทษการเมอืง	โดยมกีารปล่อยตัวแกนน�าทาง

36 เมียนมาร์ชู 4 เสาปฎิรูปประเทศ. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/asean-plus/ 
20131011/535563 
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การเมือง อาทิ นายมนิ โก เนยีง และนายโค โค จี ซ่ึงได้รับอสิรภาพหลังจากถกูคมุขงั 

มายาวนานเมือ่เดอืนมกราคม 2555 โดยประธานาธบิดีเต็ง เส่งเป็นคนออกค�าสัง่ 

อภัยโทษ และมีการพบปะกันระหว่างนายนายเต็ง เส่ง กับเหล่าผู ้น�าจาก 

กลุ่มแนวร่วมนักศึกษารุ่น 88 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ

สนบัสนนุประชาธปิไตย37 ซึง่การพบปะเพือ่หารือในคร้ังนีม้หีวัข้อหลากหลาย เช่น 

การปรองดอง การร่างวฒันธรรมทางการเมอืงรปูแบบใหม่ ระบอบประชาธปิไตย 

และการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ ทั้งนี้ เมียนมาร์เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองนับตั้งแต่มีการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย 

พลเอกเต็ง เส่ง ได้ลงรบัสมคัรเลอืกตัง้ พร้อมอดีตนายทหารอกีหลายคน จนกระท่ัง 

มีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเป็นครั้งแรก ซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2558 

สมาชกิบางรายจากกลุม่แนวร่วมนกัศึกษารุ่น 88 มคีวามสนใจทีจ่ะร่วมสมคัรด้วย

	 2)	 การเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ โดย 

นางออง ซาน ซจู ีหวัหน้าพรรคสนันบิาตแห่งชาติเพ่ือประชาธปิไตย (NLD) และ

ผูน้�าฝ่ายค้านของเมยีนมาร์ กล่าวว่า เมยีนมาร์ต้องแก้ไขรัฐธรรมนญู และถ้าไม่มี

การแก้ไขรฐัธรรมนญู การเลอืกตัง้ทัว่ไปในปี 2558 จะไม่ถอืว่าเป็นการเลอืกตัง้เสรี

และยุติธรรม ทั้งนี้ เมียนมาร์จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งในปี 2558 เพื่อเลือก

สมาชกิรฐัสภาก่อนทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ประธานาธิบด ีโดยนางซจีู ต้องการเสนอตวั 

เข้าเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาร์ แต่ข้อก�าหนดในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ระบุว่าห้ามบุคคลที่มีคู่สมรส หรือบุตรเป็นชาวต่างประเทศ เข้าด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดี ท�าให้นางซูจี ที่แต่งงานกับนายไมเคิล อาริส สามีชาวอังกฤษ 

ทีล่่วงลบัไปแล้ว และมบุีตรด้วยกนั 2 คน ทีถื่อสญัชาติองักฤษ ไม่มสีทิธดิ�ารงต�าแหน่ง

ผู้น�าสูงสุดของประเทศ โดยจากการส�ารวจความต้องการพบว่าชาวเมียนมาร์ 

ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

37 'เต็ง เส่ง'พบนักกิจกรรมการเมืองครั้งแรก. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/
world/20130916/529951
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	 3)	การเจรจากับชนกลุม่น้อย โดยรฐับาลเมยีนมาร์ตดัสนิใจอนญุาต

ให้ตั้งชนกลุ่มน้อยสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ ซึ่งถือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่มุ่งไป 

สู่สันติภาพ โดยรัฐบาลได้มอบใบอนุญาตให้ตั้งพรรคประชาธิปไตยรัฐกะฉิ่น  

ทีน่�าโดย ดร.มานาม ต ูจา อดตีรองประธานองค์กรกะฉ่ินอสิระ (KIO) ซ่ึงยนิดีต่อการ

ตดัสนิใจอนญุาตของรฐับาล หลงัอดตีรฐับาลเผด็จการทหารห้ามพรรคการเมอืง

ทีเ่ป็นตวัแทนกลุม่ชาติพนัธุ ์กะฉิน่เข้าไปมส่ีวนร่วมในการเลือกต้ังปี 2553 ยกเว้น

แต่พรรคจากกะฉิ่นท่ีรัฐบาลเผด็จการทหารให้การสนับสนุน หลังพยายามยื่น 

ลงทะเบยีนตัง้พรรคการเมอืงอยูห่ลายคร้ัง และเมือ่ปี 2553 แต่ถกูคณะกรรมการ

การเลือกตั้งปฏิเสธ ดร.มานาม ตู จา ระบุว่า การไม่สามารถลงทะเบียน 

พรรคการเมืองได้ในเวลานั้น ท�าให้ประชาชนชาวกะฉิ่นสูญเสียประโยชน์ทาง 

การเมืองอย่างมาก ซึ่งเป็นผลให้ในเวลานี้ไม่มีตัวแทนกะฉ่ินอยู่ในรัฐสภา ทั้งนี้  

จากการเลอืกตัง้ 2553 ทีต่วัแทนทางการเมอืงของทหารชนะการเลือกต้ัง ถูกร้อง

เรียนว่ามีการโกงเลือกตั้ง และการไม่มีส่วนร่วมของนางอองซาน ซูจี ที่ถูกปล่อย

ตัวจากการถูกควบคุมตัวภายในบ้านพักหลังการเลือกต้ังเสร็จสิ้น การอนุมัติให้ 

ตั้งพรรคการเมืองใหม่ในครั้งน้ี มีข้ึนหลังจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม 

ของประเทศได้จดัการหารอืครัง้ส�าคญัทีเ่มอืงลายซา อนัเป็นทีม่ัน่ของกะฉ่ินทาง

ภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้ร้องขอให้พรรคการเมืองท้ังหลายเข้าร่วมในการเจรจา

สันติภาพ และหารือในประเด็นที่ครอบคลุมรอบด้าน  ดังนั้นการเลือกตั้งที่ก�าลัง 

จะมาถึง  จะมีความส�าคัญมากยิ่งกว่าการเลือกต้ังคร้ังท่ีผ่านมาในปี 2553  

อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งรอบใหม่ในกะฉิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554  

เมือ่ข้อตกลงหยดุยงิ 17 ปี สิน้สดุลงทีท่�าให้ประชาชนราว 100,000 คน ต้องไร้ท่ีอยู่

ซึง่เหตนุองเลอืดในกะฉิน่และความไม่สงบทางศาสนาในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ของประเทศ

เมียนมาร์บดบังความชื่นชมอย่างกว้างขวางต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

หลังประเทศหลุดพ้นจากการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารที่ยาวนาน 

หลายทศวรรษ รฐับาลปฏิรูปของประธานาธบิดเีต็ง เส่ง ได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพ
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เบื้องต้นกับกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ แต่การหยุดยิงในกะฉ่ินนั้นยังไม ่

เด็ดขาด ซ่ึงรัฐบาลหวังที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทั่วประเทศในอีกไม่กี่เดือน 

ข้างหน้า38

4)	การอนญุาตให้จัดตัง้พรรคการเมอืง ขณะนีพ้รรคการเมอืงชนกลุม่น้อย 

จ�านวน 15 พรรค ซึง่เคยลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2553 ได้เตรียมรวมตวักนั 

เป็นพรรคการเมืองเดียว เพื่อลงชิงชัยในศึกการเลือกตั้งที่ก�าลังจะมีข้ึนอีกครั้ง 

ในปี พ.ศ. 2558 และเพือ่แข่งขนักบัสองพรรคการเมอืงใหญ่อย่างพรรค USDP ของ

รฐับาลและพรรคสนันบิาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (NLD) ของนางอองซานซูจี 

มีรายงานว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนจากสมาชิกพรรคการเมือง 

ชนกลุ่มน้อยท้ัง 15 พรรคการเมือง ได้มีการจัดการประชุมร่วมกันที่เมืองต่องจี  

รฐัฉาน เพ่ือหาข้อสรปุเกีย่วกับแนวทางการรวมกลุม่และนโยบายของพรรคท่ีจะ

น�าไปใช้ในการหาเสียง โดยในที่ประชุม ตัวแทนจากพรรคการเมืองชนกลุ่มน้อย

ได้มีมตเิหน็ชอบร่วมกนัในการรวมตวัเข้าเป็นพรรคการเมอืงเดยีว และมกีารตกลง

จะใช้ชื่อพรรคว่า พรรคสหพันธรัฐสหภาพ (Federal Union Party - FUP) ทั้งนี้  

หลังจากที่ได้ชื่อพรรคการเมืองใหม่แล้ว ที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับ

ประเด็นการสร้างระบอบสหพันธรัฐให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริงในประเทศเมียนมาร์ 

และมีการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ต่อการเรียกร้องให้รัฐบาล

มีการยกเลิกกฎหมายมาตราที่ 17/2 ที่มีการประกาศห้ามกลุ่มที่ถูกรัฐบาล 

เมียนมาร์ระบุว่าเป็นกลุ่มนอกกฎหมาย เช่น กลุ่มของกองก�าลังชนกลุ่มน้อย

ให้การสนับสนุนและจัดตั้งพรรคการเมือง เนื่องจากกฎหมายนี้จะเป็นอุปสรรค 

ทีส่่งผลต่อการรวมตวักนัจดัตัง้พรรคการเมอืงใหม่โดยตรง กล่าวได้ว่าในการจัดต้ัง 

พรรค FUP ขึ้นมาครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจทางการเมือง

และเข้าไปท�าหน้าที่ปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทั้งหมดในประเทศที่ถูกเลือก

38 รัฐบาลเมียนมาร์อนุญาตชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์กะฉิ่นตั้งพรรคการเมือง. http://www.manager.co.th/IndoChina/
ViewNews.aspx?NewsID=9560000136191
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ปฏิบัติจากรัฐบาลเมียนมาร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งหากพรรคได้รับชัยชนะจน

สามารถเข้าไปท�าหน้าที่ในสภาได้ ชนกลุ่มน้อยก็จะสามารถยื่นข้อเสนอและ

ต่อรองกับผู้น�าประเทศได้มากขึ้น มีรายงานว่า สมาชิกพรรคการเมืองท้ัง 15 

พรรคการเมอืงทีม่ารวมกลุม่กนัเป็นพรรคการเมอืง FUP ในครัง้นี ้ประกอบไปด้วย 

พรรคการเมืองกองก�าลังว้า พรรคการเมืองมอญใหม่ พรรคการเมืองฉิ่น 

พรรคการเมืองกะเหรี่ยง พรรคการเมืองคะเรนนี พรรคการเมืองรัฐยะไข่ และ

พรรคการเมอืงพะโอ เป็นต้น ทัง้นี ้หลงัจากได้รับการอนมุติัให้การเข้าชงิชยัในการ

เลือกตั้งแล้ว พรรค FUP ก็เตรียมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง 7 รัฐ และ 

7 ภาค โดยหวงัดงึฐานคะแนนเสยีงจากชนกลุม่น้อยทีก่ระจายตวัอยูท่ัว่ประเทศ39 

5)	การเสริมศักยภาพกองทัพ รัฐบาลเมียนมาร์จัดสรรงบประมาณ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2556 - 2557 ให้กับกองทัพ จ�านวน 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 

จากงบประมาณท้ังหมด ท้ังนีเ้พือ่ต้องการให้กองทพัมกีารน�างบประมาณดังกล่าว

ไปพัฒนาศักยภาพทางด้านการรบ โดยกระทรวงกลาโหมจะน�างบประมาณ 

ที่ได้ไปจัดซื้อเครื่องบินรบท่ีมีความทันสมัยและอาวุธทางการทหารต่างๆ ด้วย 

งบประมาณ 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนท่ีเหลือจะน�าไปพัฒนาศักยภาพ

ของเจ้าหน้าที่ เช่น จัดการฝึกซ้อมรบร่วมกับกองทัพจากประเทศอื่นๆ รวมถึง 

การส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศด้วย โดยการจัดสรร 

งบประมาณเพื่อการพัฒนากองทัพในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติ อย่างเป็นทางการ

จากการประชุมรัฐสภา ภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผนแห่งชาติ ส�าหรับป ี

งบประมาณ 2556 - 2557 เรยีบร้อยแล้ว และนับเป็นครัง้แรกทีป่ระเทศเมยีนมาร์ 

มกีารน�าข้อมลูตวัเลขด้านงบประมาณสนบัสนนุ ด้านกองทัพเปิดเผยต่อส่ือมวลชน 

หลังจากที่ผ่านมาในช่วงการปกครองแบบเผด็จการทหารจะไม่มีการน�าข้อมูล 

39 15 พรรคการเมืองชนกลุ่มน้อย เตรียมรวมเป็นพรรคเดียว หวังสู้ศึกเลือกตั้งปี 2558 . http://salweennews.org/
home/?p=6330 
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ดังกล่าวออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบแต่อย่างใด ขณะที่หลายฝ่าย 

ได้ออกมาแสดงความคิดเหน็ว่า รฐับาลเมยีนมาร์ควรจะทุม่งบประมาณทางด้าน 

การศกึษาและการสาธารณสขุภายในประเทศมากกว่าการน�างบประมาณไปใช้จ่าย 

ในเร่ืองของกองทัพ เนื่องจากทั้งสองเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องมุ ่งเน้น 

ให้ความส�าคัญ มากกว่าสิ่งอื่น เพราะในช่วงปีท่ีผ่านมารัฐบาลพม่าได้จัดสรร 

งบประมาณจ�านวนเพียง 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ด้านการสาธารณสุข  

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 เท่านั้นของงบประมาณทั้งหมด40  

6)	ความพยายามปราบปรามยาเสพตดิ เมือ่ 25 ม.ีค.56 องค์การว่าด้วย

ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ออกมาเผยข้อมูล 

ตวัเลขล่าสดุ ทีช่ีว่้าปัจจบุนัเมยีนมาร์ยงัเป็นแหล่งค้ายาเสพตดิรายใหญ่อนัดบัต้นๆ 

ของโลก แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาร์จะพยายามเดินหน้าปฏิรูป

ประเทศ ท้ังด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมอย่างจรงิจงัแล้วกต็าม ในรายงาน 

ของ UNODC ระบุว่า เมียนมาร์ยังมีการปลูกฝิ่นเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะ 

ตามพืน้ทีแ่นวชายแดน ซึง่เป็นพ้ืนท่ีของกองก�าลงัชนกลุม่น้อย เนือ่งจากชาวบ้าน

ในพื้นที่ดังกล่าวยังคงยึดอาชีพการปลูกฝิ่นและผลิตสารเสพติดส่งให้พ่อค้า  

ยาเสพตดิรายใหญ่จากหลายประเทศทัว่โลก เพราะเป็นอาชพีทีม่รีายได้สงู ไม่ต้อง

ลงทนุและลงแรงมากนกักม็คีนเข้ามารบัซือ้ถงึที ่จากการวเิคราะห์ของ UNODC  

มองว่าการเข้าไปปราบปรามและสกัดกั้นการปลูกฝิ่นในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยของ 

รัฐบาลพม่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรัฐบาลอาจต้องพบกับความล้มเหลวต่อแผน 

การเจรจากับกองก�าลังชนกลุ่มน้อยที่ส่วนใหญ่ยังคงยึดม่ันกับอาชีพค้ายาเสพติด  

บางครั้งรัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องละเลยต่อมาตรการดังกล่าวไป จึงเป็นเหตุผล 

ทีท่�าให้ยาเสพตดิกลบัมปีรมิาณมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในเมยีนมาร์  

ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพกับกองก�าลังชนกลุ่มน้อย ปัญหา 

40 รัฐบาลเมยีนมาร์อดังบกองทพักว่า	2,400	ล้านเหรยีญ	หวงัเสรมิศกัยภาพทางการทหารให้เพ่ิมมากขึน้. โต๊ะข่าวพม่า ฉบบั
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2556.หน้า 11. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf 
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การลักลอบปลูกฝ ิ ่นและการผลิตสารเสพติด ล ้วนแล้วแต ่จะเป ็นการ 

ฉุดรั้งให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าตามแผนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ

ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร นับเป็นบททดสอบความท้าทายของรัฐบาลชุดน้ี 

เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีมาตรการหรือแนวทางใดที่จะน�าพาประเทศไปสู่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืนในทุกด้านพร้อมๆ กัน กล่าวได้ว่าจากผลส�ารวจของ UNODC  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เมียนมาร์ยังคงครองแชมปการเป็นประเทศที่มีการปลูกฝิ่น 

มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติดอันดับท่ีสองของโลก 

รองจากประเทศอัฟกานิสถาน41 

7)	การเกบ็กูร้ะเบดิในพืน้ท่ีกองก�าลงัชนกลุม่น้อย โดยเจ้าหน้าทีท่หาร 

จากหน่วยเก็บกู ้ระเบิดได้รับค�าสั่งจากรัฐบาลเมียนมาร์ให้จัดชุดลงพื้นที่ 

รัฐกะเหรี่ยง เพื่อเริ่มด�าเนินโครงการเก็บกู ้ระเบิดในพ้ืนที่บริเวณจุดเสี่ยง 

โดยรอบของเมืองพาอั่น ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสนามรบและมีการวางกับระเบิด 

อยู่เป็นจ�านวนมาก โดยสาเหตุของการด�าเนินการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก 

การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กับกองก�าลังกะเหรี่ยง KNU  

ที่ประสบความส�าเร็จและมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 

โครงการลงพื้นที่ เก็บกู้ระเบิดในเมืองพาอั่น รัฐกะเหรี่ยง ได้เริ่มด�าเนินการ 

มาเกือบสองเดือนแล้ว แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนมากนัก จึงไม่ได้ 

เป็นข่าวใหญ่โต ซ่ึงหลังจากการเข้าไปเก็บกู ้ระเบิด พบว่ามีการฝังระเบิด 

ไว้อยู ่เกือบทุกพื้นที่ที่เป็นแนวเขตแดนของกองก�าลัง KNU และส่วนใหญ่ 

จะเป็นบริเวณท่ีชาวบ้านมักใช้เดินทาง แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไป 

เก็บกู้ ท�าให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวล 

มากขึ้น มีรายงานว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์เก็บกู ้ระเบิดขึ้นมา โดยใช ้

ชื่อเรียกว่า Myanmar Mine Action Center หรือศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด

41 UNODC เผยพม่ายังเป็นแหลงค่ ้ายาเสพติดรายใหญ่ของโลก กระทบแผนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับ
เดือนมีนาคม   - มิถุนายน 2556.หน้า 33. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
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แห่งเมียนมาร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จากสหภาพยุโรป และองค์การ The Norwegian People’s Aid ของประเทศ

นอร์เวย์ เพื่อด�าเนินการด้านเก็บกู้ระเบิดตามแนวพื้นที่การสู้รบของกองก�าลัง

ชนกลุ่มน้อยทั้งหมดในประเทศ รวมถึงจะต้องมีภารกิจด้านการวางแผนผังของ

พื้นที่ภายในประเทศท่ีคาดว่าจะมีการวางกับระเบิด โดยงบประมาณก้อนนี้  

จะสามารถด�าเนินการได้ต่อไปอีกประมาณ 18 เดือน42  

3.2.2	 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

1)	การลงทนุ	สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและพฒันา (องค์การ

มหาชน) หรือ ITD ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในเมียนมาร์อย่าง 

ต่อเนื่องโดยไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์โดยตรงสะสมมาก

ทีส่ดุเป็นอนัดบัสองรองจากจนี ซ่ึงปัจจยัส�าคญัทีก่ระตุน้ให้นกัลงทนุชาวไทยสนใจ

ลงทุนในเมียนมาร์มากขึ้น คือ กฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ ที่ผ่านการ

อนมุตัจิากประธานาธบิดเีตง็ เส่ง กฎหมายดงักล่าวได้บญัญตัถิงึอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์และ 

ข้อจ�ากัดต่างๆ ส�าหรับการลงทุน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างเป็นรูปธรรมของ

รฐับาลเมยีนมาร์ทีจ่ะส่งเสรมิการค้าการลงทุนกบัต่างชาติ ส่ิงท่ีนกัลงทุนชาวไทย 

ควรให้ความส�าคญัและศกึษาเพิม่เตมิ คอื ปัจจยัด้านสงัคม วฒันธรรม แนวคดิในการ

ท�าธรุกจิของชาวเมยีนมาร์เพือ่ความส�าเรจ็ในการลงทนุท�าธรุกจิร่วมกนั สาระส�าคญั

ของกฎหมายดงักล่าว ด้านเงนิลงทนุ ไม่มีการระบุถงึเงนิลงทนุขัน้ต�า่ หรอื สดัส่วน

การลงทนุขัน้ต�า่อย่างชดัเจน และสามารถท�าได้ 3 รปูแบบ ได้แก่ 1) ผูป้ระกอบการ

ต่างชาตลิงทนุท้ังหมด 2) การร่วมลงทนุระหว่างเอกชนหรอืหน่วยงานของรฐับาล 

เมียนมาร์ และ 3) เป็นการร่วมทุนหลายฝ่าย ด้านการเช่าที่ดิน มีสิทธิใช้ที่ดิน 

โดยการเช่าเท่านั้น ไม่ว่าจะเช่าจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากเอกชนเป็นเวลา  

42 รฐับาลพม่าเริม่ด�าเนนิการเกบ็กูร้ะเบดิในพืน้ทีร่ฐักะเหรีย่งแล้ว หลงัการเจรจาสงบศกึเริม่ประสบผลส�าเรจ็. โต๊ะข่าวพม่า ฉบบั
เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2556. หน้า 171. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
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50 ปี และสามารถต่อสญัญาเช่าได้ 2 ครัง้ คร้ังละ 10 ปี ด้านภาษ ีจะได้รบัการยกเว้น

ภาษเีงนิได้ (Tax holiday) เป็นเวลา 5 ปี และถ้ามกีารน�าก�าไรมาลงทนุต่อจะได้รบั

การยกเว้นภาษรีายได้ในส่วนนัน้ 1 ปี รวมถงึสทิธพิเิศษด้านภาษีอืน่ๆ

นอกจากน้ีการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายจะได้รบัสทิธิพเิศษตาม

กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอีกด้วย ด้านการจ้างแรงงาน ในช่วง 

2 ปีแรก จะต้องมีการจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ในสัดส่วนอย่างน้อย 25% 

ของการจ้างงานทั้งหมด ในปีที่ 4 ให้เพิ่มเป็น 50% และในปีที่ 6 ก�าหนดให้เป็น 

75% แต่ทัง้นีค้ณะกรรมการมอี�านาจทีจ่ะปรบัก�าหนดเวลาดังกล่าวนีใ้ห้เหมาะสม 

กับประเภทของธุรกิจได้ ในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ กฎหมายก�าหนดว่า 

จะต้องจ้างชาวเมียนมาร์เท่านั้น ในกรณีท่ีเป็นงานท่ีต้องใช้ความช�านาญพิเศษ 

และต้องมกีารคดัเลอืก ต้องให้สทิธแิก่คนเมยีนมาร์และต่างชาติอย่างเท่าเทยีมกนั 

ด้านการโอนเงินผลก�าไร ผู ้ลงทุนสามารถโอนเงินผลก�าไรหลังหักภาษีไป 

ต่างประเทศได้ และ ด้านบทลงโทษ กรณทีีน่กัลงทนุได้กระท�าการขดัต่อกฎหมายนี้ 

หรือ กฎหมายอื่น หรือ ระเบียบ หรือ ค�าสั่งอื่นใด การลงโทษนั้นจะมีล�าดับชั้น

จากเบาไปหาหนัก เริ่มแต่ การตักเตือน พักสิทธิพิเศษเป็นการชั่วคราว เพิกถอน

ใบอนุญาตลงทุน และขึ้นบัญชีด�านักลงทุนรายนั้นๆ 

2)	การท่าเรอื เมยีนมาร์จะสร้างท่าเทยีบเรือล�าเลียงสินค้าเพ่ิมอีก 14 แห่ง 

ในท่าเรือย่างกุ้ง ภายใต้โครงการการพัฒนาท่าเรือของรัฐบาล โดยท่าเทียบเรือ 

7 แห่งจากทั้งหมด จะสร้างขึ้นผ่านการร่วมทุน และความช่วยเหลือจากต่างชาติ 

ท่าเรือเมียนมาร์จะมีความส�าคัญอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หลังท่าเรือน�้าลึกทวาย และท่าเรือน�้าลึกจ๊อกพิว (Kyauk Phyu) เสร็จสมบูรณ์ 

