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  ค�าน�า

 จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้

โลกในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายขั้วอ�านาจ เช่น สหรัฐฯ จีน ยุโรป เป็นต้น ในกรณี

ของสหรฐัฯ และจีน ทัง้สองประเทศอาศยัหลกัของภมูรัิฐศาสตร์ เพ่ือน�ามาสร้างเป็น

เครื่องมือของการแข่งขันระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ ใช้ ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และ

ทางฝ่ายจีนใช้ยุทธศาสตร์ Belt and Road initiative โดยยุทธศาสตร์ของสอง

มหาอ�านาจน้ีได้มีพื้นที่ปฏิบัติการบางส่วนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

จึงกล่าวได้ว ่าภูมิภาคดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันของชาติ

มหาอ�านาจ โดยแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้จะได้รับความสนใจจากมหาอ�านาจที่ 

แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ตั้งรวมไปถึงทรัพยากรภายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การที่จะทราบได้ว่าประเทศใดเป็นเป้าหมายที่ประเทศมหาอ�านาจให้

ความส�าคญันัน้ กต่็อเมือ่ประเทศนัน้เกดิปัญหาไม่ว่าจะด้านใดกต็าม ชาติมหาอ�านาจ 

จะแสดงบทบาทน�าออกมา ทั้งเห็นด้วยหรือต่อต้าน

 ดังกรณีวิกฤตการณ์ของเมียนมาในการรัฐประหารเมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่นานาชาติรวมถึงมหาอ�านาจให้ความสนใจและ

เร่งให้การช่วยเหลอืหรอืพยายามจดัการกบัปัญหาทีเ่กิดขึน้ ขณะเดยีวกนัเป็นจงัหวะ

ที่เปิดโอกาสให้ชาติมหาอ�านาจเข้ามามีบทบาทหรือแสวงหาผลประโยชน์ตาม

แนวทางของยุทธศาสตร์ที่ประเทศตนตั้งไว้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จัดท�าเอกสาร

เฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง “ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคม

อาเซียน:กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ในเมียนมา” โดยได้รวบรวมมูลส�าคัญ ๆ จากหลาย

ส่วนทีม่คีวามเกีย่วข้อง อนัน�าไปสูก่ารวางแผนเพ่ือรับมอืกบัสถานการณ์ท่ีอาจจะเกดิ

ขึ้น และยังเป็นการน�าเสนอแนวทางในด้านวิชาการให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้น�าไป

ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศสืบไป
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๑. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ภายหลงัจากการสิน้สดุของสงครามเยน็ สหรฐัอเมรกิาได้กลายเป็นประเทศ

ทีม่ฐีานะและทรงอ�านาจท�าให้มอีทิธพิลต่อหลายประเทศ ต่อมาประเทศจนีมกีารพฒันา

ประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศ

มหาอ�านาจในล�าดับที่ ๒ ซึ่งท�าให้อ�านาจและอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศ 

เปลี่ยนแปลงท�าให้โลกปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายขั้วอ�านาจ หนึ่งในนั้นก็คือจีนและ

สหรัฐอเมริกา๑ หนึ่งในเครื่องมือของการแข่งขันระหว่างสองมหาอ�านาจนี้คือ 

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ และยุทธศาสตร์ Belt and Road initiative 

ของประเทศจีน ซึ่งยุทธศาสตร์ของสองมหาอ�านาจนี้มีพื้นที่ปฏิบัติการในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท�าให้ภูมิภาคนี้มีความส�าคัญต่อการแข่งขันของสอง 

มหาอ�านาจเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ทกุประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จงึ

ตกอยูใ่นพืน้ทีข่องการแข่งขนัระหว่างสองชาตมิหาอ�านาจ โดยเป็นทัง้ผู้สนบัสนนุและ

ได้รับการสนับสนุน ซึ่งความส�าคัญของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่ตั้งและ

ทรพัยากรภายในประเทศท่ีตรงกบัความต้องการของชาติมหาอ�านาจ หากประเทศใด

เกิดปัญหาไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม ชาติมหาอ�านาจจะแสดงบทบาทน�าไม่ว่าจะรูป

แบบการสนับสนุนหรือการต่อต้าน

 ในกรณีวิกฤตการณ์ของเมยีนมาจากการรฐัประหารเมือ่วนัที ่๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 

เป็นหนึง่ในสถานการณ์ทีม่คีวามซบัซ้อนและส่งผลกระทบหลายด้านและหลายระดบั 

จากสถานการณ์การเมืองภายในน�าไปสู่การเป็นสงครามกลางเมือง เกิดปัญหา 

การอพยพลีภั้ยของประชาชนชาวเมยีนมาจ�านวนมาก ซึง่ท�าให้นานาชาตโิดยเฉพาะ

๑ ปรีดี บุญซื่อ.๒๕๖๔.การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯกับจีนจะเป็นผลดีต่อประเทศก�าลังพัฒนา.ออนไลน์.สืบค้น

เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://thaipublica.org/2021/05/pridi248/
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มหาอ�านาจให้ความสนใจในการช่วยเหลือและเร่งให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  

เพราะปัญหาทีเ่กดิขึน้ในเมยีนมา ส่งผลให้หลายประเทศได้รบัผลกระทบทัง้ทางด้านสงัคม 

เศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคง แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้อาจมีประเทศ

มหาอ�านาจอาศัยจังหวะของความไม่แน่นอนและความคลุมเครือ แสวงหาผล

ประโยชน์เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของตนที่ก�าหนดไว้ ประเทศเมียนมา 

จึงเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ส�าคัญในการแย่งชิงของประเทศมหาอ�านาจนั่นเอง

  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีวิกฤตการณ์ในเมียนมามี

ความส�าคัญอย่างยิง่ ต่อความมัน่คงทัง้ในประเทศเมยีนมาและประเทศรอบบ้านโดย

เฉพาะประเทศไทย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของและภูมิภาค 

ในอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นการศึกษา “ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคม

อาเซียน: กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ในเมียนมา” จึงมีความจ�าเป็นและสามารถที่จะน�า

ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 ๒.๑ เพื่อศึกษาความท้าทายของสถานการณ์เมียนมาต่อความมั่นคงของ

ประชาคมอาเซียน

 ๒.๒ เพื่อศึกษาผลกระทบของสถานการณ์ในเมียนมาต่อประชาคมและ

อาเซียนประเทศไทย

 ๒.๓ เพือ่ให้ได้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัผลกระทบด้านความมัน่คง

ต่อประชาคมอาเซียนและประเทศไทยให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพ 

๓. ขอบเขตของการศึกษา

 การจัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “ความท้าทายด้านความมั่นคง

ของประชาคมอาเซยีน: กรณศีกึษาวกิฤตการณ์ในเมียนมา” มุง่ศกึษาถงึวกิฤตการณ์

ของเมยีนมาทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออาเซียน

และประเทศไทย เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะรองรับจากวกิฤตการณ์ดังกล่าวโดยเอกสาร

ศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้ ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ในเมียนมา4



 ส่วนที่ ๑  บทน�า

 ส่วนที่ ๒  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนที่ ๓  สถานการณ์ในเมียนมา

 ส่วนที่ ๔ วิเคราะห์แนวโน้ม ความท้าทายและผลกระทบต่ออาเซียนและ

ประเทศไทย

 ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๔. วิธีการศึกษา 

 เอกสารศกึษาเฉพาะกรณ ีเรือ่ง “ความท้าทายด้านความมัน่คงของประชาคม

อาเซียน: กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ของเมียนมา” เน้นการศึกษาเอกสาร อาทิ รายงาน

การวิจัย ข้อมูลจากเอกสารทั้งภาครัฐและเอกชน บทความ เป็นต้น 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑. ได้ประเด็นความท้าทายของสถานการณ์ในเมียนมาต่อความม่ันคง

ประชาคมอาเซียน

 ๒. ได้ประเด็นผลกระทบของสถานการณ์ในเมียนมาต่อประชาคมอาเซียน

และประเทศไทย

 ๓. ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาต่อประชอาเซียนและ

ประเทศไทย
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ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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ส่วนที่ ๒

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง





ส่วนที่ ๒

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาเรือ่ง “ความท้าทายด้านความมัน่คงของประชาคมอาเซยีน: กรณี

ศึกษาวิกฤตการณ์ของเมียนมา” มุ่งศึกษาถึงวิกฤตการณ์ในเมียนมาท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน ที่เป็นประเด็นความท้าทายและผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นต่ออาเซียนและประเทศไทย เพื่อให้บรรลุกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 ๑. แนวคิดทฤษฎีด้านความมั่นคง

 ๒. ประชาคมด้านความมั่นคงอาเซียน

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีด้านความมั่นคง

 ความมั่นคง (security) หมายถึง การมีเสถียรภาพในด้านต่างๆ และการอยู่

ในสถานะที่มีความรู ้สึกที่ปลอดภัยอย่างไร้กังวล และได้รับการป้องกันจาก 

ภยัอนัตรายต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้โดยตัง้ใจ หรือโดยบงัเอญิกต็าม เช่น ความมัน่คง

ในด้านการเงิน หรือความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานต่างๆ๒ 

 โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้นิยามความ

หมายของความมัน่คงไว้ว่า “ความ” หมายถงึ ค�าน�าหน้ากรยิาหรอืวเิศษณ์เพือ่แสดง

สภาพ “มั่นคง” หมายถึง แน่นหนาและทนทานไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น๓ เมื่อรวม

ความหมายของค�าว่า ความมั่นคง จะได้ความหมาย คือ ความแน่นอน ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง มีความทนทานต่อภัยคุกคามต่าง ๆ 

๒ ไกรวิชญ์ อ่อนนิล. ม.ป.ป. GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี, ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มาhttps://sites.

google.com/site/ges0503chiwitkabthekhnoloyi/bth-thi-5-khwam-mankhng-plxdphay-khxng-

rabb-sarsnthes/๑-khwam-hmay-khxng-khwam-mankhng-plxdphay
๓ พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. ความหมายของความมั่นคง. (ออนไลน์) , สืบค้นเมื่อ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ , แหล่งที่มาhttps://dictionary.orst.go.th/
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 ดงันัน้การศกึษาแนวคดิและทฤษฎคีวามมัน่คงจึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่เพ่ือ

ท�าความเข้าใจถงึความหมายและองคป์ระกอบตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความมัน่คง

ระหว่างประเทศและความมั่นคงโดยทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑.๑ แนวความคิดความมั่นคงระหว่างประเทศ เป็นแนวความคิดที่ 

มุ่งเน้นการพิจารณาความมั่นคง ๔ รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้๔

  (๑) ความมัน่คงร่วม (Collective Security) “แนวคดิ หรือนโยบาย 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติโดยประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่งประสงค์ 

ที่จะขจัดภัยคุกคาม ที่มีต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ” แนวคิดนี้  

เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วยความคิดท่ีจะพยายามท�าให้สังคมโลกอยู่ใน

ความสงบ และมีความมั่นคง โดยได้ผลักดันให้มีการต้ังกฎเกณฑ์ เพ่ือป้องกันและ

ลงโทษประเทศท่ีก่อสงครามข้ึน เราจะเห็นได้ว่าได้มีการจัดต้ังองค์กรขึ้นมาคือ 

League of Nations (สันนิบาติชาติ) เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดระเบียบดังกล่าว  

แต่ก็ประสบกับความล้มเหลว

  (๒) ความมั่นคงสมบูรณ์แบบ (Comprehensive Security)  

เป็นแนวความคดิทีเ่กดิขึน้ในอาเซยีน และในเอเชยี ซึง่ค�านงึถงึพลงัอ�านาจของชาต ิ

ทีไ่ด้ดลุ ซึง่รวมถงึปัจจยัด้านต่าง ๆ  เช่น เศรษฐกจิ การทตู และการเมอืง ในระดับต่าง ๆ  

เช่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ส�าหรับประเทศแรกที่เสนอแนวความคิดนี้  

คอื ญีปุ่น่ และ อนิโดนเีซยี อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวความคดิทีมุ่ง่เน้นไปทีค่วามมัน่คง

แห่งชาติเป็นหลัก และมีวิวัฒนาการมากจากสภาพแวดล้อมของประเทศในเอเชีย

ด้วยกันเอง อีกทัง้ต่อมาเมือ่กลุม่ประเทศอาเซยีนได้รวมตวักัน ส่งผลให้แนวความคดิ 

Comprehensive Security ในรูปของ National Resilience ได้ถูกผลักดันให้

พัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนในลักษณะของ Regional Resilience

๔ วิชัย ชูเชิด. ๒๕๔๗. วิวัฒนาการแนวความคิด ระดับ และองค์ประกอบความมั่นคง (ออนไลน์) , สืบค้นเมื่อ 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔, แหล่งที่มา http://www.geocities.ws/wichai_chucherd/securityconceptevo-

lution.html
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  (๓) ความมั่นคงสามัญ (Common Security) แนวความคิดที่ 

