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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ปรากฏการณและความสําคัญของปญหา
การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศนับตั้งแตอดีต มักเปนการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางรัฐตอรัฐ (ดังเชนงานที่เปนวิทยานิพนธสวนใหญ)
ไมวาจะเปนเรื่องของ นโยบาย
ตางประเทศ 1 หรือพฤติกรรมนโยบาย ทัง้ ความรวมมือและความขัดแยง แตในระยะตอมาไดมี
นักวิชาการบางกลุม2เสนอความเห็นวาไมควรมองความสัมพันธระหวางประเทศอยางแคบๆ โดย
จํากัดการศึกษาอยูที่วารัฐเปนตัวแสดงเพียงตัวเดียวในความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากยังมี
ตัวแสดงอืน่ ๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนองคการระหวางประเทศ (International organisations)
องคกรที่ไมใชรัฐ (Non-Govermental Organisations) หรือบรรษัทขามชาติ (Multi- national
organisations) ที่ทวีบทบาทมากขึ้น และตัวแสดงเหลานี้ไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยอาจจะใช
ชองทางที่ผานรัฐหรือไมผานรัฐก็ได ทําใหความสัมพันธระหวางประเทศเปนไปในลักษณะของ
การขามรัฐขามชาติ (Transnations) และแสดงถึงความไมชัดเจนของเสนแบงระหวางเรื่องภายในรัฐ
และเรื่องระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น
การติดตอระหวางกันและกันอยางรวดเร็วดวยความกาวหนาของระบบสื่อสารทําใหเกิด
ภาวะโลกาภิวตั น
ภาวะนี้ไดสงผลสะเทือนอยางถวนทัว่
ทัง้ ตอรัฐซึ่งเปนตัวแสดงหลักใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงสวนตางๆภายในรัฐ และตอตัวแสดงระหวางประเทศอื่นๆ
ใหมีบทบาทมากขึ้น ดังนัน้ ความสัมพันธระหวางตัวแสดงประเภทอื่น จึงควรนํามาศึกษามากขึน้
เชน ความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชนในบริเวณพื้นทีช่ ายแดนในประเด็นของแรงงาน
ขามชาติ หรือความสําคัญของพื้นที่ชายแดนตอเศรษฐกิจของประชาชนในบริเวณทีพ่ ื้นที่ประชิดกัน
เปนตน
อันจะนําไปสูการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศที่แตกตางไปจากแนวทางเดิมๆ
1

นโยบายสาธารณะประเภทหนึ่งที่ประเทศหรือรัฐ กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนิน
ความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใน อภิญญา รัตนมงคลมาศ, นโยบาย
ตางประเทศ : แนวทางการศึกษา ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547), หนา 12.
2
โดยเฉพาะกลุม Liberalism และ Neo-liberalism เชน Keohane and Nye ในงาน Power and
Interdependence: World Politics in Transition (United States of America: Little, Brown and Company,
1977).

2
ทั้งนี้เพราะพืน้ ที่ชายแดนซึ่งเปนเขตประชิดระหวางรัฐสองรัฐจะสามารถสงและรับผลกระทบตอกัน
ไดงาย เนื่องจากการผานเขาออกของสินคาและผูคนทําไดงายกวาสวนที่อยูลึกเขามาในรัฐ ทําใหรัฐ
ตองปรับตัวใหยืดหยุน และมีการจัดการบริหารที่ซับซอนขึ้น3 เพราะรัฐสมัยใหมมิไดมีความเปน
หนึ่งเดียวอยางแทจริง 4 ดวยเหตุนี้จึงเปนที่นาสนใจเรื่องพื้นที่ชายแดนในความสัมพันธระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะพืน้ ที่ชายแดนที่ติดกับสหภาพเมียนมารหรือพมา
ความสําคัญของพื้นที่ชายแดน
รัฐแตละรัฐที่อยูติดกันถูกแบงแยกออกจากกันโดยเขตแดน (boundary) ซึ่งเปนขอบเขต
อํานาจอธิปไตย (sovereignty) ของรัฐ ความคิดเชนนี้ไดสะทอนการมองรัฐแบบศูนยกลางของ
อํานาจกับชายขอบที่เปนจุดสิ้นสุดแหงอํานาจ (center-periphery) และความเปนชายขอบหรือพื้นที่
ชายแดน (borderland) ในความสัมพันธระหวางประเทศนี้ ไดสะทอนถึงความประชิดของรัฐสอง
รัฐซึ่งกอใหเกิดความออนไหวและมีอํานาจตอการสรางพฤติกรรมในความสัมพันธระหวางกัน ทั้ง
ความขัดแยงและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
และพฤติกรรมทัง้ สองดานวางอยูบนฐานของ
ความคิดเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคง ในอีกดานหนึ่ง พื้นที่ชายแดนเปนพื้นที่ที่มีกระแสการ
ไหลเวียนเขา-ออกของความคิด ผูคน สินคา5 จึงกอเกิดทั้งความทาทายและโอกาสในเวลาเดียวกัน
จากลักษณะดังกลาว ทําใหประเด็นของพื้นที่ชายแดนมีความนาสนใจ ทั้งในแงของการเปนสวน
หนึ่งของรัฐ โดยพิจารณาวาอํานาจรัฐจากศูนยกลางสามารถหรือไมสามารถแผไปถึงในเขตนั้นได
และในแงของความพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจัดการกับสังคมของพื้นที่นั้นๆ เอง การ
เติบโตของเมืองชายแดนอันมีลักษณะของผลประโยชนเฉพาะพื้นที่ จึงสามารถสงผลกระทบทั้งตอ
ประเทศขางเคียงและในระดับบนของประเทศได
เนื่องจากพื้นทีช่ ายแดนตกอยูใ นภาวะก้ํากึ่ง
ระหวางความสัมพันธแบบรัฐตอรัฐและความสัมพันธระหวางประชาชนในพืน้ ที่ชายแดนของรัฐ
หนึ่งกับประชาชนของอีกรัฐหนึ่งที่อยูตดิ กัน ซึ่งขาพเจาเห็นวาเราไมสามารถพิจารณาความสัมพันธ
ในระดับหนึ่ง(รัฐ) โดยขาดการพิจารณาความสัมพันธในอีกระดับหนึ่ง(ประชาชน) ไปได
พื้นที่ชายแดนระหวางไทยกับเพื่อนบานโดยรอบนั้นมีความสําคัญทั้งทางความมั่นคงและ
เศรษฐกิจ ดังนี้
- ทางความมั่นคง ความไมชัดเจนของเสนเขตแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ในหลายๆ ดานทําใหเกิดปญหาในการอางสิทธิตามมา ซึ่งสะเทือนถึงอํานาจอธิปไตย
3

พิชญ พงษสวัสดิ์, “วาดวยเรื่อง “เมืองชายแดน” : ขอสังเกตดานเศรษฐศาสตรการเมือง ความมั่นคง
และวัฒนธรรมที่เมืองแมสอดและแมสาย,” วารสารสังคมศาสตร 34 (มกราคม-มิถุนายน 2546): หนา 443.
4
เรื่องเดียวกัน, หนา 442.
5
Ivo D. Duchacek, The Territorial Dimension of Politics: Within, Among, and Across Nations
(United States of America: Westview Press, Inc., 1986), p.208.

3
ของไทยตามพืน้ ที่ที่เปนรอยตอกับประเทศเพื่อนบาน
อันนําไปสูความขัดแยง
ระหวางประเทศได ความขัดแยงอาจเกิดจากประเด็นเล็กๆ เชน ปญหาชนกลุมนอย
ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง เปนตน 6 ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่
ชายแดนทางความมั่นคงเปนอยางดี และไดมีการเตรียมการรับมือกับปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลวในพื้นที่บริเวณนี้แตกตางกันไปตาม
สถานการณทงั้ ภายในและระหวางประเทศ โดยในชวงสงครามเย็น รัฐบาลไทยมี
นโยบายตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
กอใหเกิดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
โดยรอบประเทศเพื่อกอใหเกิดความมัน่ คงเปนหลัก
ดังปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ส7ี่ ซึ่งถือเปนจุดเริม่ ตนของการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคง ที่กอใหเกิดโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในบริเวณตางๆ โดยเฉพาะบริเวณ
ที่ตกอยูภ ายใตอิทธิพลของคอมมิวนิสต
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่หา8 รัฐไดกําหนดแผนและแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอยาง
ชัดเจนมากขึ้น โดยในสวนที่เจ็ดวาดวยเรือ่ งของการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง
ไดมีแผนการพัฒนาชนบทเพื่อความมั่นคงและแผนการพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษที่มีปญหา
ดานความมัน่ คง
โดยเนนทีพ่ ื้นทีห่ า จังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่สูงบริเวณ
ภาคเหนือและชายแดนดานซีกตะวันตกของประเทศ9
ในปจจุบัน ประเทศไทยก็
ยังคงใหความสําคัญตอความมั่นคงในพืน้ ที่ชายขอบของประเทศอยูเห็นไดจาก
นโยบายความมั่นคง ดานตางประเทศในสมัยรัฐบาลชวน 2 (พ.ศ. 2541-2544) ที่
ตองการขจัดสาเหตุของความหวาดระแวงกับประเทศเพือ่ นบาน และเสริมสรางความ
ไววางใจระหวางกัน ดวยการพัฒนาความสัมพันธทกุ ดาน10 จึงอาจกลาวไดวา
ประเทศไทยใชพื้นที่ชายแดนเสมือนเปนกันชนปองกันการกระทบกระทั่งกันระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหความขัดแยงบรรเทาเบาบางลงไปในที่สุด และ
6

สมโชค สวัสดิรักษ, “ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา : ศึกษากรณีชนชาติกะเหรี่ยง ค.ศ. 1988-1994,”
(วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538), หนา 86.
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่สี่ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ , หนา 126-130.
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่หา พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ,หนา 379-390.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 382-390.
10
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน นิสรียา ทองกลีบ, “ความสัมพันธไทย-พมาในชวงรัฐบาลนายชวน หลีก
ภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544),” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวาง
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4
รัฐบาลยุคปจจุบันยังมุงกระชับความสัมพันธและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย11
- ทางเศรษฐกิจ
การไปมาหาสูกันระหวางประชาชนที่อยูตามแนวพรมแดนระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน กอใหเกิดการติดตอแลกเปลีย่ นและซื้อขายสินคาระหวาง
กัน การคาชายแดนจึงเปนลักษณะหนึ่งของความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานที่มมี านานและมีสวนชวยทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพือ่ น
บานนั้นมีลักษณะที่อํานวยประโยชนใหแกกัน ทั้งในระดับจุลภาค คือ ตัวบุคคล
พอคาแถบชายแดนตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐ และในระดับมหภาคคือ เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคและพอคาสวนกลางที่เปนผูผลิตสินคาดวย12 และนับตั้งแตสิ้นสุดสงครามเย็น
ประเทศไทยไดมีแนวนโยบายตอประเทศเพื่อนบานที่เรียกวา นโยบายเปลี่ยนสนาม
รบเปนสนามการคาในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่ง เปนการเนนย้ําถึง
ความตองการมีความสัมพันธแบบฉันทมิตร เพื่อใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และไดดําเนินนโยบายมาในแนวทางนี้จนถึงปจจุบัน โดย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่แปดบทที่ 2 วาดวยเรื่องของการ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ไดระบุถึงการพัฒนาพื้นที่อนุภาคและพืน้ ที่
ชายแดน ดังนี้
“เพื่อเพิ่มความเขมแข็งและโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เมือง ชุมชน และคนในพื้นที่
โดยสรางความเขมแข็ง
ใหแกเมืองที่เปนชุมชนศูนยกลางของอนุภาคและเมือง
ชายแดน ซึ่งมีศักยภาพที่จะเปนประตูการติดตอกับประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ
ใหสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
และเปดติดตอ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอินโดจีน กลุมประเทศอาเซียน และ
นานาชาติไดมากขึ้น อันจะเปนการพัฒนาฐานการผลิตใหมของประเทศในระยะยาว
ตอไป” 13

และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่เกายังไดระบุถึงการพัฒนาเมือง
ชายแดนดังตอไปนี้
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จิตตประทุม, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: พิมพสวย,2537), หนา 11.
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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5
“พัฒนาเมืองชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจควบคูกับเมืองที่นาอยูเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยพัฒนาและเตรียมความพรอมเมืองชายแดนที่อยูใน
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงระหวางพมา-ไทย-สปป.
ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม และในพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยงระหวางไทยพมา-สปป.ลาว-จีนตอนใต (ยูนนาน) ดวยการจัดระเบียบเมืองและชนบทชายแดน การ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ชนบทหางไกลใหเขมแข็ง เพื่อสรางความ
มั่นคงตามแนวชายแดนและปองกันปญหายาเสพติดและอาชญากรรมขามชาติ”14

นอกจากนี้ รัฐบาลชุดปจจุบันไดจดั โครงการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน15 ซึ่ง
ในระยะยาว จะสงผลใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานใน
ลักษณะที่มีความเทาเทียมกันมากขึ้น ดังนั้น พื้นที่ชายแดนจึงมีความสําคัญในแงของ
การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศรวมกันจากอาณาบริเวณที่
ประชิดติดกัน เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจตอกัน รวมกันแกไขปญหาและเปน
ฐานของความเขาใจอันดีตอกันมากขึ้น
ความสําคัญของพื้นที่ชายแดนไทย-พมา
พื้นที่ชายแดนไทย-พมาถูกมองวาเปนปญหาอันมีรากฐานมาจากประวัติศาสตรที่มีความ
ขัดแยงกันมาโดยตลอด ปจจุบันมีแนวพรมแดนระหวางกันยาว 2,838 กิโลเมตร เปนเสนพรมแดน
ทางบกถึง 1,749 กิโลเมตร ทางลําแมน้ํา 639 กิโลเมตร และทางทะเล 490 กิโลเมตร16 มีชองทาง
ติดตอกันตลอดแนวชายแดนมากถึง 80 ชองทาง17 แตในปจจุบนั (ทศวรรษ 1990 เปนตนมา)ไทย
และพมามีความสัมพันธอันดีตอกันมากขึ้น ทําใหความรวมมือระหวางกันมีหลายดานมากขึ้น ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในอดีตเปนการคาขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาระหวางทองถิ่น เพื่อ
14

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่เกา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ , หนา 58.
15
สํานักพัฒนาพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “การจัดระบบ
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน,” 2546.
16
เจษฎา หุนเฮง, “ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศพมาเกี่ยวกับพรมแดนทางบก: ศึกษา
การดําเนินนโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีดอยลาง บานเจดียสามองค และเนิน 491,” (วิทยานิพนธ
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 1.
17
พรพิมล ตรีโชติ และทรายแกว ชูทรัพย, “การคาชายแดนไทย-พมา,” ใน การคาชายแดน. วิทยา
สุจริตธนารักษ และชปา จิตตประทุม, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: พิมพสวย, 2537), หนา 25-26.

6
การยังชีพของประชาชนทั้งสองฝาย ปฏิสัมพันธในลักษณะนี้ไดเพิ่มมากขึ้นอยางเปนระบบในหวง
เวลาปจจุบนั (ทศวรรษ 1990)เปนตนมา เชน การเปดใหสัมปทานปาไมและประมง การเปดใหมี
การลงทุนในธุรกิจการโรงแรม18 เปนตน
ความสัมพันธไทย-พมาทั้ง 2 รูปแบบนี้ดาํ เนินการจากสวนกลางโดยตรงสวนหนึ่ง และ
ดําเนินการในบริเวณชายแดนสวนหนึ่ง
ดังนั้น
พื้นที่ชายแดนระหวางไทยกับพมาจึงทรง
ความสําคัญทั้งทางความมั่นคงและทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด
อันเนื่องมาจากความประชิดอัน
นํามาซึ่งสิ่งที่เปนภัยคุกคามทางดานความมั่นคงและโอกาสที่จะหาประโยชนทางเศรษฐกิจ
-

18

ทางความมั่นคง ขึ้นอยูกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร ซึ่งสงผลตอทัศนคติของ
คนในชาติในลักษณะที่เปนศัตรูตอกันและมีความหวาดระแวงตอกันสูง การมี
พื้นที่ประชิดกันดังกลาว
ไดเพิ่มความระแวดระวังตอกัน
และเกิดการ
กระทบกระทัง่ กันไดงายมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ชายแดนของพมาสวนใหญเปน
เขตที่อยูและเขตอิทธิพลของชนกลุมนอยสัฐชาติพมาที่ทําการตอตานรัฐบาลพมา
เพื่อแยกตัวเปนอิสระ จึงเปนพื้นที่ที่ออนไหวอันกอใหเกิดการกระทบกระทั่งกัน
ตามแนวชายแดนไดงาย
โดยชนกลุมนอยกลุมสําคัญที่มีที่ตั้งอยูในบริเวณ
ดังกลาว ไดแก ไทยใหญ คะยาห คะเรนนี่ กะเหรี่ยง และมอญ และในเวลา
ตอมาชนกลุมนอยชนชาติวาซึ่งถอยรนมาจากทางตอนใตของจีนก็ไดเขามาอยูใน
เขตอิทธิพลของไทยใหญ ทําใหเกิดการตอสูแยงชิงพืน้ ที่ระหวางชนสองกลุมนี้
อยูเนืองๆ รวมถึงการปราบปรามไทยใหญของรัฐบาลพมาดวย ความขัดแยง
ภายในของพมานี้ไดสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่อยูอาศัยตามแนวชายแดนฝงไทย
ซึ่งแสดงใหเห็นวาปญหาภายในของพมา
สงผลกระทบตอภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ทางการพมายังกลาวหาวาฝายไทย
ใหการสนับสนุนชนกลุมนอยที่ตอตานรัฐบาลพมา ทั้งที่ไทยไมมนี โยบายในการ
ใหการสนับสนุนหรือใชชนกลุมนอยเปนรัฐกันชนเชนในอดีตอีกตอไป19แลว
โดยในป พ.ศ. 2524 สภาความมั่นคงแหงชาติไดกําหนดนโยบายวาไทยจะสราง
ความสัมพันธกับรัฐบาลพมา และจะไมใหมีการใชดินแดนไทยเพื่อดําเนินการที่

ดูรายละเอียดใน มนันญา เงินดี, “ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับสหภาพเมียนมาร:
ศึกษากรณีการลงทุนของธุรกิจโรงแรมไทยในสหภาพเมียนมาร (ค.ศ. 1989 –1995),” (วิทยานิพนธปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539).
19
เจษฎา หุนเฮง, “ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศพมาเกี่ยวกับพรมแดนทางบก: ศึกษา
การดําเนินนโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีดอยลาง บานเจดียสามองค และเนิน 491,” หนา 121.
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เปนปฏิปกษกบั รัฐบาลพมา20 แตสิ่งที่ดําเนินควบคูมากับนโยบายดังกลาวของ
ไทย คือ การแบกรับภาระผูหนีภยั จากพมา ทั้งที่เปนกลุมชาติพันธุอื่นและชาว
พมาเอง รวมถึงนักศึกษาปญญาชนของพมาที่เรียกรองประชาธิปไตย ซึ่งไทย
ตองรับดูแลคนเหลานี้ดว ยเหตุผลทางมนุษยธรรม แตการกระทําของไทยกลับถูก
ตีความจากฝายพมาวาเปนการใหการสนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาลพมา อันกอ
เกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธระหวางสองประเทศอยูตลอดเวลา
ทางเศรษฐกิจ ดวยสภาพทางภูมิศาสตรที่ไทยมีชายแดนดานตะวันตกติดกับพมา
ตลอดแนว ตั้งแตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) จนถึงภาคใตฝงทะเลอันดามัน
(จังหวัดระนอง) เปนตัวเอื้อใหมีการดําเนินการคาระหวางกันมาเปนเวลาชานาน
ทั้งการคาในระบบ การคานอกระบบ และการคาผานแดน โดย21
1. การคาในระบบ เปนการคาที่กระทําอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผูนําเขาสงออกซึ่งทําการนําเขา-สงออกสินคาโดยผานพิธีศุลกากร รวมทั้งเสียภาษีอยาง
ถูกตอง โดยผูที่นําเขา-สงออกจะเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดชายแดนนั้นๆ และ
การคาในระบบอีกรูปแบบหนึ่ง คือ
การคาขายในจุดผานแดนที่อยูตรงเขต
ระหวางสองประเทศที่ไดรับการผอนปรนโดยความเห็นชอบของทั้งสองประเทศ
เพื่อใหประชาชนสองฝายไดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากัน โดยพิจารณาถึงความ
จําเปนและความตองการของประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองฝายเปนสําคัญ
ซึ่งจะไมมีการผานพิธีการศุลกากรแตอยางใด
2. การคานอกระบบ เปนการคาที่มุงหลบเลี่ยงการผานพิธีศุลกากรและการเสีย
ภาษี การคา นอกระบบเปนสิ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย แตก็เกิดควบคูไปกับ
การคาในระบบตลอดแนวชายแดนไทย-พมา ทั้งนี้เนื่องจากมีสินคาบางชนิดที่
เปนสินคาตองหามในการนําเขา-สงออกทั้งของไทยและของพมา
3. การคาผานแดน เปนการคาระหวางไทยกับประเทศทีส่ าม เชน จีน อินเดีย
บังคลาเทศ เปนตน เพียงแตสินคาเขาออกผานชองทางทางบก คือ อาศัยประเทศ
พมาเปนทางผาน การคาชายแดนไทย-พมาลักษณะนี้ปรากฏอยูเฉพาะในบริเวณ
การคาชายแดนทางภาคเหนือของไทย

จุฬาภรณ เอื้อรักสกุล, “จาก Constructive engagement ถึง Flexible engagement กับปญหาพมาอาเซียนและปญหาทวิภาคีไทย-พมา,” หนา 139.
21
ธนา ยศตระกูล, “หอการคาจังหวัดในบริบทความสัมพันธระหวางประเทศ: ศึกษาบทบาทหอการคา
จังหวัดเชียงรายและหอการคาจังหวัดตากในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา,” (วิทยานิพนธ
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545), หนา 42-44.

8
นอกจากนี้ การคาชายแดนระหวางไทยและพมานั้นยังมีลักษณะพิเศษอีกประการ
หนึ่ง คือ การมีสวนเขามาพัวพันกับการคาชายแดนไทย-พมาของชนกลุมนอยที่
อยูตามชายแดนอยางหลีกเลี่ยงมิได22 เนื่องจากในพื้นทีด่ ังกลาวเปนเขตอิทธิพล
ของชนกลุมนอย ทําใหพอคาชาวไทยตองทําการคาขายกับชนกลุมนอยเหลานีใ้ น
เวลาเดียวกัน โดยใชระเบียบวิธีการการคาที่แตกตางกัน23 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การมีการคานอกระบบเกิดควบคูกับการคาในระบบ ทําใหฝายพมาจึงตองการจัด
ระเบียบการคาชายแดนเสียใหม
เพื่อทําใหการคาขายระหวางกันกับประเทศ
เพื่อนบานเปนระบบระเบียบมากขึ้น อันจะสงผลใหพมาสามารถควบคุมดูแล
ผลประโยชนและจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในสวนของ
รัฐบาลไทยเองก็ไดมีโครงการเชนวานีเ้ ชนกัน เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขัน สรางฐานการผลิตชายแดนระหวางกันทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ อันนํามาซึ่งการสรางงานและลดชองวางรายไดของประชาชนทั้งสอง
ประเทศ ลดการเคลื่อนยายแรงงานผิดกฎหมาย สรางความมั่งคงและมั่งคั่ง
รวมกัน
การคาชายแดนระหวางไทยและพมาถือเปนหัวใจสําคัญและครอบงําความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางสองประเทศมาโดยตลอด
เนื่องจากการคาชายแดนที่มีตอ กันอยูใ นระดับ
24
ประมาณ 50% ของการคาระหวางกัน แตการคาขายในพืน้ ที่ชายแดนระหวางไทยและพมา
ไมไดขึ้นอยูกบั ปจจัยทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว หากแตยังขึน้ อยูกับความสัมพันธทางการ
เมืองระหวางประเทศของทั้งสองฝายเปนสําคัญอีกดวย25
กลาวคือ
เมื่อไรก็ตามที่เกิดการ
กระทบกระทัง่ กันตามแนวชายแดนหรือเหตุการณระหวางประเทศทีไ่ ทยทําใหพมาไมพอใจ ทาง
ฝายพมาก็จะใชการปดดานเปนเครื่องมือหรือมาตรการในการที่จะทําใหไทยรวมมือกับพมา ซึ่งได
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทัง้ ของไทยและของพมา และไมมีฝายใดไดประโยชนจากการที่การคา
22

พรพิมล ตรีโชติ, ปญหาชนกลุมนอยตามชายแดนไทย-พมา : ศึกษาผลกระทบที่มีตอการคาระหวาง
ประเทศไทยกับสหภาพพมา (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 28.
23
สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “การคาชายแดนไทย-พมา : ขอควรทําและไมควรทํา,” ใน ไทยกับพมา: ขอ
ควรทําและไมควรทํา. อัมพร จิรัฐติกร,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค,
2543), หนา 94.
24
เรื่องเดียวกัน, หนา 89.
25
สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “การคาชายแดนไทย-พมา: ความสัมพันธของการเมืองและการคา,” ในไทย
กับพมา : ขอควรทําและไมควรทํา. อัมพร จิรัฐติกร,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5
ภูมิภาค, 2543), หนา 172.
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หยุดชะงัก สิ่งเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาทางการเมืองระหวางประเทศอันสงผลกระทบตอ
การคาชายแดนระหวางไทยกับพมานั่นเอง
การคาในพืน้ ที่ชายแดนไทย-พมา : กรณีจังหวัดระนอง
ในยุคหลังสงครามเย็น ประเทศไทยมีนโยบายตอประเทศเพื่อนบานโดยรวมในลักษณะ
ของความเปนมิตร
โดยเนนการปรับปรุงความสัมพันธทงั้ ในทางเศรษฐกิจและการเมือง
โดยเฉพาะการคาระหวางกัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและผลประโยชนรวมกัน ซึ่งออกมา
ในชื่อของนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และ
ไดรับการสืบตอแนวนโยบายในรัฐบาลตอมาจนถึงปจจุบัน
ชุมชนชายแดนทั้งของไทยและพมาไดมกี ารคาขาย แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันมาเปน
เวลาชานาน หากแตการคาอยางเปนทางการระหวางประเทศในบริเวณนี้ เพิ่งเกิดขึน้ ตามผลบังคับ
ของความตกลงการคาชายแดนระหวางกันที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลพมาไดลงนามรวมกัน
เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2539 ณ กรุงรางกุง ประเทศพมา26 โดยประเทศไทยและพมามีชองทางที่จะ
ขนสงสินคาในการคาชายแดนหลักๆ ที่ถอื วาเปนจุดการคาถาวร 3 ดานดวยกัน คือ เชียงราย (แม
สาย-ทาขี้เหล็ก) ตาก(แมสอด-เมียวดี) ระนอง(ระนอง-เกาะสอง) โดยในบรรดาดานถาวรทั้งสาม
แหงนี้ ดานที่มีมูลคาการคาสูงที่สุด คือ ดานแมสอด รองลงมาคือ ดานระนองและดานแมสาย
ตามลําดับ27 สวนจังหวัดอื่นๆ คือ จังหวัดแมฮองสอน (มีจุดผานแดนชั่วคราวหลายจุด สวนใหญใช
สําหรับชักลากไม) จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี (ดานเจดียส ามองค-พญาตองซู) จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ และจังหวัดราชบุรี เปนการคาที่มปี ริมาณและมูลคาไมมากนัก เฉลี่ยดานละ
ประมาณ 200 ลานบาทตอป เปรียบเทียบกับ 2,000-3,000 ลานบาทที่ผานดานถาวร28
ในบรรดาดานถาวรทั้ง 3 ดานนี้พื้นทีก่ ารคาชายแดนในบริเวณภาคเหนือ คือ จังหวัด
เชียงรายและจังหวัดตากมีความคลายคลึงกันในแงของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ทําให29
26

งานวิเคราะหกลุมการคาชายแดน สํานักพัฒนานโยบาย กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย,
สรุปผลการดําเนินโครงการ “เปดคลีนิกการคาชายแดนสัญจร”, 2543, หนา 40 อางใน ธนา ยศตระกูล, “หอการคา
จังหวัดในบริบทความสัมพันธระหวางประเทศ: ศึกษาบทบาทหอการคาจังหวัดเชียงรายและหอการคาจังหวัดตาก
ในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา,” หนา 5.
27
สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “การคาชายแดนไทย-พมา: ความสัมพันธของการเมืองและการคา,” ใน ไทย
กับพมา: ขอควรทําและไมควรทํา. อัมพร จิรัฐติกร,บรรณาธิการ, หนา 171.
28
นิสรียา ทองกลีบ, “ความสัมพันธไทย-พมาในชวงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 25402544),” หนา 58.
29
ธนา ยศตระกูล, “หอการคาจังหวัดในบริบทความสัมพันธระหวางประเทศ: ศึกษาบทบาทหอการคา
จังหวัดเชียงรายและหอการคาจังหวัดตากในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา,” หนา 57.
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1. เกิดลักษณะการคาชายแดนในรูปของการคาผานแดน
อันเปนลักษณะของการคา
ระหวางประเทศ ที่เชื่อมโยงและสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2. เกิดการพัฒนาของเมืองชายแดนที่โดดเดนกวาที่อนื่ ในเชิงเศรษฐกิจ จากอําเภอเล็กๆ
กลายเปนเมืองการคา การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมที่รุงเรือง ทําใหเกิดความเปนเมือง
(urbanization)
3. เนื่องจากความรุงเรืองในการคาชายแดนของทั้งสองพื้นที่
จึงกลายเปนจุดการคา
ชายแดนที่ทางการพมาเลือกปดเสมอๆมากกวาจุดอื่นๆเมือ่ เวลามีปญหาความขัดแยงกับไทย
4. การคาชายแดนที่รุงเรืองในสองพื้นทีน่ ี้เกี่ยวโยงกับการมีบทบาทขององคกรเศรษฐกิจ
ทองถิ่น อันไดแก หอการคาจังหวัดตาก และหอการคาจังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ รัฐบาลยังตระหนักเห็นความสําคัญของพื้นที่ชายแดนทั้งสองในการพัฒนา
เศรษฐกิจภูมภิ าค
จึงไดใหการสนับสนุนทางกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับ
เพื่อนบานตางๆ อีกทางหนึ่งโดยกําหนดเปนโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน เชน โครงการเหลี่ยมเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทางตอนใต
(อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-พมา-ลาว-จีน) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทยพมา-ลาว-จีน-กัมพูชา-เวียดนาม) หรือหาเหลี่ยมเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ซึ่งมาชวยสงเสริมการคา
ชายแดนในภาคเหนือใหเกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้น
สวนในทางภาคใตนั้น มีเพียงจังหวัดระนองที่เปนจุดทีม่ ีปริมาณและมูลคาการคาชายแดน
สูง* แตมีความแตกตางทางภูมิศาสตรจากพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนืออยางเดนชัด คือ อยูใกลกับ
ปากแมน้ํากระบุรี และสวนที่กนั้ พมากับไทยเริ่มดวยบริเวณที่เปนเพียงคลองขนาดเล็กประมาณ
200 เมตรและขยายกวางขึ้นเปนทางออกสูทะเลอันดามัน
ทําใหการคมนาคมติดตอกับพมา
สามารถทําไดโดยอาศัยทางน้ําเปนหลัก และมีทําเลเปนทาเทียบเรือที่ดี นอกจากนีย้ ังมีความ
แตกตางในดานเงื่อนไขทางความมั่นคง กลาวคือ การคาในพื้นที่นไี้ มมีอิทธิพลของชนกลุมนอย
เนื่องจากดินแดนบริเวณเกาะสองในฝงพมาถูกควบคุมและบริหารโดยเจาหนาที่ของรัฐบาลพมา
อยางสมบูรณ30

