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ค�ำน�ำ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมา
ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนาน ในห้วงที่ผ่านมาเมียนมาร์
ประสบปัญหาด้านการเมืองภายใน น�ำมาซึง่ การถูกคว�ำ่ บาตรจากประเทศตะวันตก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา ปัจจุบนั เมียนมาร์ได้ปรับเปลีย่ นด้านการเมืองการ
ปกครองไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้น กับทั้งมีความพยายามในการแก้ปัญหาด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความพยายามในการ
ใช้วิธีการเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ส่งผลให้สถานการณ์
การสูร้ บระหว่างกองทัพเมียนมาร์และกองก�ำลังชนกลุม่ น้อยบริเวณแนวชายแดน
ระหว่างไทย- เมียนมาร์ระงับลง และมีความมัน่ คงมากยิง่ ขึน้ จากการด�ำเนินการ
ดังกล่าวท�ำให้เมียนมาร์ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตก และได้ผ่อนคลาย
มาตรการบีบบังคับทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาร์ รวมทั้งเมียนมาร์ได้มีนโยบาย
ต้ อ นรั บ การลงทุนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้ า งพื้ นฐาน ระบบการเงิ น
การธนาคาร ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และเนื่องจากเมียนมาร์ยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศเป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่น แหล่งก๊าชธรรมชาติ
น�้ำมัน และ แร่ธาตุต่างๆ ทั้งบนบกและในทะเล ส่งผลให้เมียนมาร์เป็นประเทศ
ทีด่ งึ ดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ การ
เข้าร่วมเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ในปี พ.ศ.2557 นี้ ซึ่งนับเป็นโอกาส
อั น ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยและเมี ย นมาร์
ในทุกด้านทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
ทั้งนี้เอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน คือ สถาบันเอเชียศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ โดยจะเสนอให้เห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์และ
แนวโน้มในการสร้างความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศ
ในอนาคต และจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าไทยและเมียนมาร์ ควรมีการวาง
ยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างให้เกิดแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนของ
ทัง้ 2 ประเทศมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต โดยประเทศไทยควรมีการประเมินสถานการณ์
และภาพอนาคตของเมียนมาร์ในระยะ 5 - 10 ปี เพือ่ ก�ำหนดนโยบายเชิงรุก และ
ยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจนรอบด้าน รวมทัง้ ควรมีหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ
ประเด็นให้ชัดเจน
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ
บทน�ำ
1.1 ควำมเปนมำ
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศไทย
มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีเขตแดนติดต่อ
กับประเทศเมียนมาร์ยาวที่สุดถึง 2,401 กิโลเมตร ดังนั้น การด�าเนินนโยบาย
ระหว่างไทย-เมียนมาร์จึงมีความส�าคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้
จากการที่เมียนมาร์ประสบปัญหาด้านการเมืองภายในในห้วงเวลาที่ผ่านมา น�า
มาซึง่ การถูกคว�า่ บาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกตัง้ แต่เมือ่ ปี พ.ศ.2533
เป็นต้นมา ซึง่ ในห้วงเวลาดังกล่าวนัน้ เมียนมาร์ได้หนั ไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั จีน
และได้รับความช่วยเหลือจากจีนมาโดยตลอด จากการที่ปัจจุบันนั้นเมียนมาร์
ได้เปลีย่ นท่าทีทเี่ ปิดประเทศ และปรับเปลีย่ นด้านการเมืองการปกครองจากระบบ
เผด็จการทหารมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น กับทั้งมีความพยายามในการ
แก้ปญ
ั หาด้านความมัน่ คงภายในประเทศอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะความพยายาม
ในการใช้วิธีการเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนต่าง ๆ หลังจาก
ที่ได้มีการใช้ก�าลังปราบปรามชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้
สถานการณ์การสูร้ บระหว่างกองทัพเมียนมาร์และกองก�าลังชนกลุม่ น้อยบริเวณ
แนวชายแดนระหว่างไทย-เมียนมาร์ ได้ระงับลง ท�าให้ในเวลาต่อมาเมียนมาร์
ได้รับการยอมรับจากชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะชาติตะวันตกซึ่งยินดีในความเป็น
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ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นของเมียนมาร์ และได้มีการด�ำเนินมาตรการผ่อนคลาย
การบีบบังคับทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาร์ ในขณะเดียวกันเองนัน้ เมียนมาร์ยงั ได้มี
นโยบายต้อนรับการลงทุนจากนักลงทุนประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะนักลงทุนไทย
ซึง่ ปัจจุบนั ได้สนใจเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์มากขึน้ โดยเฉพาะส�ำหรับการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นับว่ามีความส�ำคัญทั้งต่อเมียนมาร์เองและประเทศที่
เข้าไปลงทุนด้วย อาทิ การก่อสร้างถนนหนทาง ระบบการเงินการธนาคาร ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้งเมียนมาร์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศเป็นจ�ำนวนมาก เช่น แหล่งก๊าชธรรมชาติ น�ำ้ มัน และ แร่ธาตุตา่ ง ๆ
ทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งยิ่งส่งผลให้เมียนมาร์เป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์เป็นอย่างมาก1
นอกจากนี้ หลังจากที่เมียนมาร์มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ.2553 ได้
น�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ และถือเป็นก้าวแรกของการ
เข้าสูป่ ระชาธิปไตย อีกทัง้ ในปี พ.ศ.2558 ทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไปของเมียนมาร์
ก็ยิ่งจะเป็นตัวชี้วัดและเป็นบทพิสูจน์ที่ส�ำคัญอีกครั้งว่าเมียนมาร์ได้เดินเข้าสู่
เส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตย รัฐบาลของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง มีอายุบริหาร
ประเทศ 5 ปี ขณะนี้เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้ว ซึ่งเมียนมาร์มุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาด้าน การไฟฟ้า การประปา การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน
สถาบันการเงิน และ การสร้างงาน โดยเฉพาะงานที่พึ่งพิงแรงงานจ�ำนวนมาก
ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์อย่างรวดเร็วนั้นท�ำให้คนไทย
ต้องปรับมุมมองต่อเมียนมาร์มากขึ้น ทั้งการพัฒนาประชาธิปไตย การให้ความ
ส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน จนท�ำให้เกิดการวางอาวุธของชนกลุ่มน้อย โดยหันมา
ใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์พยายามพิสูจน์ความตั้งใจในการพัฒนาประเทศ
การเสริมสร้างความมัน่ คงสูค่ วามมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน ระหว่างไทย : เมียนมาร์ การสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน
พ.ศ. 2557 – 2561. นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 10. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. 2557
1
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รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนั้น เมียนมาร์ยังเป็นที่
สนใจของประเทศมหาอ�ำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐฯ ทีใ่ ห้ความสนใจภายใต้
กรอบเจรจาแบบพหุภาคี อีกทั้งยังมีจีนซึ่งถือว่าเป็นมหามิตรในการให้ความ
ช่วยเหลือมาตั้งแต่ดั้งเดิม เมียนมาร์จึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดมหาอ�ำนาจ
เข้ามาในภูมิภาคอาเซียน
ปัจจุบัน เมียนมาร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความส�ำคัญทั้งต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย ไปจนถึงโลกโดยรวม ซึ่งเมียนมาร์
ได้กลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดประเทศมหาอ�ำนาจเข้าแสดงบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินการต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการเปลีย่ นแปลงภายใน
ประเทศเมียนมาร์ในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก็ย่อมส่งผลต่อ
นโยบายของเมียนมาร์ที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นโยบาย
ของไทยจึงต้องสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงภายในของเมียนมาร์ ใน
ทุก ๆ มิติได้เช่นกัน ประเด็นส�ำคัญประเด็นหนึ่งที่ไทย-เมียนมาร์ ต่างมีร่วมกัน
ที่ชัดเจน คือ ปัญหาเส้นเขตแดน โดยจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ อาทิ ในพื้นที่ดอยลาง
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณแม่น�้ำเมย จังหวัดตาก เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะต้อง
น�ำมาขบคิดก็คอื การเจรจาเรือ่ งเส้นเขตแดนในอนาคตจะไม่ได้กระท�ำกับฝ่ายทหาร
แต่จะกระท�ำกับตัวแทนของรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึง่ อาจจะต้องถือว่าเป็น
เรื่องใหม่ส�ำหรับฝ่ายไทย เพราะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่กับการใช้กลไกของทหาร
เช่น RBC แต่หากการเจรจานี้ในอนาคตเป็นกลไกของพลเรือนแล้ว ฝ่ายไทยจะ
เตรียมตัวอย่างไร รวมทั้ง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ที่ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติ
จากเมียนมาร์ท�ำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ประเด็นที่จะต้องน�ำมา
พิจารณาในอนาคตก็คอื หากเมียนมาร์เปิดประเทศพร้อมกับเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
และการลงทุนจากภายนอกแล้ว ย่อมจะน�ำมาสูก่ ารขยายตัวของอุตสาหกรรมใน
เมียนมาร์อย่างแน่นอน จนอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยทีต่ อ้ งพึง่ พา
แรงงานเมียนมาร์ได้ ดังนัน้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรจะตระเตรียมยุทธศาสตร์
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แรงงาน ส�ำหรับการพัฒนาประเทศของไทยในอนาคต
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์นั้น เดิมทีรัฐบาลทหาร
เมียนมาร์มีความไม่ไว้วางใจและหวาดระแวงรัฐบาลไทยอยู่บ้างในประเด็นกรณี
ของกองก�ำลังกลุม่ ชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อยทีอ่ ยูต่ ามตะเข็บชายแดน ซึง่ รัฐบาลทหาร
เมียนมาร์เข้าใจว่าไทยให้การสนับสนุน เนือ่ งจากรัฐบาลไทยมีทา่ ทีไปในทิศทางที่
จะใช้นโยบาย “เขตกันชน” (Buffer Zone) โดยอาศัยกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์
ชนกลุ่มน้อยเป็นตัวกันชน เพื่อกันไม่ให้กองทัพเมียนมาร์เข้ามาประชิดชายแดน
ไทยได้ ในขณะทีไ่ ทยปฏิเสธและยืนยันว่า รัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้กองก�ำลังใด
ใช้ดนิ แดนไทยเป็นพืน้ ทีซ่ อ่ งสุมผูค้ น เพือ่ กลับไปปฏิบตั กิ ารในประเทศเพือ่ นบ้าน
รวมทัง้ รัฐบาลทหารเมียนมาร์ยงั มองว่าไทยให้การสนับสนุนครอบครัวของสมาชิก
กองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ด้วยการตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้สมาชิก
ครอบครัวของกองก�ำลังเหล่านี้ได้พักอาศัยและรับไว้ในความดูแลภายใต้ชื่อ
“ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” ในขณะที่ฝ่ายไทยมองว่า การกระท�ำของไทยถือเป็น
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนและ
เสีย่ งภัยต่อชีวติ ซึง่ เป็นมุมมองทีไ่ ม่ตรงกัน รวมทัง้ ความไม่แน่นอนในการก�ำหนด
นโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อเมียนมาร์ ดังนั้น เมื่อเมียนมาร์มีการปฏิรูป
ประเทศ จึงนับว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
เมียนมาร์ โดยการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจให้เกิดขึน้ ผ่านกลไกทีม่ ใี นทุกระดับ อาทิ
กลไกของกองทัพ และในส่วนของการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม
อีกทั้งในระดับประชาชนตามแนวชายแดนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ดี ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดี เห็นได้จากมีการเดินทางเยือนของผู้น�ำระดับสูง ทั้งในระดับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผู้น�ำทางการเมือง และผู้น�ำเหล่าทัพ นอกจากนี้ นโยบาย
การต่างประเทศของไทยที่มีต่อเมียนมาร์เป็นไปในลักษณะเพื่อส่งเสริมความ
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�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประเทศไทยมีส่วนในการสนับสนุน
ความช่วยเหลือด้าน ต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์ในด้านการเปิดตลาดหลักทรัพย์ กระทรวง
การต่างประเทศของไทยให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศของเมียนมาร์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมระหว่าง
ประเทศ และรองรับการเป็นประธานอาเซียน และธนาคารแห่งประเทศไทย
เจรจากับธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ เพื่อให้สกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินกลาง
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ท�ำให้เห็นว่าไทย และ เมียนมาร์
ยังต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งไทยและเมียนมาร์ยังมีข้อ
ได้เปรียบเชิงภูมศิ าสตร์รว่ มกันทีจ่ ะสามารถเป็นประตูสอู่ าเซียนอืน่ และเป็นประตู
สู่มหาอ�ำนาจอย่างจีนและอินเดีย2 นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์กับภาพความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาลทหาร ซึ่ง
ได้พยายามส่งสัญญาณถึงการปรับท่าทีทางการเมืองใหม่ ล้วนแต่เป็นสัญญาณ
การเมืองที่บ่งบอกถึปรากฏการณ์การเตรียมเปิดประเทศของเมียนมาร์ แม้จะ
ยังมีอุปสรรคต่าง ๆ รออยู่ในความพยายามไปสู่ประชาธิปไตยของเมียนมาร์
ประกอบกับการที่รัฐบาลทหารเองก็ก�ำลังค่อย ๆ “เปิดประตูบ้าน” ซึ่งหาก
เมียนมาร์เปิดประเทศจริงก็จะท�ำให้เกิดกระบวนการสร้างประชาธิปไตย (democratization) ขึ้น พร้อม ๆ กับเกิดกระบวนการสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้น
สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/57 เรื่อง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย - เมียนมาร์. วันพฤหัสบดีที่
30 มกราคม 2557 เวลา 1330-1530 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท
2
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คู่ขนานกันในอนาคต โดยผลพวงจากความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิด
“ภูมทิ ศั น์ทางยุทธศาสตร์ใหม่”3 ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นอน
และภูมทิ ศั น์ใหม่จากการเปิดประเทศของเมียนมาร์ยอ่ มจะเป็นค�ำถามโดยตรงถึง
รัฐบาลไทยว่าจะวางยุทธศาสตร์ประเทศรองรับต่อความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตอย่างไร ตลอดไปจนถึงจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ก�ำลังมีความส�ำคัญนี้อย่างไร
จากที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้เห็นว่าไทยและเมียนมาร์ ควรมีการวาง
ยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาและแนวทางการด�ำเนินงาน
ทีช่ ดั เจนของทัง้ 2 ประเทศมากขึน้ ในอนาคต ไทยควรมีการประเมินสถานการณ์
และภาพอนาคตของเมียนมาร์ในอนาคตระยะ 5 - 10 ปี เพื่อสร้างความพร้อม
ในการมีนโยบายเชิงรุก และยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจนรอบด้าน รวมทัง้ ควรมีหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนด้วย และสิ่งที่ส�ำคัญประการแรก
คือ ต้องมีการสร้างกลไกของความเชื่อใจ (Confidence Building Measure :
CBM) เพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพือ่ ศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย - เมียนมาร์
กรอบการด�ำเนินงานของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาหลัก
การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security Community : APSC)
1.2.2 เพื่อศึกษาและส�ำรวจยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมระหว่างไทย –
เมียนมาร์ กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilacteral) หลังจากที่เมียนมาร์มี
สุรชาติ บ�ำรุงสุข . เมียนมาร์เปิดประเทศ : ผลกระทบทางยุทธศาสตร์ต่อไทย. คอลัมน์ยุทธบทความ . มติชนสุดสัปดาห์.
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1660 หน้า 40 . http://botkwamdee.blogspot.com/2012/06/src-cbm.
html

3
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ความเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม
ระหว่างไทย - เมียนมาร์

1.3 วิธีด�ำเนินการศึกษา
1.3.1 เอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึก
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
การบรรยายสรุปของหน่วยงาน การท�ำ Focus Group ร่วมกับหน่วยงานกองทัพ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทัง้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนที่ติดกับ
ชายแดนเมียนมาร์ เพื่อส�ำรวจสภาวะแวดล้อมพื้นที่แนวชายแดน โดยมีพื้นที่
เป้าหมาย อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รวมทัง้ การจัดประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการประชุมที่ส�ำคัญ 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 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย - เมียนมาร์ กรอบ
การด�ำเนินงานของประชาคมอาเซียน การศึกษาครั้งนี้จะสรุปแยกผลกระทบ
ในแต่ละประเด็นส�ำคัญย่อยออกเป็น 3 มิติ ตามเสาหลักของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเสาหลักการเมือง
และความมั่นคง (ASEAN Political - Security Community: APSC) กลไก
ความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilacteral) ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้าง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ดังนี้
1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collect Data)
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
- การจัดงานประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus group)
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation)
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview)
บุคคลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง (Key Person) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Information)
เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท�ำการศึกษา
โดยใช้เอกสารและข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย
สรุปการประชุม แผ่นพับ หรือ เอกสารแจกจ่าย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4.2 การวิเคราะห์และสรุปผลการด�ำเนินงานวิจัย
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากการสัมภาษณ์ และสังเกต
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ทุกครั้ง เพื่อน�ำข้อมูลมาพิจารณาปรับแก้ประเด็นข้อค�ำถามในครั้งต่อไป โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
(1) ด�ำเนินการประชุมสรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ เป็นบทสนทนา
สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล ประกอบกับ
การเก็บข้อมูลในรูปเอกสาร
(2) น�ำข้อมูลที่เก็บในรูปเอกสารมาท�ำการวิเคราะห์ ตีความ และสร้าง
ข้อสรุปชัว่ คราว เพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการก�ำจัดข้อมูล
ที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

1.5 ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ระยะเวลาการด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น 11 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2556 สิงหาคม พ.ศ.2557)

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1.6.1 ท�ำให้ทราบผลความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศของไทยและเมี ย นมาร์ ภายใต้ ก รอบการด� ำ เนิ น งานของ
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาหลักการเมืองและความมั่นคง
(ASEAN Political - Security Community: APSC) และการด�ำเนินงานภายใต้
กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilacteral)
1.6.2 ท�ำให้ได้แนวทางเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการน�ำไปพัฒนาต่อยอด
และจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ ในประเด็น
ที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนต่อไป
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ส่วนที่ 2
ประเทศไทยและเมียนมาร์กับการด�าเนินงานภายใต้นโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีแผนการด�าเนินงานเพื่อ
มุง่ ไปสูก่ ารรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)
โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้น�าอาเซียน คือ
“การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มี
กฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเป็นศูนยกลาง”4
ทั้งนี้ เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและ
รับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ เพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที
ระหว่างประเทศทุกด้าน โดยทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างกันใน 3 มิติ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และ
ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยก�าหนดเป็นความร่วมมือใน 3 ประเด็น
หลัก หรือ 3 เสาหลัก (Pillar) คือ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community) เป็นการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและ
ความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
4

ASEAN Mini Book . กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ . หน้า 45 . 2556
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เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท�ำแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community Blueprint) โดยเน้นความร่วมมือกันใน 3 ประการ คือ การมีกฎเกณฑ์
และค่านิยมร่วมกัน การส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน และ
การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท�ำแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึง่ เป็นแผนงานบูรณาการด�ำเนินงาน
ให้ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community) ประเทศสมาชิกมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อท�ำให้
ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยมีความร่วมมือ
เฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ภายใต้ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ที่ครอบคลุมในหลายด้าน โดยจัดท�ำแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่ง
ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
2. การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (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. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
โดยมีกลไกด�ำเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขา (Sectoral) ระดับ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส (Senior Offcials Meeting) ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting)
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Council) รวมทัง้ การประชุมคณะกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม
(Senior Officials Comittee for ASEAN Socio-Cultural Community)
ทั้งนี้ กรอบการด�ำเนินงานของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของ
อาเซียน จะมีการเตรียมความพร้อมภายในประเทศของตนเพื่อให้สอดรับกับ
การเกิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2558 ส�ำหรับประเทศไทย
มียุทธศาสตร์ และแผนงานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในหลายระดับด้วยกัน รวมทั้งนโยบายและแผนงานในการกระชับความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน

2.1 ประเทศไทยกับการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การด�ำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนัน้ มีบริบทและสภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายในหลายระดับ ซึ่งนโยบายและ
กฎหมายเหล่านี้ จ�ำเป็นต้องมีความสอดคล้องและรองรับการด�ำเนินงานภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน ทัง้ เพือ่ ให้การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเป็นไปได้อย่างราบรืน่ ซึง่ ในกรณีประเทศไทยการด�ำเนินการต่อประเทศ
เพื่อนบ้านได้ถูกบัญญัติไว้ภายใต้นโยบายและกฎหมาย ดังนี้
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2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
พิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้
เห็นพ้องร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ไว้ดังนี้
“คนไทยภาคภูมใิ จในความเป็นไทย มีมติ รไมตรีบนวิถชี วี ติ แห่งความ
พอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ
ทีพ่ งึ่ ตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมภิ าคและโลกได้
อย่างมีศักดิ์ศรี”5
นอกจากนี้ แผนฯ 11 ยังได้น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ให้ความส�ำคัญกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ
และเพือ่ ให้แผนฯ 11 สามารถน�ำไปสูป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง บรรลุเป้าหมายและวิสยั ทัศน์
ที่ตั้งไว้ จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) . ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ . 2556. หน้า 18
5
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน		
และเพือ่ การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2558
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงมีการ
กล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาอาเซียนไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แนวทางพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม6

6

เล่มเดียวกัน . หน้า 36-37

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความ
สามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา
ของชุมชนด้วยตนเอง เน้นการกระจาย
อ�ำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใน
การบริ ห ารงานกั บ ท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นา
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดย
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ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(1) บทบาทของสถาบั น การศึ ก ษาใน
พื้นที่ และการสนับสนุนสิทธิชุมชนพร้อม
ทั้งให้มีก ารเชื่ อ มโยงแผนแม่ บทชุ ม ชนกั บ
แผนระดั บ ต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ แ ละระดั บ ชาติ
รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยง
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการ
เปลีย่ นแปลงในโลก อาเซียน และอนุภมู ภิ าค
สร้างความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค
• พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองภายใน
ประเทศและรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริ ก าร และข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งเสรี
ในประชาคมอาเซียน โดย
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎระเบียบด้านมาตรฐานคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการ การปรับปรุง
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยทีค่ รอบคลุมถึงคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ
(2) การเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครอง
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ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สิทธิรวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรียน พร้อม
ทัง้ ปรับปรุงกลไกเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐาน
(3) การตรวจสอบและติ ด ตามความ
คืบหน้าของการด�ำเนินการจากการร้องเรียน
การเพิม่ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สร้างความตระหนัก
ของผู ้ บ ริ โ ภคในการรั ก ษาสิ ท ธิ แ ละดู แ ล
ผลกระทบจากการใช้สนิ ค้าและบริการ ควบคู่
ไปกับการกระตุ้นจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
• การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี
การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการ ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน7
(1) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวน
การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา ผู้เรียน
อย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้าน
วิ ช าการ ทั ก ษะชี วิ ต และนั น ทนาการที่
ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม
ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทยและเรือ่ ง
อาเซียน
7

เล่มเดียวกัน . หน้า 46-51
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ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2) ส่งเสริมการใช้และอนุรกั ษ์ภาษาท้องถิน่
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก
รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม
และภาษาประเทศเพื่ อ นบ้ า นควบคู ่ กั บ
การเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจ
ในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพือ่ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
• การพัฒนาก�ำลังแรงงานให้มีความรู้
และสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างการ
ผลิตและบริการบนฐานความรูแ้ ละเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดย
(1) จัดท�ำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติโดยสร้าง
ระบบความเชื่อมโยงระหว่าง คุณวุฒิทาง
การศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิ
วิชาชีพตามระดับความ สามารถทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการก�ำลังคนทีเ่ ทียบเคียงกับมาตรฐาน
สากล เพือ่ ให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน ตลอดจน
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด
เสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
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ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2) สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ด้วยการเรียนรูใ้ นศาสตร์วทิ ยาการ ให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับแนวโน้มการจ้างงาน และเตรียมพร้อมสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) เน้นการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ย
ปัญญา การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยม
ในการเรียนสายอาชีพและการประกอบอาชีพ
อิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย
และสอดคล้องกับความเชีย่ วชาญของสถานศึกษา
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิต และพัฒนา
ก�ำลังแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่
กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรูก้ บั นานาชาติ
(4) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับ
ประโยชน์และลดผลกระทบทีจ่ ะเข้ามาพร้อม
กับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรีสร้าง
โอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
ในการออกไปท�ำงานต่างประเทศ ยกระดับ
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ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา ควบคู่
กั บ การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางสั ง คมจาก
ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
รวมทัง้ เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงาน
ข้ามชาติให้เป็นระบบ
• การสร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมใิ จ
ในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่าง
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพือ่ ลด
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรม ร่วมกับ
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม ใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม และการรั บ รู ้
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
• ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการ
ความเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตร แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรและ
ความมั่นคงของอาหารและ อาหารจากการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
พลังงาน8
ระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา ความ
ร่วมมือในการผลิตการตลาด ปรับปรุงกฎ
ระเบียบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
กลไกที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
• ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ โดย
และยั่งยืน9
(1) เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการ
ตลาดและการกระจายผลผลิ ต ไปสู ่ ต ลาด
เอเชียและแอฟริกา โดยส่งเสริมภาคเอกชน
ในการกระจายตลาดสินค้าไปสู่ตลาดใหม่ที่
มีศักยภาพทั้งตลาดเอเชียและแอฟริกา และ
8
9
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กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี สร้างโอกาสทางการตลาดและดูแล
รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เชือ่ มโยง
การกระจายผลผลิ ต จากแหล่ ง ผลิ ต ไปยั ง
ผู ้ บริโภค รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของ
กิจการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตลอดจน
พั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค้ า ของ
ตนเองที่ เ น้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานมี ก าร
วางระบบการขายและกระจายสินค้าอย่าง
ครบวงจร ด้วยการสนับสนุนการใช้กลไกการ
ประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ
(2) เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
การค้ า เสรี ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว พร้ อ มทั้ ง
วางแนวทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โดยสนับสนุนภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงการค้าและการลงทุนทีม่ ผี ลบังคับใช้
แล้ว ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และ
ความตกลงการค้าเสรีตา่ งๆ เพือ่ เตรียมพร้อม
ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้ง
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บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อ
ความต้องการของตลาดในอนาคต พร้อม
ทั้งก�ำหนดแนวทางป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นและมาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
สังคม10

10
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• การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ
ความร่ ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ าคในภู มิ ภ าค
อาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (IMT-GT)
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และความร่วมมือ
ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์รว่ ม
ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย
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ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(Thailand - Malaysia on Joint
Development Strategy for Border
Areas: JDS) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดย
(1) พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐานสากล
โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน
รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และ
การขนส่ ง ทางน�้ ำ /การเดิ น เรื อ ชายฝั ่ ง
ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน
ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ ชายแดน และการอ� ำ นวย
ความสะดวกการผ่านแดนทีร่ วดเร็ว ทีจ่ ะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ระบบเครื อ ข่ า ยและการบริ ห ารเครื อ ข่ า ย
ธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค เพื่อให้
สามารถใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น และเกิ ด การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารลดต้นทุน
การท� ำ ธุ ร กิ จ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความเชื่ อ มโยงระบบการขนส่ ง ระบบ
อ� ำ นวยความสะดวกการเดิ น ทาง การค้ า
และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน
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โดยใช้ศักยภาพการเชื่อมโยงด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานในทุ ก แนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ มี
อย่างสูงสุด โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
ที่สามารถน�ำไปสู่การเชื่อมโยงในภาพรวม
ของประเทศและการเชื่อมโยงในแต่ละแนว
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ในแต่ละอนุภูมิภาค
และระหว่าง อนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน
และพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องตามแผน
แม่ บ ทว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น
ในอาเซียน รวมทัง้ แผนความเชือ่ มโยงกับระบบ
การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ข องอนุ ภู มิ ภ าค
ข้างเคียง พร้อมทั้งค�ำนึงถึงยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของประเทศมหาอานาจของโลก
และขั้ ว อ� ำ นาจใหม่ ใ นเอเชี ย ในประเทศ
เพือ่ นบ้านของไทย และแผนงานของประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นแต่ ล ะประเทศทั้ ง ที่ ไ ด้ น� ำ เสนอ
ในกรอบความร่วมมือกับไทย และที่ยังมิได้
น� ำ เสนอและอาจเสนอในอนาคต โดยรั ฐ
ลงทุ น น� ำ ในโครงการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เชิ ง
ยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสการร่วมลงทุน
แบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
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(2) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง
และโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของภาค
เอกชนไทยทัง้ ในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
รวมทั้ ง พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการโดยเฉพาะ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ มี
ความรูด้ า้ นศักยภาพการพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและความรู ้ ใ นการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออก
ในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพื่อ
ให้สามารถริ เริ่ ม ธุ ร กิ จระหว่ า งประเทศได้
โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านในการพัฒนาบุคลากรด้าน
ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
(3) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่
ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่าย
การขนส่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงปั จ จั ย การผลิ ต
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ระบบการผลิ ต ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ระหว่ า ง
ประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐาน
สากลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สร้างเครือข่าย
เชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ กั บ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ขนาดใหญ่ทมี่ กี ารพัฒนาในประเทศเพือ่ นบ้าน
กั บ เขตเศรษฐกิ จ ชายแดนไทยและพื้ น ที่
เศรษฐกิจตอนใน ทัง้ นี้ โดยมีศนู ย์ประสานงาน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ
เมืองชายแดนที่ส�ำคัญ
• การพั ฒ นาฐานลงทุ น โดยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดย
(1) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร
และการแปรรูปการเกษตร และการท่องเทีย่ ว
ในภูมิภาค โดยมีแผนงานเชิงรุกที่รู้เท่าทัน
ต่อการด�ำเนินนโยบายของมหาอ�ำนาจใน
ภูมิภาคด้านการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
(2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
เมื อ งชายแดนให้ มี บ ทบาทการเป็ น ประตู
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เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่อง
และพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐาน
การให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของ
บุ ค ลากรและผู ้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว
(3) บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเชือ่ มโยงแผนพัฒนา
เพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความ
มัน่ คงและเสถียรภาพของพืน้ ที่ ซึง่ เป็นปัจจัย
เริม่ แรกของการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืน และ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตร่วม
ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกัน
จากการให้บริการ การจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานร่วมกัน
• การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดย
(1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ มี ศั ก ยภาพในการ
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ร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
ประชาคมอาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษา
กฎระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม
เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจน เพื่อให้มีความรู้
และมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรี
เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการได้
ประโยชน์จากความเป็นเสรีทั้งด้านการค้า
การลงทุนและบริการ การเสริมสร้างความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนแนวทาง
การขยายตลาดตามโอกาสและข้ อ ตกลง
ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีระบบการ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างและการแข่งขัน
(2) ก� ำ หนดมาตรฐานขั้ น พื้ น ฐานของ
คุณภาพสินค้าและบริการเพื่อป้องกันสินค้า
และบริ ก ารน� ำ เข้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพทั้ ง ใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
36

ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การก�ำหนดระบบบริหารจัดการร่วมด้านการ
พัฒนาทักษะและด้านคุณสมบัตขิ องแรงงาน
น�ำเข้า เพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพ และ
ตรงกับความต้องการส�ำหรับทุกประเทศ
• การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศระหว่ า งภู มิ ภ าคโดยมี
บทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือก
ในการด�ำเนินนโยบายระหว่างประเทศใน
เวทีโลก โดย
(1) รั ก ษาบทบาทของไทยในการมี
ส่ ว นร่ ว ม ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ข องกรอบ
ความร่วมมือที่ด�ำเนินอยู่ เช่น เอเปค กรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้ง
เฝ้าติดตามพัฒนาการและพิจารณาเข้าร่วม
กรอบที่เป็นทางเลือกใหม่ เช่นกรอบ AsiaMiddle East Dialogue (AMED) และกรอบ
ความตกลง Trans Pacific Partnership
(TPP) ในลักษณะเชิงรุก
(2) รั ก ษาดุ ล ยภาพของปฏิ สั ม พั น ธ์
กั บ มหาอ� ำ นาจทางเศรษฐกิ จ เดิ ม และ
มหาอ�ำนาจใหม่ เพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศอย่างยัง่ ยืน โอกาสในการเข้าถึง
นวัตกรรม และโอกาสในการด�ำเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจทีเ่ ปิดกว้าง
• การสร้ า งความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
ในลักษณะเกื้อกูลกัน ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยง
ห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ โดย
(1) เร่ ง ด� ำ เนิ น การด้ า นความร่ ว มมื อ
ในการก� ำ หนดมาตรฐานฝี มื อ ระหว่ า ง
ประเทศเพื่ออ�ำนวยความสะดวกการเคลื่อน
ย้ายแรงงานในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของไทยและประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นไปพร้ อ มกั น และจั ด ท� ำ แผน
บูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและทักษะ
แรงงานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและอนุ ภู มิ ภ าค และการ
เตรียมการด้านกาลังแรงงานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย
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(2) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ
ขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะ
ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ
และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของประเทศ
เพื่อนบ้านในการผลิตเพื่อส่งออก โดยการ
สร้ า งตราสั ญ ลั ก ษณ์ และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ธุ ร กิ จ โดยการหาตั ว แทนและหุ ้ น ส่ ว นใน
ต่างประเทศ การสนับสนุนด้านสินเชือ่ การให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ การจัดตั้งหอการค้าและ
สมาคมธุ ร กิ จ เอกชนไทยในต่ า งประเทศ
จัดตั้งเวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ควบคู่กับสภาธุรกิจของกรอบ
ความร่วมมืออนุภมู ภิ าค และศูนย์ประสานงาน
ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ
ชายแดน การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
และผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้า
ตามข้อตกลงทางการค้าต่างๆ
• การผลักดันการจัดท�ำความตกลง
การค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสีย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยเร่ ง ขยายความร่ ว มมื อ
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ทางเศรษฐกิจผ่านความตกลงเขตการค้า
เสรี และก� ำ หนดมาตรการการให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบตลอดจน
สร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั้ ง เชิ ง บวกและลบ
เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิด
การค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั การสนับสนุน
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน
• การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ
ใช้ประเทศไทยเป็ น ฐานธุ ร กิ จ ในภู มิภาค
เอเชียและการสนับสนุนบทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก�ำไร โดย
(1) สนั บ สนุ น ให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใช้
สิทธิประโยชน์การจัดตั้งส�ำนักงานปฏิบัติ
การภูมภิ าคเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้ประเทศไทย
เป็นจุดส�ำคัญของการลงทุนในภูมิภาคและ
น�ำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
มากขึ้น
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(2) ส่ ง เสริ ม และอ� ำ นวยความสะดวก
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ให้มบี ทบาทเพิม่ ขึน้ ในการใช้ไทยเป็นฐานการ
ด�ำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6
• การยกระดับขีดความสามารถในการ
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ รั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน11 สภาพภูมิอากาศ
(1) เพื่ อ ให้ สั ง คมมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ด้ ว ยการ
พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
รับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้
ในการจั ด ตั้ ง ตลาดคาร์ บ อนของกลุ ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ
ตกลงและพั น ธกรณี ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระหว่างประเทศ
(1) การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในกลุ ่ ม
อาเซียนและประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ เพือ่ ประโยชน์
11

เล่มเดียวกัน . หน้า 115

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
41

ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ร่วมกันโดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซ
เรือนกระจก และการปรับตัว การบริหาร
จัดการ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรว่ มกัน
และสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรอง
ในเวทีระหว่างประเทศด้านการค้า การลงทุน
และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ จัดเตรียมแผนรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นที่ จะ
ส่งผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมของประเทศทัง้ ในระดับภาคและ
ระดับประเทศ
• การควบคุมและลดมลพิษ12 ด้วยการ
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับ
มาตรการส่งเสริมการค้าเสรีภายในกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ อาเซียน-จีน เป็นต้น

12

เล่มเดียวกัน . หน้า 117-119ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2556-2560). อ้างถึงในงาน นยศ.10
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2.1.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2555-2559)13 ที่ก�ำหนดกรอบ
ทิศทางหลักในการด�ำเนินงานด้านความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยนโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติ จะเป็นกรอบก�ำหนดหลักการในการยึดโยงนโยบายโดยใช้ผลประโยชน์
แห่งชาติ (National Interest) เป็นจุดเชื่อมโยง มีหลักการพื้นฐาน โดยยึดโยง
กับผลประโยชน์แห่งชาติได้ล�ำดับความส�ำคัญเป็น 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนที่ 1 นโยบายที่มีความส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของประเทศ
(2) ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ส�ำหรับความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของนโยบายข้อ 5.9 คือ “ส่งเสริม
สภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุม่ ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพืน้ ฐานของการรักษาผลประโยชน์ และ
การด�ำรงเกียรติภูมิของชาติ” โดยมีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประเด็นนโยบายที่ 1 เสริมสร้างเสถียรภาพและภูมิคุ้มกันความ
มัน่ คงและการจัดการภัยคุกคาม ทีไ่ ด้กล่าวถึงการเสริมสร้างความมัน่ คงบริเวณ
ชายแดน และ
ประเด็นนโยบายที่ 4 เสริมสร้างเกียรติภมู แิ ละรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยระบุไว้ในข้อ 4.1 “เสริมสร้าง
สภาวะสันติในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค”
โดยมีรายละเอียดแยก ดังนี้
		 (1) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

13

ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2556-2560). อ้างถึงในงาน นยศ.10
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		 (2) พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
และการพัฒนา
		 (3) เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน
		 (4) เสริมสร้างบรรยากาศที่น�ำไปสู่การส�ำรวจและจัดท�ำหลัก
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผลโดยเร็ว
		 (5) ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวัฒนธรรม และความเป็น
จริงทางประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าค โดยเน้นทีค่ วามเชือ่ มโยงใกล้ชดิ กันในมิตทิ าง
วัฒนธรรม
2.1.3 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ.
2555-2559 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “การอยู่ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างฉันท์
มิตรและยั่งยืน บนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน” และมีประเด็นยุทธศาสตร์
การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน ดังนี้
		 (1) ส่งเสริมบรรยากาศความสัมพันธ์กบั ประเทศรอบบ้านเพือ่
น�ำไปสูก่ ารส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนทางบกและทางน�ำ้ โดยอาศัยกลไกทีม่ ี
อยูร่ ว่ มกันอย่างต่อเนือ่ ง และระมัดระวังไม่ให้ปญ
ั หาเขตแดนขยายตัวไปสูป่ ญ
ั หา
ความขัดแย้งด้านอื่นๆ
		 (2) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศ
รอบบ้าน ในเรื่องปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงที่ต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
		 (3) สนับสนุนการใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุก
ระดับ เพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง และการกระท�ำผิดกฎหมาย
อื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
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		 (4) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศ
รอบบ้าน โดยให้ประเทศต้นทางรับผิดชอบน�ำประชาชนกลับอย่างปลอดภัย
และมีศกั ดิศ์ รี และกระบวนการดังกล่าวได้รบั การยอมรับของประชาคมระหว่าง
ประเทศ
2.1.4 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ.2556-256014
ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก�ำหนดนโยบายความมั่นคงในภาพรวม และ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่ เฉพาะเรื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินการเพือ่ รักษาผลประโยชน์และความมัน่ คงของชาติ
โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติที่มุ่งเน้น
ความส�ำคัญในเชิงพืน้ ที่ โดยให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการการด�ำเนินงานพัฒนา
ให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกับการเสริมสร้างความมัน่ คงของประเทศในทุกระดับ ดังนัน้
จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนา และการด�ำเนินงานป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาความมัน่ คงในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ ครอบคลุม ทัง้ ปัญหาและภัยความมัน่ คง
รูปแบบเดิม กับปัญหาและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
วิสัยทัศน์ : “คน ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และพื้นที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา
และภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน
อย่างยั่งยืน”
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย : ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทุกจังหวัดทัว่ ประเทศรวม 77
จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดชั้นใน พื้นที่จังหวัด
ชายแดน และพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีจุดเน้นการให้ความส�ำคัญแตกต่างตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการของแต่ละพื้นที่
ยุทธศาสตร์ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญมี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