มุ่งเน้นประเด็นไปที่การสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาค ด้วยการพยายามไม่ใช ้

ก�าลงัทางทหารมาเป็นตวัตัดสนิ พยายามสร้างเคร่ืองมอือืน่ เช่น องค์กร หรอื กฎเกณฑ์ 

และข้อตกลงร่วมกันในการลดอาวุธ มาเป็นเครื่องมือทดแทนก�าลังทหารขึ้น

  (๔) ความมั่นคงร่วมมือ (Cooperative Security) เป็นแนวความ

คิดที่มีความคล้ายคลึงกับ Common Security แนวความคิดที่มีความคล้ายคลึงกับ 

ความมั่นคงสามัญ (Common Security) คิดมุ่งเน้นความจ�าเป็นในการหลีกเลี่ยง

การสร้างความมั่นคงให้กลุ่มตน ด้วยการป้องปราม หรือการขัดขวาง และกระตุ้น

ท�าให้เกิดการสะสม และแข่งขันกันทางด้านอาวุธ นอกจากนี้ ทั้งสองแนวความคิด 

ยังมีแนวทางเน้นไปที่ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ท่ีมิใช่ทางการทหารเท่านั้น  

แต่แตกต่างจากความมั่นคงสามัญ (Common Security) ตรงที่ มีแนวทางค่อยเป็น

ค่อยไปเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ  ที่เป็นระบบพหุภาคีขึ้นมีความอ่อนตัว

มากกว่า เพราะได้พยายามรวมข้อดี และขจัดข้อเสียของ Common Security  

ออกไป

 ๒.๑.๒ แนวความคิดด้านความมั่นคงทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้๕ (สลับ)

  (๑) ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) คือ ตัวบุคคล,  

กลุ่ม, ประชาชาติ รัฐบาล ดินแดน และ อ�านาจอธิปไตย มีความมั่นคง และเพื่อให้

เป็นไปตามนี ้ชาตกิต้็องใช้พลงัอ�านาจในแต่ละด้านในการด�าเนนิการ ซึง่อาจประกอบ

ไปด้วย พลงัอ�านาจด้านการเมอืง, เศรษฐกจิ, สงัคมจติวทิยา, การทหาร, วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งนั่นก็เปรียบเสมือนการสร้างความมั่นคงทางด้าน การเมือง, 

เศรษฐกิจ, สังคมจิตวิทยา, การทหาร, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรืออื่น ๆ

  (๒) ความมัน่คงภายใน (Internal Security) คอื เป็นแนวความคดิ 

ที่เก่ียวพันโดยตรงกับแนวความคิดในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้

เนื่องจากว่า ความมั่นคงภายในในความหมายที่ใช้กันอยู่นั้นเป็นการให้ความหมาย
๕  วิชัย ชูเชิด,เรื่องเดิม
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ไปท่ีความมั่นคงแห่งชาติ ที่มองไปที่ปัญหาซึ่งเกิดมาจากปัญหาภายในประเทศ  

เป็นปัญหาความขัดแย้งภายในสังคมของประเทศเอง ดังนั้นเราพอที่จะกล่าวได้ว่า  

ความมั่นคงภายใน ก็เป็นความมั่นคงในระดับประเทศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ

ความมั่นคงแห่งชาติ 

  (๓) ความมัน่คงของภูมภิาค (Regional Security) คอื การท่ีประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาคนั้นมีพลังอ�านาจภายในภูมิภาค ที่จะใช้ในการด�าเนินการเพื่อ 

ให้เกดิความมัน่คงจากภยนัตรายท่ีอาจเกดิขึน้ต่อภมูภิาคงภยนัตรายทีเ่กดิขึน้ภายใน

ภูมิภาคเองหรือที่มาจากภายนอกภูมิภาคก็ตาม ซ่ึงพลังอ�านาจนี้อาจอนุมานโดย 

ใช้องค์ประกอบของพลังอ�านาจในระดับชาติมาใช้ก็อาจจะสมเหตุผลเพราะภูมิภาค

ประกอบด้วยชาตต่ิาง ๆ

  (๔) ความมั่นคงของโลก (International Security) คือ แนวทาง

ทีม่คีวามคล้ายคลงึกับความมัน่คงของภมูภิาค เพราะโลกประกอบไปด้วยรัฐชาติ และ

ภูมิภาคต่าง ๆ ดังน้ันโลกจะม่ันคงได้ ก็ต่อเมื่อรัฐชาติ และภูมิภาคต่าง ๆ มีความ

มั่นคง ทั้งที่เป็นความมั่นคงภายในรัฐชาติ ภูมิภาค หรือระหว่างรัฐชาติหรือระหว่าง

ภูมิภาค นอกจากนี้แล้วโลกจะมั่นคงก็ต่อเมื่อโลกสามารถเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้นกับ

โลกด้วย ซึง่ในบางครัง้ภยันัน้ก็เกดิมาจากสงัคมโลกเอง เช่น ภาวะการณ์เรอืนกระจก 

หรือการเพิ่มขึ้นของความร้อนภายในโลกอย่างผิดปกติที่จะส่งผลให้น�้าแข็งข้ัวโลก

ละลาย ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น ส่งผลต่อน�้าท่วมในหลายเมืองในโลก และส่งผลให้เกิด

ภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ หรอืสงครามโลกครัง้ต่อไปกจ็ะเป็นสงครามทีก่่อความเสยีหายให้ 

กับทั้งโลกได้ด้วยการใช้อาวุธท�าลายล้างที่ร้ายแรงที่มีในปัจจุบันหรือเป็นไปได้ที่

ภยันตรายต่อความมั่นคงของโลกอาจเป็นภยันตรายที่มาจากนอกโลกของเรา เช่น 

อุกกาบาต เป็นต้น 

  (๕) ความม่ันคงของสภาวะแวดล้อม ( Environmental Security) 

คือ การพยายามจะรักษาภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายในโลก เพื่อให้สังคม

มนุษย์ยังคงอยู่ต่อไปภายในโลกนี้ร่วมกับธรรมชาติได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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ถ้าไม่มสีิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นองค์ประกอบของโลก เช่น ถ้าโลกนีไ้ม่มพีชืกจ็ะท�าให้ไม่มรีะบบ

ผลิตออกซิเจนท่ีใช้ในการหายใจของมนุษย์ มนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้หรือถ้าธรรมชาติถูก

ท�าลายสัตว์ต่าง ๆ ก็อาจจะสูญพันธ์และอาจท�าให้มนุษย์ขาดอาหารที่มาจาก 

เนื้อสัตว์ การมองถึงความมั่นคงในรูปแบบน้ีเป็นการมองไปในอนาคตด้วยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้คาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปได้

  (๖) ความมัน่คงของบคุคล (Human Security) และ สทิธมินษุยชน 

(Human right) คือ การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย 

การสนองตอบต่อความจ�าเป็นข้ันพืน้ฐาน โดยจะต้องปลอดจากความกลวั ปลอดจาก

ความขาดแคลนหรือต้องการ และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี๖

 โดยจากแนวคิดทฤษฎีด้านความมั่นคงจะพบว่า แนวคิดทฤษฎีด้านความ

มั่นคงแบบความมั่นคงร่วมมือ หรือ Cooperative Security มีความสอดคล้องใน

ภาพของการด�าเนินการในอาเซียน เนื่องจากอาเซียนมีการจับกลุ่มและสร้างความ

ร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ของในแต่ละประเทศ 

๒.๒ ประชาคมด้านความมั่นคงอาเซียน

 เน่ืองจากมีการมองความมั่นคงและภัยคุกคามในลักษณะตามแนวคิด 

Cooperative Security ดงัน้ันประชาคมความมัน่คงในความหมายของเอกสารฉบบัน้ี

จึงหมายถึง ๓ เสาหลัก คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๒.๒.๑ ความเป็นมาของอาเซียน๗

	 	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรือ	 อาเซียน	

(Association	of	South	East	Asian	Nations	:	ASEAN)	ก่อต้ังข้ึนโดยปฏญิญากรุงเทพฯ	
๖ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.ม.ป.ป. ความมั่นคงของมนุษย์.(ออนไลน์). สืบค้น

เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://thai-inter-org.mfa.go.th/th/page/%

๗ ส�ำนักกำรประชำสมัพันธ์ต่ำงประเทศ กรมประชำสมัพันธ์,”ในเอกสารประเทศไทยกับอาเซยีน” กรงุเทพฯ: 
กรมประชำสัมพันธ์ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี,๒๕๕๕),หน้ำ ๖.
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(Bangkok	 Declaration)	 เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	๒๕๑๐	 ลงนามโดยรัฐมนตรีจาก	 

๕	 ประเทศ	 ได้แก่	 นายอาดัม	 มาลิก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ตุน	 อับดุล	 ราซักบิน	 ฮุสเซน	 รองนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ประเทศ

มาเลเซีย	นายนาซิโซ	รามอส	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

ฟิลปิปินส์	นายเอส	ราชารัตนมั	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ	สาธารณรฐั

สิงคโปร์	 และพันเอก	 (พิเศษ)	 ดร.ถนัดคอมันตร์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ	ราชอาณาจักรไทย

	 	 โดยบรูไนดารุสซาลาม	 ได้เข้าเป็นสมาชิกในล�าดับที่	 ๖	 เมื่อวันที่	 ๗	

มกราคม	๒๕๒๗	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	 เข้าเป็นสมาชกิล�าดบัที	่๗	 เมือ่วนัที	่ 

๒๘	กรกฎาคม	๒๕๓๘	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกัน	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๔๐	และราช

อาณาจักรกัมพูชา	เข้าเป็นสมาชิก	ล�าดับที่	๑๐	เมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๔๒	ท�าให้

ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด	๑๐	ประเทศ

	 	 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ

ในภูมิภาค	ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ	เสถียรภาพ	และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง	

สร้างสรรค์ความเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ	การพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม	

การกินดีอยู่ดี	บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์

 ๒.๒.๒ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

	 	 	ในการประชมุผูน้�าอาเซยีน	ครัง้ที	่๙	ระหว่างวนัท่ี	๗-๘	ตลุาคม	๒๕๔๖	

ที่บาหลี	 ผู้น�าอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพิ่มเติม	 โดยได ้

ลงนามในปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอือาเซยีน	(Declaration	of	ASEAN	Concor	II	

หรือ	 Bali	 Concord	 II)	 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง	 ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 

Community)	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ค.ศ.	๒๐๒๐)	ประชาคมอาเซยีนนีจ้ะประกอบ

ไปด้วย	 ๓	 เสาหลัก	 (Pillars)	 ได้แก่	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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(ASEAN	 Political	 Security	 Community-APSC)	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	Community-AEC)	และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	

(ASEAN	Socio-Cultural	Community-ASCC)	โดยมีรายละเอียดดังนี้๘ 

  (๑) ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political 

and Security Community – APSC)๙

	 	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธ�ารงไว ้ซึ่งสันติภาพและ 

ความมั่นคงของภูมิภาค	 เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 และ

สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง	 โดยสันติวิธี	 อาเซียนจึงได้จัดท�าแผนงาน 

การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	

Community	Blueprint)	โดยเน้นใน	๓	ประการ	คอื	๑)	การมกีฎเกณฑ์และค่านยิม

ร่วมกัน	ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จะร่วมกันท�าเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบ

สงัคมวฒันธรรม	และประวตัศิาสตร์ท่ีแตกต่างของประเทศสมาชกิ	ส่งเสรมิพฒันาการ

ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน	 เช่น	 หลักการประชาธิปไตย	 การส่งเสริมและ

คุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 การสนับสนุนการมีส ่วนร่วมของภาคประชาสังคม	 

การต่อต้านการทจุรติ	การส่งเสรมิหลกันติธิรรมและธรรมาภบิาล	เป็นต้น	๒)	ส่งเสริม

ความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงส�าหรับประชาชน 

ที่ครอบคลุมในทุกด้านครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบ

เดิม	มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อพิพาท	โดยสันติเพื่อป้องกัน

สงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกัน	 โดยสงบสุขและไม่มีความ

หวาดระแวง	และขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่	เช่น	การต่อ

ต้านการก่อการร้าย	 อาชญากรรมข้ามชาติต่าง	 ๆ	 เช่น	 ยาเสพติด	 การค้ามนุษย	์ 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาต	ิ 

๘ กรมก�าลังพลทหารเรือ.ม.ป.ป.ASEAN Learn.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มา http://

www.person.navy.mi.th/navyaec/navyaec.php?ID=13
๙ ส�านักประชาสัมพันธ์เชต6.ม.ป.ป. 3 เสาหลักอาเซียน.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มา 

https://region6.prd.go.th/main.php?filename=asean04&filename=asean04
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๓)	การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก	เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียน

ในความร่วมมือระดบัภมูภิาค	เช่น	กรอบอาเซยีน+3	กบัจนี	ญีปุ่น่	สาธารณรฐัเกาหลี	

(เกาหลีใต้)	 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	 ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้ม

แข็งกับมิตรประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ	เช่น	สหประชาชาติ

  (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community-AEC)

	 	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	เงินทุน	และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	

อาเซยีนได้จดัท�าแผนงาน	การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	 (ASEAN	Economic	

Community	Blueprint)	ซึง่เป็นแผนงานบรูณาการการด�าเนนิงานในด้านเศรษฐกจิ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ๑)	 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว	 

(single	market	and	production	base)	โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	

การลงทุน	และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น	

๒)	 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน	 โดยให้ 

ความส�าคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 เช่น	

นโยบายการแข่งขนั	การคุม้ครองผูบ้รโิภค	สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา	นโยบายภาษ	ี

และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 (การเงิน	 การขนส่ง	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

พลงังาน)	๓)	การพฒันาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค	ให้มีการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 และการเสริมสร ้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 

๔)	 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ 

ของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน

  (๓) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 

Community – ASCC)

	 	 	 อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

ในปี	๒๕๕๘	โดยมุง่หวงัเป็นประชาคมท่ีมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง	มสีงัคมทีเ่อือ้อาทร

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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และแบ่งปัน	ประชากรอาเซยีนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมกีารพัฒนาในทุกด้านเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน	(ASEAN	Identity)	เพื่อรองรับการเป็นประชาคม

สังคม	 และวัฒนธรรมอาเซียน	 โดยได้จัดท�าแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ

วฒันธรรมอาเซยีน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	Blueprint)	ซ่ึงประกอบ

ด้วยความร่วมมือใน	๖	ด้าน	ได้แก่

	 	 	 	 (๑)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 	 (๒)	การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

	 	 	 	 (๓)	สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม

	 	 	 	 (๔)	ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 (๕)	การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

	 	 	 	 (๖)	การลดช่องว่างทางการพัฒนา

 ๒.๒.๓ กฎบัตรอาเซียน๑๐

	 	 ในการประชมุสดุยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่๑๓	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ทีส่าธารณรฐั

สิงคโปร์	 ผู้น�าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน	 ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของ

อาเซยีนทีจ่ะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

อาเซียนในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

การขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี	 พ.ศ.	๒๕๕๘	 ตามที่ผู้น�า

อาเซียนได้ตกลงกันไว้

	 	 โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรคือ	 ท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ	 มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติกาในการท�างานมากขึ้น	

นอกจากนี	้กฎบตัรอาเซยีนจะมสีถานะเป็นนติบุิคคลแก่อาเซียนในฐานะทีเ่ป็นองค์กร

ระหว่างรัฐบาล(Intergovernmental	Organization)

๑๐ ส�านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, เรื่องเดิม
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	 ซึ่งจุดเด่นของประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน	 คือ	 การที่ข้อบทต่าง	 ๆ	 

ถูกก�าหนดข้ึนเพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึงและเอื้อประโยชน ์
ต่อประชาชนในประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น	กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติ	 
๑๓	บท	รวม	๕๕	ข้อย่อย

	 กฎบัตรของอาเซียนมีเป ้าหมายเพื่อส ่งเสริมสันติภาพ	 เสถียรภาพ	 
ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค	ความกินดีอยู่ดีของประชาชน	ความม่ันคง 
ของมนุษย์	การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคมและวัฒนธรรม	
การลดช่องว่างของการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยการเคารพสิทธิมนุษยชน	
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	สิ่งแวดล้อมการศึกษา	ยาเสพติด	การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	
เป็นต้น	และมีหลักการ	ได้แก่	

   (๑) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพ 
แห่งดินแดน และอัตลักษณ์แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง

   (๒) ความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเพ่ิมพูน
สันติภาพ ความมั่นคงและความ มั่งคั่งของภูมิภาค

   (๓) การไม่ใช้การรุกราน และการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้ก�าลัง
หรือการกระท�าอื่นใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

   (๔) การอาศัยการระงับข้อพิพาทโดยสันติ

   (๕) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน

   (๖)  การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ�ารงประชาชาติ
ของตนโดยปราศจากการแทรกแซง การบ่อนท�าลาย และการบังคับ จากภายนอก

   (๗) การปรึกษาหารอืท่ีเพิม่พนูขึน้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างร้าย
แรงต่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน

   (๘) การยึดมั่นต ่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการ
ประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
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   (๙) การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนและการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม

   (๑๐) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ

   (๑๑) การละเว้นจากการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ 

รวมถงึการใช้ดนิแดนของตน ซึง่ด�าเนินการโดยรฐัสมาชกิอาเซียนหรือรัฐทีม่ใิช่สมาชกิ

อาเซียนหรือผู้กระท�าที่ไม่ใช่รัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ

เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน

   (๑๒) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกต่างของ

ประชาชนอาเซยีน โดยเน้น คณุค่าร่วมกันของประชาชนอาเซยีนด้วยจติวญิญาณของ

เอกภาพในความหลากหลาย

   (๑๓) ความเป็นศนูย์รวมของอาเซยีนในความสมัพนัธ์ภายนอกทาง 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไว้ซึ่งความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

การมองไปภายนอก การไม่ปิดกั้นและการไม่เลือกปฏิบัติ 

   (๑๔) การยดึมัน่ในกฎการค้าพหภุาคแีละระบอบของอาเซียนซ่ึงมี

กฎเป็นพื้นฐาน ส�าหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางเศรษฐกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ 

และการลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไปสู่การขจัดอุปสรรคทั้งปวงต่อการรวมตัว 

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด

 ๒.๒.๔ วิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕๑๑

  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกันเป็นหนึ่ง มีสันติภาพ และความมั่นคง  

รวมทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีและความ

ปรารถนาทีร่ะบไุว้ในสนธสัิญญามติรภาพและความร่วมมอืในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 
๑๑ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ.๒๕๕๙. อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพ: เพจ

เมคเกอร์. หน้า ๑๘-๒๕.
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วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๐ ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ 

กฎบัตรอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) และ
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก และมุ่งหวังที่จะท�าให้
ประชาคมแขง็แกร่ง โดยต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของกระบวนการการรวมกลุ่มท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกา ท�าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นที่ซึ่งประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากการสร้างประชาคม 
เสริมสร้างความรู ้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีอัตลักษณ์ร่วม เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  (๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

	 	 	 ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนจะเป็นประชาคมที่มี
ความเป็นหนึง่	ครอบคลมุและแขง็แกร่ง	ประชาชนของเราจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย	 ปรองดอง	 และมั่นคงโอบรับค่านิยมเร่ืองขันติธรรมและทางสายกลาง	 
รวมทั้งยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน	ค่านิยมและบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน	
นอกจากนี้ 	 อาเซียนยังคงมีความแน่นแฟ้นมีความส�าคัญ	 และตอบสนอง 
ต่อความท้าทายท่ีคุกคามสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค	 และมีบทบาทหลัก
ในการสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภมูภิาคทีก่�าลังเปลีย่นแปลงไป	ในขณะเดยีวกนั
ก็ปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอย่างลึกซึ้งขึ้น	และร่วมส่งเสริมสันติภาพ	ความมั่นคง	
และเสถียรภาพของโลก	โดยด�าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	ประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกา	ที่ยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐาน
ของอาเซียน	 ค่านิยมและบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน	 ตลอดจนหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ควบคุมการด�าเนินความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างรัฐ

	 	 	 (๒)	ประชาคมทีค่รอบคลมุและตอบสนอง	ทีป่ระชาชนมสีทิธิมนษุย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	ตลอดจนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความยุติธรรม	เป็น
ประชาธปิไตยปรองดอง	และมคีวามอ่อนไหวเกีย่วกบัเร่ืองเพศสภาพ	โดยเป็นไปตาม

หลักประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และนิติธรรม
ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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	 	 	 (๓)	 ประชาคมทีโ่อบรบัขนัตธิรรมและทางสายกลาง	 ความเคารพ

ศาสนา	วฒันธรรม	และภาษาทีแ่ตกต่างกันของประชาชนของเรา	ยดึมัน่ในค่านยิมร่วม

เพื่อให้มีความเป็นหนึ่งในความหลากหลาย	 รวมถึงรับมือกับภัยคุกคามของลัทธิ 

สุดโต่งรุนแรงในทุกรูปแบบ

	 	 	 (๔)	 ประชาคมที่ส่งเสริมความมั่นคงท่ีครอบคลุมทุกมิติ	 ที่พัฒนา

ศกัยภาพในการรบัมอืกบัความท้าทายท่ีมอียูแ่ละทีก่�าลงัจะเกดิขึน้	ซึง่รวมถงึประเดน็

ความมั่นคงรูปแบบใหม่	 โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้าม

พรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

	 	 	 (๕)	 ภูมิภาคที่แก้ไขความแตกต่างและข้อพิพาทโดยสันติวิธี	 

รวมถึงการละเว้นการขู่ที่จะใช้หรือการใช้ความรุนแรง	 และใช้กลไกการระงับข้อ

พิพาทอย่างสันติในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ	

ส่งเสริมกิจกรรมการทูตเชิงป้องกัน	และข้อริเริ่มเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้ง

	 	 	 (๖)	 ภูมิภาคที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง	 ตลอดจนการสนับสนุนความพยายามระดับโลกในการลดอาวุธ	 

การไม่แพร่ขยายและการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อสันติ

	 	 	 (๗)	 ภูมิภาคที่ส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือทาง

ทะเลเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและภายนอก	 ผ่านกลไกของอาเซียน

และกลไกที่อาเซียนมีบทบาทน�า	 และรับรองสนธิสัญญา	 และหลักการทางทะเลที่

เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

	 	 	 (๘)	 ประชาคมทีเ่สรมิสร้างความเป็นหนึง่เดยีวกนั	ความแน่นแฟ้น	

และความเป็นแกนกลางของอาเซียน	 รวมถึงยังคงเป็นแรงผลักดันหลักในการสร้าง

โครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค	โดยตั้งอยู่บนกลไกที่อาเซียนมีบทบาทน�า

	 	 	 (๙)	 ประชาคมที่ส่งเสริมความร่วมมือกับคู ่เจรจาอย่างลึกซึ้ง	 

การปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก	และเปิดรับหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ	เพื่อความสัมพันธ์
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ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ร่วมกัน	 รวมถึงร่วมกันตอบสนองอย่างสร้างสรรค ์
ต่อประเด็นและพัฒนาการในระดับโลกที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วม

  (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 	 	 ภายในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๕	 ประชาคมเศรษฐกิจของเราจะต้องมี										
การรวมตวักนัอย่างลกึซึง้มคีวามเป็นเอกภาพ	มคีวามสามารถในการแข่งขนั	มพีลวตั	
และมคีวามหลากหลาย	รวมทัง้มคีวามเชือ่มโยงและความร่วมมอืจากแต่ละภาคส่วน
ที่เพิ่มขึ้น	 และเป็นประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง	 ทุกคนมีส่วนร่วม	 มีประชาชนเป็น
ศนูย์กลาง	และเป็นส่วนหนึง่ของเศรษฐกจิโลก	โดยด�าเนนิงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวทาง
ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้ง	ที่สนับสนุน
และคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ผ่านการค้าขาย	การลงทุน	การจ้างงาน
ที่เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถของภูมิภาคในการตอบสนองต่อความท้าทาย
และแนวโน้มของโลก	 ส่งเสริมการเป็นตลาดเดียวจากการมีความตกลงเกี่ยวกับ 
การค้าขายสนิค้าและขจดัอปุสรรคทางการค้าทีมิ่ใช่ภาษ	ีรวมท้ังความร่วมมอืท่ีลึกซ้ึง 
ยิ่งขึ้นในด้านบริการการค้าและความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายการลงทุน	 แรงงาน
มีฝีมือนักธุรกิจ	และเงินทุน

	 	 	 (๒)	ประชาคมทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนั	มคีวามก้าวหน้าทาง
นวัตกรรม	และมีพลวัตซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตเชิงผลผลิต	ผ่านการใช้ประโยชน์
ของความรู้และนโยบายที่ส่งเสริมนวัตกรรม	 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวด้วย 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยดีจิทิลั	ส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาล
หลักกฎหมายทีโ่ปร่งใสและตอบสนอง	ตลอดจนกลไกระงบัข้อพิพาททีม่ปีระสทิธภิาพ	
และมีวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก

	 	 	 (๓)	ความเชื่อมโยงที่มากขึ้นและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	ๆ	
ที่มีการพัฒนากรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค	 รวมทั้งนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของ

ภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจ
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	 	 	 (๔)	ประชาคมที่แข็งแกร่ง	ทุกคนมีส่วนร่วม	ท�าเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอภาค

และการเจริญเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วม	เป็นประชาคมที่มีนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจ

ขนาดกลาง	ขนาดย่อม	และรายย่อยทีม่ปีระสทิธภิาพ	และร่วมมอืกนัเพ่ือลดช่องว่าง

การพัฒนา	 และเป็นประชาคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ	 มีความร่วมมือและโครงการด้านการพัฒนาระดับ 

อนุภูมิภาค	และมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่อขจัดความยากจน

	 	 	 (๕)	 การด�าเนินการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภาคีภายนอก

ด้วยวิธีการทีเ่ป็นระบบและสอดคล้องกนัยิง่ขึน้	และยงัคงเป็นผูขั้บเคลือ่นการรวมตัว

ทางเศรษฐกจิของเอเชยีตะวนัออกทีค่งความเป็นศนูย์กลางและมคีวามส�าคญัรวมท้ัง

เป็นอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว	 และมีบทบาทและเสียงที่มากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก 

ในการจัดการและรับมือกับประเด็นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  (๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

	 	 	 ในปี	ค.ศ.	๒๐๒๕	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของเรา

จะเป็นประชาคมท่ีมปีฏสัิมพนัธ์กบัประชาชน	และประชาชนได้รบัประโยชน์	รวมทัง้

ทุกคนมีส่วนร่วม	 มีความยั่งยืน	 แข็งแกร่งและพลวัต	 โดยด�าเนินงานเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งแนวทางดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	ประชาคมทีมุ่ง่มัน่	ประชาชนมส่ีวนร่วม	และมคีวามรับผดิชอบ

ต่อสังคม	ผ่านกลไกที่เชื่อถือได้	และทุกคนมีส่วนร่วม	 เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ในอาเซียนโดยยึดหลักธรรมภิบาล

	 	 	 (๒)	ประชาคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม	ซึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	

การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตร	ี 

เด็ก	เยาวชนผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	แรงงานข้ามชาติ	หรือกลุ่มที่เปราะบางและชายขอบ
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	 	 	 (๓)	ประชาคมท่ีมคีวามยัง่ยนื	ทีส่นบัสนุนการพฒันาทางสงัคมและ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ในปัจจุบันและอนาคตของประชาชน

	 	 	 (๔)	ประชาคมที่แข็งแกร่ง	ที่มีความสามารถและสมรรถนะในการ

ปรบัตวัและตอบสนองต่อความเปราะบางทางสงัคมและความอ่อนแอทางเศรษฐกจิ	

ปัญหาภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ตลอดจนภัยคุกคามและ 

ความท้าทายต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

	 	 	 (๕)	ประชาคมที่มีพลวัตและปรองดอง	 ตระหนักและภูมิใจใน 

อตัลกัษณ์	วฒันธรรมและมรดกทีเ่สรมิสร้างความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริม

ประชาคมโลกในเชิงรุกได้
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ส่วนที่ ๓

สถานการณ์ในประเทศเมียนมา





ส่วนที่ ๓

สถานการณ์ในประเทศเมียนมา

 เมียนมาหนึ่งในประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความส�าคัญ

ทัง้ในด้านภูมิศาสตร์ท่ีตัง้ โดยเป็นประตเูชือ่มต่อเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กบัเอเชียใต้ 

และเข้ากับเอเชียตะวันออกโดยมีประเทศจีนเป็นส่วนส�าคัญ ตลอดทั้งเป็นประตู

ทางออกไปสูต่ะวนัออกกลางและยโุรปซึง่เมยีนมาเป็นประเทศทางผ่านของการเชือ่ม

ต่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้า อีกท้ังเมียนมายังคงมีทรัพยากรธรรมชาติ

จ�านวนมากทีเ่ป็นความต้องการจากหลายๆประเทศ โดยในเอกสารการศกึษาเฉพาะ

กรณีฉบบันี ้ผูเ้ขยีนได้หยบิยกวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเมยีนมาหลังการรัฐประหารใน

เมียนมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่อาจมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้าง

ประเด็นความท้าทายต่อประชาคมความมั่นคงอาเซียนโดยล�าดับเหตุการณ์ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา

 จุดเริ่มต้นของสถานการณ์เกิดขึ้นภายหลังจากผลการเลือกตั้งเมียนมา  

ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จบลงด้วยชัยชนะของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) น�าโดยหัวหน้าพรรค

อย่าง นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ ๖ ปีท่ีแล้ว พรรคการเมืองโดยพลเรือนยังคงครอง 

ความนิยมส่วนใหญ่ในประเทศ การเลือกตั้งปี ๒๕๖๓ เกิดค�าวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง

ตั้งแต่ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง เมื่อกองทัพกล่าวหาว่าพรรครัฐบาลอาจก�าลังพยายาม 

โกงเลือกตั้ง จากการยกเลิกหน่วยเลือกตั้งในหลายที่ด้วยเหตุผลเรื่อง เกรงกลัว 

ต่อปัญหาความขัดแย้งเรื่องชนกลุ่มน้อย หรือการสั่งห้ามออกจากบ้านเนื่องจากการ

ลอ็กดาวน์เพือ่การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควดิ-๑๙ กองทพัเรยีกร้องให้เลือ่น

การเปิดการประชุมสภาครั้งแรก ที่เดิมนัดไว้ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ออกไป

ก่อน พร้อมกับกดดนัให้ กกต. และตวัแทนพรรครฐับาลออกมาชีแ้จงถงึความไม่ชอบ
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มาพากลในการเลือกตั้งเมื่อปลายปี ๒๕๖๓ ประชาชนกลุ่มฝักใฝ่กองทัพเกิดการ 

ต่อต้านผลการเลือกตั้ง๑๒

 โดยในวนัที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ สถานโีทรทัศน์ของกองทัพเมยีนมาได้ออก

รายงานว่า กองทัพได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว และจะเข้าควบคุมประเทศ

นาน 1 ปี หลังจากส่งทหารไปควบคุมตัวออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา  

วิน มินต์ ประธานาธิบดีเมียนมา และแกนน�าระดับสูงของพรรคอีกหลายคน รวมถึง

การส่งก�าลังทหารไปควบคุมตัวมุขมนตรีในภูมิภาคต่าง ๆ๑๓ และออกแถลงการณ์ 

ว่าจะจัดการเลือกตั้งภายหลังสิ้นสุดประกาศภาวะฉุกเฉิน ๑ ปี ชาวเมียนมาได ้

รวมตวัชมุนมุต่อต้านการควบคมุอ�านาจของกองทพั ทีภ่าคย่างกุง้ กรุงเนปยดีอ และ 

ภาคมัณฑะเลย์ โดยการชุมนุมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคย่างกุ้งมีผู้เข้าร่วมหลายพันคน 

เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้น�าที่มาจากการเลือกตั้งและยุติการปกครองของกองทัพ๑๔  

ชาวเมยีนมายงัคงด�าเนนิการประท้วงกองทัพอย่างต่อเนือ่ง เจ้าหน้าท่ีต�ารวจทีป่ฏบิติั

หน้าที่ควบคุมการชุมนุมได้มีการเพิ่มมาตรการตั้งแต่การฉีดน�้าสลายการชุมนุม 

ถึงการใช้กระสุนจริง

 ภายหลังจากนั้นไม่นานได้มีการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นในเมียนมา ซึ่งสื่อ 

หลายส�านักทัว่โลกกล่าวขานว่าเป็นวนันองเลอืดทีส่ดุ เพราะมกีารรายงานออกมาว่า

มีผู ้ประท้วงถูกจับกุมตัวเพิ่มมากขึ้นถึง ๑,๖๐๐ ราย และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 

๓๒๐ ราย๑๕ การประท้วงยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละ ท่ามกลางสถานการณ์

ความตึงเครียดในทางการเมืองของเมียนมา 
๑๒ The Momentum.2564.รัฐประหารเมียนมา 2564 อ�านาจอธิปไตยที่ไม่ได้เป็นของประชาชน.ออนไลน์. 
สืบค้นเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://themomentum.co/myanmar-army-coup-de-
tat-2021/
๑๓  Thai PBS News. 2564. “กองทัพเมียนมา” รัฐประหาร ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 ปี.ออนไลน์. 
สืบค้นเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://news.thaipbs.or.th/content/300927
๑๔   ส�านักข่าวกรองแห่งชาต.ิ๒๕๖๔.ชาวเมยีนมาชมุนมุต่อต้านการควบคมุอ�านาจของกองทพั.ออนไลน์.สบืค้น
เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://www.nia.go.th/niaweb59/page-search.asp?m=r&t=
๑๕ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.(๒๕๖๔).จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วงในเมียนมาเพิ่มเป็น 320 คน. 
ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://www.nia.go.th/niaweb59/
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ในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๔ สภาแห่งชาตชิัว่คราว CRPH หรอืรฐับาลทีม่าจาก

การเลอืกตัง้ก่อนการรัฐประหาร ปลดลอ็กกองก�าลงัชาตพินัธุ ์ให้สามารถสูร้บกับกองทพั

ของเมยีนมาได้โดยชอบตามกฎหมาย ท�าให้เกดิการสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุต่์างๆ 

ต่อกองทัพเมียนมาได้โดยตรง๑๖ และได้ประกาศได้ประกาศตั้งรัฐบาลเอกภาพ 

แห่งชาต ิ(National Unity Government: NUG) ขึน้ โดย NUG จะท�าหน้าทีร่ฐับาลเงา 

ประกอบด้วยบุคลากร ๒๖ คน มีประธานาธิบดี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ รองประธานาธิบดี 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและรองรัฐมนตรี ๑๑ กระทรวง อีก ๒๒ คน CRPH ต้องการ

ให้นานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศรับรองรัฐบาลเงาชุดนี้ ให้เป็น

รัฏฐาธิปัตย์ของเมียนมาอย่างเป็นทางการ และให้คว�่าบาตรสภาท่ีปรึกษาแห่งรัฐ 

(SAC) ที่ตั้งขึ้นมาโดยกองทัพเมียนมา ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย และเป็น

องค์กรนอกกฎหมาย NUG ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยอ้างอ�านาจตามธรรมนูญสหพันธรัฐ

ประชาธิปไตย (Federal Democracy Charter) ที่ CRPH ได้ประกาศใช้แทน

รัฐธรรมนูญเมียนมา ฉบับปี ๒๐๐๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในวันที่ ๑๖ 

เมษายน ๒๕๖๔ CRPH ได้ออกประกาศ ๒ ฉบับ ฉบับแรก เป็นประกาศเลขที่ 

๒๓/๒๐๒๑ รายชื่อบุคคลในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และฉบับที่ ๒๔/๒๐๒๑  

รายชื่อรองรัฐมนตรี ๑๒ ต�าแหน่ง CRPH พยายามอธิบายว่า โครงสร้างของ NUG 

เป็นการผสมผสานกนัของกลุม่บคุคลทีห่ลากหลาย ทัง้ในด้านวชิาชพี ความสามารถ 

ประสบการณ์ และที่ส�าคัญที่สุด คือ “ชาติพันธุ์”๑๗ 

หลังเกิดการเผาโรงงานของนักธุรกิจจีนในกรุงย่างกุ้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔ สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ (SAC) ได้ประกาศกฏอัยการศึกในหลายพื้นที่ 

ก�าลงัทหารจ�านวนมากถกูส่งมาประจ�าการ ทัง้ในย่างกุง้และมณัฑะเลย์ และเป็นก�าลัง

๑๖ The MATTER. ๒๕๖๔. ครบรอบ 2 เดือนรัฐประหารเมียนมา ย้อนเหตุการณ์จากวันยึดอ�านาจรัฐบาล

ประชาธิปไตย สู่การปราบปรามผู้ประท้วงบนท้องถนน. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แหล่งที่มา 

https://thematter.co/brief/139551/139551

๑๗ ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์.๒๕๖๔. “รัฐบาลเงา”ของเมียนมา”.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แหล่งที่มา 

https://thaipublica.org/2021/04/pundop27/
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หลักในการจัดการกับผู้ชุมนุม ซึ่งหลังจากหลังการรัฐประหารผ่านไป ๑ เดือน  

กองก�าลังติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวแสดงท่าทีของตนเองออกมา 

โดยก่อนรัฐประหารภาพโดยรวมของกองก�าลังชาติพันธุ์ในเมียนมา แบ่งได้เป็น  

๒ กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย กลุ่มท่ีรวมตัวกันในนามคณะท�างานกระบวนการ

สันติภาพ(PPST : Peace Process Steering Team) เป็นกองก�าลังที่ได้ลงนามใน

สัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) กับรัฐบาลเมียนมาไปแล้ว ประกอบด้วยกองก�าลัง

ของ ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (RCSS/SSA) สหภาพ 

แห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) พรรคปลดปล่อยอาระกัน (ALP) แนวร่วมแห่งชาติชิน 

(CNF) เป็นต้น และ กองก�าลังชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้เซ็น NCA กับรัฐบาล รวมตัวกัน 