*

ดูตารางมูลคาการคาไทย-พมา รายจังหวัดป พ.ศ.2536-2539 และป พ.ศ.2543-2546
พรพิมล ตรีโชติ, ปญหาชนกลุมนอยตามชายแดนไทย-พมา : ศึกษาผลกระทบที่มีตอการคาระหวาง
ประเทศไทยกับสหภาพพมา, หนา 37.
30
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ตารางที่1 มูลคาการคาชายแดนไทย-พมา แยกเปนรายจังหวัด ป พ.ศ.2536-2539
มูลคา: ลานบาท
จังหวัด
ระนอง
ตาก
ชุมพร
เชียงราย
กาญจนบุรี
แมฮองสอน
เชียงใหม
ประจวบฯ
ราชบุรี
เพชรบุรี
รวม

2536
มูลคา
1,338.4
1,288.8
0.0
1,557.3
250.4
490.1
296.0
244.4
4.6
0.0
5,470

สัดสวน
24.47
23.56
0.00
28.47
4.58
8.96
5.41
4.47
0.08
0.00
100.0

2537
มูลคา
2,359.9
2,079.8
0.0
1,821.8
774.5
435.7
270.2
135.4
67.7
0.0
7,944.9

สัดสวน
29.70
26.18
0.00
22.93
9.75
5.48
3.40
1.70
0.85
0.00
100.0

2538
มูลคา
2,842.5
814.4
0.0
1,708.1
128.9
398.9
13.6
0.0
0.0
0.0
5,906.4

สัดสวน
48.13
13.79
0.00
28.92
2.18
6.75
0.23
0.00
0.00
0.00
100.0

2539
มูลคา
1,978.1
1,066.2
0.0
2,084.8
119.1
185.1
19.4
0.0
0.0
0.0
5,452.7

สัดสวน
36.28
19.55
0.00
38.24
2.18
3.39
0.36
0.00
0.00
0.00
100.0

ที่มา : กองประสานงานพาณิชยภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
ตารางที่2 มูลคาการคาชายแดนไทย-พมา ป พ.ศ. 2543-2546 (มกราคม-พฤษภาคม) รายจังหวัด
มูลคา : ลานบาท
2543
จังหวัด
มูลคา
ตาก
2,141.54
เชียงราย
1,388.96
ระนอง
2,088.55
แมฮองสอน 61.15
เชียงใหม
136.84
กาญจนบุรี 883.17
ประจวบฯ 194.89
รวม
6,895.11

2544
สัดสวน มูลคา
31.06 4,756.18
20.14 827.59
30.29 3,494.43
0.89
143.08
1.98
108.2
12.81 30,391.08
2.83
815.89
100.0 40,536.45

2545
สัดสวน มูลคา
11.73 3,303.66
2.04
1,152.85
8.62
2,467.82
0.35
238.98
0.27
33.06
74.98 35,183.07
2.01
769.65
100.0 43,145.09

สัดสวน
7.66
2.67
5.72
0.55
0.07
81.55
1.78
100.0

2546
มูลคา
2,309.14
886.29
1,495.17
182.01
3.17
17,258.63
379.39
22,513.8

สัดสวน
10.24
4.00
6.63
0.80
0.01
76.65
1.67
100.0

ที่มา : จากการรวบรวมขอมูลของผูเขียนจากเอกสารของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
และ
www.dft.moc.go.th
หมายเหตุ : จังหวัดกาญจนบุรีมีมูลคาการคาสูงเนื่องจากซื้อกาซธรรมชาติจากพมา ซึ่งเทากับเปน
มูลคาการนําเขา ทําใหขาดดุลการคา
ตารางทั้งสองนี้ยังไมสมบูรณ เนื่องจากขาดขอมูลในชวงป พ.ศ.2540-2542
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ดังนั้น จะเห็นไดวาในพื้นที่ชายแดนที่มคี วามสําคัญทางการคาสูงทั้ง 3 จุดนั้น พืน้ ที่ของ
ระนองมีลักษณะทีแ่ ปลกไปจากอีก 2 พื้นที่ขางตน ทั้งสภาพทางภูมศิ าสตรและเงือ่ นไขทางความ
มั่นคงที่มีความสงบ อันเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ดังจะเห็นได
จากการที่เอกสารของทางจังหวัดระนองระบุวา การคาชายแดน ระนอง-เกาะสอง ป 2544 เฉพาะที่
ผานพิธีการศุลกากร สินคาสงออกมียอดรวมทั้งสิ้นกวา 3,600 ลานบาท สินคานําเขากวา 152 ลาน
บาท31 แตบทบาทหรือความสําคัญของจังหวัดระนองกลับไมไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจาก
รัฐบาลมากเทาที่ควร32 เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก และนอกจากนี้จังหวัด
ระนองยังไดรบั ผลกระทบจากความขัดแยงในความสัมพันธไทย-พมามาโดยตลอด ไมวาความ
ขัดแยงนั้นจะเกิดในระดับชาติ จากพื้นที่อนื่ หรือพื้นทีข่ องตนเองก็ตาม* โดยดานระนองถูกปด 3
ครั้งในชวง 10 ป (พ.ศ. 2535-2545) ดวยสาเหตุตางๆ ดังนี้
- ชวงป พ.ศ. 2538-2539
พมาไดปดดานตลอดแนวชายแดนเปนเวลาถึงปกวา
เนื่องจากไมพอใจที่มีการปะทะกันตามแนวชายแดนและกลาวหาวาไทยเปนแหลง
ซองสุมกําลังของชนกลุมนอย รวมทั้งกรณีการฆาลูกเรือประมงพมา และความไม
พอใจที่รัฐบาลไทยวิจารณรัฐบาลพมาเรื่องไมเปนประชาธิปไตย33
- ในป พ.ศ. 2542 เกิดกรณีการบุกยึดสถานทูตพมาที่กรุงเทพฯ โดยกลุม นักศึกษาชาว
พมาและชนกลุมนอยในเดือนตุลาคม ซึ่งไทยไมลงโทษตามกฎหมายใดๆ ตอกลุม ที่
ปฏิบัติการตอตานรัฐบาลทหารพมาดังกลาว อีกทั้งไมยอมมอบตัวนักศึกษากลุมนีต้ อ
ทางการพมาตามที่ขอมา34 พมาจึงสั่งปดดานที่อยูตดิ กับชายแดนไทยและยกเลิกการ
ทําประมงของไทยทั้งหมด
- ในป พ.ศ. 2545 นั้นการปดดานตั้งแตตรงขามจังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดระนองของ
ทางฝายพมา เกิดจากการที่รฐั บาลพมาไมพอใจที่กองกําลังไทยใหญสามารถยึดฐานที่

31

โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย(TTMP) โดยการสนับสนุนของสกว., “การคาชายแดน(8): การ
เชื่อมสัมพันธตามรอยตะเข็บ,” มติชนสุดสัปดาห 23,1202: 37.
32
พรพิมล ตรีโชติ และทรายแกว ชูทรัพย, “การคาชายแดนไทย-พมา,” ใน การคาชายแดน. วิทยา
สุจริตธนารักษ และชปา จิตตประทุม, บรรณาธิการ, หนา 35.
*
ดูรายละเอียดเหตุการณความขัดแยงไทย-พมาในภาคผนวก ก.
33
สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “การคาชายแดนไทย-พมา: ความสัมพันธของการเมืองและการคา,” ใน
ไทยกับพมา: ขอควรทําและไมควรทํา. อัมพร จิรัฐติกร,บรรณาธิการ, หนา 89-90.
34
นิสรียา ทองกลีบ, “ความสัมพันธไทย-พมาในชวงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 25402544),” หนา 47-48.
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มั่นของกองทัพพมาบริเวณแนวชายแดนไดหลายฐาน โดยกลาวหาวาประเทศไทยเปน
ผูใหการสนับสนุนการสูรบของกองกําลังกูชาติไทยใหญ35
แสดงใหเห็นวาการปดดานทัง้ สามครั้งขางตนนั้น พื้นที่ชายแดนจังหวัดระนองไมไดเปน
จุดกอเหตุแตอยางใด ยกเวนเหตุการณไตกง และลูกเรือประมงชาวไทยรวมกันทํารายลูกเรือประมง
ชาวพมาจนเสียชีวิต 2 คนและสูญหายอีก 13 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 253836 สงผลใหพมาสั่ง
ปดจุดผานแดนระนอง-เกาะสอง ตั้งแตวนั ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2538 และตามมาดวยการยุติ
ขอตกลงทําการประมงกับไทยดวยสาเหตุที่ไมชัดเจนในชวงตนป พ.ศ. 253937 ซึ่งเทากับวาจังหวัด
ระนองมีสวนเปนสาเหตุแหงความขัดแยงระหวางไทยกับพมาเพียงครั้งเดียวในชวง 10 ป จาก
ปรากฏการณดังกลาวไดกอใหเกิดความสนใจวาทําไมพืน้ ที่ชายแดนจังหวัดระนองจึงเปนจุดทีไ่ มมี
ความขัดแยงในความสัมพันธไทย-พมา
1.2 การสํารวจวรรณกรรม
เพื่อใหเกิดความเขาใจในสภาพปญหาและสภาพพื้นที่ รวมถึงใหทราบถึงประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อขยายบริบทของปรากฏการณ จึงขอแบงวรรณกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร
ความสัมพันธของทั้งสองประเทศนัน้ มีทงั้ รูปแบบของความรวมมือและความขัดแยง
แตจากพื้นฐานทางประวัตศิ าสตร ลักษณะของความขัดแยงระหวางสองประเทศจะมีอยูมาก โดย
มีสาเหตุหลักมาจากปญหาชนกลุมนอย ปญหาเขตแดนที่ไมแนชัด และปญหาการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจใหมของพมา38 แตหากมองในมุมกลับกัน ปญหาความขัดแยงในความสัมพันธไทย-พมา
35

สมจิต รุงจํารัสรัศมี, “เขม็งเกลียว ไทย-พมา น้ํา(ไม)พึ่งเรือ เสือ(ไม)พึ่งปา,” มติชน (27 พฤษภาคม

2545): 22.
36

ชัยศึก แกววิรุฬ, “การแกปญหาตามแนวชายแดนไทย-พมา เพื่อความมั่นคงแหงชาติ,” เอกสารวิจัย
สวนบุคคล วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร,2538 อางใน นิสรียา ทองกลีบ, “ความสัมพันธไทย-พมาในชวง
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544),” หนา 35.
37
สวัสดิ์ ดารานนท, “ความสัมพันธไทย-พมาที่ยั่งยืนเปนผลประโยชนที่เกื้อกูลตอความมั่นคงของ
ประเทศไทย,” เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, 2538-2539 อางใน
นิสรียา ทองกลีบ,เพิ่งอาง, หนา 35.
38
พรพิมล ตรีโชติ, ความสัมพันธไทย-พมา ยุคปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539).
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นั้นไมไดมีที่มาจากปญหาภายในของพมาแตเพียงฝายเดียว
ไทยเองก็มีสวนกอใหเกิดปญหา
เนื่องจากไทยตองการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อผลประโยชนทางการคา จึงใหการ
สนับสนุนชนกลุมนอยตามแนวชายแดน โดยเฉพาะกลุม กะเหรี่ยง ในฐานะรัฐกันกระทบ นํามาสู
ความหวาดระแวงและไมไววางใจไทยของฝายพมามาโดยตลอด39
และการหวังประโยชนทาง
เศรษฐกิจของไทยจากทรัพยากรธรรมชาติของพมาก็เปนอีกมิติหนึ่งทีน่ าํ มาสูความขัดแยงระหวาง
กันได40 นอกจากประเด็นปญหาพื้นฐานแลว ในปจจุบัน ปญหาระหวางไทยกับพมายังมีลักษณะ
ของปญหาขามชาติเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานพมาในไทย รวมถึง
ปญหาการคาชายแดนไทย-พมา ทําใหไทยจําเปนตองทบทวนถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทําตอกัน
ระหวางไทยและพมา
ซึ่งขยายครอบคลุมถึงการศึกษาเกีย่ วกับประเทศพมาเพื่อกอใหเกิดความ
เขาใจกันมากขึ้น41 อันเปนพื้นฐานของความรวมมือทัง้ ในแงของการแกไขปญหาและการพัฒนา
รวมกันที่เกิดขึน้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี42
รวมถึงผลประโยชนที่ไทยจะไดรับจาก
ความสัมพันธอันดีที่เกิดขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจและความมัน่ คง43
2. นโยบายตางประเทศไทยตอพมา
พื้นฐานของความสัมพันธระหวางไทยกับพมาในเชิงนโยบายตางประเทศตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน(ป พ.ศ. 2547)มีทั้งชวงที่เปนมิตรและไมเปนมิตรตอกัน44 แตในสวนของไทยเองนั้นได
ปรับตัวตามบริบทโลกหลังสงครามเย็น
โดยมีการเปลี่ยนแนวทางนโยบายตอพมาจากการเนน
39

สมโชค สวัสดิรักษ, “ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา: ศึกษากรณีชนชาติกะเหรี่ยง ค.ศ. 19881994,” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538).
40
ประเทือง สุขเกษม, “ความขัดแยงระหวางไทยกับพมา: ศึกษากรณีปญหาทางการประมง (พ.ศ.25312539),” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540).
41
อัมพร จิรัฐติกร, ไทยกับพมา: ขอควรทําและไมควรทํา (กรุงเทพมหานคร: โครงการอาณาบริเวณ
ศึกษา 5 ภูมิภาค, 2544).
42
พรพิมล ตรีโชติ, พมากับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (กรุงเทพมหานคร: ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540).
43
มนันญา เงินดี, “ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับสหภาพเมียนมาร : ศึกษากรณีการลงทุน
ของธุรกิจโรงแรมไทยในสหภาพเมียนมาร (ค.ศ. 1989 –1995),” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539).
44
พรพิมล ตรีโชติ, “ความสัมพันธไทย-พมาในรอบ 50 ป,” เอกสารในการสัมมนาวิชาการเรื่อง
ความสัมพันธไทย-พมาในรอบ 50 ป เสนอที่หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2 พฤศจิกายน 2538.
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ผลประโยชนทางความมั่นคงมาเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
โดยมีปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการ
ดําเนินนโยบายของไทยทั้งภายในและภายนอกที่แตกตางกันระหวางยุคพลเอกเปรมกับยุคหลังพล
เอกเปรมเปนตัวแปรสําคัญ45 โดยเฉพาะนโยบายตางประเทศไทยที่เนนการมีความสัมพันธที่ดีกับ
พมาเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจการคา การแกปญหาชายแดน และการโนมนาวใจใหรัฐบาลพมา
ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ46ในรูปแบบของนโยบาย
ที่เรียกวา การเกี่ยวพันอยางสรางสรรค ที่สะทอนใหเห็นวาผลประโยชนของไทยดานความมัน่ คง
และเศรษฐกิจ ขึ้นอยูก ับการมีชองทางติดตอสัมพันธกบั พมาในการแกปญหาตางๆ จึงจําเปนที่
ไทยจะตองสรางความสัมพันธอันดีกับพมา47 แตถึงแมวาไทยจะเนนการมีความสัมพันธอันดีกับ
พมา เพื่อผลประโยชนดานเศรษฐกิจ แตก็ยังมีโอกาสเกิดความขัดแยงดานความมัน่ คงได ดังเชน
ในกรณีดอยลาง บานเจดียสามองค และเนิน 491 ซึ่งทําใหเห็นถึงการดําเนินนโยบายของ
หนวยงานราชการตามแนวคิดดานผลประโยชน มโนทัศน และยุทธวิธีขององคกร แตในที่สุด
แลวก็ยังคงยึดหลักนโยบายของชาติอันตั้งอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนแหงชาติเปนสําคัญ48 ทํา
ใหเห็นวานโยบายการเกีย่ วพันอยางสรางสรรคไมคอยไดผลในทางปฏิบัติ และยังทําใหถูกเพงเล็ง
จากชาติตะวันตก ทําใหไทยจําเปนตองทบทวนบทบาทและปรับทาทีในนโยบายตางประเทศตอ
พมา49 โดยหันมาใชนโยบายที่เรียกวา การเกี่ยวพันอยางยืดหยุน ซึ่งยิ่งทําใหความสัมพันธไทยพมาเลวรายลงไปอีก เนื่องจากพมาไมพอใจในนโยบายนี้ เห็นไดจากเหตุการณในความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศเปรียบเทียบกันในชวงกอนและหลังการประกาศนโยบายดังกลาวของฝายไทย

45

รัชนิดา ยืนยิ่ง, “ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายไทยตอสหภาพเมียนมารในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท
(พ.ศ.2526-2531) กับยุคหลังพลเอกเปรม ติณสูลานนท (พ.ศ.2531-2538),” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539).
46
เวณิกา บุญมาคลี่, พมา: นโยบายตางประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2540).
47
ทวี อรามเรืองกุล, “นโยบายตางประเทศไทยตอสหภาพเมียนมาร: ศึกษาการดําเนินนโยบายเกี่ยวพัน
อยางสรางสรรค ในชวงป 2534-2537,” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539).
48
เจษฎา หุนเฮง, “ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศพมาเกี่ยวกับพรมแดนทางบก: ศึกษา
การดําเนินนโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีดอยลาง บานเจดียสามองค และเนิน 491,” (วิทยานิพนธ
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2541).
49
ชัยโชค จุลศิริวงศ, 5 ทศวรรษการตางประเทศของไทย: จากความขัดแยงสูความรวมมือ
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2536).
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ภายใตการบริหารงานของรัฐบาลชุดเดียวกัน คือชวงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 250 อยางไร
ก็ตาม ในหลักการของนโยบายตางประเทศในปจจุบันก็ยังมุงฟน ฟูและกระชับความสัมพันธและ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศไทยกับเพือ่ นบานอยูนนั่ เอง
3. ประเด็นพื้นทีช่ ายแดนในความสัมพันธระหวางประเทศ
การมองโลกผานกระบวนทัศนที่มีรัฐเปนศูนยกลาง
ทําใหเราศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศในรูปแบบของนโยบายตางประเทศ และพฤติกรรมนโยบายตางประเทศทั้งความ
ขัดแยงและความรวมมือ โดยละเลยการศึกษาถึงบริเวณชายแดนอันเปนชายขอบของอํานาจซึ่งเปน
อาณาบริเวณทีส่ ามารถแสดงใหเห็นถึงอํานาจและขอจํากัดของรัฐในการจัดการกับปญหาตางๆ
เชน ผูพลัดถิ่น51 หรือชนกลุมนอยตามชายแดนพมาที่ติดตอกับไทย ที่มอี ิทธิพลตอการคาชายแดน
อยางมาก52 เนื่องจากพืน้ ทีช่ ายแดนเปนสวนที่สอแสดงถึงความเคลื่อนไหวของคนที่ทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในอดีต การไหลเวียนเขา-ออกของสินคาและผูคนเปนไปเฉพาะชุมชนชายแดน
นั้นๆ ในลักษณะของการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางเสรี และในอีก
ทางหนึ่งก็เปนชองทางของกลุมที่ผิดกฎหมายและการคาขายนอกระบบ แตในปจจุบัน ลักษณะ
ของการไหลเวียนบริเวณชายแดนไดมกี ฎระเบียบของรัฐเขามากํากับและนําเขาสูสวนหนึ่งของ
รูปแบบของการคาระหวางประเทศมากขึน้ 53
นอกจากนีภ้ าวะโลกาภิวัตนในปจจุบันยังสงผล
กระทบตอความเปนเมืองของชุมชนในบริเวณชายแดนอันมีลักษณะของการขามรัฐขามชาติปะปน
อยูอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหรัฐจําเปนตองมีวิธีการในการจัดการบริหารเมืองชายแดนที่มีความ
ซับซอนขึ้น ดังนั้น การมองรัฐอยางเปนศูนยกลางและไมสามารถแผอํานาจไปยังพื้นที่ชายแดนได
อยางในอดีตนัน้ ดูจะเชยและลาสมัยเสียแลว เพราะรัฐในสมัยใหมมไิ ดมีความเปนหนึ่งเดียวอยาง
แทจริง ทําใหรัฐตองปรับตัวและมีลกั ษณะยืดหยุนสูง54 โดยเฉพาะในการสราง-บริหาร-จัดการ
50

นิสรียา ทองกลีบ, “ความสัมพันธไทย-พมาในชวงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 25402544),” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545).
51
เดชา ตั้งสีฟา, “มองผานดวงตาของกะเหรี่ยง “คนอื่น” สูวิธีวิทยาเพื่อการศึกษาผูถูกบังคับพลัดถิ่น
ในพื้นที่ระหวางไทย-พมา,” วารสารสังคมศาสตร 34 (2546-2547).
52
พรพิมล ตรีโชติ, ปญหาชนกลุมนอยตามชายแดนไทย-พมา: ศึกษาผลกระทบที่มีตอการคาระหวาง
ประเทศไทยกับสหภาพพมา (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541).
53
Andrew Walker, The Legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and Traders in the
Borderlands of Laos, Thailand, China and Burma (Richmond Surrey: Curzon, 1999).
54
พิชญ พงษสวัสดิ์, “วาดวยเรื่อง “เมืองชายแดน”: ขอสังเกตดานเศรษฐศาสตรการเมือง ความมั่นคง
และวัฒนธรรมที่เมืองแมสอดและแมสาย,” วารสารสังคมศาสตร 34 (มกราคม-มิถุนายน 2546).
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พื้นที่ชายแดน55 กิจกรรมตางๆในพื้นที่ชายแดนทั้งทางความมั่นคง และทางเศรษฐกิจที่ดําเนินอยู
ตลอดเวลานั้น เปนไปโดยผานการดําเนินการของตัวแสดงเล็กๆ ในอาณาบริเวณดังกลาว ซึ่ง
เทากับวาบทบาทของกลไกทีไ่ มใชรัฐมีมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในบริเวณชายแดน
โดยเฉพาะ
หอการคาจังหวัดชายแดน และบทบาทดังกลาวไดสงผลตอความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งใน
แงของการแกไขปญหาและการริเริ่มความรวมมือระหวางประเทศ56 ในสวนของการศึกษาพื้นที่
ชายแดนไทย-พมาดานจังหวัดระนองซึ่งเปนกรณีของงานวิจยั ชิ้นนี้นั้น วรรณกรรมที่สํารวจมา ได
ชวยสะทอนภาพกวางของการคาชายแดนไทย-พมาในพืน้ ที่ชายแดนตางๆ ที่ติดกับพมา57 ซึ่งใน
สวนของพื้นทีจ่ ังหวัดระนองนั้นมีประเด็น การคาชายแดน ประมง และแรงงานขามชาติเปน
ประเด็นสําคัญในความสัมพันธกับพมา เนื่องจากเปนพืน้ ที่ชายแดนทีจ่ ําเปนตองอาศัยแรงงานขาม
ชาติจากพมา58 ซึ่งบางครั้งการใชแรงงานพมาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ก็ถูกมองวาเปน
ปญหา59 และจําเปนตองมีการจัดการปญหานีอ้ ยางมีทิศทาง60
จากการสํารวจวรรณกรรมขางตน
ไดแสดงใหเห็นวาในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับพมานั้น ไดเริ่มมีแนวโนมของการศึกษาในประเด็นใหมๆ เพิ่มขึ้นจากเรื่อง
ของความสัมพันธในลักษณะของนโยบายตางประเทศและพฤติกรรมนโยบายตางประเทศ เชน
หอการคาจังหวัด และเมืองชายแดน เปนตน และในสวนของการศึกษาเกีย่ วกับจังหวัดระนองที่
55

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา, การคาและการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน (2543)
56
ธนา ยศตระกูล, “หอการคาจังหวัดในบริบทความสัมพันธระหวางประเทศ: ศึกษาบทบาทหอการคา
จังหวัดเชียงรายและหอการคาจังหวัดตากในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา,”(วิทยานิพนธ
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2545).
57
พรพิมล ตรีโชติ และทรายแกว ชูทรัพย, “การคาชายแดนไทย-พมา,” หนา 20-27 ใน การคา
ชายแดน. วิทยา สุจริตธนารักษ และ ชปา จิตตประทุม, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: พิมพสวย, 2537).
58
เอก มงคล, “ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระนองตอผลกระทบของแรงงานพมาในดาน
เศรษฐกิจและสังคม,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก, 2538).
59
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางการแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” (สารนิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538).
60
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, “ทิศทางการจัดการแรงงานตางชาติที่ลักลอบเขามาทํางานใน
ประเทศไทย: ศึกษากรณีจังหวัดระนอง,” เอกสารในการสัมมนาเรื่อง ทิศทางการจัดการแรงงานตางชาติที่ลักลอบ
เขามาทํางานในประเทศไทย : ศึกษากรณีจังหวัดระนอง, 17 กรกฎาคม 2538.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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มีอยูนั้นเปนการศึกษาเฉพาะพื้นที่
และไดรับการหยิบยกขึ้นมาศึกษาหรือพิจารณาในมิติทาง
ความสัมพันธระหวางประเทศอยูนอย ดังนั้น จึงเห็นวาการศึกษาจังหวัดระนองในฐานะพื้น
ชายแดนในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับพมานัน้ นาจะนํามาซึง่ มุมมองใหมในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศได
1.3 กรอบความคิดและทฤษฎี
ประเด็นปญหาในงานวิจยั ชิน้ นี้ คือ เงื่อนไขใดบางที่ทําใหพนื้ ที่ชายแดนไทย-พมาดาน
จังหวัดระนองซึ่งมีเศรษฐกิจดี มีลักษณะของความขัดแยงปรากฏในความสัมพันธไทย-พมาอยูนอย
งานวิจยั ชิ้นนี้จงึ มุงทําการศึกษาลักษณะปฏิสัมพันธของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศดาน
ความรวมมือ โดยพิจารณาสาเหตุหรือแหลงที่มาของความรวมมือซึ่งมีดังตอไปนี61้
1. ความรวมมือที่สรางขึ้นอยางเงียบๆ (Tacit cooperation) โดยไมจําเปนตองมีการ
ติดตอสื่อสารหรือขอตกลงที่ชัดเจน ซึ่งความรวมมือลักษณะนี้เกิดขึ้นไดยากในระยะเวลาอันสัน้
แตในระยะยาวแลวจะกอใหเกิดผลประโยชนตางตอบแทน
2. ความรวมมือที่ถูกสรางขึ้นโดยการเจรจา (Negotiation) โดยรัฐจะริเริม่ ความรวมมือหรือ
ทําความรวมมือเชิงสถาบันผานทางความตกลงทั้งที่เปนทวิภาคีและพหุภาคีที่มีการเจรจาตอรองกัน
แลว
3. ความรวมมือที่เกิดจากการผลักดันของประเทศที่ครองความเปนเจา ( Superior power
or Hegemon) ซึ่งความรวมมือรูปแบบนี้จะประสบความสําเร็จก็ตอเมือ่ มีประเทศทีม่ ีอํานาจมากมา
สรางกฎเกณฑและสถาบันที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรมของรัฐอื่น
ความรวมมือระหวางรัฐตอรัฐอันเกิดจากสาเหตุดังกลาวขางตนนั้น
สามารถนํามา
พิจารณาในระดับพื้นที่ที่ใชในการศึกษาได โดยในกรณีของพื้นที่จังหวัดระนองนั้น ความสัมพันธ
ทางการคาในบริเวณพืน้ ที่ชายแดนของทั้งฝงไทยและฝงพมามีมานาน และเปนความสัมพันธใน
ลักษณะของความรวมมือกันอยางเงียบๆ
เนื่องจากพื้นที่ชายแดนของจังหวัดระนองมีลักษณะ
พิเศษ โดยสภาพทางภูมศิ าสตรที่วางตัวพาดยาวตามแนวชายฝงทะเลอันดามัน อยูใกลกับปาก
แมน้ํากระบุรี และมีเกาะเล็กเกาะนอยเรียงตัวตามยาวระหวางระนองกับฝงพมา การคมนาคมทาง
น้ําจึงทําไดสะดวก และยังเปนจุดที่ทําการคาไดตลอดแนว ทั้งในรูปแบบของการคาชายแดนและ
การคาขามแดน
เพราะสามารถสงสินคาทางเรือไปถึงยางกุงและประเทศอืน่ ๆ ไดดวย
ความสัมพันธทางการคาระหวางระนองกับฝงพมานั้นมีมานาน
ดังปรากฏในเอกสารของ
61

