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 สถานการณ์เมียนมา ปัจจุบันสถานการณ์ในเมียนมาได้
กลายเป็นสงครามกลางเมือง (Civil War) เต็มรูปแบบ โดยมีคู่
ขัดแย้งหลักแบ่งออกได้เป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายท าการรัฐประหาร 
ซึ่งมีกองทัพเมียนมา (Tatmadaw) เป็นกองก าลังหลัก ในขณะที่
อีกฝ่ายหน่ึงคือ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity 
Government: NUG) ซึ่งเป็นรัฐบาลเงา น าโดยสมาชิกของ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League 
for Democracy: NLD) โดยมีกองก าลังป้องกันประชาชน (The 
People’s Defense Force: PDF) เป็นกองก าลัง นอกจากน้ียัง
มีกลุ่ม Civil Disobedient Movement (CDM) ที่เคลื่อนไหว
ด้วยอารยะขัดขืนของประชาชน และมีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ 
(Ethnic Armed Organizations: EAOs) บางกลุ่มเข้าร่วมด้วย 
โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความส าคัญคือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง 
(The Karen National Union: KNU) โดยมีการสู้รบเกิดขึ้นทั่ว
ประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหาร 
 แนวโน้มทางการเมืองของเมียนมา ฝ่ายรัฐบาลทหาร
เมียนมาจะสามารถประคองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไป
เรื่อยๆ โดยรัฐบาลกองทัพเมียนมาได้ประกาศขยายภาวะฉุกเฉิน
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๕ และจะมีจัดการเลือกต้ังใหม่ใน
เดือน ส.ค. ๖๖๑ โดยที่ นาง อองซาน ซูจี จะยังคงถูกด าเนินคดี
ความต่างๆ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง โดยค าพิพากษาล่าสุด 
นางซูจียังมีความผิดตามกฎหมายจัดการภัยพิบัติ จากการฝ่าฝืน

กฎระเบียบควบคุมไวรัสโคโรนา และนาง อองซาน ซูจี จะยังคง
ถูกกักบริเวณต่อไประหว่างรอการพิจารณาคดีที่เหลือ๒ อย่างไรก็
ตาม มีแนวโน้มว่ารัฐบาลทหารจะไม่ยุบพรรคสันนิบาตแห่งชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (NLD) เพื่อเป็นการพยายามสร้างความ
น่าเชื่อถือในเวทีอาเซียนของเมียนมา รัฐบาลทหารอาจไม่มอง
พรรค NLD เป็นภัยคุกคามตราบใดที่ นาง อองซาน ซูจี ไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เห็นได้จากผู้น ารัฐบาลทหารของ
เมียนมา พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เข้าเย่ียมและหารือกับ 
ติน อู (Tin Oo) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมียนมา 
ซึ่งเป็นนักการเมืองเก่าแก่และผู้สนับสนุนพรรค NLD อย่างไรก็
ตามระบบการเลือกต้ังอาจเปลี่ยนจากระบบคะแนนเสียงข้าง
มากอย่างเดียวเปลี่ยนไปเป็นระบบแบบแบ่งสรรปันส่วนมากขึ้น 
 ส าหรับการเมืองระหว่างประเทศ ถึงแม้ประเทศจากฝั่ง
ตะวันตกได้กดดันและคว่ าบาตรในประเด็นสิทธิมนุษยชนและ
การใช้ความรุนแรง แต่เมียนมายังด าเนินความสัมพันธ์กับมิตร
ประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น จีนและเมียนมามีโครงการ
ข้อริเริ่มหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง (BRI) เขตอุตสาหกรรม ตลอดจน
ท่าเรือน้ าลึก โดยจีนและเมียนมาลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) เพื่ อศึกษาความเป็นไป ไ ด้ของทางรถไฟที่ เชื่ อม
มัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ ๒ ทางตอนกลาง กับเจาะพยู๓ 
เมืองส าคัญในรั ฐยะไข่ของเมี ยนมา  ส าหรับอิน เ ดียก็ มี
ผลประโยชน์ทั้ งในด้านความมั่นคงและด้านยุทธศาสตร์ 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองทัพภายใต้การน าของ พล.อ.มิน อ่อง หล่ายได้เข้ายึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือนของ 
อองซาน ซูจี โดยให้เหตุผลว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติมีการทุจริตการเลือกตั้ง น ามาสู่การต่อต้านและประท้วงจากประชาชน 
ต่อมาอาเซียนผลักดันฉันทามติ ๕ ข้อ แต่เมียนมาไม่ยอมตอบสนองข้อเรียกร้องฉันทามติ อาเซียนจึงมีมติไม่เชิญ พล.อ.มิน อ่อง 
หล่ายเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนในปลายปี ๒๕๖๔ ในเวลาต่อมา อองซาน ซูจี อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐได้ถูกตัดสินโทษ
จ าคุก ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรการ COVID-19 ยุยงปลุกปั่น และครอบครองวิทยุสื่อสาร และเมื่อ ม.ค. ๒๕๖๕ สมเด็จ ฮุนเซน 
นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ (๒๕๖๕) ได้เดินทางพบ พล.อ.มิน อ่อง หล่าย แม้ถูกทางการเมียนมา
ปฏิเสธไม่ให้พบ อองซาน ซูจี แต่ยังยืนยันว่าต้องการเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา สถานการณ์ใน
เมียนมานั้น ความรุนแรงยังด าเนินต่อไป ซึ่งส่งผลกับไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน 