ในนาม FPNCC : Myanmar Peace Commission and Federal Political  

Negotiation Consultative Committee เช่น กองทัพสหรัฐว้า (UWSA) กองทัพ

เอกราชคะฉิน่ (KIA) กองทพัอาระกนั (AA) พรรคก้าวหน้ารฐัฉาน (SSPP/SSA) เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีกองก�าลงัของตนเอง โดยยงัไม่ได้เซน็ NCA กบัรฐับาลและไม่ได้เข้าไป

รวมอยู่กับกลุ่ม FPNCC ส่วนใหญ่ตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่ของตน เคยมีการปะทะกับ 

กองทพัพม่า แต่ไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นข่าว กองก�าลงัเหล่านี ้เช่น กองทพัปลดปล่อย

โรฮิงญาแห่งอาระกัน(Arakan Rohingya Salvation Army : ARSA) ในรัฐยะไข่ 

แนวร่วมปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงแดง (Karenni National People’s  

Liberation Front : KNPLF) ในรัฐคะยา เป็นต้น๑๘

กองก�าลังของกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Armed Organizations หรือ EAOs) 

ต่อสูก้บักองทพัพม่ามาหลายสบิปี แม้จะไม่ได้มอีาวธุทีท่นัสมยัท่ีสดุ แต่มทีัง้อาวุธและ

ทหารที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี กองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม โดยเฉพาะ 

KNU ของกะเหรี่ยงออกแถลงการณ์ต่อต้านรัฐประหาร ประกาศจะยืนเคียงข้าง

ประชาชน และสนับสนุนขบวนการอารยะขัดขืนอย่างเต็มท่ีท่าทีของกลุ่มชาติพันธุ์

ส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างประชาชน แม้แต่กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและไม่ได้
๑๘ ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์.๒๕๖๔.กองทัพชาติพันธุ์…ตัวแปรส�าคัญในเมียนมา.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://thaipublica.org/2021/03/pundop22/

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ในเมียนมา30



ต้องการเข้าไปข้องเกี่ยวกับการเมืองภายในพม่าอย่างกลุ่ม KIO ของกะฉิ่น ก็ยังออก

แถลงการณ์แสดงจุดยืนสนับสนุนประชาชนที่ออกมาเดินขบวนประท้วง๑๙

โดยในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กองก�าลังใหม่ของโลก ที่ก่อตั้ง 

โดยรัฐบาลเงาของเมียนมา หรือรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติ (The National Unity 

Governmemt — NUG) คือ กองก�าลังพิทักษ์ประชาชน หรือ The People’s 

Defense Froce (PDF) ส่วนใหญ่คือคนวัยหนุ่มสาว อายุเฉลี่ยตั้งแต่ ๑๘ ถึง ๔๐ ปี 

ลกัษณะของคนในกองก�าลงัมาจากต่างชนชัน้ในสงัคม ตัง้แต่นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

อดีตครู หมอ พยาบาล ดารา นางแบบ คนดังในสังคม ยันไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

พลเรือนของรัฐบางส่วน ฐานหรือค่ายฝึกที่รับตัวเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าไปฝึก

มีหลายที่มาก ส่วนใหญ่จะกระจายตัวเป็นชุดๆ ชุดละ ๓๐-๕๐ คน ส่วนใหญ่อยู่ใน

พื้นที่ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNU (The Karen National Union)  

กลุ่มกองทัพอิสระภาพคะฉิ่น (Kachin Independent Army - KIA) และ กองทัพ

รฐัฉาน (Shan State Army - SSA) หนึง่ในค่ายฝึกหลายๆ ทีแ่น่ชดัแล้ว คอื ฐานอฮุคูี  

ในเขตพื้นท่ี อ.วาเลย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้ามพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก  

ของไทย๒๐

๑๙ มติชนออนไลน์.๒๕๖๔.กลุ่มชาติพันธุ์กับการวิกฤตในพม่า.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่ง

ที่มา https://www.matichon.co.th/columnists/news_2631013
๒๐ ศรีนาคา เชียงแสน.๒๕๖๔.เจาะลึก ค่ายฝึกกองก�าลังพิทักษ์ประชาชน: PDF เมียนมา.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ 

๓ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://thaipublica.org/2021/06/peoples-defense-froce-pdf/
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ภาพที่ ๑ การแสดงต�าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ สู้รัฐบาลเมียนมา  

   ที่มา https://www.posttoday.com/world/649456

และในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้บังคับ

บัญชาทหารสูงสุดและผู้น�ารัฐประหารเมื่อวันที่ ๑ ก.พ.ที่ผ่านมา ประกาศตัวเป็น

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเมียนมา หลังจากโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของ 

นางออง ซาน ซูจี ได้ส�าเร็จ พร้อมประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในเดือน 

ส.ค. ๒๕๖๖ พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้

รฐับาลชัว่คราวทีเ่พิง่ประกาศตัง้ขึน้เม่ือวนัที ่ ๓๑ ก.ค. พร้อมทัง้ระบวุ่า รฐับาลชดุใหม่ 

ของเมียนมาพร้อมที่จะท�างานร่วมกับผู้แทนพิเศษของอาเซียน๒๑

๒๑ กรุงเทพธุรกิจ.๒๕๖๔.‘มิน อ่อง หล่าย’ ประกาศจัดเลือกตั้งใน 2 ปี หลังตั้งตัวเองนั่งนายกฯ.ออนไลน์.

สืบค้นเมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952336
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๓.๒ ท่าทีของต่างประเทศต่อวิกฤตการณ์ในเมียนมา๒๒

 ๒.๑ สหประชาชาติ (UN) 

  มีการด�าเนินการมาตรการทางการทูต โดยคณะมนตรีความมั่นคง 

เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว นางอองซาน ซูจีและผู้ถูกควบคุมตัวคนอื่น ๆ และออก

แถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วง และสนับสนุน 

กลุม่อาเซยีนให้ด�าเนนิการแก้ไขวกิฤต รวมไปถงึส่งผู้แทนพิเศษเลขาธกิารใหญ่เยอืน

ประเทศเอเชียเพื่อหารือวิกฤตการณ์พม่า 

 ๒.๒ สหภาพยุโรป (EU)

  มีการด�าเนินการทั้งทางด้านการทูตและการออกมาตรการลงโทษ  

โดยมาตรการด้านการทูตร่วมกับชาติอื่นๆให้เปิดประชุมสมัยพิเศษ คณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทนัท ีคนือานาจให้รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ ขอให้ปล่อยตัวผู้ท่ีถูกควบคมุตัวอย่าง

ไม่เป็นธรรม รวมทัง้เคารพสทิธมินษุยชนและหลักนติิธรรม ส่วนมาตรการการลงโทษ

จะด�าเนินการผ่านรูปแบบการคว�่าบาตรบริษัทธุรกิจของกองทัพ 

 ๒.๓ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�าของโลก (G7)

  ด�าเนนิการออกแถลงการณ์ประณามกองทัพเมยีนมา โดยรัฐมนตรีต่าง

ประเทศของกลุ่มประเทศ G7 จากแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น อังกฤษ 

สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็นห่วงผู้นาทางการเมือง นักเคลื่อนไหวภาค

ประชาสังคมที่ถูกกักขัง รวมถึงนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา และ

นายอูวินมยิน อดีตประธานาธิบดีเมียนมา

๒๒ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.๒๕๖๔.ประชาคมโลกจะรับผิดชอบในการคุ้มครองพม่าอย่างไร?.ออนไลน์.สืบค้น

เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.the101.world/responsibility-to-protect/
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 ๒.๔ สหรัฐอเมริกาฯ (USA)

  การด�าเนนิการของสหรฐัฯชาตมิหาอ�านาจทีม่อีทิธพิลต่อหลายประเทศ 
ได้ด�าเนินการลงโทษเมียนมาขั้นรุนแรงโดยเริ่มจากการอายัดเงินส�ารองรัฐบาล 
พม่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ อายัดทรัพย์ครอบครัวมิน อ่อง หล่าย รวมไปถึง
การด�าเนินการทางการทูตผ่านการประณามการรัฐประหาร ร่วมกับอังกฤษในการ
ร่างแถลงการณ์คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประนามการรัฐประหาร

 ๒.๕. จีน (China)

  การแสดงออกของจีนมีลักษณะครึ่ งๆกลางๆโดยเรียกการ 
รัฐประหารว่า ‘การปรับ ครม. ครั้งส�าคัญ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาภายใต้
กรอบรัฐธรรมนูญ ประกาศสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาพม่า  
แต่อย่างไรก็ตามจีนก็ยังมีบทบาทในการสนับสนุนเมียนมาผ่านการใช้สิทธิยับยั้ง 
การประนามการรัฐประหารของสหประชาชาติ ทั้งนี้การแสดงออกดังกล่าวของจีน
มีขึ้นเพราะผลประโยชน์ของประเทศตนเห็นได้จากเรียกร้องให้รัฐบาลทหารรับ
ประกันความปลอดภัยชาวจีนและผลประโยชน์ของจีนในพม่าเมื่อถูกโจมตี 
โดยผู้ประท้วง

 ๒.๖ รัสเซีย (Russia)๒๓ 

  รัสเซียเป็นเพียงประเทศเดียวที่ส่งผู้แทนระดับรัฐบาลเข้าร่วมพิธีวัน 
ก่อตั้งกองทัพเมียนมาที่กรุงเนปิดอว์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม สะท้อนนัยของ ‘การให้
ความชอบธรรมต่อความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ของกองทัพเมียนมาที่ยึดอ�านาจรัฐบาล
พลเรือน’ ซึ่งท่าทีของรัสเซียครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในฐานะ
ที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันแบบ ‘เงียบๆ’ มานานกว่าครึ่งศตวรรษ ตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมารัสเซียให้ความส�าคัญกับเมียนมาเป็นอย่างมาก
๒๓ พงศ์พล ชื่นเจริญ.๒๕๖๔.รัสเซียกับท่าทีที่สวนทางประชาคมโลก ท�าไมกองทัพเมียนมาจึงยกให้เป็น

มิตรแท้.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://thestandard.co/russia-opposite-at-

titude-to-world-community/
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๓.๓ การด�าเนินการของอาเซียนต่อเมียนมา

 โดยในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส�านักเลขาธิการอาเซียนออกแถลงการณ์ 

ว่าด้วยข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในเมียนมา โดยระบุว่า ชาติสมาชิก

อาเซยีนได้ตดิตามประเดน็ดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ และเรยีกร้องให้เมียนมาตระหนกัถงึ

หลกัการพ้ืนฐานและวตัถปุระสงค์ของอาเซยีนตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรอาเซยีน ค�านงึ

ถึงหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและธรรมาภิบาล การเคารพและปกป้องสิทธิ

มนษุยชน และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานการมเีสถยีรภาพทางการเมอืงของสมาชกิอาเซยีน

เป็นสิ่งส�าคัญต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงและความมั่งคั่งของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 

อาเซียนสนับสนุนให้มีการหารือกันเพื่อสร้างความปรองดอง และให้สถานการณ์ 

กลบัสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของประชาชนเมยีนมาเป็นหลกั๒๔

 ประเทศสมาชกิในประชาคมอาเซยีนอย่างมาเลเซยีได้มกีารออกมาเรยีกร้อง

ให้เมียนมาด�าเนินการตามแนวทางของอาเซียนเพ่ือคลี่คลายปัญหาการเมืองใน

ประเทศ น�าโดย ดาโต๊ะ ซร ีฮชิมัมดุดนิ ตุน ฮสุเซน็ รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศ

ของมาเลเซีย แสดงท่าทีระหว่างร่วมประชุม รัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน 

สมัยพิเศษ ผ่านระบบ Video Conference โดยต้องการให้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุม

ทางการเมือง และรื้อฟื้นประชาธิปไตยในเมียนมา เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่อาจน�า

ไปสู่ความไม่มั่นคงในภูมิภาค โดยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหากสถานการณ์ควาไม่สงบ 

ที่เกิดขึ้นในเมียนมายังไม่ลดลง อาเซียนต้องตระหนักว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ�้ารอย

เดิม และเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค 

และขอให้เมียนมาหลีกเลี่ยงความตึงเครียด ซึ่งอาจเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการ

แทรกแซงจากต่างประเทศ๒๕

๒๔ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.๒๕๖๔.แถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ในเมียนมา.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ 

๒ กันยายน ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://www.nia.go.th/niaweb59/page-search.asp?m=r&t=
๒๕ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.(๒๕๖๔).มาเลเซียเรียกร้องให้เมียนมาด�าเนินการตามแนวทางของอาเซียนเพื่อ

คลี่คลายปัญหาการเมืองในประเทศ. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ แหล่งที่มา https://www.

nia.go.th/niaweb59/page-search.asp?CSRFToken=683475381&txtkw+
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 ภายหลังจากการเรียกร้องของประเทศสมาชิกให้อาเซียนแสดงท่าทีหรือ