Mark R. Amstutz, International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics,
second edition (United States of America: McGraw-Hill Companies, Inc., 1995), pp. 78-79.
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หอการคาจังหวัดระนอง ที่ระบุวา “จังหวัดระนองถือเปนเมืองชายแดนที่มีความสําคัญมาตั้งแต
สมัยที่พมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ เนื่องจากเปนศูนยรวมของการไปมาหาสู และการซื้อขาย
ระหวางไทยกับพมา”62 การมีปฏิสัมพันธกันมาเปนระยะเวลานานนี้ไดกอใหเกิดความรวมมือใน
เชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในลักษณะที่ซบั ซอน (Complex Interdependence)
โดยที่
ความสัมพันธระหวางประเทศในพื้นทีน่ ซี้ ึ่งมีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการระหวางตัว
แสดงภายใตรฐั ไมวาจะเปนหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน ไดทําใหความสัมพันธและการ
ติดตอสื่อสารในพื้นที่นี้มีชองทางที่หลากหลาย(multiple channels) และการทีพ่ ื้นที่ชายแดน
จังหวัดระนองเปนจุดที่มีมูลคาการคาระหวางไทย-พมาสูงนั้น ก็ไดทําใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งของไทยและพมามุงใหความสําคัญกับประเด็นทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก เห็นไดจาก
การที่ระนองมีมูลคาการคาสูงติด 1 ใน 3 ของการคาชายแดนไทย-พมาติดตอกันมาโดยตลอด
นับตั้งแตป พ.ศ.253563 อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่ความสําคัญของประเด็นทางทหารถูกลดบทบาทลง
สวนหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลพมาสามารถเขาควบคุมพื้นทีใ่ นฝงพมาบริเวณตรงขามจังหวัดระนองให
ปลอดจากกองกําลังชนกลุมนอยไดแลว อยางไรก็ตาม รัฐไทยก็ยังใหความสําคัญกับการมีกําลัง
ทางทหารอยูในพื้นที่ ดังจะเห็นไดจากการมีหนวยงานทางทหารอยูในจังหวัดระนอง แมวาจะมี
เพียงกองพันเดียวก็ตาม ดังนั้น เมื่อพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัดระนองมีภาวะของการพึ่งพาอาศัยกันอยาง
ซับซอนเกิดขึน้
ความสัมพันธในลักษณะของความขัดแยงจึงลดลง
เพราะตางฝายตางมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและไมตองการไดรับผลกระทบอันเกิดจากความขัดแยง
สงผลให
ความสัมพันธในบริเวณนี้มลี ักษณะของความรวมมือทีย่ นื ยาว
อนึ่ง ทุกฝายในจังหวัดระนอง ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน หรือ
แมแตประชาชนเองตางก็มีความสัมพันธกบั พมาแตกตางกันไป และแตละฝายตางก็มีผลประโยชน
เปาหมาย และการดําเนินการตางกันออกไป ทําใหอาจเกิดความขัดแยง การแขงขัน หรือการ
ตอรอง เจรจาประนีประนอมระหวางกัน ซึ่งขาพเจาคาดวาทุกกลุมสังคมในพื้นทีจ่ งั หวัดระนองจะ
สามารถประนีประนอม เนื่องจากเห็นประโยชนรวมกันจากการใชแรงงานพมา และการติดตอ
สัมพันธกับคนพมาในพื้นที่ รวมถึงผลประโยชนในระดับชาติ ทั้งทางเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ดังนั้น ถึงแมวาจะมีคนพมาเขามาเปนแรงงานซึ่งนับวาเปนปญหาตอรัฐไทยในการที่มีแรงงานตาง
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หอการคาจังหวัดระนอง, “จังหวัดระนอง,” เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง รวมขยายการคา
ชายแดนใหกวางไกล..ไทย – พมา, 9 มีนาคม 2531 โดยหอการคาไทย, หนา 2.
63
“การคาชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนอง”[online].2003. Available from
www.moc.go.th/opscenter/rn/rn _main .htm [22/6/03]
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ดาวเขามาทํางานจํานวนมาก*จากการเปนเขตผอนผันการใหแรงงานตางดาว แตคนในพืน้ ที่เองก็มี
ความจําเปนตองใชแรงงานตางดาว และยังมีความสัมพันธกับคนพมาที่เขามาในรูปแบบของพอคา
กับผูบริโภคอีกดานหนึ่ง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธผานการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจในแงอนื่ ๆ
ดวย และจากการสังเกตการณในพื้นที่พบวา บุคคลที่อยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษาตางมีความสัมพันธ
ตอกันทั้งทางเครือญาติและทางสังคม เพราะฉะนัน้ การพิจารณาถึงคนกลุมตางๆ ไมสามารถแยก
ออกจากกันไดอยางเด็ดขาด
ขณะเดียวกันก็ตองนําผลประโยชนพื้นฐานของคนแตละกลุมมา
พิจารณาประกอบการวิเคราะหในทีน่ ี้ดว ย
ดังนั้น แนวคิดที่นาจะนํามาเปนแนวทางวิเคราะหปรากฏการณขางตนไดดีคือ แนวคิด
เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ (International Political Economy) วาดวย Complex
Interdependence ของ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye64
โดยแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศนี้อยูภายใตกระแสความคิดแบบเสรีนิยม
(Liberalism) และมี 2 แนวทาง ไดแก65
การเมืองของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (The politics of
international economic relations) ที่พยายามผูกโยงการเมืองโลกกับเศรษฐกิจระหวางประเทศเขา
ดวยกัน แตถูกจํากัดโดยการมองรัฐเปนศูนยกลางอํานาจ
การเมืองของความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการขามชาติ (The
politics of interdependence and transnational relations) ที่ไดเสนอวา อํานาจรัฐกําลังถดถอย
และภาพลักษณของเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศประกอบไปดวย ความหลากหลายของชุด
ตัวแสดงในบริบทของโครงขายกระบวนการขามชาติ ขามพรมแดน อันกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน
Interdependence หมายถึง สภาวะที่รัฐตางๆหรือตัวแสดงในระบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศตางก็ถูกกําหนดหรือไดรับผลกระทบรวมกัน (Mutual dependence) จากแรงภายนอก
ผลกระทบดังกลาวเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมขามชาติตางๆ เชน
การไหลเขาออกของ
เงินตรา สินคา ประชาชน ขอมูลขาวสาร ขามพรมแดนของรัฐ และแนวคิดนี้เนนถึงความรวมมือ
*

จากการสังเกตการณและการสอบถามบุคคลในพื้นที่ ปรากฏวาเปนจังหวัดชายแดนที่ติดกับพมาที่มี
แรงงานพมาอยูมากที่สุด
64
Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, “ Realism and Complex Interdependence,” in Power
and Interdependence: World Politics in Transition ( United States of America: Little, Brown and
Company, 1977), pp.23-37.
65
Susan Strange, Path to International Political Economy (London: George Allen & Unwin,
1984), p.15-16.
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ทางเศรษฐกิจและสังคมขามชาติและบทบาทของตัวแสดงที่ไมใชรัฐมีอทิ ธิพลเพิ่มมากขึ้นและจะ
นําไปสูการเปนประเด็นทางการเมือง66 ยิ่งไปกวานั้น ชุมชนโลกตางก็มีความสัมพันธระหวางกัน
มากขึ้นในหลายเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจทีม่ ีการแผขยายของการเงิน การคา การผลิต
และการลงทุน ซึ่งกระทบตอประเด็นทางการเมือง67
นอกจากนี้ ความเปน Interdependence ยังมีลักษณะของการไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
หรือการเกิดตนทุน (costs) ซึ่งผลกระทบดังกลาวอาจจะเกิดจากความไมตั้งใจหรือตั้งใจของตัว
แสดงตางๆ และสภาวะของ Interdependence นี้มิไดจํากัดความหมายอยูเฉพาะแตเพียงสภาพที่ตัว
แสดงตางไดรบั ประโยชนรว มกันเทานั้น หากแตยังรวมถึงผลกระทบตอกันและกันอีกดวย แนวคิด
นี้ไดรับการพัฒนาในเวลาตอมาเพื่อใชอธิบายระบบความสัมพันธระหวางประเทศทีซ่ ับซอนขึ้นใน
ปจจุบนั ในรูปของแนวคิด Complex Interdependence ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ
ดังนี้
1)
Multiple channels
ความสัมพันธและการติดตอสื่อสารในระบบ
ความสัมพันธระหวางประเทศมิไดจํากัดอยูแตเฉพาะรัฐกับรัฐเทานั้น แตยังมี
ลักษณะความสัมพันธและการติดตอสื่อสารระหวางตัวแสดงอื่นๆ
เชน
ความสัมพันธที่ไมเปนทางการระหวางผูนาํ ของรัฐบาล
ระหวางผูนําของ
หนวยงานเอกชน องคการขามชาติ (เชน ธนาคารระหวางประเทศ) ฯลฯ
ลักษณะดังกลาวผนวกกับตัวแสดงที่อยูหลากหลายและเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทํา
ใหความสัมพันธและการติดตอสื่อสารในระบบระหวางประเทศมีชองทางที่
หลากหลายมากขึ้น
2)
Absence of Hierarchy Among Issues ประเด็นและเรื่องตางๆในระบบ
ระหวางประเทศมีลักษณะทีห่ ลากหลาย แตไมไดมีการจัดลําดับความสําคัญ
อยางชัดเจน ประเด็นในดานการทหารไมใชเปนประเด็นที่มีความสําคัญสูงสุด
อีกตอไป
หลายๆประเด็นที่มีความสําคัญในระดับระหวางประเทศนั้นเกิด
ขึ้นมาจากปญหาหรือนโยบายภายในประเทศ นอกจากนี้ประเด็นภายในและ
ภายนอกประเทศนั้นมีความเกี่ยวโยงกัน ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยาง
เด็ดขาด และประเด็นตางๆภายใตเงื่อนไขที่เปน Complex Interdependence มี
ลักษณะเฉพาะตัวและกอใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกันออกไป เชน กอใหเกิด
ความรวมมือ ความขัดแยง ขอจํากัด ฯลฯ
66

Amstutz, International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics, second
edition, p. 17.
67
Alan Russell, “Trade, Money and Market,” in Issues in World Politics. Brian White, Richard
Little and Michael Smith, eds. (New York: Palgrave, 2001), p.40
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3)

Minor Role of Military Force กําลังทางทหารไมไดเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเด็นดานอื่นกลายมาเปนประเด็นทีต่ ัวแสดง
ตางๆใหความสําคัญมากขึ้น เชน ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม การใชกําลังทาง
ทหารอาจกอใหเกิดความเสียหายและความไมแนนอนมากกวาจะชวยแกปญหา
อยางไรก็ตาม กําลังทางทหารยังมีความสําคัญอยู กลาวคือ ในกรณีที่รฐั ประสบ
กับภัยคุกคามภายนอก เครื่องมือทางการทหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรอด
ของรัฐ กรณีนเี้ ปาหมายทางการทหารจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุด

แนวคิดดังกลาวสามารถอธิบายไดวาสภาพของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของฝายไทย
และฝายพมาในจังหวัดระนองเกิดขึ้นไดจากการที่แรงงานพมาขามเขามาใชแรงงานในฝงไทยและมี
สถานะเปนลูกจางของผูประกอบการชาวไทย แตขณะเดียวกัน แรงงานเหลานี้ก็มีสถานะเปนลูกคา
ของพอคาแมคาในจังหวัดระนอง เนื่องจากในเวลาที่คนเหลานี้ออกจากพื้นที่ก็มกั จะซื้อสินคาในฝง
ไทยกลับไปดวย นอกจากนี้คนพมาอีกกลุมที่ขามเขามาคือ พอคาแมคา ก็สามารถเขามาคาขายใน
จังหวัดระนองไดโดยเสรี ดังนั้น ทั้งผูประกอบการชาวไทย แรงงานพมา และพอคาแมคาพมา
ตางก็ไดประโยชนจากการมีความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในทางกลับกันหากใน
จังหวัดระนองไมมีแรงงานพมา
เศรษฐกิจของจังหวัดก็จะไมสามารถดําเนินไปได
และ
ขณะเดียวกันคนพมาที่เคยเขามาขายแรงงานหรือคาขายชายแดนก็จะไมมีอาชีพ และประสบความ
ยากลําบากในการดํารงชีวิต ซึ่งหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งของฝายไทยและฝาย
พมาตางเล็งเห็นความจําเปนในการปองกันไมใหเกิดสภาพของการสงผลกระทบตอกันทางลบและ
รักษาผลประโยชนทางการคาระหวางกันเอาไว หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของระนอง
และเกาะสอง จึงไดรวมมือกันในดานตางๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการสวนทองถิ่นไทย-พมา
ระนอง-เกาะสอง
โครงการสงเสริมและพัฒนาการคากับประเทศเพื่อนบาน68
การตั้งศูนย
ปฏิบัติการชายแดนทางทะเลไทย-พมา (ศปชล.ทพ.) เปนตน เพือ่ รักษาความสัมพันธอันดีและ
ผลประโยชนทางการคาระหวางกันเอาไว และยังสงผลใหปญหาความขัดแยงระหวางกันที่มอี ยู
บรรเทาเบาบางลง และถูกจํากัดอยูแตในระดับในพื้นที่ ไมลุกลามบานปลายเปนปญหาระดับชาติ
ดังนั้น ความรวมมือซึ่งอยูบนฐานของการพึ่งพาอาศัยระหวางกันในพื้นที่จังหวัดระนองจึงนาทีจ่ ะ
นําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางไทยกับพมา

68

“ขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง ป 2546(ม.ค.46-มี.ค.46),”[Online].2003. Available
from: www.moc.go.th/opscenter/rn/rn _main .htm [22/6/03]
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1.4 สมมติฐาน
การที่ชายแดนไทย-พมาดานจังหวัดระนองไมมีปญหาความรุนแรง
ปฏิสัมพันธที่ดีทั้งจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งดานการคาและอื่นๆ

เพราะการมี

1.5 วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน และประชาชนในจังหวัด
ระนองที่มีสวนในการสรางลักษณะเฉพาะของความสัมพันธไทย-พมา
2. เพื่อเปนฐานขอมูลเฉพาะพื้นที่ใหแกหนวยงานตางๆ ที่สนใจในการกําหนดนโยบาย
ความสัมพันธกับพมา
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจเงื่อนไขที่ทําใหพนื้ ที่ชายแดนจังหวัดระนองแตกตางจากพื้นที่อนื่
ซึ่งถึงแมจะ
ใหภาพที่ชัดเจนในพืน้ ที่เฉพาะ
แตหากมีการศึกษากันในแนวทางนี้มากขึ้นก็จะ
กอใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย และสามารถสะทอนภาพรวมไดดีขนึ้ อันยังผลตอการ
กําหนดนโยบายตางประเทศของสวนกลาง โดยทําใหสามารถพิจารณาความเฉพาะ/
ความแตกตางของแตละพื้นที่ทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงได
2. แสดงใหเห็นถึงความสงบในพื้นที่ชายแดนวาเปนความสงบที่แทจริงหรือเพียงผิวเผิน
3. ขยายปริมณฑลของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศจากรัฐตอรัฐหรือเชิง
นโยบายตางประเทศมาสูประเด็นพื้นที่ชายแดนซึ่งเปนเรื่องภายในรัฐทีเ่ ชื่อมโยงกับ
เรื่องภายนอกรัฐ
1.7 วิธีการศึกษา
งานวิจยั ชิ้นนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ดังนั้น
เพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจน จึงตองใชวธิ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการตีความจากขอมูลเชิง
ประจักษ เพื่ออธิบายประเด็นปญหาตามกรอบการวิเคราะหและสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีการ
รวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การคนควาจากเอกสารตางๆ ทั้งปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิ จากภาครัฐและเอกชน ไดแก
หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร หนังสือพิมพ และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ
รวมถึงเอกสารของทางเอกชนและราชการจากจังหวัดระนอง เปนตน
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2. การสังเกตการณ เชน บริเวณจุดผานแดนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตลาด
สดทั้ง 3 แหงในเขตอําเภอเมืองระนอง โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประมง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีใ่ ชแรงงานพมา เปนตน
3. Indebt-interview โดยสรางแนวทางการสัมภาษณเปนแนวทางเดียวกัน เพื่อไมให
ขอมูลไขวเขว และเพื่อใหรูวา แตละฝายมีมมุ มองอยางไร โดยไดจัดทํารายชื่อบุคคลที่
จะติดตอเพื่อขอสัมภาษณ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
·นายวินยั มงคลธารณ
ผูวาราชการจังหวัดระนอง
·พ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทรสมบูรณ
สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองระนอง
·นายมงคล แสงอินทร
นายดานศุลกากรระนอง
·นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ
อดีตผูชวยปลัดจังหวัดระนองฝาย
ปองกัน
·น.อ.ชาคริต พิมพทอง
รองผอ.ศปชล.ทพ.
·นายสุวิทย คชสิงห
เจาหนาที่บริหารงานประมง 7
·นายดํารงค ขจรมาศบุษป
ประธานหอการคาจังหวัดระนอง
·นายวีระ บุญราศี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
·นายทวี บุญยิ่ง
นายกสมาคมประมงระนอง
·นายสืบศักดิ์ สุวุฒิกุล
เลขานายกสมาคมประมงระนอง
·นายอรุณ ทวีออน
กรรมการสมาคมประมงระนอง
·นายเจียว ณ ถลาง
กรรมการหอการคาและกรรมการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
·นายประสาน (รานป.คาวัสดุกอสราง) สมาชิกกลุมผูคาชายแดนไทย-พมา
และกรรมการหอการคาจังหวัดระนอง
·นายพีระศักดิ์ รุจิววิ ัฒนกุล
นักธุรกิจ
·นายอุกฤษฐ ตันติธรรมานันท
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําจืด อําเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง
4. ศึกษาและวิเคราะห ตีความขอมูล ทั้งขอมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ และการ
สัมภาษณ
5. สรุปผลการศึกษา
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1.8 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประชาชน (ไทย) กับประชาชน (พมา) ใน
พื้นที่ชายแดนไทย-พมาดานจังหวัดระนอง และบทบาทของหนวยงานในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวของกับ
การสรางความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน

บทที่ 2
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับพมา ดานจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองตั้งอยูในเขตภาคใตตอนบนของไทย
ทอดตัวยาวตามชายฝงทะเลดาน
ตะวันตก(อันดามัน)มีระยะหางจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร 1 ถือเปนจุดกึง่ กลางระหวาง
กรุงเทพมหานครกับภาคใตตอนลาง
เปนจุดเชื่อมโยงทะเลฝงอาวไทยและทะเลอันดามันทีใ่ กล
ที่สุด2 ประมาณ 40 กิโลเมตร รวมทั้งยังเปนจุดที่สามารถเดินเรือออกสูนานน้ําของประเทศแถบอนุ
ทวีปไดโดยสะดวก3
ในอดีตจังหวัดระนองขึ้นตรงตอเมืองชุมพรเปนเมืองทีต่ ั้งขึ้นใหมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน โดยปรากฏในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 วาเปนเมืองที่
พมาใชเปนเสนทางผานเพื่อไปตีเมืองชุมพร 4 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงซับซอน
ทําใหเกิดความลําบากในการเดินทาง จึงไมมีผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานมากนัก แตสําหรับผูคนที่ฝา
ความยากลําบากเขามาตั้งชุมชนนั้นมีแรงดึงดูดใจจากแรดีบุกที่มีอยางอุดมสมบูรณ ซึ่งสามารถใช
เปนสวยสงใหกับทางการแทนการใชแรงงานได
ในป พ.ศ. 2405 เมืองระนองมีความมั่งคั่งขึ้นจากการทําเหมืองแร และสามารถจัดเก็บภาษี
อากรสงมายังสวนกลางไดมากขึ้น ซึ่งเปนเวลาเดียวกับที่อังกฤษไดแผอาณานิคมมายังพมา และ
ขยายประชิดติดไทยทางฝงทะเลตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ทรง
ดําริวา ถาใหเมืองระนองและเมืองตระ (อําเภอกระบุรใี นปจจุบนั ) ขึน้ อยูกับเมืองชุมพร จะรักษา
ราชการทางชายแดนไมสะดวก เนื่องจากกอนหนานั้นไดเสียดินแดนในแถบนี้ใหแกอังกฤษไปบาง
แลว อันไดแก เมืองมะริด บกเปยน หลังเชีย เกาะสอง หมาราง และมะลิวัลย 5 จึงโปรดใหยก
เมืองระนองและเมืองตระขึน้ เปนหัวเมืองจัตวาขึ้นตอกรุงเทพมหานครในปนี้เอง 6 และไดมีการปก
1

สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “การคาชายแดนไทย-พมาดานจังหวัดระนอง ป 2544,” หนา 1.
(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
2
สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “ขอมูลการตลาดจังหวัดระนอง ประจําป 2544,” หนา 142. (เอกสาร
ไมตีพิมพเผยแพร)
3
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
4
รัตนา ศิริพูล, ระนอง (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ, 2543), หนา 23.
5
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” (สารนิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), หนา 36.
6
รัตนา ศิริพูล, ระนอง, หนา 28.
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ปนเขตแดนโดยใชแมน้ํากระบุรีเปนเสนกัน้ พรมแดน ในป พ.ศ. 2442 สงผลใหเมืองระนอง และ
เมืองตระ ซึ่งมีฐานะเปนอําเภอในปกครองของจังหวัดระนอง มีความสําคัญในฐานะเมืองชายแดน
ขอมูล ณ พ.ศ. 2547 พบวาในทางกายภาพ จังหวัดระนองมีพนื้ ที่ประมาณ 3,298.045
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร (รวมเกาะในทะเลอันดามันที่อยูในความปกครองอีก
62 เกาะ) เทากับรอยละ 4.66 ของพื้นที่ภาคใต นับวาเปนจังหวัดทีม่ ีเนื้อที่นอยทีส่ ุดของภาคใต
หากแตก็ยังเต็มไปดวยทิวเขา หุบเขา ปาไม ทางทิศตะวันออก ลาดเอียงสูทิศทะเลอันดามัน ซึ่งมี
เกาะนอยใหญทั้ง 62 เกาะ มีเกาะที่สําคัญไดแก เกาะพยาม เกาะชาง เกาะสินไห และเกาะทรายดํา7
ทําใหจังหวัดนี้มีพื้นที่ราบเพียง 14 % สวนอีก 86 % เปนพื้นที่ปาไมและภูเขา ลักษณะพืน้ ที่โดยรวม
เปนรูปเรียวยาวตามแนวเหนือใต มีระยะทาง 169 กิโลเมตร จังหวัดระนองมีพื้นทีอ่ าณาเขตติดตอ
กับจังหวัดใกลเคียง ดังนี8้
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดชุมพรและสหภาพเมียนมาร
ทิศใต
ติดกับจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก
ติดกับสหภาพเมียนมารและทะเลอันดามัน
2.1 ความสัมพันธทางการคาชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนอง
การที่จังหวัดระนองมีอาณาเขตติดตอกับสหภาพเมียนมารกินพื้นที่ถึง 3 อําเภอ คือ อําเภอ
เมืองระนอง อําเภอกระบุรี และอําเภอละอุน ไดเอื้อตอการคาขายระหวางกันเปนอยางยิ่ง การคา
ในลักษณะนําเขาและสงออกสวนใหญกวารอยละ 85 จะผานชองทางดานตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
ระนอง กิจกรรมการทางคาขายชายแดนนี้ตกอยูใ นมือของคนไทยเปนสวนใหญ เนื่องจากคนตาง
ดาวที่เคยเปนเจาของธุรกิจ เมื่อชราภาพหรือถึงแกกรรมหรือไมประสงคจะทําการคาตอไป ได
มอบกิจการใหลูกหลานซึ่งเปนคนไทยดําเนินการตอ
และทางราชการก็ไดพยายามสงเสริมทุก
รูปแบบเพื่อใหคนไทยยึดถือเปนอาชีพหลัก สงผลใหธุรกิจของคนไทยเปนปกแผนขึ้นตามลําดับ
นับตั้งแตสหภาพเมียนมารเปดประเทศเปนตนมา 9 ขณะที่การคาแบบจารีตของประชาชนก็ยังคง
ดํารงอยู
7

ยุทธการ-การขาว ศฝด. 411, “เอกสารประกอบการยายสรุป เนื่องในโอกาส พล.ต.ต.สานิตย โพธิ์พูน
ศักดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 พรอมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมรอย ตชด. 415,” (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
8
เรื่องเดียวกัน.
9
สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “ขอมูลการตลาดจังหวัดระนอง ประจําป 2529,” หนา 31. (เอกสาร
ไมตีพิมพเผยแพร)
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การที่การคาชายแดนจุดนี้มปี ริมาณและมูลคาการคาชายแดนที่สูงอยางตอเนื่องดังที่ได
รายงานไวในบทที่ 1
ทําใหประเด็นนี้เปนประเด็นทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดระนองซึ่ง
สัมพันธกับพมา โดยสามารถพิจารณาความสัมพันธทางการคาชายแดนไดเปน การคาชายแดน
ระหวางพื้นที่ระนองของไทยกับเกาะสองของพมา และ การคาชายแดนเฉพาะพื้นทีภ่ ายในจังหวัด
ระนองเองซึ่งมีภาพของคนพมาที่เขามาคาขายอยางเสรีซอนทับอยู
2.1.1 การคาชายแดนระหวางพื้นที่ระนองของไทยและเกาะสองของพมา
ในอดีต สมัยที่พมายังคงเปนอาณานิคมของอังกฤษนัน้ การคาขายระหวางกันของ
คนในจังหวัดระนองกับฝงเกาะสองของพมาเปนไปในลักษณะที่ตรงกันขามกับสภาพที่เปนอยูใ น
ปจจุบัน นัน่ คือ คนไทยตองนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคจากเกาะสองในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
สินคาระหวางกัน 10 เนื่องจากมีคุณภาพดีกวา และราคาถูกกวา
ประกอบกับการเดินทาง
ภายในประเทศเพื่อมายังจังหวัดระนองในสมัยกอนนั้นไมสะดวกนัก สินคาจากภาคกลางและภาค
อื่นๆ ของประเทศจึงไมสามารถสงมาขายได สงผลใหระนองตองนําเขาสินคาพมา เนื่องจากพมา
ในขณะนัน้ สามารถนําสินคาจากปนัง ทางมาเลเซีย มาขายไดงาย เชน ปลากระปอง สบูหอม
กาแฟ เปนตน11 จนกระทั่งป พ.ศ. 2490 พมาไดรับเอกราชจากอังกฤษ สงผลใหจังหวัดระนองมี
สภาพเปนเมืองชายแดน จากการติดตอกับสหภาพเมียนมารเปนแนวยาวกวา 100 กิโลเมตร
แตเมื่อพมาไดทําการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองโดยหันมาใชระบอบสังคม
นิยมวิถีพมา(The Burmese Way to Socialism) และทําการปดประเทศในป พ.ศ. 2505 สงผลใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพมาลาหลัง
เนื่องจากการระบอบสังคมนิยมทางเศรษฐกิจมิไดเปนการเพิ่ม
แรงจูงใจใหเกิดการผลิตแตอยางใด แตกลับทําใหเศรษฐกิจของพมาย่ําแยลงทุกขณะ จนกระทัง่
เมื่อพมาใกลเปดประเทศในชวงป พ.ศ. 2530 จึงไดมกี ารปฏิรูปเศรษฐกิจขึน้
สงผลใหเกิดการ
ยกเลิกการควบคุมการซื้อขายสินคาจําพวกธัญพืช การประกาศยกเลิกธนบัตรบางประเภท และการ
ใหอนุญาตเอกชนดําเนินกิจการพาณิชย และการลงทุนได 12 หากแตเหตุการณความวุนวายทาง
การเมืองในพมาในป พ.ศ. 2533-34 ทําใหพมาถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตก และ
สงผลอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจของพมา ทั้งปญหาการแลกเปลี่ยนเงินและเงินออมที่อยูในรูปเงิน
10

สัมภาษณคุณดํารงค ขจรมาศบุษป, ประธานหอการคาจังหวัดระนอง, 24 มิถุนายน 2547.
สัมภาษณคุณดํารงค ขจรมาศบุษป, ประธานหอการคาจังหวัดระนอง, 24 มิถุนายน 2547.
12
อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน มนัญญา เงินดี, “ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับสหภาพเมียน
มาร : ศึกษากรณีการลงทุนของธุรกิจโรงแรมไทยในสหภาพเมียนมาร,” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 3739.
11
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ดอลลารสหรัฐฯ เงินชวยเหลือจากตางประเทศสําหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคหยุดชะงัก
สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้นอยางรวดเร็ว โรงงานหลายแหงตองปดกิจการเนื่องจากประสบ
ปญหาขาดทุน และคาเงินจาตตกต่ําลงอยางรวดเร็ว จาก 25 จาต/บาท เปน 29 จาต/บาท ทําให
รัฐบาลพมาตองใชมาตรการควบคุมการไหลเวียนของเงินดวยการหามเบิกเงินเกิน 10,000 จาต/
สัปดาห สงผลใหเศรษฐกิจของพมาไรเสถียรภาพมากขึน้ 13
ขณะเดียวกันนั้น ประเทศไทยไดมีนโยบายจากสวนกลางที่มุงพัฒนาประเทศดวย
การสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและการผลิตเพื่อสงออกในชวงที่พมาทําการปดประเทศ
สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และ
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การพัฒนาประเทศทั้งของไทยและสหภาพเมียนมารที่
แตกตางกันนี้ ไดสงผลใหการคาชายแดนระนอง-เกาะสองเปลี่ยนรูปไป จากที่ระนองเคยเปนฝาย
นําเขาสินคาจากพมา กลับมาเปนฝายสงออกใหแกพมาแทน ระนองจึงเปนฝายไดดุลการคาจาก
พมา
ประกอบกับการบังคับใชกฎหมายอยางเปนระบบมากขึ้นของไทย ที่สงผลใหการคา
ชายแดนมีรูปแบบที่เปนทางการมากขึ้น อยางไรก็ตาม การคาในลักษณะที่ไมเปนทางการก็ยงั คง
ดํารงอยูดว ยความสัมพันธสวนตัวของคนบริเวณชายแดน ซึ่งหางไกลจากศูนยกลางอํานาจรัฐ
การที่เศรษฐกิจของจังหวัดระนองผูกพันอยูกับพมามาตั้งแตครั้งอดีต ทําใหจดุ นี้มี
การคาระหวางพรมแดนของทั้งสองประเทศมาโดยตลอด
โดยในปจจุบันระนองไดเปรียบทาง
มูลคาการคาชายแดนระนอง-เกาะสอง ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
สูงกวา
ในปจจุบันจังหวัดระนองมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางมากจากการทําประมงและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง รวมทั้งการคาขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคาชายแดน อีกทั้ง
ยังมีความพรอมในดานสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ไมวา จะเปนไฟฟา ประปา ถนน สนามบิน
โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงทาเรืออเนกประสงค โดยประชากรของจังหวัดระนองมีรายไดเฉลีย่
สูงเปนอันดับ 2 ของภาคใต14 และเปนอันดับที่ 8 ของประเทศ(ในป พ.ศ. 2541)15 ขณะทีจ่ ังหวัด
เกาะสอง* ซึ่งอยูในเขตการปกครอง Taninthayi 16 ของพมาและเปนพื้นที่ชายแดนซึ่งอยูตรงกันขาม
13

หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 15 ฝายขาว, “ขอมูลหนวยงานตามแนวชายแดนและขอมูลปญหาตางๆ
ตามแนวชายแดนไทย-พมา,” หนา 10-11. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
14
เอก มงคล, “ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระนองตอผลกระทบของแรงงานพมา ในดานเศรษฐกิจ
และสังคม,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกริก, 2538), หนา 7.
15
สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “ขอมูลการตลาดจังหวัดระนอง ประจําป 2544,” หนา 71. (เอกสารไม
ตีพิมพเผยแพร)
*
ในสมัยที่อังกฤษปกครอง เกาะสองยังเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ มีหนวยงานปกครองพื้นที่อยูเมือง
มะลิวัลยซึ่งอยูเหนือขึ้นไปประมาณ 24 ไมล ผูคนในเมืองมะลิวัลยสวนใหญเปนชาวจีนและชาวไทย ซึ่งทํากิจการ
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กับจังหวัดระนองของไทยนั้นตองใชเวลาในการเดินทางโดยเรือหางยาวจากทาเรือสะพานปลาของ
ระนองประมาณ 30 นาที พื้นที่นี้มีสภาพคลายภาคใตของไทยอยูมาก ยกเวนผูชายพมาที่นยิ มนุง
โสรง17 และคนพมาที่เกาะสองยังสามารถพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาพมา18 นอกจากนี้ บริเวณ
ทาเรือของเกาะสองยังปรากฏสิ่งปลูกสรางมากมาย 19 ใหเห็น เชน ตลาดสดจํานวน 2 แหง
ซูเปอรมารเก็ต*จํานวน 2 ราน ศาสนสถานอีก 7 แหงขึน้ ไป* โรงแรม รานอาหาร คาสิโน ฯลฯ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเจริญของเกาะสองที่เพิ่มมากขึ้น ดังที่นายประสาน เจาของกิจการ ป.คา
วัสดุกอสราง ไดกลาววา
“ การสัมพันธกัน การคา เราก็อยูกันไดในระดับหนึ่ง การคาชายแดนก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากแลว เพราะเรื่องวัสดุกอสรางก็ดี มีปริมาณเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง
ของผมขนไมทัน แตไมไดหมายถึงทุกคนนะ หมายถึงวา เวลานี้เขากําลังเจริญ
ทางดานมะริด ทวาย วัดไดจากการกอสราง ถาการกอสรางดี แสดงวาเศรษฐกิจเขาดี
เพราะเขาทําการประมงเองได”20

ภาพที่ 1 ปายดานศุลกากรและดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเกาะสอง สหภาพเมียนมาร
เหมืองแรและดีบกุ แตเมืองนี้ไมสามารถเปนทาเรือน้ําลึกที่ดีได อังกฤษจึงยายหนวยงานปกครองมาที่เกาะสองซึ่งมี
สภาพทางกายภาพเหมาะสมกวา
16
“Kawthaung,”[Online].2005. Available from: http://7daystour.com/kawthaung.htm[2005, March 20]
17
“Victoria point,”[Online].2005. Available from: http://www.ranong.go.th/english/victoria.htm[2005,
March 20]
18
เรื่องเดียวกัน.
19
สัมภาษณ มอ ลา วิน, ชาวพมาที่เกาะสอง, 21 มิถุนายน 2547.
*
ขายสินคาพื้นเมือง ผาโสรง และเครือ่ งประดับ ไมมีสินคาอุปโภคบริโภค
*
โดยแบงเปน : วัดจีน 1 แหง โบสถคริสต 1 แหง มัสยิด 2 แหงขึ้นไป และมีวัดขนาดใหญของชาวพุทธอีก
2 วัด
20
สัมภาษณ ประสาน, เจาของกิจการป.คาวัสดุกอสราง, 10 พฤศจิกายน 2546.
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ภาพที่ 2 ทาเรือรับจางของชาวเกาะสอง

ภาพที่ 3 ทาเรือของชาวตางชาติที่มาเกาะสอง

ภาพที่ 4 สภาพจังหวัดเกาะสองโดยรวม
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ภาพที่ 5 สภาพภายในตัวเมืองจังหวัดเกาะสอง

กิจการที่สําคัญของเกาะสองคือ การทําประมงชายฝง 21 และการคาชายแดนกับไทย
ฝงระนอง
สินคาสวนมากที่มีขายอยูใ นตลาดของเกาะสองนั้นไดนําเขามาจากระนอง และ
บางสวนจากสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม เกาะสองยังขาดความพรอมดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานอยูมาก เชน รถที่ใชในการขนสงคนและสินคามีสภาพทรุดโทรม เรือ
โดยสารไปยังยางกุงใชเวลาในการเดินทางนานถึง 6 ชั่วโมง รวมถึงระบบสาธารณสุขยังไมมี
คุณภาพพอ22 และเนื่องจากพื้นที่นี้แทบจะไมมีการเพาะปลูก และไมมีการผลิตสิ่งที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต หรือแมวาจะผลิตก็ไมเปนทีน่ ิยมหรือผลิตไดในปริมาณทีไ่ มเพียงพอตอการบริโภค จึง
จําเปนตองซื้อสินคาจากทางระนองอยางมาก และในทางกลับกัน สินคาสวนใหญที่หาไดมกั เปน
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีซ่ ึ่งไมมีตลาดภายในรองรับ จึงตองสงมาขายในฝงระนอง
ในสวนของสินคาที่ทําการคาระหวางกันนัน้ มีอยูมากมายหลายชนิด
โดยสินคา
สงออกของระนองที่สําคัญ เชน น้ํามันพืช นมขนหวาน ผงชูรส น้ํามันหลอลื่น เครื่องดื่มให
พลังงาน น้ํามันเชื้อเพลิง รองเทาฟองน้ํา ปูนซีเมนต และเวชภัณฑยา เปนตน สวนสินคานําเขา
จากพมาจะเปน ปลาทะเลสด ถานไมปาชายเลน พริกแหง ปลาปน สินแร กากงา กะป
หอมแดง ถั่วดํา เมล็ดงาดํา เปนตน จะเห็นไดวาสินคาของระนองและเกาะสองนัน้ มีความแตกตาง
กัน โดยสินคาจากระนองจะเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่ผานการแปรรูปแลว หรือมีการเพิ่มมูลคา
ขณะที่สินคาจากเกาะสองที่สงเขามาจะเปนสินคาซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติหรือสินคาเกษตร เพื่อ
21

“Kawthaung,”[Online].2005. Available from: http://7daystour.com/kawthaung.htm[2005, March

22

มอ ลา วิน กลาววา ถนนหนทางบนเกาะสองนี้ มักมีขยะลนออกมานอกถัง การดูแลไมดีเทา

20]
เมืองไทย

33
เปนวัตถุดิบปอนใหกับอุตสาหกรรมในจังหวัด จึงสงผลใหมูลคาที่คาขายระหวางกันแตกตางกัน
อยางมาก ในปจจุบันผูประกอบการของจังหวัดระนองมีการลงทุนในการนําเขาและสงออกสินคา
อุปโภคบริโภคและมีการจําหนายสินคาเหลานี้มากขึ้นดวย
ประเภทสินคาที่ตางกันนี้
สงผลใหราคาสินคาและขนาดตลาดทีร่ องรับสินคา
ตางกันอยางมาก ทั้งนี้ สินคาที่ระนองสงออกไปพมาโดยผานทางเกาะสองนั้น สวนใหญจะสง
ตอไปยังยางกุง และกระจายไปทั่วประเทศ ในขณะทีส่ ินคาที่เกาะสองสงมายังระนองนั้นมีสวนที่
สงไปขายยังกรุงเทพมหานครไมมากนัก สวนใหญจะขายภายในจังหวัดระนอง ขนาดตลาดของ
สินคาที่สงมาจากพมาจึงเล็กกวาสินคาที่สงออกจากระนองเปนเทาตัว ยกตัวอยาง มูลคาสินคา
สงออกสูงสุด ณ ดานศุลกากรระนอง ประจําปงบประมาณ 2544
คิดเปนมูลคารวม
3,604,340,186.27 บาท ขณะที่ในชวงเวลาเดียวกันนั้นมีการนําเขาจากพมาเพียง 157,442,996.94
บาท23
ภาพที่ 6 การไหลเวียนของสินคาและเงินตราในการคาชายแดนดานระนอง-เกาะสอง
ยางกุง
เกาะสอง
ผูซื้อ

ผูขาย
ผานพิธีทางศุลกากร

พอคาคนกลาง

ไมผานพิธีทางศุลกากร

หมายเหตุ: หากเปนสินคาพื้นเมืองของ
พมา หรือสินคาที่ชาวพมาใชใน
ชีวิตประจําวัน จะไมมีการกระจายไป
ยังพื้นที่อื่น หากแตคาขายอยูเฉพาะ
ในจังหวัดระนอง

ผูขาย

ผูซื้อ
ระนอง
กรุงเทพมหานคร

แสดงการไหลเวียนของสินคา
แสดงการไหลเวียนของเงินตรา

23

ดานศุลกากรระนอง, “รายงานการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2546,”
หนา 67,71. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

34
การคาชายแดนบริเวณนี้ มีพื้นที่ที่ทําการคากับพมา คือ อําเภอเมืองระนอง
รองลงมาคือ อําเภอกระบุรีและอําเภอละอุน 24 ทําการคาทั้งแบบขายปลีกและแบบขายสง โดย
การคาปลีกนัน้ จะมีพอคารายยอยจากพมามาซื้อสินคาแลวนํากลับไปขายตอในพมา สวนการคาสง
นั้น พอคาไทยจะไดรับใบสั่งซื้อสินคาจากตัวแทนพอคาพมาที่อยูเกาะสอง จากนัน้ ก็จัดสงสินคา
ไปยังเกาะสอง จากนั้นตัวแทนพอคาพมาก็จะจัดสงสินคาเขาไปยังพมาเอง 25 โดยนิยมซื้อขายกัน
ดวยระบบเงินสด และในกรณีที่มีการคาขายกันมานานก็อาจมีการใหเครดิตแกกนั แตยังไมมีระบบ
L/C ระหวางพรมแดนในจุดนี้ เนื่องจากความไมพรอมของระบบธนาคารที่เขามารองรับ
การคาชายแดนระหวางไทยกับพมานั้น มิใชการคาแบบที่ตรงไปตรงมา มีดานมืด
และดานสวางก้ํากึ่งกัน 26 การคาชายแดนทีจ่ ังหวัดระนองก็เชนเดียวกัน
โดยเฉพาะเรื่องของ
ความสัมพันธสวนตัว ระหวางพอคาชาวไทยกับพอคาชาวพมา รวมถึงการมีญาติพี่นองหรือคู
สมรสอยูฝงตรงกันขาม
ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหการคาขายมีความสะดวกและราบรื่นมากขึ้น
นอกจากนี้ พอคาระนองยังมีขอมูลขาวสารดานการคาของพมาเปนอยางดี รวมทัง้ ความสัมพันธ
ระหวางเอกชน และภาครัฐของพมากับพอคาระนองคอนขางดีมาก มีพอคาระนองไปทําธุรกิจใน
ยางกุงและเมืองใหญๆ อยางนอกรูปแบบเปนจํานวนมาก27 โดยที่ผานมามูลคาการคาชายแดนไทยพมา ดานจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง คือมีมูลคาการคาตั้งแตป พ.ศ. 2535 เกินกวา 1,000
ลานบาทมาโดยตลอด เนื่องจากสินคาไทยเปนที่นิยมของประชาชนชาวพมา อยางไรก็ตาม ยังคง
มีปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางกัน ซึ่งมักเกิดจากทางรัฐบาลพมาเสียเปนสวนมาก ดังจะ
กลาวตอไป
ขอจํากัดทางการคา
การที่สหภาพเมียนมารปกครองดวยระบอบเผด็จการ สงผลใหการคาชายแดนกับ
ไทยไมไดมีมาตรฐานเดียว
จังหวัดชายแดนที่ตดิ กับพมาตางก็ประสบกับปญหาและขอจํากัด
24

สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “ขอมูลการตลาดจังหวัดระนอง ประจําป 2544,” หนา 30.(เอกสาร
ไมตีพิมพเผยแพร)
25
พรพิมล ตรีโชติ และทรายแกว ชูทรัพย, “การคาชายแดนไทย-พมา,” ใน การคาชายแดน. วิทยา
สุจริตธนารักษ และชปา จิตตประทุม, บรรณาธิการ, หนา 35.
26
สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “การคาชายแดนไทย-พมา: ขอควรทําและไมควรทํา” ใน ไทยกับพมา: ขอ
ควรทําและไมควรทํา, อัมพร จิรัฐติกร บรรณาธิการ, หนา 94.
27
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา, “รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับนานาชาติและองคการระหวางประเทศ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง รวมทั้งปญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน” (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมาธิการการตางประเทศ
วุฒิสภา, 2542), หนา 27.

35
ทางการคาชายแดน อาทิ 28 การจํากัดปริมาณการนําเขา การใหสัมปทานประมงที่ไมตอเนื่อง
ยาวนาน การคาชายแดนไมผานระบบธนาคาร กฎระเบียบการคาชายแดนของพมาไมแนนอน มี
มาตรการหามนําเขาสินคาทางชายแดน มาตรการหามนําเขาสินคาทางเรือ หามสงออกสินคาสําคัญ
ภายใตระบบการคาชายแดน เปนตน ซึ่งเปนการแกไขปญหาการขาดดุลการคากับไทยของพมา
โดยยกเหตุผลวาเปนการสงวนเงินตราตางประเทศและคุม ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ29
ในสวนของจังหวัดระนองนัน้ ไดรับผลกระทบจากการทีร่ ัฐบาลพมาสั่งหาม ไมใหมี
การนําเขาและสงออกสินคาทุกชนิดผานดานจังหวัดเกาะสอง โดยไมทราบสาเหตุ ทําใหพอคาชาว
พมาที่เขามาซื้อผักผลไม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จังหวัดระนอง ซึ่งไมทราบเรื่องมากอนถูก
จับกุมดําเนินคดี ไปหลายราย
และภายหลังทราบวาเนื่องมาจากมีผูนําระดับสูงจากกรุงยางกุง
เดินทางมายังจังหวัดเกาะสอง เพื่อตรวจราชการ ซึ่งหากปลอยใหมีการนําเขาสินคาจากประเทศ
ไทยอาจจะทําใหเจาหนาทีไ่ ดรับโทษ เพราะสินคาที่นําเขาสวนใหญเปนสินคาที่ทางการพมาได
ออกประกาศหามนําเขาตามประกาศ 3 ฉบับของกระทรวงพาณิชยพมา30 ขอหามดังกลาวจะสงผล
ในระยะชัว่ คราวเทานัน้ เมื่อผูนําระดับสูงเดินทางกลับคงจะมีการปลอยใหนําเขาสินคาไดตาม
ปกติ31
การจัดระเบียบทางการคาเพือ่ กีดกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศอยางเขมงวด
ของพมา เชน ธนาคารพมากําหนดมาตรการใหลูกคาถอนเงินจากธนาคารไดเพียง 100,000 จาต/คน/
วัน สงผลกระทบตอผูคาชาวพมาที่เขามาซื้อสินคาตามแนวชายแดนไทย เพราะไมมีเงินจะซื้อ
สินคา
สงผลใหมูลคาการคาชายแดนโดยเฉพาะการสงออกสินคาจากไทยลดลงอยางตอเนือ่ ง
ประกอบกับการทําสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลไทยชุดปจจุบัน ที่สงผลใหการคาชายแดนใน
พื้นที่นี้ซบเซาลงอยางหนัก โดยนายสมเกียรติ ศรัทธาจิต ประธานชมรมพอคาชายแดนไทย-พมา
ดานจังหวัดระนอง-เกาะสอง ไดกลาววา สถานการณการคาขายชายแดนไทย-พมามีภาวะซบเซา
หนักที่สุดตั้งแตทําธุรกิจคาขายชายแดนมากวา 20 ป ขณะนี้การคาขายที่เกิดขึ้นจะจํากัดอยูเฉพาะใน
กลุมสินคาบริโภคที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันเทานัน้
สวนสินคาอุปโภคแทบจะไมมีการ
คาขายกัน เห็นไดจากธุรกิจกอสรางของเขาวาไมมีออรเดอรมาแลวกวา 2 ป รวมถึงธุรกิจอะไหล
รถยนต จักรยานยนต ซึ่งเขายอมรับวาการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกระทบตอ
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สํานักเอเชียตะวันออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, “ขอมูลการคาไทย-พมา,”[Online].2546.
แหลงที่มา: http://www.dtn.moc.go.th [2546, พฤศจิกายน 16]
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“ปญหาและอุปสรรค,” [Online].2546. แหลงที่มา: http://www.moc.go.th [2546, กันยายน 15]
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ประกาศกระทรวงพาณิชยแหงรัฐบาลสหภาพพมา ในการหามนําเขา-สงออกสินคา ประกาศฉบับที่
2/2000, 9/99 และ 10/99 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข .
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“ดาน “ชองผาสุก” เมืองกาญจนหามวัวควายเขา พมาระงับนําเขาสินคาจากไทยฝงเกาะสอง,”
[Online].2546. Available from: http://www.kanchanaburi.com/kannews/00214.html[2546, พฤศจิกายน 8].

36
การคาขายบริเวณชายแดน เนื่องจากเงินทีส่ ะพัดอยูใ นฝง พมาสวนหนึง่ นั้นมาจากการคายาบาในฝง
ไทย32
นอกจากนี้ ขอจํากัดทางการคาดังกลาว ยังสงผลใหมีการลักลอบนําเขาสินคาบาง
ประเภท ซึ่งสามารถแบงลักษณะของการลักลอบได ดังนี33้
1.
สินคาที่นําเขาไดถูกตองตามกฎหมาย แตมีเงื่อนไขกํากับการนําเขา จนพอคา
พมาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นๆ ได เพราะสภาพการปกครองที่ไม
เหมือนกัน จึงทําใหตองมีการลักลอบนําเขา เชน ไมแปรรูป ไมซงุ ที่ไม
สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดจากพมาได เปนตน
2.
สินคาตองหามโดยเด็ดขาด
ตามนโยบายพยุงราคาสินคาที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ ซึ่งไดแก สินคาเกษตรบางชนิด และสินคาอุปโภคบริโภค
ลักษณะการลักลอบนําเขาสวนใหญจะเปนไปในรูปคนพมานําติดตัวมาเล็กนอย
รวมมากับสินคาอื่น แตพอคาไทยก็จะรับซื้อไวในฐานะผูเคยคากันมากอน
อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ผันผวนของพมา ทําใหชาวพมาทั้งที่
เกาะสองและมะริด ทวาย ที่ทําการคาขายกับไทยในจุดนี้ไมนยิ มถือครองเงินตราสกุลจาตของพมา
แตจะใชเงินบาทของไทยเปนหลัก และมีการฝากไวกับธนาคารไทย เนื่องจากระบบธนาคารของ
พมายังไมไดมาตรฐาน สภาพเชนนี้สงผลใหจังหวัดระนองไดดุลการคากับเกาะสอง จากการที่
พอคาทางเกาะสองนําสินคามาขายในระนอง และไมไดนําเงินกลับ แตมักซื้อสินคากลับไปเปน
สวนมาก ทั้งนี้ สินคาไทยยังคงครองความนิยมจากประชาชนพมาอยูม าก 34 แมวาจะมีสินคาจาก
ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ เชน จีน เขามาในพมาก็ตาม แตการคมนาคมขนสงภายในของพมาที่ยงั ไม
สะดวกนักไดสงผลใหชาวพมาซื้อสินคาจากชายแดนดานที่ติดกับไทยเปนหลัก ฉะนั้น ประชาชน
พมาที่เกาะสองซึ่งหางไกลจากยางกุงจึงยังคงซื้อสินคาไทยอยูมาก เพราะแมวาพื้นที่เกาะสองจะมี
การผลิตดานตางๆ อยูบาง แตก็ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเพียงพอทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ในความเปนจริงแลว สินคาตางๆ ของไทยซึ่งเปนสินคาหาม
นําเขาของทางฝายพมายังสามารถถูกนําเขาไปขายในเกาะสองได เนื่องจากมีการคอรรัปชั่นของ
เจาหนาทีพ่ มาอยูตลอดนั่นเอง
32

“ระนองหนุนบูมคาชายแดน: ผลักดันขอเปดดานการคาชั่วคราวเพิ่มอีก 2 จุด,” เอกสารหอการคา
จังหวัดระนอง (อัดสําเนา)
33
สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “ ขอมูลการตลาดจังหวัดระนอง ประจําป 2544, ” หนา 90.(เอกสาร
ไมตีพิมพเผยแพร)
34
สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “การคาชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนอง ป 2544,” หนา 9.
(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

37
การคาชายแดนระหวางกันที่ไดกลาวไปแลวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของสภาพการ
คาขายในพืน้ ที่ชายแดนจุดนี้ โดยสวนที่เหลือคือ สภาพการคาชายแดนซึ่งไดขยายขอบเขตเขามา
ในพื้นทีจ่ ังหวัดระนองที่จะชวยใหภาพของการคาชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนองมีความ
ชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น
2.1.2 การคาชายแดนเฉพาะพื้นที่ภายในจังหวัดระนอง
จากสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดระนอง และจากความสัมพันธเชิงประวัติศาสตร
ของพื้นที่นี้กับพมาในแงสังคม ทําใหผูคนของฝงไทยและพมาในพื้นที่นี้หลีกหนีไมพนที่จะมีการ
ไปมาหาสูกัน เพื่อสานสัมพันธทั้งทางเครือญาติ การทองเที่ยว และการคาขาย และเนื่องจากสภาพ
ความขัดสนและแรนแคนของสหภาพเมียนมารในปจจุบัน
สงผลใหใหเกิดการหลั่งไหลของ
แรงงานพมาเขามายังจังหวัดระนองในแงหนึ่ง
และนํามาซึ่งฟนเฟองในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดระนอง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจําเปนตองใชแรงงาน และการคาชายแดน
สภาพดังกลาวไดกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของผูคนทั้งสองฝงภายในพืน้ ที่จังหวัด
ระนอง
จังหวัดระนองเปนจังหวัดขนาดเล็ก มีพนื้ ที่เพียง 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
สภาพพื้นที่ที่เต็มไปดวยภูเขาและปาไม ทําใหมีพนื้ ที่ในการทําการเพาะปลูกไดนอย ดังนัน้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทําใหจังหวัดมีรายได
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันลวนขึ้นอยูก ับ
ทรัพยากรธรรมชาติแทบทั้งสิ้น กลาวคือ ในอดีต พื้นที่ของจังหวัดระนองเต็มไปดวยแรดีบุกซึ่งมี
อยูอยางอุดมสมบูรณ กิจการทําเหมืองแรดีบุกขยายตัวและสามารถทํารายไดใหกับจังหวัดเปนอยาง
มาก แตเมื่อเวลาผานไป การทําเหมืองแรเริ่มซบเซาลง เนื่องจากความอุดมสมบูรณของแรธาตุ
ดังกลาวลดนอยลง และสภาพแวดลอมทรุดโทรมลงจากกิจกรรมดังกลาว ประกอบกับราคาดีบกุ
ต่ําลงจนไมคุมตนทุนการผลิต 35 และเกิดปญหาภาษีระหวางประเทศ จนเหมืองแรทเี่ คยเปดทําการ
20 แหง และโรงแตงแร 10 โรง ซึ่งผลิตแรได 13,126.20 หาง ลดลงเหลือ 2 เหมือง 36
ผูประกอบการในจังหวัดจึงหันมาประกอบกิจการทางดานปาไมซึ่งเปนทรัพยากรที่ยังมีอยูอยางมาก
แทนกิจการเหมืองแร แตไมในพืน้ ที่จังหวัดระนองเปนไมที่มีมูลคาไมสูงนัก และในปจจุบนั
ประเทศไทยไดยกเลิกสัมปทานปาไมในประเทศทั้งหมด37 จึงมีการขยายขอบเขตการทําไมเขาไป
ยังพื้นทีใ่ กลเคียงของประเทศเพื่อนบาน ซึง่ ยังมีทรัพยากรนี้อยูอยางมหาศาล คือ สหภาพเมียนมาร
35

ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา:
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 4.
36
รัตนา ศิริพูล, ระนอง, หนา 63.
37
เรื่องเดียวกัน, หนา 125.

38
และกัมพูชา โดยรัฐบาลอนุมัติเปดจุดผานแดนเพื่อนําไมเขา ในสวนของการทําไมกับพมานั้น
เปนการทําในรูปแบบของสัมปทานทําไม ซึ่งจําเปนตองติดตอผานทางรัฐบาลกลางของทั้งสองฝาย
ทําใหผูประกอบการภายในพื้นที่ประสบปญหา เชน การที่พมาไมออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
(Certificate of Origin : C/O) ของไมให ขณะที่ทา ยกฎกระทรวงพาณิชยของไทยก็ไดระบุวา
การนําเขาไมตอ งมีใบรับรองถิ่นกําเนิด 38 จึงทําใหไมสามารถนําไมเขามาผานทางจังหวัดระนองได
ความไมแนนอนของฝายพมาเอง
รวมถึงการที่เอกชนไดทําการตกลงอยางไมเปนทางการกับ
ตัวแทนของรัฐบาลทหาร เปนตน อยางไรก็ตาม สัมปทานทําไมกับพมาไดหมดลงในป พ.ศ.
253539 และตามมาดวยการสั่งปดพรมแดนโดยรัฐบาลพมา ทําใหกจิ การทําไมเริ่มหดตัวลง
ความไมสะดวกในการทําไมดังกลาวทําใหผูประกอบการภายในจังหวัดเริ่มหันมาทํา
กิจการประมงกันมากขึ้น ซึ่งกอนป พ.ศ. 2525 นั้น เรือไทยสามารถออกไปทําประมงในนานน้ํา
สากลได ทําใหการประมงคอนขางเฟอ งฟู แตเมื่อมีการทยอยประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
(Exclusive Economic Zone: EEZ) ของประเทศเพื่อนบานในชวงป พ.ศ. 2520-2525 ทําใหขอบเขต
ของการทําการประมงของไทยลดนอยลงมาก ในสวนของจังหวัดระนองซึ่งมีพื้นทีต่ ิดตอกับสหภา
พเมียนมาร จึงจําตองขอสัมปทานกับสหภาพเมียนมารเพื่อทําการประมงในเขตนานน้ําของพมา
โดยกิจการประมงถือเปนแกนหลักของเศรษฐกิจของจังหวัดมาจนถึงปจจุบัน
กิจการประมงเปนกิจการที่มีลักษณะของการใชแรงงานสูง (Labour Intensive) ทั้ง
แรงงานที่เปนลูกเรือที่ออกไปจับปลา แรงงานในการขนถายสินคาขึ้นฝง และเคลื่อนยายไปตามที่
ตางๆ
ซึ่งแรงงานที่มีภายในจังหวัดระนองเองไมเพียงพอ
และไมนยิ มทํางานลักษณะนี้
ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจที่ลมเหลวของสหภาพเมียนมาร สงผลใหพมามี
อัตราการวางงานสูง อีกทั้งชาวพมาไมนิยมทําการเพาะปลูก เนื่องจากระบบสังคมนิยมที่ฝงรากลึก
ทําใหผูคนไมมีแรงจูงใจในการผลิตดานตางๆ การใชแรงงานจึงเปนทางออกอันดับตนๆของชาว
พมา ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเกาะสอง เจาหนาที่รัฐสามารถเขามาควบคุม บริหาร ปกครอง ไดอยาง
เต็มที่ เนื่องจากไมมีชนกลุมนอยกลุมสําคัญที่เปนปฏิปกษกับรัฐบาล มีแตชาวพมาเปนสวนมาก
ดังนั้น ชาวพมาที่เกาะสองนี้ จึงอยูในภาวะของการวางงานอยูมาก จังหวัดระนองจึงเปนชองทาง
สําคัญในการทํามาหากิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกิจการประมง ชาวพมาที่เกาะสองและบริเวณ
ใกลเคียงจึงหลั่งไหลเขามาขายแรงงานในจังหวัดระนองเปนจํานวนมาก
การเขามาของชาวพมาในจังหวัดระนองมิไดจํากัดอยูเพียงแคการขายแรงงานเทานัน้
เนื่องจาก เมื่อมีการหลั่งไหลของชาวพมาเขามาในจังหวัดมากขึ้น ชาวพมาเหลานี้จําเปนตองดําเนิน
38

ดูในภาคผนวก ค.
39
คณะกรรมาธิการตางประเทศ วุฒิสภา, “รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับนานาชาติและองคการระหวางประเทศ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
รวมทั้งปญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน (เมษายน 2539- เมษายน 2540),” หนา 39.