รฐัมนตรกีระทรวงคมนาคมเมยีนมาร์เผยว่า ท่าเรอืนครย่างกุง้เป็นท่าเรอืทีจ่ดัการ 

กับการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าร้อยละ 85 จากทั้งหมดของประเทศ และรัฐบาล 

จะรับผดิชอบการก่อสร้างท่าเทยีบเรอืร้อยละ 25 ขณะทีท่่าเทยีบเรอืส่วนทีเ่หลอื 

เป็นการก่อสร้างโดยเอกชน  ขณะเดยีวกนัทางการเมยีนมาร์ได้แปรรปูท่าโบอ่องกอว์ 
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ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ท่าเทียบเรือหลักของท่าเรือนครย่างกุ้งให้แก่บริษัท เมียนมาร์  

อีโคโนมิค โฮลดิ้ง ที่เป็นกิจการของทหาร โดยขายท่าเทียบเรือดังกล่าว 

ในราคามากกว่า 30,000 ล้านจ๊าต (34.89 ล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ ทางการ 

เมียนมาร์ได้เชื้อเชิญนักลงทุนเข้ายื่นประมูลเพ่ือพัฒนายกระดับท่าเรือย่างกุ้ง 

ไปสู่การเป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากล โดยบริษัทเพิร์ลแลนด์ ซ่ึงเป็นหนึ่งใน

บริษัทเอกชนหลายรายท่ีเข้าร่วมประมูล สามารถคว้าสัญญาเช่าที่นาน 15 ปี 

เพื่อด�าเนินการพัฒนาโครงการ43

3)	การเดินทางเยือนเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น	โดยนายก

รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางเยือนเมียนมาร์ที่นับเป็น

ครั้งแรกในรอบ 36 ปี ท่ีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางเยือนเมียนมาร์ โดยม ี

ก�าหนดการอยู่ในประเทศเมียนมาร์เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือสานความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ และจุดมุ่งหมายหลักของ 

การเดินทางเยือนเมียนมาร์ในคร้ังนี้ คือ การเข้าพบกับประธานาธิบดีเต็งเส่ง  

เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ อาทิเช่น การ

ตดิตามผลการด�าเนนิงานของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีญ่ีปุ่น่ให้การสนบัสนนุ 

ด้านเงินทุน รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละหว่า 

ในเมืองย ่างกุ ้ง ซึ่งหลังจากท่ีมีการเข ้าพบเพ่ือหารือกันในเบื้องต ้นกับ 

ประธานาธบดีเต็งเส่งแล้ว ซึ่งโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษติละหว่า 

ในเมอืงย่างกุง้ โดยมบีรษิทัมติซบูชิ ิซมูโิตโม เข้ามาช่วยในการด�าเนนิการก่อสร้าง

และพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจดังกล่าวร่วมกับเมียนมาร์ ทั้งนี้กล่าวได้ว่า  

เขตเศรษฐกิจพิเศษติละหว่าตั้งอยู่ในเขตเมืองย่างกุ้ง มีเนื้อที่กว้างถึง 15,000 ไร ่ 

ประกอบไปด้วยท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองลงมาจากเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

43  เมยีนมาร์จะสร้างท่าเทยีบเรอืในย่างกุ้งเพิม่อกี 14 แห่ง ยกระดบัสูม่าตรฐานสากล.http://www.manager.co.th/indochina/
viewnews.aspx?NewsID=9560000048306
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รัฐบาลท้ังสองประเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้เร่ิมต้นข้ึนมาต้ังแต่ช่วงเดือน

ธันวาคม 2555 และจะมีการเริ่มด�าเนินการก่อสร้างภายในปี พ.ศ.255844 

4)	ญีปุ่น่ตกลงน�าเข้าข้าวจากเมยีนมาร์	ซึง่การตดัสนิใจในคร้ังนี ้นบัเป็น 

ครั้งแรกในรอบ 45 ปี ที่ญี่ปุ่นยอมเปิดโอกาสให้ธุรกิจจากต่างประเทศน�าสินค้า

เข้ามาขายในประเทศของตนเองได้ เนือ่งจากเป็นทีท่ราบกนัดีว่า ญ่ีปุน่มนีโยบาย

ปกป้องอุตสาหกรรมการค้าข้าวของตนเองอย่างดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ของโลก 

ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่ญี่ปุ่น 

มต่ีอเมยีนมาร์ นบัเป็นการช่วยเหลอืประเทศเมยีนมาร์อกีช่องทางหนึง่ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่นได้แสดงออกมาให้นานาประเทศได้เห็น หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจ 

ร่วมด�าเนนิธุรกจิค้าข้าวกบัประเทศเมยีนมาร์ โดยมจุีดประสงค์เพือ่ดงึให้เมียนมาร์ 

กลบัมาครองต�าแหน่งทีม่กีารค้าข้าวมากทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

โดยนอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ญี่ปุ่นยังเตรียมขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

การแปรรูปข้าวในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย กล่าวได้ว่า บริษัทของญ่ีปุ่นท่ีจะ 

เข้ามาด�าเนนิกจิการการค้าข้าวร่วมกับประเทศเมยีนมาร์ คอื บรษิทั มติซยุ (Mitsui) 

ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในด้านการลงทุนและการด�าเนินธุรกิจ 

ระหว่างประเทศของญีปุ่น่ โดยมบีรษิทัตวัแทนจากประเทศเมยีนมาร์ทีจ่ะร่วมท�า

ธุรกิจด้วย คือ บริษัท แมปโก้ (Myanmar Agribusiness Public Corporation) 

โดยในเบื้องต้นทราบมาว่า บริษัท มิตซุยเตรียมจะเข้ามาเปิดโรงงานแปรรูปข้าว

จ�านวน 4 แห่งในเมยีนมาร์ ซึง่จะอยูใ่นเมอืงทีม่กีารเพาะปลกูข้าวเป็นหลกั ได้แก่ 

เมืองเหน่ปยี่ด่อ, ย่างกุ้ง, อิระวดี และพะโค 

การที่เมียนมาร์ตกลงที่จะร่วมธุรกิจด้านการค้าข้าวกับประเทศญี่ปุ่น 

ในครัง้นี ้มจุีดประสงค์เพือ่ต้องการพฒันาเทคโนโลยด้ีานการผลติและแปรรูปข้าว

ให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมียนมาร์ยังขาดการ

44 นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนเมียนมาร์ กระชับสัมพันธ์สานต่อความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2556. หน้า 116. ศนูย์อนิโดจีนศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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พฒันาในด้านดงักล่าวอย่างจริงจงั ซึง่การทีญ่ีปุ่น่จะเข้ามาด�าเนนิการสร้างโรงงาน

แปรรปูข้าวในครัง้น้ี จะช่วยให้เมยีนมาร์มกีารส่งออกข้าวท่ีมีคุณภาพไปยงัประเทศ 

อื่นๆ ได้มากขึ้น อีกท้ังยังมีผลผลิตอื่นๆ ที่ได้จากการแปรรูปข้าวออกจ�าหน่าย

สู่ตลาดเป็นผลพลอยได้อีกด้วย การเข้ามาด�าเนินธุรกิจค้าข้าวในเมียนมาร์ของ

ประเทศญ่ีปุ่นในครัง้นี ้นบัเป็นการวางรากฐานให้กบัธรุกจิการค้าข้าวของประเทศ

เมียนมาร์ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าในอีกไม่เกิน 2 ปีข้างหน้านี้ เมียนมาร์จะกลับ

มาเป็นผูส่้งข้าวอันดับต้น ๆ  ของโลกอีกครัง้ ทัง้นีจ้ะเหน็ได้จากในช่วงงบประมาณ 

ปีที่ผ่านมา เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวได้สูงเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 

600,000 ตัน และยังเป็นตัวเลขการส่งออกที่สูงสุดในรอบ 46 ปีอีกด้วย45

5)	การเปิดสัมปทานน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงขณะนี้บริษัทจาก 

ต่างชาตเิกอืบร้อยแห่งได้เดนิทางมายืน่เอกสารต่อกระทรวงพลงังานของเมยีนมาร์ 

เพือ่ขอเข้าประมลูรบัสมัปทานแหล่งน�า้มนัดบิจ�านวน 18 แปลง และก๊าซธรรมชาติ 

ในเขตชายฝ่ังและน�า้ลกึ ภายใต้สิทธกิารเข้ามาด�าเนนิการได้เอง 100% โดยไม่ต้องมี 

บรษัิทของเมยีนมาร์ร่วมด�าเนินการ ซึง่นบัเป็นอกีหนึง่ความก้าวหน้าด้านการดงึดดู 

นกัลงทนุจากต่างประเทศ ภายใต้นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิและการลงทุน  

โดยบรษิทัดงักล่าว อาทิ บรษิทั รอยลัดัตช์เชลล์ บรษิทั เชฟรอน บรษิทั โคโคโนฟิลลปิส์  

และบริษัท เอ็กซ์ซอนโมบิล เป็นต้น ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า บริษัททั้งหมดนี้ 

อาจจะได้รับสัมปทานทั้งหมด เนื่องจากบริษัททั้งหมดนี้ ล้วนเป็นบริษัทที่ม ี

เงินทุนสูงและมีผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวร่วมปฏิบัติงานด้วย46  

6)	เมียนมาร์มีแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเมื่อวันที่  

8 พ.ค.56 นายอ่อง ตานอ ูรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลงังานไฟฟ้าของเมยีนมาร์ 

45 ญี่ปุ่นตกลงน�าเข้าข้าวจากเมียนมาร์ พร้อมดันธุรกิจแปรรูปข้าวหวังสร้างระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2556. หน้า 76-77. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
46 บรษิทัต่่างชาติแห่่เสนอตวัขอสมัปทานแหล่งน�า้มนัและก๊๊าซธรรมชาตใินพม่่า. โต๊ะข่าวพม่า ฉบบัเดอืนมนีาคม-มถินุายน 2556. 
หน้า 10. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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ได้ออกมาแถลงต่อสือ่มวลชนถึงแผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

ว่า ขณะนีรั้ฐบาลได้ร่วมมอืกับบรษิทั กรนี เอร์ิธ พาวเวอร์ (Green Earth Power 

หรอื GEP) จากประเทศไทย เพือ่เตรยีมก�าหนดแผนการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท GEP จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการวางแผนโครงการ 

และด�าเนินการก่อสร้างทั้งหมด มีรายงานว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ 

จะถูกสร้างขึ้นในเมืองมินบู ภาคมะเกว ภายใต้เงินทุนในการก่อสร้างประมาณ  

275 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาร์กับบริษัท  

GEP ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินการก่อสร้าง รวมถึงส�ารวจ

ศักยภาพพื้นที่โครงการดังกล่าวไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยในแผน 

การด�าเนินงานช่วงแรก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจะสามารถ 

ผลติกระแสไฟฟ้าได้ 210 เมกะวตัต์ และจะมแีผนพฒันาและขยายก�าลงัการผลติ 

ให้มากขึ้นจนถึง 2,500 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเป็นการรองรับ 

การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

และเพือ่เป็นการทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผลติไฟฟ้าเดมิ ทีใ่นปัจจบุนั

เริม่ไม่เพยีงพอและส่งผลกระทบต่อภาคการผลติหลายส่วน47

7)	การเปิดใช้ท่อส่งก๊าซเมียนมาร์-จีน	 โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก 

เมยีนมาร์ไปจนี ได้เปิด ใช้งานอย่างเต็มรปูแบบแล้ว หลังส่วนสุดท้ายของท่อส่งก๊าซ 

ทีเ่ชือ่มต่อเมอืงหลูเ่ฟ่ิงและเมอืงกุย้ก่าง ในพืน้ทีต่ะวนัตกเฉยีงใต้ของจนี เสรจ็สมบรูณ์ 

ทั้งน้ี โครงการท่อส่งก๊าซเมียนมาร์-จีน ท่ีมีความยาวมากกว่า 2,500 กม. จาก

ภาคตะวันตกของเมียนมาร์ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จะช่วยหล่อเล้ียง 

ความต้องการด้านพลังงานที่ขยายตัวของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของโลก โครงการนี้มีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองใกล้ชิด 

47 พม่ามแีผนสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ หลงัไฟฟ้าเริม่ไม่เพยีงพอต่อเขตอตุสาหกรรมในประเทศ. โต๊ะข่าวพม่า ฉบบัเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2556. หน้า 103. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
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ระหว่าง 2 ประเทศคลายลง หลงัรฐับาลกึง่พลเรอืนเมยีนมาร์เข้าบรหิารประเทศ

ในปี 2554 และด�าเนินการปฏิรูปหลากหลายด้านที่น�าไปสู่การผ่อนคลาย

มาตรการคว�่าบาตรของชาติตะวันตก ซ่ึงโครงการท่อส่งก๊าซเส้นนี้ มีต้นทาง

จากเมืองจ็อกพยู ทางชายฝั่งตะวันตกของเมียนมาร์ และส่งก๊าซให้แก่พ้ืนที่ใน 

เมียนมาร์ และพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รวมทั้งมณฑลยูนนาน  

มณฑลกุ้ยโจว มหานครฉงชิ่ง และมณฑลกว่างซี ทั้งนี้ ท่อส่งก๊าซเส้นนี้จะส่งก๊าซ 

ราว 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึง่จะช่วยให้ราคาก๊าซถกูลง และลดปริมาณ

การใช้ถ่านหนิ ได้ 30.72 ล้านตนัต่อปี ตามรายงานของบรษิทั ปิโตรเลยีมแห่งชาตจินี 

(CNPC) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อโต้แย้ง ที่ระบุว่าโครงการยึดที่ดินจากชาวบ้าน 

และยังด�าเนินการบนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ท่อส่งก๊าซวางพาดผ่าน

พรมแดนจนีท่ีเมอืงรุย่ลี ่ท่ีการต่อสูป้ะทขุึน้เมือ่ต้นปีระหว่างกองก�าลงัของรัฐบาล

เมียนมาร์ และกลุ่มกบฏกะฉิ่น อย่างไรก็ตาม โครงการท่อส่งก๊าซเส้นนี้จะช่วย

จีนน�าเข้าพลังงานหลากหลายขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันจีนน�าเข้าก๊าซส่วนใหญ่ 

จากพื้นที่รอบช่องแคบมะละกา และเม่ือมีท่อส่งก๊าซเพ่ิมอีกเส้นทางจาก 

บนบก ก็จะช่วยลดปัจจัยที่เป็นอันตราย
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แผนภาพที	่3.1 แนวท่อส่งก๊าซกบัท่อส่งน�า้มนัจากชายฝ่ังทะลเบงกอลไปยงันคร

คุนหมิงของจีน48

48 ท่อส่งก๊าซเมียนมาร์-จีน เริ่มเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ. http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID 
=9560000131652 

3.2.3	 สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

1)	รฐับาลเมยีนมาร์อนมุตั	ินสพ.รายวันของเอกชน	16	ฉบบั การอนมุติั 

ของคณะกรรมการตรวจสอบสื่อและสิ่งพิมพ์ภายใต้รัฐบาลเมียนมาร์ นับเป็น 

การปิดฉากแห่งการผูกขาดหนงัสอืพมิพ์รายวนัทีอ่อกโดยรฐับาลเพียงอย่างเดียว 

มานานกว่า 50 ปี และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเสรีภาพทางด้านส่ือภายในประเทศ 

เมียนมาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมาร์ได้มีการอนุญาตให้หนังสือพิมพ์รายวัน

แผนทีจ่ากเวบ็ไซต์ขบวนการต่อต้านท่อก๊าซเมยีนมาร์-จนี ทีแ่สดงแนวท่อส่งก๊าซกบัท่อส่งน�า้มนัจากชายฝ่ัง
ทะลเบงกอลไปยังนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน คณะปกครองทหารเมียนมาร์ในอดีตได้ขายก๊าซ
ปริมาณมหาศาล  ที่ส�ารวจโดยบริษัทร่วมทุนเกาหลี-อินเดีย ให้แก่จีน ซึ่งจะท�าให้จีนมีก๊าซจากขุมพลังงาน
ใหญ่แห่งนีใ้ช้ได้ 30-40 ปี ในขณะทีท่่อส่งน�า้มนัจะท�าให้จนีลดความเส่ียงในการขนส่งน�า้มนัดบิทางเรือผ่าน
ช่องแคบมะละกา
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49 รัฐบาลพมาอนุมัติ นสพ.รายวันของเอกชน 16 ฉบับ วางแผงทั่วประเทศ 1 เม.ย.นี้. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2556. หน้า43. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf

ของเอกชนเพียง 8 ฉบับ ที่สามารถจ�าหน่ายตามท้องตลาดในประเทศเมียนมาร์

ได้ แต่ล่าสดุได้เพิม่การอนญุาตให้หนงัสอืพิมพ์เอกชนอกี 8 ฉบบั สามารถตีพิมพ์ 

และวางจ�าหน่ายได้ ตามค�าเรียกร้องของสมาคมสื่อและสิ่งพิมพ์ เมียนมาร์ว่า

รัฐบาลไม่ควรปิดกั้นเสรีภาพทางสื่อมากเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการปฏิรูป

ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ในอดีตรัฐบาลเมียนมาร์จะอนุญาต 

ให้มีเพียงหนังสือพิมพ์ของรัฐเท่านั้น ท่ีได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์และน�าเสนอข่าว 

ในรปูแบบรายวนั ส่วนส�านกัพมิพ์เอกชนจะได้รบัอนญุาตให้ตพีมิพ์ได้เฉพาะนติยสาร

รายสัปดาห์และรายเดือน โดยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดจาก

คณะกรรมการตรวจสอบสื่อและสิ่งพิมพ์ ซ่ึงหากพบว่ามีการละเมิดกฎการ 

น�าเสนอข่าวจะถูกด�าเนินการอย่างเด็ดขาด ซึ่งท่ีผ่านมา พบว่าโทษหนักสุดคือ  

การส่ังปิดส�านักพิมพ์ภายใน 7 วัน ซึ่งเป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางด้านสื่อ 

อย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกมาประกาศอนุญาตให้

หนงัสอืพมิพ์ของส�านกัพมิพ์เอกชนสามารถตีพิมพ์หนงัสือพิมพ์รายวนัได้ นบัเป็น

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ49  

2)	การเตรยีมตัง้ส�านกังานของส�านักข่าวต่างประเทศ ส�านกัข่าวเอพี 

(AP) ของสหรฐัฯ เตรยีมจะเข้ามาเปิดส�านกังานในเมอืงย่างกุง้ ประเทศเมยีนมาร์ 

โดยจะท�างานแบบเต็มเวลาอย่างเป็นทางการ โดยล่าสุดมีการเข้ามาดูพื้นที่ที่จะ

ใช้เป็นส�านักงานแล้ว แต่ยังไม่มีการระบุว่าจะเริ่มเข้ามาด�าเนินงานเมื่อใด ทั้งนี้

หากสามารถเข้ามาเปิดส�านักงานในเมียนมาร์ได้ส�าเร็จ ส�านักข่าวเอพีจะเป็น

ส�านกัข่าวจากต่างประเทศแห่งแรก ทีเ่ข้ามาท�างานในเมยีนมาร์ ภายใต้แผนการ

ปฏิรูปประเทศในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาโดยประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท�าให้ทางการเมียนมาร ์

จ�าเป็นต้องมีการลดระดับความรุนแรงต่อมาตรการการปิดกั้นเสรีภาพส่ือ  
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จนยอมอนุญาตให้ส�านักข่าวต่างประเทศเข้ามาตั้งส�านักงานในประเทศ50  

3)	รัฐบาลอนุญาตให้ใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นภาษาที่สองได้แล้ว 

โดยรัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกมาประกาศอนุญาตให้ประชาชนชาวเมียนมาร์

สามารถใช้ภาษากลุม่ชาตพินัธุเ์ป็นภาษาท่ีสองรองจากภาษาเมยีนมาร์ได้แล้ว ทัง้นี้

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลเกรงว่าภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์จะสูญหาย 

หลังจากพบว่าที่ผ่านมา มีการใช้ภาษาดังกล่าวน้อยลง คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยรูจ้กัและคุน้เคย ซึง่เป็นสิง่ท่ีรฐับาลต้องเร่งให้ความส�าคญัและผลักดันให้มี

การด�ารงรักษาไว้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า รัฐบาลเมียนมาร์ยังได้สั่งการ

ไปยงักระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่เร่งให้ด�าเนนิการชีแ้จงไปยงัโรงเรยีนในสงักดัของ

รฐับาลทกุแห่งทัว่ประเทศ ให้มกีารเพิม่การเรยีนการสอนภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์

ลงไปในรายวิชาเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งค�าประกาศดังกล่าว ได้สร้างความยินดีต่อ

นกัเรียนและผู้ปกครองชาวเมยีนมาร์เป็นอย่างมาก เนือ่งจากจะได้เรยีนภาษาถ่ิน 

ของตนเองอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจะเรียนรู้ภาษากันโดยการ

สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถเขียนและอ่านได้  

ส่วนใหญ่ได้แค่การพูดสนทนาในชีวิตประจ�าวันเท่านั้น กล่าวได้ว่า ก่อนหน้านี้ 

รัฐบาลเมียนมาร์ได้มีการก�าหนดให้ภาษาที่สองของประเทศเป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น เนื่องจากต้องการปิดกั้นการเรียนรู้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อป้องกันการ

แขง็ข้อและสร้างตัวเองขึน้เป็นใหญ่เหนอืการปกครองของรฐับาล ซึง่จากนโยบาย

ดังกล่าว ได้ส่งผลให้เด็กนักเรียนชาวเมียนมาร์จ�านวนมากไม่สามารถพูดอ่าน 

เขียนภาษาที่ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้ จนเริ่มจะเลือนหายไป ทั้งนี้ ประเทศ

เมียนมาร์เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ในปัจจุบัน 

ทั่วประเทศเมียนมาร์มีการใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันมากกว่า 

100 ภาษา ที่จะเห็นได้ชัดเจนและใช้กันมากที่สุด คือ ภาษาไทใหญ่ ภาษาคะฉิ่น  

50 ส�านักข่่าวเอพีของสหรัฐฯ เตรียมตั้งส�านักงานย่่อยแห่งแรกในเมียนมาร์. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2556. 
หน้า52, 59. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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ภาษากะเหรี่ยง และภาษายะไข่ การที่รัฐบาลเมียนมาร์ยอมเปิดโอกาสให้

ประชาชนชาวเมียนมาร์ สามารถใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นภาษาที่สองแทน

ภาษาองักฤษในครัง้นี ้เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความเปล่ียนแปลงทางด้านเสรีภาพ

และความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลชุดนี้ 51

4)	แผนข้อตกลงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรัฐบาลเมียนมาร์ก�าลัง

เตรยีมแผนข้อตกลงการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิทีเ่คยมกีารลงนามท�าข้อตกลง

ร่วมกบักลุม่นกัลงทนุในโครงการต่างๆ ตัง้แต่สมยัรัฐบาลชุดก่อนหน้ามาบงัคบัใช้ 

อีกคร้ัง เพื่อให้ประเทศเมียนมาร์มีเกราะป้องกันการน�าทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช ้

อย่างเหมาะสมและไม่ส่งผลเสยีต่อสภาพแวดล้อมมากนกั นอกจากน้ี ยงัเป็นแนวทาง

การเข้าไปควบคุมด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นในขณะที่กลุ่มนักลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาร์หลายกลุ่ม  

ได้มีการคาดการณ์ว่า ผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบต่อแผนข้อตกลงดังกล่าวมากท่ีสุด  

คอื กลุม่นกัลงทุนจากประเทศจนี เพราะทีผ่่านมาบรษิทัจากประเทศจนีจะได้รบั 

การสัมปทานให้เข้าไปด�าเนนิในโครงการต่างๆ จากรฐับาลเมยีนมาร์ มากกว่าประเทศ

อืน่ในอาเซยีน และในแต่ละโครงการมมีลูค่าการลงทนุค่อนข้างสงู ซึง่หลงัจากการน�า 

ข้อตกลงดงักล่าวมาใช้ เชือ่ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกับเมยีนมาร์อาจส่ันคลอนได้  

ทัง้นี ้มรีายงานว่า รฐับาลเมียนมาร์เตรยีมทีจ่ะมีการประกาศเพือ่บงัคบัใช้ข้อตกลง 

ดงักล่าวภายในปีนี ้ภายใต้กฎระเบยีบทีม่กีารก�าหนดข้ึนมาใหม่ ให้มคีวามสอดคล้อง

กบัปัจจบุนัและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงภายหลงัจากการบงัคบัใช้ข้อตกลงนี้  

เบื้องต้นบริษัทผู้เข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมการด�าเนินงานอาจสูญเงินเป็นมูลค่า