ด�าเนินแก้ไขปัญหา บรูไนซึ่งท�าหน้าที่ประธานอาเซียนประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ สมเด็จ 

พระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนทรงเป็นประธานการประชุม 

ที่ประชุมสุดยอดผู ้น�าอาเซียนวาระพิเศษ ที่ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน 

ในกรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี ได้เหน็ชอบในฉันทามติ ๕ ข้อในการหาทางออก

จากวิกฤตความรุนแรงในเมียนมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้๒๖ 

 ๑. จะต้องยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันที และทุกฝ่ายจะต้องใช ้

ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่

 ๒. การเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้น เพื่อหา

ทางออกอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

 ๓. ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอ�านวยความสะดวกเป็นสื่อกลาง 

ของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน

 ๔. อาเซยีนจะให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมผ่านทางศนูย์ประสานงาน

อาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ (AHA)

 ๕. ทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพ่ือพบปะกับ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้อาเซียนได้มีการแต่งตั้ง นายอีริวาน ยูซอฟ (Erywan Yusof) 

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนที่สองของบรูไน เป็นผู้แทนพิเศษของอาเซียน 

ท�าหน้าที่ตามฉันทามติ ๕ ประการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์เมียนมาที่อาเซียนได้เรียก

ร้องร่วมกัน โดยมภีารกจิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจกบัผู้มส่ีวนได้เสียทุกภาคส่วน 

และหาแนวทางเพื่อให้ได้ก�าหนดเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติหน้าที่ตามฉันทามติ 

๒๖ พสิษฐ์ คงคุณากรกุล.๒๕๖๔.ผู้น�า-ผู้แทนชาติในอาเซียนบรรลุ ‘ฉันทามติ 5 ข้อ’ เพื่อยุติความรุนแรงใน

เมียนมา และปูทางสู่การเจรจา.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://thestandard.

co/asean-reach-five-consensus-end-violence-in-myanmar/
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เฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

ต่อเมียนมา ทั้งนี้การจัดตั้งผู้แทนพิเศษของอาเซียนครั้งนี้นั้นประชาคมระหว่าง

ประเทศ อาทิ สหประชาชาติ (UN) สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรป (EU) แสดง

ความยนิดต่ีอการแต่งตัง้ผูแ้ทนพเิศษของอาเซยีน และพร้อมจะสนบัสนนุการปฏิบติั

ภารกิจของผู้แทนพิเศษอาเซียน ทั้งนี้ทางการอาเซียนยังคงรอให้รัฐบาลเมียนมา 

ภายใต้สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) อนุญาตให้ดาโต๊ะ อีริวาน ยูซอฟ พบหารือกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองทุกกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการก�าหนดห้วงเวลา 

ที่ชัดเจน
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ส่วนที่ ๔

วิเคราะห์แนวโน้ม ความท้าทายและผลกระทบ

ต่อประชาคมอาเซียนและประเทศไทย





ส่วนที่ ๔

วิเคราะห์แนวโน้ม ความท้าทายและผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน

และประเทศไทย

 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมากรณีการรัฐประหารของกองทัพในวันท่ี	

๑	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๖๔	ได้ส่งผลกระทบทัง้ภายในประเทศเมียนมา	ประเทศเพือ่นบ้าน	

โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในมิติต่าง	ๆ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ แนวโน้มสถานการณ์

 ๑. มิติการเมือง

  ๑.๑ การเมืองภายในประเทศเมียนมา

  วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา	 จากกรณีการยึดอ�านาจ

ของกองทัพ	 เมื่อวันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 อาจมีแนวโน้มว่าอ�านาจและ 

การปกครองของประเทศเมยีนมานัน้ยงัคงอยูภ่ายใต้รัฐบาลของกองทพั	และลกัษณะ

ในการแสดงออกของประชาชนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์	 อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือ 

ลดการเผชิญหน้าและลดการสญูเสยีเพือ่ไม่ให้จ�านวนของกลุม่ทีต่่อต้านรฐับาลทหาร

นั้นมีจ�านวนน้อยลง	 ซึ่งจะอาศัยพื้นที่ออนไลน์เข้ามามีส่วนส�าคัญต่อการแสดงออก

โดยอาศัยประชากรชาวเมียนมาทีอ่ยูป่ระเทศอืน่เข้ามาเป็นส่วนส�าคญัเพราะภายใน

ประเทศได้ถูกควบคุมโซเชียล	 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยท่ีไปเพ่ิมแรงกดดันต่อรัฐบาลของ 

กองทัพที่จัดตั้งขึ้น	 ท�าให้รูปแบบการจัดการหรือรับมือต่อประชาชนจึงมีรูปแบบ 

ที่ปรับเปลี่ยนไป	

	 	 ส�าหรับการเลอืกตัง้ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๖	ตามทีพ่ล.อ.อาวโุส	มนิ	อ่อง	หล่าย	

ได้ประกาศไว้นั้น	 อาจมีจ�านวนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมชิงชัยจ�านวนน้อยลง	 

เพราะก่อนการเลือกตั้ง	พล.อ.อาวุโส	มิน	อ่อง	หล่าย	อาจจะใช้อ�านาจของรัฐบาล

ช่ัวคราวในปัจจุบนัเพือ่ยบุพรรคของนางอองซาน	ซจู	ีรวมถงึพรรคทีใ่ห้การสนบัสนนุ
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นางอองซาน	 ซูจีน	 และระยะเวลาในการจัดการเลือกต้ังตามที่เคยบอกไว้ของ

พล.อ.อาวุโส	มิน	อ่อง	หล่าย	นับจากปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ไปอีก	๒	ปีนั้นอาจมีการปรับ

เปลี่ยนระยะเวลา	 เนื่องจากการเลือกตั้งมักเกิดขึ้น	๓	ปีหลังเกิดเหตุรัฐประหารยึด

อ�านาจและการท่ีกองทพัเมยีนมาบอกว่าจะจดัการเลอืกตัง้ภายในเวลา	๒	ปี	นบัจาก

นี้ไปจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ	จนกว่ามีการประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมา๒๗

	 	 ท้ายท่ีสดุแนวโน้มทีอ่าจเกดิขึน้กบัเมยีนมาในอนาคตอาจมิใช่การเลือก

ตั้งตามที่	พล.อ.อาวุโส	มิน	อ่อง	หล่าย	ได้กล่าวไว้	แต่อาจจะเกิดการรัฐประหารซ้อน

ขึ้นได้หากการแบ่งผลประโยชน์ท่ีมีภายในกองทัพเริ่มไม่ลงตัว	 อีกทั้งก่อนหน้านี้	

พล.อ.อาวุโส	 มิน	 อ่อง	 หล่าย	 แต่งตั้งนายทหารรุ่นใหม่ให้มีต�าแหน่งระดับนายพล	

และมีหน้าทีคุ่มก�าลงัและคมุอาวธุยทุโธปกรณ์	โดยเฉพาะต�าแหน่งท่ีหลายฝ่ายจบัตา

คือ	ต�าแหน่งของ	จอ	ซาร์	ลิน	ซึ่งถือเป็นนายพลที่อายุน้อยที่สุดในกองทัพ	ด้วยวัย

เพยีง	๔๙	ปี	และยงัเป็นนกัเรยีนนายร้อยรุน่ท่ี	๓๕	ซ่ึงถอืว่าเด็กมาก	ดังนัน้ในอนาคต

มีความเป็นไปได้หากคะแนนความนิยมในตัวของ	พล.อ.อาวุโส	มิน	อ่อง	หล่าย	เกิด

ลดลงกลุ่มนายทหารระดับสูงในกองทัพที่ถูกข้ามหัว	 (รุ่น	๒๔-๒๗)	อาจจะรวบรวม

ก�าลังกันและท�ารฐัประหารซ้อน๒๘	ผลทีต่ามมาหลงัจากการฐัประหารซ้อนอาจจบลง

สองแบบ	กล่าวคือ	แบบแรกกลุ่มทหารที่รัฐประหารชุดใหม่อาจจะด�าเนินการคล้อย

ตามทีน่านาชาตกิดดนัหรือเสนอ	เพือ่ให้ประเทศเป็นทีย่อมรบัและคนือ�านาจของการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยคืนให้ประเทศ	 ส่วนแบบท่ีสองคือการด�าเนินการตาม

แนวทางของพล.อ.อาวุโส	มิน	อ่อง	หล่าย	สนใจชาติพันธมิตรแค่บางประเทศเท่านั้น

เพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว

๒๗	กรุงเทพธุรกิจ.๒๕๖๔. ‘สหรัฐ’หารือ’อาเซียน’ผ่าวิกฤตการเมืองเมียนมา. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๓ กันยายน 

๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952486
๒๘	ปิติ ศรีแสงนาม.๒๕๖๔. 4 ฉากทัศน์ชี้อนาคตเมียนมา กับบทบาทไทยและอาเซียนในการคลี่คลายวิกฤต

การเมอืง.ออนไลน.์สบืค้นเม่ือ ๗ กนัยายน ๒๕๖๔,แหล่งท่ีมา https://thestandard.co/worst-case-scenar-

io-myanmars-political-crisis/
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  ๑.๒ การเมืองภายในประเทศเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์

  ความรุนแรงระหว่างกองทัพและกลุ่มชาติพันธุ์อาจมีมากขึ้นเรื่อย	ๆ	

ภายหลังจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธอย่างน้อย	๑๐	กลุ่มในเมียนมา	ได้ประชุม

ออนไลน์กันเพือ่จบัมอืกนัตัง้	“กองก�าลงัสหพนัธรฐั”	พร้อมเผชญิหน้ากบักองทัพเมยีนมา

ยกระดับของความเป็นสงครามกลางเมืองยืดเยื้อในประเทศอย่างร้อนแรง๒๙  

การประกาศว่ามีศัตรูร่วมกันนั้นเป็นเสมือนจุดเชื่อมผนึกก�าลังหลังจากท่ีผ่าน 

กลุ่มต่าง	ๆ	ไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างอ�านาจได้	แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มชาติพันธุ์

ต่าง	ๆ	ยังมีประโยชน์ในพื้นที่ที่แต่ละกลุ่มควบคุมดูแล	ซึ่งบางครั้งมีการแย่งชิงพื้นที่ 

ผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างกัน	 ดังนั้นความเป็นเอกภาพของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ก็ยังคงอยู่ในระดับต�่า

  ๑.๓ การเมืองระหว่างประเทศ

	 	 ส�าหรับการด�าเนนิการของอาเซยีนต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเมยีนมา	

ภายหลังจากการประกาศฉันทามติ	๕	ข้อ	และการแต่งตั้งทูตพิเศษอาเซียน	เพื่อท�า

หน้าที่เจรจาตามฉันทามติ	 อาจถูกยืดระยะเวลาในการเข้าพบหรือเจรจาให้ประสบ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ซึ่งมีแนวโน้มที่อาเซียนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

ทูตพิเศษของอาเซียนเนื่องจากท่าทีของเมียนมามีการแสดงออกอย่างเด่นชัดว่า

ต้องการให้ทูตพิเศษน้ันเป็นตัวแทนท่ีมาจากประเทศไทย๓๐	 รวมไปถึงฝ่ายต่อต้าน

รฐับาลเองก็มท่ีาทีไม่ยอมรบัการแต่งตัง้ทูตพเิศษในครัง้นี้๓๑	ความส�าเรจ็ในการเจรจา

อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหรือกองทัพเมียนมาอาจจะรอให้ใกล้ถึงวาระของการ

เลอืกตัง้	เพือ่กอบโกยผลประโยชน์และสร้างฐานอ�านาจให้มากเพียงพอในระหว่างนี้

๒๙ ไทยโพสต์.๒๕๖๔.ยกระดบัสงครามระหว่าง กลุม่ชาตพินัธุก์บักองทพัพม่า.ออนไลน์.สบืค้นเมือ่ ๘ กนัยายน 

๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/98828 
๓๐ กรุงเทพธุรกิจ.๒๕๖๔.อาเซียนเลือกรมช.ต่างประเทศบรูไนเป็นทูตพิเศษเมียนมา.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952898 
๓๑ ไทยโพสต์.๒๕๖๔.ภาคประชาสังคมเมียนมาไม่ยอมรับทูตพิเศษอาเซียน.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน 

๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/112463 
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	 	 ทั้งนี้การแสดงท่าทีหรือบทบาทต่าง	ๆ	ของอาเซียนอาจมีส่วนมาจาก

การถูกกดดันจากนานาชาติซึ่งหนึ่งในนั้นคือมหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ	 ท่ีมีการแสดง