39
ชีวิตดวยปจจัยสี่ คือ ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ทําใหเกิดการจับจายใช
สอยในจังหวัดระนองโดยชาวพมาในเรื่องของปจจัยสี่ เนื่องจากแรงงานพมาเหลานีม้ ักจะไมเขามา
เพียงคนเดียว แตจะมีครอบครัวติดตามมาดวย และเขามาอาศัยอยูกับนายจาง หรือเชาที่พักผาน
นายหนาหรือนายจาง ในลักษณะที่อยูก ันอยางแออัด หนาแนน กอใหเกิดปญหาทางดาน
สุขอนามัยตามมา
และเมื่อคนพมาเขามาจํานวนมาก จึงกอใหเกิดการอยูอาศัยในลักษณะของ
ชุมชน เชน ยานสะพานปลา ในจังหวัดระนอง ซึ่งมีชาวพมาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก ซึ่งทําให
เกิดการอุปโภคบริโภคในสองมิติ กลาวคือ การอุปโภคบริโภคของคนในจังหวัดระนอง และของ
ชาวพมาที่อยูใ นจังหวัดระนอง
ทั้งนี้ กําลังซื้อเฉพาะคนไทยภายในจังหวัดมีไมมากนัก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาอันเนื่องมาจากการยกเลิกสัมปทานประมงของพมา ทําใหภาคเอกชนมีการใชจายนอยลง
และแมวาการคาชายแดนไทย-พมา ณ จุดนี้ จะยังคงมีมูลคาที่สูงอยู แตการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ทางการคาบอยครั้งของทางพมา
ประกอบกับการที่พมามีมาตรการควบคุมการคากับไทยอยาง
เขมงวด ไดสงผลใหมูลคาการคาลดลง ทําใหประชาชนในทองถิ่นชะลอการใชจา ย เนื่องจากมี
รายไดนอยลง หากแตการมีแรงงานตางดาวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไดสงผลใหกาํ ลังซื้อไมลดลง
มากนัก
ตลาดภายในจังหวัดระนองมีขนาดเล็ก สวนใหญจะจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
ตั้งอยูในยานเทศบาลเมืองระนอง มีดังตอไปนี้
- ตลาดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองระนอง เปนศูนยกลางจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคที่สําคัญ ทั้งประเภทขายสงและขายปลีก มีสวนที่เรียกวาตลาดบนซึ่งเทศบาล
บริหาร และสวนที่เปนตลาดลางซึ่งบริหารโดยเอกชน และในสวนของตลาดลางนี้มักมีพอคาแมคา
ชาวพมาเขามาขายสินคาอยูเปนประจํา
- ตลาดระนองธานี ตั้งอยูบริเวณถนนทาเมือง อําเภอเมืองระนอง เปนศูนยกลาง
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคประเภทขายปลีก
- ตลาดโชคดี ตั้งอยูบริเวณสะพานปลา ดําเนินการโดยเอกชน ตั้งเพื่อขายสินคา
ใหแกชาวประมง ซึ่งมักจะซื้อเสบียงลงเรือครั้งละมากๆ มีของสดและสินคาพมาวางขายมากมาย
ปจจุบันผานเกณฑตลาดสดนาซื้อประเภทที่ 140 และไดรับโลรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ยังมีตลาดขนาดเล็กตามอําเภอตางๆ อีก เชน ตลาดกระบุรี ตําบลน้ําจืด
อําเภอกระบุรี, ตลาดกะเปอร ตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร และตลาดกม. 30 ตั้งอยูริมถนนเพชร
เกษมในเขต กม. 30 อําเภอละอุน
40

“รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 30 มีนาคม 2547 ณ หองประชุมโกมาชุม โรงพยาบาล
ระนอง,”[Online].2547. แหลงที่มา: http://www.ranong.go.th[2547 พฤษภาคม 25].

40

ภาพที่ 7 ตลาดโชคดี

แรงงานพมาเหลานี้มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางจากคนไทย ทําใหมีของกิน
ของใชของที่แตกตางออกไปจากที่คนไทยใชอยูบาง
ทําใหเกิดอาชีพพอคาแมคาที่มีชาวพมา
ดําเนินการ ซึ่งก็เปนเพียงกิจการเล็กๆนอยๆ ที่คาขายของพื้นเมืองของพมาซึ่งนํามาจากเกาะสอง
เชน โสรง ยาเสน ขาวของเครื่องใช ธัญพืช ดอกไมสด เปนตน พอคาแมคาเหลานี้เขามา
คาขายในลักษณะกึ่งถาวร ไมไดเขามาในลักษณะเชาไปเย็นกลับ แตจะอยูในจังหวัดระนองจน
ครบกําหนดเวลาที่หนังสือผานแดนระบุไว แลวจึงกลับออกไป เพื่อเขามาขายของใหมอีกทีหนึ่ง
เนื่องจากคาใชจายในการเดินทางสูง และติดขัดเรื่องเวลา* สวนสินคาที่นํามาขายก็มกั นําเขามาจาก
เกาะสองโดยใหเพื่อนหรือญาตินํามาสงทางเรือ แลวไปรับมาขายในตลาดสดอีกทอดหนึ่ง โดยผู
ซื้อสวนใหญกค็ ือชาวพมาที่เขามาขายแรงงานนั่นเอง
การดําเนินการคาของชาวพมาในจังหวัด
ระนองนั้น ถาเปนกิจการที่ใหญโตระดับหนึ่งก็ถือวาเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางราชการมัก
ประสบปญหาอยูเนืองๆ
ในการตรวจสอบกิจการที่ตองสงสัยวาชาวพมาเปนผูดําเนินกิจการ
เนื่องจากจะมีคนไทยออกมารับหนาแทนวาเปนเจาของกิจการ
และชาวพมาเปนเพียงแคลูกจาง
เทานั้น อยางไรก็ดี พอคาแมคาพมาที่เขามาคาขายในจังหวัดระนอง ไมวาจะเปนผูประกอบการ
หรือผูเชาพื้นทีข่ องเอกชนไทยก็มักจะไดรับการอุดหนุนจากแรงงานชาวพมาเปนสวนมาก โดยนอย
ครั้งนักที่จะมีคนไทยเขาไปอุดหนุนสินคาดังกลาว41

*

พอคาแมคาเหลานี้มักจะเปดรานขายสินคาตั้งแตเชายันเย็นและยังตองอยูเพื่อปดรานและคํานวณรายได
และคาใชจาย ทําใหไมทันเวลาปดจุดผานแดน
41
สัมภาษณ วนิดา อรุโณทัย, ผูชวยพาณิชยจังหวัดระนอง, 22 มิถุนายน 2547.

41
ฉะนั้น สภาพการคาขายในจังหวัดระนอง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองระนองนัน้
จะพบเห็นพอคาแมคาชาวพมาคาขายปะปนอยูกับพอคาแมคาชาวไทยไดทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิง่
ตามตลาดสดตางๆ ซึ่งถือเปนการคาขายเพื่อการบริโภคในทองถิ่นเปนสวนใหญ ขณะเดียวกัน
พอคาแมคาพมาบางสวนก็อาจจะนําสินคาจากระนองไปขายยังเกาะสอง โดยสวนใหญแลวจะนํา
สินคาไปพรอมกับตนเอง ขนสงโดยเรือไมขนาดเล็ก ใชเครื่องยนตหางยาว โดยอาศัยจุดผานแดน
ถาวรเปนชองทางขนสงสินคา สินคาสวนใหญจะเปนสินคาเพื่อการบริโภคในชีวติ ประจําวัน เชน
เครื่องมือในการจับสัตวน้ํา สินคาเกษตร เปนตน สวนสินคาของพมาที่นําเขามายังจังหวัดระนอง
สวนใหญ ไดแก ปลา สัตวน้ํา กระเพาะปลา สินแร ถานไม เปนตน42 อาจกลาวไดวา การทีม่ ี
ชาวพมาอยูใ นจังหวัดระนอง ทั้งที่เขามาขายแรงงานและคาขาย ไดทําใหเกิดการไหลเวียนของ
เงินตราภายในจังหวัดมากขึน้
นอกจากนี้ แมวาทางการไทยจะอนุญาตใหชาวพมาทํางานไดไมกี่ชนิด แตในทาง
ปฏิบัติแลวคนไทยที่เปนนายจางแรงงานพมาไดใหแรงงานเหลานี้ทํางานมากกวาที่กาํ หนดไว ซึง่
เปนไปในลักษณะของการชวยเหลือกันมากกวาการบังคับใหทํา อาทิ 43 รานทองจางชาวพมามา
ทํางานในบาน ก็ใหชาวพมาคนนั้นขายของหนารานดวย เนื่องจากหากมีคนพมามาซื้อทอง จะได
สื่อสารกันไดเขาใจมากยิ่งขึน้ เปนตน
ดังนั้น การคาของจังหวัดระนองจึงมีสองมิติคาบเกี่ยวกันอยู คือ การคาชายแดน
ระหวางระนองกับเกาะสอง และการคาภายในจังหวัดที่มีชาวพมาเขามาเกี่ยวของ โดยสินคาที่
นําเขามาจากเกาะสองนั้นสามารถสงไปขายกระจายไปตามจังหวัดอื่นๆ และในจังหวัดระนองเอง
สวนสินคาเล็กๆ นอยๆ ของพมาที่นําเขามาขายนั้น จะไมมีการสงไปขายยังจังหวัดอืน่ จะเปนการ
ซื้อขายภายในจังหวัดระนองเอง โดยแรงงานพมาที่อยูใ นจังหวัดจะเปนผูซื้อสวนมาก ลักษณะ
การคาเชนนี้ไดยังประโยชนแกทั้งชาวไทยและชาวพมาในพื้นที่จังหวัดระนอง
สงผลใหคนทั้ง
สองกลุมมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันทั้งในลักษณะของนายจาง-ลูกจาง พอคาแมคากับผูซื้อ และ
กอใหเกิดความใกลชิดกัน อันนําไปสูความสัมพันธที่ดีในระดับประชาชน

42

ดานศุลกากรระนอง, “รายงานการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2546,”
หนา 9. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
43
สัมภาษณพ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทรสมบูรณ, สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองระนอง, 22 มิถุนายน 2547

42
2.2 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจอื่นๆ
การคาชายแดนมิใชกจิ กรรมทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวของจังหวัดระนองที่นําให
เกี่ยวของกับฝายพมา
หากแตยังมีประเด็นดานแรงงานและการทําประมงอีกสวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการขับเคลื่อนและความเปนไปของระบบเศรษฐกิจจังหวัดระนอง ดังนั้นจึงตองนํา
ประเด็นดังกลาวมาพิจารณาควบคูกันไปดวย ดังนี้
2.2.1 แรงงานพมา
จังหวัดระนองมีศักยภาพทางดานแรงงานอยูนอยมาก โดยมีประชากรเพียง 163,214
คน ถือเปนจังหวัดที่มีประชากรนอยทีส่ ุดของประเทศไทย 44 อีกทั้งความไมสะดวกทางการ
คมนาคมขนสงตั้งแตครั้งอดีต ทําใหแรงงานจากจังหวัดอื่นเขามาทํางานในจังหวัดระนองไดยาก
นอกจากนี้ จังหวัดระนองยังมีอัตราการเพิม่ ของประชากรในอัตราที่ต่ําอีกดวย โดยมีผูที่เปนกําลัง
แรงงานเพียง 69,581 คน คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัด45 จังหวัดระนองจึง
ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานตลอดมาจนถึงปจจุบัน
เห็นไดจากการที่หอการคาจังหวัด
ระนองขอใหหอการคาไทยเสนอปญหาการขาดแคลนแรงงานสวนนี้ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของอยู
หลายครั้ง และใหใชแรงงานพมาทดแทน 46 เนื่องจากการมีเขตติดตอกับสหภาพเมียนมารตลอด
แนวดานตะวันตกของจังหวัดทางฝงทะเลอันดามัน ทําใหระนองเปนชองทางที่ชาวพมาสามารถเขา
มาไดสะดวก มีจุดที่สามารถเดินทางขามประเทศไดหลายจุดตลอดแนวชายแดน47 ไมวาจะเปนชอง
ทางเขา-ออก ทาขาม และทีล่ ุยขามในหลายพื้นที่ และมีหมูบานชายแดนจํานวน 38 หมูบาน48
ในป พ.ศ. 2505 สหภาพเมียนมารเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
สังคมนิยม กอใหเกิดความวุนวายทางการเมืองจากการที่กองกําลังของชนกลุมนอยกลุมตางๆ ลุก
44

ยุทธการ-การขาว ศฝด. 411, “เอกสารประกอบการยายสรุป เนื่องในโอกาส พล.ต.ต.สานิตย โพธิ์พูน
ศักดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 พรอมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมรอย ตชด. 415,” (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
45
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 23.
46
“หนังสือหอการคาไทย ที่ 0937/2536 ลงวันที่ 23 กันยายน 2536 เรื่อง ปญหาการขาดแคลนแรงงาน,”
(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
47
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 19.
48
ยุทธการ-การขาว ศฝด. 411, “เอกสารประกอบการยายสรุป เนื่องในโอกาส พล.ต.ต.สานิตย โพธิ์พูน
ศักดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 พรอมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมรอย ตชด. 415,” (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

43
ฮือขึ้นเพื่อตอตานรัฐบาลของนายพลเนวิน ตามมาดวยการปราบปรามของฝายรัฐบาล สงผลให
กองกําลังกลุมตางๆ และประชาชนหลบหนีการกวาดลางจับกุมเขามาเคลื่อนไหวอยูบ ริเวณชายแดน
ไทย-พมา และบางสวนไดหลบหนีเขามาอยูในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยก็ไดผอ นผันใหเขามา
พักอาศัยในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
เมื่อเหตุการณสงบเรียบรอยแลวก็ใหเดินทางกลับ
ประเทศพมา49 และในป พ.ศ. 2519 ทางการไทยเห็นวาสถานการณภายในของพมาอยูใ นภาวะปกติ
และไมมีเหตุผลใดที่คนพมาจะตองอพยพเขามาในประเทศไทยอีก จึงไดประกาศหามคนตางดาว
สัญชาติพมาอพยพเขามาในราชอาณาจักรไทยอีก 50 โดยในเวลานั้น มีแรงงานชาวพมาในจังหวัด
ระนองจํานวน 1613 คน 51 ทางการของจังหวัดระนองในเวลานัน้ จําตองผอนปรนใหมกี ารจาง
แรงงานพมาเหลานี้ เนื่องดวยเหตุผลของทองถิ่นที่วาแรงงานพมาเหลานั้นจําเปนสําหรับการดํารง
อยูของเศรษฐกิจและไมมีแรงงานไทยมาทดแทน52
แรงงานพมาทีเ่ ขามาอยูในจังหวัดระนองสามารถแยกออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ
คือ53
ประเภทที่ 1 ผูที่เขามาอยูในประเทศไทยกอนวันที่ 9 มีนาคม 2519 ซึ่งทางราชการ
เรียกวา “ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา” ดวยเหตุผลทางการเมืองและทางราชการไดจดั ทําทะเบียนควบคุม
และผอนผันใหอยูในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว เพื่อรอการผลักดันตอไป บุคคลเหลานี้สวน
ใหญเปนคนไทยแตเดิม กลาวคือ
1)เปนคนไทยทีอ่ พยพเขาไปทํามาหากินในประเทศพมาเมือ่ 30-40 ปที่แลว ตอมาได
อพยพกลับเขามาในประเทศไทย
2)เปนคนไทยทีต่ ิดไปกับการเสียดินแดนใหอังกฤษ
49

สํานักงานศูนยดําเนินการเกี่ยวกับผูอพยพ, ปญหาผูอพยพและผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย, 2532), หนา 12 อางถึงใน ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผู
หลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา: กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 29.
50
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2519 เรื่อง หามคนตางดาวสัญชาติพมาอพยพเขามา
ในราชอาณาจักรไทย,” อางถึงใน ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และ
แนวทางแกไขปญหา: กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 29.
51
กรมแรงงาน, จํานวนพมาขายแรงงานในจังหวัดระนอง (กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน, 2519), หนา
2. ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา: กรณีศึกษา
จังหวัดระนอง,” หนา 31.
52
บันทึกขอความสํานักงานจังหวัดระนอง ลงวันที่ 28 กันยายน 2537 เรื่อง ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาใน
จังหวัดระนอง.
53
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา และแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 31-32.
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บุคคลเหลานี้มีสภาพความเปนอยูเชนเดียวกับคนไทยทัว่ ไป
ทั้งดานภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี รูปรางหนาตา ผิวพรรณ และมีญาติพี่นองเปนคนไทย ประกอบอาชีพ
ดานเกษตรกรรมและรับจางเปนสวนใหญ
ประเภทที่ 2 ผูที่หลบหนีเขามาอยูในประเทศไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 ที่เรียกวา
“ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา” เปนผูที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย (Illegal Immigrant) ตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 สวนใหญอพยพมาจากหมูบานตางๆ ในภาคตะนาวศรี และ
เปนคนเชื้อสายพมาแท เขามาอยูและรับจางทํางานตามสถานประกอบการตางๆ ในจังหวัด มีดังนี้
1)
พวกที่ลักลอบเขามาอยูและรับจางทํางานในสาธุรกิจที่สําคัญของจังหวัด
ประมาณรอยละ 85 จะทํางานเปนลูกเรือประมง อุตสาหกรรมหองเย็น แพปลา โรงงานปลาปน อู
ตอเรือ โรงเลื่อยจักร เตาเผาถาน และเหมืองแร
2) พวกที่รับจางทํางานในสาขาบริการตางๆ ไดแก รับจางขายสินคาหนาราน เด็ก
บริการตามรานอาหาร รับจางทํางานในเคหะสถาน เปนตน
3) พวกที่ไมมงี านทํา เรรอน โสเภณี
การเขามาของแรงงานทั้งถูกและผิดกฎหมายเหลานี้เปนการหลั่งไหลเขามาจากพมา
ทิศทางเดียว สวนใหญแลวมักอาศัยนายหนาติดตออีกทีหนึ่ง โดยในสวนของแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองนั้น การเขามาจะมีการดําเนินการอยางเปนขบวนการ มีเครือขายครอบคลุมทุก
ขั้นตอน และมีเจาหนาที่รฐั บางคน บางหนวยชวยเหลือเกื้อกูลและรวมแสวงหาผลประโยชน 54
สามารถแสดงภาพใหเห็นได ดังนี้
ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการเขามาของแรงงานตางดาวโดยผานนายหนา
กลุมนายหนาจังหวัดเกาะสอง

กลุมนายหนาจังหวัดระนอง

กลุมอื่น
รับแรงงานไปพื้นที่อื่น

54

กลุมอื่น
รับแรงงานไปพื้นที่อื่น

กลุมอื่น
รับแรงงานไปพื้นที่อื่น

ยุทธการ-การขาว ศฝด. 411, “เอกสารประกอบการยายสรุป เนื่องในโอกาส พล.ต.ต.สานิตย โพธิ์พูน
ศักดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 พรอมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมรอย ตชด. 415,” (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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โดยมีวิธีการคือ55
1)โดยการนําผูลกั ลอบหลบหนีเขาเมืองไปเปนแรงงานประจําเรือประมง
2)โดยการนําผูลกั ลอบหลบหนีเขาเมืองไปขายใหกับผูคาแรงงานรายใหญ
ประสานกับผูท ี่เกี่ยวของเพือ่ อํานวยความสะดวกในการผานจุดตรวจตางๆ

มีการ

การมีนายหนาติดตอหางานใหนี้ก็เพื่อเปนหลักประกันวามีผูประกอบการตองการ
แรงงาน ผูประกอบการไทยก็มักตองการแรงงานพมา เนื่องจากเปนแรงงานราคาถูก มีความอดทน
สูง ไมเรียกรองสวัสดิการใดๆ และนายจางไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอผูกพันที่กฎหมายแรงงาน
กําหนด56 ปจจุบัน(ป พ.ศ. 2547)มีแรงงานพมาทั้งที่เขามาโดยถูกตองตามกฎหมายและผิดกฎหมาย
อยูจํานวน 55,106 คน57 เขามารับจางทํางานในสถานประกอบการแทบทุกกิจการในจังหวัด ไมวา
จะเปนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งสวนใหญเปนงานที่ใชแรงงานไรฝมือ
ไดแก กรรมกร งานใชแรงงานทั่วไป โดยเฉพาะกิจการประมง ซึ่งถือเปนสาขาทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของจังหวัดระนอง รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง เชน แพปลา โรงน้ําแข็ง
โรงงานปลาปน อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง การแปรรูปสัตวนา้ํ อูตอเรือ คานเรือ เปนตน
กิจการตางๆ เหลานี้เปนอุตสาหกรรมที่ตองการใชแรงงานเขมขน โดยประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดระนองเห็นวา กิจการที่ประกอบขึ้นเปนระบบเศรษฐกิจของระนองเหลานี้เรียกไดวาเปน
“ระบบลูกโซสัมพันธ” โดยสาขาการผลิตหลักมีสวนเกื้อกูลและสงผลกระทบซึ่งกันและกัน58
การเขามาภายในจังหวัดระนองของแรงงานพมาเหลานีส้ ัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระนองในเวลานัน้ ๆ กลาวคือ เมื่อครั้งระนองมีภาวะเศรษฐกิจดี แรงงานพมาเหลานี้ก็
ไดเขามาตั้งหลักแหลงหากินภายในจังหวัดระนองเลยเปนจํานวนมาก เห็นไดจากในป พ.ศ. 2541
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันการใชแรงงานตางดาวออกไปอีก 1 ป และในสวนของจังหวัดระนอง
ไดรับอนุมัติใน 13 กิจการ 1 อาชีพ รวม 11,819 คน แตในความเปนจริงมีแรงงานมากกวา 20,000
คน
และหากนับรวมกับสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามเขามาอาศัยอยูดว ย
จะมีประมาณ
55

เอกสารลับที่ 0024.4121415/114 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2546 เรื่อง สงขอมูลดานการหลบหนีเขาเมือง
เพื่อขายแรงงานหรือกออาชญากรรมตางๆ.
56
เอก มงคล, “ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระนองตอผลกระทบของแรงงานพมา ในดาน
เศรษฐกิจและสังคม,” หนา 2.
57
“สถานการณแรงงานจังหวัดระนอง,”[Online].2547. แหลงที่มา:
http://ranonglabour.acbox.com[2547 กันยายน 19]
58
มี 5 สาขา ไดแก ประมง การคาชายแดน อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง เกษตรและฟารม
และบริการ จาก “เอกสารเตรียมชี้แจงประเด็นปญหา มาตรการนโยบายแกไขแรงงานตางดาว,” หนา 1. (เอกสาร
ไมตีพิมพเผยแพร)
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100,000 คน59 เนื่องจากในชวงเวลานั้น แมวาประเทศไทยจะประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต
ในสวนของจังหวัดระนองเองนั้น ไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากยังคงไดรับสัมปทาน
ประมงจากพมา และแมวาพมายกเลิกสัมปทานประมง ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของ
จังหวัดระนองซบเซาลง แรงงานเหลานีก้ ็ยังเคลื่อนยายเขาสูระนองอยู เพียงแตเริม่ เปลี่ยนรูปแบบ
จากการเขามาหากินภายในจังหวัดระนอง เปนการใชระนองเปนทางผานเขาสูจังหวัดอื่นๆใกลเคียง
หรือจังหวัดอืน่ ๆที่อยูลึกเขามา เชน กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เปนตน โดยมักมีพรรคพวก
ไมวาจะเปนเพือ่ นหรือญาติอยูในจังหวัดทีต่ นจะเขาไปทํางานอยูแลว ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2547)
รัฐบาลไทยไดเปดใหมีการขึน้ ทะเบียนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในประเทศไทย
สงผลใหมี
แรงงานพมาพยายามเขามาจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวง 2-3 เดือนกอนหนา (กรกฎาคม 2547) ผล
การจับกุมสูงขึน้ 60
อยางไรก็ตาม แรงงานพมาทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายตางก็เปนที่ตองการของ
ผูประกอบการในจังหวัดระนอง ดวยมีความสําคัญในฐานะฟนเฟองที่ทําใหเศรษฐกิจของจังหวัด
ระนองดําเนินไปไดดว ยดี แมวาฝายอืน่ ๆ จะไมตองการแรงงานเหลานี้ แตทุกฝายตางก็ยอมรับวา
แรงงานเหลานี้จําเปนตอเศรษฐกิจของจังหวัดระนองอยางยิ่ง ขณะเดียวกันก็ถูกมองวาเปนปญหา
ของหลายฝาย โดยเฉพาะภาคราชการที่ตองตรวจสอบจับกุม แตมกี ําลังพลนอย ไมสามารถดูแลได
อยางทั่วถึง อีกทั้งการผลักดันสงกลับยังประสบความยุงยาก เนื่องจากทางการพมามักไมยอมรับ
ตัวแรงงานตางดาวเหลานี้ โดยอางเหตุผลวาไมใชคนสัญชาติของประเทศตนหรือเปนผูเดินทาง
ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย และมีบอยครั้งที่ใชมาตรการรุนแรงในการตอบโต ดังเชน การ
สงกลับแรงงานพมานับรอยจากกระบุรี กลับพมาทางดานเกาะสอง โดยใหแรงงานเหลานั้นขาม
แมน้ํากลับไป เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 แตทางทหารพมากลับใชปนสาดยิงเขาใสฝูงชนที่
กําลังขามแมนา้ํ 61 เปนตน
จึงทําใหไมสามารถผลักดันและสงกลับแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย

59

คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา, “รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับนานาชาติและองคการระหวางประเทศ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง รวมทั้งปญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน,” หนา 25-26.
60
ยุทธการ-การขาว ศฝด. 411, “เอกสารประกอบการยายสรุป เนื่องในโอกาส พล.ต.ต.สานิตย โพธิ์พูน
ศักดิ์ ผบก.ตชด.ภาค 4 พรอมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมรอย ตชด. 415,” (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
61
“การสงกลับแรงงานพมาหยุดชะงักกะทันหัน”[Online].2547. แหลงที่มา:
http://www.salweennews.org[2547, ธันวาคม 24]
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ตามชองทางปกติได
ในปจจุบันไดดาํ เนินการผลักดันและสงกลับในรูปของคณะกรรมการรวม
ผลักดัน62
ปญหาในประเด็นแรงงานพมาอีกสวนหนึ่งเกิดจากตัวแรงงานพมาเอง คือ ปญหา
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กลาวคือ แรงงานเหลานี้มีความเปนอยูที่ไมถูกหลักสุขอนามัย
สงผลใหเปนโรคติดตอตางๆ ซึ่งบางโรคไดหายไปจากประเทศไทยนานมาแลว อาทิ มาลาเรีย
ซิฟลิส อุจจาระรวง เปนตน ไดกลับมาอีก อีกทั้งการเขามาอยูในจังหวัดระนองยังเปนการเขามา
ใชทรัพยากรของประเทศไทย โดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ อยางมาก โดยไมไดจาย
ภาษีใหแกรัฐบาลไทย ซึ่งทําใหแรงงานเหลานี้ถูกมองในแงลบอยูบอยครั้ง
ดานการแกไขปญหาพื้นฐานอันเกิดจากแรงงานพมาเหลานี้ก็ยังมีองคกรพัฒนา
เอกชนเขามาใหการดูแลรวมกับภาคราชการ
ซึ่งถือเปนการสงเสริมความสัมพันธทางสังคมใน
ระดับประชาชนระหวางกัน อาทิ มูลนิธิศุภนิมิตระนอง ที่ดูแลแรงงานพมาทางดานสาธารณสุข
เปนหลัก ไมวาจะเปนเรื่องของการใหวัคซีน ดูแลครรภ โดยใหแรงงานพมาที่เปนอาสาสมัครดูแล
งานดานตางๆ รวมทั้งใหมีสว นรวมในการวางแผนงาน ฉะนั้น การทํางานของมูลนิธินี้จึงเกีย่ วของ
กับเรื่องของชีวิตประจําวันของแรงงานคอนขางมาก รวมถึงการศึกษาของเด็กพมาดวย63
2.2.2 การทําประมง
การทําประมงของไทยในสมัยอดีตมีความเสรี ทําใหเรือประมงไทยสามารถจับสัตว
น้ําไดเปนจํานวนมาก และไดมีการพัฒนาดานการประมงมาเปนเวลากวา 40 ป โดยมีปริมาณการ
จับสัตวน้ําติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก64 (ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2536)
จังหวัดระนองมีการทําประมง 2 ประเภทหลักๆ คือ การทําประมงน้ําจืด และการ
ทําประมงทะเล การมีพื้นที่สวนใหญเปนเขาสูงชัน ทําใหมีพนื้ ที่ราบและแหลงน้ําซึ่งเปนที่อาศัย
ของสัตวน้ําจืดอยูนอย จะมีอยูเฉพาะอําเภอกระบุรี และอําเภอละอุน นอกจากนีย้ ังมีการขุดบอเลี้ยง
62

ประกอบดวย อําเภอเมืองระนอง, จัดหางานจังหวัด, แรงงานจังหวัด, ฉก.ร.15, สภ.อ.เมืองระนอง,
สภ.ต. ปากน้ํา, รอยตชด. 415 , รน., ศปชล.ทพ. และพนักงานเจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมืองระนอง อางถึงใน
“เอกสารบรรยายสรุปของดานตรวจคนเขาเมืองระนอง,” หนา 3. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
63
โดยมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู 6 แหง มีผูดูแลเด็กเปนชาวพมา ทําการสอน 3 ภาษา คือ ภาษาพมา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากการสัมภาษณคุณชูวงศ แสงคง, หัวหนามูลนิธิศุภนิมิต สาขาระนอง, 23
มิถุนายน 2547.
64
กองเศรษฐกิจการประมง, สถิติปริมาณการจับสัตวน้ําของประเทศตางๆ (กรุงเทพมหานคร: กรม
ประมง, 2539) ใน ประเทือง สุขเกษม, “ความขัดแยงระหวางไทยกับพมา: ศึกษากรณีปญหาทางการประมง (พ.ศ.
2531-2539),” หนา 69
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ปลาน้ําจืดในพื้นที่ดังกลาวอีกดวย65 ดังนัน้ การทําประมงน้ําจืดในจังหวัดระนองจึงมีความสําคัญ
ไมมากนัก ขณะเดียวกัน การที่จังหวัดระนองมีอาณาเขตติดตอกับสหภาพเมียนมาร ซึ่งมีนานน้ํา
ที่เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําเปนจํานวนมาก
จึงมีการแสวงหาประโยชนในทรัพยากรของ
สหภาพเมียนมาร อยางไรก็ตาม การทําประมงระหวางไทยกับพมาเปนไปในลักษณะที่ไมตอเนือ่ ง
และขึ้นอยูก ับความสัมพันธระหวางประเทศมาโดยตลอด
กลาวคือ การประมงระหวางไทยกับพมาไดเริ่มดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 2518 หากแตการที่ประเทศไทยประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ(EEZ) เปนประเทศ
สุดทาย ทําใหพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทยถูกบีบจากประเทศเพื่อนบานที่ไดประกาศไปกอน
หนาแลว และชาวประมงไทยตองสูญเสียพื้นที่ทําการประมงในทะเลหลวงหรือนานน้ําสากลไป
ประมาณ 300,000 ตารางไมล 66 ยังผลใหเรือประมงไทยจํานวนมากถูกจับกุม เนื่องจากรุกล้ํา
นานน้ําภายใตการอางสิทธิของประเทศเพือ่ นบาน ดังนั้น หลังจากรัฐบาลพมามีนโยบายเปด
ประเทศรับการลงทุนจากตางชาติ
ทั้งทางภาครัฐและเอกชนของไทยจึงไดพยายามเจรจากับ
ประเทศเพื่อนบาน จนกระทั่งพมาไดเปดใหสัมปทานทําการประมงแกเรือประมงไทยใหเขาไปทํา
การประมงในนานน้ําพมาได ไดมีเรือประมงไทยทั้งในจังหวัดระนองเองและจากตางถิ่นจํานวน
มากเขาไปทําประมงในพมา โดยเฉพาะจากทะเลฝงอาวไทย เชน จากจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ซึ่งเปนเรือประมงขนาดใหญ สามารถหาสัตวน้ําไดไกลกวาเรือของ
จังหวัดระนองเอง ซึ่งเปนขนาดกลางและเล็ก และมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับเรือตางถิ่น
ตารางที่ 3 แสดงการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเทศ
อินเดีย
พมา
เวียดนาม
กัมพูชา
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
สิงคโปร
ไทย

วัน เดือน ป ที่ประกาศ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
15 มกราคม 2520
9 เมษายน 2520
12 พฤษภาคม 2520
15 มกราคม 2521
11 มิถุนายน 2521
21 มีนาคม 2523
25 เมษายน 2523
15 กันยายน 2523
23 กุมภาพันธ 2524

พื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ชายฝงยาว
(ตารางไมล)
(ไมล)
148,600
210,600
16,200
551,400
1,557,300
138,700
100
94,700

ที่มา : กรมประมง ป พ.ศ. 2530
65
66

www.moc.go.th/opscenter/rn/rn_main.htm[22/06/2003]
“การประมงนอกนานน้ําเริ่มพบอุปสรรค,” สยามจดหมายเหตุ 15: 516-517.