หลายพนัล้านดอลลาร์สหรฐั แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางด้านการตระหนกัถงึ 

ความส�าคญัของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติของรัฐบาลเมยีนมาร์ชุดใหม่ เร่ิมมี 

ผลตอบรับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากท่ีองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมได้ด�าเนินการ 

51 ชาวพม่่าเฮ หลังรัฐบาลอนุญาตให้ใช้้ภาษากลุ่่มชาติพันธุ์์เป็็นภาษาที่สองได้้แล้ว. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2556. หน้า 87. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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เรียกร้องต่อรฐับาลเมยีนมาร์มาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยล่าสุดรัฐบาลเมยีนมาร์

ได้มีการสั่งระงับโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน�้าในรัฐคะฉิ่น ซ่ึงได้รับการ 

สนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างจากประเทศจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554  

ซึง่สร้างความไม่พอใจต่อนกัลงทนุชาวจนีเป็นอย่างมาก52

5)	การส�ารวจส�ามะโนประชากรเมยีนมาร์ครัง้แรกในรอบ	3	ทศวรรษ  

รัฐบาลเมียนมาร์ได้เริ่มการส�ารวจส�ามะโนประชากรเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 

เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังสถิติต่างๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาประเทศ การส�ารวจส�ามะโนประชากรและ

เคหะ นาน 12 วัน มีเจ้าหน้าที่ร่วมท�างานกว่า 120,000 คน ด�าเนินการตาม

มาตรฐานสากล และได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากต่างชาติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เจ้าหน้าท่ีจะ

สอบถามประชาชนด้วยค�าถามที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนหลายสิบข้อตามบ้าน

แต่ละหลังการส�ารวจส�ามะโนประชากรครั้งนี้ จะด�าเนินการตามข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร 60 ล้านคน ใน 11 ล้านครัวเรือน ทั้ง 14 เขตและรัฐ ซึ่งครอบคลุม

พื้นที่ 70 อ�าเภอ 330 เมือง 3,051 เขต 64,346 หมู่บ้าน ของประชาชน 135 

ชาติพันธุ์ และ 5 ศาสนา ผู้เชี่ยวชาญจาก 13 ประเทศ และหน่วยงานด้านสถิติ

ของสหประชาชาติ UNFPA, ESCAP และธนาคารโลก ได้ให้ความช่วยเหลือ 

เมียนมาร์ในการส�ารวจครั้งนี้ ที่คาดว่ารายงานผลการส�ารวจส�ามะโนประชากร

จะสามารถเผยแพร่ได้ในช่วงต้นปี 2558 เมียนมาร์จัดส�ารวจส�ามะโนประชากร 

ทกุ 10 ปี หลงัจากได้รับเอกราชในปี 2491 โดยการส�ารวจส�ามะโนประชากร 2 ครัง้ 

ล่าสดุ มขีึน้ในปี 2516 และปี 2526 ทีร่ะบุว่า เมยีนมาร์มปีระชากรทัง้หมด 28.92 

ล้านคน และมากกว่า 35 ล้านคนตามล�าดบั หลังจากปี 2526 เป็นต้นมา ทางการ

52 พม่าเตรียมปัดฝุ่นแผนข้อตกลงการอนุรักษ์์ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อีกครั้ง. โต๊ะข่าวพม่า ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2556. 
หน้า 168. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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ไม่สามารถจดัการส�ารวจส�ามะโนประชากรได้เนือ่งจากหลายเหตผุล เช่น เกดิเหตุ

ความขัดแย้งในบางพื้นที่ หรือบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น53 

จากสถานการณ์แวดล้อมของเมียนมาร์ที่มีการเปิดประเทศมากขึ้น มี

ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ แต่ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาภายในประเทศ โดย

เฉพาะชนกลุ่มน้อย รวมทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ การที่กองทัพยังคงมีบทบาท

ทางการเมือง ซ่ึงในรายละเอียดดังกล่าวได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ 

นักวิจัย ประจ�าสถาบันเอเชียศึกษา เป็นผู้น�าเสนอบทความทางวิชาการในส่วน

ถัดไป คือ ส่วนที่ 4 “สภาพแวดล้อมใหม่ทางการเมืองเมียนมาร์กับทิศทาง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง” ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพและสถานการณ ์

ด้านความมั่นคงของเมียมมาร์ไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง

53 เมียนมาร์เร่ิมส�ารวจส�ามะโนประชากรทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 30 ปี. http://www.manager.co.th/IndoChina/
ViewNews.aspx?NewsID=9570000035695
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สภาพแวดล้อมใหม่ทางการเมืองเมียนมาร์กับทิศทาง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ประเทศไทยกับเมียนมาร์มีพรมแดนติดต่อกันท้ังทางบกและทาง

ทะเล โดยทางบกนั้นมีพื้นที่ติดต่อจากเหนือจรดใต้ตามข้อมูลของเอกสารของ

ฝ่ายเมียนมาร์ระบุว่ามีความยาวรวม 2098.14 กิโลเมตร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น

เส้นพรมแดนด้านตะวันตกท้ังหมดของไทย ดังนั้น การจัดการชายแดนที่มี

ความยาวนี้โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงใหม่อันสัมพันธ์กับ

อาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงมี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อ

ด�าเนนิการเฝ้าระวงัและดแูลให้เกิดเสถยีรภาพในพ้ืนท่ี อกีท้ังความร่วมมอืดังกล่าว

จะเป็นกลไกส�าคญั ในการสร้างสนัติภาพระยะยาวระหว่างสองประเทศด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี ้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและการเมอืงของทัง้สองประเทศ ตลอดจน

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดนท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน

ล้วนส่งผลโดยตรงต่อลกัษณะความร่วมมอื ประเดน็ปัญหาทีเ่ปลีย่นไป ตลอดจน

มมุมองและทศันะทางความมัน่คงของรฐับาล จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องทบทวน 

วางแผน และพฒันายทุธศาสตร์ ความร่วมมอืใหม่ๆ ให้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว โดยในบทนี้จะพิจารณาบริบทแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปของเมียนมาร์ โดย

จะมุ่งเน้นไปที่สภาพเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาร์หลังการเลือกตั้งในปี 2553 

เป็นส�าคญั เพราะถอืเป็นจดุเปลีย่นทางการเมอืงซ่ึงส่งผลให้เกดิการปฏริปูประเทศ

ในด้านต่างๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อทกุองคาพยพของประเทศ อกีทัง้ยงัมุง่พจิารณา

ส่วนที่ 4
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ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชายแดนท่ีติดต่อกับไทยโดยเฉพาะ

ประเดน็ทศิทางการพฒันาตลอดจนแนวโน้มมมุมองและนโยบายเกีย่วกบัปัญหา

กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่กระทบต่อความมั่นคงระหว่างไทยกับ 

เมียนมาร์มาโดยตลอด

 

  4.1 บทบาทกองทัพในการเมืองเมียนมาร์หลังปี 2553

หลังจากถูกปกครองด้วยระบอบทหารมาเป็นเวลายาวนาน นับตั้งแต่

การขึ้นสู่อ�านาจของกองทัพจากการรัฐประหารของนายพลเนวินในปี 2505 ซึ่ง 

มาพร้อมกนักบันโยบายเศรษฐกิจแบบสงัคมนยิม หรอื ทีเ่รยีกโดยทัว่ไปว่านโยบาย 

สงัคมนยิมวถิเีมยีนมาร์ (Burmese Way to Socialism) กองทพัได้พฒันาบทบาท

ของตนจนกลายเป็นสถาบันหลักในการบริหารประเทศทั้งในทางการเมือง 

และทางเศรษฐกิจ นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่วงหลังปี 2531 ที่

กองทพัได้พฒันาศกัยภาพขึน้อย่างรวดเรว็ทัง้ในด้านขนาดของก�าลงัพลและการ 

จัดโครงสร้างขององค์กร โดยไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างส�าหรับการบังคับบัญชา 

ในกิจการทางทหารโดยทั่วไปเท่านั้น หากแต่ยังเป็นโครงสร้างส�าหรับการ 

บริหารงานภาครัฐ และโครงสร้างการก�าหนดนโยบายอีกด้วย54 ซ่ึงในภายหลัง

ก็พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่า ระบอบดังกล่าวไม่สามารถน�าพาประเทศให้ประสบ

ความส�าเร็จได้ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจที่มีระดับการพัฒนาตกต�่าลงอย่าง 

ต่อเนือ่ง ส่งผลกระทบส�าคญัต่อมาตรฐานการครองชพีของประชาชนในทกุระดบั 

นอกจากนี ้การปกครองในลกัษณะดงักล่าวยงัน�าไปสูค่วามรนุแรงรายวนั 

อันเป็นผลจากความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ ์ จนกลายเป็นความตึงเครียด

54 Callahan,M.  The generals loosen their grip.  Journal of Democracy (The Opening in Burma)  23 (October 

2012): 120-131. 
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ทางการเมืองที่ปะทุขึ้นในหลายวาระ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ

ในทางการเมืองของประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งแรงกดดันทั้งในทางเศรษฐกิจและ 

การเมืองเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู ่การลุกข้ึนต่อต้านของภาค

ประชาชน อาทิ การประท้วงใหญ่ในปี 2531 และการเดินขบวนครั้งใหญ่น�าโดย

พระสงฆ์หรือที่เรียกว่าการปฏิวัติผ้าเหลือง (Saffron revolution) ในปี 2550 

รวมถึงสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ  

ทีย่ดืเยือ้ยาวนานจวบจนปัจจบุนั สถานการณ์ดังกล่าวยงัท�าให้สถานะของประเทศ

เมียนมาร์ในเวทีโลกตกต�่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาพของการเป็นประเทศ 

ที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นประเทศด้อยพัฒนา หรือเป็นประเทศ 

ทีม่ปัีญหาการพัฒนาสู่ประชาธปิไตยซึง่เหลอือยูไ่ม่กีป่ระเทศในโลก ความล้มเหลว

เหล่านีล้้วนส่งผลต่อปัญหาความชอบธรรมของระบอบการปกครองภายใต้การน�า 

ของกองทัพอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะมองจากมุมของประชาชนในประเทศหรือจาก 

มุมมองจากต่างประเทศ 

วิกฤติความชอบธรรมเหล่านี้ ไม่มากก็น้อยล้วนส่งผลโดยตรงต่อ 

เสถยีรภาพของรฐับาลหรอืกองทัพในการอยูใ่นอ�านาจต่อไป เป็นวกิฤตคิวามชอบธรรม  

ในเชิงระบอบที่ระบอบเดิมในเมียนมาร์ต้องเผชิญและเป็นเหตุผลส�าคัญหนึ่ง 

ที่น�าไปสู่การปรับตัวของกองทัพในปัจจุบัน โดยนักวิชาการด้านเมียนมาร์ศึกษา 

ได้ประเมนิและแจกแจงเหตผุลส�าคญัในการปฏริปูเศรษฐกจิและการเมอืงทีเ่กดิขึน้ 

ในปี 2553 โดยเหตุผลเหล่าน้ีในแง่หนึ่งก็คือประเด็นท้าทายส�าคัญที่กองทัพ 

เมียนมาร์ในฐานะสถาบันที่อยู่สูงสุดของโครงสร้างการปกครองและการบริหาร

ประเทศต้องเตรยีมการรับมอืในอนาคต โดยได้ประเมินว่าม ี5 เหตผุลส�าคญั ได้แก่ 

1) กรอบเวลาในการด�าเนนิตามแผนการ 7 ข้ันสู่ประชาธปิไตยท่ีกองทัพ

ได้วางไว้ เพื่อปูทางสู่การลงจากอ�านาจของพลเอกอาวุโส Than Shwe 

2) การตระหนกัในความจริงทีว่่าเมยีนมาร์ได้พึง่พงิจนีมากเกนิไป ทัง้ใน

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร 
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3) ความหวาดกลัวต่อการลุกฮือของประชาชนในครั้งต่อไป 

4) การตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างสัมพันธ์กับชาติตะวันตก 

5) ความต้องการจัดการกับปัญหาความด้อยพัฒนาของเมียนมาร์55 

ดังนั้น การเลือกตั้งของเมียนมาร์ในปี 2553 จึงเปรียบเสมือนปฐมบท

ของการปรับตัวครั้งส�าคัญของกองทัพในสังคมการเมืองเมียนมาร์ เพื่ออยู่รอด

ภายใต้สภาวะและเงื่อนไขท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทาง 

แก้ปัญหาเดิมๆ ทั้งเรื่องความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือความขัดแย้งกับ   

ชนกลุม่น้อยทีม่มีาอย่างยาวนาน เงือ่นไขและประเด็นท้าทายต่างๆ เหล่าน้ี ท�าให้

กองทัพจ�าเป็นที่จะต้องเลือกแนวทางการเปิดประเทศ และหันเข้าสู่ระบอบการ

ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย โดยเร่งส่งเสริมการปฏิรูปอย่างรอบด้านและ

รวดเร็ว ทั้งทางการเมืองที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรร 

อ�านาจมากขึ้นผ่านระบบรัฐสภา โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการเมืองที่ส่งผล 

สบืเนือ่งต่อการผ่อนคลายมาตรการคว�า่บาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

เช่น การทยอยปล่อยตวันกัโทษทางการเมอืง การผ่อนคลายมาตรการควบคมุส่ือ 

เป็นต้น หรือในทางเศรษฐกิจที่มีการปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้า การปฏิรูป 

ค่าเงินจ๊าต (Kyat) การออกกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่ ฯลฯ ซ่ึง

ท�าให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่มีอยู่

มากมายในเมียนมาร์อีกครั้ง โดยสภาวะแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้ถูก

คาดหวงัว่าจะช่วยกระตุน้การค้าและการลงทนุของประเทศให้มชีวีติชวีามากขึน้ 

และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวม ตลอดจนสามารถรองรบัเงือ่นไขต่างๆ 

ที่เป็นประเด็นท้าทายส�าหรับประเทศในระยะถัดไปได้ในที่สุด

อย่างไรก็ดี ในการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร

ก็ตาม กองทัพก็ยังคงจัดวางสถานะของตนให้เป็นสถาบันที่มีบทบาทน�าในทาง 

55 Min Zin and Joseph,B.  The democrats’ opportunity.  Journal of Democracy (The Opening in Burma)  23 

(October 2012): 104-119.
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การเมอืงต่อไป ปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญทีส่�ารองทีน่ัง่ส�าหรบัทหารร้อยละ 25 ใน 

สภานิติบัญญัติ ซึ่งจะมีผลในการออกเสียงในกระบวนการร่างกฎหมาย รวมถึง 

การแก้ไขรฐัธรรมนญู การก�าหนดให้รฐัมนตรใีนกระทรวงส�าคัญ ได้แก่ กระทรวง

กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกจิการชายแดน ต้องมาจากกองทพั

โดยการแต่งตัง้จากผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ อีกทัง้กองทพัยงัมทีีน่ัง่ในสภาความ-

ม่ันคงแห่งชาต ิ(National Defence and Security Council) 5 ทีน่ัง่ จากทัง้หมด  

7 ที่นั่ง โดยสภาแห่งนี้อาจถือได้ว่าเป็นสภาท่ีท�าหน้าท่ีตัดสินใจทางนโยบาย 

ในขั้นสุดท้าย อีกทั้งยังอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า รัฐบาลปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การน�า

ของเหล่านายพลเกษียณที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของอดีตเพื่อนร่วมงาน

และทหารในกองทัพ ตลอดจนชื่อเสียง สถานะ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ และกองทัพยังคงมีอิทธิพลในการวางแนวทางปฏิบัติในหลายเรื่องแม้จะ 

ไม่ได้มีอ�านาจอย่างอิสระเหมือนแต่เดิมก็ตาม โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีจ�าเป็นต้อง

พึ่งพาก�าลังทหาร อย่างกรณีของความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ หรือแม้แต่อาจ

มีส่วนร่วมในการพิจารณาการปล่อยตัวนักโทษการเมืองด้วยเป็นต้น56 

นอกจากน้ี แม้รัฐธรรมนูญจะก�าหนดให้มีการแบ่งแยกระหว่างกองทัพ

กับรัฐบาล หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลนั้นเป็นสถาบันการเมืองที่เพิ่ง 

เริม่ก่อตัง้และโครงสร้างของรฐับาลนัน้กไ็ม่สามารถสะท้อนพลวตัทางอ�านาจทีส่�าคญั 

ในการเมืองเมียนมาร์ได้ทั้งหมด หากแต่อ�านาจทางการเมืองในเมียนมาร์ยังคง 

ผกูติดอยู่กับเครือข่ายของตัวบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและแวดล้อมสถาบัน 

กองทพั ทีเ่ป็นแกนกลางแห่งอ�านาจในสงัคมการเมอืงเมยีนมาร์มาอย่างยาวนาน57  

อย่างไรกด็ ีตลอดช่วงระยะปีแรกของการบรหิารงานของประธานาธบิด ีThein Sein  

ได้แสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจในการผลกัดนัให้เกดิการปฏรูิปภายในประเทศอย่างรวดเร็ว  

ทัง้การสานสมัพนัธ์กบั Aung San Suu Kyi รวมถึงชาติตะวันตก การปล่อยตัว 

56 Callahan,M.  The generals loosen their grip.  Journal of Democracy (The Opening in Burma)  23 (October 2012): 123
57Callahan, 2012: 123
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นักโทษทางการเมือง การปฏิรูปค่าเงิน ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่านี้แน่นอนย่อมกระทบ 

ต่อความรูส้กึของฝ่ายทีไ่ม่ต้องการให้เกดิการเปลีย่นแปลงเรว็จนเกนิไปนกั เพราะ 

ย่อมส่งผลต่อสถานะและอ�านาจของกองทัพจนอาจไม่สามารถควบคุมได ้ 

คนกลุม่นีท้ีป่รากฏอยูใ่นคณะรฐัมนตรชุีดแรก และในพรรคสหภาพเอกภาพและ 

การพฒันา (The UnionSolidarity and Development Party: USDP) (พรรครฐับาล)  

ทีส่�าคญัได้แก่ รองประธานาธบิด ีTin Aung Myint Oo (ได้ลาออกจากต�าแหน่ง 

ไปแล้วโดยอ้างปัญหาสขุภาพ) / รฐัมนตรกีระทรวงข่าวสาร Kyaw Hsan (ถกูปรบั 

ออกจากต�าแหน่งในการปรบัคณะรฐัมนตรใีนเดอืนสงิหาคม 2555) / Myint Swe  

รฐัมนตรภีาคย่างกุง้ (อดตีหวัหน้าหน่วยข่าวกรอง) / Thein Zaw / Aung Thaung 

และรองประธานพรรค USDP Htay Oo58 

อย่างไรกด็ ีภารกจิในการปฏิรปูประเทศกย็งัสามารถด�าเนนิงานคบืหน้า

ได้อย่างต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่เป็นผลส�าคญัจากการสนบัสนุนการท�างานจากรฐัมนตรี

และทีป่รกึษาราว 4 - 6 คน ในคณะรฐับาล อาทิ Aung Min รฐัมนตรกีระทรวง

การรถไฟ อดีตนายพลท่ีมปีระสบการณ์ทัง้ในหน่วยทหารราบและส�านักข่าวกรอง 

Soe Thane รฐัมนตรีกระทรวงอตุสาหกรรม อดตีผูบ้ญัชาการกองทพัเรอื ซึง่ใน 

ภายหลงัทัง้ 2 คนนี ้ได้ย้ายเข้าไปท�างานในท�าเนยีบประธานาธบิดี ยิง่ไปกว่านัน้ 

การลงจากต�าแหน่งรองประธานาธบิดขีอง Tin Aung Myint Oo ซึง่ถกูมองว่าเป็น

ฝ่ายปฏกิริยิาในคณะรฐับาล และแทนท่ีด้วย Nyan Tun อดตีผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

ซึ่งเคยผ่านโรงเรียนนายเรือของสหรัฐอเมริกา ท�าให้อย่างน้อยก็สามารถลดแรง 

ต่อต้านการปฏิรูปในท�าเนียบประธานาธิบดีลงได้ นอกจากนี้ การปรับคณะ 

รฐัมนตรทีีเ่กดิข้ึนในปลายเดอืนกนัยายน 2555 (2012) ซึง่ได้มกีารปรบั 9 ต�าแหน่ง 

จากทัง้หมด 29 ต�าแหน่ง ก็แสดงให้เหน็การระดมก�าลงัของฝ่ายปฏิรปูเพือ่ด�าเนนิ

การปฏิรูปในระลอกถัดไป59 รวมถงึการปรบัคณะรฐัมนตรคีรัง้ที ่2 ทีเ่กดิขึน้ในเดอืน 

58 Callahan, 2012: 126-127
59 Callahan, 2012: 125
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กรกฎาคม 2556 (2013) ที่ได้ปรับต�าแหน่งรัฐมนตรีส�าคัญ 4 กระทรวงได้แก ่ 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานการจ้างงานและ 

ความมัน่คงสงัคม และกระทรวงการรถไฟและคมนาคม ทีผู่ไ้ด้เข้ามารบัต�าแหน่งส�าคญันี ้

นักวเิคราะห์มองว่าล้วนแต่เป็นบคุคลทีใ่กล้ชดิกับบคุคลในท�าเนยีบประธานาธบิดี 

อาทิ Zeya Aung ซึ่งได้เข้ามารับต�าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่มีความ

ส�าคัญในทางเศรษฐกจิและต้องเจรจากบับรษัิทลงทนุจากต่างชาติอยูเ่สมอ กม็คีวาม

สมัพนัธ์ในฐานะน้องเขยของ Ye Htut โฆษกประธานาธบิดี เป็นต้น60 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณท่ีชี้ให้เห็นว่า 

การปฏิรปูในเมยีนมาร์นัน้จะด�าเนนิต่อไปภายใต้ฐานทางอ�านาจทีเ่ข้มแขง็มากขึน้

ของประธานาธิบดี Thein Sein ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาฐานอ�านาจทาง 

การเมืองของกองทพั จะเหน็ได้ว่ากองทัพเมยีนมาร์กลบัต้องเผชญิกบัแรงกดดนั

และข้อจ�ากดัต่างๆ เพิม่มากขึน้ อาท ิความพยายามหรือแนวความคดิท่ีจะให้มกีาร

แก้รัฐธรรมนญู ซึง่เป็นหลกัประกนัส�าคญัของอ�านาจทางการเมอืงของกองทัพ โดย 

ฝ่ายที่ต้องการให้แก้มีจากท้ังชนกลุ่มน้อยที่เห็นว่าหากทหารยังครอบง�าสภาอยู่ 

เช่นปัจจบุนั สภาจะไม่สามารถใช้เป็นเวทใีนการเจรจาสนัตภิาพตามท่ีรฐับาลต้องการได้ 

หรือแรงผลักดันจากสภาเองโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน

ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนแก้ไข

รฐัธรรมนูญประกอบไปด้วยสมาชกิ 109 คน จากทกุพรรคการเมอืงและตวัแทน

ของกองทพัในสภาเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2556 โดยการแก้รัฐธรรมนญูคร้ังนีก้เ็พือ่

ให้ Aung San Suu Kyi สามารถลงแข่งขนัในต�าแหน่งประธานาธบิดไีด้ และการ

เพิม่สทิธใินการปกครองตนเองของชนกลุม่น้อยให้มากขึน้61 อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญั

กบัการแก้ไขรัฐธรรมนญูในมาตรา 436 ก�าหนดให้ใช้เสยีงมากกว่าร้อยละ 75 ของ 

60 Myanmar times. Myanmar’s cabinet undergoes strategic reshuffle. [online]. 2013. Available from: http://

www.mmtimes.com/index.php/national-news/7585-myanmar-s-cabinet-undergoes-strategic-reshuffle.html
61 Irrawaddy. 15 Ethnic Parties to Unite ahead of 2015 Elections. [online]. 2013. Available from: http://www.

irrawaddy.org/archives/37646
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ทีน่ัง่ในสภาในการเหน็ชอบการปรบัแก้รฐัธรรมนญู เพือ่ป้องกนัการใช้สทิธอิอกเสยีง