ท่าทไีม่สนับสนนุอย่างชดัเจนต่อการกระท�าของกองทัพเมยีนมา	รวมไปถงึการระงบั

การให้การช่วยเหลือทั้งหมดที่เคยมีให้แก่รัฐบาลเมียนมาก่อนหน้านี้๓๒	ซึ่งการแสดง

ท่าทีดังกล่าวอาจจะเข้มงวดและรุนแรงมากขึ้นหากเมียนมายังถูกปกครองภายใต้

รัฐบาลของกองทัพ	 และอาจผ่อนคลายหากเมียนมาการปกครองกลับมา

ประชาธิปไตย	 ซึ่งสวนทางต่อการแสดงออกจากทางประเทศจีนที่ไม่ได้ออกมา

ประณามถงึการประท�าของกองทพั	พยามยามแสดงให้เหน็ถงึความเป็นชาตพินัธมติ

ระหว่างจีนและเมียนมา	 เพื่อรักษาเสถียรภาพในผลประโยชน์ของจีนในเมียนมา	

เพราะส�าหรบัจนีนัน้เมยีนมาเป็นประเทศทีส่�าคญัของโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง

ของจนี	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	และรวมถึงท่าเรอืน�า้ลกึเจาะพย	ูในบรเิวณ

ของพ้ืนที่รัฐยะไข่	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา	

(CMEC)	 ซึ่งเป็นประตูออกสู่มหาสมุทรอินเดียของจีน	 และเปิดเส้นทางอ�านวย 

ความสะดวกของเส้นทางการน�าเข้าน�้ามันจากตะวันออกลางสู่จีน	 โดยไม่ต้องผ่าน

ช่องแคบมะละกาที่โดนสหรัฐปิดกั้น๓๓

	 	 แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวสิ่งที่ประเทศจีนท�าน้ันอาจมิได้ส่งผลดี 

ต่อประเทศตนเองมากนัก	 แต่อาจกลายเป็นผลเสียที่ท�าร้ายผลประโยชน์ระยะยาว

ของจนีในเมยีนมามากกว่า	ทัง้ในด้านเศรษฐกจิและยทุธศาสตร์ในภมิูภาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้	 เช่น	 เหตุการณ์เผาท�าลายโรงงานของจีนและท่าทีของกลุ่มผู้ประท้วง 

ทีขู่จ่ะระเบดิท่อน�า้มนัจนี	ซึง่ท�าให้รฐับาลจนีต้องเรยีกร้องทางการเมยีนมาให้คุม้ครอง

ความปลอดภัยต่อธุรกิจและทรัพย์สินของจีนในเมียนมา	 เป็นต้น	 โดยท้ายที่สุดแล้ว

๓๒ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.๒๕๖๔.ประชาคมโลกจะรับผิดชอบในการคุ้มครองพม่าอย่างไร?.

ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ,แหล่งที่มา https://www.the101.world/responsibili-

ty-to-protect/

๓๓ Post today.๒๕๖๔. จีนเล่นเกมอันตราย “ซ่อนดาบในรอยยิ้ม” กับเมียนมา.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.posttoday.com/world/644323

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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ประเทศจนีอาจเป็นตวัแปรส�าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืยตุวิกิฤตการณ์ภายในประเทศ

เมียนมาเพื่อคงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศตนเอง๓๔

 ๒.มิติเศรษฐกิจ

	 จากปัญหาการเมืองภายในประเทศของเมียนมาได้ส่งผลกระทบต่อ 

ด้านเศรษฐกิจ	 กล่าวคือจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้หลายประเทศถอนตัวจาก 

การลงทุนภายในประเทศเมียนมาอาทิ	 เช่น	 (๑)	 บริษัทผู้ผลิตเบียร์ญี่ปุ่น	 ประกาศ

ถอนตัวจากการร่วมทุนธุรกิจผลิตเบียร์ในประเทศเมียนมา	 เพราะอาจถูกมองว่า	 

เอือ้ประโยชน์ให้กบัทหารเมยีนมา	และกลุม่บรษิทัมเีกีย่วข้องกบัการท�ารัฐประหาร๓๕ 

(๒)	บรษิทั	Woodside	พลงังานออสเตรเลยี๓๖	(๓)	บรษิทัผลติบหุรี	่Virginia	Tobacco	

Company	ของสิงคโปร์๓๗	ซึ่งหากการปกครองของเมียนมายังคงอยู่ภายใต้กองทัพ	

อาจมีแนวโน้มที่บริษัทการลงทุนของต่างประเทศที่เหลืออาจจะถอนการลงทุนจน

หมดและรอจนกว่าสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติหรือมีการปกครองภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย	 สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท�าให้ต่างประเทศเลือกที่จะถอนตัว

จากการลงทุนในเมียนมาส่งผลให้เศรษฐกิจในเมียนมาตกต�่าอย่างมากซึ่งทาง

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า	GDP	ของเมยีนมาร์อาจหดตวัถงึ	๑๐%	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔๓๘	

๓๔ วิโรจน์ เลิศจิตต์ธรรม.๒๕๖๔.นักวิเคราะห์เตือนจีนเพิกเฉยรัฐประหารเมียนมา อาจท�าร้ายผลประโยชน์

ระยะยาวของตนเอง.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://thestandard.co/china-

to-ignore-myanmar-coup-may-hurt-long-term-interests/
๓๕ กรุงเทพธุรกิจ.๒๕๖๔.‘เบียร์คิริน’ ถอนตัวร่วมลงทุน ‘ทหารเมียนมา’.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน 

๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/921188
๓๖ Thai PBS.๒๕๖๔.บรษิทัพลงังานออสเตรเลยี ถอนตวัจากธรุกจิในประเทศเมยีนมา.ออนไลน์.สบืค้นเมือ่ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://program.thaipbs.or.th/MyanmarPolitics/stories/76430
๓๗ Posttoday.๒๕๖๔.โบกมือลาอีกราย เจ้าสัวสิงคโปร์ถอนทุนบริษัทบุหรี่กองทัพเมียนมา.ออนไลน์.สืบค้น

เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.posttoday.com/world/644871
๓๘ SDG MOVE.๒๕๖๔.วิกฤติทางการเมืองในเมียนมาท�าให้ประชากรอีก 3.4 ล้านคนต้องเผชิญกับ ‘ความ

หิวโหย’.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.sdgmove.com/2021/06/04/

myanmar-after-takeover-face-food-insecurity/
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วิกฤตการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนภายในประเทศ	 ดังนั้น	

ผลกระทบทีต่ามมากค็อืในระยะยาวเศรษฐกจิของเมยีนมาจะตกต�า่	เกิดการแข่งขนั

สงูในกลุม่ผูม้อี�านาจและในทีส่ดุจะเกดิปัญหาใหม่คอืในด้านการเมอืงและด้านสงัคม

 ๓. มิติสังคม

  จากผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเมือง	 การปะทะกันระหว่าง 

กองก�าลังของกองทัพกับกลุ่มต่อต้านต่าง	ๆ	จะท�าให้ประชาชนต้องอพยพออกจาก

หมู่บ้าน	 บางครั้งบ้านเรือนถูกท�าลายจากการสู้รบ	 นอกจากนั้นยังท�าให้ประชาชน

ชาวเมียนมาไม่สามารถท�าการเพราะปลูกตามฤดูกาลได้	ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่อง

ความไม่เพียงพอของอาหาร	

	 	 กรณมีเีจ้าหน้าท่ีของรฐัหยดุงานประท้วงการรฐัประหารหรอืถกูจบักมุ

คมุขงัโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีในด้านสาธารณสขุและเจ้าหน้าท่ีในด้านการศกึษา	ส่งผลให้ 

การด�าเนินงานด้านสาธารณสุขในเมียนมาประสบปัญหา	 โดยเฉพาะในการรับมือ 

กับการแพร่ระบาดของCOVID-19	 นอกจากนั้นการเข้ารับการศึกษาของประชาชน 

ก็ประสบกับปัญหาในการขาดแคลน	ครู	อาจารย์

	 	 ปัญหาด้านเศรษฐกจิทีต่กต�า่และแนวโน้มจะมมีากขึน้จะส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนในเมืองเป็นอย่างมาก	 ในท่ีสุดจะน�ามาซึ่งการเกิดปัญหาอาชญากรรม	

เรือ่ง	ขโมย	การปล้น	หรอืการท�าลายทรพัยสนิสาธารณะต่าง	ๆ	รวมถงึการสร้างความ 

ไม่พอใจให้กับประชาชน	ส่งผลให้เกิดการประท้วงการบริหารของภาครัฐมากขึ้น

๔.๒ ความท้าทายและผลกระทบต่ออาเซียน

 ๔.๓.๑ มิติสังคม

  วิกฤตการณ์ในเมียนมาจะส่งผลให้ประชาชนชาวเมียนมาบางส่วนจะ

ต้องอพยพออกประเทศ	 ซึ่งปลายทางในการอพยพอาจเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือ

ประเทศที่	๓	ในภูมิภาคอาเซียน	เช่น	สิงคโปร์	มาเลเซีย	หรือ	อินโดนีเซีย	เป็นต้น	

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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การอพยพของบุคคลเหล่านี้อาจมีโรคภัยติดตัวไปด้วย	 ท�าให้เกิดโรคระบาด 

ในประเทศปลายทาง	 นอกจากนี้ยังอาจเกิดเป็นขบวนการในการค้ามนุษย์อีกด้วย	

ส�าหรับการสู้รบระหว่างกองก�าลังของรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มต่อต้านต่าง	ๆ	รวมทั้ง

กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ	 จะน�ามาซึ่งการลักลอบขนส่งอาวุธผ่านภูมิภาคอาเซียน 

เพื่อน�าไปใช้ในการสู้ในประเทศเมียนมา

	 	 จากสถานการณ์วกิฤตการณ์ในเมยีนมาท�าให้กลไกในการจดัการยาเสพตดิ

บริเวณชายแดนของเมียนมาขาดประสิทธิภาพ	เกิดการลักลอบขนส่งยาเสพติดและ

สิ่งผิดกฎหมายอื่น	ๆ	ในภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้สร้างปัญหาทางสังคม

ต่อภูมิภาค

 ๔.๓.๒ มิติเศรษฐกิจ

	 	 ผลกระทบที่ตามมาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมียนมา

ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมียนมา	 เนื่องจากระบบและกลไกทางเศรษฐกิจ 

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามปกต	ิต่างประเทศถอนตวัจากการลงทนุภายในเมยีนมา	

เช่น	ฝรัง่เศส	สงิคโปร์	ญีปุ่น่	หรอืแม้แต่ไทยก็ตาม	จงึท�าให้เมยีนมามเีศรษฐกจิภาพรวม

ที่ต�่ากว่า	 ๒๐-๓๐	 ปี	 เป็นอย่างน้อย๓๙	 ซึ่งหากเมียนมายังคงขาดเสถียรภาพ 

ทั้งการเมือง	 และเศรษฐกิจเช่นนี้ต่อไป	 อาจส่งผลกระทบใหญ่ต่อความมั่นคงใน

ภูมิภาค	 ซึ่งอาเซียนอาจจะต้องใช้กระบวนการในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ยาก

มากขึ้นเพราะจะต้องอยู่บนหลักการของการไม่แทรกแซงกิจการภายใน	ผลกระทบ

ดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายส�าคัญต่อการด�าเนินการและการรับมือของอาเซียน

 ๔.๓.๓ มิติการเมือง

	 	 ความขาดเอกภาพของอาเซียนท�าให้กลายเป็นความท้าทายต่อการ

รบัมือหรือจัดการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในเมยีนมา	การแสดงออกของอาเซยีนมากทีส่ดุ	

๓๙ อนสุรณ ์ธรรมใจ.๒๕๖๔.‘เมยีนมา’ เสีย่งสูภ่าวะรฐัลม้เหลว ไทย-อาเซยีนกบัภารกจิท่ีท้าทาย.ออนไลน์.สบืค้น

เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๔,แหล่งที่มา https://www.prachachat.net/columns/news-647672
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เหน็จะเป็นแค่การออกแถลงการณ์แต่ไม่สามารถเป็นรูปธรรมต่อการจัดการได้อย่าง

เด็ดขาด	เสียงของประเทศสมาชิกอาเซียนเองยังไม่เหมือนกัน	อินโดนีเซีย,	มาเลเซีย

และสงิคโปร์มคีวามกระตอืรอืร้นท่ีจะผลกัดนัให้กองทัพเมยีนมายอมถอย	แต่สมาชกิ

อีกกลุ่มหนึ่ง	เช่น	เวียดนาม,	กัมพูชา	และลาวมีแนวโน้มที่จะยอมให้กองทัพเมียนมา

รักษาอ�านาจเอาไว้	 ฟิลิปปินส์อยู่กลางๆ	 ส่งเสียงบ้างเป็นครั้งคราว	 บรูไน	 ในฐานะ

ประธานหมุนเวียนปีนี้จึงได้แค่ตามท�าหน้าที่เป็นผู้เข้าใจทุกฝ่าย	 และประเทศไทย

ประเทศที่มีชายแดนติดกับเมียนมาท�าให้เกิดความล�าบากในการวางตัวหรือแสดง

ท่าทีเป็น	 “การทูตเงียบ”๔๐	 วางบทบาทเสมือนจีน	 แถลงแสดงความไม่เห็นด้วย 

แค่เหตุการณ์ที่ท�ารุนแรงมากจนเกินไป	แต่นอกนั้นไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด	ๆ