14

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสร้างความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2556 – 2560. ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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		 (1) ยุทธศาสตร์ผนึกก�ำลังเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและภูมคิ มุ้ กัน
ของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน
		 (2) ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน
		 (3) ยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น คงในมิ ติ วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี
		 (4) ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคง
		 (5) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
		 (6) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
2.1.5 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561
โดยได้วางต�ำแหน่ง ทางยุทธศาสตร์ของประเทศทีต่ อ้ งการรักษาอัตราการขยาย
ตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5-6 ต่อปี ในช่วง 10-15 ปี ข้างหน้า และเพิ่มรายได้
เป็น 12,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี15 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ16 คือ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Growth and
Competitiveness) โดยประเทศไทยต้องมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
พึง่ พาตนเอง และสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าคอาเซียนแบบหุน้ ส่วน
การพัฒนาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน จนท�ำให้สามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561). http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/MOI%20
Strategy%02013 %20-%202018.pdf
16
เอกสารประกอบการประชุม. การประชุมประจ�ำปี 2556 ของ สศช. เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน. วันจันทร์
ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี. หน้า 14-15
15
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		 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลือ่ มล้า (Inclusive Growth)
โดยระบบการพัฒนาต้องเอื้อให้ทุกคนเข้าถึงบริการสังคมที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียม และมีโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีมติ รไมตรีและสามารถอยูใ่ นประชาคมอาเซียนได้อย่างเกือ้ กูล
และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
		 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตแบบเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green
Growth) การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำ มีระบบการผลิตที่เป็นมิตร
กับชุมชนและสิง่ แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ ท�ำให้ทกุ คน
ในสังคมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ตลอดจนยกระดับความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ
ภายในภาครัฐ (Internal Process) มีโครงสร้างระบบราชการทีส่ ามารถด�ำเนิน
การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีก�ำลังคนและกฎระเบียบที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2.1.6 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้วิส้ยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสมาชิกทีเ่ ข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวติ ของประชาชนอาเซียน
ร่วมกัน” โดยได้กำ� หนด 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 17
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ�ำนวยความสะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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
		 ยุทธศาสตร์ที่ 3 - การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและโลจิสติกส์
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ
และมีกฎระเบียบที่อ�ำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน
		 ยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มี
มาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทัง้ ทักษะฝีมอื และภาษา ใน 3 ด้าน คือ ภาคการ
ศึกษา ภาคแรงงาน ผูป้ ระกอบการ และภาครัฐ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 5 - การพัฒนากฎหมาย กฎ และกฎระเบียบ
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการค้ า การลงทุ น รวมทั้ ง สามารถปกป้ อ ง
ผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 6 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของอาเซียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน
		 ยุทธศาสตร์ที่ 7 - การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความ
ร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพืน้ ทีช่ ายแดนทัง้ ทางบก ทางทะเล รวมถึง
การสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล
		 ยุทธศาสตร์ที่ 8 - การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน เพื่อท�ำให้เมืองมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน ซึ่งเสนอ
ให้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของเมืองส�ำคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมือง
เกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเทีย่ ว เมืองการค้าชายแดน ตลอดจน Green
City เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการสร้างจุดขาย (branding)
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2.1.7 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 (1) พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. 2508 เป็ น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดสถานะและสิทธิบุคคล การให้/เพิกถอนสัญชาติไทย
แก่ บุ ค คลตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด การให้ สั ญ ชาติ ยึ ด หลั ก ตามสายโลหิ ต
(แก่ชนในชาติ) ผ่านการเกิด และการสมรสเป็นส�ำคัญ
		 (2) พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญ ขั้นตอนการจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว และ
บทลงโทษ เช่น ขออนุญาตท�ำงานให้ถกู ต้องตามกฎหมาย การมีใบอนุญาตท�ำงาน ฯลฯ
แก่นายจ้าง คนต่างด้าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง กฎหมายฉบับนี้มีส่วนของความผิด
และโทษ (ทางอาญา) แบ่งตามลักษณะการกระท�ำผิด ตามมาตรา 24 มาตรา 26
วรรคแรก มาตรา 27 มาตรา 48 และมาตรา 51 บทลงโทษ มาตรา 51 - 55
มีอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
		 (3) พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมายฉบับนี้ตราโดยพันธกรณีที่ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ประเทศเป็นภาคี
มีคณะกรรมการระดับชาติ ทีม่ รี องนายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นประธาน
โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รับผิดชอบด�ำเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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2.2 ประเทศไทยกับความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประเทศไทย
ได้มกี ารน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูก่ ารเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการน�ำไปปฏิบัติ และ
ใช้โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ประกอบกับความตื่นตัวในการรับรู้เรื่องประชาคมอาเซี ย นที่ ม ากขึ้ นในทุ ก
ภาคส่วน ซึ่งสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ ดังนี้ 18
2.2.1 ความก้าวหน้าของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		 (1) การออกกฎหมาย/ ปรับปรุงกฎหมาย ได้แก่
		 - กฎหมายเพื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น งานตามความตกลงว่ า
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS Cross Border
Transport Agreement: CBTA) โดยมีกฎหมายที่จ�ำเป็นต้องจัดท�ำขึ้นใหม่
รวม 5 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 รอประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 1 ฉบับ อยู่ระหว่างรัฐสภาพิจารณา 1 ฉบับ และอีก 2 ฉบับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาเสร็จแล้วเตรียมน�ำส่งรัฐสภา
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานตามกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน และกรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน

เอกสารประกอบการประชุมประจ�ำปี 2556 ของ สศช. เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน. วันจันทร์ท่ี 16
กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี. หน้า 18-20
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		 - การทบทวนเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�ำนาจเหนือตลาด
การปรับแก้กฎหมายแข่งขันทางการค้ากรณีรัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้นมิให้ใช้
บังคับตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ซึง่ สคก. ตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างน�ำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
		 - ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ กระทรวงการคลังอยูร่ ะหว่าง
น�ำเสนอ ครม.
		 - อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย-บรูไน รอน�ำเข้ารัฐสภาพิจารณา
		 - กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่างรอ
น�ำเสนอสภาผู้แทนฯ พิจารณา
		 (2) การสร้าง/ ปรับปรุงด่านการค้าชายแดน 40 แห่งทัว่ ประเทศ
		 - การสร้างด่านรวม 7 ด่านส�ำคัญเชือ่ มโยงอาเซียน ได้แก่ แม่สอด
เชียงของ หนองคาย มุกดาหาร อรัญประเทศ ปาดังเบซาร์ และสะเดา (ยกเว้น
แม่สาย) เป็นโครงการก่อสร้างด่านใหม่หรือพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกบริเวณ
ด่าน ภายใต้รา่ งพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมและขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท
		 (3) การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single
Window: NSW)
		 - เมือ่ วันที่ 27 มิ.ย.56 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เห็นชอบร่างระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส�ำหรับการน�ำเข้า
การส่งออก การน�ำผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.....
ซึ่งอยู่ระหว่างการน�ำเสนอ ครม. พิจารณา
		 (4) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
		 - พัฒนาระบบทางหลวงภายในเชือ่ มโยงกับทางหลวงอาเซียน
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ผ่าน 8 ด่านส�ำคัญ และด่านที่มีศักยภาพอีก 3 ด่าน ได้แก่ นครพนม ช่องจอม
บ้านพุน�้ำร้อน โดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาทางหลวง
เพื่ อ ให้ ข ยายเป็ น 4 ช่ อ งจราจรในด่ า นส� ำ คั ญ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพรองรั บ
การผ่ า นแดนของคนและสิ น ค้ า ส� ำ หรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ภายใต้ ห ลั ก การ
Single Stop Inspection ตามข้อตกลง GMS CBTA
		 - พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การออกแบบรายละเอียดเพื่อการจัดจ้างที่ปรึกษา
		 - ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงท่าเรือทวาย ปัจจุบันศึกษาความเหมาะสมโครงการแล้วเสร็จ
		 - เปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 - พั ฒ นาระบบรถไฟทางคู ่ 6 เส้ น ทาง จะเริ่ ม การศึ ก ษา
ความเหมาะสมในปี 2557
		 - ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกข้ามแดน
โดยกระทรวงคมนาคม
		 (5) การค้าสินค้าและบริการ
		 - มีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องการตรวจสอบ
มาตรฐานในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส�ำอาง และยา รวมทั้ง
อยูร่ ะหว่างการเจรจาในสินค้ายานยนต์และชิน้ ส่วน อาหารแปรรูป วัสดุกอ่ สร้าง
เครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
		 - ขณะนีไ้ ทยเปิดเสรีแล้ว 80 สาขาในด้านการบริการ ซึง่ กระทรวง
พาณิชย์ ก�ำลังด�ำเนินการจัดตัง้ คลังข้อมูลการค้า (National Trade Repository:
NTR) เพือ่ น�ำไปรวมกับของประเทศสมาชิกอืน่ เป็น ASEAN Trade Repository
(ATR)

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
52

		 (6) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
		 - มีการด�ำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนา SMEs อาเซียน
โดยมีโครงการฝึกอบรม SMEs และเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่อง Trading House ใน
แต่ละประเทศ
		 (7) การเปิดเสรีด้านแรงงานฝีมือใน 7 สาขาวิชาชีพชั้นสูง และ
1 กลุ่มอาชีพในสาขาบริการท่องเที่ยว
		 - ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท�ำมาตรฐานคุณสมบัติวิชาชีพ
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ใน 5 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พยาบาล
แพทย์ และทันตแพทย์ โดยก�ำหนดคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์
การท�ำงาน การมีใบอนุญาตภายในประเทศ และเรื่องจริยธรรม นักวิชาชีพที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอใบรับรองจากสภาวิชาชีพของประเทศอาเซียน
เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศนั้น ๆ ได้
		 - วิชาชีพด้านการส�ำรวจและบัญชี ยังไม่ได้จัดท�ำข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัติ เนื่องจากแต่ละประเทศยังมีรูปแบบการศึกษาและ
วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึงได้วางกรอบแนวทางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน
การเข้าไปท�ำงาน อาทิ ด้านการศึกษา ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติสากล เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อม ก็สามารถ
เข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกัน
		 - สาขาบริการท่องเที่ยว ได้จัดท�ำข้อตกลงในการก�ำหนด
คุณสมบัตโิ ดยพิจารณาจากสมรรถนะเป็นหลัก (Competency-based) ในสาขา
ที่พักและสาขาการเดินทาง รวมทั้งสิ้น 32 ต�ำแหน่งงาน ซึ่งผู้ผ่านการรับรอง
คุณสมบัติและได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ มี สิ ท ธิ ไ ปท� ำ งานในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้
อย่ า งไรก็ ต าม แรงงานใน 8 สาขาดั ง กล่ า วยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
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ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เดินทางเข้าไปท�ำงาน
		 (8) ข้อมูลธุรกิจอาเซียน
		 - กระทรวงพาณิชย์ เปิดศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Center) ในส่วนกลาง
จะอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และในต่างประเทศ
9 แห่ง อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ ภูมภิ าคอาเซียน เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและค�ำปรึกษา การจัดหา
แหล่งวัตถุดบิ ในอาเซียน เรือ่ งกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการให้คำ� แนะน�ำต่างๆ
		 - กระทรวงการคลัง เปิดให้บริการ “โครงการคลินกิ ภาษีกระทรวง
การคลัง” ทั่วประเทศ บูรณาการความรู้ด้านภาษีอากรแบบออนไลน์ เชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านภาษีอากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต
แบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้ความรู้และค�ำปรึกษาด้าน
ภาษีแก่ SMEs
		 - กระทรวงการต่างประเทศ เปิด “ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์” และ
เว็บไซต์ Thaibiz.net เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในต่างประเทศ
2.2.2 ความก้าวหน้าของการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
		 (1) การเตรียมพร้อมด้านภาษา
		 - กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนือ่ งในทุกระดับ โดยมีการจัดการศึกษา
ภาคภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา การจัดการ
ศึกษานอกระบบภาคภาษาอังกฤษ และการแปลหลักสูตรและหนังสือเรียนของ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
9 รายวิชา รวมทั้งการส�ำรวจความต้องการการพัฒนาทักษะภาษากลุ่มประเทศ
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เพื่อนบ้านและภาษาอื่นที่จ�ำเป็นกับการพัฒนาในกลุ่มประชาชน กลุ่มแรงงาน
โดยอยู ่ ร ะหว่ า งการสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
		 (2) การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน
		 - กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดหลักสูตร Preparation for the
ASEAN Community in 2015 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 35,000 คน
เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษระดับต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรมปฏิบัติการ
นานาชาติประชาคมอาเซียนให้แก่ครู และนักเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งจัดท�ำเว็บไซต์โครงการ Spirit of ASEAN
		 (3) การเตรียมพร้อมด้านการศึกษา
		 - กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเวลาเปิดเทอมโรงเรียนในสังกัด
เป็นวันที่ 10 มิ.ย. ของปีการศึกษา 2557 ส่วนมหาวิทยาลัยได้กำ� หนดให้เปิด-ปิด
ภาคเรียนตามปฏิทนิ อาเซียน คือ ระหว่างกลางเดือน ส.ค. - ก.ย. ส่งผลให้ชว่ งเวลา
การเปิดภาคเรียนของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับอุดมศึกษาห่างกันถึง 2 เดือน และ
จัดท�ำข้อมูลความต้องการก�ำลังคนและศักยภาพการผลิตก�ำลังคนเพือ่ ใช้ประกอบ
การจัดท�ำแผนก�ำลังคนแล้วเสร็จ รวมทัง้ ได้จดั หลักสูตรการศึกษาสายอาชีพร่วม
กับประเทศสมาชิก AEC (ลาว เวียดนาม ไทย) เพือ่ ให้สามารถเข้าท�ำงานได้ในสาม
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�ำเนินการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน
		 (1) การปรับปรุงระบบยุติธรรม
		 - กระทรวงยุติธรรม ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านยุติธรรมชุมชน และอยู่ระหว่างจัดท�ำคู่มือยุติธรรมชุมชน 2 ฉบับ
ได้แก่ คู่มือการจัดตั้งและบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน และคู่มือการเข้าถึงความ
ยุติธรรม
		 - กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่
22 มี.ค.56
		 (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาล
		 - คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ASEAN Corporate Governance
		 (3) การแก้ปัญหายาเสพติด
		 - ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านยาเสพติดสมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ส.ค. 55 และบรูไนฯ เป็นเจ้าภาพ
ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ก.ย.56 นอกจากนี้ ไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ด้ า นยาเสพติ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และมี แ ผนการฝึ ก อบรมและ
เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 (4) การแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
		 - ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหน่วยข่าว
ประเทศอาเซียนเมื่อ 24 - 26 มิ.ย.56 เรื่อง Border - Crossing Challenges
เพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการข่าวในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
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ข้ามชาติตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ
		 (5) การแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
		 - ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดท�ำแผนปราบปรามคนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง และประสานความร่วมมือกับเพื่อนบ้านตามเขตชายแดนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยหรือการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติ
		 - ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคล
เพื่อสนับสนุนการตรวจตราบุคคลเข้าเมืองด้วยการติดตั้งคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
เชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองใน 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�ำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค
ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Regional Plan of Action to Combat
Trafficking in Persons)
		 (8) สิทธิมนุษยชน
		 - ไทยให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการน�ำ
ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมถึงการเผยแพร่
หลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปตามหลักสากล
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมทัง้ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศ
เพือ่ นบ้านทัง้ 9 ประเทศ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ นี้
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ปัจจุบนั เมียนมาร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ต่อภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย ไปจนถึงโลกโดยรวม นอกจากนี้ เมือ่ เมียนมาร์มกี าร
เปลีย่ นแปลงภายในประเทศเรียกได้วา่ แทบจะทุกมิติ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ก็ยอ่ มส่งผลต่อนโยบายของเมียนมาร์ทมี่ ตี อ่ ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ดังนัน้ นโยบายของไทยจึงต้องสามารถสนองตอบต่อการเปลีย่ นแปลงภายใน
ของเมียนมาร์ ในทุกๆ มิตไิ ด้เช่นกัน ทัง้ นี้ ไทยและเมียนมาร์ได้มคี วามตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน และหลายระดับ โดยในทีน่ จี้ ะขอมุง่ เน้นไปทีก่ าร
ด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างไทย-เมียนมาร์ทเี่ ป็นไปภายใต้กรอบกลไกระดับทวิภาคี
รวมทัง้ การด�ำเนินงานภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียนทัง้ 3 ตามเสาหลัก

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ภายใต้กลไกระดับ
ทวิภาคี (Bilateral)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในระดับทีใ่ ช้กลไกแบบทวิภาคี19 มี
ความสัมพันธ์ทดี่ ี โดยเฉพาะมีการแลกเปลีย่ นการเยือนระหว่างผูน้ ำ� ทุกระดับ และ
มีการหารือระดับสูงระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ในสมัยรัฐบาลนางสาว
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนเมียนมาร์ 3 ครัง้ คือ
(1) การเดินทางเยือนในโอกาสรับต�ำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.54
(2) การเข้าร่วมการประชุมผูน้ ำ� 6 ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) ครัง้ ที่ 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
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
19
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อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22-24 ก.ค.55 ซึ่งการเยือนประสบความส�ำเร็จ
ด้วยดี และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ในเมียนมาร์ด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสองฝ่ายมีความร่วมมือทวิภาคีทคี่ บื หน้า
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
นอกจากนี้ ไทยกับเมียนมาร์มคี วามร่วมมือภายใต้กลไกทวิภาคีทสี่ ำ� คัญ
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�้ำที่เป็นเขตแดน และ
(4) คณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Commission - JTC)
2.3.1 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ : ด้านการเมือง
และความมั่นคง
เมียนมาร์อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านส�ำคัญทางการเมือง ไทยได้สนับสนุน
พัฒนาการประชาธิปไตยและกระบวนการปรองดองแห่งชาติของเมียนมาร์
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อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีบทบาทสนับสนุนเมียนมาร์ในเวทีการประชุมระหว่าง
ประเทศ ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและพหุภาคี พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาคมระหว่าง
ประเทศสนับสนุนเมียนมาร์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมาธิการร่วมกัน ดังนี้
(1) คณะกรรมาธิการร่วมไทย - เมียนมาร์ (Thailand– Myanmar
Joint Commission on Bilateral Cooperation - JC) ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การต่างประเทศทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ในภาพรวม ได้จดั การประชุมครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 7 - 9 ม.ค.45 ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ส�ำหรับ
การประชุมครั้งที่ 7 เมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพ
(2) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC)
ซึง่ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศทัง้ สองประเทศเป็นประธานร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนร่วมกัน โดยประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. –1 ธ.ค.
48 ฝ่ายไทยมี ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการ
ต่างประเทศ (ต�ำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ร่วมกับ
นายหม่อง มิน้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ นายวศิน
ธีรเวชญาน เป็นประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายไทย20
บทบาทของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย
1. บทบาทของกระทรวงกลาโหมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมียุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือ
ด้านความมัน่ คงทีม่ งุ่ เน้นการด�ำเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร เพือ่ เสริมสร้างความ
มัน่ คงและขยายความร่วมมือด้านความมัน่ คงชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
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) องค์ประกอบของคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee
: HLC) ดังนี้
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประธานกรรมการ
- ผู้บัญชาการทหารบก
รองประธานกรรมการ
- ผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการ
- ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ
- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กรรมการ
- เสนาธิการทหาร
กรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบาย
		 และแผนกลาโหม
กรรมการ
- เจ้ากรมข่าวทหาร
กรรมการ
- เจ้ากรมยุทธการทหาร
กรรมการ
- แม่ทัพภาคที่ 1
กรรมการ
- แม่ทัพภาคที่ 3
กรรมการ
- เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
กรรมการ/เลขานุการ
(2.2) อ�ำนาจหน้าทีค่ ณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee
: HLC)
- พิ จ ารณาก� ำ หนดแนวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ
ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาร์ เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคง
ชายแดนไทย – เมียนมาร์
- ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
61

- ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้พื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ มี
ความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
- ให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษา และให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือ
ต่าง ๆ ที่เหล่าทัพเสนอ ตลอดจนก�ำกับดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการประชุมและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ HLC ได้ตาม
ความเหมาะสม
- ด�ำเนินการอื่นตามความจ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหาความมั่นคง
ร่วมกัน และปัญหาเฉพาะอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้บริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์
3. กรอบการเจรจาเพือ่ รักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อยบริเวณ
พืน้ ทีช่ ายแดนไทย - เมียนมาร์ในกรอบของคณะกรรมการระดับสูงไทย - เมียนมาร์
และกลไกอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้
(3.1) ด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ครอบคลุม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
- โครงการความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน
- การแลกเปลี่ยนการเยือนของก�ำลังพลและครอบครัว
- การแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหาร
- การแข่งกีฬาเพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพ
- ความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้าย
- การบรรเทาภัยพิบัติ
- การแลกเปลี่ยนคณะวัฒนธรรมทางทหาร
- การแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพส�ำหรับก�ำลังพลและครอบครัว
- ความร่วมมือด้านโครงการศึกษาของก�ำลังพลและครอบครัว

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
62

(3.2) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดน ครอบคลุม
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมตามแนวชายแดน
- ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้าอาวุธและ
กระสุนผิดกฎหมาย
- การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงตาม
แนวชายแดน
- การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล
- การส่งเสริมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเกษตร การสาธารณสุข
การท่องเที่ยว การรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่องานรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ เพื่อให้
เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ีดีในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน
4. ไทย- เมียนมาร์ มีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณา
จักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์วา่ ด้วยการจัดตัง้ คณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือกรอบทวิภาคี ในส่วนที่กองทัพรับผิดชอบ 2
ระดับ คือ
(4.1) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border
Commit tee : RBC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยบริ เ วณชายแดน โดยมี แ ม่ ทั พ ภาคที่ 3 ของไทย และแม่ ทั พ
ภาคสามเหลี่ยมของเมียนมาร์ (Triangle Commander) เป็นประธานร่วม และ
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มีผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - เมียนมาร์ รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ
(4.2) คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border
Committee : TBC) มีทงั้ สิน้ 5 แห่ง คือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย , อ.เมืองแม่ฮอ่ งสอน
จ.แม่ฮ่องสอน, อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง มีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่เกี่ยวข้องของ
ไทยและผู้บังคับกองพันที่เกี่ยวข้องของเมียนมาร์เป็นประธานร่วม เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนในระดับท้องถิน่
โดยมีการประชุมอยู่อย่างต่อเนื่อง
2.3.2 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ : ความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจการค้า
ประเทศเมียนมาร์ก�ำลังได้รับการสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศ
มากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ทั้งนี้ต้ังแต่ปี 2531 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ปฏิรูป
เศรษฐกิจมาสู่ระบบตลาด สนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในระบบการผลิต
และการจัดการ รวมทั้งเปิดประเทศให้มีการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ
ส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาร์ขยายตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ เมียนมาร์ยงั ถือว่า
มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ เนื่องจากมีจ�ำนวนประชากรมากถึง 48 ล้านคน
และยังมีความต้องการสินค้าค่อนข้างมากหลังจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะ
สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค21 เห็นได้จากข้อมูลด้านการลงทุนและ
จ�ำนวนโครงการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนและได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์นั้น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
หลังเปิดประเทศ ซึ่งเมียนมาร์เปิดรับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น โดยมีมูลค่าการ
วรินธร ทวีศร . พม่า : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย . http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/
Thai/North/ArticleAndResearch/DocLib_Article/254206@MyanmarInvestOpp.pdf
21
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ลงทุนและจ�ำนวนโครงการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนและได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment
Commission: MIC) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2552 - 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 2556 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง22 ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 - 2556 เมียนมาร์มี
เงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) รวม 794 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน ได้แก่
โรงแรมและการท่องเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต การขุดเจาะน�้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และประมง
ตารางที่ 2.2 การลงทุนและจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์

ในกรณีของการลงทุนของไทยในเมียนมาร์นนั้ ในปัจจุบนั เมียนมาร์เป็น
ที่สนใจอย่างยิ่งของภาคเอกชนไทย โดยเมียนมาร์มีศักยภาพสูงในฐานะเป็น
(1) ตลาดส�ำหรับสินค้าไทย (2) แหล่งลงทุน (3) แหล่งทรัพยากร เช่น พลังงาน
ป่าไม้ แร่ธาตุ อัญมณี และประมง และ (4) แหล่งท่องเที่ยวเสริมเชื่อมโยงกับไทย
โครงการลงทุนของไทยทีส่ ำ� คัญและได้รบั การจับตามองมากทีส่ ดุ ได้แก่ โครงการ

22
รายชื่อบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน. 2556. หน้า I-XI
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พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิ ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมไทย - เมียนมาร์ และได้จดั ตัง้ นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกันแล้ว นอกจากนี้ ไทยและเมียนมาร์มีกลไก
ความร่วมมือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย - เมียนมาร์ (Joint
Trade Commission - JTC) ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ทงั้ สองประเทศ
เป็นประธานร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
กัน โดยทัง้ ไทยและเมียนมาร์ได้มกี ารลงนามความตกลงเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครอง
การลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 14 มี.ค.51 ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ได้แจ้งฝ่ายไทย เมื่อวันที่
8 ส.ค.54 ว่าได้ด�ำเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว และโดยที่
ความตกลงฯ ดังกล่าวเข้าข่ายมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ฝ่ายไทยจึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 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 ซึ่งจากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (สะสม) ตั้งแต่ปี 2532 - 2555 พบว่า ประเทศจีนเป็นประเทศ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมมากที่สุด คือมูลค่า 14,142.70 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 34.5% ของมูลค่าการลงทุนสะสมทัง้ หมดมีจำ� นวน
34 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านพลังงานและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ในขณะที่ไทยมีจ�ำนวนโครงการมากที่สุดถึง 61 โครงการ แต่มีมูลค่า
การลงทุนสะสมมาเป็นอันดับสองด้วยมูลค่า 9,568.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
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�ำเข้าทางชายแดนทั้งหมด
ตารางที่ 2.3 การลงทุนโดยตรงและจ�ำนวนโครงการของธุรกิจจากต่างประเทศ

ที่มา : รายชื่อบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 2556.

(1) จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์23
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์มี 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
ตาก ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่ไม่มี
จุดผ่านแดนคือ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร
จังหวัดเชียงรายเป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ สะพานข้ามแม่นำ�้ สาย
เขตเทศบาลแม่สาย อ�ำเภอแม่สาย และสะพานข้ามแม่น�้ำสายแห่งที่ 2 ต�ำบล
สันผักฮี้ อ�ำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์
เปิดตั้งแต่ 6.30 - 18.30 น. ของทุกวัน

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์. http://www.bcca.go.th/asean/?name=knowledge&file= readknow
ledge&id =15
23
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จุดผ่อนปรนมี 5 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าบ้านปางห้า ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอ
แม่สาย 2) ท่าบ้านสายลมจอย อ�ำเภอเวียงพางค�ำ อ�ำเภอแม่สาย 3) ท่าบ้าน
เกาะทราย ต�ำบลแม่สาย อ�ำเภอแม่สาย เป็นเขตติดต่อกับเมืองท่าขีเ้ หล็ก รัฐฉาน
ประเทศเมียนมาร์ 4) ท่าดินด�ำ บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต�ำบลเกาะช้าง อ�ำเภอแม่สาย
เป็นเขตติดต่อกับบ้านดินด�ำ จังหวัดท่าขี้หล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และ
5) บ้านสบรวก หมู่ 1 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านเมืองพง
จังหวัดท่าขีเ้ หล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ซึง่ ทุกด่านเปิดตัง้ แต่ 6.00 - 18.00 น.
ของทุกวัน
จังหวัดตากเป็นจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ บ้านริมเมย หมู่ 2 ต�ำบล
ท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด เป็นเขตติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหรีย่ ง ประเทศ
เมียนมาร์
จังหวัดระนองเป็นจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
อ�ำเภอเมืองระนอง และจังหวัดได้ก�ำหนดช่องทางซึ่งเป็นจุดตรวจไว้ 3 ช่องทาง
ได้แก่ 1) ท่าเทียบเรือสะพานปลา ต�ำบลบางริ้น อ�ำเภอเมือง ระนอง 2) ปากน�้ำ
ระนอง ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอเมืองระนอง 3) ท่าเทียบเรือ บ้านอันดามันคลับ จ�ำกัด
ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองระนอง ทั้ง 4 แห่ง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเกาะสอง
ภาคตะนาวศรี เปิดตัง้ แต่ 6.30 - 24.00 น. ของทุกวัน สาเหตุทเี่ ปิดด่านถึง 24.00 น.
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ช่องทางกิ่วผาวอก
บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว เป็นเขตติดต่อกับเมืองสาด
รัฐฉาน และ 2) ช่องทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ต�ำบลเปียงหลวง อ�ำเภอ
เวี ย งแหง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเตาะ รั ฐ ฉาน ซึ่ ง ทั้ ง สองช่ อ งทางปิ ดห้ า ม
มีการเข้าออกโดยกองทัพภาคที่ 3 เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีจดุ ผ่อนปรน 5 แห่ง ได้แก่ 1) ช่องทางบ้านห้วยต้นนุน่
หมู่ 4 ต�ำบลแม่เงา อ�ำเภอขุมยวม เป็นเขตติดต่อกับเมืองเต๊าะ รัฐฉาน 2) ช่องทาง
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บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 ห้วยผา อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับรัฐฉาน
3) ช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ 1 ต�ำบลเสาหิน อ�ำเภอแม่สะเรียง เป็นเขตติดต่อกับ
รัฐกอทูแล 4) บ้านแม่สายแลบ หมู่ 1 ต�ำบลแม่สายแลบ อ�ำเภอสบเมย เป็นเขต
ติดต่อกับผาปูน จังหวัดดอยก่อ 5) บ้านน�้ำเพียงดิน หมู่ 3 ต�ำบลผาบ่อง อ�ำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดดอยก่อ ทุกจุดผ่อนปรนเปิดตั้งแต่
6.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
จังหวัดกาญจนบุรี มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง ได้แก่ ด่านพระเจดีย์สามองค์
อ�ำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อ�ำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐ
กระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน มีจุดผ่านแดน
ชัว่ คราว 1 แห่ง คือ ด่านพระเจดียส์ ามองค์ อ�ำเภอสังขละบุรี ซึง่ เป็นเขตติดต่อกับ
อ�ำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐกระเหรีย่ ง ภาคตะนาวศรี ซึง่ เมียนมาร์ได้
ปิดด่านตั้งแต่ 27 มีนาคม 2550 ด้วยสาเหตุภายในของเมียนมาร์ แต่มีผ่อนผัน
ให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านไร่เครา ต�ำบล
คลองวาฬ อ�ำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นเขตติดต่อกับบ้านมุดอ่ ง จังหวัดมะริด
ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน
(2)การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
(2.1) โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและ
เส้นทางคมนาคมเชือ่ มโยงกับไทย จากการทีร่ ฐั บาลไทยมีนโยบายเร่งด่วนในการ
ฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน และเร่งด�ำเนิน
การตามข้อผูกพันการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งผลให้มีการ
ขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดนโดยเฉพาะเมียนมาร์และ
สปป.ลาว ประกอบกับอีก 10 ปีขา้ งหน้า เมียนมาร์จะเป็น Indian Ocean Open
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Door และ South Gate ของจีนสูอ่ า่ วเบงกอล และมีแผนลงทุนร่วมกับเอกชนไทย
สร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทเี่ มืองทวายเป็น West Gate
ของภูมิภาคสู่มหาสมุทรอินเดีย เมียนมาร์ก�ำลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิดโดยใช้
ค�ำว่า “Privatization” เป็นการเปิดให้มกี ารลงทุนทัง้ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน อี ก ทั้ ง ก� ำ ลั ง พั ฒ นาเขื่ อ นขนาดใหญ่ ม ากกว่ า 10 เขื่ อ น
ทั่วประเทศ ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต
การพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
ระหว่างท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย - จังหวัดกาญจนบุรี รัฐบาลไทยสนับสนุนการก่อสร้าง
ท่าเรือน�้ำลึกทวายนิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม (ถนน รถไฟ สายส่ง
ไฟฟ้าและท่อก๊าซ/น�ำ้ มัน เชือ่ มต่อระหว่างเมืองทวายกับชายแดนไทย/เมียนมาร์ที่
บ้านพุนำ�้ ร้อน จังหวัดกาญจนบุร)ี ตามทีไ่ ด้ตกลงในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
สร้างท่าเรือน�้ำลึกทวายลงนาม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยขณะนั้นรัฐบาล
เมียนมาร์และรัฐบาลไทยโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จ�ำกัด มีการ
พัฒนาโครงการท่าเรือน�้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งชะงักงันไปช่วงหนึ่ง
แต่ลา่ สุด มีความคืบหน้าของโครงการ คือ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์
จ�ำกัด ได้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ
Authority) เพือ่ ขอเป็นผูพ้ ฒ
ั นาพืน้ ทีก่ อ่ สร้างนิคมอุตสาหกรรมระยะแรก (Initial
Phase) ตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ.57 ซึ่งคาดว่าโครงการฯ ระยะแรกจะไม่ได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร์ยังให้ความส�ำคัญกับโครงการนี้ แม้จะมี
ความล่าช้าในการก่อสร้างออกไปบ้าง แต่ถือว่าเป็นโครงการที่ส�ำคัญของรัฐบาล
เมียนมาร์และภูมิภาค เนื่องจากอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจส�ำคัญของอาเซียน
และพืน้ ทีเ่ หมาะสมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน�ำ้ ลึก มีความพร้อม
ของแรงงานและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเบา เช่น ไม้ ยาง อาหารทะเล แร่ดบี กุ
ซึ่งจะช่วยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ต้องการย้ายฐานการผลิต
จากไทยมายังเมียนมาร์ และโครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงโครงข่าย economic
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corridor ระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่ลดระยะเวลาการขนส่งและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ช่วยรองรับการพัฒนาพื้นที่และความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนทั้งสองฝ่าย
(2.2) เส้นทางถนนสามฝ่าย ไทย - เมียนมาร์ - อินเดีย (เส้นทาง
แม่สอด/เมียวดี - หมูบ่ า้ นติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - พะอัน ท่าตอน) รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อก่อสร้างเส้นทางจาก
แม่สอด/ เมียวดี - หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.35
กิโลเมตร มูลค่า 122.9 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ปี 2549 ขณะนี้ รัฐบาลไทย
เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพือ่ ก่อสร้างถนนช่วงต่อจาก
หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร
มูลค่า 872 ล้านบาท
(2.3) สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ข้ามแม่น�้ำเมย แห่งที่ 1 และ
แห่งที่ 2 ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเพือ่ ก่อสร้าง
สะพานฯ แห่งที่ 1 มูลค่า 104.6 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ต่อมา
ในปี 2549 สะพานฯ เกิดช�ำรุด ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ แบบถาวร และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานฯ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ
- การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางคมนาคม รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าเพือ่ ก่อสร้างถนนและสะพานเชือ่ มโยงกับเมียนมาร์ โดยในปี 2554
รัฐบาลไทยได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ (1) ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น�้ำเมย
แห่งที่ 1 แบบถาวร เชื่อมโยง อ. แม่สอด จ. ตาก เมืองเมียวดีของเมียนมาร์
(2) สร้างถนนช่วงต่อจากเชิงเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก และ (3) ปรับปรุงถนนแม่สอด/
เมียวดีเชิงเขาตะนาวศรี โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 โครงการรวมประมาณ
840 วัน
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- ไทยและเมียนมาร์มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลีย่ งรัษฎากร ซึง่ เริม่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 15 ส.ค.55 นอกจากนี้
ไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลงเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุน ลงนาม
เมื่อวันที่ 14 มี.ค.51 ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ได้แจ้งฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 8 ส.ค.54 ว่าได้
ด�ำเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว
(3) ด้านพลังงาน
เมียนมาร์ถอื เป็นเส้นทางในการขนส่งน�ำ้ มันทีส่ ำ� คัญของจีน และอาเซียน
ทั้งนี้ จีนมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการลงทุนทั้งในภาคพลังงานในเมียนมาร์ โดย
มีการวางแนวท่อส่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากท่าเรือน�้ำลึกที่อ่าวเบงกอลใน
เขตน่านน�ำ้ ของเมียนมาร์มปี ลายทางทีย่ นู นาน (Sino-Burma Natural Gas and
Oil Pipelines) ซึ่งมีความยาวเพียง 1,100 กม.24 ช่วยย่นระยะทางได้ดีกว่า
การขนส่งน�้ำมันจากจีนผ่านช่องแคบมะละกาที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกัน
เมียนมาร์ยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ส�ำคัญของภูมิภาค โดยเฉพาะจากแหล่ง
ยาดานา (Yadana) ทีอ่ า่ วเมาะตะมะ (Mataban) ทัง้ นี้ ไทยน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ
จากเมียนมาร์เฉลีย่ ประมาณ 965 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน25 และใน 20 ปีขา้ งหน้า
จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กระทรวงพลังงาน
จึงได้ท�ำแผนจัดหาก๊าซเพิ่มเติม โดยจัดซื้อก๊าซจากประเทศในอาเซียน ได้แก่
เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเมียนมาร์เปิดสัมปทานครั้งใหม่เมื่อปลายปี 55
ดังนั้นในอีก 10 ปีข้างหน้าเมียนมาร์จะกลายเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่ส�ำคัญ
ของไทย
ทั้งนี้ ปัจจุบันการลงทุนในภาคพลังงาน น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติใน
เมียนมาร์มแี นวโน้มการแข่งขันสูงขึน้ และจีนเป็นประเทศทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนใน
24
25
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เมียนมาร์มากที่สุด โดยการประชุม Myanmar Oil, Gas and Power Summit
(MOGP) เมือ่ เดือน ก.ย.55 รัฐบาลเมียนมาร์ได้อนุมตั ใิ ห้สมั ปทาน การขุดส�ำรวจ
น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติทงั้ บนบกและทะเลในเขตน่านน�ำ้ ของเมียนมาร์มากกว่า
10026 พื้นที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับสัมปทาน มีทั้งจากจีน ฝรั่งเศส อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และไทย นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ยังพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยการสร้าง Mega-Project อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึก
และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาบตาพุดถึง 7 เท่า ซึ่งจะ
ท�ำให้เมียนมาร์กลายเป็นศูนย์กลางเชือ่ มต่อการค้าทางทะเลระหว่างเอเชีย ยุโรป
แอฟริกา และเป็นศูนย์กลาง
การค้าด้านพลังงานที่ส�ำคัญ
ของโลก ด้ ว ยผลประโยชน์
อย่ า งมหาศาลที่ เ มี ย นมาร์
จะได้ รั บ จึ ง ท� ำ ให้ รั ฐ บาล
เมี ย นมาร์ ต ้ อ งสร้ า งความ
เ ชื่ อ มั่ 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
ประชาธิ ป ไตยอย่ า งจริ ง จั ง
ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบสนองจาก
นานาชาติเป็นอย่างดีเห็นได้
จากการได้รับฉันทานุมัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์
เมือ่ ปี 2556 และเป็นประธานกลุม่ อาเซียนในปี 2557 ยิง่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
ของเมียนมาร์ และสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นกับนานาชาติอีกด้วย
26
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2.3.3 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ : ด้านสังคม
วัฒนธรรม และวิชาการ
ไทยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาในหลายโครงการ ทั้ ง ด้ า น
สาธารณสุข อาทิ โครงการยกระดับโรงพยาบาลท่าขีเ้ หล็ก หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
หู คอ จมูก การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาทิ โครงการ
พัฒนาระบบปศุสัตว์ตามแนวชายแดน และด้านการศึกษา อาทิ ทุนศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทและการฝึกอบรม ผ่านส�ำนักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.) ที่ได้ด�ำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี มอบทุนไปแล้วกว่า
1,500 ทุน ในวงเงินงบประมาณ 550 ล้านบาท รวมทั้งความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาทางเลือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพ
ติดตามโครงการบ้านยองข่า ด�ำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และอยู่ระหว่าง
การผลักดันให้โครงการหมูบ่ า้ นหนองตะยาเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างกันที่ส�ำคัญ27 อาทิ
(1) ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข
- ไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน และ
การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันผ่านความร่วมมือทางวัฒนธรรม เช่น กระทรวง
การต่ า งประเทศได้ อั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปทอดถวายยั ง วั ด ใน
เมียนมาร์เป็นประจ�ำทุกปี และสมาคมไทย - เมียนมาร์เพื่อมิตรภาพยังจัด
การทอดกฐินสามัคคีที่เมียนมาร์ต่อเนื่องทุกปีด้วยเช่นกัน
- กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดท�ำโครงการฝึกอบรมล่ามภาษา
ไทย - เมียนมาร์ให้แก่เจ้าหน้าที่/บุคลากรไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
การสัมมนาทางวิชาการความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ และ
สมาคมไทย - เมียนมาร์เพื่อมิตรภาพมีโครงการน�ำนักศึกษาเมียนมาร์เยือนไทย
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มีแผนงานจะจัดโครงการน�ำแพทย์เมียนมาร์มาฝึกอบรมที่ประเทศไทย และ
โครงการสนับสนุนการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของเมียนมาร์
ในปี 2556
- ความร่วมมือสันถวไมตรี ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเน้นกิจกรรม
ที่กระชับและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ทั้งในระดับ
รัฐบาลและประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม งานการกุศลเพือ่
บริจาคเงินหรือสิง่ ของ การบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุและสิง่ ก่อสร้างทีส่ ำ� คัญของ
เมี ย นมาร์ และการจัดซื้อสิ่งของและสนับสนุ นการก่ อ สร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่
แสดงออกทางด้านความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อมอบให้แก่
เมียนมาร์ในโอกาสส�ำคัญ เช่น การฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต
(2) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมาร์
- เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 เป็นหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญที่
ช่วยกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในแน่นแฟ้น
เนื่องจากเป็นการด�ำเนินงานความร่วมมือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ของทัง้ สองฝ่าย โดยเน้นสาขาความร่วมมือทีไ่ ทยมีความเชีย่ วชาญและสอดคล้อง
กับความต้องการของฝ่ายเมียนมาร์ (demand driven approach) ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อกัน ทัง้ ในระดับรัฐบาลและ
ระดับประชาชน
- ความร่วมมือที่ไทยให้แก่เมียนมาร์ในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม/ดูงาน แผนงาน/โครงการต่างๆ การจัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยเน้น 3 สาขาหลัก ได้แก่ เกษตร
การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งมีการด�ำเนินงานทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคี
ไตรภาคี กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ
(TIPP) และทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)
- โครงการทีเ่ ป็นความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ หมูบ่ า้ นปศุสตั ว์พฒ
ั นา