1,260
1,247
210
6,997
19,784
1,853
28
1,468
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โดยกรมประมงไดเปนแกนนําในการจัดตั้งบริษัทกลางขึ้น
เรียกวา บริษัทการ
ประมงไทย-พมา (1990) ซึ่งผูถือหุนประกอบดวย ชาวประมง 55% นักธุรกิจประมง 22.5% และนัก
อุตสาหกรรมประมง 22.5%67 แตในภายหลัง ผูประกอบการบางบริษทั ไมสามารถทําตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไวได ทําใหทางการพมาจําตองใชมาตรการรุนแรงมากขึ้น และมีการพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายประมงใหม โดยเพิ่มบทลงโทษ*สําหรับเรือประมงตางชาติที่ละเมิดกฎระเบียบขอบังคับ
ของทางการพมา ซึ่งบทลงโทษดังกลาวกอใหเกิดความไมยุติธรรมตอเรือประมงไทยที่เขาไปทํา
การประมงในนานน้ําพมาอยางถูกตอง ชาวประมงจึงหยุดเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2536
ตอมาในป พ.ศ. 2538 ทางการพมาไดใหสัมปทานอีกครั้ง โดยใหแกบริษัทประมง
ไทย 5 บริษัทในลักษณะของการรวมทุน โดยบริษัทเหลานี้ตองรวมทุนกับรัฐบาลพมาและตอง
ลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนือ่ งทางการประมง 3 ใน 5 สาขา ไดแก กิจการหองเย็น โรงน้ําแข็ง
โรงงานปลาปน โรงงานปลากระปอง และฟารมกุง โดยเรือประมงทัง้ หมดตองเขาไปเทียบทาเรือ
ที่เมืองมะริด เพื่อตรวจสอบปริมาณสัตวน้ําแลวจึงจะขนถายไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
โดยหามนําสัตวน้ํากลับมาขึ้นฝงที่ประเทศไทยโดยตรง และในปนี้เอง ไดเกิดเหตุการณไตกงและ
ลูกเรือชาวไทยของเรือสุทธิพงษ 9 (JV44) ซึ่งสังกัดบริษัท NCC ASIAN FISHERIES
INDUSTRIES จํากัด ไดรว มกันทํารายลูกเรือชาวพมาเสียชีวิต ขณะทําการประมงบริเวณชายแดน
จังหวัดระนอง-เกาะสอง ประเทศพมา เปนเหตุใหทางการพมาสั่งปดจุดผานแดนชัว่ คราวระนองเกาะสอง ตั้งแตวนั ที่ 10 สิงหาคม 2538 ตลอดจนสั่งใหเรือประมงไทยทุกลําที่ไดรับอนุญาตทําการ
ประมงในนานน้ําพมาหยุดทําการประมงชั่วคราว และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2539 ทางการพมาไดสั่ง
เปดจุดผานแดนชั่วคราวจังหวัดเกาะสอง-จังหวัดระนอง และใหมีการติดตอทําการคาระหวางกันได
แตยกเวนกิจการทําประมง จะไมมกี ารทําประมงรวมกัน หากเรือประมงไทยตองการทําประมงใน
นานน้ําประเทศพมา จะตองโอนเรือของตนเองไปเปนเรือสัญชาติอื่นกอน เชน เปนเรือสัญชาติ
สิงคโปร หรือสัญชาติฮอนดูรัส จึงจะเขารวมทุนหรือขอสัมปทานการประมงได โดยในสัญญาฯ
เรือทุกลําจะตองตกเปนของพมาในระยะเวลา 3-5 ป ตามขนาดของเรือ เมื่อไดสนิ คาสัตวน้ํา
ประเภทตางๆ แลวจะตองประมูลขายในประเทศพมาทัง้ หมด
เพื่อขายตอใหแกประเทศตางๆ
ยกเวนประเทศไทย กอใหเกิดความเดือดรอนแกชาวประมงและผูประกอบการประมง รวมทั้งนัก
ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องการประมงเปนอยางมาก
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ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา, “เอกสารประกอบการบรรยายสรุป เนื่องใน
โอกาสคณะอาจารยและนทน.รร.สธ.ทร.รุนที่ 64 ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต 2-7 พฤษภาคม 2547,”
หนา 1. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
*
มีโทษจําคุกตั้งแต 10-47 ป ขึ้นอยูกับการกระทําความผิดของเรือแตละลํา
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การประมงระหวางไทยกับพมาไดเริ่มขึ้นอีกครั้งในป พ.ศ.2540 โดยทางการพมา
พิจารณาใหสมั ปทานแกเรือประมงไทยมีเรือเขาไปทําการประมง 700-800 ลํา ซึ่งสามารถแบงเปน
กลุมตามลักษณะของการดําเนินการไดดังนี้68
- เรือกลุมดอลลารไทย หมายถึง เรือประมงไทยที่เขาไปทําการประมงในนานน้ํา
พมา โดยจดทะเบียนเรือไทยผานบริษทั นายหนาคนไทย และเสียคาสัมปทานรายเดือนเปนเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ มีประมาณ 100 ลํา
- เรือกลุมดอลลารพมา หมายถึง เรือประมงไทยที่เขาไปทําการประมงในนานน้ํา
พมา โดยโอนทะเบียนเรือไปสังกัดกับบริษัทนายหนาชาวพมา และเสียคาสัมปทานรายเดือนเปน
เงินดอลลารสหรัฐฯ มีประมาณ 350-400 ลํา
- เรือกลุมตัว๋ ชาวบาน หมายถึง เรือประมงไทยทีเ่ ขาไปทําการประมงในนานน้ํา
พมา โดยโอนทะเบียนเรือและชื่อเจาของเรือเปนชาวพมา เรือประมงกลุมนี้สวนใหญ เจาของเรือ
จะมีญาติหรือผูที่ไววางใจในพมาเปนผูดําเนินการ เสียคาใชจายเปนแบบชาวพมา คือ เสียภาษีราย
ป ปละประมาณ 5,000-10,000 บาท เรือกลุมนี้มีประมาณ 250-300 ลํา
อยางไรก็ดี
การทําประมงลักษณะนี้ไมไดทําใหชาวประมงไทยมีหลักประกันที่
แนนอน และมักถูกจับกุมจากทางการพมาอยูเสมอ เห็นไดจากในชวงที่ไทยทําการประมงกับพมา
ในลักษณะนี้ในป พ.ศ. 2539-2544 มีเรือประมงไทยถูกจับกุมถึง 383 ลํา สวนมากเปนเรือประมง
ที่ลักลอบเขาไปจับปลาในนานน้ําพมา เจาของเรือจะติดตอไถถอนหรือประมูลเรือคืนเอง ไมมีการ
แจงความตอทางราชการของไทย
จากการประชุมเจรจาความรวมมือการทําประมงไทย-พมาอยางเปนทางการ เมื่อ
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2544 ไดกอใหเกิดแนวทางการทําประมงในนานน้ําพมาในรูปแบบที่เรียกวา
การทําประมงแบบรวมทุน (Joint Venture-JV) ระหวางบริษัทไทยกับบริษัทพมา โดยมีหนวยงาน
ของรัฐทั้ง 2 ประเทศ คือ กรมประมงของแตละฝายเปนผูควบคุม ดูแล และกลั่นกรอง
ตรวจสอบ รวมถึงรับรองบริษัทที่จะเขามารวมทุนกัน และตรวจสอบเรือประมงที่จะเขาไปทําการ
ประมงกับบริษัทรวมทุนนั้นๆ
หากแตสถานการณตามแนวชายแดนไทย-พมาที่ตึงเครียด อันเนื่องมาจากการสูรบ
ระหวางกองทัพพมากับกองกําลังชนกลุมนอยทางตอนบนในชวงตนป พ.ศ. 2545 ทําใหทางการ
พมาสั่งปดชายแดนไทย-พมา ตลอดแนวจากเหนือจรดใต ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 และ
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ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา, “เอกสารประกอบการบรรยายสรุป เนื่องใน
โอกาสผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงและคณะตรวจเยี่ยมหนวยและสํารวจภูมิประเทศในจว.ระนอง 16 พฤษภาคม
2546,” หนา 6-7. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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ประกาศยกเลิกการอนุญาตทําการประมงแบบรวมทุนกับไทยในวันที่ 30 พฤษภาคม69 และเมื่อไดมี
การแกไขสถานการณระหวางประเทศใหดขี ึ้นในเวลาตอมา กรมประมงของไทยจึงไดขอใหทาง
พมาพิจารณาการทําประมงรวมกันอีกครั้ง ซึ่งทางพมาเองก็ตอบรับและยินดีที่จะพิจารณาในดาน
เงื่อนไข และสัญญาตางๆ เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง ซึ่งสงผลใหมีบริษัทตางๆที่สามารถเขาไปทํา
ประมงรวมกับทางพมาได และไดเชิญชวนใหผูประกอบการเขารวม แตผูประกอบการประมงตางก็
ยังไมมั่นใจในความปลอดภัย อีกทั้งการทําประมงในลักษณะนี้มีคาใชจายสูง ดังนั้น จึงมี
ผูประกอบการนอยรายที่เขารวมในการทําการประมงแบบรวมทุน
สภาพดังกลาวสงผลใหเศรษฐกิจของระนองชะงักมาเปนเวลานานกวา 3 ป เนื่องจาก
การเปนแหลงซื้อขายสินคาสัตวน้ําขนาดใหญไดนํารายไดเขาจังหวัดอยางมหาศาล
แตเมื่อไม
สามารถทําการประมงไดอยางปกติจึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม เพราะการทํา
ประมงไดเหนีย่ วนําใหเกิดการผลิตในดานอื่นๆ เชน กิจการแพปลา โรงงานปลาปน โรงน้ําแข็ง
การขนสงสินคา เปนตน ดังคําบอกเลาของนายดํารงค ขจรมาศบุษป ประธานหอการคาจังหวัด
ระนอง ดังนี้
“การทําประมงสงผลใหมีธุรกิจตอเนื่องมากมาย เชน น้ําแข็ง ขนสง ทําใหคนมี
งานทํา ผมขอยกตัวอยาง เชน เรือหนึ่งลํา ตองซื้อน้ําแข็งและอาหาร เดือนหนึ่งก็
5-6 แสน ถึงจะเทาทุนก็ถือเปนการสรางงาน ทําใหวงจรอื่นเดินได”70

ภาพที่ 9 แพปลาในจังหวัดระนอง
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ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา, “เอกสารประกอบการบรรยายสรุป เนื่องใน
โอกาสผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงและคณะตรวจเยี่ยมหนวยและสํารวจภูมิประเทศในจว.ระนอง 16 พฤษภาคม
2546,” หนา 10. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
70
สัมภาษณ ดํารงค ขจรมาศบุษป, ประธานหอการคาจังหวัดระนอง, 16 พฤศจิกายน 2546.
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จนกระทั่งระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2547 ไดมีการประชุมระหวางกรม
ประมงไทยและกรมประมงพมา ณ กรุงยางกุง และทางพมาไดแจงใหทราบถึงการใหสิทธิในการ
ทําประมงแกประเทศไทย โดยดําเนินการผานผูประกอบการที่ทางการพมาคัดเลือกและผานมติของ
คณะรัฐมนตรี คือ บริษัทสยามโจนาธาน จํากัด และมีระยะเวลาในการใหสัมปทานในเบื้องตน 5
ป และกําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่ผูประกอบการประมงของไทยยอมรับได 71
ประเด็นการทําประมงในนานน้ําของพมานี้เปนประเด็นที่มีปญหามาโดยตลอด และ
เปนสถานการณที่ลอแหลมอันอาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศได เนื่องจากงายตอการ
กระทบกระทัง่ ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจับกุมเรือประมงไทยของเรือรบพมานั้น ที่
ผานมามักจะใชปฏิบัติการที่รุนแรงมากขึน้ 72 ทั้งนี้ ตองอาศัยการแกไขปญหาเฉพาะหนาในระดับ
ทองถิ่นอยูบอยครั้ง ควบคูไปกับการเจรจาจากทางสวนกลาง ซึ่งในปจจุบันนี้ การทีพ่ มาไดใหสิทธิ
สัมปทานในการทําการประมงแบบ Fishing Right ในนานน้ําพมา และการที่เรือประมงไทยเขาไป
ทําประมงในนานน้ําพมาโดยยังไมมีปญหารุนแรง
อาจถือไดวาเปนการสงสัญญาณถึง
ความสัมพันธที่ดีขึ้นในดานนี้ โดยในปแรกจะเปนการทดลองทําการประมงกอน 73 และมีการทํา
พิธีปลอยเรือประมงไทยจํานวน 20 ลํา เขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2547 โดยทางบริษัทสยามโจนาธานไดเปดเผยวา เรือทีเ่ ขาไปทําประมงในครั้งนี้สามารถทํารายได
เขาประเทศเฉลี่ยประมาณ 1 ลานบาทตอลําตอเดือน74
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาความสัมพันธทางการคาไทย-พมา ดานจังหวัดระนองมีการทํา
การคาชายแดนกับพื้นที่ฝงเกาะสองของพมามาตั้งแตสมัยที่พมายังเปนอาณานิคมของอังกฤษ แต
เมื่อเวลาผานเลยไป สภาพเศรษฐกิจการเมืองของไทยและพมาไดเปลีย่ นแปลงไป โดยที่ฝายไทยมี
ระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกวา แตกระนัน้ เศรษฐกิจของระนองก็ผูกพันอยูกับพมามา
โดยตลอด การคาระหวางพรมแดนเปนไปอยางตอเนือ่ ง ในปจจุบันการคาชายแดนระนอง-เกาะ
สองในปจจุบนั ไดเปลี่ยนรูปไปโดยระนองเปนฝายไดเปรียบทางมูลคาการคา เนื่องจากพื้นที่ฝงเกาะ
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ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.
ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา, “เอกสารประกอบการบรรยายสรุป เนื่องใน
โอกาสผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงและคณะตรวจเยี่ยมหนวยและสํารวจภูมิประเทศในจว.ระนอง 16 พฤษภาคม
2546,” หนา 12. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
73
“รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ณ หองประชุมโกมาชุม โรงพยาบาล
ระนอง,”[Online].2547. แหลงที่มา: http://www.ranong.go.th[2547, พฤษภาคม 25].
74
สํานักขาวกรมประชาสัมพันธจังหวัดระนอง, “จังหวัดระนองรวมกับกรมประมงและกองทัพเรือ ทํา
พิธีปลอยเรือประมง 20 ลํา เขาทําการประมงในนานน้ําประเทศพมา,” [Online].2547. แหลงที่มา:
http://www.ranong.go.th[2547, พฤษภาคม 19].
72
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สองนําเขาสินคาจากทางฝงระนองมาก เพราะไมสามารถผลิตไดเอง สินคาที่ทําการคาขายระหวาง
กันของระนองกับเกาะสองนัน้ ก็เปนสินคาคนละชนิดประเภท โดยสินคาของระนองจะผานการ
แปรรูปและการเพิ่มมูลคาแลว
ขณะที่สินคาของเกาะสองเปนสินคาประเภทวัตถุดิบและสินคา
เกษตร ทําใหราคาของสินคาและขนาดตลาดที่รองรับสินคาแตกตางกันไปดวย การคาในจุดนี้มีทงั้
การคาปลีกและการคาสง และนิยมซื้อขายกันดวยเงินสดคือ เงินสกุลบาทของไทย โดยการคาใน
จุดนี้มีมูลคาสูงอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ การมีความสัมพันธทางการคาระหวางกันมาเปน
เวลานานเชนนี้ ทําใหการคาชายแดนมีทงั้ การคาในระบบและนอกระบบ เนื่องจากมีความสัมพันธ
สวนตัวระหวางผูประกอบการในพื้นที่ทั้งสองอยูมาก แตขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดและอุปสรรค
ทางการคาอยูม ากเชนกัน แตเปนไปเพราะการกําหนดของทางการพมาเทานั้น ซึ่งขอจํากัดตางๆ ได
สงผลใหการคาระหวางกันยังคงมีการคานอกระบบควบคูไปกับการคาในระบบ
การคาชายแดนระนอง-เกาะสองนี้ไดขยายขอบเขตเขามาภายในพืน้ ที่จงั หวัดระนอง
เนื่องจากจังหวัดระนองมีแกนหลักของเศรษฐกิจทีต่ องพึง่ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติมาขาย
ตั้งแตครั้งอดีต ทั้งกิจการเหมืองแร ปาไม และในปจจุบันคือการทําประมง ซึ่งลวนเปนกิจกรรมที่
ตองใชแรงงานอยางมาก และมีการใชแรงงานพมาในจังหวัดระนองมานาน เมื่อแรงงานเหลานี้เขา
มาก็ทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดมีความสะพัดมากขึ้น จากกําลังซื้อของคนกลุมดังกลาวที่เพิ่มเขามา
การคาขายภายในจังหวัดจึงเปนการขายใหแกทั้งคนไทยและคนพมา ขณะเดียวกัน ชาวพมาใน
จังหวัดระนองตางก็ตองการสินคาพื้นเมืองของพมาที่เคยใชในชีวิตประจําวัน จึงมีพอ คาแมคาพมา
เขามาขายสินคาดังกลาว สภาพของตลาดภายในจังหวัดระนองจึงมีพอคาแมคาไทยและพมาขาย
สินคาอยูในบริเวณเดียวกัน รวมทั้งในกรณีของหางรานของคนไทยที่ขายของใหชาวพมาก็มกั มี
ลูกจางชาวพมาชวยขายของใหกับลูกคาชาวพมาดวย เพื่อใหสื่อสารกันไดเขาใจถูกตอง ดังนัน้
ความสัมพันธทางการคาชายแดนทั้งระหวางกันและภายในจังหวัดระนอง ไดทําใหทุกฝายไมวาจะ
เปนผูประกอบการชาวไทย-ชาวพมา และผูบริโภคชาวไทย-ชาวพมาไดรับประโยชน และมี
ปฏิสัมพันธอันดีตอกัน
อนึ่ง ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ของจังหวัดระนองที่เกี่ยวของอยูก ับพมาอีก คือ ดาน
แรงงานและดานการทําประมง ซึ่งในสวนของแรงงานพมานั้น เปนความจําเปนทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดระนองที่ตองมีและใชแรงงานพมา เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประชากรอยูน อย แตฐานทาง
เศรษฐกิจตองใชแรงงานอยางเขมขน ประกอบเขากับสภาพทางภูมิศาสตรที่เขาออกไดสะดวก ชาว
พมาจึงไดเขามาขายแรงงานมาเปนเวลานาน แรงงานเหลานี้มีทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย โดยมีการ
นําเขามาอยางเปนขบวนการผานระบบนายหนา
เพื่อเปนหลักประกันใหแกทั้งตัวแรงงานและ
ผูประกอบการ จํานวนแรงงานพมาที่เขามาอยูในจังหวัดระนองจะแปรผันตามสภาพทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนสวนสําคัญตอการดําเนินไปของเศรษฐกิจ
จังหวัดระนอง หากแตในขณะเดียวกัน
แรงงานเหลานี้กไ็ ดกอ ปญหาใหกับทั้งราชการและ
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ประชาชน ไมวาจะเปนเรื่องของการสงกลับพมาในกรณีที่เปนแรงงานผิดกฎหมาย หรือปญหา
ทางดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรของไทย
แรงงานเหลานี้อยูในภาคการผลิตเปนสวนมาก และกิจการประมงเปนกิจการหลักที่รับ
แรงงานเหลานี้เขามาทํางาน โดยการทําประมงของจังหวัดระนองเนนไปทีก่ ารทําประมงน้ําเค็ม
เนื่องจากมีนานน้ําติดกับอาณาเขตของพมาซึ่งยังคงมีทรัพยากรสัตวน้ําอยูมาก การที่จะเขาไปทํา
ประมงในนานน้ําพมาไดนนั้ ตองผานระบบการใหสัมปทานของพมา ซึ่งถือเปนเรื่องของขอตกลง
และการเจรจาระหวางประเทศไทยกับพมา และไดสงผลใหเกิดปญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะ
เรื่องของเงื่อนไขสัมปทาน การละเมิดกฎระเบียบพมาของเรือประมงไทย การกระทํารุนแรงของ
ทางการพมา อยางไรก็ตาม แมวาจะมีปญหาในการทําประมงมากมาย แตเมื่อพมาใหสัมปทานแก
เรือประมงของไทย ทั้งเรือประมงของจังหวัดระนองและเรือประมงตางถิ่นก็ไดเขาไปแสวงหาสัตว
น้ําในนานน้ําพมา และไดสนิ คาสัตวน้ําเพือ่ นํามาเพิ่มมูลคาและประมูลขาย สงผลใหจังหวัดระนอง
เปนฐานดานการประมงและเปนตลาดรองรับสินคาสัตวนา้ํ ขนาดใหญ แตในทางกลับกัน หาก
เรือประมงไทยไมสามารถทําการประมงในนานน้ําพมาได จังหวัดระนองก็จะไดรบั ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอยางมาก เนื่องจากในปจจุบันแกนหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองคือการทําประมง
นั่นเอง

บทที่ 3
บทบาทของเครือญาติและราชการกับการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ในบทที่แลวไดกลาวถึงสภาพความสัมพันธไทย-พมา ดานจังหวัดระนองทางเศรษฐกิจใน
ประเด็นตางๆ ที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งไดแก การคาชายแดน แรงงานพมา และการทํา
ประมง และสภาพดังกลาวเปนไปในทิศทางของความรวมมือระหวางกัน ความรวมมือในมิติตางๆ
มีเหตุผลแตกตางกันไป เนือ่ งดวยความแตกตางในพฤติกรรมความสัมพันธของภาคสวนตางๆ ใน
จังหวัดระนองในแตละประเด็น ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงการดําเนินไปของเศรษฐกิจจังหวัดระนอง
ในมิติตางๆ ที่สัมพันธกับพมาวามีลักษณะของความรวมมือเปนอยางไร และประเด็นใดนําไปสู
ผลประโยชนรวมกัน ไดอยางไร
การศึกษาและวิเคราะหในบทนี้ ผูเขียนจึงใชแนวคิดเกี่ยวกับแหลงที่มาของความรวมมือ
เปนกรอบในการบรรยาย โดยแหลงที่มาของความรวมมือสามารถแบงไดอยางกวางๆ เปนสาม
ประการตามทีไ่ ดกลาวไปแลวในบทที่ 1 หากแตสภาพความเปนจริงของจังหวัดระนองในบทที่ 2
นั้น สามารถเขากันไดกับแหลงของความรวมมือเพียงสองประการ คือ ความรวมมือที่สรางขึ้นอยาง
เงียบๆ (Tacit cooperation) และความรวมมือที่ถูกสรางขึ้นโดยการเจรจา (Negotiation) ดังจะกลาว
ในสวนตอไป
3.1 ความรวมมือทางดานการคาชายแดน
การคาชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนองนี้เปนความสัมพันธทางเศรษฐกิจทีไ่ ดดําเนิน
มาอยางตอเนือ่ ง ตั้งแตการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน (bather system) มาเปนการคาในเชิง
พาณิชยในปจจุบัน และมีมูลคาสูงอยางตอเนื่อง การมีความสัมพันธระหวางกันของไทยกับพมา
ดานจังหวัดระนองทางการคาชายแดนนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือของผูประกอบการไทย
ผูประกอบการพมา รวมทั้งสวนราชการและประชาชน ดังตอไปนี้
3.1.1 ความรวมมือทางดานการคาชายแดนที่สรางขึ้นอยางเงียบๆ
พื้นฐานของความสัมพันธทางการคาชายแดนของจังหวัดระนอง-เกาะสองนั้นมาจาก
ความสัมพันธทางเครือญาติระหวางกัน โดยดินแดนที่เปนจังหวัดระนองในปจจุบนั ประกอบดวย 4
อําเภอกับอีก 1 กิ่งอําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระนอง อําเภอละอุน อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร
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และกิ่งอําเภอสุขสําราญ 1 ซึ่งเกือบทุกพืน้ ที่ลวนมีอาณาเขตติดตอกับสหภาพพมาแทบทั้งสิ้น ทั้ง
ทางบกและทางน้ํา โดยในอดีตสมัยที่ยังไมมีการกําหนดเขตแดนแนชัดของแตละประเทศนั้น พื้นที่
ของจังหวัดระนอง โดยเฉพาะเมืองตระ(หรืออําเภอกระบุรีในปจจุบัน) ถือเปนเมืองที่สําคัญเมือง
หนึ่งของหัวเมืองทางใต มีบทบาทในการเปนเมืองหนาดานทีก่ ั้นระหวางไทยกับพมา
ตาม
พงศาวดารไทยรบพมากลาวไววา พมาเคยกรีธาทัพผานเมืองตระ 2 ครั้ง คือ ในปพ.ศ. 2307 ในรัช
สมัยพระเจาเอกทัศนครั้งหนึง่ พมาตีไดเมืองทวาย เมืองมะริด เมืองมลิวัน เมืองกระบุรี เมือง
ระนอง เมืองชุมพร เมืองไชยา เมืองปะทิว กําเนิดนพคุณ คลองวาฬ กุย ปราณบุรี และเพชรบุรี
แตถูกทหารไทยตานทานไวได ทําใหพมาตองหนีกลับไปทางดานสิงขร สวนครั้งที่ 2 ในรัชสมัย
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไทยยกทัพไปตีไดเมืองมะริด ทวาย ตะนาวศรี แตหัว
เมืองมอญทั้งสามรวนเรและหันไปเขากับพมาในเวลาตอมา ความวุน วายดังกลาวทําใหไทยเลิกทัพ
กลับ เมืองทั้งสามจึงตกเปนของพมาในป พ.ศ. 23362 นอกจากนีย้ ังตีเมืองกระบุรีและระนอง แลว
เลยไปตีเมืองชุมพร ไชยา และนครศรีธรรมราช 3 และเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในป
พ.ศ. 2428 ไทยจึงไมคิดทีจ่ ะไปตีเมืองทั้งสามใหกลับคืนมาอยูในอํานาจอีก
เมืองระนองแตเดิมนั้นไมคอ ยมีผูคนเขามาตั้งรกรากมากนัก จึงมีจํานวนประชากร
นอย แตการมีแรดีบุกซึ่งสามารถสงเปนสวยอากรแทนการใชแรงงานไดนนั้ ก็เปนสิ่งดึงดูดใหผูคน
จากพื้นทีใ่ กลเคียงใหทยอยเขามาอาศัยอยูใ นเมืองนี้มากขึ้น เชน ชาวเมืองชุมพรและเมืองหลังสวน
นอกจากนี้ ในสมัยตนรัตนโกสินทรยังมีชาวจีนอพยพเขามาอีกเปนจํานวนมาก โดยคอซูเจียง หรือ
ภายหลังไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน “หลวงรัตนเศรษฐี” ดํารงตําแหนงนายอากรของเมือง
ตระและเมืองระนองนั้น เปนคนจีนฮกเกี้ยน เกิดที่เมืองชิวหู ประเทศจีน คนผูนี้ไดรับอนุญาตให
เปนผูผูกขาดการทําอากรดีบุกและภาษีอื่นๆ ในพื้นที่จนกลายเปนระบบเหมาเมือง เมืองระนองจึงมี
ความเจริญจากการลงทุนทําเหมืองของทั้งชาวไทยและชาวจีนอพยพเหลานี้4
กิจการเหมืองแรนี้จําตองอาศัยแรงงานเปนจํานวนมาก แตครัวเรือนในระนองมีอยู
นอย จึงทําใหเมืองระนองประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการเหมืองแร นายคอซูเจียงจึง
ไดตอเรือสําเภาไปขนคนจีนฮกเกีย้ นเขามาทํางาน 5 และในเวลาตอมาคนจีนไหหลําไดเขามาเปนพอ
ครัวในเหมือง และคนจีนแตจิ๋วซึ่งเขามาทํากิจการเหมืองแร ตางก็พากันอพยพเขามาตามลําดับ จึง