ยบัยัง้การปรบัแก้รฐัธรรมนญูของทหารทีม่เีสียงอยูร้่อยละ 25 อย่างไรกด็ ีปัจจบุนั

ยงั ไม่มคีวามชัดเจนว่าจะมกีารปรับแก้บทบญัญตัดิงักล่าวอย่างไร62 

ในทางตรงข้ามในงานวนักองทพัซึง่ได้จดัการเฉลมิฉลองเป็นประจ�าทกุปี 

พลเอก Min Aung Hlaing ผูบ้ญัชาการทหารสูงสดุแห่งกองทพัเมยีนมาร์ ได้กล่าว

สนุทรพจน์เกีย่วกับบทบาทของกองทพัในทางการเมอืงว่าจะเป็นสถาบนัท่ีมบีทบาท

น�าในทางการเมอืงของประเทศ โดยกล่าวถึงบทบาทของทีน่ัง่ทหาร ซ่ึงมาจากการ

แต่งตัง้ในสภาว่าเป็นการแสดง “หน้าที่ทางการเมือง” ของกองทัพ และภารกิจที่

ส�าคัญของกองทัพคือ “การเคารพ เชื่อฟัง ตลอดจนรักษารัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ซึ่ง 

เปรียบเสมือนชีวิตของประเทศ เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ โดยกองทัพจะ 

ท�าหน้าท่ีปกปักษ์รกัษารฐัธรรมนญูในขณะทีก่�าลงัสร้างประเทศให้มปีระชาธปิไตย 

ท่ีทันสมยัและพฒันา”63 และการแก้ไขรฐัธรรมนญูต้องเป็นไปตามบทบญัญตัข้ิอที ่12 

ที่ต้องมีเสียงสนับสนุนในสภามากกว่าร้อยละ 75 เท่านั้น โดยอ้างถึงเสียง 

ประชามตขิองประชาชนทีส่นบัสนุนรฐัธรรมนญูฉบบันีถ้งึร้อยละ 92.48 ของผูม้า 

ใช้สิทธิ ์และเรยีกร้องให้เคารพต่อเสยีงเหล่านี้64 ซึง่อาจเป็นการชีใ้ห้เหน็ว่ากองทพัจะไม่ 

สนับสนุนให้เกิดการแก้รัฐธรรมนญูซ่ึงจะส่งผลโดยตรงให้อ�านาจของกองทพัลดลง

นอกจากนี้ ยังเกิดกระแสการกดดันเพื่อลดอ�านาจทางการเมืองของ 

กองทพั เห็นได้จากการถกเถียงกนัในสภาเกีย่วกบัการจ�ากดัอ�านาจของกองทพัลง 

โดยเฉพาะการลดปริมาณทหารกองก�าลังประจ�าการ (ซ่ึงปัจจุบันมีก�าลังพลราว  

400,000 นาย) การลดบทบาทในทางเศรษฐกจิของวสิาหกจิต่างๆ ทีเ่ป็นของกองทพั  

ตลอดจนการยุติบทบาทของทหารเกษียณที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที ่

62 Myanmar Times. Committee agrees to amend section 436. [online]. 2014. Available from: http://www.

mmtimes.com/index.php/national-news/10480-committee-agrees-to-amend-section-436.html 2014)
63 Mizzima. Burmese army must play a political role top brass. [online]. 2012. Available from: http://www.

mizzima.com/news/inside-burma/6846-burmese-army-must-play-a-political-role-top-brass.html  
64 New light of Myanmar, 2014: 3
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อาวุโสในหน่วยงานข้าราชการพลเรือนและในรัฐบาล ปัจจุบันแม้งบประมาณ

ด้านการทหารของเมียนมาร์ได้ถูกปรับลดลงจนเหลืออยู่ราวร้อยละ 15 ของ

งบประมาณประจ�าปี ซ่ึงลดลงจากช่วงก่อนหน้าท่ีเคยสูงถึงร้อยละ 24 แต่ก็

ยังถือเป็นจ�านวนเงินท่ีสูง อีกท้ังยังไม่มีรายละเอียดของข้อเสนอการใช้จ่าย 

งบประมาณเผยแพร่ออกมา หากแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รั่วไหลออกมาจาก 

การถกเถียงในสภาว่างบประมาณดังกล่าวสูงเกินความจ�าเป็น 

อย่างไรกด็ ีท่ีผ่านมากองทัพพยายามวางสถานะตนเองให้อยูเ่หนือความ

ขดัแย้งทางการเมือง ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ พลเอก Min Aung Hlaing พยายาม 

ไม่ปรากฏตวัสูส่าธารณะมากนกั โดยเฉพาะในภารกจิด้านการทหาร ปฏสิมัพนัธ์กบั

ผูน้�าทางการเมอืงภายในประเทศไม่ถกูเปิดเผยต่อสาธารณชน การพบปะหรอืการ

เยอืนต่างประเทศมกัจ�ากดัอยูเ่ฉพาะประเดน็ความมัน่คง โดยส่วนตวัแล้ว พลเอก 

Min Aung Hlaing ซึ่งได้รับเลือกจากพลเอกอาวุโส Than Shwe ให้เป็น 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้น ถือว่าเป็นการข้ามล�าดับอาวุโส ท�าให้การท�างาน

ท่ามกลางกลุม่บุคคลทีมี่ความอาวโุสและประสบการณ์มากกว่าหรอืใกล้เคยีงกนั

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก จนถกูมองว่าขาดภาวะผูน้�า ยิง่กว่านัน้ยงัขาดบารมี

เกินกว่าที่จะท้าทายประธานาธิบดีและสภา65 แม้ในเดือนมีนาคม ผู้บัญชาการ

ทหารสงูสุด พลเอก Min Aung Hlaing ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง รองพลเอก 

อาวุโส (Vice-Senior General) ซึ่งเป็นต�าแหน่งอันดับ 2 ในกองทัพเมียนมาร์

รองจากพลเอกอาวุโส Than Shwe เท่านั้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้ท�าให้สถานภาพ

ดีขึ้นมากนัก66 ดังนั้น พลเอก Min Aung Hlaing จึงต้องเป็นฝ่ายรับแรงกดดัน

จากทัง้สภาและกองทพั ซึง่อาจ ท�าให้กองทพัเองขาดความเป็นเอกภาพ และต้อง

เผชิญความยากล�าบากในเวทีการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ 

65 Callahan, 2012: 127
66 Economist Intelligence Unit (EIU). Myanmar 2012 (country report). 2012.
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กล่าวได้ว่า บทบาทของกองทัพในทางการเมืองหลังการเลือกต้ังในป ี

2553 (2010) ได้เปลีย่นไปแล้ว โดยกองทพัไม่ได้เป็นศนูย์กลางท่ีผูกขาดการจัดความ

สมัพนัธ์ทางการเมอืงในประเทศอกีต่อไป หากแต่ได้มกีลุม่ทางการเมอืงอืน่ๆ ขึน้มา

แข่งขนัและมีส่วนในการจดัสรรอ�านาจมากขึน้เรือ่ยๆ แม้จะปฏเิสธไม่ได้ว่าปัจจบุนั

อิทธิพลของกองทัพในทางการเมืองยังมีอยู่สูงในทุกระดับ หากแต่ก็ชี้ให้เห็นว่า 

สภาพแวดล้อมในทางการเมอืงของเมยีนมาร์ได้เปลีย่นไปแล้ว จากลกัษณะเอกนยิม 

ทางอ�านาจท่ีมีกองทัพเป็นศูนย์กลางเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการเมืองที่มีลักษณะ 

พหนุยิมมากข้ึน ซึง่เป็นลกัษณะโดยท่ัวไปของประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ดังนัน้ 

กระบวนการก�าหนดนโยบายในด้านความมั่นคงจึงไม่ได้ถูกก�าหนดโดยมุมมอง

ของกองทพัฝ่ายเดยีวอกีต่อไป หากแต่กลายเป็นส่วนผสมของมมุมองและความ

ต้องการของฝ่ายต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะจากนโยบายของฝ่ายรฐับาล

  4.2 นโยบายรัฐบาลเมียนมาร์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาท 

       ของกองทัพ

ความพยายามสร้างสันติภาพในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นภารกิจส�าคัญ

อันดับต้นๆ ของรัฐบาลประธานาธิบดี Thein Sein ปัจจัยหนึ่งก็เนื่องจากส่งผล

โดยตรงต่อการปฏริปูเศรษฐกจิภายในประเทศที ่ต้องพึง่พาการลงทนุจากต่างชาติ 

โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งล้วนกระจุกตัวอยู ่ในพื้นที่กลุ ่ม

ชาติพันธุ์เป็นจุดดึงดูดการลงทุนที่ส�าคัญหนึ่ง ดังนั้น การท�าข้อตกลงหยุดยิง 

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ จึงถือเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของท้ังประเทศ

ไปโดยปรยิาย ซึง่ส่งผลเป็นลกูโซ่ต่อการปฏริปูการเมอืงในระยะยาวของเมยีนมาร์ 

ด้วยเช่นกัน 
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ดงันัน้ แนวทางนโยบายของรฐับาลประธานาธบิด ีThein Sein จงึมุง่ใช้ 

การเจรจาเป็นกลไกหลัก โดยได้ตั้งคณะท�างานเฉพาะในการด�าเนินการเจรจา 

ที่เรียกว่า Union Peace Making Work Committee (UPWC) น�าโดย Aung 

Min ผูช่้วยคนส�าคญัของประธานาธบิดี Thein Sein ซึง่มเีป้าหมายและแนวทาง

ในการเจรจา 3 ขั้นตอน คือ 

1) การเจรจาท�าข้อตกลงหยุดยิงกับกองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์ 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 

3) การหาทางออกระยะยาวโดยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งพรรค- 

การเมืองของกลุม่ชาตพินัธ์ุและร่วมกนัแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาในรฐัสภา โดย

รัฐบาลเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม

ชาติพันธุ์กับรัฐบาลที่มีมาอย่างยาวนานได้และน�าไปสู่สันติภาพที่แท้จริง

แนวทางของรัฐบาลดังกล่าวแม้จะได้รับการตอบรับจากเหล่าผู้น�ากลุ่ม

ชาตพัินธุ ์หากแต่ก็ได้มกีารวพิากษ์วจิารณ์และต้ังข้อสังเกตว่า แนวทางสู่สันติภาพ

ของรัฐบาลนั้นไม่สามารถน�าไปสู่สันติภาพได้จริง เพราะตราบใดท่ียังคงมีกอง

ก�าลังทหารของรัฐบาลประจ�าอยู่ในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ก็จะไม่เกิดการหยุดยิง 

และการที่รัฐธรรมนูญยังระบุให้กองทัพมีที่นั่งอยู่ในสภาร้อยละ 25 หรือการที ่

ในปัจจุบันกลุ ่มชาติพันธุ ์ยังคงเป็นกลุ ่มท่ีถูกกีดกันจากต�าแหน่งส�าคัญทาง 

การเมอืงโดยเฉพาะในคณะรฐัมนตร ีท�าให้สภาไม่สามารถเป็นกลไกในการเจรจา

หาแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ 

นอกจากนี้ ยังได้มีความพยายามรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ 

เพือ่สร้างแนวร่วมในการเจรจากบัรัฐบาล ภายใต้ชือ่ The United Nationalities 

Federation Council (UNFC) เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองท่ีมากข้ึนในเวทีเจรจา  

ตลอดจนได้เสนอแนวทางสูส่นัตภิาพทีเ่น้นการเข้ามามส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคม 

และองค์กรระหว่างประเทศมากยิง่ข้ึน ซึง่ประกอบไปด้วย 6 ข้ันส�าคญั ได้แก่ 
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1) การจดัประชมุร่วมของกลุม่ประชาสงัคมและกองก�าลงักลุม่ชาตพินัธุ์

ทั้งหมด 

2) การจัดประชมุร่วมกับตัวแทนจากรฐับาลและกองก�าลงักลุม่ชาตพินัธุ ์

โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์จากชุมชนระหว่างประเทศ 

3) จัดการลงประชามติในแต่ละรัฐเพื่อเห็นชอบกับร่างข้อตกลงต่างๆ 

4) ท�าประชาพิจารณ์ในกลุ ่มประชากรกลุ ่มชาติพันธุ ์เพื่อแสวงหา

แนวทางสู่สันติภาพ 

5) จดัการหารอืในลกัษณะไตรภาครีะหว่างรฐับาล นกักิจกรรมประชา- 

ธปิไตย และประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ และ 

6)  คือการยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากการหารือดังกล่าว67 

อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัรฐับาลเมยีนมาร์สามารถเจรจาหยดุยงิกับกลุม่ชาตพินัธุ์ 

กลุ่มต่างๆได้แล้วมากกว่า 10 กลุ่ม (แม้จะยังมีการสู้รบประปรายในบางพื้นที่)  

โดยเฉพาะกลุม่ KNU ซึง่ถอืเป็นกลุม่ใหญ่ และเป็นปฏิปักษ์กับรฐับาลมากว่า 60 ปี 

โดยได้มกีารลงนามในข้อตกลงสนัตภิาพไปแล้วเมือ่เดือนมกราคม 2555 และด�าเนิน

การเจรจาต่อเนือ่งเพือ่แสวงหาแนวทางการส่งเสรมิความปรองดองได้อย่างแท้จรงิ

ในพืน้ที ่รวมถงึรฐับาลยงัได้ลงนามในข้อตกลงหยดุยิงกบักลุม่ SSA-South ซ่ึงเป็น 

กองก�าลงัทีส่�าคญัในรฐัฉานอกีกลุม่หนึง่ในเดอืนธนัวาคม 2554 ด้วย เป็นต้น นอกจาก

ความก้าวหน้าในเรือ่งการเจราจาหยดุยงิแล้ว รฐับาลน�าโดยประธานาธิบด ีThein 

Sein ยงัได้จดัให้มกีารพดูคยุร่วมกับตวัแทนของพรรคการเมอืงกลุม่ชาตพินัธุร์วม  

14 พรรคการเมือง ทีไ่ด้จดัไปเมือ่เดอืนสงิหาคม 2555 ซึง่สะท้อนแนวทางของรฐับาล 

ในล�าดบัถดัไป คอื การน�าเอาปัญหาเข้าสูก่ารแก้ไขในเวทกีารเมอืง โดยประธานาธบิด ี

Thein Sein ได้เรยีกร้องให้ร่วมกันหาแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจในเขตพืน้ที่ 

67  Myanmar peace monitor. United Nationalities Federal Council. [online]. 2014. Available from: http://www.

mmpeacemonitor.org/stakeholders/unfc
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กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในการร่วมมือกันแก้ปัญหา  

ตลอดจนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนกับขั้นตอนสู่สันติภาพท่ีต้องค่อยเป็นค่อยไป 

และอาจไม่ได้ทุกอย่างที่คาดหวัง68 

อย่างไรกด็ ีแม้การเจรจาหยดุยงิจะเป็นสิง่ทีก่ลุม่ชาตพินัธุต้์องการเช่นกนั 

หากแต่ข้อตกลงหยดุยงิทีเ่กดิขึน้กไ็ม่ได้ท�าให้การสู้รบหมดไปอย่างแท้จริง หากแต่

ยังคงมีการสู้รบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล หรือแม้แต่การสู้รบกับ

กลุม่คะฉิน่ท่ีได้ปะทขุึน้ตัง้แต่ช่วงก่อนการเลอืกตัง้ น�าไปสูส่งครามระหว่างกองทพั

เมียนมาร์กับกองก�าลังคะฉิ่นอิสระ (Kachin Independence Army: KIO) 

ยืดเยื้อเรื่อยมา และการอพยพลี้ภัยของชาวคะฉิ่นจ�านวนมาก ซึ่งปัจจุบันเป็น

ปัญหาที่รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างมากเพราะส่งผลกระทบถึงภาพรวมการ

จดัการปัญหากลุม่ชาตพินัธุก์ลุม่อืน่ๆในประเทศ โดยประธานาธบิด ีThein Sein ได้

กล่าวเกีย่วกบัการสูร้บท่ียดืเยือ้นีว่้า ได้กลายเป็นอปุสรรคท่ีท�าให้ประเทศสญูเสยี 

โอกาสอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิน่ทีเ่ป็นผูไ้ด้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 

ซึง่เป็นเหตสุ�าคญัทีท่�าให้รฐับาลพยายามทีจ่ะสร้างความไว้วางใจเพือ่ทีจ่ะน�าไปสู ่

สนัตภิาพในท้ายท่ีสดุ69 แม้กระนัน้รฐับาลกย็งัไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ และ

สร้างสันติภาพในพื้นที่ได้ตราบจนปัจจุบัน 

การสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวท�าให้เกิดการเรียกร้องเงื่อนไข

เพิ่มเติมจากฝ่ายรัฐบาลอย่างเช่น การรับประกันความปลอดภัยของประชากร

กลุม่ชาติพนัธุห์รอืการถอนทหารออกจากพืน้ที ่เป็นต้น ซ่ึงสิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ 

จุดยืนที่แตกต่างของข้อเสนอจากทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายรัฐบาลมีจุดยืนท่ีต้องการ 

ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจในการเปลี่ยนสนามรบสู่ตลาดการค้า และใช้สภา 

68 ณฐัพล ตนัตระกลูทรพัย์. ชนกลุม่น้อยกบัรฐับาลเมยีนมาร์: การปรบัความสมัพนัธ์ใหม่. [ออนไลน์]. 2556. แหล่งทีม่า: http://

www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php?question_id=1199  [5 สิงหาคม 2556]
69 BBC Hard talk. U Thein Sein-President of Burma. [online]. 2012. Available from: http://www.youtube.com/

watch?v=mh-zavndpTI
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เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ในขณะที่ฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์นั้น 

ต้องการให้ภาคประชาสงัคมและชมุชนระหว่างประเทศเข้ามาม ีส่วนร่วมในการ 

แก้ปัญหาและจ�ากดัหรอืขจัดบทบาทของกองทัพทัง้ในระดับนโยบายและในระดับ 

พ้ืนที ่นอกจากนี ้ยงัเหน็ได้ว่าความพยายามในการใช้สภาเป็นเวทใีนการแสวงหา 

แนวทางสู ่ สันติภาพร่วมกันก็ได้กลายเป็นข้อเสนอรูปแบบใหม่ที่รัฐบาล

ประธานาธิบดี Thein Sein คาดหวังว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว 

เพื่อจ�ากัดความขัดแย้งให้อยู่ในสภา และไม่กลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน

พืน้ทีอ่ย่างในปัจจบุนั การเสนอรปูแบบดงักล่าวนบัเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หม่ส�าหรับ

การเจรจาต่อรองของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกัน ท�าให้สามารถมีทางเลือกส�าหรับการ

ด�าเนินการต่อรองที่มากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงการใช้ความรุนแรงเท่านั้น และ

ปัจจุบันก็เห็นแนวโน้มท่ีพรรคการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์จะรวมพรรคกันเป็น

พรรคการเมอืงเดยีวภายใต้ชือ่ Federal Union Party (FUP) ซ่ึงเป็นการรวมตัว

ของพรรคกลุม่ชาตพินัธุ ์15 พรรค และ ถกูคาดหมายว่าจะกลายเป็นพรรคส�าคญั

ทีจ่ะลงชิงต�าแหน่งผูแ้ทนในสภาในการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีจ่ะมขีึน้อกีครัง้ในปี 255870 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความนิยมที่มีต่อนักการเมืองที่มาจากกลุ่ม

ชาติพันธุ์ จะพบว่า Hkun Htun Oo ผู้น�าพรรค Shan Nationalities League 

for Democracy (SNLD) ซึง่เคยลงแข่งขนัในการเลอืกต้ังปี 2533 โดยกวาดทีน่ัง่ 

ไปทั้งหมด 23 ที่นั่ง ถือเป็นจ�านวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากพรรค NLD ของ 

Aung San Suu Kyi แม้รัฐบาลทหารจะล้มล้างผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ 

Hkun Htun Oo ก็ได้ด�าเนินงานทางการเมืองเพื่อผลักดันให้เกิดประชาธิปไตย

ในเมยีนมาร์มาโดยตลอด จนถกูตัง้ข้อหาและ จ�าคกุในปี 2548 และถกูปล่อยตวั

ในการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองในเดือนมกราคม 2555 Hkun Htun Oo 

เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้น�าของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ อย่างมาก 

70 Irrawaddy. Parliament Forms Committee to Review Constitution. [online]. 2013. Available from: http://

www.irrawaddy.org/archives/40744
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หลังจากเป็นอิสระเขาก็ด�าเนินงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยเสนอรูปแบบการปกครองในลักษณะ

สหพันธรัฐในฐานะทางออกเดียวของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์    

ในเมียนมาร์71 ตลอดจนเรยีกร้องให้รฐับาลเปิดโอกาสให้กลุม่ชาติพนัธ์ุได้สบืทอด

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนให้คงอยูภ่ายใต้ระบอบประชาธปิไตยท่ีจะพัฒนา

ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น72 ซึ่งได้กลายเป็นเงื่อนไขและประเด็นเรียกร้องส�าคัญของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในการเจรจากับรัฐบาลในปัจจุบัน 

อย่างไรกด็ ีกระบวนการสนัตภิาพทีก่�าลงัด�าเนนิไปในปัจจบุนั ไม่สามารถ 

พิจารณาโดยปราศจากการพิจารณาท่าทีและบทบาทของกองทัพ เพราะไม่ว่า 

อย่างไรกองทัพถือเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาททั้งในระดับนโยบายและระดับ 

ปฏบิตักิารในพืน้ท่ี อกีท้ังกองทัพยงัถอืเป็นแกนกลางของการก�าหนดนโยบายต่อ

กลุม่ชาตพินัธุม์าโดยตลอด โดยปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่ากองทพัได้แสดงท่าทสีนบัสนนุ

ต่อกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในประเทศ แสดงให้เห็นชัดเจนในสุนทรพจน์

ของผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุในงานวนักองทัพทกุปีต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดย

สุนทรพจน์ในปี 2557 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก Min Aung Hlaing ยังได้

เน้นย�า้ว่าการพฒันาของประเทศจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้หากขาดสันติภาพ และ

เน้นย�า้ถงึความส�าคญัของการบรรลกุารลงนามในข้อตกลงหยดุยงิทัว่ประเทศด้วย 

นอกจากนี ้ในกระบวนการเจรจาระหว่างรฐับาลกบักลุม่ชาติพนัธุก์องทัพยังได้ให้

ความร่วมมอือย่างแขง็ขนั อาท ิการทีน่ายทหารระดับสูงให้ความสนใจเข้าร่วมเวที

เจรจาสันติภาพครั้งส�าคัญ และมีส่วนร่วมในการถกเถียงและเสนอแนะแนวทาง 

และมีท่าทีเปิดกว้างในการเจรจาด้วย73 

71 Myanmar times. Shan call for federal union constitution. [online]. 2012. Available from:  http://www.

mmtimes.com/index.php/national-news/3488-shan-call-for-federal-union-constitution.html
72 Hla Tun Aung. Myanmar: The Study of Processes and Patterns. Myanmar: National Centre for Human 

Resource Development’s Publishing, 2003: 132-133
73 International crisis group.  Myanmar: The politics of economic reform. Crisis group Asia report, 2012: 11
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ปัจจุบันแม้จะมีการสู่รบในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ปะทุอยู่เป็นระยะโดย

เฉพาะในพืน้ทีร่ฐัคะฉิน่และรฐัฉาน หากแต่กไ็ม่สามารถน�าไปสูข้่อสรปุทีว่่ากองทพั

ไม่สนับสนุนแนวทางการเจรจาได้ เนื่องจากเหตุที่ท�าให้เกิดการสู้รบนั้นอาจมี 

หลากหลายมิตแิละซบัซ้อนต่างกนัไป เช่น หลายคร้ังการปะทะทีเ่กดิขึน้เป็นการ 

เริม่จากการโจมตก่ีอนของกลุม่ชาตพินัธุ ์หรอืเป็นการปะทะกบักลุ่มอาชญากรรม

ทีก่่อตวัในพืน้ที ่และการปะทะกบักลุม่ขบวนการยาเสพตดิ เป็นต้น และตวัอย่าง 

ของความส�าเร็จของการเจรจาก็สามารถมีให้เห็น ในพื้นที่อื่นได้อาทิ ในรัฐ

กะเหรี่ยงที่ความรุนแรงและการปะทะลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งกระบวนการ

เจรจายังคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีวาระการประชุมร ่วมกันระหว่าง

ประธานาธิบดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อติดตามความคืบหน้าทุก 2 เดือน 

รวมถึงการพบปะหารือของเจ้าหน้าที่ระดับล่างควบคู่ไปด้วย เป็นต้น74 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล 

เมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยแล้ว วิธีการเจรจาในสภาก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจใน

พืน้ทีช่นกลุม่น้อยกด็ ีอาจจะไม่ใช่เร่ืองใหม่เสยีทีเดียว เพราะยงัคงต้ังอยูบ่นเง่ือนไข