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
75

ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยที่ Yangon
University of Foreign Languages (YUFL) แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้าน
การพยากรณ์อากาศ ระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูภาคอิระวดีและภาคย่างกุ้ง
แผนงานสาขาเกษตร 3 ปี ภายใต้หวั ข้อ “Food Security” และแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
2.3.4 ความตกลงส�ำคัญที่ได้ลงนามไปแล้ว
- ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2532)
- บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า
ไทย - เมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533)
- บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
(ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533)
- บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหภาพเมียนมาร์เกีย่ วกับเขตแดนคงทีช่ ว่ งแม่นำ�้ สาย - แม่นำ�้ สบรวก (ลงนาม
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534)
- ความตกลงว่าด้วยการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมไทย - เมียนมาร์
(ลงนามเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536)
- ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยการก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ การจัดการและบ�ำรุงรักษา
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้ำเมย/ทองยิน (ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537)
- ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อการค้าชายแดน ระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2539)
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2539)

- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการธนาคาร (ลงนามเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม

- หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540)
- บันทึกความเข้าใจเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2540)
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2541)
- ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542)
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุ
ออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาทและสารตัง้ ต้น (ลงนามเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2544)
- ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยง
รัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2545)
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน (ลงนาม
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546)
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของ
เมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547)
- บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงานระหว่างสหภาพเมียนมาร์ - ไทย (ลงนามเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2547)

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
77

- หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกงานก่อสร้าง
ถนนในสหภาพเมียนมาร์สายเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศรี (ลงนามเมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2547)
- บันทึกความเข้าใจความร่วมมือไทย –เมียนมาร์ว่าด้วยการจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ (ลงนามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547)
- บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงาน
ไฟฟ้าเมียนมาร์วา่ ด้วยความร่วมมือในโครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ สาละวินและ
ลุ่มน�้ำตะนาวศรี (ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548)
- บันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กับ Central Control Board on Money Laundering
เมียนมาร์ (ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548)
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - เมียนมาร์
(ลงนามเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548)
- บันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง การถือครองกรรมสิทธิแ์ ละ
การบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำฮัจจี (ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2548)
- ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ลงนามเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2551)
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวาย (ลงนามเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2551)
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ลงนามเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552)
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- บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสภาธุรกิจ
ไทย - เมียนมาร์กบั สภาธุรกิจเมียนมาร์ –ไทย (ลงนามเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2553)
- บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักร
ไทยกั บ กรมวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ว ่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ด้านสารสนเทศและการกระจายเสียง (ลงนามเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554)
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ส่วนที่ 3
บริบทแวดล้อมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และความเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้ง
3.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศเมียนมาร์ตั้งอยู่ที่ละติจูด 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20
ลิปดา ภูมปิ ระเทศตัง้ อยูต่ ามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ท�าให้มชี ายฝัง่ ยาวถึง
2,000 ไมล์ และมีหาดทีส่ วยงามเก่าแก่บริสทุ ธิอ์ ยูห่ ลายแห่ง เมียนมาร์มชี ายแดน
ด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ทิศเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือติดกับจีน ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย
รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าวที่มีหางยาวล้อมรอบเกือกม้าขนาด
ใหญ่ คือ แนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขาสูง
อยูม่ ากมายตามแนวเทือกเขาของเมียนมาร์ และมีหลายยอดทีส่ งู เกินกว่า 10,000
ฟุต ตามแนวชายแดนหิมาลัย ทางเหนือของเมียนมาร์ที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขา
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ฮากากาโบราซึ” 19,314 ฟุต ต�า่ ลงมาจาก
แนวเขาเหล่านีเ้ ป็นทีร่ าบกว้างใหญ่ภายในประเทศเมียนมาร์ รวมทัง้ เขตแห้งแล้ง
กินอาณาเขตกว้างตอนกลางของเมียนมาร์ และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้าอิรวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้ เป็นนาข้าวกว้างใหญ่
ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด
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3.1.1 การเมืองการปกครอง
เมียนมาร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อน
การเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เล็กน้อย ญีป่ นุ่ ได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับพวกตะขิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง มี
ออง ซาน นักชาตินิยม และเป็นผู้น�ำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็น
หัวหน้า พวกตะขิน้ เข้าใจว่าญีป่ นุ่ จะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของเมียนมาร์
จากอังกฤษ แต่เมือ่ ญีป่ นุ่ ยึดครองเมียนมาร์ได้แล้ว กลับพยายามหน่วงเหนีย่ วมิให้
เมียนมาร์ประกาศเอกราช และได้สง่ อองซานและพวกตะขิน่ ประมาณ 30 คน เดินทาง
ไปญีป่ นุ่ เพือ่ รับค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการเพือ่ เรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ
เมือ่ คณะของอองซานได้เดินทางกลับเมียนมาร์ใน พ.ศ. 2485 อองซาน
ได้กอ่ ตัง้ องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist
Peoples Freedom League : AFPFL) เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับๆ องค์การนี้
ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ชือ่ พรรค AFPFL เมือ่ ญีป่ นุ่ แพ้สงครามโลก
ครั้งที่ 2 แล้ว อองซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยัน
ทีจ่ ะให้เมียนมาร์มอี สิ รภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมีขา้ หลวงใหญ่
อังกฤษประจ�ำเมียนมาร์ช่วยให้ค�ำปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการ
เอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอื่น ๆ ขึ้น
แข่งอ�ำนาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ จึงยินยอมให้
พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบาย
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี
จึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL อองซานและ
คณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2490
ขณะทีเ่ ดินออกจากทีป่ ระชุมสภา ต่อมาตะขิน้ นุหรืออูนุ ได้ขนึ้ เป็นนายกรัฐมนตรี
แทนและมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2490 โดยอังกฤษ
ได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์แต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้จนต่อมาเมื่อ
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4 มกราคม พ.ศ.2491 อังกฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์อย่างสมบูรณ์
ภายหลังจากเมียนมาร์ได้รับเอกราชแล้วการเมืองภายในประเทศก็มี
ความสับสนอยูต่ ลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ นายอูนุ ถูกบีบให้ลาออก เมือ่ พ.ศ.2501
ผูน้ ำ� เมียนมาร์คนต่อมา คือ นายพลเน วิน ซึง่ ได้ทำ� การปราบจลาจลและพวกนิยม
ซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้จัดไห้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศใน พ.ศ.2503 ท�ำให้
นายอูนุได้กลับมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภา28
จากการที่เมียนมาร์ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลา
ยาวนาน ตั้งแต่สมัย “พรรคโครงการสั ง คมนิ ย มพม่ า (Burma Socialist
Programme Party: BSPP)” โดยการน�ำของนายพลเนวิน ซึ่งยึดอ�ำนาจเมื่อ
ปี 2505 จนกระทั่งเกิดการจลาจลลุกฮือครั้งใหญ่ของประชาชนเมื่อ 8 สิงหาคม
พ.ศ.2531 หรือเรียกว่า เหตุการณ์ 8888 คณะทหารน�ำโดย พลเอก ซอหม่อง
ได้ยดึ อ�ำนาจเมือ่ 18 กันยายน พ.ศ.2531 แล้วจัดตัง้ “สภาฟืน้ ฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ
(State Law and Order Restoration Council: SLORC)” ซึ่งประกอบ
ด้วยคณะนายทหารระดับสูงขึ้นกุมอ�ำนาจการปกครองประเทศ ต่อมา พลเอก
ซอหม่อง ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ พลเอกอาวุโส ตานฉ่วย รองประธาน
สภา SLORC จึงด�ำรงต�ำแหน่งประธาน SLORC นายกรัฐมนตรี และผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุด สืบแทนตั้งแต่ 23 เมษายน พ.ศ.2535 ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น
“สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development
Council: SPDC)” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ด้วยเหตุผลว่าหลังจาก
เมียนมาร์ผา่ นยุคแห่งการฟืน้ ฟูกฎระเบียบในประเทศแล้ว ก็ควรเป็นยุคแห่งการ
สร้างสันติภาพและการพัฒนาประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา กลุ ่ ม ผู ้ น� ำ ทหารกุ ม อ� ำ นาจสู ง สุ ด ในการ
ตัดสินใจทุกเรื่องอย่างเบ็ดเสร็จ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2551 เมียนมาร์ประกาศ
ศูนย์แม่นำ�้ โขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี . 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�ำเนินการมาเป็นระยะ ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2546 ดังนี29้
1) รื้อฟื้นการจัดประชุมแห่งชาติซึ่งยุติไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
2) ภายหลังการประชุมแห่งชาติเป็นผลส�ำเร็จ จะด�ำเนินการอย่างเป็น
ขัน้ ตอนตามกระบวนการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการสร้างระบบประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง
และมีระเบียบวินัย
3) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานและ
เงื่อนไขรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแห่งชาติ
4) รับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการลงประชามติ (National
Referendum)
5) จัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
6) จัดการประชุมสมาชิกรัฐสภาตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
7) สร้างชาติให้ทันสมัย มีการพัฒนา และเป็นประชาธิปไตย โดยมี
ผู้น�ำประเทศที่เลือกโดยรัฐสภา และมีรัฐบาลและองค์กรส่วนกลางอื่นๆ ที่จัดตั้ง
โดยรัฐสภา
Roadmap ของเมียนมาร์ องค์ประกอบส�ำคัญทีส่ ดุ ในการสร้างชาติใหม่
ทีม่ สี นั ติสขุ มีความทันสมัย มีการพัฒนา และเป็นประชาธิปไตย ก็คอื การก�ำเนิด
ขึน้ ของระบบประชาธิปไตยทีม่ รี ะเบียบวินยั (Disciplined Democratic System)
ซึง่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อจารีตนิยมดัง้ เดิม (Historical Traditions) ของชนเชือ้ สาย
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันในชาติดว้ ยความสามัคคีกลมเกลียวมาเป็นเวลานานนับพันปี
เอกสารศึกษาวิจยั เชิงลึก เรือ่ งโครงสร้างอ�ำนาจและการตัดสินใจในระบบการเมืองการปกครองเมียนมาปัจจุบนั . ศูนย์ประสาน
งานข่าวกรองแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. หน้า 7. ตุลาคม 2556
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ไม่สง่ ผลกระทบต่อเกียรติภมู ขิ องชาติ (National Prestige) และความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน (Integrity) ของคนในชาติ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะประจ�ำ
ชาติ (National Characteristics) ของคนเมียนมาร์
แผนงานทางการเมืองที่ประกาศดังกล่าวไม่ก�ำหนดเงื่อนไขระยะเวลา
(Time Frame) ของแต่ละขัน้ ตอน และค�ำว่า “Disciplined Democratic System”
ก็บ่งบอกเป็นนัยว่าประชาธิปไตยของเมียนมาร์ ที่จะเกิดขึ้นหลังการปฏิรูป
การเมืองนั้น คือ ประชาธิปไตยแบบที่ทหารมีบทบาทเป็นแกนน�ำในการบริหาร
และปกครองประเทศดังเช่นในประวัติศาสตร์ ที่กองทัพเมียนมาร์เคยยิ่งใหญ่
มีเกียรติภมู แิ ละยังสืบทอดอ�ำนาจมาจนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กองทัพท�ำหน้าที่
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของทุกชนเผ่าในประเทศ และ
ควบคุมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตที่เรียกว่าระเบียบวินัย
ในทีส่ ดุ รัฐบาลทหารเมียนมาร์จดั การเลือกตัง้ ทัว่ ไปตามแผน roadmap
ขัน้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ผลปรากฏว่าพรรคเพือ่ ความเป็นปึกแผ่น
แห่งสหภาพและการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party: USDP)
ซึ่งแปรสภาพมาจากสมาคมเพื่อความเป็นปึกแผ่นแห่งสหภาพและการพัฒนา
(Union Solidarity and Development Association: USDA) อันเป็นองค์กร
มวลชนจัดตัง้ ของรัฐบาลทหารเมียนมาร์ทตี่ งั้ ขึน้ มาตัง้ แต่สมัย SLORC เมือ่ ปี พ.ศ.
2536 ก่อนที่จะปฏิรูปการเมือง และมีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 24 ล้านคน
ชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งถึงร้อยละ 78.48 ของสภาผู้แทนราษฎร และร้อยละ
76.79 ของวุฒิสภา หลังจากนั้นมีการเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ.
2554 ซึง่ เป็นไปตาม แผน Roadmap ขัน้ ที่ 6 และมีการจัดตัง้ รัฐบาลชุดแรกภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ.2554 โดย มี อูเต็งเส่ง อดีตนายก
รัฐมนตรี (ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมเมียนมาร์ เมื่อทหารพ้นจากต�ำแหน่ง
หน้าทีใ่ นกองทัพจะเลิกใช้ยศทหาร กลับไปใช้ “อู” ซึง่ แปลว่า นาย) ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายตามแผน Roadmap ขั้นที่ 7 ซึ่งเป็น
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ขั้นตอนสุดท้ายที่ก�ำหนดไว้ พร้อมกันนั้นมีการออกประกาศของสภา SPDC
ลง 30 มีนาคม พ.ศ.2554 ลงนามโดย พลเอกอาวุโส ตานฉ่วย ประธานสภา
SPDC ระบุการสิ้นสภาพของสภา SPDC ในวันเดียวกัน30
ปัจจุบนั ถึงแม้เมียนมาร์มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ มีสมาชิกรัฐสภาจากการ
เลือกตั้ง และมีรัฐบาลในคราบพลเรือนแต่กองทัพยังคงเป็นสถาบันที่มีอ�ำนาจ
สูงสุดในประเทศตามเงือ่ นไขและองค์ประกอบทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) มาจากการเลือกตั้งร้อยละ 75 และจากการเสนอชื่อผู้แทนจาก
กองทัพโดย ผบ.ทสส. ร้อยละ 25 (ส.ส.440 คน และเลือกตั้ง 330 คน มาจาก
การเสนอชื่อจากกองทัพ 110 คน, ส.ว.224 คน เลือกตั้ง 168 คน และเสนอ
ชื่อจากกองทัพ 56 คน วาระ 5 ปี) ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้น�ำทหาร
เมียนมาร์ที่ประกาศจุดยืนเสมอว่า กองทัพต้องเป็นองค์กรน�ำในการเมืองการ
ปกครองเมียนมาร์ และระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาร์มิใช่ประชาธิปไตย
แบบตะวันตก แต่เป็นประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยหรือ “Disciplined
Democratic System” โดยมีกองทัพ ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
และควบคุมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตที่ก�ำหนด
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 2008 ได้ก�ำหนดโฉมหน้าใหม่ของเมียนมาร์
อยู่ในระบบสหภาพซึ่งเกิดจากการรวมตัวของรัฐ (State) และเขต (Region)
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทีม่ วี นิ ยั หลายพรรคการเมือง (Disciplined Multi-Party
Democratic System) อ�ำนาจรัฐแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ซึ่งเท่าเทียมกัน คือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ�ำนาจพิจารณา
และให้ความเห็นชอบการออกกฎหมาย รัฐสภาในระดับชาติ มีโครงสร้างแบบ
สภาคู่ ประกอบด้วยสภาประชาชนและสภาชาติพันธุ์ ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
“เตงเส่ง” สาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมียนมาร์แล้ว “ตานฉ่วย” ประกาศสิ้นสุด SPDC. http://prachatai.com/journal
/2011/04/33823
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ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี 2 ต�ำแหน่ง รัฐบาล และสภาความมั่นคงและ
การป้องกันแห่งชาติ ประธานาธิบดีดำ� รงฐานะประมุขฝ่ายบริหาร มีอำ� นาจในการ
บังคับใช้กฎหมายและประกาศรัฐกฤษฎีกา ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลฏีกา
ศาลสูงประจ�ำรัฐหรือเขต และศาลล�ำดับรองในทุกระดับ ประธานาธิบดีเป็น
ผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฏีกาโดยความเห็นชอบของรัฐสภา อนึ่ง รัฐธรรมนูญ
บัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ มาต่างหากเพือ่ วินจิ ฉัยการตีความรัฐธรรมนูญ
และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เมียนมาร์แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 7 รัฐ 7 เขต และ 1 ดินแดนแห่งสหภาพ 7 รัฐ ได้แก่ รัฐชิน รัฐกะฉิ่น
รัฐกะเหรี่ยง รัฐกะยา รัฐมอญ รัฐยะไข่ และรัฐฉานหรือรัฐไทใหญ่ เป็นพื้นที่
ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่คอื ชนเผ่าหลายชาติพนั ธุ์ 7 เขต ได้แก่ เขตอิระวดี เขตพะโค
เขตมาเกว เขตมัณฑะเลย์ เขตสะกาย เขตตะนาวศรี และเขตย่างกุ้ง เป็นพื้นที่
ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายเมียนมาร์ ดินแดนแห่งสหภาพ คือ นครเนปิดอว์
ซึ่งการบริหารขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี31
จากความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของกองทัพเมียนมาร์ดังกล่าว
และการทีก่ องทัพเป็นสถาบันทีก่ มุ อ�ำนาจสูงสุดในเมียนมาร์ตลอดมา ดังนัน้ ผูน้ ำ�
เมียนมาร์ให้ความส�ำคัญสูงสุดแก่กจิ กรรมของกองทัพ นับตัง้ แต่ถอื ว่า วันกองทัพ
(Armed Forces Day) คือ 27 มีนาคม เป็นวันส�ำคัญที่สุดในรอบปี ยิ่งกว่าวัน
ฉลองเอกราช (Independence Day) คือ 4 มกราคม ซึ่งเป็นเสมือนวันชาติ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี 2551 ได้ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกิจการชายแดน ต้องเป็นผูแ้ ทนจาก
กองทัพโดยการเสนอชือ่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดเท่านัน้ นอกจากนีไ้ ด้เปลีย่ น
ชือ่ ประเทศ จาก “สหภาพเมียนมาร์” (Union of Myanmar) เป็น “สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์” (The Republic of the Union Myanmar) เปลี่ยน
เพลงชาติ และธงชาติใหม่อย่างเป็นทางการ เมือ่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2553 (สีเหลือง
31

ศูนย์ขอ้ มูลต่างประเทศวุฒสิ ภา. http://thai.senate.go.th/about/asean/asean_parliament_id.php?id_parliament=6
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ความสามัคคีและความรุ่งเรืองของศาสนา สีเขียว ความสงบสุขและภูมิทัศน์ที่
เขียวขจี สีแดง ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ดาวสีขาวดวงใหญ่อยู่ตรงกลาง ความ
เป็นเอกภาพของคนในชาติ) และแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 รัฐ (States) 7 เขต
(Regions) โดยให้กรุงเนปิดอว์ เป็นเมืองหลวงใหม่ เป็นเขตสหภาพเนปิดอว์ (Nay
Pyi Taw Union territory) มีสถานะเป็นเขตปกครองพิเศษขึน้ ตรงต่อประธานาธิบดี
และให้กรุงย่างกุง้ เป็นเมืองเศรษฐกิจ เปลีย่ นชือ่ เรียกเป็นนครย่างกุง้
รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง32
เมียนมาร์มีความพยายามเปลี่ยนแปลงภายในประเทศอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน ประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดท�ำรัฐธรรมนูญของเมียนมาร์
เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ รวมทั้งการระบุถึง
บทบาทของกองทัพภายใต้รัฐธรรมนูญเมียนมาร์ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2551 (ค.ศ.
2008) ที่เกิดขึ้นจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ห้วง
เดือนมกราคม 2536 แล้วเสร็จเมื่อปี 2550 และมีการลงประชามติรับร่าง
รัฐธรรมนูญเมื่อปี 2551 ซึ่งเนื้อหาส�ำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ ธงชาติ เพลงชาติ และยังได้ก�ำหนดโครงสร้างของ
การปกครอง อาทิ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง อ�ำนาจของประธานาธิบดี และ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกเรียกร้องให้มีการ
แก้ไขจากนางอองซาน ซูจี ผู้น�ำฝ่ายค้าน และพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย
(National League for Democracy : NLD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 59
ที่ก�ำหนดคุณสมบัติของประธานาธิบดีว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจการทหาร
ห้ามมีพ่อแม่ คู่สมรส และลูกที่ถือสัญชาติอื่น ซึ่งมาตราดังกล่าวถูกมองว่าระบุ
ขึ้นเพื่อกีดกันนางซูจีโดยเฉพาะ และมีการวิพากษ์ถึงที่มาของรัฐธรรมนูญว่า
รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์กบั การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง และบทบาทของกองทัพ. บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยทุ ธศาสตร์
และความมัน่ คงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๔/๕๗ ห้วง ๑๐ – ๑๖ มี.ค.๕๗ .ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

32
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มาจากรัฐบาลทหารที่ยึดอ�ำนาจตั้งแต่ปี 2531 (ค.ศ. 1988) อีกทั้งไม่มีผู้น�ำ
ชนกลุ่มน้อยและพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วม รวมถึงความกังขาถึงความโปร่งใส
ในขั้ น ตอนการรั บ ร่ า งฯ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง พายุ น าร์ กี ส เพี ย ง 2 วั น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงให้อ�ำนาจกองทัพไว้อย่างกว้างขวาง
แผนภาพที่ 3.1 สรุปภาพรวมความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์

ที่มา: รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและบทบาทของกองทัพ. บทความวิเคราะห์สถานการณ์
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/57 ห้วง 10-16 มี.ค.57

บทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเมียนมาร์ฉบับปัจจุบัน ให้อ�ำนาจกองทัพด้านการปกครอง
ในรูปแบบของรัฐสภาไว้ค่อนข้างกว้างขวาง อาทิ
มาตรา 109, 141 และ 161 ระบุว่าทุกสภาทั้งสภาประชาชน สภา
แห่งชาติ และสภาท้องถิ่นจะต้องมีสมาชิกร้อยละ 25 มาจากการแต่งตั้งโดย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และร้อยละ 75 มาจากการเลือกตั้ง
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มาตรา 201 สภาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (National
Defence and Security Council : NDSC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจสูงสุด
โดยท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดี มีสมาขิกสภาฯ 11 คน มาจาก
ฝ่ายกองทัพและการแนะน�ำของกองทัพ 7 คน คือ ผู้บัญชาการกองทัพ รัฐมนตรี
กลาโหม รัฐมนตรีมหาดไทย รัฐมนตรีกิจการชายแดน และนายทหารอาวุโส
อีก 3 นาย
มาตรา 232 ก�ำหนดให้ประธานาธิบดีต้องยอมรับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งรัฐมนตรีจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ใน 3 กระทรวง คือ กระทรวง
กลาโหม (Ministry of Defence) กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home
Affairs) และกระทรวงกิจการชายแดน (Ministry of Border Affairs)
มาตรา 343 ก�ำหนดให้กองทัพมีเขตอ�ำนาจศาลของตัวเองและเป็น
อิสระจากศาลพลเรือน
3.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
ความเป็นมาและพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวม ในช่วงเวลาที่เมีย
นมาร์ยังคงอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ การพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอังกฤษ
ทัง้ ทางด้าน การผลิต การลงทุน และการค้ากับต่างประเทศ ผูป้ ระกอบธุรกิจและ
เจ้าของเงินทุนมักจะเป็นชาวอังกฤษ อินเดียและจีน ชาวอังกฤษจะลงทุนในธุรกิจ
ขนาดใหญ่และเป็นผู้บริหารในภาครัฐบาล ชาวเมียนมาร์ส่วนมากเป็นเกษตรกร
และเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กประเภทหัตถกรรมในครัวเรือน
ภายหลังทีเ่ มียนมาร์ได้รบั อิสรภาพในปี 1948 เมียนมาร์ยอมรับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจตามทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทีอ่ าศัยการลงทุนของภาครัฐ
เป็นแรงผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นช่วงๆ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับต่างๆ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมในปี 1962 แนวนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เรียกชื่อว่า “แนวทางสู่สังคมนิยมแบบเมียนมาร์” (Burmese Way
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to Socialism) ภายใต้กลยุทธ์นี้ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในธุรกิจของชาวต่างชาติ
เข้ามาเป็นของรัฐ ธุรกิจขนาดใหญ่ทถี่ กู โอนมาเป็นของรัฐได้แก่ บริษทั น�ำ้ มันทีเ่ ป็น
ของชาวอังกฤษ นอกเหนือจากการบังคับโอนธุรกิจมาเป็นของรัฐ ชาวต่างชาติ
ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเมียนมาร์ก็ถูกกดดันให้ออกนอกประเทศ เป็นผลให้
เมียนมาร์สูญเสียทรัพยากรบุคคลระดับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นจ�ำนวนมากในปี
1970 หน่วยธุรกิจการผลิตเกือบทั้งหมดที่มิใช่การเกษตร ได้ถูกโอนมาเป็นของ
รัฐบาลจนหมด ในการบริหารงานเศรษฐกิจของชาติที่มีการวางแผนการผลิต
จากศูนย์กลาง แต่เป็นที่ปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ ธุรกิจนอกการเกษตรที่
ยังเหลือเป็นของเอกชนก็มีการค้าปลีก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการขนส่ง
ในช่วงเวลาต่อมาเป็นยุคของความซบเซาและขัดสนทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาไม่ก้าวหน้าเนื่องจากมาตรการทางสังคมนิยมท�ำลายสิ่งจูงใจในการ
ผลิต การขาดแคลนผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริหารธุรกิจที่โอนมาเป็นของ
รัฐส่วนมากได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารในพรรคสังคมนิยม ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ รัฐวิสาหกิจประสบความขาดทุนต้องอาศัยเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ความอยูร่ อด ความล้มเหลวของระบบการผลิตท�ำให้เกิด
ความขาดแคลนสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการบริโภค ต้นเหตุส�ำคัญของความล้มเหลว
ก็คือ นโยบายทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการค้าข้าว
ที่รัฐบาลจัดตั้งองค์กรของภาครัฐเป็นผู้ซื้อและขายข้าวแต่ผู้เดียว มีการก�ำหนด
ราคาและการบังคับให้เกษตรกรขายข้าวทัง้ หมดให้องค์กรผูข้ ายแห่งนี้ และได้รบั
ราคาที่ต�่ำกว่าราคาตามความเป็นจริง โดยรัฐอาศัยส่วนเหลื่อมที่เกิดขึ้นในฐานะ
ภาษีที่เก็บจากเกษตรกรวิธีการเช่นนี้ ท�ำลายสิ่งจูงใจการผลิต
ความขาดแคลนและความซบเซาทางเศรษฐกิจน�ำไปสู่ความไม่สงบ
ทางการเมืองในปี 1988 ทีท่ ำ� ให้มกี ารยึดอ�ำนาจโดยคณะทหารผูป้ กครองประเทศ
เรียกตนเองว่า SLORC (State Law and order Restoration Council)
ภายใต้ผู้ปกครองประเทศชุดนี้ ได้มีการยกเลิกกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตามแบบสังคมนิยม และใช้ความพยายามปฏิรูประบบเศรษฐกิจด้วยการน�ำ
แนวคิดเสรีนิยมเข้ามาใช้ ที่อาศัยกลไกตลาดเป็นตัวก�ำหนดทิศทางของการผลิต
และเปิดประตูสู่โลกภายนอก มีการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
แผนพัฒนาฉบับต่างๆ อย่างไรก็ดี การปลดปล่อยรัฐวิสาหกิจให้ภาคเอกชนกระท�ำ
แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น การควบคุมราคาสินค้าหลายชนิดได้รับการยกเลิก แต่
การค้ากับต่างประเทศส�ำหรับสินค้าที่ส�ำคัญยังอยู่ภายใต้องค์กรผูกขาดของรัฐ
เป็นทีก่ ล่าวกันว่ารัฐบาล SLORC มีโอกาสปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจทีจ่ ะก้าวหน้าได้
มากกว่านี้ คือ มีนักวิชาการมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ภายใต้การน�ำของ ดร.หล่ามิ่น
(Dr.Hla Myint) ร่วมกับนักวิชาการของกระทรวงการวางแผนการพัฒนา ได้จดั ท�ำ
ร่างนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ที่มีลักษณะเป็นการเปิดตัว
สู่โลกภายนอกและอาศัยการส่งออกเป็นแรงผลักดัน (outward looking
development strategy) แต่มิได้รับความยอมรับจากรัฐบาล SLORC
ในปี 1997 มีก ารเปลี่ยนแปลงผู้บริ ห ารประเทศอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการบริหารและกระจายอ�ำนาจ และเปลี่ยนชื่อคณะผู้บริหาร
จาก SLORC เป็น SPDC (State Peace and Development Council) ที่ให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึน้ มีการให้กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ แก่เกษตรกร
เลิกควบคุมราคาสินค้าหลายรายการยิง่ ขึน้ และมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก
ประเทศที่ชัดเจน เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจของ SPDC มีดังนี้ คือ33
1) พัฒนาภาคเกษตรให้เป็นฐานแห่งเศรษฐกิจ และพัฒนาภาคการผลิต
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�ำหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจของชาติจะต้อง
อยู่ในการควบคุมของรัฐและประชาชนของชาติ
v ข้อมูลการค้าทีส่ ำ� คัญของเมียนมาร์ : สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่
ก๊าซธรรมชาติ ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อาหารประเภทสัตว์นำ�้ เสือ้ ผ้า ธัญพืชและ
พืชไร่ โลหะและแร่ธาตุ ตลาดส่งออกหลัก ไทย อินเดีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญีป่ นุ่
สินค้าน�ำเข้าส�ำคัญ ได้แก่ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ขนส่งทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้า
และใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ น�้ำมัน เพื่อการบริโภค ธาตุโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ โดยมี
แหล่งน�ำเข้าที่ส�ำคัญ สิงคโปร์ จีน ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย และมาเลเซีย
v เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมทางบก34
 การพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน�้ำลึกทวาย - จังหวัดกาญจนบุรี รัฐบาลไทย
สนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม
(ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซ/ น�้ำมัน เชื่อมต่อระหว่างเมืองทวาย กับ
ชายแดนไทย/เมียนมาร์ที่บ้านพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี) ตามที่ได้ตกลงใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย ลงนามเมือ่ เดือนพฤษภาคม
2551 ขณะนี้ รัฐบาลเมียนมาร์และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาโครงการในรายละเอียด โครงการนี้เป็นการ
เชื่อมโยงโครงข่าย economic corridor ระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ที่
ลดระยะเวลาการขนส่งและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ช่วยรองรับการ
พัฒนาพื้นที่ และความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองฝ่าย
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาร์ . http://www.eastasiawatch.in.th/relationship.php?id=9&section=
economic

34
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ถนนสามฝ่าย ไทย - เมียนมาร์ - อินเดีย (6 เส้นทางแม่สอด/ เมียวดี
- หมูบ่ า้ นติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - พะอัน - ท่าตอน) รัฐบาล
ไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อก่อสร้างเส้นทางจากแม่สอด/ เมียวดี หมูบ่ า้ นติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.35 กิโลเมตร มูลค่า 122.9
ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ปี 2549 ขณะนี้ รัฐบาลไทยเห็นชอบในหลักการ
ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพือ่ ก่อสร้างถนนช่วงต่อจากหมูบ่ า้ นติงกะหยิงหย่อง
เชิงเขาตะนาวศรี - กอระเก็ก ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร มูลค่า 872 ล้านบาท
 สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ ข้ามแม่นำ�้ เมย แห่งที่ 1 และ
แห่งที่ 2 ที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อก่อสร้าง
สะพานฯ แห่งที่ 1 มูลค่า 104.6 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2540 ต่อมา
ในปี 2552 สะพานเกิดช�ำรุด ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ แบบถาวร และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการ
ก่อสร้างสะพานฯ แห่งที่ 2 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เจ้าหน้าที่เทคนิคสอง
ฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียด
v การคมนาคมทางรถไฟ : เมียนมาร์ มีเส้นทางรถไฟความยาวรวม
กว่า 40,007 กิโลเมตร โดยมีศนู ย์กลางเส้นทางรถไฟอยูท่ กี่ รุงย่างกุง้ เส้นทางสาย
หลัก คือ สายย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ ระยะทางรวมประมาณ 716 กิโลเมตร ซึ่งเป็น
ขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศ35
v การคมนาคมทางน�ำ้ : เมียนมาร์ มีแม่นำ�้ สายส�ำคัญ 4 สาย ดังนี้
1. แม่น�้ำเอยาวดี (ชื่อเดิม คือ อิระวดี) เป็นแม่น�้ำที่มีความส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ มีความยาว 2,170 กิโลเมตร
2. แม่น้�ำตาลวิน เดิมเรียกสาละวิน มีความยาว 1,270 กิโลเมตร
โดยไหลมาจากทิเบต ผ่านมณฑลยูนนานและประเทศไทย มาออกทะเลอันดามัน


กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คูม่ อื การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์.หน้า 17- 23. มกราคม
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ที่มณฑลเมาะล�ำไย
3. แม่นำ�้ ซิทตวง ไทยเรียกว่าแม่นำ�้ สะโตง มีความยาว 400 กิโลเมตร
อยูภ่ าคกลางฝัง่ ตะวันออกของประเทศ ไหลมาทางทิศใต้จากทีร่ าบสูงฉานมาออก
ทะเลอันดามันทีอ่ า่ วมาตาบัน (Martaban) แม่นำ�้ ซิทตวงเป็นเส้นทางขนส่งไม้ซงุ
โดยเฉพาะไม้สักเพื่อการส่งออก
4.แม่นำ�้ ชินวิน มีความยาว 960 กิโลเมตร ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้
ของประเทศมาบรรจบกับแม่น�้ำเอยาวดีที่มัณฑะเลย์
v การคมนาคมทางอากาศ : เมียนมาร์มีท่าอากาศยานภายใน
ประเทศมากถึง 84 แห่ง โดยมีสายการบินที่ส�ำคัญได้แก่
v สนามบินนานาชาติ มี 2 แห่ง คือ ทีก่ รุงย่างกุง้ และเขตมัณฑะเลย์
ปัจจุบันมีสายการบินหลายสายที่มีเที่ยวบินไปยังเมียนมาร์ อาทิ การบินไทย
แอร์เอเชีย มีเทีย่ วบินจากกรุงเทพฯ ไปกรุงย่างกุง้ ทุกวัน บางกอกแอร์เวย์ Indian
Airline และ Malaysia Airline เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเที่ยวบินตรงจาก
กรุงย่างกุ้งไปยังเมือง/ ประเทศต่างๆ อาทิ กรุงเทพฯ จาการ์ตา (เมืองหลวงของ
อินโดนีเซีย) ฮ่องกง สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวงของมาเลเซีย) คุนหมิง
(เมื อ งหลวงของมณฑลยู น นานของจี น ) ลอนดอน (เมื อ งหลวงของสหราช
อาณาจักร) โอซากา (ญี่ปุ่น)
 สายการบินประจ�ำชาติของเมียนมาร์ ได้แก่ Myanmar Airways
International ให้บริการเทีย่ วบินระหว่างประเทศ ส�ำหรับสายการบินในประเทศ
เช่น Air Mandalay, Air Bagan และ Yangon Airways ที่มีเที่ยวบินส่วนใหญ่
ไปยังเมืองต่างๆ ในเมียนมาร์
 สายการบินระหว่างประเทศ เช่น ย่างกุง้ - มัณฑะเลย์ - คุนหมิง ฮานอย, ย่างกุง้ - เวียงจันทน์ - โฮจิมนิ ห์, ย่างกุง้ - กรุงเทพฯ - พนมเปญ, ย่างกุง้ บังคลาเทศ, ย่างกุ้ง - อินเดีย, มัณฑะเลย์ - เชียงใหม่
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v เส้นทางทางการค้าที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน

เส้นทางคมนาคมไทย - เมียนมาร์ เส้นทางถนนที่ใช้คมนาคม ส่ง
สินค้าระหว่างไทย- เมียนมาร์ มีจดุ ผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์
ใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
และระนอง เส้นทางสายส�ำคัญทีเ่ ป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ มีดงั นี้
 เส้นทางช่วงแม่สอด/ เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี เส้นทางนี้เป็น
เส้นทางที่พัฒนาโดยรัฐบาลไทยเสนอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาล
เมียนมาร์ เพือ่ ใช้กอ่ สร้างและบูรณะเส้นทางช่วงแม่สอด/ เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี
รวมระยะทาง 17.35 กิโลเมตร กรมทางหลวงของไทยได้ท�ำการส�ำรวจและ
ออกแบบเส้นทาง โดยประมาณการเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานเป็นมูลค่า
ประมาณ 122.9 ล้านบาท
 เส้นทางช่วงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - ท่าตอน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง
ได้แก่
- เส้นทางที่ 1 ช่วงเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - อินดู - พะอัน ท่าตอน รวมระยะทาง 172 กิโลเมตร โดยรัฐบาลไทยได้เสนอแนะและให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรนมูลค่า 1,350 ล้านบาท เส้นทางนีเ้ ป็นเส้นทาง
ทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ท�ำให้การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางนีป้ ระหยัดเวลาและค่าขนส่งได้มาก
- เส้นทางที่ 2 ช่วงเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - มูดอง - เมาะละแหม่ง ท่าตอน รวมระยะทาง 236 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้จะทับซ้อนกับเส้นทางสาย
ที่ 1 ถึงกอกะเร็กแล้วอ้อมลงไปทางใต้ผ่านเมาะละแหม่งและวกไปทางเหนือไป
ท่าตอน เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่รัฐบาลเมียนมาร์เสนอ เนื่องจากเมียนมาร์
ต้องการให้ถนนเส้นนีผ้ า่ นเมาะละแหม่ง ซึง่ เป็นเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
อันดับ 3 ของเมียนมาร์รองจากกรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ รวมทั้งยังเป็น
เมืองท่าที่ส�ำคัญและเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยรัฐบาลไทยให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนมูลค่า 2,150 ล้านบาท
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- เส้นทางที่ 3 เป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 แต่จะมีถนนแยกจาก
สามแยกอินดูไปเชื่อมเมาะละแหม่ง ระยะทาง 212 กิโลเมตร เส้นทางนี้รัฐบาล
ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนมูลค่า 1,780 ล้านบาท
นอกจากนี้ เส้นทางช่วงท่าตอน - ย่างกุ้ง มีระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
 เส้นทางเมียนมาร์ - ไทย - ลาว เวียดนาม เส้นทางนี้เป็นเส้นทาง
ที่พัฒนาตามโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เป็นโครงการน�ำร่องภายใต้ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ซึง่ จะก่อสร้างถนนเชือ่ มโยง
เส้นทางของเมียนมาร์ ไทย ลาว และเวียดนามเข้าด้วยกัน รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 1,511 กิโลเมตร ดังนี้
- เส้นทางฝั่งตะวันออกของไทยเริ่มจากจังหวัดมุกดาหาร สะพาน
ข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่ 2 เข้าไปยังแขวงสะหวันนะเขตของลาว ผ่านจังหวัดดองฮา
และสิ้นสุดที่จังหวัดดานังของเวียดนาม
- เส้นทางฝัง่ ตะวันตกของไทยเริม่ จากอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไป
ยังเมืองเมียวดี ท่าตอน และย่างกุ้งของเมียนมาร์ ซึ่งมีถนนเชื่อมไปยังย่างกุ้ง ไทย และเมียนมาร์ได้ร่วมรับผิดชอบการก่อสร้างถนนช่วงแม่สอด/ เมียวดี เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - ท่าตอน - ย่างกุ้ง โดยรัฐบาลไทยได้เสนอให้
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและให้เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาล
เมียนมาร์ด้วย ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ซึ่งจะท�ำให้
การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปมาระหว่างกันในภูมิภาคนี้มีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น และเส้นทางสายนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและประเทศ
ในกลุ่มเอเชียใต้อื่นๆ ได้อีกด้วย
 เส้ น ทางเมี ย นมาร์ - อิ น เดี ย เป็ น เส้ น ทางที่ รั ฐ บาลอิ น เดี ย
ให้การสนับสนุนในช่วงที่ติดกับชายแดนรัฐมณีปุระ ระยะทาง 169 กิโลเมตร
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โดยสามารถเชื่อมต่อจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปยังเมืองกะเลวา แล้วไปยังชายแดน
เมียนมาร์ที่เมืองทามู ก่อนข้ามสู่เมืองมอเลย์ของรัฐมณีปุระ
 เส้ น ทางเมี ย นมาร์ - จี น เป็ น เส้ น ทางที่ รั ฐ บาลจี น ให้ ค วาม
สนับสนุน เนือ่ งจากต้องการให้เมียนมาร์เป็นเส้นทางระบายสินค้าและออกสูท่ ะเล
โดยสามารถเชื่อมต่อจากเมืองมัณฑะเลย์เข้าสู่เมืองลาริโอ แล้วเข้าสู่ชายแดน
ที่เมืองมูเซ ก่อนเข้าสู่เขตวันทีสุ่ยลี่ เส้นทางที่สอง เป็นเส้นทางที่เชื่อมจาก
เมืองเชียงตุง ของรัฐฉาน ก่อนเข้าสู่เขตเมืองลาแล้วเข้าสู่จีน
3.1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
		 เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีประชากรมาจากเผ่าพันธุ์ต่างๆ ถึง
135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วยเชือ้ ชาติหลักๆ คือ เมียนมาร์ ไทยใหญ่ กะเหรีย่ ง ยะไข่
จีน มอญ และอินเดีย ตามล�ำดับ เมียนมาร์บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติในปี พ.ศ. 2517 เนือ่ งจากมีผนู้ บั ถือศาสนาพุทธอยูใ่ นประเทศมากถึง
89% ซึง่ เป็นพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยาน ส่วนศาสนาอืน่ ๆ ในเมียนมาร์ รวมถึง
ศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู และอืน่ ๆ อีกเล็กน้อย วัฒนธรรมของเมียนมาร์ ได้รบั
อิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทย รวมถึงภาษา ดนตรี และอาหาร ส�ำหรับ
ศิลปะของเมียนมาร์นั้น ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเมียนมาร์และไทยมีจดุ ร่วมเหมือน
กัน คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจ�ำชาติ ท�ำให้มวี ถิ ชี วี ติ ความเชือ่ การท�ำบุญ
ประเพณีตา่ งๆ คล้ายคลึงกับประเทศไทย และชาวเมียนมาร์ทเี่ ป็นชนกลุม่ น้อย เช่น
ไทยใหญ่ หรือกระเหรีย่ ง สามารถสือ่ สารภาษาไทยเข้าใจกันได้ดี
		 นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร์ให้ความส�ำคัญ
ต่อการยกระดับจิตใจและศีลธรรมของประชาชน การรักษาเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมประจ�ำชาติและเน้นความรักชาติ รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ส่งเสริมให้
ประชาชนเมียนมาร์รับวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก มีการ
ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งท�ำให้ประชาชนไม่มีข้อเปรียบเทียบกับความ
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เป็นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของประชาชนประเทศอืน่ ๆ ซึง่ จะช่วยให้รฐั บาลเมียนมาร์
สามารถควบคุมและปกครองประเทศได้อย่างมั่นคงมากขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้
วัฒนธรรมเมียนมาร์ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น
		 ด้านการแต่งกาย ชาวเมียนมาร์ทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง
เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก โดยความเป็นอยู่
ในเมี ย นมาร์ มี ค วามสะดวกเฉพาะอยู ่ ใ นกรุ ง ย่ า งกุ ้ ง และเมื อ งใหญ่ ที่ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ในกรุงย่างกุ้งมีโรงแรมชั้นดีได้มาตรฐานหลายแห่ง
ส�ำหรับผู้ที่จะไปอยู่เพื่อท�ำงานหรือประกอบธุรกิจมีที่พักให้เลือกทั้งบ้านเช่า
หรือ Serviced apartment การอยูอ่ พาร์ทเมนท์มขี อ้ ดีในแง่ทผี่ เู้ ช่าไม่ตอ้ งกังวล
ปัญหาไฟฟ้าและน�้ำประปา แต่ค่าเช่าค่อนข้างสูง ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคใน
กรุงย่างกุ้ง หาซื้อได้ทั่วไป โดยมีสินค้าที่น�ำเข้าจากไทยหลายอย่างและใน
กรุงย่างกุ้งมีร้านอาหารไทยหลายร้าน

  3.2 ความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง
หลังการเลือกตัง้ เมียนมาร์มคี วามเปลีย่ นแปลงในประเทศมากมาย โดย
หากยึดตาม 3 เสาหลักของอาเซียน คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าเมียนมาร์ค่อยๆ ทยอยปรับโครงสร้างภายใน
ประเทศ การพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และการปรับวิถีทางการ
เมืองมากขึน้ โดยรัฐบาลเมียนมาร์ได้กำ� หนดกรอบการพัฒนาประเทศ เพือ่ สร้าง
รากฐานอันแข็งแกร่ง ผ่าน 4 เสาหลัก ซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูปประเทศของ
เมียนมาร์ คือ
เสาแรก - ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรปู ทางการเมือง เพือ่ ปูทางไปสูค่ วาม
เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ
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เสาที่สอง - การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส�ำคัญกับการ
กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล�้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เสาที่สาม - การปฏิรูปหน่วยงานรัฐ ให้มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และโปร่งใส และ
เสาที่สี่ - การพัฒนาและปฏิรูปภาคเอกชนให้แข็งแกร่ง ซึ่งสี่เสาหลักนี้
เป็นภาพใหญ่ทกี่ ำ� หนดทิศทางและกลยุทธ์แนวทางปฏิรปู ทัง้ ในระยะสัน้ (20122015) และระยะยาว (2011-2031) ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง มีอายุบริหารประเทศ
5 ปี ขณะนี้เดินทางมาเกินกว่าครึ่งทางแล้ว และในช่วงใกล้หมดวาระในห้วง 30
เดือนสุดท้ายนัน้ ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้ให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาเร่งด่วน
6 ด้าน (6 Priority Areas for 30-Month Plan)36 เพื่อที่จะแสดงผลงานที่
จับต้องได้ และให้ประชาชนเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้น
ไปที่ 1) การพัฒนาด้านการไฟฟ้า 2) การประปา 3) การท่องเทีย่ ว 4) การเกษตร
5) การค้าการลงทุน สถาบันการเงิน และ 6) การสร้างงานโดยเฉพาะงานที่พึ่งพิง
แรงงานจ�ำนวนมาก
ทั้งนี้ ขอประมวลภาพสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่างๆ ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง โดยแยกออกเป็น 3 มิติ
คือ สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้
3.2.1 สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง มีความเปลี่ยน
แปลงหลายอย่างหลังเลือกตั้ง อาทิ
1) การปล่อยตัวนักโทษการเมือง โดยมีการปล่อยตัวแกนน�ำทาง
เมียนมาร์ชู 4 เสาปฎิรูปประเทศ. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/asean-plus/
20131011/535563
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การเมือง อาทิ นายมิน โก เนียง และนายโค โค จี ซึง่ ได้รบั อิสรภาพหลังจากถูกคุมขัง
มายาวนานเมือ่ เดือนมกราคม 2555 โดยประธานาธิบดีเต็ง เส่งเป็นคนออกค�ำสัง่
อภัยโทษ และมีการพบปะกันระหว่างนายนายเต็ง เส่ง กับเหล่าผู้น�ำจาก
กลุ่มแนวร่วมนักศึกษารุ่น 88 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ
สนับสนุนประชาธิปไตย37 ซึง่ การพบปะเพือ่ หารือในครัง้ นีม้ หี วั ข้อหลากหลาย เช่น
การปรองดอง การร่างวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบใหม่ ระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ ทั้งนี้ เมียนมาร์เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย
พลเอกเต็ง เส่ง ได้ลงรับสมัครเลือกตัง้ พร้อมอดีตนายทหารอีกหลายคน จนกระทัง่
มีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเป็นครั้งแรก ซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2558
สมาชิกบางรายจากกลุม่ แนวร่วมนักศึกษารุน่ 88 มีความสนใจทีจ่ ะร่วมสมัครด้วย
2) การเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ โดย
นางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (NLD) และ
ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านของเมียนมาร์ กล่าวว่า เมียนมาร์ตอ้ งแก้ไขรัฐธรรมนูญ และถ้าไม่มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี 2558 จะไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกตัง้ เสรี
และยุติธรรม ทั้งนี้ เมียนมาร์จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งในปี 2558 เพื่อเลือก
สมาชิกรัฐสภาก่อนทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี โดยนางซูจี ต้องการเสนอตัว
เข้าเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาร์ แต่ข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ระบุว่าห้ามบุคคลที่มีคู่สมรส หรือบุตรเป็นชาวต่างประเทศ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี ท�ำให้นางซูจี ที่แต่งงานกับนายไมเคิล อาริส สามีชาวอังกฤษ
ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว และมีบตุ รด้วยกัน 2 คน ทีถ่ อื สัญชาติองั กฤษ ไม่มสี ทิ ธิดำ� รงต�ำแหน่ง
ผู้น�ำสูงสุดของประเทศ โดยจากการส�ำรวจความต้องการพบว่าชาวเมียนมาร์
ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
'เต็ ง เส่ ง 'พบนั ก กิ จ กรรมการเมื อ งครั้ ง แรก. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/
world/20130916/529951
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3) การเจรจากับชนกลุม่ น้อย โดยรัฐบาลเมียนมาร์ตดั สินใจอนุญาต
ให้ตั้งชนกลุ่มน้อยสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ ซึ่งถือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่มุ่งไป
สู่สันติภาพ โดยรัฐบาลได้มอบใบอนุญาตให้ตั้งพรรคประชาธิปไตยรัฐกะฉิ่น
ทีน่ ำ� โดย ดร.มานาม ตู จา อดีตรองประธานองค์กรกะฉิน่ อิสระ (KIO) ซึง่ ยินดีตอ่ การ
ตัดสินใจอนุญาตของรัฐบาล หลังอดีตรัฐบาลเผด็จการทหารห้ามพรรคการเมือง
ทีเ่ ป็นตัวแทนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ กะฉิน่ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ ปี 2553 ยกเว้น
แต่พรรคจากกะฉิ่นที่รัฐบาลเผด็จการทหารให้การสนับสนุน หลังพยายามยื่น
ลงทะเบียนตัง้ พรรคการเมืองอยูห่ ลายครัง้ และเมือ่ ปี 2553 แต่ถกู คณะกรรมการ
การเลือกตั้งปฏิเสธ ดร.มานาม ตู จา ระบุว่า การไม่สามารถลงทะเบียน
พรรคการเมืองได้ในเวลานั้น ท�ำให้ประชาชนชาวกะฉิ่นสูญเสียประโยชน์ทาง
การเมืองอย่างมาก ซึ่งเป็นผลให้ในเวลานี้ไม่มีตัวแทนกะฉิ่นอยู่ในรัฐสภา ทั้งนี้
จากการเลือกตัง้ 2553 ทีต่ วั แทนทางการเมืองของทหารชนะการเลือกตัง้ ถูกร้อง
เรียนว่ามีการโกงเลือกตั้ง และการไม่มีส่วนร่วมของนางอองซาน ซูจี ที่ถูกปล่อย
ตัวจากการถูกควบคุมตัวภายในบ้านพักหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น การอนุมัติให้
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม
ของประเทศได้จดั การหารือครัง้ ส�ำคัญทีเ่ มืองลายซา อันเป็นทีม่ นั่ ของกะฉิน่ ทาง
ภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้ร้องขอให้พรรคการเมืองทั้งหลายเข้าร่วมในการเจรจา
สันติภาพ และหารือในประเด็นที่ครอบคลุมรอบด้าน ดังนั้นการเลือกตั้งที่ก�ำลัง
จะมาถึง จะมีความส�ำคัญมากยิ่งกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี 2553
อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งรอบใหม่ในกะฉิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554
เมือ่ ข้อตกลงหยุดยิง 17 ปี สิน้ สุดลงทีท่ ำ� ให้ประชาชนราว 100,000 คน ต้องไร้ทอี่ ยู่
ซึง่ เหตุนองเลือดในกะฉิน่ และความไม่สงบทางศาสนาในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของประเทศ
เมียนมาร์บดบังความชื่นชมอย่างกว้างขวางต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หลังประเทศหลุดพ้นจากการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารที่ยาวนาน
หลายทศวรรษ รัฐบาลปฏิรปู ของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้บรรลุขอ้ ตกลงสันติภาพ
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เบื้องต้นกับกลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ แต่การหยุดยิงในกะฉิ่นนั้นยังไม่
เด็ดขาด ซึ่งรัฐบาลหวังที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทั่วประเทศในอีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้า38
4) การอนุญาตให้จดั ตัง้ พรรคการเมือง ขณะนีพ้ รรคการเมืองชนกลุม่ น้อย
จ�ำนวน 15 พรรค ซึง่ เคยลงสมัครรับเลือกตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ได้เตรียมรวมตัวกัน
เป็นพรรคการเมืองเดียว เพื่อลงชิงชัยในศึกการเลือกตั้งที่ก�ำลังจะมีขึ้นอีกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2558 และเพือ่ แข่งขันกับสองพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรค USDP ของ
รัฐบาลและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (NLD) ของนางอองซานซูจี
มีรายงานว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนจากสมาชิกพรรคการเมือง
ชนกลุ่มน้อยทั้ง 15 พรรคการเมือง ได้มีการจัดการประชุมร่วมกันที่เมืองต่องจี
รัฐฉาน เพือ่ หาข้อสรุปเกีย่ วกับแนวทางการรวมกลุม่ และนโยบายของพรรคทีจ่ ะ
น�ำไปใช้ในการหาเสียง โดยในที่ประชุม ตัวแทนจากพรรคการเมืองชนกลุ่มน้อย
ได้มมี ติเห็นชอบร่วมกันในการรวมตัวเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียว และมีการตกลง
จะใช้ชื่อพรรคว่า พรรคสหพันธรัฐสหภาพ (Federal Union Party - FUP) ทั้งนี้
หลังจากที่ได้ชื่อพรรคการเมืองใหม่แล้ว ที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นการสร้างระบอบสหพันธรัฐให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศเมียนมาร์
และมีการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ต่อการเรียกร้องให้รัฐบาล
มีการยกเลิกกฎหมายมาตราที่ 17/2 ที่มีการประกาศห้ามกลุ่มที่ถูกรัฐบาล
เมียนมาร์ระบุว่าเป็นกลุ่มนอกกฎหมาย เช่น กลุ่มของกองก�ำลังชนกลุ่มน้อย
ให้การสนับสนุนและจัดตั้งพรรคการเมือง เนื่องจากกฎหมายนี้จะเป็นอุปสรรค
ทีส่ ง่ ผลต่อการรวมตัวกันจัดตัง้ พรรคการเมืองใหม่โดยตรง กล่าวได้วา่ ในการจัดตัง้
พรรค FUP ขึ้นมาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมือง
และเข้าไปท�ำหน้าที่ปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทั้งหมดในประเทศที่ถูกเลือก
รัฐบาลเมียนมาร์อนุญาตชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์กะฉิ่นตั้งพรรคการเมือง. http://www.manager.co.th/IndoChina/
ViewNews.aspx?NewsID=9560000136191
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ปฏิบัติจากรัฐบาลเมียนมาร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งหากพรรคได้รับชัยชนะจน
สามารถเข้าไปท�ำหน้าที่ในสภาได้ ชนกลุ่มน้อยก็จะสามารถยื่นข้อเสนอและ
ต่อรองกับผู้น�ำประเทศได้มากขึ้น มีรายงานว่า สมาชิกพรรคการเมืองทั้ง 15
พรรคการเมืองทีม่ ารวมกลุม่ กันเป็นพรรคการเมือง FUP ในครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย
พรรคการเมื อ งกองก� ำ ลั ง ว้ า พรรคการเมื อ งมอญใหม่ พรรคการเมื อ งฉิ่ น
พรรคการเมืองกะเหรี่ยง พรรคการเมืองคะเรนนี พรรคการเมืองรัฐยะไข่ และ
พรรคการเมืองพะโอ เป็นต้น ทัง้ นี้ หลังจากได้รบั การอนุมตั ใิ ห้การเข้าชิงชัยในการ
เลือกตั้งแล้ว พรรค FUP ก็เตรียมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง 7 รัฐ และ
7 ภาค โดยหวังดึงฐานคะแนนเสียงจากชนกลุม่ น้อยทีก่ ระจายตัวอยูท่ วั่ ประเทศ39
5) การเสริมศักยภาพกองทัพ รัฐบาลเมียนมาร์จัดสรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2556 - 2557 ใหกับกองทัพ จํานวน 2,400 ลานดอลลารสหรัฐ
จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,490 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 12
จากงบประมาณทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ พือ่ ตองการใหกองทัพมีการนาํ งบประมาณดังกลา ว
ไปพัฒนาศักยภาพทางดานการรบ โดยกระทรวงกลาโหมจะนํางบประมาณ
ที่ไดไปจัดซื้อเครื่องบินรบที่มีความทันสมัยและอาวุธทางการทหารตางๆ ดวย
งบประมาณ 1,250 ลานดอลลารสหรัฐ สวนที่เหลือจะนําไปพัฒนาศักยภาพ
ของเจาหนาที่ เชน จัดการฝกซอมรบรวมกับกองทัพจากประเทศอื่นๆ รวมถึง
การส  ง เจ  า หน า ที่ ท หารไปศึ ก ษาดู ง านยั ง ต่ า งประเทศด  ว ย โดยการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนากองทัพในครั้งนี้ ไดรับการอนุมัติ อยางเปนทางการ
จากการประชุมรัฐสภา ภายใตพระราชบัญญัติการวางแผนแหงชาติ สําหรับป
งบประมาณ 2556 - 2557 เรียบรอ ยแลว และนับเปน ครัง้ แรกทีป่ ระเทศเมียนมาร์
มีการนําขอมูลตัวเลขดา นงบประมาณสนับสนุน ดา นกองทัพเปด เผยตอ สือ่ มวลชน
หลังจากที่ผานมาในชวงการปกครองแบบเผด็จการทหารจะไมมีการนําขอมูล
15 พรรคการเมืองชนกลุ่มน้อย เตรียมรวมเป็นพรรคเดียว หวังสู้ศึกเลือกตั้งปี 2558 . http://salweennews.org/
home/?p=6330
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ดังกลาวออกเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบแตอยางใด ขณะที่หลายฝาย
ไดออกมาแสดงความคิดเห็นวา รัฐบาลเมียนมาร์ควรจะทุม งบประมาณทางดาน
การศึกษาและการสาธารณสุขภายในประเทศมากกวาการนํางบประมาณไปใชจา ย
ในเรื่ อ งของกองทั พ เนื่ อ งจากทั้ ง สองเรื่ อ งนี้ เป น สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลต อ งมุ  ง เน น
ใหความสําคัญ มากกวาสิ่งอื่น เพราะในชวงปที่ผานมารัฐบาลพมาไดจัดสรร
งบประมาณจํ า นวนเพี ย ง 7 ล  า นดอลลาร ส หรั ฐ ใน ด า นการสาธารณสุ ข
หรือคิดเปนรอยละ 1.8 เทานั้นของงบประมาณทั้งหมด40
6) ความพยายามปราบปรามยาเสพติด เมือ่ 25 มี.ค.56 องคก ารวา ดว ย
ยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ไดออกมาเผยขอมูล
ตัวเลขลาสุด ทีช่ วี้ า่ ปจจุบนั เมียนมาร์ยงั เปนแหลง คา ยาเสพติดรายใหญอ นั ดับตน ๆ
ของโลก แมวาในชวง 2 ปที่ผานมา รัฐบาลเมียนมาร์จะพยายามเดินหน้าปฏิรูป
ประเทศ ทัง้ ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยา งจริงจังแลว ก็ตาม ในรายงาน
ของ UNODC ระบุวา เมียนมาร์ยังมีการปลูกฝนเปนบริเวณกวาง โดยเฉพาะ
ตามพืน้ ทีแ่ นวชายแดน ซึง่ เปน พืน้ ทีข่ องกองกาํ ลังชนกลุม นอ ย เนือ่ งจากชาวบา น
ในพื้นที่ดังกลาวยังคงยึดอาชีพการปลูกฝนและผลิตสารเสพติดสงใหพอคา
ยาเสพติดรายใหญจ ากหลายประเทศทัว่ โลก เพราะเปน อาชีพทีม่ รี ายไดส งู ไมต อ ง
ลงทุนและลงแรงมากนักก็มคี นเขามารับซือ้ ถึงที่ จากการวิเคราะหข อง UNODC
มองวาการเขาไปปราบปรามและสกัดกั้นการปลูกฝนในพื้นที่ชนกลุมนอยของ
รัฐบาลพมาไมใชเรื่องงายเพราะรัฐบาลอาจตองพบกับความลมเหลวตอแผน
การเจรจากับกองกําลังชนกลุมนอยที่สวนใหญยังคงยึดมั่นกับอาชีพคายาเสพติด
บางครั้งรัฐบาลจึงจําเปนตองละเลยตอมาตรการดังกลาวไป จึงเปนเหตุผล
ทีท่ าํ ใหย าเสพติดกลับมีปริมาณมากขึน้ อยา งตอ เนือ่ ง ปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในเมียนมาร์
ไมวาจะเปนอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพกับกองกําลังชนกลุมนอย ปญหา
40
รัฐบาลเมียนมาร์อดั งบกองทัพกว่า 2,400 ลา นเหรียญ หวังเสริมศักยภาพทางการทหารใหเพิม่ มากขึน้ . โตะขาวพมา ฉบับ
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2556.หน้า 11. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
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การลั ก ลอบปลู ก ฝ น และการผลิ ต สารเสพติ ด ล  ว นแล  ว แต  จ ะเป  น การ
ฉุดรั้งใหประเทศไมสามารถเดินหนาตามแผนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ
ได อ ย า งเต็ ม ที่ เ ท  า ที่ ค วร นั บ เป  น บททดสอบความท า ทายของรั ฐ บาลชุ ด นี้
เปนอยางยิ่งวาจะมีมาตรการหรือแนวทางใดที่จะนําพาประเทศไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนในทุกดานพรอมๆ กัน กลาวไดวาจากผลสํารวจของ UNODC
ตั้งแตป พ.ศ.2551 เมียนมาร์ยังคงครองแชมปการเปนประเทศที่มีการปลูกฝน
มากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต และติ ด อั น ดั บ ที่ ส องของโลก
รองจากประเทศอัฟกานิสถาน41
7) การเก็บกูร้ ะเบิดในพืน้ ทีก่ องก�ำลังชนกลุม่ น้อย โดยเจ้าหน้าทีท่ หาร
จากหน่ ว ยเก็ บ กู ้ ร ะเบิ ด ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง จากรั ฐ บาลเมี ย นมาร์ ใ ห้ จั ด ชุ ด ลงพื้ น ที่
รั ฐ กะเหรี่ ย ง เพื่ อ เริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการเก็ บ กู ้ ร ะเบิ ด ในพื้ น ที่ บ ริ เวณจุ ด เสี่ ย ง
โดยรอบของเมืองพาอั่น ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสนามรบและมีการวางกับระเบิด
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก โดยสาเหตุของการด�ำเนินการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
การเจรจาหยุ ด ยิ ง ระหว่ า งรั ฐ บาลเมี ย นมาร์ กั บ กองก� ำ ลั ง กะเหรี่ ย ง KNU
ที่ประสบความส�ำเร็จและมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
โครงการลงพื้นที่ เก็บกู้ระเบิดในเมืองพาอั่น รัฐกะเหรี่ยง ได้เริ่มด�ำเนินการ
มาเกือบสองเดือนแล้ว แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนมากนัก จึงไม่ได้
เป็ นข่า วใหญ่โต ซึ่งหลังจากการเข้าไปเก็บกู ้ระเบิด พบว่ามี การฝั งระเบิด
ไว้ อ ยู ่ เ กื อ บทุ ก พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แนวเขตแดนของกองก� ำ ลั ง KNU และส่ ว นใหญ่
จะเป็ น บริ เวณที่ ช าวบ้ า นมั ก ใช้ เ ดิ น ทาง แต่ ห ลั ง จากที่ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เข้ า ไป
เก็บกู้ ท�ำให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวล
มากขึ้น มีรายงานว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์เก็บกู้ระเบิดขึ้นมา โดยใช้
ชื่อเรียกว่า Myanmar Mine Action Center หรือศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด
41
UNODC เผยพมายังเปนแหลงค ายาเสพติดรายใหญของโลก กระทบแผนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล. โตะขาวพมา 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�ำเนินการด้านเก็บกู้ระเบิดตามแนวพื้นที่การสู้รบของกองก�ำลัง
ชนกลุ่มน้อยทั้งหมดในประเทศ รวมถึงจะต้องมีภารกิจด้านการวางแผนผังของ
พื้นที่ภายในประเทศที่คาดว่าจะมีการวางกับระเบิด โดยงบประมาณก้อนนี้
จะสามารถด�ำเนินการได้ต่อไปอีกประมาณ 18 เดือน42
3.2.2 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
1) การลงทุน สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและพัฒนา (องค์การ
มหาชน) หรือ ITD ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในเมียนมาร์อย่าง
ต่อเนื่องโดยไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์โดยตรงสะสมมาก
ทีส่ ดุ เป็นอันดับสองรองจากจีน ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญทีก่ ระตุน้ ให้นกั ลงทุนชาวไทยสนใจ
ลงทุนในเมียนมาร์มากขึ้น คือ กฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ ที่ผ่านการ
อนุมตั จิ ากประธานาธิบดีเต็ง เส่ง กฎหมายดังกล่าวได้บญ
ั ญัตถิ งึ อ�ำนาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์และ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ส�ำหรับการลงทุน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างเป็นรูปธรรมของ
รัฐบาลเมียนมาร์ทจี่ ะส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างชาติ สิง่ ทีน่ กั ลงทุนชาวไทย
ควรให้ความส�ำคัญและศึกษาเพิม่ เติม คือ ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม แนวคิดในการ
ท�ำธุรกิจของชาวเมียนมาร์เพือ่ ความส�ำเร็จในการลงทุนท�ำธุรกิจร่วมกัน สาระส�ำคัญ
ของกฎหมายดังกล่าว ด้านเงินลงทุน ไม่มกี ารระบุถงึ เงินลงทุนขัน้ ต�ำ่ หรือ สัดส่วน
การลงทุนขัน้ ต�ำ่ อย่างชัดเจน และสามารถท�ำได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติลงทุนทัง้ หมด 2) การร่วมลงทุนระหว่างเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐบาล
เมียนมาร์ และ 3) เป็นการร่วมทุนหลายฝ่าย ด้านการเช่าที่ดิน มีสิทธิใช้ที่ดิน
โดยการเช่าเท่านั้น ไม่ว่าจะเช่าจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากเอกชนเป็นเวลา
รัฐบาลพมา เริม่ ดําเนินการเก็บกูร ะเบิดในพืน้ ทีร่ ฐั กะเหรีย่ งแลว หลังการเจรจาสงบศึกเริม่ ประสบผลสําเร็จ. โตะขาวพมา ฉบับ
เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2556. หน้า 171. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf

42

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
106

50 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 10 ปี ด้านภาษี จะได้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้ (Tax holiday) เป็นเวลา 5 ปี และถ้ามีการน�ำก�ำไรมาลงทุนต่อจะได้รบั
การยกเว้นภาษีรายได้ในส่วนนัน้ 1 ปี รวมถึงสิทธิพเิ ศษด้านภาษีอนื่ ๆ
นอกจากนีก้ ารลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจะได้รบั สิทธิพเิ ศษตาม
กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอีกด้วย ด้านการจ้างแรงงาน ในช่วง
2 ปีแรก จะต้องมีการจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ในสัดส่วนอย่างน้อย 25%
ของการจ้างงานทั้งหมด ในปีที่ 4 ให้เพิ่มเป็น 50% และในปีที่ 6 ก�ำหนดให้เป็น
75% แต่ทงั้ นีค้ ณะกรรมการมีอำ� นาจทีจ่ ะปรับก�ำหนดเวลาดังกล่าวนีใ้ ห้เหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจได้ ในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ กฎหมายก�ำหนดว่า
จะต้องจ้างชาวเมียนมาร์เท่านั้น ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ความช�ำนาญพิเศษ
และต้องมีการคัดเลือก ต้องให้สทิ ธิแก่คนเมียนมาร์และต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน
ด้ า นการโอนเงิ น ผลก� ำ ไร ผู ้ ล งทุ น สามารถโอนเงิ น ผลก� ำ ไรหลั ง หั ก ภาษี ไ ป
ต่างประเทศได้ และ ด้านบทลงโทษ กรณีทนี่ กั ลงทุนได้กระท�ำการขัดต่อกฎหมายนี้
หรือ กฎหมายอื่น หรือ ระเบียบ หรือ ค�ำสั่งอื่นใด การลงโทษนั้นจะมีล�ำดับชั้น
จากเบาไปหาหนัก เริ่มแต่ การตักเตือน พักสิทธิพิเศษเป็นการชั่วคราว เพิกถอน
ใบอนุญาตลงทุน และขึ้นบัญชีด�ำนักลงทุนรายนั้นๆ
2) การท่าเรือ เมียนมาร์จะสร้างท่าเทียบเรือล�ำเลียงสินค้าเพิม่ อีก 14 แห่ง
ในท่าเรือย่างกุ้ง ภายใต้โครงการการพัฒนาท่าเรือของรัฐบาล โดยท่าเทียบเรือ
7 แห่งจากทั้งหมด จะสร้างขึ้นผ่านการร่วมทุน และความช่วยเหลือจากต่างชาติ
ท่าเรือเมียนมาร์จะมีความส�ำคัญอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังท่าเรือน�้ำลึกทวาย และท่าเรือน�้ำลึกจ๊อกพิว (Kyauk Phyu) เสร็จสมบูรณ์
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเมียนมาร์เผยว่า ท่าเรือนครย่างกุง้ เป็นท่าเรือทีจ่ ดั การ
กับการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าร้อยละ 85 จากทั้งหมดของประเทศ และรัฐบาล
จะรับผิดชอบการก่อสร้างท่าเทียบเรือร้อยละ 25 ขณะทีท่ า่ เทียบเรือส่วนทีเ่ หลือ
เป็นการก่อสร้างโดยเอกชน ขณะเดียวกันทางการเมียนมาร์ได้แปรรูปท่าโบอ่องกอว์
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ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ท่าเทียบเรือหลักของท่าเรือนครย่างกุ้งให้แก่บริษัท เมียนมาร์
อี โ คโนมิ ค โฮลดิ้ ง ที่ เ ป็ น กิ จ การของทหาร โดยขายท่ า เที ย บเรื อ ดั ง กล่ า ว
ในราคามากกว่า 30,000 ล้านจ๊าต (34.89 ล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ ทางการ
เมียนมาร์ได้เชื้อเชิญนักลงทุนเข้ายื่นประมูลเพื่อพัฒนายกระดับท่าเรือย่างกุ้ง
ไปสู่การเป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากล โดยบริษัทเพิร์ลแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บริษัทเอกชนหลายรายที่เข้าร่วมประมูล สามารถคว้าสัญญาเช่าที่นาน 15 ปี
เพื่อด�ำเนินการพัฒนาโครงการ43
3) การเดินทางเยือนเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยนายก
รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางเยือนเมียนมาร์ที่นับเป็น
ครั้งแรกในรอบ 36 ปี ที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางเยือนเมียนมาร์ โดยมี
ก�ำหนดการอยู่ในประเทศเมียนมาร์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อสานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ และจุดมุ่งหมายหลักของ
การเดินทางเยือนเมียนมาร์ในครั้งนี้ คือ การเข้าพบกับประธานาธิบดีเต็งเส่ง
เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ อาทิเช่น การ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีญ
่ ปี่ นุ่ ให้การสนับสนุน
ด้านเงินทุน รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละหว่า
ในเมื อ งย่ า งกุ ้ ง ซึ่ ง หลั ง จากที่ มี ก ารเข้ า พบเพื่ อ หารื อ กั น ในเบื้ อ งต้ น กั บ
ประธานาธบดีเต็งเส่งแล้ว ซึ่งโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษติละหว่า
ในเมืองย่างกุง้ โดยมีบริษทั มิตซูบชิ ิ ซูมโิ ตโม เข้ามาช่วยในการด�ำเนินการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจดังกล่าวร่วมกับเมียนมาร์ ทั้งนี้กล่าวได้ว่า
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละหว่าตั้งอยู่ในเขตเมืองย่างกุ้ง มีเนื้อที่กว้างถึง 15,000 ไร่
ประกอบไปด้วยท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองลงมาจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เมียนมาร์จะสร้างท่าเทียบเรือในย่างกุง้ เพิม่ อีก 14 แห่ง ยกระดับสูม่ าตรฐานสากล.http://www.manager.co.th/indochina/
viewnews.aspx?NewsID=9560000048306
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รัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือน
ธันวาคม 2555 และจะมีการเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างภายในปี พ.ศ.255844
4) ญีป่ นุ่ ตกลงน�ำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ ซึง่ การตัดสินใจในครัง้ นี้ นับเป็น
ครั้งแรกในรอบ 45 ปี ที่ญี่ปุ่นยอมเปิดโอกาสให้ธุรกิจจากต่างประเทศน�ำสินค้า
เข้ามาขายในประเทศของตนเองได้ เนือ่ งจากเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ญีป่ นุ่ มีนโยบาย
ปกป้องอุตสาหกรรมการค้าข้าวของตนเองอย่างดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ของโลก
ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่ญี่ปุ่น
มีตอ่ เมียนมาร์ นับเป็นการช่วยเหลือประเทศเมียนมาร์อกี ช่องทางหนึง่ ทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่นได้แสดงออกมาให้นานาประเทศได้เห็น หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจ
ร่วมด�ำเนินธุรกิจค้าข้าวกับประเทศเมียนมาร์ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ดึงให้เมียนมาร์
กลับมาครองต�ำแหน่งทีม่ กี ารค้าข้าวมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยนอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ญี่ปุ่นยังเตรียมขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
การแปรรูปข้าวในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย กล่าวได้ว่า บริษัทของญี่ปุ่นที่จะ
เข้ามาด�ำเนินกิจการการค้าข้าวร่วมกับประเทศเมียนมาร์ คือ บริษทั มิตซุย (Mitsui)
ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในด้านการลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ โดยมีบริษทั ตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์ทจี่ ะร่วมท�ำ
ธุรกิจด้วย คือ บริษัท แมปโก้ (Myanmar Agribusiness Public Corporation)
โดยในเบื้องต้นทราบมาว่า บริษัท มิตซุยเตรียมจะเข้ามาเปิดโรงงานแปรรูปข้าว
จ�ำนวน 4 แห่งในเมียนมาร์ ซึง่ จะอยูใ่ นเมืองทีม่ กี ารเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก ได้แก่
เมืองเหน่ปยี่ด่อ, ย่างกุ้ง, อิระวดี และพะโค
การที่เมียนมาร์ตกลงที่จะร่วมธุรกิจด้านการค้าข้าวกับประเทศญี่ปุ่น
ในครัง้ นี้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิตและแปรรูปข้าว
ให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมียนมาร์ยังขาดการ
นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนเมียนมาร์ กระชับสัมพันธ์สานตอความชวยเหลือด้านเศรษฐกิจ. โตะขาวพมา ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน
2556. หน้า 116. ศูนย์อนิ โดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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พัฒนาในด้านดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึง่ การทีญ
่ ปี่ นุ่ จะเข้ามาด�ำเนินการสร้างโรงงาน
แปรรูปข้าวในครัง้ นี้ จะช่วยให้เมียนมาร์มกี ารส่งออกข้าวทีม่ คี ณ
ุ ภาพไปยังประเทศ
อื่นๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีผลผลิตอื่นๆ ที่ได้จากการแปรรูปข้าวออกจ�ำหน่าย
สู่ตลาดเป็นผลพลอยได้อีกด้วย การเข้ามาด�ำเนินธุรกิจค้าข้าวในเมียนมาร์ของ
ประเทศญีป่ นุ่ ในครัง้ นี้ นับเป็นการวางรากฐานให้กบั ธุรกิจการค้าข้าวของประเทศ
เมียนมาร์ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าในอีกไม่เกิน 2 ปีข้างหน้านี้ เมียนมาร์จะกลับ
มาเป็นผูส้ ง่ ข้าวอันดับต้น ๆ ของโลกอีกครัง้ ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้จากในช่วงงบประมาณ
ปีที่ผ่านมา เมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวได้สูงเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง
600,000 ตัน และยังเป็นตัวเลขการส่งออกที่สูงสุดในรอบ 46 ปีอีกด้วย45
5) การเปิดสัมปทานน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้บริษัทจาก
ตา งชาติเกือบรอยแหงไดเดินทางมายืน่ เอกสารตอกระทรวงพลังงานของเมียนมาร์
เพือ่ ขอเขาประมูลรับสัมปทานแหลง น�ำ้ มันดิบจาํ นวน 18 แปลง และกา ซธรรมชาติ
ในเขตชายฝง และน�ำ้ ลึก ภายใตส ทิ ธิการเขา มาดาํ เนินการไดเ อง 100% โดยไมต อ งมี
บริษทั ของเมียนมาร์รว มดําเนินการ ซึง่ นับเปน อีกหนึง่ ความกา วหนา ดา นการดึงดูด
นักลงทุนจากตางประเทศ ภายใตนโยบายดา นการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
โดยบริษทั ดังกล่าว อาทิ บริษทั รอยัลดัตชเ ชลล บริษทั เชฟรอน บริษทั โคโคโนฟลลิปส
และบริษัท เอ็กซซอนโมบิล เปนตน ขณะที่มีการคาดการณวา บริษัททั้งหมดนี้
อาจจะไดรับสัมปทานทั้งหมด เนื่องจากบริษัททั้งหมดนี้ ลวนเปนบริษัทที่มี
เงินทุนสูงและมีผูเชี่ยวชาญในดานดังกลาวรวมปฏิบัติงานดวย46
6) เมียนมาร์มีแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเมื่อวันที่
8 พ.ค.56 นายอ่อง ตานอู รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาร์
45
ญี่ปุ่นตกลงนําเข้าข้าวจากเมียนมาร์ พร้อมดันธุรกิจแปรรูปขาวหวังสร้างระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่. โตะขาวพมา ฉบับเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2556. หน้า 76-77. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
46
บริษทั ต่า งชาติแห่เ สนอตัวขอสัมปทานแหล่งน�ำ้ มันและก๊า ซธรรมชาติในพม่า . โตะขาวพมา ฉบับเดือนมีนาคม-มิถนุ ายน 2556.
หน้า 10. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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ได้ออกมาแถลงต่อสือ่ มวลชนถึงแผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ว่า ขณะนีร้ ฐั บาลได้รว่ มมือกับบริษทั กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (Green Earth Power
หรือ GEP) จากประเทศไทย เพือ่ เตรียมก�ำหนดแผนการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท GEP จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการวางแผนโครงการ
และด�ำเนินการก่อสร้างทั้งหมด มีรายงานว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้
จะถูกสร้างขึ้นในเมืองมินบู ภาคมะเกว ภายใต้เงินทุนในการก่อสร้างประมาณ
275 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาร์กับบริษัท
GEP ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�ำเนินการก่อสร้าง รวมถึงส�ำรวจ
ศักยภาพพื้นที่โครงการดังกล่าวไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยในแผน
การด�ำเนินงานช่วงแรก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 210 เมกะวัตต์ และจะมีแผนพัฒนาและขยายก�ำลังการผลิต
ให้มากขึ้นจนถึง 2,500 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเป็นการรองรับ
การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเพือ่ เป็นการทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าเดิม ทีใ่ นปัจจุบนั
เริม่ ไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตหลายส่วน47
7) การเปิดใช้ท่อส่งก๊าซเมียนมาร์-จีน โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก
เมียนมาร์ไปจีน ได้เปิด ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้ว หลังส่วนสุดท้ายของท่อส่งก๊าซ
ทีเ่ ชือ่ มต่อเมืองหลูเ่ ฟิง่ และเมืองกุย้ ก่าง ในพืน้ ทีต่ ะวันตกเฉียงใต้ของจีน เสร็จสมบูรณ์
ทั้งนี้ โครงการท่อส่งก๊าซเมียนมาร์-จีน ที่มีความยาวมากกว่า 2,500 กม. จาก
ภาคตะวันตกของเมียนมาร์ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จะช่วยหล่อเลี้ยง
ความต้ อ งการด้ า นพลั ง งานที่ ข ยายตั ว ของประเทศที่ มี เ ศรษฐกิ จ ใหญ่ เ ป็ น
อันดับ 2 ของโลก โครงการนี้มีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองใกล้ชิด
พมามีแผนสรางโรงไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย หลังไฟฟา เริม่ ไม่เพียงพอตอ เขตอุตสาหกรรมในประเทศ. โตะ ขา วพมา ฉบับเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2556. หน้า 103. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/
file/2013851122111.pdf
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ระหว่าง 2 ประเทศคลายลง หลังรัฐบาลกึง่ พลเรือนเมียนมาร์เข้าบริหารประเทศ
ในปี 2554 และด�ำเนินการปฏิรูปหลากหลายด้านที่น�ำไปสู่การผ่อนคลาย
มาตรการคว�่ำบาตรของชาติตะวันตก ซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซเส้นนี้ มีต้นทาง
จากเมืองจ็อกพยู ทางชายฝั่งตะวันตกของเมียนมาร์ และส่งก๊าซให้แก่พื้นที่ใน
เมียนมาร์ และพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รวมทั้งมณฑลยูนนาน
มณฑลกุ้ยโจว มหานครฉงชิ่ง และมณฑลกว่างซี ทั้งนี้ ท่อส่งก๊าซเส้นนี้จะส่งก๊าซ
ราว 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึง่ จะช่วยให้ราคาก๊าซถูกลง และลดปริมาณ
การใช้ถา่ นหิน ได้ 30.72 ล้านตันต่อปี ตามรายงานของบริษทั ปิโตรเลียมแห่งชาติจนี
(CNPC) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อโต้แย้ง ที่ระบุว่าโครงการยึดที่ดินจากชาวบ้าน
และยังด�ำเนินการบนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ท่อส่งก๊าซวางพาดผ่าน
พรมแดนจีนทีเ่ มืองรุย่ ลี่ ทีก่ ารต่อสูป้ ะทุขนึ้ เมือ่ ต้นปีระหว่างกองก�ำลังของรัฐบาล
เมียนมาร์ และกลุ่มกบฏกะฉิ่น อย่างไรก็ตาม โครงการท่อส่งก๊าซเส้นนี้จะช่วย
จีนน�ำเข้าพลังงานหลากหลายขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันจีนน�ำเข้าก๊าซส่วนใหญ่
จากพื้ น ที่ ร อบช่ อ งแคบมะละกา และเมื่ อ มี ท ่ อ ส่ ง ก๊ า ซเพิ่ ม อี ก เส้ น ทางจาก
บนบก ก็จะช่วยลดปัจจัยที่เป็นอันตราย
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แผนภาพที่ 3.1 แนวท่อส่งก๊าซกับท่อส่งน�ำ้ มันจากชายฝัง่ ทะลเบงกอลไปยังนคร
คุนหมิงของจีน48

แผนทีจ่ ากเว็บไซต์ขบวนการต่อต้านท่อก๊าซเมียนมาร์-จีน ทีแ่ สดงแนวท่อส่งก๊าซกับท่อส่งน�ำ้ มันจากชายฝัง่
ทะลเบงกอลไปยังนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน คณะปกครองทหารเมียนมาร์ในอดีตได้ขายก๊าซ
ปริมาณมหาศาล ที่ส�ำรวจโดยบริษัทร่วมทุนเกาหลี-อินเดีย ให้แก่จีน ซึ่งจะท�ำให้จีนมีก๊าซจากขุมพลังงาน
ใหญ่แห่งนีใ้ ช้ได้ 30-40 ปี ในขณะทีท่ อ่ ส่งน�ำ้ มันจะท�ำให้จนี ลดความเสีย่ งในการขนส่งน�ำ้ มันดิบทางเรือผ่าน
ช่องแคบมะละกา

3.2.3 สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1) รัฐบาลเมียนมาร์อนุมตั ิ นสพ.รายวันของเอกชน 16 ฉบับ การอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบสื่อและสิ่งพิมพ์ภายใต้รัฐบาลเมียนมาร์ นับเป็น
การปิดฉากแห่งการผูกขาดหนังสือพิมพ์รายวันทีอ่ อกโดยรัฐบาลเพียงอย่างเดียว
มานานกว่า 50 ปี และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเสรีภาพทางด้านสื่อภายในประเทศ
เมียนมาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมาร์ได้มีการอนุญาตให้หนังสือพิมพ์รายวัน
ท่อส่งก๊าซเมียนมาร์-จีน เริ่มเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ. http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID
=9560000131652
48
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ของเอกชนเพียง 8 ฉบับ ที่สามารถจ�ำหน่ายตามท้องตลาดในประเทศเมียนมาร์
ได้ แต่ลา่ สุดได้เพิม่ การอนุญาตให้หนังสือพิมพ์เอกชนอีก 8 ฉบับ สามารถตีพมิ พ์
และวางจ�ำหน่ายได้ ตามค�ำเรียกร้องของสมาคมสื่อและสิ่งพิมพ์ เมียนมาร์ว่า
รัฐบาลไม่ควรปิดกั้นเสรีภาพทางสื่อมากเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการปฏิรูป
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ในอดีตรัฐบาลเมียนมาร์จะอนุญาต
ให้มีเพียงหนังสือพิมพ์ของรัฐเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์และน�ำเสนอข่าว
ในรูปแบบรายวัน ส่วนส�ำนักพิมพ์เอกชนจะได้รบั อนุญาตให้ตพี มิ พ์ได้เฉพาะนิตยสาร
รายสัปดาห์และรายเดือน โดยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งหากพบว่ามีการละเมิดกฎการ
น�ำเสนอข่าวจะถูกด�ำเนินการอย่างเด็ดขาด ซึ่งที่ผ่านมา พบว่าโทษหนักสุดคือ
การสั่งปิดส�ำนักพิมพ์ภายใน 7 วัน ซึ่งเป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางด้านสื่อ
อย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกมาประกาศอนุญาตให้
หนังสือพิมพ์ของส�ำนักพิมพ์เอกชนสามารถตีพมิ พ์หนังสือพิมพ์รายวันได้ นับเป็น
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ49
2) การเตรียมตัง้ ส�ำนักงานของส�ำนักข่าวต่างประเทศ ส�ำนักข่าวเอพี
(AP) ของสหรัฐฯ เตรียมจะเข้ามาเปิดส�ำนักงานในเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์
โดยจะท�ำงานแบบเต็มเวลาอย่างเป็นทางการ โดยล่าสุดมีการเข้ามาดูพื้นที่ที่จะ
ใช้เป็นส�ำนักงานแล้ว แต่ยังไม่มีการระบุว่าจะเริ่มเข้ามาด�ำเนินงานเมื่อใด ทั้งนี้
หากสามารถเข้ามาเปิดส�ำนักงานในเมียนมาร์ได้ส�ำเร็จ ส�ำนักข่าวเอพีจะเป็น
ส�ำนักข่าวจากต่างประเทศแห่งแรก ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในเมียนมาร์ ภายใต้แผนการ
ปฏิรูปประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท�ำให้ทางการเมียนมาร์
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมีก ารลดระดับความรุนแรงต่ อ มาตรการการปิ ดกั้ นเสรี ภาพสื่ อ
รัฐบาลพมาอนุมัติ นสพ.รายวันของเอกชน 16 ฉบับ วางแผงทั่วประเทศ 1 เม.ย.นี้. โตะขาวพมา ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน
2556. หน้า43. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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จนยอมอนุญาตให้ส�ำนักข่าวต่างประเทศเข้ามาตั้งส�ำนักงานในประเทศ50
3) รัฐบาลอนุญาตให้ใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นภาษาที่สองได้แล้ว
โดยรัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกมาประกาศอนุญาตให้ประชาชนชาวเมียนมาร์
สามารถใช้ภาษากลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ป็นภาษาทีส่ องรองจากภาษาเมียนมาร์ได้แล้ว ทัง้ นี้
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลเกรงว่าภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์จะสูญหาย
หลังจากพบว่าที่ผ่านมา มีการใช้ภาษาดังกล่าวน้อยลง คนรุ่นหลังส่วนใหญ่
ไม่คอ่ ยรูจ้ กั และคุน้ เคย ซึง่ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลต้องเร่งให้ความส�ำคัญและผลักดันให้มี
การด�ำรงรักษาไว้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า รัฐบาลเมียนมาร์ยังได้สั่งการ
ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ เร่งให้ดำ� เนินการชีแ้ จงไปยังโรงเรียนในสังกัดของ
รัฐบาลทุกแห่งทัว่ ประเทศ ให้มกี ารเพิม่ การเรียนการสอนภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ลงไปในรายวิชาเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งค�ำประกาศดังกล่าว ได้สร้างความยินดีต่อ
นักเรียนและผูป้ กครองชาวเมียนมาร์เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากจะได้เรียนภาษาถิน่
ของตนเองอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจะเรียนรู้ภาษากันโดยการ
สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถเขียนและอ่านได้
ส่วนใหญ่ได้แค่การพูดสนทนาในชีวิตประจ�ำวันเท่านั้น กล่าวได้ว่า ก่อนหน้านี้
รัฐบาลเมียนมาร์ได้มีการก�ำหนดให้ภาษาที่สองของประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น เนื่องจากต้องการปิดกั้นการเรียนรู้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อป้องกันการ
แข็งข้อและสร้างตัวเองขึน้ เป็นใหญ่เหนือการปกครองของรัฐบาล ซึง่ จากนโยบาย
ดังกล่าว ได้ส่งผลให้เด็กนักเรียนชาวเมียนมาร์จ�ำนวนมากไม่สามารถพูดอ่าน
เขียนภาษาที่ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้ จนเริ่มจะเลือนหายไป ทั้งนี้ ประเทศ
เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ในปัจจุบัน
ทั่วประเทศเมียนมาร์มีการใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันมากกว่า
100 ภาษา ที่จะเห็นได้ชัดเจนและใช้กันมากที่สุด คือ ภาษาไทใหญ่ ภาษาคะฉิ่น
สํานักข่าวเอพีของสหรัฐฯ เตรียมตั้งสํานักงานย่อยแหงแรกในเมียนมาร์. โตะขาวพมา 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
ภาษาอังกฤษในครัง้ นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงทางด้านเสรีภาพ
และความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลชุดนี้ 51
4) แผนข้อตกลงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลเมียนมาร์กำ� ลัง
เตรียมแผนข้อตกลงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ คยมีการลงนามท�ำข้อตกลง
ร่วมกับกลุม่ นักลงทุนในโครงการต่างๆ ตัง้ แต่สมัยรัฐบาลชุดก่อนหน้ามาบังคับใช้
อีกครั้ง เพื่อให้ประเทศเมียนมาร์มีเกราะป้องกันการน�ำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้
อย่างเหมาะสมและไม่สง่ ผลเสียต่อสภาพแวดล้อมมากนัก นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทาง
การเข้าไปควบคุมด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในขณะที่กลุ่มนักลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาร์หลายกลุ่ม
ได้มีการคาดการณ์ว่า ผู้ที่จะได้รับผลกระทบต่อแผนข้อตกลงดังกล่าวมากที่สุด
คือ กลุม่ นักลงทุนจากประเทศจีน เพราะทีผ่ า่ นมาบริษทั จากประเทศจีนจะได้รบั
การสัมปทานให้เข้าไปด�ำเนินในโครงการต่างๆ จากรัฐบาลเมียนมาร์ มากกว่าประเทศ
อืน่ ในอาเซียน และในแต่ละโครงการมีมลู ค่าการลงทุนค่อนข้างสูง ซึง่ หลังจากการน�ำ
ข้อตกลงดังกล่าวมาใช้ เชือ่ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเมียนมาร์อาจสัน่ คลอนได้
ทัง้ นี้ มีรายงานว่า รัฐบาลเมียนมาร์เตรียมทีจ่ ะมีการประกาศเพือ่ บังคับใช้ขอ้ ตกลง
ดังกล่าวภายในปีนี้ ภายใต้กฎระเบียบทีม่ กี ารก�ำหนดขึน้ มาใหม่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับปัจจุบนั และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ ภายหลังจากการบังคับใช้ขอ้ ตกลงนี้
เบื้องต้นบริษัทผู้เข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมการด�ำเนินงานอาจสูญเงินเป็นมูลค่า
หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางด้านการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาลเมียนมาร์ชดุ ใหม่ เริม่ มี
ผลตอบรับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินการ
51
ชาวพม่าเฮ หลังรัฐบาลอนุญาตให้ใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์เป็นภาษาที่สองได้แล้ว. โตะขาวพมา ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน
2556. หน้า 87. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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เรียกร้องต่อรัฐบาลเมียนมาร์มาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยล่าสุดรัฐบาลเมียนมาร์
ได้มีการสั่งระงับโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน�้ำในรัฐคะฉิ่น ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างจากประเทศจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554
ซึง่ สร้างความไม่พอใจต่อนักลงทุนชาวจีนเป็นอย่างมาก52
5) การส�ำรวจส�ำมะโนประชากรเมียนมาร์ครัง้ แรกในรอบ 3 ทศวรรษ
รัฐบาลเมียนมาร์ได้เริ่มการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557
เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสถิติต่างๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาประเทศ การส�ำรวจส�ำมะโนประชากรและ
เคหะ นาน 12 วัน มีเจ้าหน้าที่ร่วมท�ำงานกว่า 120,000 คน ด�ำเนินการตาม
มาตรฐานสากล และได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากต่างชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เจ้าหน้าที่จะ
สอบถามประชาชนด้วยค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนหลายสิบข้อตามบ้าน
แต่ละหลังการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรครั้งนี้ จะด�ำเนินการตามข้อมูลพื้นฐาน
ประชากร 60 ล้านคน ใน 11 ล้านครัวเรือน ทั้ง 14 เขตและรัฐ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 70 อ�ำเภอ 330 เมือง 3,051 เขต 64,346 หมู่บ้าน ของประชาชน 135
ชาติพันธุ์ และ 5 ศาสนา ผู้เชี่ยวชาญจาก 13 ประเทศ และหน่วยงานด้านสถิติ
ของสหประชาชาติ UNFPA, ESCAP และธนาคารโลก ได้ให้ความช่วยเหลือ
เมียนมาร์ในการส�ำรวจครั้งนี้ ที่คาดว่ารายงานผลการส�ำรวจส�ำมะโนประชากร
จะสามารถเผยแพร่ได้ในช่วงต้นปี 2558 เมียนมาร์จัดส�ำรวจส�ำมะโนประชากร
ทุก 10 ปี หลังจากได้รบั เอกราชในปี 2491 โดยการส�ำรวจส�ำมะโนประชากร 2 ครัง้
ล่าสุด มีขนึ้ ในปี 2516 และปี 2526 ทีร่ ะบุวา่ เมียนมาร์มปี ระชากรทัง้ หมด 28.92
ล้านคน และมากกว่า 35 ล้านคนตามล�ำดับ หลังจากปี 2526 เป็นต้นมา ทางการ

พมาเตรียมปดฝุ่นแผนข้อตกลงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาใชอีกครั้ง. โตะขาวพมา ฉบับเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2556.
หน้า 168. ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. http://www.isc-gspa.org/News_old/file/2013851122111.pdf
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ไม่สามารถจัดการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรได้เนือ่ งจากหลายเหตุผล เช่น เกิดเหตุ
ความขัดแย้งในบางพื้นที่ หรือบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น53
จากสถานการณ์แวดล้อมของเมียนมาร์ที่มีการเปิดประเทศมากขึ้น มี
ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ แต่ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาภายในประเทศ โดย
เฉพาะชนกลุ่มน้อย รวมทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ การที่กองทัพยังคงมีบทบาท
ทางการเมือง ซึ่งในรายละเอียดดังกล่าวได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
นักวิจัย ประจ�ำสถาบันเอเชียศึกษา เป็นผู้น�ำเสนอบทความทางวิชาการในส่วน
ถัดไป คือ ส่วนที่ 4 “สภาพแวดล้อมใหม่ทางการเมืองเมียนมาร์กับทิศทาง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง” ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพและสถานการณ์
ด้านความมั่นคงของเมียมมาร์ไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง

เมียนมาร์เริ่มส�ำรวจส�ำมะโนประชากรทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 30 ปี. http://www.manager.co.th/IndoChina/
ViewNews.aspx?NewsID=9570000035695
53
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ส่วนที่ 4
สภาพแวดล้อมใหม่ทางการเมืองเมียนมาร์กับทิศทาง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ประเทศไทยกั บ เมี ย นมาร์ มี พ รมแดนติ ด ต่ อ กั น ทั้ ง ทางบกและทาง
ทะเล โดยทางบกนั้นมีพื้นที่ติดต่อจากเหนือจรดใต้ตามข้อมูลของเอกสารของ
ฝ่ายเมียนมาร์ระบุว่ามีความยาวรวม 2098.14 กิโลเมตร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
เส้นพรมแดนด้านตะวันตกทั้งหมดของไทย ดังนั้น การจัดการชายแดนที่มี
ความยาวนี้ โ ดยเฉพาะในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงใหม่ อั น สั ม พั น ธ์ กั บ
อาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงมี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อ
ด�าเนินการเฝ้าระวังและดูแลให้เกิดเสถียรภาพในพืน้ ที่ อีกทัง้ ความร่วมมือดังกล่าว
จะเป็นกลไกส�าคัญ ในการสร้างสันติภาพระยะยาวระหว่างสองประเทศด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองของทัง้ สองประเทศ ตลอดจน
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน
ล้วนส่งผลโดยตรงต่อลักษณะความร่วมมือ ประเด็นปัญหาทีเ่ ปลีย่ นไป ตลอดจน
มุมมองและทัศนะทางความมัน่ คงของรัฐบาล จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทบทวน
วางแผน และพัฒนายุทธศาสตร์ ความร่วมมือใหม่ๆ ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว โดยในบทนี้จะพิจารณาบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของเมียนมาร์ โดย
จะมุ่งเน้นไปที่สภาพเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาร์หลังการเลือกตั้งในปี 2553
เป็นส�าคัญ เพราะถือเป็นจุดเปลีย่ นทางการเมืองซึง่ ส่งผลให้เกิดการปฏิรปู ประเทศ
ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อทุกองคาพยพของประเทศ อีกทัง้ ยังมุง่ พิจารณา
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับไทยโดยเฉพาะ
ประเด็นทิศทางการพัฒนาตลอดจนแนวโน้มมุมมองและนโยบายเกีย่ วกับปัญหา
กลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่กระทบต่อความมั่นคงระหว่างไทยกับ
เมียนมาร์มาโดยตลอด

4.1 บทบาทกองทัพในการเมืองเมียนมาร์หลังปี 2553
หลังจากถูกปกครองด้วยระบอบทหารมาเป็นเวลายาวนาน นับตั้งแต่
การขึ้นสู่อ�ำนาจของกองทัพจากการรัฐประหารของนายพลเนวินในปี 2505 ซึ่ง
มาพร้อมกันกับนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หรือ ทีเ่ รียกโดยทัว่ ไปว่านโยบาย
สังคมนิยมวิถเี มียนมาร์ (Burmese Way to Socialism) กองทัพได้พฒ
ั นาบทบาท
ของตนจนกลายเป็นสถาบันหลักในการบริหารประเทศทั้งในทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่วงหลังปี 2531 ที่
กองทัพได้พฒ
ั นาศักยภาพขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ ในด้านขนาดของก�ำลังพลและการ
จัดโครงสร้างขององค์กร โดยไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างส�ำหรับการบังคับบัญชา
ในกิจการทางทหารโดยทั่วไปเท่านั้น หากแต่ยังเป็นโครงสร้างส�ำหรับการ
บริหารงานภาครัฐ และโครงสร้างการก�ำหนดนโยบายอีกด้วย54 ซึ่งในภายหลัง
ก็พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่า ระบอบดังกล่าวไม่สามารถน�ำพาประเทศให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจที่มีระดับการพัฒนาตกต�่ำลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส่งผลกระทบส�ำคัญต่อมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในทุกระดับ
นอกจากนี้ การปกครองในลักษณะดังกล่าวยังน�ำไปสูค่ วามรุนแรงรายวัน
อันเป็นผลจากความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ จนกลายเป็นความตึงเครียด
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
ในทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งแรงกดดันทั้งในทางเศรษฐกิจและ
การเมื อ งเหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารลุ ก ขึ้ น ต่ อ ต้ า นของภาค
ประชาชน อาทิ การประท้วงใหญ่ในปี 2531 และการเดินขบวนครั้งใหญ่น�ำโดย
พระสงฆ์หรือที่เรียกว่าการปฏิวัติผ้าเหลือง (Saffron revolution) ในปี 2550
รวมถึงสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ
ทีย่ ดื เยือ้ ยาวนานจวบจนปัจจุบนั สถานการณ์ดงั กล่าวยังท�ำให้สถานะของประเทศ
เมียนมาร์ในเวทีโลกตกต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาพของการเป็นประเทศ
ที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นประเทศด้อยพัฒนา หรือเป็นประเทศ
ทีม่ ปี ญ
ั หาการพัฒนาสูป่ ระชาธิปไตยซึง่ เหลืออยูไ่ ม่กปี่ ระเทศในโลก ความล้มเหลว
เหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อปัญหาความชอบธรรมของระบอบการปกครองภายใต้การน�ำ
ของกองทัพอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะมองจากมุมของประชาชนในประเทศหรือจาก
มุมมองจากต่างประเทศ
วิ ก ฤติ ค วามชอบธรรมเหล่ า นี้ ไม่ ม ากก็ น ้ อ ยล้ ว นส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
เสถียรภาพของรัฐบาลหรือกองทัพในการอยูใ่ นอ�ำนาจต่อไป เป็นวิกฤติความชอบธรรม
ในเชิงระบอบที่ระบอบเดิมในเมียนมาร์ต้องเผชิญและเป็นเหตุผลส�ำคัญหนึ่ง
ที่น�ำไปสู่การปรับตัวของกองทัพในปัจจุบัน โดยนักวิชาการด้านเมียนมาร์ศึกษา
ได้ประเมินและแจกแจงเหตุผลส�ำคัญในการปฏิรปู เศรษฐกิจและการเมืองทีเ่ กิดขึน้
ในปี 2553 โดยเหตุผลเหล่านี้ในแง่หนึ่งก็คือประเด็นท้าทายส�ำคัญที่กองทัพ
เมียนมาร์ในฐานะสถาบันที่อยู่สูงสุดของโครงสร้างการปกครองและการบริหาร
ประเทศต้องเตรียมการรับมือในอนาคต โดยได้ประเมินว่ามี 5 เหตุผลส�ำคัญ ได้แก่
1) กรอบเวลาในการด�ำเนินตามแผนการ 7 ขัน้ สูป่ ระชาธิปไตยทีก่ องทัพ
ได้วางไว้ เพื่อปูทางสู่การลงจากอ�ำนาจของพลเอกอาวุโส Than Shwe
2) การตระหนักในความจริงทีว่ า่ เมียนมาร์ได้พงึ่ พิงจีนมากเกินไป ทัง้ ใน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร
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3) ความหวาดกลัวต่อการลุกฮือของประชาชนในครั้งต่อไป
4) การตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างสัมพันธ์กับชาติตะวันตก
5) ความต้องการจัดการกับปัญหาความด้อยพัฒนาของเมียนมาร์55
ดังนั้น การเลือกตั้งของเมียนมาร์ในปี 2553 จึงเปรียบเสมือนปฐมบท
ของการปรับตัวครั้งส�ำคัญของกองทัพในสังคมการเมืองเมียนมาร์ เพื่ออยู่รอด
ภายใต้สภาวะและเงื่อนไขท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทาง
แก้ปัญหาเดิมๆ ทั้งเรื่องความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือความขัดแย้งกับ
ชนกลุม่ น้อยทีม่ มี าอย่างยาวนาน เงือ่ นไขและประเด็นท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้
กองทัพจ�ำเป็นที่จะต้องเลือกแนวทางการเปิดประเทศ และหันเข้าสู่ระบอบการ
ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย โดยเร่งส่งเสริมการปฏิรูปอย่างรอบด้านและ
รวดเร็ว ทั้งทางการเมืองที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรร
อ�ำนาจมากขึ้นผ่านระบบรัฐสภา โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการเมืองที่ส่งผล
สืบเนือ่ งต่อการผ่อนคลายมาตรการคว�ำ่ บาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เช่น การทยอยปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมสือ่
เป็นต้น หรือในทางเศรษฐกิจที่มีการปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้า การปฏิรูป
ค่าเงินจ๊าต (Kyat) การออกกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่ ฯลฯ ซึ่ง
ท�ำให้ท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่มีอยู่
มากมายในเมียนมาร์อีกครั้ง โดยสภาวะแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้ถูก
คาดหวังว่าจะช่วยกระตุน้ การค้าและการลงทุนของประเทศให้มชี วี ติ ชีวามากขึน้
และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนสามารถรองรับเงือ่ นไขต่างๆ
ที่เป็นประเด็นท้าทายส�ำหรับประเทศในระยะถัดไปได้ในที่สุด
อย่างไรก็ดี ในการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก็ตาม กองทัพก็ยังคงจัดวางสถานะของตนให้เป็นสถาบันที่มีบทบาทน�ำในทาง
Min Zin and Joseph,B. The democrats’ opportunity. Journal of Democracy (The Opening in Burma) 23
(October 2012): 104-119.
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การเมืองต่อไป ปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� รองทีน่ ง่ั ส�ำหรับทหารร้อยละ 25 ใน
สภานิติบัญญัติ ซึ่งจะมีผลในการออกเสียงในกระบวนการร่างกฎหมาย รวมถึง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การก�ำหนดให้รฐั มนตรีในกระทรวงส�ำคัญ ได้แก่ กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกิจการชายแดน ต้องมาจากกองทัพ
โดยการแต่งตัง้ จากผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด อีกทัง้ กองทัพยังมีทนี่ งั่ ในสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (National Defence and Security Council) 5 ทีน่ งั่ จากทัง้ หมด
7 ที่นั่ง โดยสภาแห่งนี้อาจถือได้ว่าเป็นสภาที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจทางนโยบาย
ในขั้นสุดท้าย อีกทั้งยังอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า รัฐบาลปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การน�ำ
ของเหล่านายพลเกษียณที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของอดีตเพื่อนร่วมงาน
และทหารในกองทัพ ตลอดจนชื่อเสียง สถานะ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ และกองทัพยังคงมีอิทธิพลในการวางแนวทางปฏิบัติในหลายเรื่องแม้จะ
ไม่ได้มีอ�ำนาจอย่างอิสระเหมือนแต่เดิมก็ตาม โดยเฉพาะในเรื่องที่จ�ำเป็นต้อง
พึ่งพาก�ำลังทหาร อย่างกรณีของความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ หรือแม้แต่อาจ
มีส่วนร่วมในการพิจารณาการปล่อยตัวนักโทษการเมืองด้วยเป็นต้น56
นอกจากนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกระหว่างกองทัพ
กับรัฐบาล หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลนั้นเป็นสถาบันการเมืองที่เพิ่ง
เริม่ ก่อตัง้ และโครงสร้างของรัฐบาลนัน้ ก็ไม่สามารถสะท้อนพลวัตทางอ�ำนาจทีส่ ำ� คัญ
ในการเมืองเมียนมาร์ได้ทั้งหมด หากแต่อ�ำนาจทางการเมืองในเมียนมาร์ยังคง
ผูกติดอยู่กับเครือข่ายของตัวบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและแวดล้อมสถาบัน
กองทัพ ทีเ่ ป็นแกนกลางแห่งอ�ำนาจในสังคมการเมืองเมียนมาร์มาอย่างยาวนาน57
อย่างไรก็ดี ตลอดช่วงระยะปีแรกของการบริหารงานของประธานาธิบดี Thein Sein
ได้แสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจในการผลักดันให้เกิดการปฏิรปู ภายในประเทศอย่างรวดเร็ว
ทัง้ การสานสัมพันธ์กบั Aung San Suu Kyi รวมถึงชาติตะวันตก การปล่อยตัว
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นักโทษทางการเมือง การปฏิรูปค่าเงิน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอนย่อมกระทบ
ต่อความรูส้ กึ ของฝ่ายทีไ่ ม่ตอ้ งการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเร็วจนเกินไปนัก เพราะ
ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ สถานะและอ� ำ นาจของกองทั พ จนอาจไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
คนกลุม่ นีท้ ปี่ รากฏอยูใ่ นคณะรัฐมนตรีชดุ แรก และในพรรคสหภาพเอกภาพและ
การพัฒนา (The UnionSolidarity and Development Party: USDP) (พรรครัฐบาล)
ทีส่ ำ� คัญได้แก่ รองประธานาธิบดี Tin Aung Myint Oo (ได้ลาออกจากต�ำแหน่ง
ไปแล้วโดยอ้างปัญหาสุขภาพ) / รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสาร Kyaw Hsan (ถูกปรับ
ออกจากต�ำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2555) / Myint Swe
รัฐมนตรีภาคย่างกุง้ (อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง) / Thein Zaw / Aung Thaung
และรองประธานพรรค USDP Htay Oo58
อย่างไรก็ดี ภารกิจในการปฏิรปู ประเทศก็ยงั สามารถด�ำเนินงานคืบหน้า
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่ เป็นผลส�ำคัญจากการสนับสนุนการท�ำงานจากรัฐมนตรี
และทีป่ รึกษาราว 4 - 6 คน ในคณะรัฐบาล อาทิ Aung Min รัฐมนตรีกระทรวง
การรถไฟ อดีตนายพลทีม่ ปี ระสบการณ์ทงั้ ในหน่วยทหารราบและส�ำนักข่าวกรอง
Soe Thane รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพเรือ ซึง่ ใน
ภายหลังทัง้ 2 คนนี้ ได้ยา้ ยเข้าไปท�ำงานในท�ำเนียบประธานาธิบดี ยิง่ ไปกว่านัน้
การลงจากต�ำแหน่งรองประธานาธิบดีของ Tin Aung Myint Oo ซึง่ ถูกมองว่าเป็น
ฝ่ายปฏิกริ ยิ าในคณะรัฐบาล และแทนทีด่ ว้ ย Nyan Tun อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
ซึ่งเคยผ่านโรงเรียนนายเรือของสหรัฐอเมริกา ท�ำให้อย่างน้อยก็สามารถลดแรง
ต่อต้านการปฏิรูปในท�ำเนียบประธานาธิบดีลงได้ นอกจากนี้ การปรับคณะ
รัฐมนตรีทเี่ กิดขึน้ ในปลายเดือนกันยายน 2555 (2012) ซึง่ ได้มกี ารปรับ 9 ต�ำแหน่ง
จากทัง้ หมด 29 ต�ำแหน่ง ก็แสดงให้เห็นการระดมก�ำลังของฝ่ายปฏิรปู เพือ่ ด�ำเนิน
การปฏิรปู ในระลอกถัดไป59 รวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีครัง้ ที่ 2 ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือน
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กรกฎาคม 2556 (2013) ที่ได้ปรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีส�ำคัญ 4 กระทรวงได้แก่
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานการจ้างงานและ
ความมัน่ คงสังคม และกระทรวงการรถไฟและคมนาคม ทีผ่ ไู้ ด้เข้ามารับต�ำแหน่งส�ำคัญนี้
นักวิเคราะห์มองว่าล้วนแต่เป็นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลในท�ำเนียบประธานาธิบดี
อาทิ Zeya Aung ซึ่งได้เข้ามารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่มีความ
ส�ำคัญในทางเศรษฐกิจและต้องเจรจากับบริษทั ลงทุนจากต่างชาติอยูเ่ สมอ ก็มคี วาม
สัมพันธ์ในฐานะน้องเขยของ Ye Htut โฆษกประธานาธิบดี เป็นต้น60
ความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นเหล่ า นี้ ล ้ วนเป็ นสั ญ ญาณที่ ชี้ ให้ เ ห็ นว่ า
การปฏิรปู ในเมียนมาร์นนั้ จะด�ำเนินต่อไปภายใต้ฐานทางอ�ำนาจทีเ่ ข้มแข็งมากขึน้
ของประธานาธิบดี Thein Sein ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาฐานอ�ำนาจทาง
การเมืองของกองทัพ จะเห็นได้วา่ กองทัพเมียนมาร์กลับต้องเผชิญกับแรงกดดัน
และข้อจ�ำกัดต่างๆ เพิม่ มากขึน้ อาทิ ความพยายามหรือแนวความคิดทีจ่ ะให้มกี าร
แก้รฐั ธรรมนูญ ซึง่ เป็นหลักประกันส�ำคัญของอ�ำนาจทางการเมืองของกองทัพ โดย
ฝ่ายที่ต้องการให้แก้มีจากทั้งชนกลุ่มน้อยที่เห็นว่าหากทหารยังครอบง�ำสภาอยู่
เช่นปัจจุบนั สภาจะไม่สามารถใช้เป็นเวทีในการเจรจาสันติภาพตามทีร่ ฐั บาลต้องการได้
หรือแรงผลักดันจากสภาเองโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน
ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนแก้ไข
รัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยสมาชิก 109 คน จากทุกพรรคการเมืองและตัวแทน
ของกองทัพในสภาเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2556 โดยการแก้รฐั ธรรมนูญครัง้ นีก้ เ็ พือ่
ให้ Aung San Suu Kyi สามารถลงแข่งขันในต�ำแหน่งประธานาธิบดีได้ และการ
เพิม่ สิทธิในการปกครองตนเองของชนกลุม่ น้อยให้มากขึน้ 61 อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 436 ก�ำหนดให้ใช้เสียงมากกว่าร้อยละ 75 ของ
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
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ทีน่ งั่ ในสภาในการเห็นชอบการปรับแก้รฐั ธรรมนูญ เพือ่ ป้องกันการใช้สทิ ธิออกเสียง
ยับยัง้ การปรับแก้รฐั ธรรมนูญของทหารทีม่ เี สียงอยูร่ อ้ ยละ 25 อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั
ยัง ไม่มคี วามชัดเจนว่าจะมีการปรับแก้บทบัญญัตดิ งั กล่าวอย่างไร62
ในทางตรงข้ามในงานวันกองทัพซึง่ ได้จดั การเฉลิมฉลองเป็นประจ�ำทุกปี
พลเอก Min Aung Hlaing ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพเมียนมาร์ ได้กล่าว
สุนทรพจน์เกีย่ วกับบทบาทของกองทัพในทางการเมืองว่าจะเป็นสถาบันทีม่ บี ทบาท
น�ำในทางการเมืองของประเทศ โดยกล่าวถึงบทบาทของทีน่ งั่ ทหาร ซึง่ มาจากการ
แต่งตัง้ ในสภาว่าเป็นการแสดง “หน้าที่ทางการเมือง” ของกองทัพ และภารกิจที่
ส�ำคัญของกองทัพคือ “การเคารพ เชื่อฟัง ตลอดจนรักษารัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ซึ่ง
เปรียบเสมือนชีวิตของประเทศ เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ โดยกองทัพจะ
ท�ำหน้าทีป่ กปักษ์รกั ษารัฐธรรมนูญในขณะทีก่ ำ� ลังสร้างประเทศให้มปี ระชาธิปไตย
ทีท่ นั สมัยและพัฒนา”63 และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามบทบัญญัตขิ อ้ ที่ 12
ที่ต้องมีเสียงสนับสนุนในสภามากกว่าร้อยละ 75 เท่านั้น โดยอ้างถึงเสียง
ประชามติของประชาชนทีส่ นับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนีถ้ งึ ร้อยละ 92.48 ของผูม้ า
ใช้สทิ ธิ์ และเรียกร้องให้เคารพต่อเสียงเหล่านี64้ ซึง่ อาจเป็นการชีใ้ ห้เห็นว่ากองทัพจะไม่
สนับสนุนให้เกิดการแก้รฐั ธรรมนูญซึง่ จะส่งผลโดยตรงให้อำ� นาจของกองทัพลดลง
นอกจากนี้ ยังเกิดกระแสการกดดันเพื่อลดอ�ำนาจทางการเมืองของ
กองทัพ เห็นได้จากการถกเถียงกันในสภาเกีย่ วกับการจ�ำกัดอ�ำนาจของกองทัพลง
โดยเฉพาะการลดปริมาณทหารกองก�ำลังประจ�ำการ (ซึ่งปัจจุบันมีก�ำลังพลราว
400,000 นาย) การลดบทบาทในทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจต่างๆ ทีเ่ ป็นของกองทัพ
ตลอดจนการยุติบทบาทของทหารเกษียณที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่
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)
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อาวุโสในหน่วยงานข้าราชการพลเรือนและในรัฐบาล ปัจจุบันแม้งบประมาณ
ด้านการทหารของเมียนมาร์ได้ถูกปรับลดลงจนเหลืออยู่ราวร้อยละ 15 ของ
งบประมาณประจ�ำปี ซึ่งลดลงจากช่วงก่อนหน้าที่เคยสูงถึงร้อยละ 24 แต่ก็
ยังถือเป็นจ�ำนวนเงินที่สูง อีกทั้งยังไม่มีรายละเอียดของข้อเสนอการใช้จ่าย
งบประมาณเผยแพร่ออกมา หากแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รั่วไหลออกมาจาก
การถกเถียงในสภาว่างบประมาณดังกล่าวสูงเกินความจ�ำเป็น
อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมากองทัพพยายามวางสถานะตนเองให้อยูเ่ หนือความ
ขัดแย้งทางการเมือง ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด พลเอก Min Aung Hlaing พยายาม
ไม่ปรากฏตัวสูส่ าธารณะมากนัก โดยเฉพาะในภารกิจด้านการทหาร ปฏิสมั พันธ์กบั
ผูน้ ำ� ทางการเมืองภายในประเทศไม่ถกู เปิดเผยต่อสาธารณชน การพบปะหรือการ
เยือนต่างประเทศมักจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะประเด็นความมัน่ คง โดยส่วนตัวแล้ว พลเอก
Min Aung Hlaing ซึ่งได้รับเลือกจากพลเอกอาวุโส Than Shwe ให้เป็น
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้น ถือว่าเป็นการข้ามล�ำดับอาวุโส ท�ำให้การท�ำงาน
ท่ามกลางกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามอาวุโสและประสบการณ์มากกว่าหรือใกล้เคียงกัน
เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก จนถูกมองว่าขาดภาวะผูน้ ำ� ยิง่ กว่านัน้ ยังขาดบารมี
เกินกว่าที่จะท้าทายประธานาธิบดีและสภา65 แม้ในเดือนมีนาคม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด พลเอก Min Aung Hlaing ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง รองพลเอก
อาวุโส (Vice-Senior General) ซึ่งเป็นต�ำแหน่งอันดับ 2 ในกองทัพเมียนมาร์
รองจากพลเอกอาวุโส Than Shwe เท่านั้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้ท�ำให้สถานภาพ
ดีขึ้นมากนัก66 ดังนั้น พลเอก Min Aung Hlaing จึงต้องเป็นฝ่ายรับแรงกดดัน
จากทัง้ สภาและกองทัพ ซึง่ อาจ ท�ำให้กองทัพเองขาดความเป็นเอกภาพ และต้อง
เผชิญความยากล�ำบากในเวทีการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
65
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กล่าวได้ว่า บทบาทของกองทัพในทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในปี
2553 (2010) ได้เปลีย่ นไปแล้ว โดยกองทัพไม่ได้เป็นศูนย์กลางทีผ่ กู ขาดการจัดความ
สัมพันธ์ทางการเมืองในประเทศอีกต่อไป หากแต่ได้มกี ลุม่ ทางการเมืองอืน่ ๆ ขึน้ มา
แข่งขันและมีสว่ นในการจัดสรรอ�ำนาจมากขึน้ เรือ่ ยๆ แม้จะปฏิเสธไม่ได้วา่ ปัจจุบนั
อิทธิพลของกองทัพในทางการเมืองยังมีอยู่สูงในทุกระดับ หากแต่ก็ชี้ให้เห็นว่า
สภาพแวดล้อมในทางการเมืองของเมียนมาร์ได้เปลีย่ นไปแล้ว จากลักษณะเอกนิยม
ทางอ�ำนาจที่มีกองทัพเป็นศูนย์กลางเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการเมืองที่มีลักษณะ
พหุนยิ มมากขึน้ ซึง่ เป็นลักษณะโดยทัว่ ไปของประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ดังนัน้
กระบวนการก�ำหนดนโยบายในด้านความมั่นคงจึงไม่ได้ถูกก�ำหนดโดยมุมมอง
ของกองทัพฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากแต่กลายเป็นส่วนผสมของมุมมองและความ
ต้องการของฝ่ายต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะจากนโยบายของฝ่ายรัฐบาล