เน่ืองจากเมียนมามีความส าคัญต่อนโยบายปฏิบัติการตะวันออก 
(Act East Policy) ของอินเดีย ส าหรับรัสเซียน้ันเป็นผู้ขาย
อาวุธรายใหญ่ให้กับเมียนมา โดยเฉพาะกรณีรัสเซียบุกยูเครน 
รัฐบาลเมียนมาได้แสดงท่าทีสนับสนุน โดยมองว่ารัสเซียท า
ถูกต้องเพราะเป็นการรักษาอธิปไตยของรัสเซีย๔  
 บทบาทและท่าทีของอาเซียน หลังการรัฐประหาร 
อาเซียนได้จัดการประชุมผู้น าอาเซียนสมัยพิเศษ เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองในเมียนมาที่ขยายความ
รุนแรง โดยที่ประชุมผู้น าอาเซียนได้บรรลุฉันทามติ ๕ ข้อ คือ 
(๑ ) ต้องมีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาทันที โดยทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุด (๒) ต้อง
มีการหารือที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น เพื่อ
หาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน (๓) 
ผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก ในการเป็นสื่อกลางของกระบวนการหารือภายใต้การ
ช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน (๔) อาเซียนจะให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานเพื่อการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของ
อาเซียน (AHA Center) และ (๕) ผู้แทนพิเศษรวมถึงคณะ
ผู้แทนจะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
แต่การผลักดันฉันทามติดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จ  
 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนน้ันมีท่าทีต่อวิกฤตการณ์
ของเมียนมาแตกต่างกัน โดยสมาชิกอาเซียนบางส่วนมีท่าทีแข็ง
กร้าวต่อรัฐบาลทหารเมียนมาในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
ป ร ะช า ธิ ป ไ ตย  แ ล ะส ม า ชิ ก อ า เ ชี ยนบ า งส่ ว นมี ท่ า ที
ประนีประนอม ส าหรับกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนใน
ปัจจุบัน สมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และพล.อ. 
อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้น ารัฐบาลและผู้น ารัฐประหารเมียนมา 
ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่าเมียนมายินดีให้ผู้แทนพิเศษของ
ประธานอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยกับทุกฝ่าย๕ โดยสมเด็จ ฮุนเซน
เสนอสมาชิกอาเซียนเพื่อจัดต้ัง “ทรอยก้า” (troika) หรือ
คณะท างานสามฝ่าย ที่ประกอบด้วยกัมพูชา ในฐานะประธาน
อาเซียนในปีน้ี บรูไน ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๐๒๑ และ
อินโดนีเซีย ประธานอาเซียนปี ๒๐๒๓๖ เพื่อท าให้ข้อตกลงหยุด
ยิงบรรลุผลส าเร็จ 
 ผลกระทบต่อไทย นับต้ังแต่เกิดรัฐประหาร ท่าทีของ
ไทยที่มีต่อกรณีเมียนมาต่างออกไปจากมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
หรืออินโดนีเซีย โดยไทยเดินทางไปเยือนเมียนมาในวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๐๒๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการพูดคุยกับพล.อ.อาวุโส มิน 
อ่อง หล่าย อีกทั้งต้องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และหารืออย่างสร้างสรรค์๗ 