ความสมัพนัธ์เดมิทีร่ฐับาลเมยีนมาร์ต้องการเข้าไปมส่ีวนในการจัดการทรัพยากร

ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่อย่างมหาศาล ซึ่งแน่นอนการท�าให้พ้ืนที่ปลอดจาก

ภาวะสงครามและเกิดสันติภาพเพื่อเอื้อต่อการค้าและการลงทุน ตลอดจน 

การขยายตัวของภาคการผลิต เพื่อใช้กลไกทุนนิยมเข้าจัดการและแย่งชิง

ทรัพยากรในพื้นที่ภายใต้วาทกรรมการพัฒนา ย่อมเป็นสิ่งที่พอคาดเดาได้ และ

ประเด็นเร่ืองการแย่งชิงทรัพยากรนี้จะยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งปัญหาความ 

ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป 

74  International Crisis Group, 2014: 12                 
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  4.3 นโยบายการพัฒนาชายแดนของเมียนมาร์

รัฐบาลเมยีนมาร์ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบรเิวณชายแดนซึง่เป็น 

เขตที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ กลุ่มคะฉ่ิน ไทใหญ่ กะเหรี่ยง คะยาห์ 

มอญ ยะไข่ และชิน นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 2491 โดยรัฐบาลในขณะนั้น

ได้พยายามรวมกลุม่ต่างๆ เหล่านีเ้ข้าเป็นหนึง่เดยีว ภายใต้รฐับาลกลางทีย่่างกุง้ 

หากแต่กลุม่ชาตพินัธุส่์วนใหญ่ล้วนต่อต้านนโยบายดงักล่าว และเมือ่ความขดัแย้ง

ถงึจดุสงูสดุ กลุม่ชาตพินัธุก์ลุม่ต่างๆ กไ็ด้จัดต้ังกองก�าลังและเข้าต่อสู้กบัรัฐบาล 

เมยีนมาร์ การสูร้บหรอืสงครามกลางเมอืงทีเ่กดิขึน้ส่งผลให้พืน้ทีช่ายแดนส่วนใหญ่

กลายเป็นพืน้ทีสู่ร้บ ประชาชนทัว่ไปได้รบัผลจากการสู้รบจนเกดิสภาวะยากจน

ทัว่ไป กองทพัเมยีนมาร์ไม่สามารถเข้าถงึพืน้ทีเ่หล่านีไ้ด้ อกีทัง้รัฐบาลกลางของ

เมยีนมาร์กไ็ม่สามารถเข้าไปปกครองหรอืพฒันาพ้ืนท่ีชายแดนได้เต็มท่ี ปล่อยให้ 

พ้ืนที่ชายแดนเป็นพื้นที่ยากจนและล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ของ 

เมยีนมาร์ ดงันัน้ ในสมัยต่อๆ มารัฐบาลจงึได้ก�าหนดเป็นแผนในการพฒันาชายแดน

และกลุ่มชาตพินัธุไ์ว้เป็นการเฉพาะ ทัง้นีส่้วนหนึง่เป็นเพราะปัญหาความด้อยพฒันา

ดงักล่าว ประกอบกบันโยบายดังกล่าวยงัท�าให้กองทพัสามารถเข้าไปก�ากบัและ

จดัสรรการใช้ทรพัยากรซ่ึงมอียูอ่ย่างอดุมสมบรูณ์ในเขตชายแดนนัน่เอง75 

ความพยายามของรัฐบาลเมียนมาร์ในการเข้าไปวางแผนและจัดการ

พัฒนาชายแดนได้ประสบผลส�าเร็จเป็นล�าดับ เนื่องจากกองทัพสามารถเข้า

ควบคุมพื้นท่ีชายแดนได้มากข้ึนเร่ือยๆ โดยเป็นผลจากนโยบายการปราบปราม

กลุ่มชาติพันธุ์อย่างรุนแรงในสมัยนายพล Ne Win ตลอดจนนโยบายการเจรจา 

หยุดยิงภายใต้การน�าของพลโท Khin Nyunt ในเวลาต่อมา ซึ่งการด�าเนินการ

75 พรพิมล ตรีโชติ และคณะ. โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามัน

ประเทศเมียนมาร์ (รายงานการวิจัย). สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 หน้า 90
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เหล่านี้ท�าให้กองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์อ่อนก�าลังลงอย่างมาก ซึ่งเท่ากับเป็นการ

เปิดทางให้ทหารเมยีนมาร์เข้าไปควบคมุจดัการพืน้ทีบ่ริเวณชายแดนได้มากยิง่ขึน้ 

และผลกัดนัให้เกดิการพฒันาตามแนวทางทีร่ฐับาลต้องการ โดยการเข้าไปจัดการ

พื้นที่ชายแดนของรัฐบาลน้ันเริ่มมีเพิ่มมากข้ึนในราวปลายทศวรรษที่ 2523  

จนปัจจุบันน้ีที่กองทัพเมียนมาร์เป็นฝ่ายควบคุมชายแดนแทนท่ีกองก�าลัง 

ของชนกลุ่มน้อยได้จนเกือบจะทุกพื้นท่ี และเพื่อเป็นการเข้าควบคุมพื้นท่ีอย่าง

เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ รัฐบาลเมียนมาร์ได้ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อดูแลกิจการ

ในบริเวณชายแดน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางเพื่อพัฒนาชายแดนและกลุ่ม

เชื้อชาติ” (The Central Committee for Development of Border Areas 

and National Races) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 เพ่ือดูแลกิจการต่างๆ

ในบริเวณชายแดน คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน โดยมีพลเอก 

Than Shwe (ประธาน SPDC) เป็นประธานคณะกรรมการกลาง 

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 รัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะท�างาน 

เพือ่ด�าเนนินโยบายตามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการกลางโดยพลโท Khin Nyunt  

เป็นประธานคณะกรรมการท�างาน พร้อมกนันัน้ได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการย่อย 

เพื่อดูแลกิจการต่างๆ ขึ้นมาอีก 18 คณะ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ  

รฐัมนตรช่ีวยและข้าราชการระดบัอธิบดกีรมเป็นสมาชกิ มจี�านวนประมาณ 40 คน 

และท้ายสุดรัฐบาลเมียนมาร์ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาเพ่ือดูแลกิจการชายแดนนี ้

โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมอบหมายให้แม่ทัพภาค ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานงาน 

ในการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเรียกว่า “กระทรวงพัฒนาพื้นที่ชายแดน 

และชนชาต”ิ (Ministry for Progress of Border Areas and National Races) 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 และในภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “กระทรวงพัฒนา 

เพื่อความก้าวหน้าของพื้นที่ชายแดนและกลุ ่มชนชาติ” (Ministry of 

Development and Progress for Border Areas and National Races) 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2537 เพื่อท�าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่ในเขตชนบทและเมือง
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อย่างจรงิจัง76 ปัจจบัุนกระทรวงนีไ้ด้เปลีย่นชือ่เป็น “กระทรวงกจิการชายแดน” 

(Ministry of Border Affair) ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหากแต่

รฐัมนตรขีองกระทรวงก็ยงัคงมทีีม่าจากกองทพั โดยการแต่งต้ังจากผู้บญัชาการ

ทหารสูงสุดตามข้อก�าหนดในรัฐธรรมนูญ

อย่างไรกด็ ีไม่ว่าหน่วยงานดงักล่าวจะมกีารเปลีย่นแปลงด้านรปูลกัษณ์

ขององค์กรไปอย่างไร แต่ที่ยังคงเหมือนเดิมคือการอยู่ภายใต้การก�ากับของ 

กองทัพ และมีกรอบวัตถุประสงค์หรือพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือจุดประสงค์ที่ส�าคัญ

ในการเช่ือมโยงบูรณาการพ้ืนที่ต่างๆ เข้าด้วยกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและอ�านาจอธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ให้ความส�าคัญ

กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถ่ิน สร้างมิตรภาพระหว่าง

กลุ่มชาติพันธุ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหายาเสพติด 

ตลอดจนรักษาความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงรักษาความสงบ

เรยีบร้อยในพืน้ที่77 นอกจากนี ้หากพจิารณานโยบายของกองทพัในการพลกิฟ้ืน 

และพฒันาพืน้ทีช่นบทโดยเฉพาะในเขตชายแดน จะเห็นว่ารฐับาลได้วางรากฐาน

ในการพัฒนาชนบทไว้ค่อนข้างดีด้วยการตั้งกระทรวงข้ึนมาท�าหน้าที่ดูแลและ

ด�าเนนิการนีโ้ดยเฉพาะ อกีทัง้ยงัแต่งตัง้คณะกรรมการอีกหลายชุดขึน้มาท�าหน้าที ่

ด�าเนินการและควบคุมก�ากับดูแล ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของพลเอก 

Than Shwe ประธาน SPDC และพลโท Khin Nyunt เลขาธกิารอนัดบัหนึง่ของ 

SPDC ในขณะนัน้ ซึง่แสดงให้เหน็ว่ารฐับาลให้ความส�าคญักบัเรือ่งน้ี อย่างจรงิจงั 

การเปลีย่นแปลงนโยบายเศรษฐกจิของเมยีนมาร์กเ็ป็นส่วนส�าคญัในการ

ผลักดันความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดนเช่นกัน โดยในอดีตรัฐบาลทหารท่ี

76 พรพิมล ตรีโชติ และคณะ. โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามัน
ประเทศเมียนมาร์ (รายงานการวิจัย). สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 หน้า 90-91)
77 Hla Tun Aung. Myanmar: The Study of Processes and Patterns. Myanmar: National Centre for Human 
Resource Development’s Publishing, 2003: 720-721
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เข้าบรหิารประเทศภายใต้การน�าของพลเอก Saw Maung ในปี 253178 ได้เร่ิมม ี

นโยบายปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศ (Open Door Economic Policy) โดยได้

ประกาศใช้ “กฎหมายส่งเสรมิการลงทนุต่างประเทศ (The Union of Myanmar 

Foreign Investment)” ในวนัที ่30 พฤศจิกายน 2531 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้กบันกัลงทนุต่างประเทศให้ เข้ามาลงทุนมากยิง่ข้ึน โดยกฎหมายฉบบัดังกล่าว 

ได้ส่งผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติด้วยการ 

1) ยกเลิกค�าส่ัง ประกาศและข้อบังคับที่จ�ากัดการค้าของเอกชน โดย

พยายามส่งเสริมให้มีการค้าเสรีทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ 

2) ท�าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

3) สนบัสนนุให้ชาวต่างชาตเิข้ามาลงทนุเพ่ือพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

โดยที่การลงทุนจากต่างประเทศสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ จะได้รับการ 

ส่งเสรมิ คอืการลงทนุในอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออก การส�ารวจทรพัยากรธรรมชาติ

ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง การลงทุนในธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การลงทุนที่มี 

ส่วนสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการให้บริการที่ใช้เงินลงทุนสูง การลงทุนท่ี

สามารถสร้างงานได้มาก และการลงทุนในธุรกิจที่ช่วยให้มีการประหยัดการใช้

พลงังาน

นโยบายการส่งเสรมิการลงทนุจากต่างชาติและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ท�าให้เมืองชายแดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก

เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและเพ่ิมปริมาณข้ึนอย่างมาก การค้า

ชายแดนที่แต่เดิมเป็นการค้าลักลอบ อยู่นอกกรอบของกฎหมาย ได้เข้าสู่ระบบ

ที่เป็นมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับเครือข่ายการค้าที่ได้พัฒนาเชื่อมโยง

78 เนือ่งมาจากความล้มเหลวของการด�าเนนินโยบายแบบสงัคมนยิมในระยะทีผ่่านมา ทีท่�าให้เศรษฐกจิของเมยีนมาร์อยูใ่นภาวะ

เสือ่มโทรมอย่างมาก น�าไปสูค่วามไม่พอใจของประชาชนชาวเมียนมาร์ต่อรฐับาลและบานปลายกลายเป็นเหตกุารณ์จราจลส�าคญั

ในประวตัศิาสตร์การเมอืงเมยีนมาร์ในวนัที ่8 สงิหาคม 1988 ท�าให้รฐับาลใหม่ทีเ่ข้ามาบรหิาร มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเปิดประเทศ

และติดต่อกับประชาคมโลกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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ระหว่างพ่อค้าชาวไทย เมียนมาร์ และกลุ่มชาติพันธ์ มาแล้วเป็นเวลานาน ส่งผล

ให้การค้าผ่านชายแดนสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิด

การสร้างงานและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการขยายตัวของพ้ืนท่ีอยู่อาศัย และ

กิจกรรมเศรษฐกิจต่อเนื่องในอีกหลายสาขา79 

อย่างไรกด็ ีปัญหาอุปสรรคซึง่จะท�าให้การพฒันาเป็นไปได้ไม่เตม็ท่ี ได้แก่ 

ปัญหาด้านงบประมาณ ซึง่กระทรวงเองกม็นีโยบายระดมทุนและขอความช่วยเหลือ

จากต่างชาต ิเพราะรฐับาลเมยีนมาร์มงีบประมาณน้อย และใช้งบประมาณส่วนใหญ่

ในการทหารมากกว่าการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมประกอบกับทศิทางการพฒันา

ทีเ่มยีนมาร์ให้ความส�าคญัมาโดยตลอดนบัต้ังแต่ได้รับเอกราชก็คอื การพัฒนาภาค

อตุสาหกรรม ท้ังนีเ้พือ่ลดการพึง่พารายได้จากภาคเกษตรกรรมลงและลดการพึง่พา

สนิค้าอตุสาหกรรมจากภายนอก ซึง่แม้รฐับาลเมียนมาร์จะได้มคีวามพยายามใน

การถ่ายโอนทรพัยากรและแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอตุสาหกรรมมาโดยตลอด

ตัง้แต่ปี 2505 ผ่านกลไกของรัฐโดยเฉพาะการจดัต้ังรฐัวสิาหกจิเพ่ือด�าเนนิกิจการ

ด้านอตุสาหกรรมการผลติ หากแต่กป็ระสบความล้มเหลวมาโดยตลอด80 การด�าเนิน

การพัฒนาในทางเศรษฐกจิจึงหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะต้องพ่ึงพาทันและเทคโนโลยจีาก

ต่างชาติ โดยท่ีรฐับาลให้ความส�าคญักค็อืการจดัตัง้เขตอตุสาหกรรมขึน้ทัว่ประเทศ 

โดยถกูก�าหนดขึน้มาในช่วงปี 2538 และเพิม่ขึน้เรือ่ยมา จนปัจจบุนัมเีขตอสุาหกรรม 

รวม 23 เขต โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะเกาะกลุม่กนัอยูแ่ต่บริเวณเมอืงใหญ่เนือ่งจาก

มสีาธารณปูโภคพ้ืนฐานทีพ่ร้อมมากกว่า

79 สเุนตร ชตุนิทรานนท์ และณฐัพล ตนัตระกลูทรพัย์. บทบาทของกองทพับกไทยกบัการจัดการความมัน่คงและผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 หน้า 15
80 Fujita,K., ed. The economic transition in Myanmar after 1988. Kyoto: Kyoto University Press, 2009: 1-14)
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รัฐ/มณฑล

สหภาพ
เมียนมาร์
รัฐฉาน

รัฐคะยาห์
รัฐกะเหรี่ยง

รัฐมอญ

มณฑลตะนาวศรี

ที่

สหภาพ
เมียนมาร์

1
2
3
4

5

จ�านวนพื้นที่
(ตารางไมล์)

261,227.8

60155.227
4529.563
11730.849
4747.758
16735.557

ประชากรรวม

47,254,716

4,701,669
252,795

1,431,377
2,466,000
1,297,518

23,789,828

2,345,269
124,441
723,377

1,191,987

649,232

23,464,828

2,356,373
128,354
708,000

1,198,694
648,286

ประชากร
ชาย หญิง

ที่มา: Ministry of Information, Union of Myanmar, Myanmar: Facts and Figures 2002

พืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากรของรัฐและมณฑลของเมียนมาร์ทีต่ดิชายแดนไทย 

(ปี พ.ศ. 2543-2544)
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เริ่มใช้แนวนโยบายดังกล่าวมาใช้กับเขตชายแดน  

นบัต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยเขตอตุสาหกรรมบริเวณชายแดนในปัจจุบนั ได้แก่ 

เขตอุตสาหกรรมผะอ่าง เมืองหลวงของรัฐกะเหร่ียง (ปัจจุบันมีโรงงานซีเมนต ์

ตัง้อยูแ่ล้ว) เขตเมาะล�าไย เมอืงหลวงของรัฐมอญ และเขตอุตสาหกรรมเมยีวดี โดย

ทัง้สามเขตสามารถเชือ่มโยงเข้ากบัเมอืงย่างกุง้ และยงัเป็นเขตชายแดนทีติ่ดต่อกบั

ชายแดนไทยบรเิวณใกล้กบัอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นด่านชายแดนไทย- 

เมยีนมาร์ทีส่�าคญั และยงัมเีขตอตุสาหกรรมมะรดิ เมอืงศนูย์กลางเศรษฐกจิตอนใต้ 

ใกล้จังหวัดระนองของไทย และเขตอุตสาหกรรมล่าสุดได้แก่ เขตอุตสาหกรรม

พญาตองซ ูซึง่อยูติ่ดชายแดนไทยด้านจงัหวดักาญจนบรุ ีการประกาศจดัตัง้เขต

อตุสาหกรรมเหล่านีส่้วนหนึง่เป็นการสะท้อนนโยบายของรัฐบาลเมยีนมาร์ในการ

ที่จะเช่ือมเศรษฐกิจเมียนมาร์เข้ากับของไทยด้วย โดยเขตเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้ 

ไม่เพยีงเป็นเขตอตุสาหกรรม แต่ยงัจะเป็นเขตศูนย์กลางการค้าด้วย โดยโครงการ

พฒันาชายแดนขนาดใหญ่และส่งผลส�าคญัต่อไทยโดยตรง ได้แก่

• โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ/ นิคมอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่

เมยีวดี

รฐับาลเมยีนมาร์มนีโยบายจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมตามแนว East-West 

ทัง้สิน้ 3 จดุ ได้แก่ เมยีวด ีผะอนั เมาะละเหม่ง และจุดทีม่ศีกัยภาพทีส่ดุกค็อืนคิม

อตุสาหกรรมเมียวดอียูใ่นรฐักะเหรีย่งใกล้พรมแดนไทยทีอ่�าเภอแม่สอด จังหวดั

ตาก ซึง่สามารถเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากสาธารณปูโภคในฝ่ังไทยได้ ประกอบ 

กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการศึกษาเพื่อจัดตั้ง 

เขตเศรษฐกิจ/นิคมอุตสาหกรรมชายแดนเมื่อปี 2549 โดยผลการศึกษาพบว่า  

เขตนคิมอตุสาหกรรมเมยีวดมีคีวามเหมาะสมในการจัดต้ังมากทีสุ่ด พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ

ทีเ่ช่ือมโดยงทัง้ทางฝ่ังไทยและเมยีนมาร์นีจ้งึเป็นโครงการทีจ่ะส่งผลต่อการพฒันา

ชายแดนไทย-เมยีนมาร์อย่างมาก โดยพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนเมยีวดีห่าง

จากแม่น�า้เมย 11.5 กโิลเมตร มเีนือ้ท่ีประมาณ 600-700 เอเคอร์ หรอืประมาณ 
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1,500-1,750 ไร่ และเขตปลอดภาษ ี 466 เอเคอร์ หรอื 1,165 ไร่ โดยรฐับาล

เมยีนมาร์ได้ให้สมัปทานกับเอกชนบรษิทัเมยีนมาร์ 5 บรษัิท เป็นเวลา 30 ปี โดย

บรษิทั Asia Wealth ได้รบัสมัปทานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ บรษิทั Eden 

Construction ได้สมัปทานก่อสร้างอาคารพาณชิย์ คลังสินค้าน�าเข้า-ส่งออก บริษทั 

Ngwe Sin Construction รับสมัปทานก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศัย ศนูย์แสดงสนิค้า โรงแรม 

ห้องเยน็ คลังสนิค้าบางส่วน บรษิทั Shwe Nagar Min Construction และบริษทั 

Lah Construction รบัสมัปทานก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศัย 

การด�าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีจะใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

Muse ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้ังอยู่บนชายแดนจีน-เมียนมาร์เป็นต้นแบบ 

โดยจะมศีนูย์บรกิารน�าเข้า-ส่งออกครบวงจร (One Stop Service) รวมหน่วยงาน 

ราชการที่เกี่ยวข้องทั้งตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ต�ารวจ และพาณิชย์ มีการ 

ก่อสร้างอาคารเพือ่รองรบัสนิค้าขาเข้าและขาออก ตลอดจนมรีะบบกล้องวงจรปิด

ออนไลน์เพือ่สะดวกแก่การตรวจสอบของรัฐบาลเมยีนมาร์ด้วย ซ่ึงทางการเมยีนมาร์

ได้คาดการณ์ว่า เขตเศรษฐกจิพิเศษเมยีวดจีะท�าให้การค้าชายแดนเมยีวดีมีมลูค่า 

ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯต่อปี การก่อสร้างในเบือ้งต้นใช้งบประมาณ 

30 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เร่ิมด�าเนินการก่อสร้างในปี 2549 ยงัต้องใช้งบประมาณอกี

กว่า 100 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เพือ่ก่อสร้างโครงการท้ังหมดให้แล้วเสร็จ81 

นอกจากนี ้นายอ่อง โซ เตง็ ผูอ้�านวยการเขตเศรษฐกิจพเิศษเมอืงเมยีวดี

ได้กล่าวว่า เขตเศรษฐกจิเมยีวดมีรีะยะทางห่างจากย่างกุง้ราว 200 ไมล์ ใช้เวลา 

เดนิทางจากเมยีวด-ีย่างกุง้ 10 ช่ัวโมง หากเส้นทางสายนีไ้ด้รบัการพฒันา จะส่งเสรมิ 

ระบบโลจิสตกิส์ของทัง้ไทยและเมยีนมาร์ ผ่านเส้นทาง East- West Economic 

Corridor โดยมจีงัหวดัเมยีวดเีป็นเส้นทางผ่าน ดังนัน้เขตเศรษฐกจิของเมยีนมาร์ 

จงึไม่ได้ตัง้ขึน้เพือ่รองรบัการค้าขายระหว่างเมยีนมาร์-ไทยเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการค้า 

81 คมชัดลึกออนไลน์. ‘ยิ่งลักษณ์’ต้อนรับ’เต็งเส่ง’-ถกทวิภาคี. [ออนไลน์]. 2012. แหล่งที่มา: http://www.komchadluek.

net/detail/20120723/135882.html
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ของประเทศในภมิูภาคอาเซยีน ในอนาคตด้วย82 และเขตเศรษฐกจิเมยีวด-ีแม่สอดนี้ 

ยงัถกูวางบทบาทให้เป็นประตสู�าคญัทางการค้า บนเส้นทางเอเชยีโฮเวย์ซึง่จะขยาย

บทบาทอย่างเต็มศกัยภาพภายใต้โครงสร้างภาษใีหม่ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน และยงัเป็นฐานของการเคลือ่นย้ายแรงงานทีส่�าคญัระหว่างประเทศด้วย83 

• โครงการพฒันาท่าเรอืน�า้ลกึและเขตอตุสาหกรรมทวาย

โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย (Dawei) เป็นโครงการท่ีมีการริเร่ิม

กันมานาน นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

กาญจนบุรี ได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายเดิมสภาอุตสาหกรรม 

ได้ท�าการศกึษาและได้ท�าสญัญากับเมยีนมาร์ แต่เนือ่งจากไม่มเีงนิทุนในการด�าเนนิการ 

เวลาผ่านไปจนหมดสัญญากับเมียนมาร์ ต่อมาในสมัยพันต�ารวจโททักษิณ  

ชนิวตัร ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกรฐัมนตร ีได้มกีารพดูถงึโครงการทวายอกีครัง้ และ

ในปี 2551 บรษิทัอติาเลียนไทยได้ลงนามบันทกึความเข้าใจเบือ้งต้น (MOU) กบั

หน่วยงานของรฐับาลเมียนมาร์เพือ่ให้อติาเลีย่นไทยเข้าไปศกึษา-ส�ารวจรูปแบบ

และศักยภาพของโครงการ ต่อมาในเดอืนเมษายน 2553 ได้มกีารจัดการประชมุ 

คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ระหว่างไทย-

เมยีนมาร์ครัง้ที ่5 ในการประชมุนีเ้ป็นคร้ังแรกทีม่กีารพดูคยุเกีย่วกบัการขบัเคลือ่น