4.2 นโยบายรัฐบาลเมียนมาร์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาท
ของกองทัพ
ความพยายามสร้างสันติภาพในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นภารกิจส�ำคัญ
อันดับต้นๆ ของรัฐบาลประธานาธิบดี Thein Sein ปัจจัยหนึ่งก็เนื่องจากส่งผล
โดยตรงต่อการปฏิรปู เศรษฐกิจภายในประเทศที่ ต้องพึง่ พาการลงทุนจากต่างชาติ
โดยมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ล้ ว นกระจุ ก ตั ว อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม
ชาติพันธุ์เป็นจุดดึงดูดการลงทุนที่ส�ำคัญหนึ่ง ดังนั้น การท�ำข้อตกลงหยุดยิง
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่ม
ชาติพันธุ์ จึงถือเป็นความจ�ำเป็นพื้นฐานต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของทั้งประเทศ
ไปโดยปริยาย ซึง่ ส่งผลเป็นลูกโซ่ตอ่ การปฏิรปู การเมืองในระยะยาวของเมียนมาร์
ด้วยเช่นกัน
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ดังนัน้ แนวทางนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดี Thein Sein จึงมุง่ ใช้
การเจรจาเป็นกลไกหลัก โดยได้ตั้งคณะท�ำงานเฉพาะในการด�ำเนินการเจรจา
ที่เรียกว่า Union Peace Making Work Committee (UPWC) น�ำโดย Aung
Min ผูช้ ว่ ยคนส�ำคัญของประธานาธิบดี Thein Sein ซึง่ มีเป้าหมายและแนวทาง
ในการเจรจา 3 ขั้นตอน คือ
1) การเจรจาท�ำข้อตกลงหยุดยิงกับกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์
2) การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
3) การหาทางออกระยะยาวโดยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งพรรคการเมืองของกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ปญ
ั หาในรัฐสภา โดย
รัฐบาลเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์กับรัฐบาลที่มีมาอย่างยาวนานได้และน�ำไปสู่สันติภาพที่แท้จริง
แนวทางของรัฐบาลดังกล่าวแม้จะได้รับการตอบรับจากเหล่าผู้น�ำกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ หากแต่กไ็ ด้มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์และตัง้ ข้อสังเกตว่า แนวทางสูส่ นั ติภาพ
ของรัฐบาลนั้นไม่สามารถน�ำไปสู่สันติภาพได้จริง เพราะตราบใดที่ยังคงมีกอง
ก�ำลังทหารของรัฐบาลประจ�ำอยู่ในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ก็จะไม่เกิดการหยุดยิง
และการที่รัฐธรรมนูญยังระบุให้กองทัพมีที่นั่งอยู่ในสภาร้อยละ 25 หรือการที่
ในปั จจุ บั นกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงเป็นกลุ่มที่ถู ก กี ดกั นจากต� ำ แหน่ง ส� ำ คั ญ ทาง
การเมืองโดยเฉพาะในคณะรัฐมนตรี ท�ำให้สภาไม่สามารถเป็นกลไกในการเจรจา
หาแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้
นอกจากนี้ ยังได้มีความพยายามรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ
เพือ่ สร้างแนวร่วมในการเจรจากับรัฐบาล ภายใต้ชอ่ื The United Nationalities
Federation Council (UNFC) เพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรองที่มากขึ้นในเวทีเจรจา
ตลอดจนได้เสนอแนวทางสูส่ นั ติภาพทีเ่ น้นการเข้ามามีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
และองค์กรระหว่างประเทศมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ส�ำคัญ ได้แก่
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ทั้งหมด

1) การจัดประชุมร่วมของกลุม่ ประชาสังคมและกองก�ำลังกลุม่ ชาติพนั ธุ์

2) การจัดประชุมร่วมกับตัวแทนจากรัฐบาลและกองก�ำลังกลุม่ ชาติพนั ธุ์
โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์จากชุมชนระหว่างประเทศ
3) จัดการลงประชามติในแต่ละรัฐเพื่อเห็นชอบกับร่างข้อตกลงต่างๆ
4) ท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ ใ นกลุ ่ ม ประชากรกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ เ พื่ อ แสวงหา
แนวทางสู่สันติภาพ
5) จัดการหารือในลักษณะไตรภาคีระหว่างรัฐบาล นักกิจกรรมประชาธิปไตย และประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ และ
6) คือการยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากการหารือดังกล่าว67
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั รัฐบาลเมียนมาร์สามารถเจรจาหยุดยิงกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์
กลุ่มต่างๆได้แล้วมากกว่า 10 กลุ่ม (แม้จะยังมีการสู้รบประปรายในบางพื้นที่)
โดยเฉพาะกลุม่ KNU ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ใหญ่ และเป็นปฏิปกั ษ์กบั รัฐบาลมากว่า 60 ปี
โดยได้มกี ารลงนามในข้อตกลงสันติภาพไปแล้วเมือ่ เดือนมกราคม 2555 และด�ำเนิน
การเจรจาต่อเนือ่ งเพือ่ แสวงหาแนวทางการส่งเสริมความปรองดองได้อย่างแท้จริง
ในพืน้ ที่ รวมถึงรัฐบาลยังได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับกลุม่ SSA-South ซึง่ เป็น
กองก�ำลังทีส่ ำ� คัญในรัฐฉานอีกกลุม่ หนึง่ ในเดือนธันวาคม 2554 ด้วย เป็นต้น นอกจาก
ความก้าวหน้าในเรือ่ งการเจราจาหยุดยิงแล้ว รัฐบาลน�ำโดยประธานาธิบดี Thein
Sein ยังได้จดั ให้มกี ารพูดคุยร่วมกับตัวแทนของพรรคการเมืองกลุม่ ชาติพนั ธุร์ วม
14 พรรคการเมือง ทีไ่ ด้จดั ไปเมือ่ เดือนสิงหาคม 2555 ซึง่ สะท้อนแนวทางของรัฐบาล
ในล�ำดับถัดไป คือ การน�ำเอาปัญหาเข้าสูก่ ารแก้ไขในเวทีการเมือง โดยประธานาธิบดี
Thein Sein ได้เรียกร้องให้รว่ มกันหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพืน้ ที่
Myanmar peace monitor. United Nationalities Federal Council. [online]. 2014. Available from: http://www.
mmpeacemonitor.org/stakeholders/unfc
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กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในการร่วมมือกันแก้ปัญหา
ตลอดจนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนกับขั้นตอนสู่สันติภาพที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป
และอาจไม่ได้ทุกอย่างที่คาดหวัง68
อย่างไรก็ดี แม้การเจรจาหยุดยิงจะเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุต์ อ้ งการเช่นกัน
หากแต่ขอ้ ตกลงหยุดยิงทีเ่ กิดขึน้ ก็ไม่ได้ทำ� ให้การสูร้ บหมดไปอย่างแท้จริง หากแต่
ยังคงมีการสู้รบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล หรือแม้แต่การสู้รบกับ
กลุม่ คะฉิน่ ทีไ่ ด้ปะทุขนึ้ ตัง้ แต่ชว่ งก่อนการเลือกตัง้ น�ำไปสูส่ งครามระหว่างกองทัพ
เมียนมาร์กับกองก�ำลังคะฉิ่นอิสระ (Kachin Independence Army: KIO)
ยืดเยื้อเรื่อยมา และการอพยพลี้ภัยของชาวคะฉิ่นจ�ำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันเป็น
ปัญหาที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างมากเพราะส่งผลกระทบถึงภาพรวมการ
จัดการปัญหากลุม่ ชาติพนั ธุก์ ลุม่ อืน่ ๆในประเทศ โดยประธานาธิบดี Thein Sein ได้
กล่าวเกีย่ วกับการสูร้ บทีย่ ดื เยือ้ นีว้ า่ ได้กลายเป็นอุปสรรคทีท่ ำ� ให้ประเทศสูญเสีย
โอกาสอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิน่ ทีเ่ ป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ
ซึง่ เป็นเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้รฐั บาลพยายามทีจ่ ะสร้างความไว้วางใจเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปสู่
สันติภาพในท้ายทีส่ ดุ 69 แม้กระนัน้ รัฐบาลก็ยงั ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ และ
สร้างสันติภาพในพื้นที่ได้ตราบจนปัจจุบัน
การสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวท�ำให้เกิดการเรียกร้องเงื่อนไข
เพิ่มเติมจากฝ่ายรัฐบาลอย่างเช่น การรับประกันความปลอดภัยของประชากร
กลุม่ ชาติพนั ธุห์ รือการถอนทหารออกจากพืน้ ที่ เป็นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านีแ้ สดงให้เห็น
จุดยืนที่แตกต่างของข้อเสนอจากทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายรัฐบาลมีจุดยืนที่ต้องการ
ใช้ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในการเปลี่ ย นสนามรบสู ่ ต ลาดการค้ า และใช้ ส ภา
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์. ชนกลุม่ น้อยกับรัฐบาลเมียนมาร์: การปรับความสัมพันธ์ใหม่. [ออนไลน์]. 2556. แหล่งทีม่ า: 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 ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์นั้น
ต้องการให้ภาคประชาสังคมและชุมชนระหว่างประเทศเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
แก้ปญ
ั หาและจ�ำกัดหรือขจัดบทบาทของกองทัพทัง้ ในระดับนโยบายและในระดับ
พืน้ ที่ นอกจากนี้ ยังเห็นได้วา่ ความพยายามในการใช้สภาเป็นเวทีในการแสวงหา
แนวทางสู ่ สั น ติ ภ าพร่ ว มกั น ก็ ไ ด้ ก ลายเป็ น ข้ อ เสนอรู ป แบบใหม่ ที่ รั ฐ บาล
ประธานาธิบดี Thein Sein คาดหวังว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว
เพื่อจ�ำกัดความขัดแย้งให้อยู่ในสภา และไม่กลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
พืน้ ทีอ่ ย่างในปัจจุบนั การเสนอรูปแบบดังกล่าวนับเป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ หม่สำ� หรับ
การเจรจาต่อรองของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกัน ท�ำให้สามารถมีทางเลือกส�ำหรับการ
ด�ำเนินการต่อรองที่มากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงการใช้ความรุนแรงเท่านั้น และ
ปัจจุบันก็เห็นแนวโน้มที่พรรคการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์จะรวมพรรคกันเป็น
พรรคการเมืองเดียวภายใต้ชอื่ Federal Union Party (FUP) ซึง่ เป็นการรวมตัว
ของพรรคกลุม่ ชาติพนั ธุ์ 15 พรรค และ ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นพรรคส�ำคัญ
ทีจ่ ะลงชิงต�ำแหน่งผูแ้ ทนในสภาในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีจ่ ะมีขนึ้ อีกครัง้ ในปี 255870
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความนิยมที่มีต่อนักการเมืองที่มาจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ จะพบว่า Hkun Htun Oo ผู้น�ำพรรค Shan Nationalities League
for Democracy (SNLD) ซึง่ เคยลงแข่งขันในการเลือกตัง้ ปี 2533 โดยกวาดทีน่ งั่
ไปทั้งหมด 23 ที่นั่ง ถือเป็นจ�ำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากพรรค NLD ของ
Aung San Suu Kyi แม้รัฐบาลทหารจะล้มล้างผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่
Hkun Htun Oo ก็ได้ด�ำเนินงานทางการเมืองเพื่อผลักดันให้เกิดประชาธิปไตย
ในเมียนมาร์มาโดยตลอด จนถูกตัง้ ข้อหาและ จ�ำคุกในปี 2548 และถูกปล่อยตัว
ในการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองในเดือนมกราคม 2555 Hkun Htun Oo
เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้น�ำของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ อย่างมาก
Irrawaddy. Parliament Forms Committee to Review Constitution. [online]. 2013. Available from: http://
www.irrawaddy.org/archives/40744
70

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
133

หลังจากเป็นอิสระเขาก็ด�ำเนินงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยเสนอรูปแบบการปกครองในลักษณะ
สหพันธรัฐในฐานะทางออกเดียวของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
ในเมียนมาร์71 ตลอดจนเรียกร้องให้รฐั บาลเปิดโอกาสให้กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ด้สบื ทอด
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนให้คงอยูภ่ ายใต้ระบอบประชาธิปไตยทีจ่ ะพัฒนา
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น72 ซึ่งได้กลายเป็นเงื่อนไขและประเด็นเรียกร้องส�ำคัญของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในการเจรจากับรัฐบาลในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี กระบวนการสันติภาพทีก่ ำ� ลังด�ำเนินไปในปัจจุบนั ไม่สามารถ
พิจารณาโดยปราศจากการพิจารณาท่าทีและบทบาทของกองทัพ เพราะไม่ว่า
อย่างไรกองทัพถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาททั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ อีกทัง้ กองทัพยังถือเป็นแกนกลางของการก�ำหนดนโยบายต่อ
กลุม่ ชาติพนั ธุม์ าโดยตลอด โดยปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ กองทัพได้แสดงท่าทีสนับสนุน
ต่อกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในประเทศ แสดงให้เห็นชัดเจนในสุนทรพจน์
ของผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดในงานวันกองทัพทุกปีตงั้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดย
สุนทรพจน์ในปี 2557 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก Min Aung Hlaing ยังได้
เน้นย�ำ้ ว่าการพัฒนาของประเทศจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้หากขาดสันติภาพ และ
เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการบรรลุการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทัว่ ประเทศด้วย
นอกจากนี้ ในกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับกลุม่ ชาติพนั ธุก์ องทัพยังได้ให้
ความร่วมมืออย่างแข็งขัน อาทิ การทีน่ ายทหารระดับสูงให้ความสนใจเข้าร่วมเวที
เจรจาสันติภาพครั้งส�ำคัญ และมีส่วนร่วมในการถกเถียงและเสนอแนะแนวทาง
และมีท่าทีเปิดกว้างในการเจรจาด้วย73
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
เฉพาะในพืน้ ทีร่ ฐั คะฉิน่ และรัฐฉาน หากแต่กไ็ ม่สามารถน�ำไปสูข่ อ้ สรุปทีว่ า่ กองทัพ
ไม่สนับสนุนแนวทางการเจรจาได้ เนื่องจากเหตุที่ท�ำให้เกิดการสู้รบนั้นอาจมี
หลากหลายมิตแิ ละซับซ้อนต่างกันไป เช่น หลายครัง้ การปะทะทีเ่ กิดขึน้ เป็นการ
เริม่ จากการโจมตีกอ่ นของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ หรือเป็นการปะทะกับกลุม่ อาชญากรรม
ทีก่ อ่ ตัวในพืน้ ที่ และการปะทะกับกลุม่ ขบวนการยาเสพติด เป็นต้น และตัวอย่าง
ของความส�ำเร็จของการเจรจาก็สามารถมีให้เห็น ในพื้นที่อื่นได้อาทิ ในรัฐ
กะเหรี่ยงที่ความรุนแรงและการปะทะลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งกระบวนการ
เจรจายั ง คื บ หน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ว าระการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ประธานาธิบดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อติดตามความคืบหน้าทุก 2 เดือน
รวมถึงการพบปะหารือของเจ้าหน้าที่ระดับล่างควบคู่ไปด้วย เป็นต้น74
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
เมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยแล้ว วิธีการเจรจาในสภาก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจใน
พืน้ ทีช่ นกลุม่ น้อยก็ดี อาจจะไม่ใช่เรือ่ งใหม่เสียทีเดียว เพราะยังคงตัง้ อยูบ่ นเงือ่ นไข
ความสัมพันธ์เดิมทีร่ ฐั บาลเมียนมาร์ตอ้ งการเข้าไปมีสว่ นในการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่อย่างมหาศาล ซึ่งแน่นอนการท�ำให้พื้นที่ปลอดจาก
ภาวะสงครามและเกิดสันติภาพเพื่อเอื้อต่อการค้าและการลงทุน ตลอดจน
การขยายตั ว ของภาคการผลิต เพื่อใช้ก ลไกทุ นนิ ย มเข้ า จั ด การและแย่ ง ชิ ง
ทรัพยากรในพื้นที่ภายใต้วาทกรรมการพัฒนา ย่อมเป็นสิ่งที่พอคาดเดาได้ และ
ประเด็นเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรนี้จะยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป

74

International Crisis Group, 2014: 12

แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วม ไทย - เมียนมาร์
135

4.3 นโยบายการพัฒนาชายแดนของเมียนมาร์
รัฐบาลเมียนมาร์ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบริเวณชายแดนซึง่ เป็น
เขตที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ กลุ่มคะฉิ่น ไทใหญ่ กะเหรี่ยง คะยาห์
มอญ ยะไข่ และชิน นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 2491 โดยรัฐบาลในขณะนั้น
ได้พยายามรวมกลุม่ ต่างๆ เหล่านีเ้ ข้าเป็นหนึง่ เดียว ภายใต้รฐั บาลกลางทีย่ า่ งกุง้
หากแต่กลุม่ ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่ลว้ นต่อต้านนโยบายดังกล่าว และเมือ่ ความขัดแย้ง
ถึงจุดสูงสุด กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ลุม่ ต่างๆ ก็ได้จดั ตัง้ กองก�ำลังและเข้าต่อสูก้ บั รัฐบาล
เมียนมาร์ การสูร้ บหรือสงครามกลางเมืองทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้พนื้ ทีช่ ายแดนส่วนใหญ่
กลายเป็นพืน้ ทีส่ รู้ บ ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ผลจากการสูร้ บจนเกิดสภาวะยากจน
ทัว่ ไป กองทัพเมียนมาร์ไม่สามารถเข้าถึงพืน้ ทีเ่ หล่านีไ้ ด้ อีกทัง้ รัฐบาลกลางของ
เมียนมาร์กไ็ ม่สามารถเข้าไปปกครองหรือพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนได้เต็มที่ ปล่อยให้
พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ยากจนและล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ของ
เมียนมาร์ ดังนัน้ ในสมัยต่อๆ มารัฐบาลจึงได้กำ� หนดเป็นแผนในการพัฒนาชายแดน
และกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ว้เป็นการเฉพาะ ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ เป็นเพราะปัญหาความด้อยพัฒนา
ดังกล่าว ประกอบกับนโยบายดังกล่าวยังท�ำให้กองทัพสามารถเข้าไปก�ำกับและ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรซึง่ มีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ในเขตชายแดนนัน่ เอง75
ความพยายามของรัฐบาลเมียนมาร์ในการเข้าไปวางแผนและจัดการ
พัฒนาชายแดนได้ประสบผลส�ำเร็จเป็นล�ำดับ เนื่องจากกองทัพสามารถเข้า
ควบคุมพื้นที่ชายแดนได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นผลจากนโยบายการปราบปราม
กลุ่มชาติพันธุ์อย่างรุนแรงในสมัยนายพล Ne Win ตลอดจนนโยบายการเจรจา
หยุดยิงภายใต้การน�ำของพลโท Khin Nyunt ในเวลาต่อมา ซึ่งการด�ำเนินการ
พรพิมล ตรีโชติ และคณะ. โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามัน
ประเทศเมียนมาร์ (รายงานการวิจัย). สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 หน้า 90
75
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เหล่านี้ท�ำให้กองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์อ่อนก�ำลังลงอย่างมาก ซึ่งเท่ากับเป็นการ
เปิดทางให้ทหารเมียนมาร์เข้าไปควบคุมจัดการพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนได้มากยิง่ ขึน้
และผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางทีร่ ฐั บาลต้องการ โดยการเข้าไปจัดการ
พื้นที่ชายแดนของรัฐบาลนั้นเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นในราวปลายทศวรรษที่ 2523
จนปั จ จุ บั น นี้ ที่ก องทัพ เมียนมาร์เ ป็นฝ่ายควบคุ ม ชายแดนแทนที่ ก องก� ำ ลั ง
ของชนกลุ่มน้อยได้จนเกือบจะทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการเข้าควบคุมพื้นที่อย่าง
เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ รัฐบาลเมียนมาร์ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลกิจการ
ในบริเวณชายแดน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางเพื่อพัฒนาชายแดนและกลุ่ม
เชื้อชาติ” (The Central Committee for Development of Border Areas
and National Races) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 เพื่อดูแลกิจการต่างๆ
ในบริเวณชายแดน คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน โดยมีพลเอก
Than Shwe (ประธาน SPDC) เป็นประธานคณะกรรมการกลาง
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 รัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะท�ำงาน
เพือ่ ด�ำเนินนโยบายตามทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการกลางโดยพลโท Khin Nyunt
เป็นประธานคณะกรรมการท�ำงาน พร้อมกันนัน้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการย่อย
เพื่ อ ดู แ ลกิ จ การต่ า งๆ ขึ้ น มาอี ก 18 คณะ โดยมี รั ฐ มนตรี ก ระทรวงต่ า งๆ
รัฐมนตรีชว่ ยและข้าราชการระดับอธิบดีกรมเป็นสมาชิก มีจำ� นวนประมาณ 40 คน
และท้ายสุดรัฐบาลเมียนมาร์ได้ตั้งกระทรวงขึ้นมาเพื่อดูแลกิจการชายแดนนี้
โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมอบหมายให้แม่ทัพภาค ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานงาน
ในการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเรียกว่า “กระทรวงพัฒนาพื้นที่ชายแดน
และชนชาติ” (Ministry for Progress of Border Areas and National Races)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 และในภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “กระทรวงพัฒนา
เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของพื้ น ที่ ช ายแดนและกลุ ่ ม ชนชาติ ” (Ministry of
Development and Progress for Border Areas and National Races)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2537 เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนาพื้นที่ในเขตชนบทและเมือง
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อย่างจริงจัง76 ปัจจุบนั กระทรวงนีไ้ ด้เปลีย่ นชือ่ เป็น “กระทรวงกิจการชายแดน”
(Ministry of Border Affair) ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหากแต่
รัฐมนตรีของกระทรวงก็ยงั คงมีทมี่ าจากกองทัพ โดยการแต่งตัง้ จากผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุดตามข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ หน่วยงานดังกล่าวจะมีการเปลีย่ นแปลงด้านรูปลักษณ์
ขององค์กรไปอย่างไร แต่ที่ยังคงเหมือนเดิมคือการอยู่ภายใต้การก�ำกับของ
กองทัพ และมีกรอบวัตถุประสงค์หรือพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อจุดประสงค์ที่ส�ำคัญ
ในการเชื่อมโยงบูรณาการพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วยกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและอ�ำนาจอธิปไตยที่เข้มแข็ง ให้ความส�ำคัญ
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น สร้างมิตรภาพระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหายาเสพติด
ตลอดจนรักษาความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพืน้ ที77่ นอกจากนี้ หากพิจารณานโยบายของกองทัพในการพลิกฟืน้
และพัฒนาพืน้ ทีช่ นบทโดยเฉพาะในเขตชายแดน จะเห็นว่ารัฐบาลได้วางรากฐาน
ในการพัฒนาชนบทไว้ค่อนข้างดีด้วยการตั้งกระทรวงขึ้นมาท�ำหน้าที่ดูแลและ
ด�ำเนินการนีโ้ ดยเฉพาะ อีกทัง้ ยังแต่งตัง้ คณะกรรมการอีกหลายชุดขึน้ มาท�ำหน้าที่
ด�ำเนินการและควบคุมก�ำกับดูแล ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของพลเอก
Than Shwe ประธาน SPDC และพลโท Khin Nyunt เลขาธิการอันดับหนึง่ ของ
SPDC ในขณะนัน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนี้ อย่างจริงจัง
การเปลีย่ นแปลงนโยบายเศรษฐกิจของเมียนมาร์กเ็ ป็นส่วนส�ำคัญในการ
ผลักดันความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดนเช่นกัน โดยในอดีตรัฐบาลทหารที่
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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เข้าบริหารประเทศภายใต้การน�ำของพลเอก Saw Maung ในปี 253178 ได้เริม่ มี
นโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจของประเทศ (Open Door Economic Policy) โดยได้
ประกาศใช้ “กฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ (The Union of Myanmar
Foreign Investment)” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั นักลงทุนต่างประเทศให้ เข้ามาลงทุนมากยิง่ ขึน้ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว
ได้ส่งผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติด้วยการ
1) ยกเลิกค�ำสั่ง ประกาศและข้อบังคับที่จ�ำกัดการค้าของเอกชน โดย
พยายามส่งเสริมให้มีการค้าเสรีทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ
2) ท�ำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3) สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยที่การลงทุนจากต่างประเทศสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ จะได้รับการ
ส่งเสริม คือการลงทุนในอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก การส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง การลงทุนในธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การลงทุนที่มี
ส่วนสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการให้บริการที่ใช้เงินลงทุนสูง การลงทุนที่
สามารถสร้างงานได้มาก และการลงทุนในธุรกิจที่ช่วยให้มีการประหยัดการใช้
พลังงาน
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ท�ำให้เมืองชายแดนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมาก การค้า
ชายแดนที่แต่เดิมเป็นการค้าลักลอบ อยู่นอกกรอบของกฎหมาย ได้เข้าสู่ระบบ
ที่เป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเครือข่ายการค้าที่ได้พัฒนาเชื่อมโยง
เนือ่ งมาจากความล้มเหลวของการด�ำเนินนโยบายแบบสังคมนิยมในระยะทีผ่ า่ นมา ทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจของเมียนมาร์อยูใ่ นภาวะ
เสือ่ มโทรมอย่างมาก น�ำไปสูค่ วามไม่พอใจของประชาชนชาวเมียนมาร์ตอ่ รัฐบาลและบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์จราจลส�ำคัญ
ในประวัตศิ าสตร์การเมืองเมียนมาร์ในวันที่ 8 สิงหาคม 1988 ท�ำให้รฐั บาลใหม่ทเี่ ข้ามาบริหาร มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเปิดประเทศ
และติดต่อกับประชาคมโลกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

78
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ระหว่างพ่อค้าชาวไทย เมียนมาร์ และกลุ่มชาติพันธ์ มาแล้วเป็นเวลานาน ส่งผล
ให้การค้าผ่านชายแดนสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิด
การสร้างงานและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย และ
กิจกรรมเศรษฐกิจต่อเนื่องในอีกหลายสาขา79
อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคซึง่ จะท�ำให้การพัฒนาเป็นไปได้ไม่เต็มที่ ได้แก่
ปัญหาด้านงบประมาณ ซึง่ กระทรวงเองก็มนี โยบายระดมทุนและขอความช่วยเหลือ
จากต่างชาติ เพราะรัฐบาลเมียนมาร์มงี บประมาณน้อย และใช้งบประมาณส่วนใหญ่
ในการทหารมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับทิศทางการพัฒนา
ทีเ่ มียนมาร์ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอดนับตัง้ แต่ได้รบั เอกราชก็คอื การพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดการพึง่ พารายได้จากภาคเกษตรกรรมลงและลดการพึง่ พา
สินค้าอุตสาหกรรมจากภายนอก ซึง่ แม้รฐั บาลเมียนมาร์จะได้มคี วามพยายามใน
การถ่ายโอนทรัพยากรและแรงงานจากภาคเกษตรสูภ่ าคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด
ตัง้ แต่ปี 2505 ผ่านกลไกของรัฐโดยเฉพาะการจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจเพือ่ ด�ำเนินกิจการ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต หากแต่กป็ ระสบความล้มเหลวมาโดยตลอด80 การด�ำเนิน
การพัฒนาในทางเศรษฐกิจจึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องพึง่ พาทันและเทคโนโลยีจาก
ต่างชาติ โดยทีร่ ฐั บาลให้ความส�ำคัญก็คอื การจัดตัง้ เขตอุตสาหกรรมขึน้ ทัว่ ประเทศ
โดยถูกก�ำหนดขึน้ มาในช่วงปี 2538 และเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยมา จนปัจจุบนั มีเขตอุสาหกรรม
รวม 23 เขต โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกาะกลุม่ กันอยูแ่ ต่บริเวณเมืองใหญ่เนือ่ งจาก
มีสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมมากกว่า

สุเนตร ชุตนิ ทรานนท์ และณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์. บทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความมัน่ คงและผลประโยชน์ทาง
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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พืน้ ทีแ่ ละจ�ำนวนประชากรของรัฐและมณฑลของเมียนมาร์ทตี่ ดิ ชายแดนไทย
(ปี พ.ศ. 2543-2544)
ที่

รัฐ/มณฑล

สหภาพ
สหภาพ
เมียนมาร์ เมียนมาร์
1
รัฐฉาน
2
รัฐคะยาห์
3
รัฐกะเหรี่ยง
4
รัฐมอญ
5 มณฑลตะนาวศรี

ประชากร
ชาย
หญิง

จ�ำนวนพื้นที่
(ตารางไมล์)

ประชากรรวม

261,227.8

47,254,716 23,464,828 23,789,828
4,701,669 2,356,373 2,345,269
124,441
128,354
252,795
723,377
1,431,377 708,000
2,466,000 1,198,694 1,191,987
1,297,518 648,286
649,232

60155.227
4529.563
11730.849
4747.758
16735.557

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

รัฐ/มณฑล พื้นที่/ประชากร
เขตการปกครอง พื้นที่เพาะปลูก
ทรัพยากรที่ส�ำคัญ
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
1. รัฐฉาน 60,155 9 ตารางไมล์ 11 อ�ำเภอ
ป่าสงวน 200,000 เอเคอร์ 1. พืช: ข้าว ข้าวสาลี ธัญพืช เหมืองแร่ เหมืองทอง
(แม่ฮ่องสอน) ประชากร 4.7 ล้านคน 54 ต�ำบล
เพาะปลูก 1.5 ล้านเอเคอร์ ใบชา ยาสูบ กาแฟ
พลอย โรงงานยาสูบ
			
193 หมู่บ้าน
ปลูกข้าว/พืชอื่นๆ 500,000 2. สินแร่: ทังสเตน ดีบุก
โรงงานกระดาษ
		
ตองจีเป็นเมืองหลวง เอเคอร์
สังกะสี แมงกานีส
พลอยแดง เพชร หยก
ใบชา 		
				
เกษตรที่สูง 200,000 เอเคอร์		
อุตสาหกรรม
				
พื้นที่เขตเกษตรชลประทาน		
ด้านเกษตรต่างๆ
				
450,000 เอเคอร์
2. รัฐคะยาห์ 4,530 ตารางไมล์
2 อ�ำเภอ
เพาะปลูก 90,000 เอเคอร์ 1. พืช: ข้าว ข้าวฟ่าง
เหมืองแร่ โรงงาน
(แม่ฮ่องสอน) ประชากร 259,000 คน 7 ต�ำบล
นา 40,000 เอเคอร์
ข้าวโพด ถั่ว งา กระเทียม ผลิตโลหะผสมหิน
			