๔.๓ ความท้าทายและผลกระทบต่อประเทศไทย

 ๔.๓.๑ มิติสังคม

	 	 จากวิกฤตการณ์ที่ยืดเยื้อภายในประเทศเมียนมา	 ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกจิปากท้องของประชาชนชาวเมยีนมา	รวมไปถงึวธีิการการใช้ความรนุแรง

ต่อประชาชนของกองทัพ	 สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจึงท�าให้พม่าเข้าสู่สภาวะสงคราม 

กลางเมือง	 เพราะนอกจากระหว่างกลุ่มกองทัพเมียนมาและกลุ่มผู้ต่อต้านกองทัพ	

ยังมีกลุ่มติดอาวุธ	 กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ที่มีบทบาทและเร่ิมเข้ามาต่อสู้กันมากข้ึน 

การอพยพลีภ้ยัหรอืเพ่ือหาทีอ่ยูใ่หม่ทีส่งบสนัตมิากกว่าของชาวพม่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์

ในเขตสูร้บจะเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้	 เมือ่การต่อสูย้ดืเยือ้	 จ�านวนผูล้ีภั้ยอาจเพ่ิมสงู 

มากขึน้เรือ่ย	 ๆ	นอกจากนีย้งัพบว่าปัญหายาเสพตดิกลายเป็นปัญหาทีไ่ทยอาจจะได้ 

รับผลกระทบอย่างมาก	 ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ชายแดนที่ติดกับเมียนมา 

การลักลอบขนส่งพร้อมกับผู้ลี้ภัยจึงไม่ใช่เร่ืองยาก	 เพราะยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นฝิ่น	

เฮโรอีน	และยาบ้า	เป็นแหล่งรายได้ส�าคญักองก�าลงัติดอาวธุในพม่า	ดงันัน้การที่กลุ่ม

๔๐ ไทยโพสต์.๒๕๖๔.กรณีเมียนมาตอกย�้าความ ล้มเหลวของการทูตอาเซียน.ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน 

๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/113016
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กองก�าลงัจะสามารเพิม่ประสทิธภิาพในการสูร้บกบักองทพัได้นัน้จะต้องมอีาวธุทีม่าก

เพยีงพอ	จึงท�าให้กลุม่กองก�าลงัเร่งผลติยาเสพตดิและส่งขายเพือ่หารายได้ไปซือ้อาวธุ

และกักตุนเสบียงในการสู้รบ๔๑	 ผลกระทบอีกประการที่ส�าคัญคือ	 การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 เพราะช่องว่างของพรมแดนจึงท�าให้ชาวเมียนมาเปล่ียน

สถานะเป็นแรงงานข้ามชาตเินือ่งจากชวิีตประจ�าวนัของประชาชาวเมยีนมานัน้ได้รบั

ผลกระทบอย่างมาก	 จึงเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ	 จึงท�าให้ประเทศไทย

กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของชาวเมยีนมาเพือ่ให้คณุภาพชวีติดขีึน้	ท�าให้ประเทศไทย

ได้รบัผลกระทบมากอย่างยิง่ในสถานการณ์ดงักล่าวต่อการรบัมอืและอาจท�าให้ไทย

เจอกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา

 ๔.๓.๒ มิติเศรษฐกิจ

	 	 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้า 

การลงทนุและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของไทยจ�านวนมาก	เพราะไทยเป็นคูค้่าอนัดบั	

๒	รองจากจนี	โดยกระทรวงพาณชิย์รายงานสถานการณ์การค้าระหว่างไทยและพม่า

ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน	ปี	ค.ศ.	๒๐๒๑	ว่า	มลูค่าการค้ารวมอยูท่ี	่๒,๒๗๕.๔๕	

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (อัตราแลกเปลี่ยน	 ๓๑	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)	 ลดลง	 ๖.๔๕	

เปอร์เซน็ต์	 โดยส่วนทีอ่่อนไหวทีส่ดุคอืการค้าชายแดน	ระหว่าง	 เดือนมกราคม-มนีาคม	 

ปี	ค.ศ.	๒๐๒๑	มมีลูค่าทัง้สิน้	๔๓,๖๒๖	ล้านบาท	ลดลง	๘.๓๕	เปอร์เซ็นต์เมือ่เปรียบ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน๔๒	 เดิมทีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสCOVID-19	ท�าให้เศรษฐกิจในประเทศไทยตกต�่าลงและแรงงานตกงานมากขึ้น	

เม่ือมีแรงงานลักลอบเข้ามาในไทยจึงท�าให้ตลาดแรงงานเกิดความตึงเครียดเพราะ

เกิดภาวะการแย่งงานระหว่างแรงงานไทย-เมยีนมา	นอกจากนีก้ารลงทนุของไทยใน

เมียนมาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน	 เพราะจากเหตุการณ์การยึดอ�านาจของกองทัพ

ท�าให้หลายชาตติะวนัตกมมีาตรการคว�า่บาตรจนกว่าสถานการณ์จะกลบัสูส่ภาวะปกติ	

๔๑  สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.๒๕๖๔.เรื่องเดิม

๔๒  สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.๒๕๖๔.เรื่องเดิม
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จงึท�าให้บรษัิท	เมาะตะมะขนส่งแก๊ส	ประกาศระงับการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถอืหุน้

ของบริษัทซึ่งท�าธุรกิจขนส่งแก ๊สธรรมชาติผ ่านท่อเข ้ามายังประเทศไทย	 

เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับนานาชาติในการกดดันรัฐบาล

ทหารพม่า	โดยบรษิทัดงักล่าวประเทศไทย	ปตท.	สผ.	ของไทยถอืหุน้อยูท่ี	่๒๕.๕%๔๓  

 ๔.๓.๓ มิติทางการเมือง

	 	 วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเมียนมาจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการแสดง

จุดยืนของไทยเพราะหากไทยแสดงบทบาทมากเกินไปอาจจะกระทบต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ทั้งเมียนมาและสหรัฐฯ	กับชาติตะวันตก	ที่ผ่านมาไทยถูก

กดดนัจากสหรฐัฯให้แสดงท่าทต่ีอเหตกุารณ์ดงักล่าวมากกว่าการประกาศคล้อยตาม

จุดยืนอาเซียน	แต่ก็ท�าได้เพียงเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นมาเล็กน้อยต่อการแสดงความ

คดิเหน็	เนือ่งจากความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างกองทพัของไทยและกองทพัเมยีนมา

ในฐานะประเทศเพ่ือนบ้าน	 ท�าให้ไทยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต่อการแสดงออก	

นอกจากนั้นในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านมีการค้าชายแดนดังนั้น	 จึงส่งผลต่อ 

ข้อจ�ากัดในการแสดงออก	ประเทศไทยจึงด�าเนินการได้เพียงแค่แสดงความเห็นต่อ

สถานการณ์ที่กองทัพเมียนท�ารุนแรงมากจนเกินไปเท่านั้น

 ๔.๓.๔ มิติทางการทหาร

	 	 ความเปราะบางของชายแดนไทย-เมียนมาอาจส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์	

และกลุ่มติดอาวุธอาศัยช่องว่างดังกล่าวลี้ภัยหรือลักลอบขนส่งอาวุธ	 ส�าหรับกลุ่มท่ี

มีบทบาทส�าคัญในการต่อต้านกองทัพเมียนมาคือกลุ่มกะเหร่ียง	 Karen	 National	

Union	 (KNU)	 ซึ่งออกมาโจมตีกองทัพเมียนมาโดยตรงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม	 

กับกลุ่ม	Kachin	Independence	Army	(KIA)	ของคะฉิ่นที่ต่อสู้กับกองทัพเมียนมา

ตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร	 แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มนี้มีศักยภาพไม่เพียงพอต่อ 

การต่อสู้โดยตรงกับกองทัพเมียนมา	 ทั้งด้านก�าลังพล	 อาวุธ	 ส�าหรับความร่วมมือ

๔๓  สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.๒๕๖๔.เรื่องเดิม

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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ระหว่างกลุม่ชาตพินัธุด้์วยกนัเองเป็นไปได้ยากเนือ่งจากแต่ละกลุม่มผีลประโยชน์ใน

พื้นที่ของตัวเอง	ดังนั้นในระหว่างการสู้รบอาจมีกองก�าลังของชนกลุ่มน้อยหรือกอง

ก�าลังของกองทัพเมียนมาปฏิบัติการที่ข้ามพรมแดนไทยเข้ามา
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ส่วนที่ ๕

ข้อเสนอแนะ





ส่วนที่ ๕

ข้อเสนอแนะ

 วิกฤตการณ์ในเมียนมาได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประชาคม

อาเซียนอย่างมาก ดังน้ันหน่วยงานด้านความมั่นคงควรเตรียมความพร้อมรองรับ

ส�าหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

๕.๑ ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน

 ๑) อาเซียนควรยึดหลักแนวทางการด�าเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ ได้แก่ 

๑) จะต้องยตุคิวามรนุแรงในเมยีนมาโดยทนัท ีและทุกฝ่ายจะต้องใช้ความยบัยัง้ชัง่ใจ

อย่างเต็มที่ ๒) การเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้น  

เพื่อหาทางออกอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ๓) ทูตพิเศษของประธาน

อาเซียนจะอ�านวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความ 

ช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน ๔) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

ผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้าน 

การจัดการภยัพบิตั ิ(AHA) และ ๕) ทตูและคณะผูแ้ทนพิเศษจะเดินทางไปเยอืนเมยีนมา

เพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 ๒) อาเซียนควรเร่งรัดการด�าเนินการตามฉันทามติทั้ง ๕ ให้สามารถเห็นผล 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการยุติความรุนแรงในเมียนมา

 ๓) อาเซียนควรทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติที่ตามฉันทามติทั้ง ๕ ข้อ 

เป็นระบบตามห้วงเวลาเพื่อให้สามารถวัดผลความคืบหน้าของการปฏิบัติได้อย่าง

ชัดเจน
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๕.๒ ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ๑) ประเทศไทยควรระวังท่าทีต่อการแสดงออกเพื่อไม่ให้กระทบ 

ต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-เมียนมา เนื่องจากการเป็นประเทศ 

เพื่อนบ้านและไม่ให้กระทบต่อการค้าชายแดน แต่หากถูกกดดันจากต่างประเทศ 

ควรยึดถือการด�าเนินการตามหลักการของอาเซียน

  ๒) ประเทศไทยควรเตรียมแผนรองรับการอพยพของผู ้ลี้ภัยจาก 

เมียนมา กรณีเกิดการสู้รบโดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายแดน แต่อย่างไรก็ตาม 

การจัดพื้นท่ีรองรับผู้อพยพควรเป็นไปในในลักษณะของพ้ืนชั่วคราวไม่ใช่พื้นที่ถาวร  

เพื่อลดปัญหาการอพยพกลับในระยะต่อไป 

  ๓) ประเทศไทยควรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเจรจากบักลุม่ต่าง ๆ  

ของเมียนมาเพื่อขอให้พื้นท่ีบริเวณการค้าชายแดนเป็นพ้ืนท่ี “ปลอดภัยจาก 

การสูร้บ”โดยให้ทกุฝ่ายได้รบัผลประโยชน์อย่างยติุธรรมในกรณเีกดิการสู้รบยดืเยือ้

เป็นระยะเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อการค้าตามแนวชายแดน 

 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชงิการปฏิบตัขิองหน่วยงานด้านความมัน่คงในพ้ืนที่

  ๑) กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงควรเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ของกลุม่กองก�าลงัตดิอาวุธ ตามแนวชายแดน เพือ่เตรยีมแผนการรองรับ

ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างอืน่ตามมา เช่น การค้าอาวธุ การค้ามนษุย์ ยาเสพติด การขนส่ง

สินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น

  ๒) กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงควรเตรียมความพร้อม

ส�าหรับรับมือกับแรงงานผิดกฎหมายที่จะมีจ�านวนมากขึ้น จากสถานการณ์ 

ที่เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาตกต�่า

ความท้าทายด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน: 
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  ๓) หน่วยงานด้านความมั่นคงและด้านการค้าการลงทุนควรติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์กรณีเกิดวามรุนแรง

ในประเทศเมียนมา อาจมีการเผาท�าลายแหล่งขุดเจาะพลังงานก๊าซธรรมชาติหรือ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งรวมถึงบริษัทของไทยที่ลงทุนอยู่

  ๔)  หน่วยงานด้านสาธารณสขุควรเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอืต่อโรค

บาดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งโรคระบาดอื่นท่ีติดมากับผู้อพยพหรือผู้หลบหนี 

เข้าเมือง
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