การพัฒนาสูป่ระตูตะวนัตก (West Gate Policy)84 

ในเดือนพฤศจกิายน 2553 บริษทัอติาเล่ียนไทยและการท่าเรือเมยีนมาร์ 

(The Myanmar Port Authority) ได้ลงนามในข้อตกลง The Framework 

Agreement ที่กรุงเนปิดอร์ โดยบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล้อปเมนต์ ได้รับ

สมัปทานทีด่นินาน 75 ปี โดยโครงการมีทัง้หมด 3 ส่วน 

82 คมชัดลึก, 2552
83 Irrawaddy. We Need to Change Challenges Into Opportunities. [online]. 2014. Available from: http://

www.irrawaddy.org/interview/need-change-challenges-opportunities.html. 
84 ลอจสิตกิส์. ท่าเรอืน�า้ลกึทวาย จดุพลเุส้นทางการค้าแห่งใหม่ของโลก. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งทีม่า: http://www.logistics 

digest.com/article/logistics-insight/item/4285-dawei-port.html



147

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

ส่วนที ่1 คือ การสร้างถนนไฮเวย์จากบ้านพนุ�า้ร้อน จงัหวดักาญจนบุร ีถงึ

ท่าเรือน�า้ลกึทวายระยะทาง 160 กโิลเมตร คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2556 

ส่วนท่ี 2 ก่อสร้างท่าเรือน�า้ลกึทวาย และ

ส่วนที ่3 สร้างเขตนคิมอตุสาหกรรม มพ้ืีนทีท่ัง้หมดประมาณ 2 แสนไร่  

แบ่งพืน้ทีเ่ป็นโซนต่างๆ  คอื โซน A Port  &  Heavy Induustry โซน B - Oil  &  Gas  

Industry โซน C1 Up Stream Petrochemical Complex โซน C2 - Down Stream  

Petrochemical โซน D-Medium Industry และโซน E - Light Industry โดย

การก่อสร้างโครงการทั้งหมดมีมลูค่าถงึ 13 พันล้านเหรียญสหรฐั ตามข้อตกลง

จะต้องก่อสร้าง สาธารณปูโภค 3 ระยะ ระยะที ่1 (ปีที1่ - 5) จะเป็นการก่อสร้าง 

ท่าเรอื 1 ท่า และก่อสร้างถนน 4 เลน (Road Link) เชือ่มจากทวายมายงัด่านพุน�า้ร้อน  

จงัหวดักาญจนบุร ีระยะทาง 160 กโิลเมตร ระยะที ่2 (ปีที6่ - 10) จะต้องขยายจาก 

ถนนเส้นเดมิ 4 เลน เป็น 8 เลน พร้อมกบัการสร้างท่าเรอืเพ่ิมอกี 1 ท่า ระยะที ่3 

จะเป็นเรือ่งการเกบ็งานในระยะแรกและระยะทีส่องให้สมบูรณ์แบบ85 

ต่อมาบรษิทัอติาเลยีนไทยต้องลงนามกบัหน่วยงานของรัฐบาลเมยีนมาร์ 

เพือ่ประกาศให้พืน้ท่ีอ่าวทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษ และทางรัฐบาลไทยได้มกีาร

ด�าเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณบ้านพนุ�า้ร้อน อ�าเภอเมอืง จงัหวัดกาญจนบรุี  

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณเมืองทวายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึง 

บ้านพนุ�า้ร้อนนีต้ัง้อยูห่่างจากทวาย 160 กโิลเมตร โดยจะมเีจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง 

เจ้าหน้าทีศ่ลุกากร ต�ารวจ และเจ้าหน้าทีก่ารค้าชายแดนประจ�าด่านอยู ่เปิดให้มี 

การเดนิทางข้ามเขตชายแดนได้ โดยจงัหวดักาญจนบรีุได้มกีารจดัท�าแผนการจดัการ

บรเิวณบ้านพนุ�า้ร้อนโดยได้แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 โซน เป็นทีต่ัง้ของศูนย์ราชการ  

ทีต่ัง้ของร้านค้าธรุกจิต่างๆ และเป็นด่านตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากร นอกจากนี้

จะมกีารสร้างทางมอเตอร์เวย์ 8 เลนซ์ และรางรถไฟจากทวายมาจบทีก่าญจนบรุี 

85 กรุงเทพธรุกิจออนไลน์. อติาเลยีนไทยฮบุ เมกะ ‘ทวาย’ 4 แสนล้าน. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งทีม่า: http://www.bangkok 

biznews.com/ 
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กโิลเมตรที ่8 รวมพืน้ท่ีในแผนการจดัการบรเิวณบ้านพนุ�า้ร้อน 16,000 ไร่ แผนงาน

ทัง้หมดคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2563 ปัจจบุนัโครงการพฒันาบรเิวณด่านพนุ�า้ร้อน

ได้รบัความสนใจจากนกัธรุกจิชาวไทยจ�านวนมาก โดยนกัธรุกจิไทยได้กว้านซือ้ทีด่นิ 

บรเิวณด่านพุน�า้ร้อนและมนีกัธรุกจิไทยบางท่านได้มโีครงการสร้างรสีอร์ท บ่อน 

คาสโินทีฝ่ั่งเมียนมาร์ นายด่านตรวจคนเข้าเมอืงของเมยีนมาร์ได้ให้ความเหน็ว่า เมือ่ 

โครงการทวายและโครงการที่พุน�้าร้อนน้ันแล้วเสร็จ จะท�าให้ชาวบ้านบริเวณ

ชายแดนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวเมียนมาร์ที่ไปท�างานยังต่างแดนกลับมา

ท�างานทีเ่มยีนมาร์ ทางการเมียนมาร์มนีโยบายพฒันาในชาวบ้านบริเวณแนวชายแดน 

มคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึน้จงึเร่งพลกัดันโครงการพฒันาตามด่านชายแดนต่างๆ86

นอกจากนีย้งัมกีารส่งสญัญาณทีส่�าคญัในการผลักดันการลงทุนจากต่าง

ประเทศในเมยีนมาร์ ได้แก่ การออกกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษของเมยีนมาร์ 

(Myanmar Special Economic Zone Law) ในวนัท่ี 27 มกราคม 255487 และ

กฎหมายส�าหรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย (Dawei Special Economic Zone 

Law) ซึง่ออกมาในเดอืนเดยีวกัน ซึง่ถอืเป็นกฎหมายชิน้ส�าคญัทีจ่ะส่งผลโดยตรง

ต่อการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์ นับจากกฎหมายการลงทุนฉบับเดิม 

ที่ออกมาแล้วตั้งแต่ปี 2531 โดยกฎหมายส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนั้น 

จะกลายเป็นกฎหมายหลักที่ก�าหนดทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในเขตนิคม

อุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ 

เมียนมาร์ โดยมผีูป้ระกอบการไทยเป็นผูด้�าเนนิการและตัง้อยูใ่นเขตชายแดนไทย

เมียนมาร์ ซึ่งเป็นที่คาดว่าจะน�าความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างมากสูพ่ืน้ทีด่งักล่าว

ปัจจบุนัโครงการทวายนีถ้กูให้ความส�าคญัจากภาครฐัทัง้ไทยและเมยีนมาร์ 

โดยกลายเป็นหัวข้อในการหารือและมีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานชัดเจน

86 สุเนตร ชุตินทรานนท์ และ ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์, 2556: 79
87 New Light of Myanmar, 2011
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ขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏให้เห็นในวาระการพบปะของผู้น�าระดับสูงต้ังแต่ปี 2555 ที่

ประเทศไทยและรัฐบาลเมียนมาร์บรรลุข้อตกลงในการเสริมสร้างความสัมพันธ ์

ในระดบัทวภิาค ีในระหว่างการเดนิทางเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ 

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ พลเอก Min Aung Hlaing เมือ่วันที ่9-11 มกราคม 2555 

โดยเข้าพบกบัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมของไทย พลเอกยทุธศกัด์ิ ศศปิระภา  

และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย รวมถึง 

นายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ทีไ่ด้มกีารหารือในประเด็นการเปิดจุดผ่านชายแดน

เพิม่มากขึน้ รวมถงึเร่งรดัการก่อสร้างโครงการท่าเรือน�า้ลึกทวาย และโครงการ 

สาธารณปูโภคอืน่ๆ ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุเท่าท่ีจะท�าได้ และในวนัที ่7 พฤศจิกายน 

ปีเดยีวกนั รฐับาลเมยีนมาร์ได้จดัให้มกีารประชมุหลายครัง้เพือ่มุง่เน้นไปยงัการ 

เร่งพฒันาโครงการเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย โดยรองประธานาธบิดี Nyan Tun เข้าพบ 

กบันางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรปีระเทศไทย และรองนายกรฐัมนตรี

กติตริตัน์ ณ ระนอง ในกรงุเทพมหานคร ท้ังนี ้เป็นการพบกนัคร้ังแรกของคณะ

กรรมการระดบัสงูโครงการร่วมไทย - เมยีนมาร์ (Joint High-Level Committee-

JHC) เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้ง

คณะกรรมการย่อยหกชดุ เพือ่เร่งการพัฒนาโครงการและก�าหนดให้เดือนเมษายน 

2556 เป็นช่วงเป้าหมายทีจ่ะเริม่ต้นการก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

รวมทั้งถนน เครือข่ายรถไฟ ท่าเรือน�้าลึกและน�้าประปา ซึ่งข้อหารือดังกล่าว 

ได้ถกูแถลงร่วมกนัในวนัท่ี 19 พฤศจกิายน โดยประธานาธบิดี Thein Sein และ

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ในการประชมุนอกรอบทีป่ระชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน 

ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพชูา88

แม้ว่าทั้งรัฐบาลเมียนมาร์และรัฐบาลไทยจะพยายามเร่งรัดการด�าเนิน

โครงการก็ตาม แต่ความล่าช้าในการก่อสร้างและการขาดความกระตือรือร้น 

88 Alternative ASEAN Network on Burma. Burma Bulletin (January, 2012). [online]. 2012. Available from: 

http://www.altsean.org/Docs/PDF%20Format/Burma%20Bulletin/January%202012%20Burma%20Bulletin.pdf
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ในหมู่นกัลงทนุ ส่งผลให้เกดิความไม่แน่นอนเกีย่วกบัโครงการ โดยนายเปรมชยั 

กรรณสตู ประธานบริหารบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) 

กล่าวว่า การพฒันาโครงการทวายนัน้ ได้ด�าเนนิการอย่างล่าช้ามาเป็นเวลานาน

จากก�าหนดการเดมิแล้ว แม้ว่าทัง้เจ้าหน้าทีท่างการเมยีนมาร์และทางการไทยจะ

ยืนกรานว่ามีผู้ให้ความสนใจในโครงการนี้ก็ตาม แต่ยังไม่มีผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

รายงานแสดงความสนใจต้องการจะลงทุนอย่างจริงจัง อีกทั้งประธานาธิบดี  

Thein Sein ยนืยนัในภายหลงัว่า ประเทศเมยีนมาร์และประเทศไทยไม่สามารถ

ด�าเนนิโครงการนีใ้ห้ประสบความส�าเร็จตามล�าพงัได้ และกล่าวเป็นนยัว่าประเทศ

ญีปุ่น่จะกลายมาเป็นผูล้งทนุหลกัรายทีส่าม ทัง้นี ้บริษทัอติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 

จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่าผูล้งทนุชาวไทยยงัคงลงัเลทีจ่ะท�าการลงทนุเนือ่งจากสภาพ

แวดล้อมทางการเมอืงของเมยีนมาร์และความไม่แน่นอนในการระดมทนุจากรอบๆ 

พืน้ทีโ่ครงการ แม้ว่าจะมคีวามพยายามในการสร้างความมัน่ใจให้นกัลงทนุ โดยวันที่ 

17 ธนัวาคม 2556 ประธานาธบิด ีThein Sein เข้าพบกบันางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตรปีระเทศไทย ร่วมกบักลุม่นกัธุรกจิชาวไทยราว 40 คน ณ บริเวณพ้ืนท่ี

ก่อสร้างโครงการ โดยหวงัว่าจะเป็นการส่งเสรมิความเชือ่มัน่ แก่นกัลงทุนต่อโครงการ

มูลค่าหลายพันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ซ่ึงประสบปัญหาความล่าช้า และนางสาว 

ยิง่ลกัษณ์ฯ ได้ประกาศเปิดส�านกังานกงสลุประจ�ากรงุทวายเพือ่ให้ความช่วยเหลอื 

ด้านต่างๆ แก่นักลงทุนไทยด้วย89 แต่โครงการก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร อีกท้ัง 

ยงัได้รบัการต่อต้านจากชมุชนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตที่บริเวณ

ชายแดนไทย - เมยีนมาร์ จะกลายเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารผ่านเข้า - ออกของสนิค้าในปรมิาณ

ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น จากการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

เมยีนมาร์ ตลอดจนบรรยากาศในทางการเมอืงทีเ่อือ้ต่อการค้าการลงทนุดังกล่าว

89 Alternative ASEAN Network on Burma. Burma Bulletin (January, 2012). [online]. 2012. Available from: 

http://www.altsean.org/Docs/PDF%20Format/Burma%20Bulletin/January%202012%20Burma%20Bulletin.pdf
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ข้างต้น จะเป็นปัจจัยส�าคญัหนึง่ในการผลกัดนัความเปลีย่นแปลงของพ้ืนทีช่ายแดน

ไทย-เมยีนมาร์ ให้เข้าสูร่ะบบทนุนยิมโลกอย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ซึง่แสดงให้เหน็

ว่านโยบายการพฒันาพืน้ท่ีชายแดนของเมยีนมาร์นัน้ยงัคงเป็นนโยบายหลกัของ

รฐับาล หากแต่การพฒันาได้เปลีย่นไปจากเดมิทีเ่น้นการแย่งชงิพืน้ท่ีจากกองก�าลงั

กลุม่ชาตพินัธุแ์ละพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเชือ่มต่อกบัส่วนกลางของประเทศ 

ไปเป็นการให้ความส�าคญักบัความร่วมมอืระหว่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะกบั

ไทยเพือ่ทีจ่ะใช้กลไกทนุนยิมและแรงผลกัดันจากภายนอกประเทศเป็นตัวกระตุ้น

การพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ท่ี ซึง่จะกลายเป็นส่วนส�าคญัหนึง่ในยทุธศาสตร์ความ

มัน่คงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการจดัความสมัพันธ์ระหว่างรฐับาลเมยีนมาร์กับกลุม่ชาติพนัธุ์

ตามแนวชายแดน และสันติภาพตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน

นี้เองจะส่งผลต่อภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก 

ในการรกัษาเสถยีรภาพของรฐับาลเมยีนมาร์ในปัจจบุนั ภายใต้บรบิทของการพฒันา

เหล่านี ้ทิศทาง การพัฒนาของเมืองชายแดนจงึไม่ได้ถกูผกูขาดโดยนโยบายความ

มัน่คงของรฐัอกีต่อไป หากแต่เราจะเหน็อทิธพิลของระบบทนุนยิมโลกได้เข้ามา 

มส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนั ทศิทางการพฒันาในฐานะศูนย์กลางการผลติและการ 

กระจายสนิค้าใหม่ของภมิูภาคและของโลกด้วยเช่นกนั 

  4.4 ยทุธศาสตร์ความมัน่คงชายแดนภายใต้ภมิูทัศน์ใหม่
       ทางการเมือง

เมอืงชายแดนตลอดแนวพรมแดนไทย-เมยีนมาร์ มกีารเติบโตอย่างรวดเรว็

ในด้านเศรษฐกจิในช่วงทศวรรษที ่2530 ปัจจยัส�าคญัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง

แนวทางนโยบายของทัง้สองประเทศทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของประเทศมากขึ้น โดยให้ความส�าคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะคู่ค้าและ

หุน้ส่วนทางธรุกิจ มากกว่าการเผชญิหน้ากนัทางการทหารหรอืการแข่งขนักนัทาง
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อุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นค่านิยมท่ียึดถือกันในช่วงสงครามเย็น แนวโน้ม

ความสมัพนัธ์ระหว่างท้ังสองประเทศจงึมลีกัษณะของการร่วมมอืกนัทางเศรษฐกิจ 

มากขึ้น โดยส�าหรับประเทศไทยแล้วหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น เมืองชายแดน 

มักถกูวางไว้ในฐานะท่ีเป็นประตกูารค้า ประตคูมนาคมขนส่ง และประตเูชือ่มโยง

การท่องเที่ยว หรืออีกนัยหนึ่งเมืองชายแดนจะท�าหน้าท่ีเป็นท้ังเมืองผลิตสินค้า 

เมืองรับส่งสินค้า เมืองท่องเที่ยว และเมืองบริการท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเอง  

โดยเมืองอ่ืนๆ ในพืน้ทีต่อนในท�าหน้าทีเ่ป็นเมอืงสนบัสนนุ เพือ่ให้เมอืงชายแดน

สามารถท�าหน้าท่ีได้สมบรูณ์ยิง่ขึน้90 

ส�าหรับเมียนมาร์แล้วการสิ้นสุดสงครามเย็นกลับไม่ได้ส่งผลต่อความ

เปล่ียนแปลงของนโยบายชายแดนเท่าใดนัก เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ก�าหนดนโยบายชายแดนของเมยีนมาร์ ไม่ได้มาจากบริบททางการเมอืงระหว่าง

ประเทศเป็นส�าคัญ หากแต่มาจากปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ โดยหลังจากกองทัพเข้าปกครองประเทศแล้วในปี 

2505 แนวนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์ มีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือขัดขวางการ

แยกตัวเป็นอิสระ โดยใช้การปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์อย่างรุนแรง ผ่านยุทธวิธี

ที่มุ่งจ�ากัดการระดมทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีจะใช้ในการต่อต้านกองทัพ

รัฐบาล โดยมุ่งโจมตีไปที่ชุมชนพลเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุน

หลัก91 หรอืกล่าวได้ว่าความมัน่คงชายแดนในมมุมองทางยทุธศาสตร์ของรฐับาล 

เมยีนมาร์ในช่วงทศวรรษที ่2500 - 2520 คอืการท�าลายความเข้มแขง็ของกองก�าลัง 

ฝ่ายตรงข้ามลง จนเมื่อถึงช่วงทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา เมื่อกองก�าลังกลุ่ม

ชาติพันธุ ์ก็อ่อนแอและสูญเสียพื้นที่อิทธิพลลงอย่างมาก นโยบายชายแดน 

จึงมีการปรบัเปลีย่นโดยกองทพัได้หนัมาใช้วธิกีารเจรจามากขึน้ผ่านรปูแบบของ 

90 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน. [ออนไลน์] แหล่ง

ที่มา: http://fad.moi.go.th/userfiles/file/data15.pdf
91 พรพิมล ตรีโชติ. การต่างประเทศเมียนมาร์ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อย. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2551 หน้า 45-46, 189
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“ข้อตกลงหยุดยิง” เพื่อบีบให้กลุ่มชาติพันธุ์ยอมรับหลักการและปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบของรัฐ ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ส�าคัญหลายกลุ่มต้องถูกบีบให้ยอมเข้าสู่

วงเจรจาดังกล่าว92 ในช่วงนี้ประเด็นความร่วมมือในการจัดการความมั่นคงกับ

ไทยในพื้นที่ชายแดนจึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยประเด็นที่เมียนมาร์ให้

ความสนใจมักเป็นเรื่องของการจ�ากัดการเคลื่อนไหวของเครือข่ายฝ่ายต่อต้าน

รัฐบาลในฝั่งไทยเป็นส�าคัญ

ข้อตกลงหยดุยงิทีเ่กดิขึน้ท�าให้กองทพัสามารถเข้าไปพฒันาพืน้ทีไ่ด้มากขึน้ 

แต่การพัฒนาดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการเช่ือมโยงพ้ืนท่ีชายแดน 

เหล่าน้ีเข้าสูส่่วนกลางและบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึง่ของประเทศเมยีนมาร์เป็น

ส�าคัญ ดังนั้น แม้ไทยจะมีนโยบายที่จะเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับเมียนมาร์ผ่าน 

แนวชายแดนมาตัง้แต่ทศวรรษที ่2530 หากแต่ความพยายามดงักล่าวกลบัไม่ได้รบั

การตอบรับจากรฐับาลเมยีนมาร์เท่าทีค่วร การพฒันาเศรษฐกจิชายแดนจงึขยายตวัได้ 

อย่างจ�ากดัและมกีารรบัรูจ้ากรฐับาลทัง้สองประเทศทีต่่างกนั อาท ิมลูค่าของการค้า

ระหว่างประเทศตามจดุผ่านแดนต่างๆทีเ่พิม่ขึน้ ถกูมองจากรฐับาลไทยว่าเป็นการ

ขยายตวัของ “การค้าชายแดน” ในขณะทีถ่กูมองจากเมยีนมาร์ว่าเป็นการขยายตวั 

ของ “ตลาดมืด” หรือการย้ายฐานการผลิตมาสู่พ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือมาใช้ความ 

ได้เปรียบจากแรงงานชาวเมียนมาร์ซึ่งมีต้นทุนต�่าในการจัดหา แต่โรงงานต่างๆ  

กลับมากระจกุตวัอยูท่ีฝ่ั่งไทย ซ่ึงสะท้อนถงึความไม่พร้อมและการไม่สนับสนุนในเชงิ

นโยบายจากฝ่ังเมยีนมาร์ ซึง่สิง่เหล่านีไ้ม่ได้หมายความว่าเมยีนมาร์ไม่ต้องการทีจ่ะ

พฒันาเศรษฐกจิชายแดน หากแต่การพฒันาดังกล่าวยงัไม่ได้อยูใ่นล�าดับส�าคญัใน

มุมมองด้านความมัน่คงของเมยีนมาร์ในขณะนัน้ ทีเ่น้นการบรูณาการชายแดนเข้าสู่

ส่วนกลาง มากกว่าการดึงเอาความร่วมมอืกบัต่างประเทศเข้ามาพฒันาพืน้ที ่จงึไม่

แปลกทีผ่่านมาการพฒันาเศรษฐกจิชายแดนจึงขยายตัวได้อย่างไม่เต็มประสิทธภิาพ 

และมกัจะขยายตวัเฉพาะในฝ่ังไทยเท่านัน้

92 เล่มเดียวกัน หน้า 175
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อย่างไรกด็ ีภมูทิศัน์ทางการเมอืงเมยีนมาร์ได้เกิดการปรบัเปล่ียนขึน้แล้ว

อกีคร้ัง อนัเนือ่งจากแนวนโยบายของกองทพัทีไ่ด้ทุม่เททรพัยากรจ�านวนมหาศาล

ในการปราบปรามและกดดันอย่างหนักต่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน ซึ่ง 

ในที่สุดแล้วได้น�าไปสู่ความสามารถในการผูกขาดความรุนแรงของกองทัพ และ

ระดบัความรนุแรงในพืน้ทีก็่ลดลงอย่างเหน็ได้ชัดภายใต้ข้อตกลงหยดุยงิ ตลอดจน

ยงัเกิดการบรูณาการพืน้ทีช่ายแดนเข้าสูส่่วนกลางทีม่ากขึน้ โดยเฉพาะในมติขิอง

โครงสร้างการคมนาคมท่ีขยายตวัครอบคลมุพืน้ท่ีต่างๆจนจรดชายแดน ยทุธศาสตร์

ความม่ันคงชายแดนของเมียนมาร์จึงได้ปรับเปลี่ยนอีกครั้งต้ังแต่หลังปี 2553 

เป็นต้นมา สูก่ารพฒันาเศรษฐกจิโดยอาศยัแรงขบัเคลือ่นจากภายนอกประเทศเป็น

ส�าคญั สอดรบักับแนวนโยบายด้านอืน่ของรัฐโดยเฉพาะด้านการปฏรูิปเศรษฐกจิ ที่

มุง่สร้างสนัตภิาพในพืน้ท่ีชนกลุม่น้อยเพือ่พึง่พาทรพัยากรทีอ่ดุมสมบูรณ์ตลอดจน 

ศกัยภาพในทางยทุธศาสตร์ด้านลอจสิติกส์ในการดงึดดูการลงทนุจากต่างชาต ิดงันัน้ 

การท�าข้อตกลงหยุดยิง เพื่อเปิดให้กลไกตลาดสามารถท�างานได้ในพื้นที่เหล่านี้ 

จึงถือเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกท้ังยังจะส่งผล

ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัประชาชนในพืน้ทีช่นกลุม่น้อยซึง่จะเป็นเครือ่ง