106 หมู่บ้าน
เกษตรที่สูง 20,000 เอเคอร์ ผักต่างๆ กาแฟ
อลาบาสเตอร์
				
ไร่กาแฟ 10,000 เอเคอร์
2. สินแร่: วุลแฟรม
(Alabaster)
					
พลวง ดีบุก เชลแลค		
3. รัฐกะเหรี่ยง 11, 731 ตารางไมล์ 3 อ�ำเภอ
เพาะปลูก 700,000 เอเคอร์ 1. พืช: ข้าว ถั่ว ธัญพืช
โรงงานปูนซีเมนต์
(แม่ฮ่องสอน ประชากร 1.4 ล้านคน 7 ต�ำบล
นาปี 300,000 เอเคอร์
ข้าวโพด อ้อย งา ยางพารา เหมืองแร่ อัญมณี
ตาก		
410 หมู่บ้าน
เกษตรที่สูง 20,000 เอเคอร์ กาแฟ มะพร้าว หยก
กาญจนบุรี			
สวนผลไม้ 5,000 เอเคอร์
ผลไม้ต่างๆ
ราชบุรี)				
2.สินแร่: ทองแดง เหล็ก
					
บุก สังกะสี ถ่านหิน พลวง
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รัฐ/มณฑล พื้นที่/ประชากร
เขตการปกครอง พื้นที่เพาะปลูก
ทรัพยากรที่ส�ำคัญ
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
1. รัฐฉาน 60,155 9 ตารางไมล์ 11 อ�ำเภอ
ป่าสงวน 200,000 เอเคอร์ 1. พืช: ข้าว ข้าวสาลี ธัญพืช เหมืองแร่ เหมืองทอง
(แม่ฮ่องสอน) ประชากร 4.7 ล้านคน 54 ต�ำบล
เพาะปลูก 1.5 ล้านเอเคอร์ ใบชา ยาสูบ กาแฟ
พลอย โรงงานยาสูบ
			
193 หมู่บ้าน
ปลูกข้าว/พืชอื่นๆ 500,000 2. สินแร่: ทังสเตน ดีบุก
โรงงานกระดาษ
		
ตองจีเป็นเมืองหลวง เอเคอร์
สังกะสี แมงกานีส
พลอยแดง เพชร หยก
ใบชา 		
				
เกษตรที่สูง 200,000 เอเคอร์		
อุตสาหกรรม
				
พื้นที่เขตเกษตรชลประทาน		
ด้านเกษตรต่างๆ
				
450,000 เอเคอร์
2. รัฐคะยาห์ 4,530 ตารางไมล์
2 อ�ำเภอ
เพาะปลูก 90,000 เอเคอร์ 1. พืช: ข้าว ข้าวฟ่าง
เหมืองแร่ โรงงาน
(แม่ฮ่องสอน) ประชากร 259,000 คน 7 ต�ำบล
นา 40,000 เอเคอร์
ข้าวโพด ถั่ว งา กระเทียม ผลิตโลหะผสมหิน
			
106 หมู่บ้าน
เกษตรที่สูง 20,000 เอเคอร์ ผักต่างๆ กาแฟ
อลาบาสเตอร์
				
ไร่กาแฟ 10,000 เอเคอร์
2. สินแร่: วุลแฟรม
(Alabaster)
					
พลวง ดีบุก เชลแลค		
3. รัฐกะเหรี่ยง 11, 731 ตารางไมล์ 3 อ�ำเภอ
เพาะปลูก 700,000 เอเคอร์ 1. พืช: ข้าว ถั่ว ธัญพืช
โรงงานปูนซีเมนต์
(แม่ฮ่องสอน ประชากร 1.4 ล้านคน 7 ต�ำบล
นาปี 300,000 เอเคอร์
ข้าวโพด อ้อย งา ยางพารา เหมืองแร่ อัญมณี
ตาก		
410 หมู่บ้าน
เกษตรที่สูง 20,000 เอเคอร์ กาแฟ มะพร้าว หยก
กาญจนบุรี			
สวนผลไม้ 5,000 เอเคอร์
ผลไม้ต่างๆ
ราชบุรี)				
2.สินแร่: ทองแดง เหล็ก
					
บุก สังกะสี ถ่านหิน พลวง
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เขตการปกครอง พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ

1. พืช: ข้าว ข้าวโพด
โรงงานกระดาษ
ถั่วลิสง ธัญพืช มันส�ำปะหลัง โรงงานน�้ำตาล
ปาล์มน�้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ โรงงานผลิตยางพารา
ผลไม้ต่างๆ ทุเรียน มังคุด
โรงงานผลิต
สัปปะรด ฯลฯ
ยางรถยนต์
2. สินแร่: พลวง ดีบุก
โรงงานผลิตไฟฟ้า 		
แกรนิตจากถ่านหิน
1. พืช: ข้าว ยางพารา
การประมง
มะพร้าว ปาล์มน�้ำมัน
ฟาร์มเลี้ยงปลา
บ่อกุ้ง เหมืองแร่
โรงงาน			
มะม่วงหิมพานต์
ผลิตแก้ว
มังคุด สัปปะรด ฯลฯ			
2. สินแร่: ดีบุก ทังสเตน
ทรายใช้ท�ำแก้ว

ทรัพยากรที่ส�ำคัญ

ที่มา: พรพิมล ตรีโชติ และคณะ, 2552, โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามันประเทศเมียนมาร์ (รายงานการวิจัย),
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4. รัฐมอญ 4,747.8 ตารางไมล์ 2 อ�ำเภอ
เพาะปลูก 3 ล้านเอเคอร์
(กาญจนบุรี) ประชากร 2.4 ล้านคน 10 ต�ำบล
นาปี 600,000 เอเคอร์
			
450 หมู่บ้าน
นาปรัง 700,000 เอเคอร์
				
ยางพารา 150,000 เอแคอร์
					
					
					
5. มณฑล 16,735.5 ตารางไมล์ 3 อ�ำเภอ
เพาะปลูก 380,000 เอเคอร์
ตะนาวศรี
ประชากร 1.3 ล้านคน 10 ต�ำบล
ปลูกข้าว 200,000 เอแคอร์
(กาญจนบุรี		
328 หมู่บ้าน
ยางพารา 100,000 เอเคอร์
ประจวบคีรี				
		
		
					
					
					

รัฐ/มณฑล พื้นที่/ประชากร
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เริ่มใช้แนวนโยบายดังกล่าวมาใช้กับเขตชายแดน
นับตัง้ แต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยเขตอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนในปัจจุบนั ได้แก่
เขตอุตสาหกรรมผะอ่าง เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง (ปัจจุบันมีโรงงานซีเมนต์
ตัง้ อยูแ่ ล้ว) เขตเมาะล�ำไย เมืองหลวงของรัฐมอญ และเขตอุตสาหกรรมเมียวดี โดย
ทัง้ สามเขตสามารถเชือ่ มโยงเข้ากับเมืองย่างกุง้ และยังเป็นเขตชายแดนทีต่ ดิ ต่อกับ
ชายแดนไทยบริเวณใกล้กบั อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ เป็นด่านชายแดนไทยเมียนมาร์ทสี่ ำ� คัญ และยังมีเขตอุตสาหกรรมมะริด เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้
ใกล้จังหวัดระนองของไทย และเขตอุตสาหกรรมล่าสุดได้แก่ เขตอุตสาหกรรม
พญาตองซู ซึง่ อยูต่ ดิ ชายแดนไทยด้านจังหวัดกาญจนบุรี การประกาศจัดตัง้ เขต
อุตสาหกรรมเหล่านีส้ ว่ นหนึง่ เป็นการสะท้อนนโยบายของรัฐบาลเมียนมาร์ในการ
ที่จะเชื่อมเศรษฐกิจเมียนมาร์เข้ากับของไทยด้วย โดยเขตเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้
ไม่เพียงเป็นเขตอุตสาหกรรม แต่ยงั จะเป็นเขตศูนย์กลางการค้าด้วย โดยโครงการ
พัฒนาชายแดนขนาดใหญ่และส่งผลส�ำคัญต่อไทยโดยตรง ได้แก่
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ/ นิคมอุตสาหกรรมในเขตพืน้ ที่
เมียวดี
รัฐบาลเมียนมาร์มนี โยบายจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมตามแนว East-West
ทัง้ สิน้ 3 จุด ได้แก่ เมียวดี ผะอัน เมาะละเหม่ง และจุดทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ดุ ก็คอื นิคม
อุตสาหกรรมเมียวดีอยูใ่ นรัฐกะเหรีย่ งใกล้พรมแดนไทยทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงและใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคในฝัง่ ไทยได้ ประกอบ
กั บ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยได้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจ/นิคมอุตสาหกรรมชายแดนเมื่อปี 2549 โดยผลการศึกษาพบว่า
เขตนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีมคี วามเหมาะสมในการจัดตัง้ มากทีส่ ดุ พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ทีเ่ ชือ่ มโดยงทัง้ ทางฝัง่ ไทยและเมียนมาร์นจี้ งึ เป็นโครงการทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนา
ชายแดนไทย-เมียนมาร์อย่างมาก โดยพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมียวดีหา่ ง
จากแม่นำ�้ เมย 11.5 กิโลเมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 600-700 เอเคอร์ หรือประมาณ
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1,500-1,750 ไร่ และเขตปลอดภาษี 466 เอเคอร์ หรือ 1,165 ไร่ โดยรัฐบาล
เมียนมาร์ได้ให้สมั ปทานกับเอกชนบริษทั เมียนมาร์ 5 บริษทั เป็นเวลา 30 ปี โดย
บริษทั Asia Wealth ได้รบั สัมปทานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ บริษทั Eden
Construction ได้สมั ปทานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ คลังสินค้าน�ำเข้า-ส่งออก บริษทั
Ngwe Sin Construction รับสัมปทานก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม
ห้องเย็น คลังสินค้าบางส่วน บริษทั Shwe Nagar Min Construction และบริษทั
Lah Construction รับสัมปทานก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
การด�ำเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีจะใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Muse ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่บนชายแดนจีน-เมียนมาร์เป็นต้นแบบ
โดยจะมีศนู ย์บริการน�ำเข้า-ส่งออกครบวงจร (One Stop Service) รวมหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องทั้งตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ต�ำรวจ และพาณิชย์ มีการ
ก่อสร้างอาคารเพือ่ รองรับสินค้าขาเข้าและขาออก ตลอดจนมีระบบกล้องวงจรปิด
ออนไลน์เพือ่ สะดวกแก่การตรวจสอบของรัฐบาลเมียนมาร์ดว้ ย ซึง่ ทางการเมียนมาร์
ได้คาดการณ์วา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีจะท�ำให้การค้าชายแดนเมียวดีมมี ลู ค่า
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี การก่อสร้างในเบือ้ งต้นใช้งบประมาณ
30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างในปี 2549 ยังต้องใช้งบประมาณอีก
กว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพือ่ ก่อสร้างโครงการทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ81
นอกจากนี้ นายอ่อง โซ เต็ง ผูอ้ ำ� นวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเมียวดี
ได้กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจเมียวดีมรี ะยะทางห่างจากย่างกุง้ ราว 200 ไมล์ ใช้เวลา
เดินทางจากเมียวดี-ย่างกุง้ 10 ชัว่ โมง หากเส้นทางสายนีไ้ ด้รบั การพัฒนา จะส่งเสริม
ระบบโลจิสติกส์ของทัง้ ไทยและเมียนมาร์ ผ่านเส้นทาง East- West Economic
Corridor โดยมีจงั หวัดเมียวดีเป็นเส้นทางผ่าน ดังนัน้ เขตเศรษฐกิจของเมียนมาร์
จึงไม่ได้ตงั้ ขึน้ เพือ่ รองรับการค้าขายระหว่างเมียนมาร์-ไทยเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการค้า
คมชัดลึกออนไลน์. ‘ยิ่งลักษณ์’ต้อนรับ’เต็งเส่ง’-ถกทวิภาคี. [ออนไลน์]. 2012. แหล่งที่มา: http://www.komchadluek.
net/detail/20120723/135882.html
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ของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ในอนาคตด้วย82 และเขตเศรษฐกิจเมียวดี-แม่สอดนี้
ยังถูกวางบทบาทให้เป็นประตูสำ� คัญทางการค้า บนเส้นทางเอเชียโฮเวย์ซงึ่ จะขยาย
บทบาทอย่างเต็มศักยภาพภายใต้โครงสร้างภาษีใหม่ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และยังเป็นฐานของการเคลือ่ นย้ายแรงงานทีส่ ำ� คัญระหว่างประเทศด้วย83
โครงการพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกและเขตอุตสาหกรรมทวาย
โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย (Dawei) เป็นโครงการที่มีการริเริ่ม
กันมานาน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวายเดิมสภาอุตสาหกรรม
ได้ทำ� การศึกษาและได้ทำ� สัญญากับเมียนมาร์ แต่เนือ่ งจากไม่มเี งินทุนในการด�ำเนินการ
เวลาผ่านไปจนหมดสัญญากับเมียนมาร์ ต่อมาในสมัยพันต�ำรวจโททักษิณ
ชินวัตร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มกี ารพูดถึงโครงการทวายอีกครัง้ และ
ในปี 2551 บริษทั อิตาเลียนไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเบือ้ งต้น (MOU) กับ
หน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์เพือ่ ให้อติ าเลีย่ นไทยเข้าไปศึกษา-ส�ำรวจรูปแบบ
และศักยภาพของโครงการ ต่อมาในเดือนเมษายน 2553 ได้มกี ารจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ระหว่างไทยเมียนมาร์ครัง้ ที่ 5 ในการประชุมนีเ้ ป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารพูดคุยเกีย่ วกับการขับเคลือ่ น
การพัฒนาสูป่ ระตูตะวันตก (West Gate Policy)84
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทั อิตาเลีย่ นไทยและการท่าเรือเมียนมาร์
(The Myanmar Port Authority) ได้ลงนามในข้อตกลง The Framework
Agreement ที่กรุงเนปิดอร์ โดยบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล้อปเมนต์ ได้รับ
สัมปทานทีด่ นิ นาน 75 ปี โดยโครงการมีทงั้ หมด 3 ส่วน

•

คมชัดลึก, 2552
Irrawaddy. We Need to Change Challenges Into Opportunities. [online]. 2014. Available from: http://
www.irrawaddy.org/interview/need-change-challenges-opportunities.html.
84
ลอจิสติกส์. ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย จุดพลุเส้นทางการค้าแห่งใหม่ของโลก. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งทีม่ า: http://www.logistics
digest.com/article/logistics-insight/item/4285-dawei-port.html
82
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ส่วนที่ 1 คือ การสร้างถนนไฮเวย์จากบ้านพุนำ�้ ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ถึง
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายระยะทาง 160 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556
ส่วนที่ 2 ก่อสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย และ
ส่วนที่ 3 สร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 2 แสนไร่
แบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นโซนต่างๆ คือ 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
การก่อสร้างโครงการทั้งหมดมีมลู ค่าถึง 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อตกลง
จะต้องก่อสร้าง สาธารณูปโภค 3 ระยะ ระยะที่ 1 (ปีท1ี่ - 5) จะเป็นการก่อสร้าง
ท่าเรือ 1 ท่า และก่อสร้างถนน 4 เลน (Road Link) เชือ่ มจากทวายมายังด่านพุนำ�้ ร้อน
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 160 กิโลเมตร ระยะที่ 2 (ปีท6ี่ - 10) จะต้องขยายจาก
ถนนเส้นเดิม 4 เลน เป็น 8 เลน พร้อมกับการสร้างท่าเรือเพิม่ อีก 1 ท่า ระยะที่ 3
จะเป็นเรือ่ งการเก็บงานในระยะแรกและระยะทีส่ องให้สมบูรณ์แบบ85
ต่อมาบริษทั อิตาเลียนไทยต้องลงนามกับหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์
เพือ่ ประกาศให้พนื้ ทีอ่ า่ วทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และทางรัฐบาลไทยได้มกี าร
ด�ำเนินโครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณบ้านพุนำ�้ ร้อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณเมืองทวายที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
บ้านพุนำ�้ ร้อนนีต้ งั้ อยูห่ า่ งจากทวาย 160 กิโลเมตร โดยจะมีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ต�ำรวจ และเจ้าหน้าทีก่ ารค้าชายแดนประจ�ำด่านอยู่ เปิดให้มี
การเดินทางข้ามเขตชายแดนได้ โดยจังหวัดกาญจนบุรไี ด้มกี ารจัดท�ำแผนการจัดการ
บริเวณบ้านพุนำ้� ร้อนโดยได้แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 โซน เป็นทีต่ งั้ ของศูนย์ราชการ
ทีต่ งั้ ของร้านค้าธุรกิจต่างๆ และเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นอกจากนี้
จะมีการสร้างทางมอเตอร์เวย์ 8 เลนซ์ และรางรถไฟจากทวายมาจบทีก่ าญจนบุรี
85
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. อิตาเลียนไทยฮุบ เมกะ ‘ทวาย’ 4 แสนล้าน. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งทีม่ า: http://www.bangkok
biznews.com/
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กิโลเมตรที่ 8 รวมพืน้ ทีใ่ นแผนการจัดการบริเวณบ้านพุนำ�้ ร้อน 16,000 ไร่ แผนงาน
ทัง้ หมดคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 ปัจจุบนั โครงการพัฒนาบริเวณด่านพุนำ�้ ร้อน
ได้รบั ความสนใจจากนักธุรกิจชาวไทยจ�ำนวนมาก โดยนักธุรกิจไทยได้กว้านซือ้ ทีด่ นิ
บริเวณด่านพุนำ�้ ร้อนและมีนกั ธุรกิจไทยบางท่านได้มโี ครงการสร้างรีสอร์ท บ่อน
คาสิโนทีฝ่ ง่ั เมียนมาร์ นายด่านตรวจคนเข้าเมืองของเมียนมาร์ได้ให้ความเห็นว่า เมือ่
โครงการทวายและโครงการที่พุน�้ำร้อนนั้นแล้วเสร็จ จะท�ำให้ชาวบ้านบริเวณ
ชายแดนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวเมียนมาร์ที่ไปท�ำงานยังต่างแดนกลับมา
ท�ำงานทีเ่ มียนมาร์ ทางการเมียนมาร์มนี โยบายพัฒนาในชาวบ้านบริเวณแนวชายแดน
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จึงเร่งพลักดันโครงการพัฒนาตามด่านชายแดนต่างๆ86
นอกจากนีย้ งั มีการส่งสัญญาณทีส่ ำ� คัญในการผลักดันการลงทุนจากต่าง
ประเทศในเมียนมาร์ ได้แก่ การออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาร์
(Myanmar Special Economic Zone Law) ในวันที่ 27 มกราคม 255487 และ
กฎหมายส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone
Law) ซึง่ ออกมาในเดือนเดียวกัน ซึง่ ถือเป็นกฎหมายชิน้ ส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลโดยตรง
ต่อการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์ นับจากกฎหมายการลงทุนฉบับเดิม
ที่ออกมาแล้วตั้งแต่ปี 2531 โดยกฎหมายส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนั้น
จะกลายเป็นกฎหมายหลักที่ก�ำหนดทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
เมียนมาร์ โดยมีผปู้ ระกอบการไทยเป็นผูด้ ำ� เนินการและตัง้ อยูใ่ นเขตชายแดนไทย
เมียนมาร์ ซึ่งเป็นที่คาดว่าจะน�ำความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมากสูพ่ นื้ ทีด่ งั กล่าว
ปัจจุบนั โครงการทวายนีถ้ กู ให้ความส�ำคัญจากภาครัฐทัง้ ไทยและเมียนมาร์
โดยกลายเป็นหัวข้อในการหารือและมีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานชัดเจน
86
87

สุเนตร ชุตินทรานนท์ และ ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์, 2556: 79
New Light of Myanmar, 2011
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ขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏให้เห็นในวาระการพบปะของผู้น�ำระดับสูงตั้งแต่ปี 2555 ที่
ประเทศไทยและรัฐบาลเมียนมาร์บรรลุข้อตกลงในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในระดับทวิภาคี ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด พลเอก Min Aung Hlaing เมือ่ วันที่ 9-11 มกราคม 2555
โดยเข้าพบกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมของไทย พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย รวมถึง
นายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร ทีไ่ ด้มกี ารหารือในประเด็นการเปิดจุดผ่านชายแดน
เพิม่ มากขึน้ รวมถึงเร่งรัดการก่อสร้างโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย และโครงการ
สาธารณูปโภคอืน่ ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และในวันที่ 7 พฤศจิกายน
ปีเดียวกัน รัฐบาลเมียนมาร์ได้จดั ให้มกี ารประชุมหลายครัง้ เพือ่ มุง่ เน้นไปยังการ
เร่งพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยรองประธานาธิบดี Nyan Tun เข้าพบ
กับนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประเทศไทย และรองนายกรัฐมนตรี
กิตติรตั น์ ณ ระนอง ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ เป็นการพบกันครัง้ แรกของคณะ
กรรมการระดับสูงโครงการร่วมไทย - เมียนมาร์ (Joint High-Level CommitteeJHC) เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้ง
คณะกรรมการย่อยหกชุด เพือ่ เร่งการพัฒนาโครงการและก�ำหนดให้เดือนเมษายน
2556 เป็นช่วงเป้าหมายทีจ่ ะเริม่ ต้นการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
รวมทั้งถนน เครือข่ายรถไฟ ท่าเรือน�้ำลึกและน�้ำประปา ซึ่งข้อหารือดังกล่าว
ได้ถกู แถลงร่วมกันในวันที่ 19 พฤศจิกายน โดยประธานาธิบดี Thein Sein และ
นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ในการประชุมนอกรอบทีป่ ระชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียน
ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา88
แม้ว่าทั้งรัฐบาลเมียนมาร์และรัฐบาลไทยจะพยายามเร่งรัดการด�ำเนิน
โครงการก็ตาม แต่ความล่าช้าในการก่อสร้างและการขาดความกระตือรือร้น
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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ในหมูน่ กั ลงทุน ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนเกีย่ วกับโครงการ โดยนายเปรมชัย
กรรณสูต ประธานบริหารบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า การพัฒนาโครงการทวายนัน้ ได้ดำ� เนินการอย่างล่าช้ามาเป็นเวลานาน
จากก�ำหนดการเดิมแล้ว แม้วา่ ทัง้ เจ้าหน้าทีท่ างการเมียนมาร์และทางการไทยจะ
ยืนกรานว่ามีผู้ให้ความสนใจในโครงการนี้ก็ตาม แต่ยังไม่มีผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ
รายงานแสดงความสนใจต้องการจะลงทุนอย่างจริงจัง อีกทั้งประธานาธิบดี
Thein Sein ยืนยันในภายหลังว่า ประเทศเมียนมาร์และประเทศไทยไม่สามารถ
ด�ำเนินโครงการนีใ้ ห้ประสบความส�ำเร็จตามล�ำพังได้ และกล่าวเป็นนัยว่าประเทศ
ญีป่ นุ่ จะกลายมาเป็นผูล้ งทุนหลักรายทีส่ าม ทัง้ นี้ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผูล้ งทุนชาวไทยยังคงลังเลทีจ่ ะท�ำการลงทุนเนือ่ งจากสภาพ
แวดล้อมทางการเมืองของเมียนมาร์และความไม่แน่นอนในการระดมทุนจากรอบๆ
พืน้ ทีโ่ ครงการ แม้วา่ จะมีความพยายามในการสร้างความมัน่ ใจให้นกั ลงทุน โดยวันที่
17 ธันวาคม 2556 ประธานาธิบดี Thein Sein เข้าพบกับนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ร่วมกับกลุม่ นักธุรกิจชาวไทยราว 40 คน ณ บริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้างโครงการ โดยหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนต่อโครงการ
มูลค่าหลายพันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ซึ่งประสบปัญหาความล่าช้า และนางสาว
ยิง่ ลักษณ์ฯ ได้ประกาศเปิดส�ำนักงานกงสุลประจ�ำกรุงทวายเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ แก่นักลงทุนไทยด้วย89 แต่โครงการก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร อีกทั้ง
ยังได้รบั การต่อต้านจากชุมชนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตที่บริเวณ
ชายแดนไทย - เมียนมาร์ จะกลายเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารผ่านเข้า - ออกของสินค้าในปริมาณ
ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น จากการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เมียนมาร์ ตลอดจนบรรยากาศในทางการเมืองทีเ่ อือ้ ต่อการค้าการลงทุนดังกล่าว
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�ำคัญหนึง่ ในการผลักดันความเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีช่ ายแดน
ไทย-เมียนมาร์ ให้เข้าสูร่ ะบบทุนนิยมโลกอย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่านโยบายการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนของเมียนมาร์นนั้ ยังคงเป็นนโยบายหลักของ
รัฐบาล หากแต่การพัฒนาได้เปลีย่ นไปจากเดิมทีเ่ น้นการแย่งชิงพืน้ ทีจ่ ากกองก�ำลัง
กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เชือ่ มต่อกับส่วนกลางของประเทศ
ไปเป็นการให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะกับ
ไทยเพือ่ ทีจ่ ะใช้กลไกทุนนิยมและแรงผลักดันจากภายนอกประเทศเป็นตัวกระตุน้
การพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ซึง่ จะกลายเป็นส่วนส�ำคัญหนึง่ ในยุทธศาสตร์ความ
มัน่ คงทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ตามแนวชายแดน และสันติภาพตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
นี้เองจะส่งผลต่อภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลเมียนมาร์ในปัจจุบนั ภายใต้บริบทของการพัฒนา
เหล่านี้ ทิศทาง การพัฒนาของเมืองชายแดนจึงไม่ได้ถกู ผูกขาดโดยนโยบายความ
มัน่ คงของรัฐอีกต่อไป หากแต่เราจะเห็นอิทธิพลของระบบทุนนิยมโลกได้เข้ามา
มีสว่ นส�ำคัญในการผลักดัน ทิศทางการพัฒนาในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการ
กระจายสินค้าใหม่ของภูมภิ าคและของโลกด้วยเช่นกัน

4.4 ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดนภายใต้ภมู ทิ ศั น์ใหม่
ทางการเมือง
เมืองชายแดนตลอดแนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในด้านเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ 2530 ปัจจัยส�ำคัญเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
แนวทางนโยบายของทัง้ สองประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมากขึ้น โดยให้ความส�ำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะคู่ค้าและ
หุน้ ส่วนทางธุรกิจ มากกว่าการเผชิญหน้ากันทางการทหารหรือการแข่งขันกันทาง
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อุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นค่านิยมที่ยึดถือกันในช่วงสงครามเย็น แนวโน้ม
ความสัมพันธ์ระหว่างทัง้ สองประเทศจึงมีลกั ษณะของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น โดยส�ำหรับประเทศไทยแล้วหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น เมืองชายแดน
มักถูกวางไว้ในฐานะทีเ่ ป็นประตูการค้า ประตูคมนาคมขนส่ง และประตูเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยว หรืออีกนัยหนึ่งเมืองชายแดนจะท�ำหน้าที่เป็นทั้งเมืองผลิตสินค้า
เมืองรับส่งสินค้า เมืองท่องเที่ยว และเมืองบริการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเอง
โดยเมืองอืน่ ๆ ในพืน้ ทีต่ อนในท�ำหน้าทีเ่ ป็นเมืองสนับสนุน เพือ่ ให้เมืองชายแดน
สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ 90
ส�ำหรับเมียนมาร์แล้วการสิ้นสุดสงครามเย็นกลับไม่ได้ส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายชายแดนเท่าใดนัก เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ก�ำหนดนโยบายชายแดนของเมียนมาร์ ไม่ได้มาจากบริบททางการเมืองระหว่าง
ประเทศเป็นส�ำคัญ หากแต่มาจากปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ โดยหลังจากกองทัพเข้าปกครองประเทศแล้วในปี
2505 แนวนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์ มีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือขัดขวางการ
แยกตัวเป็นอิสระ โดยใช้การปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์อย่างรุนแรง ผ่านยุทธวิธี
ที่มุ่งจ�ำกัดการระดมทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะใช้ในการต่อต้านกองทัพ
รัฐบาล โดยมุ่งโจมตีไปที่ชุมชนพลเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุน
หลัก91 หรือกล่าวได้วา่ ความมัน่ คงชายแดนในมุมมองทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
เมียนมาร์ในช่วงทศวรรษที่ 2500 - 2520 คือการท�ำลายความเข้มแข็งของกองก�ำลัง
ฝ่ายตรงข้ามลง จนเมื่อถึงช่วงทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา เมื่อกองก�ำลังกลุ่ม
ชาติพันธุ์ก็อ่อนแอและสูญเสียพื้นที่อิทธิพลลงอย่างมาก นโยบายชายแดน
จึงมีการปรับเปลีย่ นโดยกองทัพได้หนั มาใช้วธิ กี ารเจรจามากขึน้ ผ่านรูปแบบของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 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�ำให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ส�ำคัญหลายกลุ่มต้องถูกบีบให้ยอมเข้าสู่
วงเจรจาดังกล่าว92 ในช่วงนี้ประเด็นความร่วมมือในการจัดการความมั่นคงกับ
ไทยในพื้นที่ชายแดนจึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยประเด็นที่เมียนมาร์ให้
ความสนใจมักเป็นเรื่องของการจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของเครือข่ายฝ่ายต่อต้าน
รัฐบาลในฝั่งไทยเป็นส�ำคัญ
ข้อตกลงหยุดยิงทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้กองทัพสามารถเข้าไปพัฒนาพืน้ ทีไ่ ด้มากขึน้
แต่การพัฒนาดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดน
เหล่านีเ้ ข้าสูส่ ว่ นกลางและบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของประเทศเมียนมาร์เป็น
ส�ำคัญ ดังนั้น แม้ไทยจะมีนโยบายที่จะเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับเมียนมาร์ผ่าน
แนวชายแดนมาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 2530 หากแต่ความพยายามดังกล่าวกลับไม่ได้รบั
การตอบรับจากรัฐบาลเมียนมาร์เท่าทีค่ วร การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจึงขยายตัวได้
อย่างจ�ำกัดและมีการรับรูจ้ ากรัฐบาลทัง้ สองประเทศทีต่ า่ งกัน อาทิ มูลค่าของการค้า
ระหว่างประเทศตามจุดผ่านแดนต่างๆทีเ่ พิม่ ขึน้ ถูกมองจากรัฐบาลไทยว่าเป็นการ
ขยายตัวของ “การค้าชายแดน” ในขณะทีถ่ กู มองจากเมียนมาร์วา่ เป็นการขยายตัว
ของ “ตลาดมืด” หรือการย้ายฐานการผลิตมาสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อมาใช้ความ
ได้เปรียบจากแรงงานชาวเมียนมาร์ซึ่งมีต้นทุนต�่ำในการจัดหา แต่โรงงานต่างๆ
กลับมากระจุกตัวอยูท่ ฝี่ ง่ั ไทย ซึง่ สะท้อนถึงความไม่พร้อมและการไม่สนับสนุนในเชิง
นโยบายจากฝัง่ เมียนมาร์ ซึง่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้หมายความว่าเมียนมาร์ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะ
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน หากแต่การพัฒนาดังกล่าวยังไม่ได้อยูใ่ นล�ำดับส�ำคัญใน
มุมมองด้านความมัน่ คงของเมียนมาร์ในขณะนัน้ ทีเ่ น้นการบูรณาการชายแดนเข้าสู่
ส่วนกลาง มากกว่าการดึงเอาความร่วมมือกับต่างประเทศเข้ามาพัฒนาพืน้ ที่ จึงไม่
แปลกทีผ่ า่ นมาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจึงขยายตัวได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
และมักจะขยายตัวเฉพาะในฝัง่ ไทยเท่านัน้
92
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อย่างไรก็ดี ภูมทิ ศั น์ทางการเมืองเมียนมาร์ได้เกิดการปรับเปลีย่ นขึน้ แล้ว
อีกครัง้ อันเนือ่ งจากแนวนโยบายของกองทัพทีไ่ ด้ทมุ่ เททรัพยากรจ�ำนวนมหาศาล
ในการปราบปรามและกดดันอย่างหนักต่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน ซึ่ง
ในที่สุดแล้วได้น�ำไปสู่ความสามารถในการผูกขาดความรุนแรงของกองทัพ และ
ระดับความรุนแรงในพืน้ ทีก่ ล็ ดลงอย่างเห็นได้ชดั ภายใต้ขอ้ ตกลงหยุดยิง ตลอดจน
ยังเกิดการบูรณาการพืน้ ทีช่ ายแดนเข้าสูส่ ว่ นกลางทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะในมิตขิ อง
โครงสร้างการคมนาคมทีข่ ยายตัวครอบคลุมพืน้ ทีต่ า่ งๆจนจรดชายแดน ยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดนของเมียนมาร์จึงได้ปรับเปลี่ยนอีกครั้งตั้งแต่หลังปี 2553
เป็นต้นมา สูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยแรงขับเคลือ่ นจากภายนอกประเทศเป็น
ส�ำคัญ สอดรับกับแนวนโยบายด้านอืน่ ของรัฐโดยเฉพาะด้านการปฏิรปู เศรษฐกิจ ที่
มุง่ สร้างสันติภาพในพืน้ ทีช่ นกลุม่ น้อยเพือ่ พึง่ พาทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ตลอดจน
ศักยภาพในทางยุทธศาสตร์ดา้ นลอจิสติกส์ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ดังนัน้
การท�ำข้อตกลงหยุดยิง เพื่อเปิดให้กลไกตลาดสามารถท�ำงานได้ในพื้นที่เหล่านี้
จึงถือเป็นความจ�ำเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังจะส่งผล
ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีช่ นกลุม่ น้อยซึง่ จะเป็นเครือ่ ง
รับรองสันติภาพที่ยั่งยืนได้อีกระดับหนึ่ง และจะสามารถแปรเป็นคะแนนนิยม
ให้กบั รัฐบาลได้ไปโดยปริยาย ซึง่ ส่งผลเป็นลูกโซ่ตอ่ เสถียรภาพทางการเมืองในระยะ
ยาวของเมียนมาร์ดว้ ย
การเปลี่ยนแนวทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวท�ำให้รัฐบาลได้หันมาให้ความ
สนใจต่อการจัดการความมัน่ คงในพืน้ ทีม่ ากขึน้ เพือ่ เหตุผลในการส่งเสริมบรรยากาศ
การค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ราบรืน่ มากยิง่ ขึน้ เห็นได้จาก
ท่าทีของรัฐบาลต่อประเด็นความร่วมมือในการจัดการความมัน่ คง ในพืน้ ทีช่ ายแดน
นัน้ เปลีย่ นไป โดยมีแนวโน้มทีส่ ำ� คัญ 2 ประการ ดังนี้
4.4.1 ให้ความส�ำคัญกับปัญหาความมัน่ คงใหม่มากขึน้
ในขณะทีช่ ายแดนได้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ มีการหลัง่ ไหลข้ามแดน
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ของแรงงาน ทุน และสินค้า เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ปัญหาส�ำคัญทีเ่ กิดเพิม่ ขึน้ เป็นเงา
ตามตัว อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดจากประเทศเพือ่ นบ้าน และ
ปัญหาการอพยพย้ายถิน่ ของผูค้ นจากประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาใช้แรงงานในไทย
เป็นต้น ซึง่ ปัญหาเหล่านีไ้ ด้สง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาชายแดนของไทยโดยตรง
และกลายเป็นปัญหาท้าทายส�ำคัญต่อความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐไทย
และกลายเป็นประเด็นทางความมัน่ คง ในมุมมองของไทยมานาน โดยเฉพาะปัญหา
ยาเสพติดซึง่ ถือว่าเป็นภัยความมัน่ คงใหม่ของไทย (Non-Traditional Security)
ซึ่งได้มีการแพร่กระจายขยายวงกว้างมากขึ้นในสังคม โดยส�ำหรับรัฐแล้วพื้นที่
ชายแดนได้ถกู วางไว้ในฐานะของพืน้ ทีส่ ำ� หรับการ “สกัดกัน้ ” การน�ำเข้ายาเสพติด
จากประเทศเพือ่ นบ้าน โดยได้บรรจุไว้ในแนวคิดทางยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 3 ตามค�ำสัง่
นายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 เรือ่ งนโยบายการด�ำเนิน
นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไว้วา่ “การควบคุมพืน้ ทีด่ ว้ ยการสกัดกัน้
การล�ำเลียง การน�ำเข้ายาเสพติดจากภายนอกประเทศในพืน้ ทีช่ ายแดน และการ
ส่งเสริม หมูบ่ า้ น/ ชุมชนปลอดยาเสพติดในพืน้ ทีต่ อนใน”93
นอกจากนี้ การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองก็เริม่ เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ และกลาย
เป็นปัญหาใน เชิงการบริหารจัดการ โดยมีปจั จัยส�ำคัญจากการขาดแคลนแรงงาน
ไร้ฝมี อื ของภาคอุตสาหกรรมไทย ประกอบกับอัตราค่าจ้างแรงงานทีส่ งู กว่าค่าจ้าง
แรงงานในเมียนมาร์ กลายเป็นแรงดึงดูดให้ประชากรในเมียนมาร์อพยพเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทยมากขึน้ เพือ่ แสวงหาชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ให้กบั ตนเอง
และครอบครัว อีกทั้งสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาร์และ
กองก�ำลังชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่เนืองๆ ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้แรงงาน
เมียนมาร์หลั่งไหลเข้ามาท�ำงานเพื่อหารายได้และความปลอดภัยของชีวิต
แม้หน่วยงานราชการของไทยจะได้เริ่มพยายามที่จะจัดระเบียบ โดยมีนโยบาย
ในการจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมายตั้ ง แต่ ป ี 2535 โดยได้ มี ม ติ
93
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คณะรัฐมนตรีออกมามีเป้าหมายเพื่อให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบ
การควบคุ ม โดยรั ฐ เพื่ อ ผลประโยชน์ ใ นด้ า นความมั่ น คงของชาติ เ ป็ น หลั ก
แต่การด�ำเนินการต่างๆ ก็ลว้ นไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร ทัง้ ในแง่ของการควบคุม
ดูและการสกัดกัน้ จับกุม ดังจะเห็นได้จากการอนุญาตให้มกี ารผ่อนผันการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งพื้นที่และประเภทงาน แต่กลับปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย มาจดทะเบียนเพือ่ อยูใ่ นระบบการผ่อนผันน้อยลงและอยูน่ อกระบบ
มากขึน้ ส�ำหรับการสกัดกัน้ และการจับกุมก็กระท�ำได้ระดับหนึง่ เท่านัน้ ในขณะที่
การหลัง่ ไหลเข้ามาทดแทนก็ยงั มีอยูแ่ ละทีส่ ำ� คัญคือ ทางการทราบเฉพาะจ�ำนวน
แรงงานต่างชาติที่ถูกจับและส่งออกไปนอกประเทศแต่ไม่สามารถทราบจ�ำนวน
แรงงานทีห่ ลบหนีเข้ามาเพิม่ เติม94
ปัญหายาเสพติดและปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ได้กลายเป็น
ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
เพราะไม่เพียงแต่เกี่ยวโยงกับปัญหาการเข้ามาแย่งงานของแรงงานไทย แต่ยัง
เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ปัญหาทางด้านสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม และปัญหาทางด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนไทย
อีกด้วย โดยพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-เมียนมาร์ได้ถกู มองจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่าย
นโยบายว่าเป็นพืน้ ทีช่ อ่ งทางส�ำคัญในการหลัง่ ไหลเข้ามาของปัญหาเหล่านี้ และ
ได้มมี าตรการในเชิงการป้องกันปราบปรามเป็นแนวทางหลัก ในการด�ำเนินงาน
หากแต่มาตรการในกล่าวนัน้ ในแง่หนึง่ กลับกระทบต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงาน และ
ทรัพยากร ตลอดจนสินค้า ซึง่ กระทบต่อความมัน่ คงในเชิงเศรษฐกิจอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ และได้กลายเป็นปัญหาในเชิงการจัดการของรัฐที่ต้องหาทางออก
ในระยะต่อไป
ในขณะทีเ่ มียนมาร์เองมองว่าปัญหาเหล่านีเ้ ป็นผลพวงส�ำคัญจากสูร้ บ โดย
ยาเสพติดนัน้ ได้กลายเป็นแหล่งรายได้สำ� คัญของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ พือ่ สนับสนุนการท�ำ
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สงคราม ส่วนการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองนัน้ ส่วนหนึง่ ก็มาจากการหนีภยั สงคราม
และบางส่วนก็ถกู มองว่าเป็นการหลบหนีออกนอกประเทศเพือ่ เคลือ่ นไหวต่อต้าน
รัฐบาล ดังนัน้ ปัญหาต่างๆ เหล่านีจ้ ะได้รบั การคลีค่ ลายเมือ่ สงครามจบสิน้ ลงโดย
รัฐบาลสามารถขจัดอิทธิพลในพืน้ ทีข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละควบคุมพืน้ ทีไ่ ด้ทงั้ หมด
ดังนั้น เมื่อกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อ่อนก�ำลังลง รัฐบาลสามารถเข้าไป
ควบคุมพืน้ ทีท่ างยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนได้สำ� เร็จ ประกอบกับการเปิดพืน้ ที่
ทางการเมืองให้กบั กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นกติกาการเมืองใหม่ ก็ทำ� ให้สถานการณ์ในพืน้ ที่
ชายแดนเปลีย่ นไป โดยกองทัพสามารถขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัย
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศในลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการบริหารจัดการชายแดนมากขึ้น ประเด็นที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงชายแดนจึงถูกจัดล�ำดับความส�ำคัญใหม่ โดยปัญหาความมัน่ คงใหม่ได้
กลายเป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลและกองทัพให้ความส�ำคัญมากขึน้
การให้ความส�ำคัญกับปัญหาความมั่นคงใหม่ของรัฐบาลและกองทัพ
เมียนมาร์ได้แสดงให้เห็นในหลายโอกาส อาทิ
การเดินทางเยือน
ประเด็นหารือ
พลเอก Min Aung Hlaing เยือนไทย ให้ความมัน่ ใจกับพัฒนาการทีด่ ขี นึ้ ของปัญหา
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2555
ความขัดแย้งกับกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ล้ว ยังได้แสดง
เจตจ�ำนงที่ชัดเจนที่ต้องการจะพัฒนาความ
ร่วมมือกับกองทัพไทยในการพัฒนาและจัดการ
พื้นที่ชายแดน ทั้งในเรื่องของการเปิดด่าน
ชายแดนเพิ่มเติม และความร่วมมือเกี่ยวกับ
การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม
ข้ามแดนต่างๆ95
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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การเดินทางเยือน
ประเด็นหารือ
ประธานาธิบดี Thein Sein เยือนไทย กระชับความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ การเปิด
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2555 ด่านผ่านแดนเพิม่ เติม ความร่วมมือด้านแรงงาน
โดยฝ่ายไทยได้รับที่จะดูแลแรงงานเมียนมาร์
ด้วยความเป็นธรรม และมีสทิ ธิภายใต้กฎหมาย
ไทย รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงงาน96
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร เยือน การผลักดันความมือทางในการพัฒนาท่าเรือ
น�ำ้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย การบรรลุ
เมียนมาร วันที่ 17 ธันวาคม 2555
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการแก้ ไขปั ญ หาตาม
แนวชายแดน โดยเฉพาะการลักลอบค้ายาเสพติด
การปกป้ อ งแรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย
ชาวเมียนมาร์ในไทยและความช่วยเหลือแก่
ชาวเมียนมาร์ที่หลบหนีภัยสงครามในพื้นที่
กลุม่ ชาติพนั ธุ97์
พลเอก Min Aung Hlaing เยือนไทย
วันที่ 17 กันยายน 2556

สนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน เสนอความร่วมมือในการ
แก้ป ัญ หาแรงงานผิ ด กฎหมายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชายแดนในด้านเกษตรกรรมและ
การค้าชายแดน98

คมชัดลึกออนไลน์. ‘ยิ่งลักษณ์’ต้อนรับ’เต็งเส่ง’-ถกทวิภาคี. [ออนไลน์]. 2012. แหล่งที่มา: http://www.komchadluek.
net/detail
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คนเครือไท. นายกยิ่งลักษณ์เยือนเมียนมาร์ ติดตามความคืบหน้าท่าเรือน�้ำลึกทวาย. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา:
http://www.khonkhurtai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1598:2012-12-18-09-1613&catid=34:2009-11-23-07-01-45
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การเดินทางเยือน
พลเอกMin Aung Hlaing เยือนไทย
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557

ประเด็นหารือ
การจัดระเบียบตามแนวบริเวณชายแดนและ
การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ การ
ปราบปรามการค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ
สงคราม รวมถึงความร่วมมือตามแนวทางการ
บริหารจัดการชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อาวุธสงคราม รวมถึงความร่วมมือ
ตามแนวทางการบริหารจัดการชายแดนให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ99

จะเห็ น ได้ ว ่ า ประเด็ น การหารื อ ระหว่ า งผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง ของไทยและ
เมียนมาร์หลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา แม้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศ
ต่างให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกคือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
โดยโครงการที่ได้รับการกล่าวถึงเสมอคือการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและเขตนิคม
อุตสาหกรรมทวายและการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมระหว่างกัน ตลอดจนการ
เชิ ญ ชวนนัก ลงทุนชาวไทยให้เข้าไปลงทุ นในเมี ย นมาร์ โดยเฉพาะในพื้ นที่
เขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน อย่างไรก็ดี จะพบว่าประเด็นความมัน่ คงใหม่
ได้ถูกพูดถึงทุกครั้งในการหารือ โดยประเด็นส่วนใหญ่จะพูดถึงความร่วมมือใน
เรื่องการจัดการแรงงานและการปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน โดยเมียนมาร์จะ
ให้ความส�ำคัญกับการดูแลแรงงานเมียนมาร์ในไทยเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นว่ามุมมองด้านความมั่นคงชายแดนของเมียนมาร์ได้เปลี่ยนไปแล้ว โดย
เมียนมาร์ได้หนั มาให้ความส�ำคัญกับปัญหาความมัน่ คงใหม่ตา่ งๆ มากขึน้ ตลอดจน
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยแนวทางที่รัฐบาลเมียนมาร์ให้ความส�ำคัญมาก
ก็คือการร่วมมือกับไทยในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน
ส�ำนักข่าวประชาไท. ผบ.สส.เมียนมาร์เข้าพบหัวหน้า คสช. – มัน่ ใจไทยจะท�ำได้ตามโรดแมป.[ออนไลน์]. 2557. แหล่งทีม่ า: http://
www. prachatai.com/journal/2014/07/54415
99
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4.4.2 ให้ความส�ำคัญกับการปักปันเขตแดนมากขึ้น
กล่าวได้วา่ เมียนมาร์ได้ให้ความส�ำคัญกับการปักปันเขตแดนมาตลอด
นับตัง้ แต่ได้รบั เอกราชจากอังกฤษ และปัจจุบนั ก็สามารถบรรลุขอ้ ตกลงระหว่าง
ประเทศในการก�ำหนดเขตแดนถาวร (fixed boundary) กับหลายประเทศ โดย
ประเทศแรกที่เมียนมาร์สามารถบรรลุข้อตกลง ได้แก่ ประเทศจีนในปี 2503
รวมความยาว 2,226.85 กิโลเมตร และได้บรรลุข้อตกลงการปักปันเขตแดน
ในแม่น�้ำโขงกับประเทศลาวในปี 2537 รวมความยาว 234.91 กิโลเมตร กับ
บังคลาเทศได้บรรลุข้อตกลงทั้งเขตแดนแม่น�้ำนาฟและเขตแดนทางบกอื่นๆ
ในปี 2541 รวมความยาว 271.92 กิโลเมตร ปัจจุบนั ยังเหลือการปักปันเขตแดน
กับประเทศอินเดียที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยส�ำเร็จไปเพียง 1,377.31 กิโลเมตร จาก
ทัง้ หมด 1,452.93 กิโลเมตร และประเทศไทยทีป่ กั ปันแล้วเสร็จบริเวณแม่นำ�้ สาย
และแม่น�้ำรวกเพียง 43.44 กิโลเมตร ในปี 2534 จากทั้งหมด 2,098.14
กิโลเมตร100 จะเห็นได้ว่าในบรรดาประเทศต่างๆ ที่อยู่รายล้อมเมียนมาร์นั้น
ต่างได้มคี วามตกลงร่วมกันในการ ปักปันเขตเกือบทัง้ หมดแล้ว เหลือเพียงอินเดีย
ที่ยังไม่ได้ปักปันอีกเพียงเล็กน้อย แต่ยังเหลือการปันปันเขตแดนกับไทยอีกกว่า
2,000 กิโลเมตร หรือเกือบทัง้ หมดของเส้นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมาร์เลยก็วา่ ได้
ที่ผ่านมาในประวัตศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเมียนมาร์
นั้ น มั ก พบว่ า ประเด็นเรื่องความชัดเจนของขอบเขตพื้ นที่ อ�ำ นาจรั ฐ มั ก เป็ น
ชนวนเหตุส�ำคัญของการก่อสงครามระหว่างประเทศได้ ความส�ำคัญของการ
ปักปันจึงเป็นการป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น ส�ำหรับกับ
ประเทศไทยแล้ว การรุกล�้ำเขตแดนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของกองก�ำลังต่างๆ
อันเนือ่ งมาจากปัญหาการต่อสูร้ ะหว่างทหารเมียนมาร์กบั กองก�ำลังกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ซึ่งบ่อยครั้งที่น�ำไปสู่การปิดด่านพรมแดน ซึ่งท�ำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทย
จ�ำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและป้องกันความขัดแย้งที่อาจบานปลายต่อไปได้
100
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อีกทั้งความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนยังท�ำให้พื้นที่จ�ำนวนไม่น้อยไม่สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ อาทิ การเปิดจุดผ่อนปรนเพิม่ เติมเพือ่ เป็นช่องทางในการด�ำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ๆ
บริเวณชายแดนทัง้ แหล่งจับจ่ายซือ้ สินค้า และการเป็นช่องทางส�ำคัญ เพือ่ การเพิม่
ปริมาณการค้าชายแดน นอกจากนี้ ทีด่ นิ บริเวณชายแดนส่วนใหญ่ซงึ่ ไม่สามารถ
ครอบครองกรรมสิทธิโ์ ดยเอกชนได้ ท�ำให้การลงทุนทีเ่ กิดขึน้ มักจะเป็นการลงทุน
ขนาดเล็กเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น
นอกจากนี้ พื้นที่บางแห่งที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งถูกอ้างกรรมสิทธ์โดย
ทั้งสองประเทศ ยังกลายเป็นพื้นที่ที่อ�ำนาจรัฐของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นแหล่งของการท�ำผิดกฎหมาย
เช่น พื้นที่เกาะกลางล�ำน�้ำเมยที่ได้กลายเป็นแหล่งติดต่อในการค้ายาเสพติด
รายย่อย หรือซุกซ่อนสินค้าหนีภาษีเพื่อรอโอกาสในการลักลอบขนเข้าประเทศ
ต่อไป การเข้าไปกวาดล้างอาชญากรรมดังกล่าวต้องด�ำเนินการผ่านการยินยอม
จากทั้งสองฝ่ายคือทั้งไทยและเมียนมาร์ ท�ำให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า เต็มไปด้วยขั้นตอน/ ระเบียบการทางราชการมากมาย อาชญากรรม
ดั ง กล่ า วจึ ง สามารถหลุ ด รอดและด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งมาได้ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น
นอกจากนีแ้ ล้ว ความไม่ชดั เจนของเส้นเขตแดนนีใ้ นบางครัง้ กลับกลายเป็นข้ออ้าง
ของนักธุรกิจบางกลุ่มในการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ในประเทศเมียนมาร์ อาทิ
การขยายพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรโดยพละการ ซึ่งอาจเกิดผลบานปลาย
และน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้
ดั ง นั้ น เมื่ อ มองจากมุ ม มองของรั ฐ บาลเมี ย นมาร์ ช ายแดนที่ ติ ด กั บ
ประเทศไทยจึงเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้
จึงไม่แปลกที่เมื่ออิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนลดลงและ
รัฐบาลสามารถเข้ามาควบคุมจัดการพื้นที่ชายแดนได้เกือบทั้งหมดในปัจจุบัน
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ประเด็นเรื่องของการปักปันเขตแดนจึงกลายมาเป็นประเด็นที่รัฐบาลเมียนมาร์
ให้ความส�ำคัญอยู่ในล�ำดับต้นๆ เห็นได้จากประเด็นการหารือของผู้น�ำระดับสูง
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ในหลายเวทีที่ทางฝ่ายเมียนมาร์มักยกประเด็นเรื่องการ
ปักปันเขตแดนขึ้นมาหารือเสมอ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้น�ำ
ระดับสูงในสภาของทั้งสองประเทศ โดยนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธาน
รัฐสภา เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 17–20 มิถนุ ายน
2556 และนาย Khin Aung Myint ประธานสภาชาติพันธุ์แห่งเมียนมาร์
เยือนไทยในวันที่ 4 กันยายน 2556 โดยประเด็นหารือหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
หารือในการเยือนทั้งสองครั้งต่างมีเรื่องของการปักปันเขตแดนรวมอยู่ด้วย
ทั้งสิ้น รวมถึงการเยือนไทยของ พลเอก Min Aung Hlaing วันที่ 17 กันยายน
2556 ที่ทางฝ่ายเมียนมาร์ได้ เร่งรัดการเจรจาปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จ
อีกครั้ง101 เป็นต้น

4.5 สรุป: สภาพแวดล้อมใหม่ทางการเมืองเมียนมาร์กับทิศทาง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน
หลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี 2553 ท�ำให้เมียนมาร์มรี ฐั บาลพลเรือนขึน้ มา
บริหารประเทศโดยใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยกลุ่มอ�ำนาจ
ต่างๆ สามารถเข้ามาจัดสรรอ�ำนาจในเวทีการเมือง โดยมีรัฐบาลพลเรือนเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการขับเคลื่อนประเทศแทนที่กองทัพ
เมียนมาร์ ที่เคยเป็นเพียงสถาบันทางการเมืองเดียวที่ผูกขาดอ�ำนาจทั้งหมดใน
ประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ กองทัพก็ยังคงมี
อิทธิพลในกระบวนการอยูไ่ ม่นอ้ ยโดยเฉพาะในฐานะผูน้ ำ� นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
Bangkok Post. General hails ‘best ever’ relations. [online]. 2013. Available from: http://www.bangkokpost.
com/lite/topstories/370214/favicon.ico
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ดังนั้น การพิจารณาทิศทางนโยบายของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบัน จึงต้อง
พิจารณาทั้งท่าทีของรัฐบาลพลเรือนตลอดจนเสียงเรียกร้องจากกลุ่มการเมือง
ต่างๆ ควบคู่กับท่าทีและผลประโยชน์ของกองทัพด้วย อาจกล่าวได้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงหลังการเลือกตัง้ ในปี 2553 นี้ เปรียบเสมือนการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์
ทางการเมืองใหม่ ซึง่ จะกลายเป็นกรอบการวิเคราะห์ในกระบวนการเชิงนโยบาย
ของเมียนมาร์ในปัจจุบัน
ปัจจุบันจะพบว่านโยบายของรัฐบาลนั้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเป็นส�ำคัญ โดยมุง่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพือ่ เป็น
กลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน โดยหนึ่งในมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินี้ก็คือ
การสร้างสันติภาพให้เกิดขึน้ ในประเทศ โดยเฉพาะการยุตกิ ารสูร้ บระหว่างรัฐบาล
กับกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นแหล่งการลงทุน
ที่มีศักยภาพของประเทศ และเปิดพื้นที่ในเวทีการเมืองให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้
เข้ามาต่อรองผลประโยชน์ในเวทีการเมืองแทน ซึ่งรัฐบาลก็สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้ตามล�ำดับ ซึง่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในพืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศ
นัน้ เปลีย่ นไป จากพืน้ ทีท่ เี่ ป็นสนามรบกลายเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่
ทางการเมืองนี้พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์
ความมัน่ คงระหว่างกันจึงก�ำลังเปลีย่ นแปลงไป โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดสันติภาพ
ที่เพิ่มมากขึ้น และมีการขยายตัวของการค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของพื้นที่ชายแดนนี้ ส่งผลต่อมุมมองและ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของกองทัพเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน โดยจากเดิมที่
กองทัพให้ความส�ำคัญกับการจัดการความมั่งคงภายใน โดยการจ�ำกัดและ
ลดทอนอิทธิพลของกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเข้าพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสถาปนาอ�ำนาจรัฐให้เข้มแข็ง มาเป็นการแสวงหา
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ความร่วมมือจากภายนอกประเทศเพื่อรับมือกับปัญหาความมั่นคงใหม่ ทั้งการ
ควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติตา่ งๆ การดูแลสวัสดิภาพของแรงงานชาวเมียนมาร์
ในไทย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนเพือ่ สร้างงานสร้างรายได้ให้
กับประชาชน ซึง่ จะส่งผลต่อสันติภาพในระยะยาว นอกจากนี้ กองทัพเมียนมาร์
ยังหันมาเอาจริงเอาจังกับการปักปันเส้นเขตแดน ซึ่งมองว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
เป็นประเด็นพิพาทระหว่างประเทศ และความไม่ชัดเจนของเขตแดนยังจ�ำกัด
ศักยภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายแง่มุม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
สภาพแวดล้อมทางการเมืองเมียนมาร์ที่เปลี่ยนไปหลังปี 2553 นี้ ได้น�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความมั่งคงชายแดนของเมียนมาร์ด้วย โดยมี
แนวโน้มที่จะแสวงหาความร่วมมือกับไทยในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน
ในประเด็นปัญหาความมั่นคงใหม่ ตลอดจนแสวงหาข้อตกลงในการเจรจา
เพื่อปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จ
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ส่วนที่ 5
แนวทางการสร้างยุทธศาสตร์
ความมั่นคงร่วมไทย – เมียนมาร์
จากส่วนที่ 2 - 4 เปรียบเสมือนการส�ารวจสภาวะแวดล้อมภายใน
ประเทศไทย ว่าได้มีการด�าเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง ทั้งการด�าเนินงานตาม
กรอบแผนการด�าเนินงานของทัง้ 3 ประชาคมหลัก และการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 รวมทั้งกลไกด้านความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมาร์ ที่ได้มีการด�าเนินงานไปแล้วเกือบทุกด้าน
ในส่วนของเมียนมาร์นั้น พบว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วมีทิศทางไปในทางที่ดี
มากขึน้ ทัง้ การเปิดเสรีทางด้านสือ่ มวลชน การปล่อยตัวนักโทษการเมือง และการ
อนุญาตให้ใช้ภาษาถิน่ เป็นภาษาทีส่ องในการเรียนการสอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เมียนมาร์ยังคงมีปัญหาภายในประเทศอีกหลายปัญหาที่รอการแก้ไข อาทิ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาชนกลุ่มน้อย ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน การแบ่งปันพืน้ ทีท่ า� กิน และความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและ
มุสลิมบริเวณรัฐยะไข่ รวมทั้งการปักปันเขตแดน เป็นต้น อีกทั้งในปีนี้ (2557)
เมียนมาร์เป็นประธานอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีต่อเมียนมาร์ในการเปิดรับ
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะเป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่เมียนมาร์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ เอกสารวิชาการแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความมัน่ คงร่วมไทย เมียนมาร์ เป็นการรวมรวบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการใช้จัดท�ายุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงร่วมระหว่างไทยและเมียนมาร์ ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติของ
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ทั้ง 2 ประเทศ คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
วัฒนธรรม โดยน�ำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ได้จุดแข็ง
(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat)
เพือ่ จะได้ทราบแนวทางทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ความมัน่ คงร่วม
ไทย-เมียนมาร์ต่อไปในอนาคต
ด้านการเมืองและความมั่นคง
(ปัจจัยภายใน)
จุดแข็ง (strength)
- การแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องของทั้ง 2 ประเทศ
- มีกลไกทวิภาคี อาทิ คณะกรรมาธิการร่วมไทย-เมียนมาร์ (Thailand Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation - JC) และ
คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee - JBC) ในส่วนของ
กองทัพไทยได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC)
จุดอ่อน (weakness)
- สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่มีความชัดเจน
- ปัญหาเส้นเขตแดนจุดที่เป็นปัญหาใหญ่มีอยู่ประมาณ 5 แห่ง ได้แก่
ดอยลาง จ.เชียงใหม่ แม่น�้ำเมย จ.ตาก ด่านพระเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี
บริเวณแม่น�้ำปากจั่น จ.ระนอง และเนิน 491 จ.ชุมพร
(ปัจจัยภายนอก)
โอกาส (opportunity)
- มหาอ�ำนาจมีแนวโน้มให้ความส�ำคัญกับเอเชียเพิ่มขึ้น
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558
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- ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศของเมียนมาร์ ไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตย
- นโยบายและยุทธศาสตร์การเปิดประเทศของเมียนมาร์ ดังนั้นหาก
การสู้รบมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นแล้ว ก็น่าจะท�ำให้จ�ำนวนผู้อพยพจาก
ภัยสงคราม หรือผู้พลัดถิ่นลดลง ซึ่งเป็นผลเชิงบวกหากเกิดการปรองดองใน
กระบวนการทางการเมืองกับชนกลุ่มน้อย
อุปสรรค (threat)
- ปัญหาความหวาดระแวงระหว่างไทย - เมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน
- ปัญหายาเสพติดที่บริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ที่เป็นแหล่ง
ล�ำเลียงยาเสพติด
ด้านเศรษฐกิจ
(ปัจจัยภายใน)
จุดแข็ง (strength)
- ประเทศไทยมีแผน/ นโยบายการลงทุนที่ชัดเจน
- มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจสูง
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนมากเพียงพอ
- ทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยมีคุณภาพ
- มีกลไกความร่วมมือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย เมียนมาร์ (Joint Trade Commission - JTC) ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
ทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม
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จุดอ่อน (weakness)
- ความรู้ความเข้าใจจากนักลงทุนไทยในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์
- ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง
(ปัจจัยภายนอก)
โอกาส (opportunity)
- การพัฒนาทางการค้าโดยเฉพาะการค้าบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์
ที่นับวันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เมียนมาร์มีการปรับนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงุทน และดึงดูด
นักลงทุนจากต่างประเทศ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การเชื่อมโยง East
West Economic Corridor (Connectivity)
- การท่องเที่ยว มีโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดน สร้าง
รายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
อุปสรรค (threat)
- การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์
ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือหากในอนาคตเมียนมาร์เปิดประเทศอย่าง
จริงจังและมีการพัฒนาโครงสร้างภายในประเทศ จึงอาจมีความต้องการแรงงาน
กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งอาจท�ำให้ไทยขาดแคลนแรงงานได้
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
(ปัจจัยภายใน)
จุดแข็ง (strength)
- ไทยและเมียนมาร์มีจุดร่วมที่น่าจะท�ำให้เป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ นั่นคือ
การมีเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง
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กันมาก
- ศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่าง ๆ โดยไทยและเมียนมาร์ต่างมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ และคน
เมียนมาร์เคร่งครัดในหลักธรรมค�ำสอนของศาสนา
- ความร่วมมือทางด้านวิชาการ สาธารณสุข
จุดอ่อน (weakness)
- ความสามารถทางภาษาที่คนไทยยังไม่เข้าใจหรือไม่สามารถใช้ภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านได้
(ปัจจัยภายนอก)
โอกาส (opportunity)
- การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการจะน�ำมาสู่การสร้างความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
อุปสรรค (threat)
- การรับมือกับความมั่นคงรูปแบใหม่ของทั้ง 2 ประเทศ

5.1 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ถอื ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ซึง่
ทีผ่ า่ นมามีการเดินทางเยือนของผูน้ ำ� ระดับสูง ทัง้ ในระดับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผูน้ ำ� ทางการเมือง และผูน้ ำ� เหล่าทัพ ทัง้ นี้ นโยบายการต่างประเทศของไทยทีม่ ตี อ่
เมียนมาร์เป็นไปในลักษณะเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทัง้ 2 ประเทศในทุกมิติ
โดยไทยให้การสนับสนุนเมียนมาร์ในด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์ การศึกษา
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ความร่วมมือทางวิชาการ และการเสริมสร้างความมัน่ คง
และมัง่ คัง่ ของเมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาบริเวณแนวชายแดน อาทิ
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โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวชายแดน โครงการปศุสัตว์ และการพัฒนา
โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก เป็นต้น
นอกจากนี้ การที่เมียนมาร์เปิดประเทศมากขึ้นนั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
คื อ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ดังนั้น เมียนมาร์ จึง หั นมาให้ ความส� ำ คั ญ
กับการพัฒนาบุคลากร โดยมีประเทศไทยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
เมียนมาร์ในด้านการเปิดตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการต่างประเทศของไทย
ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ขา้ ราชการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาร์
เพือ่ เตรียมความพร้อมการจัดประชุมระหว่างประเทศ และรองรับการเป็นประธาน
อาเซียน และธนาคารแห่งประเทศไทยเจรจากับธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์
เพือ่ ให้สกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินกลางในการแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ
ปัจจุบันเมียนมาร์มีบทบาทน�ำในเวทีระดับต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS Summit) การจัดประชุม World Economic
Forum (WEF) on East Asia ประจ�ำปี 2556 และการเป็นประธานอาเซียน
เป็นต้น ทัง้ นี้ เมือ่ เมียนมาร์มที ศิ ทางการเปลีย่ นแปลงไปสูป่ ระชาธิปไตยทีช่ ดั เจน
ขึ้น จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น อาทิ สหภาพยุโรปมีมติยกเลิก
มาตรการคว�ำ่ บาตร และประเทศญีป่ นุ่ ให้การสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และพลังงาน รวมทัง้ ประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ ทีห่ นั มากระชับความสัมพันธ์
กับเมียนมาร์มากขึน้ ดังนัน้ ไทยและเมียนมาร์ในอนาคตอันใกล้จงึ มีความส�ำคัญใน
การเป็นประตูเชือ่ มโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity) กับประเทศมหาอ�ำนาจ
อืน่ ๆ อาทิ จีน อินเดีย รวมทัง้ เชือ่ มโยงอาเซียนไปยังภูมภิ าคอืน่ อีกด้วย ซึง่ ไทยและ
เมียนมาร์สามารถใช้กลไกต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน อาทิ กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong
Subregion : GMS) โครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
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(East - West Economic Corridor : EWEC) โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย
เป็นต้น โดยปัจจุบนั ไทยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมถนนตามแนวชายแดน
แม่สอด-เมียวดี การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์ยังไม่มีภาคการผลิตภายในประเทศ ดังนั้นจึง
น�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้การค้า
บริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศมีมูลค่าการค้าขายที่สูง ซึ่งโครงสร้างธุรกิจ
ของไทยที่เข้าไปในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะธุรกิจขนาดกลางและ
รายย่อย (SMEs) ประกอบกับปัจจุบันเมียนมาร์มีนโยบายห้ามภาครัฐเข้ามา
ท�ำธุรกิจ จึงถือเป็นโอกาสและช่องทางแก่นักธุรกิจ รายใหม่ อย่างไรก็ตาม
การเปิดประเทศของเมียนมาร์อย่างเป็นทางการนัน้ อาจเป็นอุปสรรคแก่นกั ธุรกิจ
รายย่อยของไทยได้เช่นกัน เนือ่ งจากมีการแข่งขันในตลาดสูงขึน้ และมีคแู่ ข่งเป็น
นายทุนต่างชาติ อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน มากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลไทยจะต้อง
มีความชัดเจนในการสนับสนุนการค้า การลงทุนในเมียนมาร์เพื่อขยายโอกาส
การลงทุนและการแข่งขันให้นักธุรกิจไทยด้วย

5.2 ก้าวย่างต่อไปของความสัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์
จากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ในเมียนมาร์อย่างรวดเร็วนัน้ ท�ำให้
คนไทยต้องปรับมุมมองต่อเมียนมาร์มากขึ้น รวมทั้งเมียนมาร์ยังเป็นที่น่าสนใจ
ของนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอ�ำนาจ ซึ่งไทยควรจะมีการ
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อแสดงบทบาทส�ำคัญในฐานะตัวกลาง (Mediator)
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาร์และสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นเพื่อ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) และความเข้าใจ (Understanding) ผ่านความ
ร่วมมือ (Cooperation) ในทุกกรอบความร่วมมือทีม่ ผี า่ นกลไกของรัฐ และกลไกอืน่
ที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) ทั้งนี้ ในอดีตเมื่อเกิดการสู้รบตามแนวชายแดน
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ทีท่ ำ� ให้ชนกลุม่ น้อยลีภ้ ยั มาในศูนย์อพยพฝัง่ ไทยจ�ำนวนมาก เป็นการสร้างความ
คลางแคลงใจให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ในขณะนั้นว่าไทยร่วมกับสหรัฐฯ สนับสนุน
ชนกลุ่มน้อยเพื่อต่อต้านรัฐบาล ดังนั้น เมื่อเมียนมาร์มีการปฏิรูปประเทศและ
มี ก ารวางอาวุ ธ ของชนกลุ ่ ม น้ อ ยที่ หั น มาใช้ แ นวทางสั น ติ วิ ธี เ พื่ อ สร้ า งความ
ปรองดองให้เกิดขึน้ ในประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ผา่ นกลไกทีม่ ใี นทุกระดับ อาทิ กลไก
ของกองทัพ โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบตั ภิ ารกิจทางทหารทีไ่ ม่ใช่สงครามใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาร์กีส ถือเป็นบทบาทที่โดดเด่นของกองทัพ
และการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ท างการเมื อ งระหว่ า งประเทศด้ ว ยเช่ น กั น
อีกทัง้ ในระดับประชาชนตามแนวชายแดนก็มกี ารให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ท�ำให้การทูตภาคประชาชนระหว่างคนไทยกับเมียนมาร์ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์พยายามพิสูจน์ความตั้งใจในการพัฒนาประเทศ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนั้น เมียนมาร์ยังเป็น
ทีส่ นใจของประเทศมหาอ�ำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐฯ ทีใ่ ห้ความสนใจภายใต้
กรอบเจรจาแบบพหุภาคี และยังมีจีนซึ่งถือว่าเป็นมหามิตรในการให้ความ
ช่วยเหลือมาตัง้ แต่ดงั้ เดิม เมียนมาร์จงึ กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดมหาอ�ำนาจเข้ามา
ในภูมิภาคอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์ในแต่ละมิติ จะเห็นได้จาก
การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ ที่มีแนวโน้มเปิดกว้าง
มากขึ้น เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ และสร้างศักยภาพ
เพื่อรองรับการลงทุน
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แผนภาพที่ 5.1 การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อแสดงบทบาทส�ำคัญในฐานะ
ตัวกลาง (Mediator)

ทีม่ า: บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยทุ ธศาสตร์และความมัน่ คงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/56 ห้วง 19-25 พฤศจิกายน
2555 เรื่อง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนอาเซียน : โอกาสต่อไทยและเมียนมาร์

ส�ำหรับการรองรับโอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จากการ
ที่ประเทศเมียนมาร์มีภูมิศาสตร์ที่ดีที่เชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่
อย่างจีน และ อินเดีย รวมถึงยังเชื่อมติดกับประเทศไทยด้วย ซึ่งการเชื่อมโยง
(Connectivity) คือสิ่งที่เป็นโอกาสอันดีที่เมียนมาร์สามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่อาเซียนได้และเมียนมาร์เองก็จะได้รับผลดีจากการเชื่อมโยงนี้เช่นกัน
ดังนั้น เมียนมาร์จึงได้มีการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับโอกาสนี้ โดยเขต
เศรษฐกิจพิเศษและโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย จะสามารถเชื่อมเส้นทางการ
พัฒนาของเมียนมาร์เข้ากับไทย ขณะที่เขตเศรษฐกิจเจ้าผิวจะเชื่อมโยงอาเซียน
กับประเทศจีน ในขณะเดียวกัน ประชาชนชาวเมียนมาร์ในเวลานี้ ได้รับโอกาส
มากมายจากการเปิดประเทศ โดยมีเสรีภาพได้ท�ำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ
มากขึน้ อย่างเช่นการประกอบธุรกิจ การเลือกทีจ่ ะเรียนในสิง่ ทีช่ อบ หรือแม้กระทัง่
การเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างแดน ชาวเมียนมาร์ตนื่ ตัวกับการเข้ามาของ
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ต่างชาติมากขึน้ และพร้อมอ้าแขนยอมรับทัง้ นักลงทุนต่างชาติ การลงทุนต่างชาติ
และความรู้จากต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ
ในด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยเป็นไปในลักษณะส่งเสริม
ความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ในทุกด้าน ซึง่ ในด้านความมัน่ คงนัน้ กระทรวงกลาโหม
ของไทย มีนโยบายมุ่งเน้นการด�ำเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงและขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้มากขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเมื่ อ ประสบภั ย พิ บั ติ โดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ สู ง
(High Level Committee : HLC) ระหว่าง 2 กองทัพ
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกรอบทวิภาคีในส่วนที่กองทัพรับผิดชอบ
2 ระดับ คือ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมภิ าค (Regional Border Committee :
RBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่ (Township Border Committee :
TBC) อย่างไรก็ตาม ความเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างภายในประเทศของเมียนมาร์
ท�ำให้ไทย ควรมีการประเมินสถานการณ์ภาพอนาคต ที่หากเกิดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หรือ นางซูจีชนะการเลือกตั้ง ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย รูปแบบการด�ำเนินงาน รวมทั้งการด�ำเนินงานของกองทัพ
ดั ง นั้ น ไทยควรมี แ นวทางการวางยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งรอบด้ า น และ
ควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนต่อไป ซึ่งกรอบ
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและทิศทางการด�ำเนินงานการต่างประเทศของไทย
จะต้องด�ำเนินงานด้านการทูตอย่างสร้างสรรค์ อันจะน�ำไปสู่ความเป็นเอกภาพ
ของอาเซียนและความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลก รวมทั้งต้องใช้ยุทธศาสตร์
น�ำการด�ำเนินงานเพื่อให้สามารถก�ำหนดทิศทางและเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน ให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ การด�ำเนินงานการทูต
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered Diplomacy) โดยต้อง
บูรณาการภาคส่วนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน โดยใช้กรอบยุทธศาสตร์
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ทัง้ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและประชาสังคม
ซึ่งจะต้องมีการค้นหาแนวทางสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย- เมียนมาร์
ที่ต้องมีการสร้างให้เกิดความชัดเจน ดังนั้น การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และ
ผลกระทบเพื่อก�ำหนดเป็นภาพอนาคตนั้น ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์หรือแผนงานเพื่อสามารถน�ำไปใช้ป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาได้จริงและมีความสอดคล้องถูกต้องในทุกระดับ การก�ำหนดยุทธศาสตร์
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ระดับกลาโหม ระดับ
กองทัพ และระดับปฏิบตั ิการ โดยทัง้ 4 ระดับต้องมีความประสานสอดคล้องกัน
เพื่ อให้ เกิ ด การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Synergy) ทัง้ นี้
กระบวนการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้ อ มจะเป็ น
เครื่องมือส�ำคัญที่น�ำไปใช้
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ต่อไป
ถึงแม้ว่าปัจจุบันไทยและเมียนมาร์ได้มีกลไกต่างๆ เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ แต่ทั้งนี้การมียุทธศาสตร์
ชาติที่ชัดเจนของทั้ง 2 ประเทศ จะยิ่งขับเคลื่อนการด�ำเนินงานร่วมกันของ
ทั้ง 2 ประเทศไปได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในโอกาสอันดี
ที่เมียนมาร์เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ท�ำให้เกิดโอกาสต่อประเทศไทย
โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้การเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์สิ่งส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึง คือ ทัศนคติที่เมียนมาร์มีต่อประเทศไทย ซึ่งผล
การศึกษาโดยสถาบันเอเชียศึกษาฯ ทีท่ ำ� การส�ำรวจจากประชาชนชาวเมียนมาร์
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กลุม่ ต่างๆ อาทิ กลุม่ นักศึกษา กลุม่ แรงงาน พบว่าเมียนมาร์มองประเทศไทยเป็น
แหล่งเศรษฐกิจและการจ้างงานทีส่ ำ� คัญ เป็นแหล่งวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
แหล่ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและการศึ ก ษา รวมทั้ ง เป็ น ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด และหุ ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น
สถานที่อันตรายและมีการกดขี่แรงงาน ในขณะที่ประเทศไทยยังมีทัศนคติ
ทางลบกั บ เมี ย นมาร์ เ นื่ อ งด้ ว ยบทเรี ย นทางประวั ติ ศ าสตร์ อย่ า งไรก็ ต าม
จากทั ศ นคติ ข องเมี ย นมาร์ ที่ เ ห็ น ว่ า ไทยมี ค วามส� ำ คั ญ ในทุ ก มิ ติ ดั ง นั้ น
ไทยสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เมียนมาร์ได้ โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข และทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความไว้เนื้อเชื่อใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ
อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ในปัจจุบนั
ทั้ ง ระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ชาติ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่อไทย-เมียนมาร์นั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การก�ำหนดยุทธศาสตร์ฯ
ควรมีการทบทวนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน�ำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยและเมียนมาร์สามารถขยายกรอบ
ความร่วมมือแบบทวิภาคีออกไปเป็นความร่วมมือแบบไตรภาคีเพือ่ รองรับการเชือ่ มโยง
อาเซียนได้ในอนาคต อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของ 3 ประเทศ
การค้าชายแดน การเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพืน้ ฐานระหว่างไทย เมียนมาร์-อินเดีย รวมทั้งการพัฒนาตามแผน GMS Economic Corridors
ในเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor : EWEC) ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อระหว่างไทย - เมียนมาร์ - เวียดนาม (เมืองดานัง)
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไทยควรมีการประเมินสถานการณ์และภาพอนาคตของเมียนมาร์
ในระยะ 5 - 10 ปี เพื่อสร้างความพร้อมในการมีนโยบายเชิงรุก และยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนรอบด้าน รวมทั้งควรมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็น
ให้ชัดเจนด้วย...
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