 ไทยเลือกใช้วิธีการทูตแบบใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
(Backdoor Diplomacy) เ พรา ะ ไทยมี ผลป ระโยช น์ทา ง
เศรษฐกิจมหาศาลในเมียนมา โดยไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจาก
เมียนมาเป็นหลัก ไทยมักจะอธิบายในเวทีโลกว่าท่าทีที่ไทยมีต่อ
สถานการณ์ในเมียนมามองถึงผลประโยชน์ของชาติเป็น
ความส าคัญสูงสุด อย่างไรก็ตามไทยให้ความส าคัญกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่ได้น่ิงเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมา และ
ไทยก็มีแนวทางสนับสนุนลดความรุนแรงของสถานการณ์ใน
เมียนมาเช่นกัน 
 ประเทศไทยมีชายแดนติดกับเมียนมายาวที่สุด ดังน้ัน
สถานการณ์ภายในเมียนมาจึงมีผลกระทบกับไทยด้วยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ไทยจะยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
แต่ในอีกด้านหน่ึงก็ต้องช่วยเหลือชาวเมียนมาที่อพยพหนีภัย
สงครามเข้ามาในฝั่งไทย "ตามหลักสิทธิมนุษยชน" และการที่
ประเทศไทยเริ่มเปิดพรมแดน จึงท าให้แรงงานเมียนมาเข้ามา
ท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ของไทยได้มีมาตรการควบคุม โดยมีการส ารวจพฤติกรรมทาง
สุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙ เพื่อรับมือและจัดท ามาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคในประชากรแรงงานข้ามชาติเมียนมา๘ 

ข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทยและกองทัพ 
 ๑) จากสถานการณ์การเมืองภายในของเมียนมาส่งผลให้
เกิดการอพยพหนีภัยสงครามจากการสู้รบของประชาชนบริเวณ
ชายแดนเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งกองทัพควรเฝ้าระวังภัยจาก
การข้ามเขตแดนโดยเฉพาะทางช่องทางธรรมชาติ เช่น การค้า
ยาเสพติด การค้าอาวุธเถื่อน แรงงานผิดกฏหมาย เป็นต้น 
 ๒) ไทยควรให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้หนีภัย
การสู้รบ (Displaced Persons) จากเมียนมาตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ผ่านศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือ ด้าน
มนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน (AHA 
Center) แต่ต้องไม่ให้สถานะเป็นผู้พักพิงแบบถาวร ซึ่งจะยาก
ต่อการส่งกลับหลังสถานการณ์คลี่คลาย  
 ๓) ไทยควรสนับสนุนการจัดต้ัง “ทรอยก้า” (troika) 
และสนับสนุนบทบาทของไทยเข้าเป็นหน่ึงในผู้ประสานงาน 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับ 
เมียนมา และมีพรมแดนติดกันยาวที่สุดในอาเซียน 
 ข้อมูลอ้างอิง 
๑https://www.thairath.co.th/news/foreign/2260937  
๒https://www.thaipost.net/abroad-news/61604/  
๓https://www.thebangkokinsight.com/news/world-news/525413/  
๔https://www.nia.go.th/news/page/205/  
๕https://www.bbc.com/thai/59903483  
๖https://www.matichon.co.th/columnists/news_3142706 
๗https://www.posttoday.com/politic/news/668553  

๘https://www.who.int/thailand/news/detail/07-02-2022-myanmar-
migrant-workers-count-on-vaccination-to-get-back-to-work-th  
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