รับรองสันติภาพที่ยั่งยืนได้อีกระดับหนึ่ง และจะสามารถแปรเป็นคะแนนนิยม 

ให้กบัรฐับาลได้ไปโดยปรยิาย ซึง่ส่งผลเป็นลกูโซ่ต่อเสถยีรภาพทางการเมอืงในระยะ

ยาวของเมยีนมาร์ด้วย 

การเปลี่ยนแนวทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวท�าให้รัฐบาลได้หันมาให้ความ

สนใจต่อการจดัการความมัน่คงในพืน้ท่ีมากขึน้เพือ่เหตุผลในการส่งเสรมิบรรยากาศ

การค้าการลงทนุและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศให้ราบร่ืนมากยิง่ขึน้ เห็นได้จาก

ท่าทขีองรัฐบาลต่อประเดน็ความร่วมมอืในการจดัการความมัน่คง ในพืน้ทีช่ายแดน

นัน้เปลีย่นไป โดยมแีนวโน้มท่ีส�าคญั 2 ประการ ดงันี้

4.4.1 ให้ความส�าคญักบัปัญหาความมัน่คงใหม่มากขึน้ 

ในขณะทีช่ายแดนได้เกดิการขยายตวัของเศรษฐกจิ มกีารหล่ังไหลข้ามแดน 
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ของแรงงาน ทนุ และสินค้า เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ปัญหาส�าคญัทีเ่กิดเพิม่ขึน้เป็นเงา

ตามตวั อาท ิปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพตดิจากประเทศเพือ่นบ้าน และ

ปัญหาการอพยพย้ายถิน่ของผูค้นจากประเทศเพือ่นบ้านเข้ามาใช้แรงงานในไทย 

เป็นต้น ซึง่ปัญหาเหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาชายแดนของไทยโดยตรง 

และกลายเป็นปัญหาท้าทายส�าคญัต่อความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐไทย 

และกลายเป็นประเดน็ทางความมัน่คง ในมมุมองของไทยมานาน โดยเฉพาะปัญหา

ยาเสพตดิซึง่ถอืว่าเป็นภยัความมัน่คงใหม่ของไทย (Non-Traditional Security) 

ซึ่งได้มีการแพร่กระจายขยายวงกว้างมากขึ้นในสังคม โดยส�าหรับรัฐแล้วพื้นที่

ชายแดนได้ถูกวางไว้ในฐานะของพืน้ทีส่�าหรบัการ “สกดัก้ัน” การน�าเข้ายาเสพติด

จากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยได้บรรจไุว้ในแนวคดิทางยทุธศาสตร์ข้อที ่3 ตามค�าสัง่

นายกรัฐมนตรท่ีี 141/2541 ลงวนัที ่19 สงิหาคม 2541 เรือ่งนโยบายการด�าเนนิ

นโยบายป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ไว้ว่า “การควบคมุพ้ืนทีด้่วยการสกัดกัน้ 

การล�าเลยีง การน�าเข้ายาเสพตดิจากภายนอกประเทศในพ้ืนทีช่ายแดน และการ

ส่งเสรมิ หมูบ้่าน/ ชมุชนปลอดยาเสพตดิในพืน้ทีต่อนใน”93 

นอกจากนี ้การลกัลอบหลบหนเีข้าเมอืงกเ็ริม่เพิม่จ�านวนมากขึน้และกลาย

เป็นปัญหาใน เชงิการบรหิารจดัการ โดยมปัีจจยัส�าคัญจากการขาดแคลนแรงงาน

ไร้ฝีมือของภาคอตุสาหกรรมไทย ประกอบกบัอตัราค่าจ้างแรงงานทีส่งูกว่าค่าจ้าง

แรงงานในเมียนมาร์ กลายเป็นแรงดึงดูดให้ประชากรในเมียนมาร์อพยพเข้ามา

ท�างานในประเทศไทยมากขึน้ เพือ่แสวงหาชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ให้กบัตนเอง

และครอบครัว อีกท้ังสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาร์และ 

กองก�าลังชนกลุ่มน้อยท่ีมีอยู่เนืองๆ ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้แรงงาน 

เมียนมาร์หลั่งไหลเข้ามาท�างานเพื่อหารายได้และความปลอดภัยของชีวิต  

แม้หน่วยงานราชการของไทยจะได้เร่ิมพยายามที่จะจัดระเบียบ โดยมีนโยบาย 

ในการจัดการแรงงานต่างด ้าวผิดกฎหมายต้ังแต่ป ี 2535 โดยได้มีมติ 

93 สุมาลี ปิตยานนท์. ตลาดแรงงานไทยกับนโยบายรัฐ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. หน้า 300-362
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คณะรัฐมนตรีออกมามีเป้าหมายเพื่อให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบ 

การควบคุมโดยรัฐ เพื่อผลประโยชน์ในด้านความมั่นคงของชาติเป็นหลัก  

แต่การด�าเนนิการต่างๆ กล้็วนไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร ทัง้ในแง่ของการควบคมุ

ดแูละการสกดัก้ันจบักมุ ดงัจะเหน็ได้จากการอนญุาตให้มกีารผ่อนผนัการจ้างงาน 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งพื้นที่และประเภทงาน แต่กลับปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าว 

ผดิกฎหมาย มาจดทะเบียนเพือ่อยูใ่นระบบการผ่อนผนัน้อยลงและอยูน่อกระบบ

มากข้ึน ส�าหรบัการสกดักัน้และการจบักุมกก็ระท�าได้ระดับหนึง่เท่านัน้ ในขณะที่

การหลัง่ไหลเข้ามาทดแทนกย็งัมอียูแ่ละท่ีส�าคญัคอื ทางการทราบเฉพาะจ�านวน

แรงงานต่างชาติที่ถูกจับและส่งออกไปนอกประเทศแต่ไม่สามารถทราบจ�านวน

แรงงานทีห่ลบหนีเข้ามาเพ่ิมเตมิ94 

ปัญหายาเสพติดและปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ได้กลายเป็น

ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

เพราะไม่เพียงแต่เกี่ยวโยงกับปัญหาการเข้ามาแย่งงานของแรงงานไทย แต่ยัง

เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ปัญหาทางด้านสาธารณสุขและ

สิง่แวดล้อม และปัญหาทางด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของคนไทย

อกีด้วย โดยพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมาร์ได้ถกูมองจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่าย

นโยบายว่าเป็นพ้ืนทีช่่องทางส�าคญัในการหลัง่ไหลเข้ามาของปัญหาเหล่านี ้และ

ได้มมีาตรการในเชงิการป้องกนัปราบปรามเป็นแนวทางหลัก ในการด�าเนนิงาน 

หากแต่มาตรการในกล่าวนัน้ในแง่หนึง่กลบักระทบต่อการเคล่ือนย้ายแรงงาน และ

ทรพัยากร ตลอดจนสนิค้า ซึง่กระทบต่อความมัน่คงในเชิงเศรษฐกิจอย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ และได้กลายเป็นปัญหาในเชิงการจัดการของรัฐที่ต้องหาทางออก 

ในระยะต่อไป

ในขณะทีเ่มยีนมาร์เองมองว่าปัญหาเหล่านีเ้ป็นผลพวงส�าคญัจากสูร้บ โดย

ยาเสพตดินัน้ ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของกลุม่ชาติพนัธุเ์พือ่สนบัสนนุการท�า

94 สุมาลี ปิตยานนท์. ตลาดแรงงานไทยกับนโยบายรัฐ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. หน้า 300-362
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สงคราม ส่วนการลกัลอบหลบหน ีเข้าเมอืงนัน้ส่วนหนึง่กม็าจากการหนภียัสงคราม 

และบางส่วนกถ็กูมองว่าเป็นการหลบหนอีอกนอกประเทศเพือ่เคลือ่นไหวต่อต้าน

รฐับาล ดงันัน้ ปัญหาต่างๆ เหล่านีจ้ะได้รับการคลีค่ลายเมือ่สงครามจบสิน้ลงโดย

รฐับาลสามารถขจดัอทิธพิลในพืน้ทีข่องกลุม่ชาตพินัธ์ุและควบคมุพืน้ทีไ่ด้ทัง้หมด 

ดังนั้น เมื่อกองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อ่อนก�าลังลง รัฐบาลสามารถเข้าไป

ควบคุมพืน้ทีท่างยทุธศาสตร์ตามแนวชายแดนได้ส�าเรจ็ ประกอบกบัการเปิดพืน้ที่

ทางการเมอืงให้กบักลุม่ชาตพัินธุใ์นกตกิาการเมอืงใหม่ ก็ท�าให้สถานการณ์ในพ้ืนท่ี

ชายแดนเปลีย่นไป โดยกองทพัสามารถขบัเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกจิโดยอาศยั 

แรงผลักดันจากภายนอกประเทศในลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในการบริหารจัดการชายแดนมากขึ้น ประเด็นที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ

ความมัน่คงชายแดนจงึถกูจดัล�าดบัความส�าคญัใหม่ โดยปัญหาความมัน่คงใหม่ได้

กลายเป็นสิง่ทีรั่ฐบาลและกองทพัให้ความส�าคัญมากขึน้ 

การให้ความส�าคัญกับปัญหาความมั่นคงใหม่ของรัฐบาลและกองทัพ 

เมยีนมาร์ได้แสดงให้เห็นในหลายโอกาส อาทิ 

การเดินทางเยือน

พลเอก Min Aung Hlaing เยือนไทย

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2555

ประเด็นหารอื

ให้ความม่ันใจกบัพฒันาการทีด่ขีึน้ของปัญหา

ความขดัแย้งกบักลุ่มชาตพินัธุแ์ล้ว ยงัได้แสดง

เจตจ�านงที่ชัดเจนที่ต้องการจะพัฒนาความ

ร่วมมอืกบักองทพัไทยในการพฒันาและจดัการ

พื้นที่ชายแดน ทั้งในเรื่องของการเปิดด่าน

ชายแดนเพิ่มเติม และความร่วมมือเกี่ยวกับ

การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม

ข้ามแดนต่างๆ95

95 Alternative ASEAN Network on Burma. Burma Bulletin (January, 2012). [online]. 2012. Available from: 

http://www.altsean.org/Docs/PDF%20Format/Burma%20Bulletin/January%202012%20Burma%20Bulletin.pdf
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96 คมชัดลึกออนไลน์. ‘ยิ่งลักษณ์’ต้อนรับ’เต็งเส่ง’-ถกทวิภาคี. [ออนไลน์]. 2012. แหล่งที่มา: http://www.komchadluek.

net/detail
97 คนเครือไท. นายกย่ิงลักษณ์เยือนเมียนมาร์ ติดตามความคืบหน้าท่าเรือน�้าลึกทวาย. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา: 

http://www.khonkhurtai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1598:2012-12-18-09-16-

13&catid=34:2009-11-23-07-01-45
98 Bangkok Post. General hails ‘best ever’ relations. [online]. 2013. Available from: http://www.bangkokpost.

com/lite/topstories/370214/favicon.ico

กระชบัความร่วมมอืในทางเศรษฐกจิ การเปิด

ด่านผ่านแดนเพิม่เตมิ ความร่วมมอืด้านแรงงาน 

โดยฝ่ายไทยได้รับท่ีจะดูแลแรงงานเมียนมาร์

ด้วยความเป็นธรรม และมสีทิธภิายใต้กฎหมาย

ไทย รวมถงึความร่วมมอืด้านพลงังงาน96

ประธานาธิบดี Thein Sein เยือนไทย 

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2555

พลเอก Min Aung Hlaing เยอืนไทย 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2556

ประเด็นหารอืการเดินทางเยือน

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร เยือน

เมียนมาร วันที่ 17 ธันวาคม 2555

การผลกัดนัความมอืทางในการพฒันาท่าเรอื

น�า้ลึกและนคิมอตุสาหกรรมทวาย การบรรลุ

ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาตาม 

แนวชายแดน โดยเฉพาะการลกัลอบค้ายาเสพตดิ  

การปกป้องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

ชาวเมียนมาร์ในไทยและความช่วยเหลือแก่

ชาวเมียนมาร์ที่หลบหนีภัยสงครามในพื้นที่

กลุม่ชาตพินัธุ์97

สนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวชายแดน เสนอความร่วมมือในการ

แก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายการพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดนในด้านเกษตรกรรมและ

การค้าชายแดน98  
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99 ส�านกัข่าวประชาไท. ผบ.สส.เมยีนมาร์เข้าพบหวัหน้า คสช. – มัน่ใจไทยจะท�าได้ตามโรดแมป.[ออนไลน์]. 2557. แหล่งทีม่า: http://

www. prachatai.com/journal/2014/07/54415

ประเด็นหารอืการเดินทางเยือน

พลเอกMin Aung Hlaing เยือนไทย

ระหว่างวนัที ่3-5 กรกฎาคม 2557

การจดัระเบยีบตามแนวบรเิวณชายแดนและ

การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ การ

ปราบปรามการค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ

สงคราม รวมถงึความร่วมมอืตามแนวทางการ

บริหารจัดการชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ อาวุธสงคราม รวมถึงความร่วมมือ 

ตามแนวทางการบรหิารจดัการชายแดนให้เป็น

เขตเศรษฐกิจพเิศษ99

จะเห็นได้ว่าประเด็นการหารือระหว่างผู ้น�าระดับสูงของไทยและ 

เมียนมาร์หลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา แม้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศ

ต่างให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน 

โดยโครงการที่ได้รับการกล่าวถึงเสมอคือการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและเขตนิคม

อุตสาหกรรมทวายและการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติมระหว่างกัน ตลอดจนการ 

เชิญชวนนักลงทุนชาวไทยให้เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 

เขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน อย่างไรกด็ ีจะพบว่าประเดน็ความมัน่คงใหม่

ได้ถูกพูดถึงทุกครั้งในการหารือ โดยประเด็นส่วนใหญ่จะพูดถึงความร่วมมือใน

เรื่องการจัดการแรงงานและการปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน โดยเมียนมาร์จะ

ให้ความส�าคัญกับการดูแลแรงงานเมียนมาร์ในไทยเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้สะท้อน

ให้เห็นว่ามุมมองด้านความมั่นคงชายแดนของเมียนมาร์ได้เปลี่ยนไปแล้ว โดย 

เมยีนมาร์ได้หันมาให้ความส�าคญักบัปัญหาความมัน่คงใหม่ต่างๆ มากขึน้ ตลอดจน 

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยแนวทางที่รัฐบาลเมียนมาร์ให้ความส�าคัญมาก

ก็คือการร่วมมือกับไทยในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน
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4.4.2 ให้ความส�าคัญกับการปักปันเขตแดนมากขึ้น

 กล่าวได้ว่าเมยีนมาร์ได้ให้ความส�าคญักบัการปักปันเขตแดนมาตลอด

นับตัง้แต่ได้รบัเอกราชจากองักฤษ และปัจจบัุนก็สามารถบรรลขุ้อตกลงระหว่าง

ประเทศในการก�าหนดเขตแดนถาวร (fixed boundary) กับหลายประเทศ โดย

ประเทศแรกที่เมียนมาร์สามารถบรรลุข้อตกลง ได้แก่ ประเทศจีนในปี 2503 

รวมความยาว 2,226.85 กิโลเมตร และได้บรรลุข้อตกลงการปักปันเขตแดน

ในแม่น�้าโขงกับประเทศลาวในปี 2537 รวมความยาว 234.91 กิโลเมตร กับ 

บังคลาเทศได้บรรลุข้อตกลงทั้งเขตแดนแม่น�้านาฟและเขตแดนทางบกอื่นๆ  

ในปี 2541 รวมความยาว 271.92 กโิลเมตร ปัจจุบนัยงัเหลอืการปักปันเขตแดน

กับประเทศอินเดียที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยส�าเร็จไปเพียง 1,377.31 กิโลเมตร จาก

ทัง้หมด 1,452.93 กโิลเมตร และประเทศไทยทีปั่กปันแล้วเสร็จบริเวณแม่น�า้สาย 

และแม่น�้ารวกเพียง 43.44 กิโลเมตร ในปี 2534 จากทั้งหมด 2,098.14 

กิโลเมตร100 จะเห็นได้ว่าในบรรดาประเทศต่างๆ ที่อยู่รายล้อมเมียนมาร์นั้น  

ต่างได้มคีวามตกลงร่วมกนัในการ ปักปันเขตเกอืบท้ังหมดแล้ว เหลือเพียงอนิเดีย

ที่ยังไม่ได้ปักปันอีกเพียงเล็กน้อย แต่ยังเหลือการปันปันเขตแดนกับไทยอีกกว่า 

2,000 กโิลเมตร หรอืเกือบท้ังหมดของเส้นเขตแดนระหว่างไทย-เมยีนมาร์เลยกว่็าได้

ที่ผ่านมาในประวัตศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเมียนมาร ์

น้ันมักพบว่าประเด็นเรื่องความชัดเจนของขอบเขตพ้ืนท่ีอ�านาจรัฐมักเป็น

ชนวนเหตุส�าคัญของการก่อสงครามระหว่างประเทศได้ ความส�าคัญของการ

ปักปันจึงเป็นการป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น ส�าหรับกับ

ประเทศไทยแล้ว การรุกล�้าเขตแดนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของกองก�าลังต่างๆ 

อนัเนือ่งมาจากปัญหาการต่อสูร้ะหว่างทหารเมยีนมาร์กับกองก�าลงักลุม่ชาตพินัธุ์ 

ซึ่งบ่อยคร้ังท่ีน�าไปสู่การปิดด่านพรมแดน ซึ่งท�าให้ฝ่ายความม่ันคงของไทย

จ�าเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและป้องกันความขัดแย้งที่อาจบานปลายต่อไปได้ 

100 Hla Tun Aung, 2003: 2-14
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อีกทั้งความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนยังท�าให้พื้นที่จ�านวนไม่น้อยไม่สามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 

ในเชงิเศรษฐกิจ อาท ิการเปิดจุดผ่อนปรนเพ่ิมเติมเพือ่เป็นช่องทางในการด�าเนนิ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ การพฒันาศนูย์กลางทางเศรษฐกจิใหม่ๆ  

บรเิวณชายแดนท้ังแหล่งจับจ่ายซือ้สนิค้า และการเป็นช่องทางส�าคญั เพือ่การเพิม่ 

ปรมิาณการค้าชายแดน นอกจากนี ้ทีด่นิบริเวณชายแดนส่วนใหญ่ซ่ึงไม่สามารถ

ครอบครองกรรมสทิธิโ์ดยเอกชนได้ ท�าให้การลงทนุทีเ่กิดขึน้มกัจะเป็นการลงทนุ

ขนาดเล็กเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น 

นอกจากนี้ พื้นที่บางแห่งที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งถูกอ้างกรรมสิทธ์โดย

ทั้งสองประเทศ ยังกลายเป็นพื้นที่ที่อ�านาจรัฐของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเข้าไป

ควบคุมได้อย่างเต็มที่ ท�าให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นแหล่งของการท�าผิดกฎหมาย 

เช่น พื้นที่เกาะกลางล�าน�้าเมยที่ได้กลายเป็นแหล่งติดต่อในการค้ายาเสพติด 

รายย่อย หรือซุกซ่อนสินค้าหนีภาษีเพ่ือรอโอกาสในการลักลอบขนเข้าประเทศ

ต่อไป การเข้าไปกวาดล้างอาชญากรรมดังกล่าวต้องด�าเนินการผ่านการยินยอม

จากทั้งสองฝ่ายคือทั้งไทยและเมียนมาร์ ท�าให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความ

ล่าช้า เต็มไปด้วยขั้นตอน/ ระเบียบการทางราชการมากมาย อาชญากรรม 

ดังกล่าวจึงสามารถหลุดรอดและด�าเนินการต่อเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบัน  

นอกจากนีแ้ล้ว ความไม่ชดัเจนของเส้นเขตแดนนีใ้นบางคร้ังกลับกลายเป็นข้ออ้าง

ของนักธุรกิจบางกลุ่มในการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ในประเทศเมียนมาร์ อาทิ 

การขยายพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรโดยพละการ ซ่ึงอาจเกิดผลบานปลาย

และน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ 

ดังนั้น เมื่อมองจากมุมมองของรัฐบาลเมียนมาร์ชายแดนที่ติดกับ

ประเทศไทยจึงเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ 

จึงไม่แปลกที่เมื่ออิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนลดลงและ

รัฐบาลสามารถเข้ามาควบคุมจัดการพื้นที่ชายแดนได้เกือบทั้งหมดในปัจจุบัน 
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ประเด็นเรื่องของการปักปันเขตแดนจึงกลายมาเป็นประเด็นที่รัฐบาลเมียนมาร์

ให้ความส�าคัญอยู่ในล�าดับต้นๆ เห็นได้จากประเด็นการหารือของผู้น�าระดับสูง

ระหว่างไทย-เมียนมาร์ในหลายเวทีที่ทางฝ่ายเมียนมาร์มักยกประเด็นเร่ืองการ

ปักปันเขตแดนขึ้นมาหารือเสมอ โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนการเยือนของผู้น�า

ระดับสูงในสภาของทั้งสองประเทศ โดยนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธาน

รฐัสภา เดนิทางเยอืนเมยีนมาร์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวนัท่ี 17–20 มถุินายน 

2556 และนาย Khin Aung Myint ประธานสภาชาติพันธุ ์แห่งเมียนมาร์  

เยือนไทยในวันที่ 4 กันยายน 2556 โดยประเด็นหารือหลักท่ีถูกหยิบยกข้ึนมา 

หารือในการเยือนทั้งสองครั้งต่างมีเรื่องของการปักปันเขตแดนรวมอยู่ด้วย 

ทั้งสิ้น รวมถึงการเยือนไทยของ พลเอก Min Aung Hlaing วันที่ 17 กันยายน 

2556 ที่ทางฝ่ายเมียนมาร์ได้ เร่งรัดการเจรจาปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จ 

อีกครั้ง101 เป็นต้น

  4.5 สรุป: สภาพแวดล้อมใหม่ทางการเมืองเมียนมาร์กับทิศทาง   
              ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

หลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปในปี 2553 ท�าให้เมยีนมาร์มีรฐับาลพลเรอืนขึน้มา 

บริหารประเทศโดยใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยกลุ่มอ�านาจ

ต่างๆ สามารถเข้ามาจัดสรรอ�านาจในเวทีการเมือง โดยมีรัฐบาลพลเรือนเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการขับเคลื่อนประเทศแทนที่กองทัพ

เมียนมาร์ ที่เคยเป็นเพียงสถาบันทางการเมืองเดียวท่ีผูกขาดอ�านาจทั้งหมดใน

ประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านนี้ กองทัพก็ยังคงมี

อทิธพิลในกระบวนการอยูไ่ม่น้อยโดยเฉพาะในฐานะผู้น�านโยบายไปสู่การปฏบิติั 

101  Bangkok Post. General hails ‘best ever’ relations. [online]. 2013. Available from: http://www.bangkokpost.

com/lite/topstories/370214/favicon.ico
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ดังน้ัน การพิจารณาทิศทางนโยบายของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบัน จึงต้อง

พิจารณาทั้งท่าทีของรัฐบาลพลเรือนตลอดจนเสียงเรียกร้องจากกลุ่มการเมือง

ต่างๆ ควบคู่กับท่าทีและผลประโยชน์ของกองทัพด้วย อาจกล่าวได้ว่าการ

เปลีย่นแปลงหลงัการเลอืกตัง้ในปี 2553 นี ้เปรยีบเสมอืนการเปลีย่นแปลงภมูทิศัน์ 

ทางการเมอืงใหม่ ซึง่จะกลายเป็นกรอบการวเิคราะห์ในกระบวนการเชงินโยบาย

ของเมียนมาร์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันจะพบว่านโยบายของรัฐบาลนั้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศเป็นส�าคญั โดยมุง่ดึงดดูการลงทนุจากต่างประเทศ เพือ่เป็น

กลไกส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนลดอัตราการว่างงาน 

ของประชาชน โดยหน่ึงในมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินี้ก็คือ  

การสร้างสนัตภิาพให้เกดิขึน้ในประเทศ โดยเฉพาะการยตุกิารสูร้บระหว่างรฐับาล

กับกองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน ซ่ึงเป็นแหล่งการลงทุน

ที่มีศักยภาพของประเทศ และเปิดพื้นท่ีในเวทีการเมืองให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี ้

เข้ามาต่อรองผลประโยชน์ในเวทีการเมืองแทน ซึ่งรัฐบาลก็สามารถบรรลุ

เป้าประสงค์ได้ตามล�าดบั ซึง่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในพืน้ทีช่ายแดนของประเทศ 