1

รัตนา ศิริพูล, ระนอง (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ, 2543), หนา 68.
2
กรมยุทธการทหารบก, เอกสารเผยแพรความรูทางประวัติศาสตรเรื่อง การเสียดินแดนไทยในยุคลา
อาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก (กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณปริ้นติ้ง, 2545), หนา 6.
3
รัตนา ศิริพูล, ระนอง ,หนา 28, 72-74
4
เรื่องเดียวกัน, หนา 26.
5
เรื่องเดียวกัน, หนา 139.
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ทําใหประชากรสวนใหญของระนองเปนคนไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนอพยพเหลานี้ยังไดเขาไปตั้ง
รกรากอยูในพืน้ ที่ใกลเคียง ซึ่งรวมถึงพื้นที่ฝงเกาะสองของพมาในปจจุบันดวย
การเสียเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรีแกพมานั้น ทําใหเมืองทางตอนลางของพมา
ทั้งสามเมืองนี้อยูในการดูแลของอังกฤษ เมื่อพมาตกเปนเมืองขึ้น พืน้ ที่ดังกลาวไดรับการปกครอง
ดูแลจนมีความเจริญขึ้นมาเปนลําดับ อยางไรก็ตาม ผูคนในพื้นที่ดังกลาวก็ยังเปนญาติพี่นองกับ
พื้นที่ของไทยหรือสยามในขณะนัน้ มีการติดตอคาขาย ไปมาหาสูระหวางกันเรื่อยมา โดยพื้นที่ที่
ติดกับจังหวัดระนองในปจจุบันนั้นมีคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนตัง้ รกรากอยูเปนจํานวนมาก
ครั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลงและเริ่มมีการแบงอาณาเขตใหชัดเจนโดยการปกปนเขต
แดนซึ่งมีชาติตะวันตกเปนแกนนํา อังกฤษซึ่งเปนเจาอาณานิคมของพมาและไทยก็ไดทําการปกปน
เขตแดนกันใหมในสมัยรัชกาลที่ 8 แตดว ยความเสียเปรียบดานแผนที่และการเมืองทําใหเขตแดน
ใหมล้ําเขามาในพื้นที่ของไทย ทําใหไทยตองเสียเมืองทวายและมะริดใหกับพมา สงผลใหคนไทยที่
อาศัยอยูในบริเวณนี้ตองตกไปเปนคนพมาโดยปริยาย6
เมื่อมีการแบงเขตแดนเปนรัฐแลว ความสัมพันธระหวางประชาชนไทยฝงระนองกับ
ประชาชนพมาฝงเกาะสองก็ยังคงมีความแนบแนนกันมาตลอด เนื่องจากประชาชนสวนใหญของ
ทั้งสองฝงเปนคนที่ตั้งรกรากอยูเดิม
มีความสัมพันธเกี่ยวของดานเครือญาติกันมาก
มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สบื ทอดกันมาโดยตลอด ประกอบดวยไทยพุทธ ชาวจีนที่อพยพมาตั้งแต
แรกเริ่มสรางเมืองระนองและชาวมุสลิม
ในระยะหลังๆ มีประชากรจากจังหวัดอืน่ ๆ เชน
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี7 เขามาดวย
ความสัมพันธเชิงประวัติศาสตรของคนในพื้นที่จังหวัดระนองของไทยกับคนใน
พื้นที่เกาะสอง และพื้นที่อื่นๆ ที่อยูเหนือขึน้ ไปของพมาในเขตที่ประชิดกันนี้ ทั้งในลักษณะของคน
เชื้อสายไทยและคนเชื้อสายจีน ไดทําใหความสัมพันธระดับประชาชนในพืน้ ที่ชายแดนไทย-พมา
บริเวณนี้เปนความสัมพันธทางสังคมที่แนนแฟน เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของคนใน
สองพื้นที่เปนปฏิสัมพันธระหวางคนไทย(เชื้อสายไทยและเชื้อสายจีน)และคนพมา(เชือ้ สายพมาและ
เชื้อสายจีน) โดยตรง จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
อยางไรก็ดี ความสัมพันธทางการคามักขึ้นอยูกับคนเชื้อสายจีนที่อยูในพื้นที่ โดย
เปนลักษณะของสายสัมพันธจากรุนสูรุนผานระยะเวลาอันยาวนาน ดังเชน กรณีพอคาฝงเกาะสอง
ซึ่งเปนญาติของนายสุทัศน โลหะรุจิ

6

“เลาขานตํานาน...คน เมื่อ...คนไทยพลัดถิ่นถามหาสัญชาติไทย”[Online].2547. แหลงที่มา:
http://www.chumchonrhai.or.th[2547, พฤศจิกายน 15]
7
สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง, “ขอมูลการตลาดจังหวัดระนอง ประจําป 2529,” หนา 47.(เอกสารไม
ตีพิมพเผยแพร)
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“ญาติของคุณลุงที่อยูฝงเกาะสองประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรรมและการคาขาย โดย
พี่สาว 2 คนทําสวน และอีกสวนหนึ่งประกอบกิจการรานขายยา โดยบานและราน
เปนที่เดียวกัน ทําการคาขายอยูในบริเวณตลาดในเกาะสอง ไดทําการนําเขา
เวชภัณฑจากทางฝงระนอง มีการติดตอซื้อขายมาเปนระยะเวลานานแลวผานการ
สืบทอดกิจการของครอบครัว และเมื่อสามารถคาขายจนมีฐานะขึ้นมาก็มักจะนํา
เงินขามมาฝากธนาคารในจังหวัดระนอง”8

ขณะทีภ่ าคเอกชนมองวาการคาชายแดนระหวางกันนี้เปนความสัมพันธในระดับ
ทองถิ่นอยางหนึ่งซึ่งสงผลตอความเปนอยูข องประชาชน ดังที่นายดํารงค ขจรมาศบุษป ประธาน
หอการคาจังหวัดระนองไดกลาวไว
“สมัยกอนเราไปซื้อของจากเกาะสอง เพราะฉะนั้นความสัมพันธฉันทพี่นองจึงได
ดํารงอยู และในปจจุบันความสัมพันธระหวางคนทองถิ่นหรือความสัมพันธภาค
ประชาชนทางดานนี้มีอยู การคาขายระหวางกันก็ทํากันเหมือนเพื่อน แลวสวน
ใหญพอคาที่เกาะสองก็เปนคนเชื้อสายจีนเหมือนกัน คนเชื้อสายจีนเปนกลุมที่มี
อํานาจทางเศรษฐกิจในแถบเอเชีย เพราะฉะนั้น การคาของเรากับทางเกาะสอง
สวนใหญจะเปนการคาที่อยูบนฐานของความสัมพันธดั้งเดิม การคาขายจะมีความ
ไวเนื้อเชื่อใจกัน การแลกเปลี่ยนสินคาก็ไมมีปญหาเกิดขึ้น”9

นอกจากสายสัมพันธของพอคา/ผูประกอบการในพืน้ ที่ชายแดนระหวางกันแลว สาย
สัมพันธดังกลาวยังไดชวยใหการประกอบธุรกิจและทําการคาขยายตัวออกไปในพื้นที่ตอนในของ
พมาดวยดังในกรณีธุรกิจครอบครัวรุจิววิ ฒ
ั นกุล
“ครอบครัวของผมมีธุรกิจการคา การประมง และไดเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ในฝงพมาอยูมาก พี่สาวคนโตของผมมีกิจการรวมกับนายทุนของพมาทางยางกุง
เปนซูเปอรมารเก็ต และโรงแรม มักจะสงของไปใหทางพมาและชําระดวยระบบ
เงินสด และเปนการคาขายโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัว โดยการคาสินคาตางๆ
จะมีเจาประจําในลักษณะขาใครขามัน เปนเวลานานนับสิบๆ ป”10

8

สัมภาษณ สุคนธ โลหะรุจิ, ภรรยานายสุทัศน โลหะรุจิ, 29 กันยายน 2547.
9
สัมภาษณ ดํารงค ขจรมาศบุษป, ประธานหอการคาจังหวัดระนอง, 13 พฤศจิกายน 2546.
10
สัมภาษณ พีระศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล, นักธุรกิจจังหวัดระนอง, 13 พฤศจิกายน 2546.
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สภาพความสัมพันธทางการคาที่มีสายสัมพันธสวนตัวสูงเชนนี้เปนที่ประจักษแกภาค
ราชการทั้งในทองถิ่นและระดับประเทศ โดยคณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภาไดกลาวถึง
พอคาจังหวัดระนองไวในคราวเดินทางไปทัศนศึกษาทีจ่ งั หวัดระนอง ดังนี้
“พอคาระนองมีขอมูลขาวสารดานการคาของพมาเปนอยางดี รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางเอกชน และภาครัฐของพมากับพอคาระนองคอนขางดีมาก พอคาระนอง
ไปทําธุรกิจในยางกุงและเมืองใหญๆ อยางนอกรูปแบบเปนจํานวนมาก”11

ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนางวนิดา อรุโณทัย ผูชวยพาณิชยจังหวัดระนอง ดังนี้
“ความพิเศษของพอคาที่นี่คือ ความสัมพันธสวนตัวของพอคาพมา หรือบางราย
อาจมีญาติพี่นองหรือภรรยาเปนคนที่นั่น อาจทําใหการคาขายสะดวกขึ้น เปน
ความสัมพันธทางทองถิ่น
เพราะคนพมาที่เกาะสองก็จะมีที่ถือบัตรประจําตัว
ประชาชนไทย ขามเขาออกไดตลอดเวลา เปนการไดประโยชนจากความสัมพันธ
ทางเครือญาติอยางไมถูกกฎหมาย”12

สวนราชการตางๆ จึงไดเขามามีสวนรวมในการรักษาสายสัมพันธทางเครือญาตินี้ไว
และพัฒนาความสัมพันธที่ไมเปนทางการควบคูไปดวย โดยไดมีการปรึกษาหารือกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาความสัมพันธกับพมาทางการคา ดังที่นางวนิดา อรุโณทัย ผูชวยพาณิชยจังหวัดระนองได
กลาวไววา
“ทางสํานักงานพาณิชยจังหวัดไดรับมอบหมายจากรองผูวาราชการจังหวัดใหเชื่อม
สัมพันธกับทางเกาะสอง สํานักงานพาณิชยจังหวัดเองก็ไดประชุมกับหอการคา
หลายครั้ง วาควรจะเขาไปประสานงานกับพมาชวงไหน คุยกับใคร เพื่อสราง
บรรยากาศที่ดีทางการคา และพอคาใหขอสังเกตวาการไปคุยแบบเปนทางการกับ
ฝายพมานั้นทําไดยาก”13

การติดตอระหวางภาคตางๆ
ของจังหวัดระนองกับทางเกาะสองของพมาจึงมักมี
รูปแบบของความไมเปนทางการแทรกอยูด วยเสมอ เชน การเดินทางเยือนเกาะสองของผูวาราชการ
11

คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา, “ผลการเดินทางไปทัศนศึกษาที่จ.ระนอง,” ใน รายงานการ
พิจารณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับนานาชาติและองคการระหวางประเทศ ทั้งใน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งปญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน, หนา 27.
12
สัมภาษณ วนิดา อรุโณทัย, ผูชวยพาณิชยจังหวัดระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
13
สัมภาษณ วนิดา อรุโณทัย, ผูชวยพาณิชยจังหวัดระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
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จังหวัด ศปชล.ทพ. นายดานศุลกากรระนอง อยางไมเปนทางการอยูบ อยครั้ง โดยนายมงคล แสง
อินทร นายดานศุลกากรระนองนั้น ไดกลาวไววา
“ศุลกากรเปนหนวยงานที่ติดตอกับพมามากที่สุด ไดพบกับหัวหนาหนวยนะสะกะ
ซึ่งเปนหนวยเฉพาะกิจที่สวนกลางของพมาสงมาดูแลความปลอดภัยทางชายแดน
ทั้งดานศุลกากรและดานการตรวจคนเขาเมือง มีสายดวนถึงกัน ไดไปเยี่ยมเยียนกัน
3-4 ครั้งแลว เปนการทําความรูจักกันในเชิงไมเปนทางการ”14

รูปที่ 10 ผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปเกาะสอง

รูปที่ 11 นายดานศุลกากรระนองพบปะเจาหนาที่ฝายพมาอยางไมเปนทางการ

14

สัมภาษณ มงคล แสงอินทร, นายดานศุลกากรระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
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นอกจากนี้ ความสัมพันธทางสังคมดานอื่นๆ ที่ไมใชความเปนเครือญาติก็มีสวน
ทําใหการติดตอสัมพันธของภาคราชการและภาคเอกชนระหวางระนองของไทยกับเกาะสองของ
พมานั้นทําไดงายขึ้น เนื่องจากการดําเนินชีวิตที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน โดยใน
พื้นที่ของจังหวัดระนองเองนั้นมีปูชนียสถานที่เปนศิลปะพมาและชาวพมาไดมาสรางไวเมื่อ
ประมาณ 100 ปที่ผานมา ณ วัดสุวรรณคีรวี ิหาร และในวันสําคัญทางศาสนา ชาวพมาและชาวไทยก็
มักจะรวมกันทําพิธีกรรมทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2547 ทางจังหวัดระนองไดจดั ใหมี
งานสมโภชนและหมผาเจดียดังกลาว เพื่อสานสัมพันธไทย-พมา โดยมีแรงงานชาวพมาที่อาศัยอยู
ในจังหวัดระนองนับพันคนนําดอกไม ธูปเทียนเดินทางไปกราบไหวบูชาเจดีย นอกจากนี้ทาง
จังหวัดยังไดจดั ใหมกี ารแสดงศิลปวัฒนธรรมของพมาในงานดวย โดยไดรับความสนใจจากชาว
พมาอยางลนหลาม นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา ยังมีการสรางรูปปนเจาแมกวนอิมขนาดใหญบน
เกาะสรณียซึ่งเปนจุดผานของการไปมาหาสูระหวางระนอง-เกาะสองนัน้
ซึ่งเปนที่ทราบกัน
โดยทั่วไปวาเจาแมกวนอิมเปนเทพเจาที่คนเชื้อสายจีนทัง้ สองฝงเคารพบูชา และถือเปนสัญลักษณ
ของความมีเมตตาตอกัน
ทั้งนี้ สภาพการดําเนินการคารวมกันของชาวไทยและชาวพมาในพื้นทีจ่ ังหวัดระนอง
เองก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมบรรยากาศทางการคาขามพรมแดน
โดยถึงแมวาการคาของ
พอคาแมคาพมาในตลาดระนองจะเปนเพียงสวนเล็กนอย เมื่อเทียบกับการคาในเชิงพาณิชย แตการ
ที่คนเหลานี้สามารถคาขายในพื้นที่ระนองไดก็ทําใหกจิ การทางดานการคานี้มีความตอเนื่อง และ
เปนสิ่งที่บงบอกถึงความเสรีทางการคาในพื้นที่จังหวัดระนอง อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่ทําใหชาวไทย
และชาวพมาไดประโยชน
โดยเอกชนไทยเจาของตลาดไดเงินจากคาเชาของพอคาแมคาเหลานี้
ขณะที่พอคาแมคาเหลานี้กย็ งั คงสามารถหารายไดจากการคาขายในจังหวัดระนอง และชาวไทยยัง
ชวยใหพอคาเหลานี้ไมถูกดําเนินคดีโดยรับสมอางเปนเจาของกิจการใหอีกดวย นอกจากนี้ ชาวพมา
เหลานี้กย็ ังนําเงินมาฝากในธนาคารพาณิชยในจังหวัดระนองสูงถึงปละประมาณ 50 ลานบาทเลย
ทีเดียว15
ดังนั้น
คงไมเกินเลยไปที่จะกลาววาชาวไทยและชาวพมาในพื้นทีจ่ ังหวัดระนอง
สามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืนภายใตบรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน ซึ่งเอื้อตอการคาขายระหวาง
กันอยางยิ่ง ขณะที่ฐานของความสัมพันธทางการคาในพื้นที่ชายแดนระหวางประเทศ ณ จุดนี้ มี
ความมั่นคงผานระบบความรวมมือที่ไมเปนทางการมาเปนเวลาอันยาวนาน

15

ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” (สารนิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), หนา 23.
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3.1.2 ความรวมมือทางดานการคาชายแดนในลักษณะที่เปนทางการ
ประเด็นดานการคาชายแดนในพื้นทีน่ ี้ไดกลายเปนเรื่องสามัญของคนในพื้นที่ เปน
วิถีที่ไดดําเนินสืบทอดกันมายาวนาน ฉะนั้น การคาชายในดานจังหวัดระนองของไทยกับเกาะสอง
ของพมานี้จึงเปนการคานอกระบบมากอน การที่รัฐเขามาวางกติกาในการคาระหวางกันตามแนว
ชายแดนในภายหลังจึงจําเปนตองคํานึงถึงสภาพจริงที่เปนอยูในพื้นทีด่ ว ย
เนื่องจากในพืน้ ที่จังหวัดระนองมีประเด็นที่สัมพันธกับพมาอยูอยางหลากหลาย ทํา
ใหการดําเนินความสัมพันธทางการคาชายแดนในพืน้ ที่นผี้ านชองทางที่เปนทางการ ในที่นี้คือ การ
ประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิน่ (Township Border Committee: TBC) ซึ่งมีหลาย
ประเด็นที่ตองนํามาพิจารณา และในเมื่อการคาชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนองนี้ ไมมีปญหา
ทําใหประเด็นนี้มักไมไดถูกยกขึ้นมาอภิปรายในเวทีดังกลาวบอยครั้งนัก แตเมื่อหากไดรับการพูด
ถึงก็จะเปนไปในทิศทางของการสานสัมพันธมากกวาที่จะเปนการแกปญ
 หา โดยปญหาที่เกิดขึน้ มัก
เกิดจากฝายพมา ไมวาจะเปนการเรียกรองใหฝายไทยสั่งสินคาใหมากขึ้น 16 ในการประชุม
คณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 หรือการที่ฝายไทยขอใหทางการ
พมาชวยสอดสองดูแลและจับกุมชาวพมาที่รับซื้อรถจักรยานยนตที่ถูกลักขโมยจากจังหวัดระนอง 17
ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เปนตน

รูปที่ 12 การประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น (TBC) ณ จังหวัดระนอง
16

“TBC ระนอง-เกาะสองสานสัมพันธการคาชายแดน-ทองเที่ยวมากขึ้น,” [Online].2547. แหลงที่มา:
http://www.manager.co.th[2547, กุมภาพันธ 19]
17
สํานักขาว กรมประชาสัมพันธจังหวัดระนอง, “คณะกรรมการทีบีซี.ของไทย ดานจังหวัดระนอง ขอให
พมาอยาใชความรุนแรงกับเรือประมงไทย,” [Online].2547. แหลงที่มา: http://www.ranongprovince.com[2547,
กรกฎาคม 21]

63

รูปที่ 13 ตัวแทนของฝายไทยและฝายพมาจากแตละหนวยงาน

ในสวนของการดําเนินตามนโยบายการคาชายแดนในระดับประเทศตามแผนยุทธ
ศาสตรการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (Economic Cooperation Strategy-ECS) 18 หรือที่
พัฒนาเปนยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) 19 ใน
ภายหลังนั้น ทําใหความรวมมือที่ผานการเจรจาในกรอบดังกลาวกับพมาในจุดระนองนี้ออกมาใน
รูปของโครงการสถาปนาเมืองคูแฝด (Sister Cities) ระหวางระนองกับเกาะสอง ใหมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน อยางไรก็ดี การดําเนินการตามโครงการดังกลาวของจังหวัดระนองยังไมเห็นผล
ชัดเจนนักในดานการคา เนื่องจากในหวงเวลาปจจุบันเพิ่งเปนชวงเริ่มตนเทานั้น

18

ไดมีการวางยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนไวดังตอไปนี้
1.
เพิ่มปริมาณและมูลคาการคาชายแดนและการคาผานแดน ใหสามารถเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคเติบโตอยางตอเนื่อง
2.
ปฏิรูประบบการคาชายแดนใหเขาสูระบบสากล โดยแกไขปญหาอุปสรรคการคา
ชายแดน ปรับปรุงกระบวนการผานแดนใหสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนใหความชวยเหลือ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน จะชวยอํานวยความสะดวก
ในกิจกรรมการคา ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.
สงเสริมการเปดตลาดการคาใหม การสงเสริมการคาชายแดนไมไดจํากัดเพียงการคา
บริเวณชายแดนเทานั้น แตยังเชื่อมโยงเพื่อการบริโภคภายในของทั้งสองประเทศและ/
หรือสงผานไปยังประเทศขางเคียงที่เปนตลาดใหญในอนุภูมิภาค การเปดจุดผานแดนที่
เหมาะสม และการใหความชวยเหลือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแกประเทศเพื่อนบาน
จะเปนการเปดตลาดใหมใหสินคาไดและสินคาที่เกิดขึ้นจากการผลิตรวมกัน
19
ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ.
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อนึ่ง การสงเสริมการคาชายแดนของรัฐบาลไทย โดยการใหสิทธิพิเศษทางภาษี
อากรแกประเทศเพื่อนบาน (ASEAN Integration System of Preferences: AISP) ในกรณีของพมา
นั้นคณะรัฐมนตรีไทยมีมติอนุมัติใหสิทธิพเิ ศษดังกลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2544 จํานวนรวมทั้งสิ้น 72
รายการ20 ซึ่งในทางปฏิบัติดานศุลกากรระนองสามารถดําเนินการตามมติดังกลาวได เนื่องจากสินคา
ที่นําเขามาสวนใหญจากเกาะสองลวนแลวแตเปนสินคาทางการเกษตร และสินคาพืชไร นอกจากนี้
เพื่อสนองตอบตอปฏิญญาพุกาม (Began Declaration) ที่มุงลดอุปสรรคทางการคา ทางจังหวัด
ระนองจึงไดจดั ตั้งศูนยใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service-OSS) ซึ่งจะใหบริการและอํานวย
ความสะดวกดานการคาชายแดนภายในเวลาที่กําหนดและทําการตรวจสินคาพรอมกันในครั้งเดียว
หากแตในหวงเวลาปจจุบนั ( พ.ศ. 2547) การดําเนินการขางตนยังไมเขาที่เขาทางมากนัก แมวาจะมี
ศูนยใหบริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งอยูที่ดานศุลกากรระนอง แตยังไมมหี นวยงานอืน่ ๆ เขามาประจํา
เนื่องจากขาดความพรอมดานงบประมาณและบุคลากร
ดังนั้น ความรวมมือดานการคาชายแดนทีผ่ านการเจรจาของรัฐในระดับประเทศและ
สงผานลงมาใหหนวยงานในพื้นที่จังหวัดระนองดําเนินการนั้น
แมวาจะมีการตกลงอยางเปน
ทางการแลว แตในทางปฏิบัติมีขอ จํากัดอยูหลายประการ และมักเปนขอจํากัดอันเกิดจากทางฝาย
พมา ทําใหการคาชายแดนระนอง-เกาะสองยังคงมีการลักลอบนําเขา-สงออก ทั้งพอคาไทยและ
พอคาพมาอยูต ลอดเวลา ภาคราชการของจังหวัดระนองเองก็ทราบมาโดยตลอดวาการคาชายแดน
ของระนองมีลักษณะเชนนี้ หากแตก็เขาใจเหตุผลของการดําเนินการของผูประกอบการที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงการคานอกระบบได ดังที่เอกสารของดานศุลกากรระนองไดระบุไว ดังนี้
“ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และกุมภาพันธ 2543 กระทรวงพาณิชยแหงรัฐบาล
พมาไดมีประกาศฉบับที่ 9/99, ฉบับที่ 10/99 และฉบับที่ 2/2000 กําหนดชนิดสินคา
ที่หามนําเขาทางชายแดน และชนิดสินคาที่หามสงออกไปตางประเทศ จาก
ประกาศทั้งสามฉบับดังกลาว สงผลใหการคาชายแดนที่เคยเปนปกติอยู ไม
สามารถกระทําตอไปไดโดยชอบ
เพราะสินคาสวนใหญตองหามตามประกาศ
ดังกลาว จึงทําใหเกิดการลักลอบนําสินคาเขาและสงสินคาออกออกพมา กลายเปน
การคาชายแดนนอกระบบของประเทศพมา
สงผลใหสินคาที่ลักลอบจากพมาสู
ประเทศไทยทางดาน จ. ระนอง ไมมีเอกสารทางการคาที่ทางการพมารับรอง”21

20

ดานศุลกากรระนอง, “รายงานการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2546,”
หนา 11. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
21
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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สภาพขางตนชี้ใหเห็นวา ทุกฝายในจังหวัดระนองไดดาํ เนินการดานการคาชายแดน
ในลักษณะของความรวมมืออยางไมเปนทางการมากกวาความรวมมือทีเ่ ปนทางการผานขอตกลง
หรือการเจรจาตางๆ เนื่องจากความจํากัดในเชิงทางการอันเกิดจากกฎระเบียบของทางฝายพมา
การคาชายแดนดานจังหวัดระนองนี้เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีด่ ําเนินมาโดยตลอด
สงผลใหในแตละปจังหวัดระนองไดรับผลประโยชนจากการคาชายแดนในมูลคาที่สูงมาก ดังแสดง
ในตารางที่ 4 (หนาถัดไป) ขอมูลจากตารางดังกลาวทําใหเราเห็นไดวามูลคาการสงออกของ
ระนองไปยังเกาะสองสูงกวามูลคาการนําเขาสินคาจากเกาะสองเปนหลายเทาตัว เนื่องจากประเภท
และชนิดของสินคาที่ตางกัน สินคาจึงกระจายไปในตลาดที่รองรับคนละขนาด โดยสินคาจาก
ระนองสามารถกระจายเขาไปยังพื้นที่ตอนในของพมาไดทําใหมีสามารถสงสินคาเขาไปในพมาได
ในปริมาณมาก ประกอบกับสินคาไทยเปนสินคาที่เพิ่มมูลคาแลว จึงทําใหมีมูลคาสงออกไปยังเกาะ
สองสูง ขณะที่สินคาของทางเกาะสองกระจายอยางจํากัดอยูแ ตเฉพาะพื้นทีจ่ ังหวัดระนอง ความ
แตกตางกันทางตัวเลขการคานี้
ทําใหฝายไทยถูกมองจากพมาวาเปนฝายไดเปรียบทางการคา
ชายแดน และออกกฎระเบียบตางๆ มาจํากัดการคากับไทย หากแตกฎของพมานัน้ เอง ที่ทําให
การคาชายแดนจําตองเปนการคานอกระบบ ทั้งที่พมาตองการใหการคาชายแดนกับไทยเปนการคา
ในระบบก็ตามดังที่ไดกลาวไปแลวในกรณีกฎกระทรวงของพมาทั้งสามฉบับ ทั้งนี้จากขอมูลในป
พ.ศ. 2538 ซึ่งเปนชวงที่พมาเปดประเทศไดไมนาน มูลคาการสงออกและนําเขาก็อยูในระดับ
พันลานและรอยลานตามลําดับแลว และหากรวมปริมาณการคานอกระบบเขาไปดวยก็จะมีมูลคาสูง
กวาการคาอยางเปนทางการประมาณ 3 เทาตัว22 อยางไรก็ตาม พอคาที่ระนองนี้กย็ งั คงนิยมคาขาย
กับพมามากกวาประเทศอืน่ ๆ
ในความเปนจริง การคาชายแดนที่เฟองฟูในจุดนี้นนั้ มีรากฐานมาจากความสัมพันธ
อยางไมเปนทางการที่ไดดําเนินมานาน ทั้งประชาชนและพอคาไทยและพมาไมไดใหความสําคัญ
ในเรื่องของตัวเลขดังกลาวมากนัก หากแตสนใจในเรื่องของการมีสินคาอุปโภคบริโภคและการที่
สามารถทําการคาระหวางกันไดตอไป ซึ่งสะทอนการไดประโยชนรวมกันโดยไมคิดเปรียบเทียบ
(absolute gain) ซึ่งตางกับแนวคิดของทางการพมา (relative gain) ที่มองวาฝายตนเสียเปรียบ ฉะนั้น
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองจึงมีมุมมองของการไดประโยชนรวมกัน (win-win situation)
ขณะเดียวกัน การเขามามีบทบาทของภาครัฐในพื้นทีก่ ็เปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพการคา
ของพอคาและประชาชนไทย-พมาที่ดํารงอยูกอนแลว เพียงแตชว ยรักษาสภาพความสัมพันธและ
สงเสริมบรรยากาศที่ดีทางการคาระหวางกันตอไป

22

ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 23.
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบมูลคาสินคาเขา-ออกชายแดนไทยพมา ดานจังหวัดระนองป พ.ศ.2542-2546
เดือน

มูลคาการนําเขา (ลานบาท)

มูลคาการสงออก (ลานบาท)

2542 2543 2544 2545 2546 2542

2543

2544

2545

ดุลการคา (ลานบาท)
2546

2542

2543

2544

2545

2546

ม.ค.

22.0

22.0

11.2

17.8

19.6

184.0 340.7 264.7 228.8 305.9 161.8 318.7 253.5 211.0 286.3

ก.พ.

17.5

14.2

10.1

9.1

21.2

190.7 339.9 275.9 262.4 250.9 173.2 325.7 265.8 253.3 229.6

มี.ค.

18.2

21.3

18.5

25.1

303.5 452.6 254.3 323.5

285.2 431.3 235.7 298.4

เม.ย. 11.3

10.7

10.3

29.6

192.3 259.6 207.1 271.4

181.0 248.9 196.8 241.8

พ.ค.

11.9

16.2

10.0

21.1

204.9 301.5 289.4 214.3

193.0 285.3 279.4 193.2

มิ.ย.

14.0

14.0

6.3

4.4

159.9 296.0 212.4 42.6

145.8 282.1 206.2 38.2

ก.ค.

10.8

13.4

7.8

5.3

134.7 328.0 264.4 45.3

123.8 314.6 256.6 40.0

ส.ค.

18.9

16.2

11.1

6.4

138.9 444.2 305.5 149.3

120.1 428.0 294.4 142.9

ก.ย.

23.4

18.9

12.8

7.1

145.0 312.3 306.9 81.0

121.7 293.3 294.1 73.9

ต.ค.

15.5

15.5

12.8

25.2

130.7 397.7 331.8 147.4

114.8 382.1 318.9 122.2

พ.ย.