นัน้เปล่ียนไป จากพืน้ทีท่ีเ่ป็นสนามรบกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีมศีกัยภาพในทางเศรษฐกจิ 

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่

ทางการเมืองน้ีพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซ่ึงถือเป็นพื้นที่ก�าหนดยุทธศาสตร์

ความมัน่คงระหว่างกนัจงึก�าลงัเปลีย่นแปลงไป โดยมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิสันติภาพ

ที่เพิ่มมากขึ้น และมีการขยายตัวของการค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของพื้นที่ชายแดนนี้ ส่งผลต่อมุมมองและ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของกองทัพเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน โดยจากเดิมท่ี

กองทัพให้ความส�าคัญกับการจัดการความมั่งคงภายใน โดยการจ�ากัดและ 

ลดทอนอิทธิพลของกองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเข้าพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสถาปนาอ�านาจรัฐให้เข้มแข็ง มาเป็นการแสวงหา



164

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์

ความร่วมมือจากภายนอกประเทศเพื่อรับมือกับปัญหาความม่ันคงใหม่ ท้ังการ

ควบคมุอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ การดแูลสวสัดภิาพของแรงงานชาวเมยีนมาร์ 

ในไทย ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีช่ายแดนเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้

กบัประชาชน ซ่ึงจะส่งผลต่อสนัตภิาพในระยะยาว นอกจากนี ้กองทพัเมยีนมาร์ 

ยังหันมาเอาจริงเอาจังกับการปักปันเส้นเขตแดน ซ่ึงมองว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด

เป็นประเด็นพิพาทระหว่างประเทศ และความไม่ชัดเจนของเขตแดนยังจ�ากัด 

ศักยภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายแง่มุม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 

สภาพแวดล้อมทางการเมืองเมียนมาร์ที่เปลี่ยนไปหลังปี 2553 นี้ ได้น�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความมั่งคงชายแดนของเมียนมาร์ด้วย โดยม ี

แนวโน้มที่จะแสวงหาความร่วมมือกับไทยในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 

ในประเด็นปัญหาความมั่นคงใหม่ ตลอดจนแสวงหาข้อตกลงในการเจรจา 

เพื่อปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จ
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แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์

ความมั่นคงร่วมไทย – เมียนมาร์

จากส่วนท่ี 2 - 4 เปรียบเสมือนการส�ารวจสภาวะแวดล้อมภายใน

ประเทศไทย ว่าได้มีการด�าเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง ทั้งการด�าเนินงานตาม

กรอบแผนการด�าเนนิงานของทัง้ 3 ประชาคมหลกั และการด�าเนนิงานตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 รวมทั้งกลไกด้านความร่วมมือ 

ทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมาร์ ที่ได้มีการด�าเนินงานไปแล้วเกือบทุกด้าน 

ในส่วนของเมียนมาร์นั้น พบว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วมีทิศทางไปในทางท่ีดี

มากขึน้ ทัง้การเปิดเสรทีางด้านสือ่มวลชน การปล่อยตวันกัโทษการเมอืง และการ

อนญุาตให้ใช้ภาษาถิน่เป็นภาษาท่ีสองในการเรยีนการสอน เป็นต้น อย่างไรกต็าม 

เมียนมาร์ยังคงมีปัญหาภายในประเทศอีกหลายปัญหาที่รอการแก้ไข อาทิ การ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาชนกลุ่มน้อย ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน การแบ่งปันพืน้ทีท่�ากนิ และความขดัแย้งระหว่างชาวพทุธและ

มุสลิมบริเวณรัฐยะไข่ รวมทั้งการปักปันเขตแดน เป็นต้น อีกทั้งในปีนี้ (2557) 

เมียนมาร์เป็นประธานอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีต่อเมียนมาร์ในการเปิดรับ

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะเป็นการสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้แก่เมียนมาร์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

ทัง้นี ้เอกสารวชิาการแนวทางการสร้างยทุธศาสตร์ความมัน่คงร่วมไทย -

เมียนมาร์ เป็นการรวมรวบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการใช้จัดท�ายุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคงร่วมระหว่างไทยและเมียนมาร์ ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติของ

ส่วนที่ 5
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ทั้ง 2 ประเทศ คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

วัฒนธรรม โดยน�าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ได้จุดแข็ง  

(strength) จดุอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และอปุสรรค (threat)  

เพือ่จะได้ทราบแนวทางทีชั่ดเจนมากยิง่ขึน้  ในการจดัท�ายทุธศาสตร์ความมัน่คงร่วม 

ไทย-เมียนมาร์ต่อไปในอนาคต

ด้านการเมืองและความมั่นคง 

(ปัจจัยภายใน)

จุดแข็ง (strength)

- การแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องของทั้ง 2 ประเทศ

- มกีลไกทวภิาค ีอาทิ คณะกรรมาธกิารร่วมไทย-เมยีนมาร์ (Thailand -  

Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation - JC) และ 

คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee - JBC) ในส่วนของ 

กองทพัไทยได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการระดบัสงู (High Level Committee: HLC)

จุดอ่อน (weakness)

- สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่มีความชัดเจน

- ปัญหาเส้นเขตแดนจุดที่เป็นปัญหาใหญ่มีอยู่ประมาณ 5 แห่ง ได้แก่  

ดอยลาง จ.เชียงใหม่ แม่น�้าเมย จ.ตาก ด่านพระเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี  

บริเวณแม่น�้าปากจั่น จ.ระนอง และเนิน 491 จ.ชุมพร

(ปัจจัยภายนอก)

โอกาส (opportunity)

-  มหาอ�านาจมีแนวโน้มให้ความส�าคัญกับเอเชียเพิ่มขึ้น

-  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 
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- ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศของเมียนมาร์ ไปสู่

ความเป็นประชาธิปไตย 

-  นโยบายและยุทธศาสตร์การเปิดประเทศของเมียนมาร์ ดังนั้นหาก

การสู้รบมีแนวโน้มไปในทางท่ีดีมากข้ึนแล้ว ก็น่าจะท�าให้จ�านวนผู้อพยพจาก

ภัยสงคราม หรือผู้พลัดถ่ินลดลง ซึ่งเป็นผลเชิงบวกหากเกิดการปรองดองใน

กระบวนการทางการเมืองกับชนกลุ่มน้อย

อุปสรรค (threat) 

- ปัญหาความหวาดระแวงระหว่างไทย - เมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน

- ปัญหายาเสพติดท่ีบริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ที่เป็นแหล่ง

ล�าเลียงยาเสพติด

ด้านเศรษฐกิจ 

(ปัจจัยภายใน)

จุดแข็ง (strength)

- ประเทศไทยมีแผน/ นโยบายการลงทุนที่ชัดเจน

- มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจสูง 

- การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละการเกษตรท่ีมปีระสทิธภิาพ 

- มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนมากเพียงพอ

- ทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยมีคุณภาพ

- มีกลไกความร่วมมือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย - 

เมยีนมาร์ (Joint Trade Commission - JTC) ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ 

ทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม
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จุดอ่อน (weakness)

- ความรู้ความเข้าใจจากนักลงทุนไทยในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์

- ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง

(ปัจจัยภายนอก)

โอกาส (opportunity)

- การพัฒนาทางการค้าโดยเฉพาะการค้าบริเวณชายแดนไทย-เมยีนมาร์

ที่นับวันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- เมียนมาร์มีการปรับนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงุทน และดึงดูด

นักลงทุนจากต่างประเทศ 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การเชื่อมโยง East 

West Economic Corridor (Connectivity) 

- การท่องเที่ยว มีโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดน สร้าง

รายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

อุปสรรค (threat)

- การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์

ลกัลอบเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย หรอืหากในอนาคตเมยีนมาร์เปิดประเทศอย่าง

จรงิจังและมีการพฒันาโครงสร้างภายในประเทศ จงึอาจมคีวามต้องการแรงงาน

กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจท�าให้ไทยขาดแคลนแรงงานได้

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

(ปัจจัยภายใน)

จุดแข็ง (strength)

- ไทยและเมียนมาร์มีจุดร่วมท่ีน่าจะท�าให้เป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ นั่นคือ 

การมีเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง
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กันมาก

- ศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ต่าง ๆ โดยไทยและเมียนมาร์ต่างมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ และคน

เมียนมาร์เคร่งครัดในหลักธรรมค�าสอนของศาสนา

- ความร่วมมือทางด้านวิชาการ สาธารณสุข

จุดอ่อน (weakness)

- ความสามารถทางภาษาที่คนไทยยังไม่เข้าใจหรือไม่สามารถใช้ภาษา

ประเทศเพื่อนบ้านได้

(ปัจจัยภายนอก)

โอกาส (opportunity)

- การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการจะน�ามาสู่การสร้างความรู้

ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

อุปสรรค (threat)

- การรับมือกับความมั่นคงรูปแบใหม่ของทั้ง 2 ประเทศ

  5.1  สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและเมยีนมาร์ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีดี่ ซึง่

ทีผ่่านมามกีารเดนิทางเยอืนของผูน้�าระดบัสงู ทัง้ในระดบัสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 

ผูน้�าทางการเมอืง และผูน้�าเหล่าทพั ท้ังนี ้นโยบายการต่างประเทศของไทยทีม่ต่ีอ

เมยีนมาร์เป็นไปในลกัษณะเพ่ือส่งเสรมิความสมัพนัธ์ของทัง้ 2 ประเทศในทกุมติิ 

โดยไทยให้การสนับสนุนเมียนมาร์ในด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์ การศึกษา  

การพัฒนาทกัษะด้านอาชพี ความร่วมมอืทางวชิาการ และการเสรมิสร้างความมัน่คง 

และม่ังค่ังของเมยีนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาบรเิวณแนวชายแดน อาทิ 
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โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวชายแดน โครงการปศุสัตว์ และการพัฒนา 

โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก เป็นต้น 

นอกจากน้ี การที่เมียนมาร์เปิดประเทศมากข้ึนนั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุด

คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น เมียนมาร์จึงหันมาให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาบุคลากร โดยมีประเทศไทยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของ 

เมียนมาร์ในด้านการเปิดตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการต่างประเทศของไทย 

ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศของเมยีนมาร์ 

เพือ่เตรยีมความพร้อมการจดัประชมุระหว่างประเทศ และรองรับการเป็นประธาน 

อาเซียน และธนาคารแห่งประเทศไทยเจรจากับธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ 

เพือ่ให้สกลุเงนิไทยเป็นสกลุเงนิกลางในการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 

ปัจจุบันเมียนมาร์มีบทบาทน�าในเวทีระดับต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ  

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Summit) การจัดประชุม World Economic 

Forum (WEF) on East Asia ประจ�าปี 2556 และการเป็นประธานอาเซียน 

เป็นต้น ทัง้น้ี เมือ่เมียนมาร์มทีศิทางการเปลีย่นแปลงไปสูป่ระชาธปิไตยทีช่ดัเจน

ขึ้น จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น อาทิ สหภาพยุโรปมีมติยกเลิก

มาตรการคว�า่บาตร และประเทศญีปุ่น่ให้การสนบัสนนุพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และพลังงาน รวมทัง้ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ ทีห่นัมากระชบัความสมัพนัธ์ 

กบัเมียนมาร์มากขึน้ ดังนัน้ไทยและเมียนมาร์ในอนาคตอนัใกล้จงึมคีวามส�าคญัใน

การเป็นประตเูชือ่มโยงอาเซยีน (ASEAN Connectivity) กบัประเทศมหาอ�านาจ 

อืน่ๆ อาท ิจนี อนิเดยี รวมทัง้เชือ่มโยงอาเซยีนไปยงัภูมภิาคอืน่อกีด้วย ซึง่ไทยและ 

เมยีนมาร์สามารถใช้กลไกต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมอืของอาเซียน อาท ิกรอบ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion : GMS) โครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก  
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(East - West Economic Corridor : EWEC) โครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย 

เป็นต้น โดยปัจจบัุนไทยให้ความช่วยเหลอืในการซ่อมแซมถนนตามแนวชายแดน

แม่สอด-เมียวดี การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์ยังไม่มีภาคการผลิตภายในประเทศ ดังนั้นจึง 

น�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยมาโดยตลอด ซ่ึงส่งผลให้การค้า

บริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศมีมูลค่าการค้าขายที่สูง ซึ่งโครงสร้างธุรกิจ 

ของไทยท่ีเข้าไปในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะธุรกิจขนาดกลางและ 

รายย่อย (SMEs) ประกอบกับปัจจุบันเมียนมาร์มีนโยบายห้ามภาครัฐเข้ามา 

ท�าธุรกิจ จึงถือเป็นโอกาสและช่องทางแก่นักธุรกิจ รายใหม่ อย่างไรก็ตาม  

การเปิดประเทศของเมยีนมาร์อย่างเป็นทางการนัน้ อาจเป็นอปุสรรคแก่นกัธรุกจิ

รายย่อยของไทยได้เช่นกนั เนือ่งจากมกีารแข่งขนัในตลาดสูงขึน้ และมคีูแ่ข่งเป็น

นายทุนต่างชาติ อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน มากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลไทยจะต้อง 

มีความชัดเจนในการสนับสนุนการค้า การลงทุนในเมียนมาร์เพื่อขยายโอกาส 

การลงทุนและการแข่งขันให้นักธุรกิจไทยด้วย 

  5.2 ก้าวย่างต่อไปของความสัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์

จากทีมี่การเปลีย่นแปลงสถานการณ์ในเมยีนมาร์อย่างรวดเร็วนัน้ ท�าให้

คนไทยต้องปรับมุมมองต่อเมียนมาร์มากขึ้น รวมทั้งเมียนมาร์ยังเป็นที่น่าสนใจ

ของนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอ�านาจ ซึ่งไทยควรจะมีการ 

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อแสดงบทบาทส�าคัญในฐานะตัวกลาง (Mediator)  

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาร์และสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นเพื่อ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) และความเข้าใจ (Understanding) ผ่านความ 

ร่วมมอื (Cooperation)  ในทกุกรอบความร่วมมอืทีม่ผ่ีานกลไกของรฐั และกลไกอ่ืน 

ที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) ทั้งนี้ ในอดีตเมื่อเกิดการสู้รบตามแนวชายแดน
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ทีท่�าให้ชนกลุม่น้อยลีภ้ยัมาในศนูย์อพยพฝ่ังไทยจ�านวนมาก เป็นการสร้างความ

คลางแคลงใจให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ในขณะนั้นว่าไทยร่วมกับสหรัฐฯ สนับสนุน

ชนกลุ่มน้อยเพื่อต่อต้านรัฐบาล ดังนั้น เมื่อเมียนมาร์มีการปฏิรูปประเทศและ 

มีการวางอาวุธของชนกลุ ่มน้อยท่ีหันมาใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างความ

ปรองดองให้เกดิขึน้ในประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นปัจจัยเชงิบวกต่อการ

พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัเมยีนมาร์ผ่านกลไกทีม่ใีนทกุระดับ อาท ิกลไก

ของกองทพั โดยเฉพาะในส่วนของการปฏบิตัภิารกจิทางทหารทีไ่ม่ใช่สงครามใน

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาร์กีส ถือเป็นบทบาทที่โดดเด่นของกองทัพ 

และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 

อกีทัง้ในระดบัประชาชนตามแนวชายแดนกม็กีารให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

ท�าให้การทูตภาคประชาชนระหว่างคนไทยกับเมียนมาร์ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์พยายามพิสูจน์ความตั้งใจในการพัฒนาประเทศ

รองรับการหล่ังไหลเข้ามาของนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนั้น เมียนมาร์ยังเป็น 

ทีส่นใจของประเทศมหาอ�านาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่สหรฐัฯ ทีใ่ห้ความสนใจภายใต้ 

กรอบเจรจาแบบพหุภาคี และยังมีจีนซึ่งถือว่าเป็นมหามิตรในการให้ความ 

ช่วยเหลอืมาตัง้แต่ดัง้เดมิ เมยีนมาร์จงึกลายเป็นแม่เหลก็ดึงดูดมหาอ�านาจเข้ามา 

ในภูมิภาคอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์ในแต่ละมิติ จะเห็นได้จาก

การก�าหนดนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ ท่ีมีแนวโน้มเปิดกว้าง

มากขึ้น เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ และสร้างศักยภาพ

เพื่อรองรับการลงทุน
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ทีม่า: บทความวเิคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คงของประเทศรายสปัดาห์ ฉบบัที ่ 6/56 ห้วง 19-25 พฤศจกิายน 
2555 เรื่อง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนอาเซียน : โอกาสต่อไทยและเมียนมาร์

แผนภาพที่ 5.1 การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อแสดงบทบาทส�าคัญในฐานะ

ตัวกลาง (Mediator)

 ส�าหรับการรองรับโอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จากการ 

ที่ประเทศเมียนมาร์มีภูมิศาสตร์ท่ีดีท่ีเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่

อย่างจีน และ อินเดีย รวมถึงยังเชื่อมติดกับประเทศไทยด้วย ซ่ึงการเชื่อมโยง 

(Connectivity) คือสิ่งที่เป็นโอกาสอันดีที่เมียนมาร์สามารถสร้างประโยชน์

ให้แก่อาเซียนได้และเมียนมาร์เองก็จะได้รับผลดีจากการเชื่อมโยงนี้เช่นกัน  

ดังนั้น เมียนมาร์จึงได้มีการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับโอกาสนี้ โดยเขต 

เศรษฐกิจพิเศษและโครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย จะสามารถเชื่อมเส้นทางการ

พัฒนาของเมียนมาร์เข้ากับไทย ขณะที่เขตเศรษฐกิจเจ้าผิวจะเชื่อมโยงอาเซียน

กับประเทศจีน ในขณะเดียวกัน ประชาชนชาวเมียนมาร์ในเวลานี้ ได้รับโอกาส

มากมายจากการเปิดประเทศ โดยมีเสรีภาพได้ท�าในสิ่งที่พวกเขาต้องการ 

มากขึน้ อย่างเช่นการประกอบธรุกจิ การเลอืกทีจ่ะเรยีนในสิง่ทีช่อบ หรอืแม้กระทัง่

การเดนิทางไปประกอบอาชพีในต่างแดน ชาวเมยีนมาร์ต่ืนตัวกบัการเข้ามาของ 
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ต่างชาติมากขึน้ และพร้อมอ้าแขนยอมรบัทัง้นกัลงทนุต่างชาติ การลงทนุต่างชาติ 

และความรู้จากต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ

ในด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยเป็นไปในลักษณะส่งเสริม 

ความสมัพนัธ์กบัเมยีนมาร์ในทกุด้าน ซึง่ในด้านความมัน่คงนัน้ กระทรวงกลาโหม

ของไทย มีนโยบายมุ่งเน้นการด�าเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร เพื่อเสริมสร้าง

ความม่ันคงและขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศ 

เพื่อนบ้านให้มากขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือ

ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยจัดต้ังคณะกรรมการระดับสูง  

(High Level Committee : HLC) ระหว่าง 2 กองทัพ 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกรอบทวิภาคีในส่วนที่กองทัพรับผิดชอบ 

2 ระดบั คือ คณะกรรมการชายแดนส่วนภมูภิาค (Regional Border Committee : 

RBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่ (Township Border Committee :  

TBC) อย่างไรกต็าม ความเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างภายในประเทศของเมยีนมาร์ 

ท�าให้ไทย ควรมีการประเมินสถานการณ์ภาพอนาคต ที่หากเกิดการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ หรือ นางซูจีชนะการเลือกตั้ง ซ่ึงย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

นโยบาย รูปแบบการด�าเนินงาน รวมทั้งการด�าเนินงานของกองทัพ 

ดังนั้นไทยควรมีแนวทางการวางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และ

ควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนต่อไป ซึ่งกรอบ

ยทุธศาสตร์การต่างประเทศและทศิทางการด�าเนนิงานการต่างประเทศของไทย

จะต้องด�าเนินงานด้านการทูตอย่างสร้างสรรค์ อันจะน�าไปสู่ความเป็นเอกภาพ

ของอาเซียนและความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลก รวมทั้งต้องใช้ยุทธศาสตร์

น�าการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถก�าหนดทิศทางและเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน ให้สอดรบักบันโยบายและยทุธศาสตร์ชาต ิรวมทัง้การด�าเนนิงานการทตู 

ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered Diplomacy) โดยต้อง 

บูรณาการภาคส่วนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน โดยใช้กรอบยุทธศาสตร์ 
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ทัง้ในระดับทวิภาค ีพหุภาค ี และการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนและประชาสงัคม 

ซึ่งจะต้องมีการค้นหาแนวทางสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย- เมียนมาร์  

ที่ต้องมีการสร้างให้เกิดความชัดเจน ดังนั้น การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และ

ผลกระทบเพื่อก�าหนดเป็นภาพอนาคตนั้น ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์หรือแผนงานเพื่อสามารถน�าไปใช้ป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาได้จริงและมีความสอดคล้องถูกต้องในทุกระดับ การก�าหนดยุทธศาสตร์

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ระดับกลาโหม ระดับ

กองทพั และระดบัปฏบิตัิการ โดยทัง้ 4 ระดบัต้องมคีวามประสานสอดคล้องกนั 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ (Synergy)  ทัง้นี้ 

กระบวนการตรวจสอบ 

สภาวะแวดล ้อมจะเป ็น

เครื่องมือส�าคัญที่น�าไปใช้

ในการก�าหนดยุทธศาสตร์

ชาติได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ต่อไป

ถึงแม้ว่าปัจจุบันไทยและเมียนมาร์ได้มีกลไกต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน

พัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ แต่ทั้งนี้การมียุทธศาสตร์

ชาติที่ชัดเจนของทั้ง 2 ประเทศ จะยิ่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกันของ 

ทั้ง 2 ประเทศไปได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในโอกาสอันดี  

ที่เมียนมาร์เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ท�าให้เกิดโอกาสต่อประเทศไทย

โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้การเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์สิ่งส�าคัญ

ประการหนึ่งที่ต้องค�านึงถึง คือ ทัศนคติท่ีเมียนมาร์มีต่อประเทศไทย ซ่ึงผล 

การศึกษาโดยสถาบนัเอเชยีศกึษาฯ ทีท่�าการส�ารวจจากประชาชนชาวเมยีนมาร์ 
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กลุม่ต่างๆ อาทิ กลุม่นกัศกึษา กลุม่แรงงาน พบว่าเมยีนมาร์มองประเทศไทยเป็น

แหล่งเศรษฐกจิและการจ้างงานทีส่�าคญั เป็นแหล่งวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว  

แหล่งบริการด้านสุขภาพและการศึกษา รวมทั้งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน 

ที่ มีความใกล้ชิด และหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็เป ็น

สถานที่อันตรายและมีการกดขี่แรงงาน ในขณะที่ประเทศไทยยังมีทัศนคติ

ทางลบกับเมียนมาร์เนื่องด้วยบทเรียนทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม 

จากทัศนคติของเมียนมาร ์ที่ เห็นว ่าไทยมีความส�าคัญในทุกมิติ  ดังนั้น  

ไทยสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เมียนมาร์ได้ โดยเฉพาะในด้าน 

การศึกษา ด้านสาธารณสุข และทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

ความไว้เนื้อเชื่อใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ

อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ในปัจจบุนั 

ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นท่ีส่งผลกระทบ

ต่อไทย-เมียนมาร์นั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การก�าหนดยุทธศาสตร์ฯ 

ควรมีการทบทวนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน�าไปใช้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีประเทศไทยและเมียนมาร์สามารถขยายกรอบ 

ความร่วมมอืแบบทวิภาคอีอกไปเป็นความร่วมมือแบบไตรภาคเีพือ่รองรบัการเชือ่มโยง 

อาเซยีนได้ในอนาคต อาท ิความร่วมมอืในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของ 3 ประเทศ  

การค้าชายแดน การเชือ่มโยงเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างไทย -  

เมียนมาร์-อินเดีย รวมทั้งการพัฒนาตามแผน GMS Economic Corridors  

ในเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor : EWEC) ทีส่ามารถเชือ่มต่อระหว่างไทย - เมยีนมาร์ - เวยีดนาม (เมอืงดานงั)  

เป็นต้น อย่างไรกต็าม ไทยควรมกีารประเมนิสถานการณ์และภาพอนาคตของเมยีนมาร์ 

ในระยะ 5 - 10 ปี เพื่อสร้างความพร้อมในการมีนโยบายเชิงรุก และยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจนรอบด้าน รวมท้ังควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็น 

ให้ชัดเจนด้วย... 
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