19.0

19.9

10.9

28.8

184.9 333.0 281.6 256.0

165.9 313.1 270.7 227.3

ธ.ค.
ยอด
รวม

26.0

24.0

18.7

24.2

434.8 560.7 360.2 241.7

408.8 536.7 341.6 217.5

208

206

140

204

41
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2404

4366

3354

2264

557

2195

4160

3214

2060

516
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3.2 ความรวมมือดานแรงงานพมา
จังหวัดระนองเปนจังหวัดชายแดนไทย-พมาที่มีแรงงานพมาหลั่งไหลเขามาทํางานจํานวน
มาก และมีการใชแรงงานพมาอยางแพรหลายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ ทั้งภาคการผลิต
การคาและบริการ
เมื่อพิจารณาเพียงผิวเผินการมีแรงงานพมาจํานวนมากเชนนี้อาจถือไดวาเปน
ปญหา แตในกรณีของจังหวัดระนอง การมีแรงงานพมาเขามาทํางานถือวาเปนเรื่องของโอกาสทาง
เศรษฐกิจเสียมากกวา ทุกภาคสวนของจังหวัดระนองตางยอมรับวาแรงงานเหลานีม้ ีความจําเปนตอ
เศรษฐกิจของจังหวัด
ความสัมพันธดานแรงงานพมากับพมานี้จึงออกมาในรูปแบบของความ
รวมมือโดยสวนตางๆ ไดแสดงพฤติกรรมดังกลาว ดังนี้
3.2.1 ความรวมมือทางดานแรงงานที่สรางขึน้ อยางเงียบๆ
ตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 2 วาแรงงานพมาในจังหวัดระนองมีอยูส องประเภท
แรงงานประเภทแรกนั้นเปนแรงงานที่เรียกวา “ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา” ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่เปนคน
ไทยมากอน แตเสียสัญชาติเนื่องจากการเสียดินแดนซึ่งเดิมเปนของไทยใหแกอังกฤษ* คนเหลานี้
สวนหนึ่งไดอพยพกลับเขามาอยูในระนองกอนวันที่ 9 มีนาคม 2519 ทําใหไดรับผอนผันจากทาง
ราชใหอยูใ นราชอาณาจักรไทยไดเปนการชั่วคราว และสามารถทํางานได ซึ่งคนเหลานี้เมื่อมีงาน
ทําแลวก็ไมชกั ชวนใหญาติพนี่ องของตนเขามาหางานทําในจังหวัดระนองดวย 23 เนื่องจากคน
เหลานี้ยังคงมีความผูกพันและมีการดําเนินชีวิตเหมือนคนไทยในฝงระนอง โดยมีการสงลูกหลาน
เขามาเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนในเขตกระบุรี การอุปสมบทที่วัดไทย เปนตน 24 และแมวา
แรงงานประเภทนี้จะเขามาทํางานในจังหวัดระนองแลว แตจังหวัดระนองก็ยังประสบปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานอยู เนื่องจากเมื่อใดทีม่ ีการผลักดันแรงงานเหลานี้ออกไปก็จะมีการผอนปรนให
มีการจางแรงงานพมาเหลานีจ้ ากทางราชการ ดังนัน้ การใชแรงงานพมาของจังหวัดระนองจึงเปน
เหตุผลเฉพาะของทองถิ่นที่วา แรงงานพมาเหลานี้จําเปนสําหรับการดํารงอยูของเศรษฐกิจ และไม
มีแรงงานไทยมาทดแทน25
จากนั้น แรงงานประเภทที่สองที่เรียกวา “ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา” ซึ่ง
ทางการถือวาเปนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย (Illegal Immigrants) ไดเขามาทํางานในจังหวัดระนอง
*

ประกอบดวยเมืองมะริด บกเปยน หลังเชีย เกาะสอง มลิวัลย และหมาราง
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 36.
24
เรื่องเดียวกัน, หนา 32.
25
เรื่องเดียวกัน, หนา 31.
23
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แรงงานเหลานี้สวนใหญอพยพมาจากทางตอนกลางของพมา 26 มาอยูตามตะเข็บชายแดนไทย-พมา
ดานที่ติดกับจังหวัดระนอง เพื่อหาชองทางเขามาทํางานในจังหวัดระนอง เนือ่ งมาจากปญหา
ภายในทางเศรษฐกิจและการเมืองของพมา
การที่พมามีระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ ทําใหมีกลุมตอตาน 2 กลุม
ใหญคือ พรรคฝายคาน (พรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี) และกองกําลังของกลุมชาติพันธุตางๆ
สงผลใหการเมืองของพมาไมมีเอกภาพ อีกทั้งการดําเนินนโยบายแบบสังคมนิยมของพมาในชวงที่
ปดประเทศ ทําใหประชาชนขาดแรงจูงใจในการผลิต ภาคการผลิตตางๆ ทั้งเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมลาหลัง ไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได สภาพเศรษฐกิจดังกลาวไดสงผล
กระทบตอประชาชนพมาอยางรุนแรง เนื่องจากมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ27 และแมวาใน
หวงเวลาปจจุบันเศรษฐกิจมหภาคของพมาจะเติบโตขึ้น แตกม็ ีลักษณะของเงินเฟอสูง สงผลใหคา
ครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงเพิ่มขึ้น 40-60% ตอป 28 ขณะเดียวกัน
รายไดของประชาชนกลับไมเพิ่มขึ้นตามภาระคาครองชีพ
โดยประชาชนมีรายไดนอยจนไม
29
สามารถซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตวหรืออาหารทะเลได และเฉพาะในป พ.ศ. 2544 ราคาผักสูงขึ้น
ถึงรอยละ 20-50 ตลอดทั้งเดือนในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม สวนราคาของน้ํามันถั่ว
และน้ํามันปาลม ซึ่งใชประกอบอาหารสูงขึ้นถึงรอยละ 37.1 และ 41.7 ตามลําดับ30
นอกจากนี้แลว พมายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง โดยแรงงานใน
ประเทศพมาจะอยูในภาคเกษตรกรรม ซึง่ มีผลผลิตไมแนนอน และผลผลิตที่ไดมามักจะตองนําสง
ตอรัฐบาลทหารในราคาที่ถูกกวาทองตลาดหรือในบางกรณีไมคิดมูลคา รวมถึงการเกณฑแรงงาน

26

สัมภาษณ บุญศิลป อินทระ, ประชาชนอําเภอกระบุรี, 13 พฤศจิกายน 2546.
จงกล สุวรรณานนท, “ปญหาแรงงานตางดาวชาวพมาในประเทศไทย,” ผลงานลําดับที่ 1 ขอประเมิน
ในตําแหนงบุคลากร 7 ว กรมการจัดหางาน, หนา 19.
28
David I. Steinberg, “The Burmese Conundrum : Approaching Reformation of the Political
Economy,” in Burma: Political Economy under Military Rule. Robert H. Taylor,ed. (London: C. Hurst &
Co.(Publishers) Ltd.,2001), p.46.
29
พรพิมล ตรีโชติ, “ยุทธศาสตรการคาชายแดนไทย-พมา,” ใน ยุทธศาสตรการคาชายแดนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ในวาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาท และแนวทางการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในการพัฒนาการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน เสนอตอ กองบริหารพาณิชยภูมิภาค
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 19-20 กันยายน 2545, หนา 15.
30
พรพิมล ตรีโชติ, “พมา,” ใน เอเชียรายป 2002/2545. ทรายแกว ทิพากร, ดลยา เทียนทอง และพรรณ
สิริ พรหมพันธุม, บรรณาธิการ(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส แอนด กราฟฟค จํากัด), หนา 168.
27
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ทาส ซึ่งนอกจากจะไมไดรับคาแรงแลว ยังตองออกคาใชจายในการเดินทางและคาอาหารในคาย
แรงงาน รวมทั้งการกอสรางคายพักเองอีกดวย31
ชาวพมาที่ประสบความยากลําบากดังที่ไดกลาวไปขางตน ไดกลายมาเปนแรงงาน
พมาหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
และเมื่อไดงานทําในจังหวัดระนองแลวก็จะไปชักชวน
เพื่อนฝูงหรือญาติพี่นองของตนมาทํางาน
คนงานเหลานี้สวนใหญจะพักอาศัยโดยเชาบานอยู
รวมกัน32 หรือพักในที่ทนี่ ายจางจัดหาไวให คาแรงที่แรงงานเหลานี้ไดรบั แมวาจะไมเปนไปตาม
อัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานไทยที่ทางการไดกําหนดไว 33 แตเมื่อเทียบกับรายไดเมื่อครั้งอยูพมา
แลวแตกตางกันอยางมาก กลาวคือ ขณะที่อัตราคาจางแรงงานตามจังหวัดชายแดนสวนใหญของ
ไทยอยูที่ประมาณ 110-120 บาทตอวัน แตประเทศพมามีคาจางอยูที่ 4-5 บาทตอวัน34 และหากคิด
เปนเดือน (เมือ่ เกือบสิบปที่แลว) พบวา เฉลี่ยแลวแรงงานในพมาจะมีรายไดประมาณ 2,632 จาตตอ
เดือน (685 บาท) ซึ่งเมื่อมาทํางานในประเทศไทยจะมีรายไดโดยเฉลี่ยประมาณ 10,072 จาต (คิดเปน
เงินไทย 2,518 บาท)35
จะเห็นไดวาแรงงานพมาทั้งสองประเภททีเ่ ขามาทํางานในจังหวัดระนองนั้นตางก็ได
ชักชวนใหเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นองเขามาทํางานในจังหวัดระนองเชนเดียวกับตน การกระทําเชนนี้
ของแรงงานเหลานี้ไมไดทําโดยลําพัง หากแตเปนวิธีการจัดหางานอยางหนึ่ง เนื่องจากเมื่อนายจาง
ตองการแรงงานเพิ่มหรือคนงานเกาลาออกไป ก็จะใหคนงานที่ทํางานอยูกอนแลวไปหาคนงานมา
เพิ่มเติม ซึ่งมักจะเปนคนงานเกาหรือพักอาศัยอยูในบานเชาเดียวกัน36 ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจางชาวพมาในจังหวัดระนองสวนใหญแลวไมมีปญหา
และคอนขางเปน

31

พรสุข เกิดสวาง, การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพมา: จากผูลี้ภัยสูแรงงานขามชาติ
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), หนา 51.
32
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 41.
33
ปจจุบันคาจางขั้นต่ําของแรงงานไทยในจังหวัดระนองอยูที่ 143 บาทตอวัน ขอมูลจากสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดระนอง.
34
ฤทธิพงศ พวงมณี, “อาเซียนกับปญหาแรงงานขามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพมาในประเทศไทย,”
(วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 29.
35
ลือชัย วงษทอง, “การศึกษาวิถีชีวิตชาวพมาที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง,”
(วิทยานิพนธปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539), หนา 227.
36
ภณิศวร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา:
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 40.
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ความสัมพันธที่มีลักษณะของความเอื้ออาทร ดังคํายืนยันจากนายดํารงค ขจรมาศบุษป ประธาน
หอการคาจังหวัดระนอง
“เฉพาะพื้นที่เขตระนองนี้ เปนพื้นที่ที่ชาวพมาอยากเขามาทํางาน เพราะนายจาง
สวนใหญของเรา 95% มีความเห็นอกเห็นใจเขา เขาไดทํางานโดยไดรับความ
คุมครอง และไดรับสิทธิประโยชน ผมคิดวาความสัมพันธระหวางนายจาง-ลูกจาง
ในระนอง 99% ไมมีปญหา เราถือวาเราขาดเขาไมได เขาเปนหุนสวนของบริษัท
เรา และเขาก็เชื่อถือในตัวนายจาง”37

และทางหอการคาจังหวัดระนองเองก็ไดขอใหทางหอการคาไทยเสนอปญหาการ
38
ขาดแคลนแรงงานสวนนีแ้ ละใหใชแรงงานพมาทดแทนไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของหลายครั้ง
ขณะที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองก็ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมใหพิจารณาการอนุญาตใหใชแรงงานพมาในจังหวัดระนองไดในระยะยาว39
นอกจากนี้ หนวยงานราชการรอยละ 100 ยังเห็นวาการจางแรงงานผูหลบหนีเขา
เมืองสัญชาติพมาในจังหวัดระนองมีความจําเปน40 โดย พ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทรสมบูรณ สารวัตรดาน
ตรวจคนเขาเมืองระนองไดกลาวไววา
“ถาเราไปจับเขาก็เดือดรอน เราก็ตองอลุมอลวยใชทั้งหลักรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ทุกแพปลามีพมาผิดกฎหมายหมด ถาจับจริงๆ จะเดือดรอนมาก เศรษฐกิจอยูไมได
ระนองก็อยูไมได”41

ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการตามมติรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2535 ที่ใหมีการผอนผัน
การใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาที่ทางจังหวัดระนองไดมีการประชุมพิจารณาเพื่อหา
มาตรการในการปฏิบัติใหชดั เจนตามความเหมาะสมของสถานการณโดยคํานึงถึงหลักรัฐศาสตร
และนิติศาสตรควบคูกันไป
เพราะการจับกุมผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาหากกระทําจริงจังก็
37

สัมภาษณ ดํารงค ขจรมาศบุษป, ประธานหอการคาจังหวัดระนอง, 13 พฤศจิกายน 2546.
หนังสือหอการคาไทย ที่ 0937/2536 ลงวันที่ 23 กันยายน 2536 เรื่อง ปญหาการขาดแคลนแรงงาน
อางถึงใน ภณิศร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา: กรณีศึกษา
จังหวัดระนอง,” หนา 45.
39
หนังสือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ที่ ส.อ.ท.รน. 005/2544 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 เรื่อง
ขอใหรัฐบาลพิจารณาการอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวในระยะยาว.
40
ภณิศร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา:
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 80.
41
สัมภาษณ พ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทรสมบูรณ, สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
38

71
กระทบตอเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม จึงยึดหลักใหแรงงานจังหวัดทําหนังสือแจงตือนไปยัง
ผูประกอบการและโรงงานไมใหชาวพมาออกมานอกเคหะสถานในชวงเวลา 21.00-02.00 น.42
สภาพความเปนจริงทางเศรษฐกิจประกอบกับทาทีและความเขาใจของสวนตางๆ ใน
จังหวัดระนองเกี่ยวกับการใชแรงงานพมานี้
ไดทาํ ใหแรงงานพมาขามแดนเขามาหางานทําใน
จังหวัดระนองเปนจํานวนมากในแตละป ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของจังหวัดระนอง
ผลการขึ้นทะเบียนตามมติ
คณะรัฐมนตรี

จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ชาย

หญิง

รวม

ป 2539

10,166

5,873

16,039

ป 2541

7,555

4,260

11,815

ป 2542

7,677

3,559

11,236

ป 2543

7,794

4,213

12,007

ป 2544

13,845

11,436

25,281

ป 2545

13,873

8,529

22,402

ป 2546

7,826

6,338

14,164

ป 2547

30,398

24,708

55,106

ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวา มีจํานวนแรงงานพมาในจังหวัดระนองอยูใ นหลักหมื่น
มากโดยตลอด แตความเปนจริงแลวตัวเลขที่ปรากฏในตารางเปนเพียงจํานวนแรงงานพมาที่มาขึน้
ทะเบียนเทานัน้ ยังไมนับรวมสมาชิกครอบครัวที่ติดตามเขามาอาศัยอยูดวย ซึ่งหากนับรวมคน
เหลานี้เขาดวยจะมีประมาณ 100,000 คน43ทีเดียว
ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลทางภูมิศาสตรที่งายตอการเขา-ออกของจังหวัดระนองแลว
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีฝ่ ายพมาก็เปนอีกเหตุผลหนึง่ ที่ทําใหแรงงานเหลานี้สามารถเขามายัง
จังหวัดระนองไดงาย โดยที่แรงงานพมาที่เดินทางมาจากมะริดและทวาย เมื่อมาถึงเกาะสองก็
สามารถนั่งเรือโดยสารขามมายังจังหวัดระนองโดยในระหวางการเดินทางไมมีการตรวจตราใดๆ
42

ภณิศร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 69.
43
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทยกับนานาชาติและองคการระหวางประเทศ ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง รวมทั้งปญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน , หนา 25-26.

72
จากเจาหนาทีพ่ มาเลย 44 ทั้งที่พมามีนโยบายหามคนออกนอกประเทศ ดังที่พ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทร
สมบูรณ สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองไดใหขอมูล ดังนี้
“พมามีนโยบายวา คนที่เดินทางขามมาฝงไทยถือวาผิดกฎหมาย ถากลับเขาไป
แลวจับไดวาออกมาไมถูกตอง จะถูกจําคุกประมาณ 10 ป”45

จากที่ไดกลาวมาแสดงใหเห็นวาในประเด็นแรงงานพมานี้ มีความรวมมือกันเพื่อให
มีแรงงานพมามาทํางานในจังหวัดระนองซึ่งถือเปนความจําเปนทางเศรษฐกิจซึ่งทุกฝายตางยอมรับ
และนายจางคนไทยกับลูกจางชาวพมาในจังหวัดระนองตางก็มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
อยูบน
พื้นฐานของการมีงานทํา และมีคนงานเขามาทํางาน ทําใหลักษณะของความไมเปนทางการใน
ประเด็นนี้มีอยูส ูง และเปนสภาพที่มีมานานแลว ดังจะเห็นไดจากการที่แรงงานพมากระจายตัวอยู
ในกิจการเกือบทุกสาขาของจังหวัดระนอง ตั้งแตภาคการผลิต การคา จนถึงการบริการ
3.2.2 ความรวมมือทางดานแรงงานในลักษณะที่เปนทางการ
การที่จังหวัดระนองเปนหนึง่ ในกลุมจังหวัดที่ประสบภาวะการขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากมีจํานวนประชากรนอย และมีอัตราการวางงานเพียงรอยละ 0.8 ในปจจุบัน 46 กอปรกับ
การที่ทางราชการไมสามารถจัดหาแรงงานไทยมาทดแทนได ทําใหตองใชแรงงานพมาในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเกือบทุกประเภท ขอมูลรายงานการออกใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานตางชาติผิด
กฎหมายในป พ.ศ. 2540 ปรากฏวา จังหวัดระนองเปนจังหวัดที่ออกใบอนุญาตทํางานแกแรงงาน
ภาคการผลิตมากที่สุดของประเทศ (2,635 ราย)47
การใชแรงงานพมาในจังหวัดระนองนั้นมีมานานจนเปนความเคยชินของนายจาง
และสถานประกอบการ48สวนหนึ่ง และความเคยชินของประชาชนในจังหวัดระนองที่มีชาวพมาอยู
รวมดวยอีกสวนหนึ่ง
โดยที่นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาวนั้นเปนนโยบายใน
44

ภณิศร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา :
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 35.
45
สัมภาษณ พ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทรสมบูรณ, สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
46
ขอมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ณ เดือนมิถุนายน 2547.
47
วรวิทย เจริญเลิศ, บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ, “นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจาง
แรงงานขามชาติ,” (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540), หนา 91.
48
ภณิศร มีกุล, “ปญหาการใชแรงงานผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาและแนวทางแกไขปญหา:
กรณีศึกษาจังหวัดระนอง,” หนา 37.
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ภาพรวม และมติคณะรัฐมนตรีครั้งตางๆ ที่กําหนดออกมาก็ไมสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางแทจริง
เนื่องจากสภาพการใชแรงงานตางดาวของจังหวัดระนองตางไปจากพืน้ ที่อื่นๆ ดังที่ไดกลาวไปแลว
ในบทที่ 2
ในการประชุมกันอยางเปนทางการในเวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวน
ทองถิ่น (TBC) ระหวางระนองกับเกาะสองไดมีการกลาวถึงประเด็นดานแรงงานระหวางกันอยูน อ ย
ครั้ง อาทิ ในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 ทางฝายพมาไดขอใหฝายไทย
ดําเนินการแกไขปญหาในกรณีแรงงานชาวพมาที่ทํางานในพื้นที่อําเภอละอุน ถูกโกงคาแรงและถูก
คนไทยใชอาวุธปนยิงไดรับบาดเจ็บ 49 ซึ่งทางฝายไทยก็ไดรับขอหารือดังกลาว แตขณะเดียวกันก็
ไดมีการหารือรวมกันเพื่อสานสัมพันธดานการตรวจคนเขาเมืองอยูดว ย แสดงใหเห็นถึงการวาง
ระเบียบวาระการประชุมใหมีบรรยากาศของความรวมมืออยูดวย โดยไมยกปญหามาถาโถมใสกัน
เปนความพยายามของทางฝายระนองที่ตองการหลีกเลี่ยงการเจรจาในประเด็นทีเ่ ปนปญหา ทําให
การประชุมรวมกันไมตึงเครียดจนเกินไป เนื่องจากประเด็นแรงงานนี้เปนประเด็นที่กวางและเปน
ประเด็นเกี่ยวกับคนซึ่งเคลื่อนยายอยูตลอดเวลา จึงทําใหควบคุมและจัดการไดยาก ทั้งนี้ เปนที่นา
สังเกตวาแรงงานที่เขามาทํางานในจังหวัดระนองสวนใหญ ประมาณรอยละ 80 อพยพเคลื่อนยาย
มาจาก มะละแหมง มะลิวลั ย มะริด และยางกุง โดยเดินทางทางเรือมาขึ้นฝงที่เกาะสอง แลวจึง
เดินทางลักลอบเขามาในพืน้ ที่จังหวัดระนอง แตประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดเกาะสองของพมา จะเขา
มาทํางานในพืน้ ที่จังหวัดระนองนอยมาก สวนใหญจะเดินทางเขามาติดตอซื้อขายสินคา หรือเขา
มารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของจังหวัดระนอง 50 เกาะสองจึงเปนแตเพียงชองทางที่แรงงานพมา
ใชหาทางออกมาจากพมาเทานั้น
และแมวาในระดับประเทศจะมีการเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานการจางแรงงาน (MOU) กับพมา51 ในป พ.ศ. 2547 แตขณะเดียวกัน ในพื้นที่จังหวัด
ระนองก็ยังคงมีการดําเนินการสงกลับแรงงานพมาอยูเปนระยะๆ
โดยดําเนินการผลักดันและ
สงกลับในรูปของคณะกรรมการรวมผลักดัน 52 ซึ่งก็ประสบกับปญหาการที่พมาไมยอมรับคน
49

“TBC ระนอง-เกาะสองสานสัมพันธการคาชายแดน-ทองเที่ยวมากขึ้น,” [Online].2547. แหลงที่มา:
http://www.manager.co.th[2547, กุมภาพันธ 19]
50
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง, “เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเรื่อง การใชแรงงานพมาใน
จังหวัดระนอง,” (ระนอง: สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง, 2543), หนา 21.
51
“สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดตาก,” [Online].2547.
แหลงที่มา: http://www.thaigov.go.th[2547, ตุลาคม 19].
52
ประกอบดวย อําเภอเมืองระนอง, จัดหางานจังหวัด, แรงงานจังหวัด, ฉก.ร.15, สภ.อ.เมืองระนอง,
สภ.ต. ปากน้ํา, รอยตชด. 415 , รน., ศปชล.ทพ. และพนักงานเจาหนาที่ดานตรวจคนเขาเมืองระนอง “เอกสาร
บรรยายสรุปของดานตรวจคนเขาเมืองระนอง,” หนา 3. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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เหลานี้กลับเขาประเทศ
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติไดมีการติดตอกันในทางลับกับเจาหนาที่
พมาที่เกาะสองใหมีการสงกลับอยางไมเปนทางการได 53 ซึ่งการดําเนินการเชนนีใ้ นกรณีแรงงาน
พมา ทําใหพื้นที่ชายแดนจุดนี้ไมมีปญหาเกี่ยวกับแรงงานมากนัก และถึงแมวาจะมีอยูเจาหนาที่
ของทั้งฝายไทยและพมาก็พยายามหารือกันอยางไมเปนทางการมากกวาที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา
เจรจาบนโตะประชุม
ดังนั้น จะเห็นไดวาในประเด็นแรงงานพมานี้ จะมีความรวมมือของทุกภาคสวนใน
การยังคงใหมแี รงงานพมาในจังหวัดเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจของจังหวัด
โดยมีการ
ดําเนินการโดยอาศัยเครือขายในระดับประชาชนดวยกัน และการปฏิบัติงานอยางยืดหยุนของภาค
ราชการ ซึ่งการมีแรงงานพมาในจังหวัดระนองนี้ นอกจากจะเปนความจําเปนแลว ยังอาจกลาวได
วาเปนความเคยชินและเปนคานิยมอยางหนึง่ ในจังหวัดระนองอีกดวย อยางไรก็ตาม ความรวมมือ
ดานแรงงานนีม้ ีพื้นฐานอยูบนเงื่อนไขของการไดรับ “คาแรง” ของแรงงานพมาทีส่ งผลใหสภาพ
ความเปนอยูดขี ึ้นกวาครั้งอยูพ มา ประกอบกับความมีมติ รจิตมิตรใจของผูประกอบการในระนองที่
มีลักษณะของความเอื้ออาทร ไมกดขี่จนเกินไป และใหความดูแลคุมครองตามสมควร ทําให
แรงงานพมาเหลานี้มีความพอใจที่จะทํางานในจังหวัดระนอง และผูป ระกอบการในจังหวัดระนอง
ก็มีแรงงานในการดําเนินกิจการของตน ซึ่งเปนรูปแบบความรวมมือที่คอนขางไมเปนทางการที่มี
ผลประโยชนตางตอบแทน
3.3 ความรวมมือดานการทําประมง
การทําประมงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่ ีมานานในพืน้ ที่จังหวัดระนอง เนื่องจากภูมิ
ประเทศที่ติดกับทะเล โดยการทําประมงเพิ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมากตอจังหวัดระนอง
หลังจากที่ทรัพยากรทางดานเหมืองแร
และปาไมลดนอยลงไป
และเรือประมงไทยก็เพิ่ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทําประมงไดอยางเสรีมาเปนการทําประมงนอกนานน้าํ อันเปนผลมา
จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ดังนั้น เรือประมงไทยจึงตองเขาไปทําการประมงใน
นานน้ําของประเทศเพื่อนบาน และในกรณีของจังหวัดระนอง เรือประมงไทยก็ตอ งเขาไปทําการ
ประมงในนานน้ําของประเทศพมา โดยผานระบบการใหสัมปทานจากรัฐบาลพมา ทําใหระนอง
ตองรวมมือกับพมาทางดานการทําประมง ดังจะกลาวตอไปนี้
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สัมภาษณ พ.ต.ต.ชยวุฒิ จันทรสมบูรณ, สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
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3.3.1 ความรวมมือทางดานการทําประมงที่สรางขึ้นอยางเงียบๆ
จังหวัดระนองเปนฐานเกา 54 ดานการประมงมานาน มีเรือประมงทั้งของจังหวัด
ระนองเองและเรือประมงตางถิ่นเขามาทําการประมงประมาณ 500-2,000 ลํา 55 โดยเขาไปทํา
ประมงในอาณาเขตนานน้ําของประเทศพมา เพราะแนวชายฝงในทะเลอาณาเขตของจังหวัดระนอง
เองนั้นมีลักษณะพืน้ ที่แคบ สงผลใหมีทรัพยากรสัตวน้ําอยูนอย ไมเพียงพอตอความตองการทั้งใน
ดานการบริโภค การแปรรูปเปนสินคาและผลิตภัณฑสัตวน้ําตางๆ และการใชเลี้ยงสัตว
การทําประมงของจังหวัดระนองคลายคลึงกับการประกอบกิจการประมงทั่วไป คือ
เปนกิจการ/อาชีพที่ทําตามบรรพบุรุษโดยทําตอๆ กันมา 56 สงผลใหกจิ การประมงมีลักษณะ
ครอบครัวสูง ผูประกอบการประมงของระนองถือวาการทําประมงเปนวิถีชีวิตของพื้นที่นี้ เมื่อมี
เรือประมงตองนําออกทะเล แมวาการออกเรือแตละครัง้ จะนํามาซึ่งคาใชจายตางๆ มากมายแตก็จะ
ไดสัตวน้ํากลับมาดวย ดีกวาจอดเรือทิง้ ไวซึ่งจะไมกอ ใหเกิดประโยชนอันใดเลย และตองเสีย
คาใชจายในการบํารุงรักษาเชนเดียวกัน ดังคํากลาวของนายดํารงค ขจรมาศบุษป ประธาน
หอการคาจังหวัดระนอง ดังนี้
“การทําประมงสงผลใหมีธุรกิจตอเนื่องมากมาย เชน โรงน้ําแข็ง การขนสง ทํา
ใหคนมีงานทํา ผมขอยกตัวอยาง เชน เรือลําหนึ่ง ตองซื้อน้ํามัน น้ําแข็งและ
อาหาร ตกเดือนละประมาณ 5-6 แสน ถึงจะเทาทุนก็ถือเปนการสรางงาน ทําให
วงจรอื่นเดินได”57

อยางไรก็ตาม
เรือประมงที่เขามาทําการประมงในนานน้ําเขตติดตอกับจังหวัด
ระนองไมไดมแี ตเรือประมงของระนองเทานั้น หากแตมีเรือจากตางถิน่ เขามาดวย อันเนื่องมาจาก
ภาครัฐไมมีการควบคุมหรือออกระเบียบกําหนดใหเรือประมงที่จดทะเบียนหรือไดรบั ใบอนุญาตให
ทําการประมงที่จังหวัดหนึ่งจะตองจํากัดเขตพื้นที่ของการทําประมงในจังหวัดนัน้ 58 ดังที่นายอรุณ
ทวีออน เลขาธิการสมาคมประมงระนอง ไดใหขอมูลวา
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สัมภาษณ อรุณ ทวีออน,เลขาธิการสมาคมประมงระนอง, 15 พฤศจิกายน 2546.
55
สัมภาษณ อรุณ ทวีออน,เลขาธิการสมาคมประมงระนอง, 15 พฤศจิกายน 2546.
56
ประเทือง สุขเกษม, “ความขัดแยงระหวางไทยกับพมา: ศึกษากรณีปญหาทางการประมง (พ.ศ.25312539),” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 73.
57
สัมภาษณ ดํารงค ขจรมาศบุษป, ประธานหอการคาจังหวัดระนอง, 13 พฤศจิกายน 2546.
58
ประเทือง สุขเกษม, “ความขัดแยงระหวางไทยกับพมา: ศึกษากรณีปญหาทางการประมง (พ.ศ.25312539),” หนา 84.

76
“ตองเขาใจวานานน้ําตรงนี้เปนนานน้ําที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน แลวพอเราจับ
ไดมาก ขาวก็ขจรขจาย ทางฝงตะวันออกเขาก็พาเรือเขามาตรงนี้เยอะเลย แลวก็
เขาไปจับ พอตรงพมาจับไมได ทุกคนก็ถอยทัพกลับไป อยูตรงไหนก็กลับไปอยู
ที่เดิม”59

การทําประมงดานจังหวัดระนองของเรือตางถิ่นนั้น
เปนเพราะตนทุนที่ต่ําเปน
ประการสําคัญ และงายตอการขายสินคา เนื่องจากระนองเปนฐานการประมงมานานและเปน
แหลงซื้อขายสินคาสัตวน้ําแหงใหญ โดยปรัชญาของผูประกอบการประมงมีอยูว า ตองพยายามลด
ตนทุนใหต่ําทีส่ ุด เพื่อจะไดขาดทุนนอยทีส่ ุด เพราะคุมปริมาณการผลิตไมได และกําหนดราคา
ขายไมได60
แตเรือของจังหวัดระนองเองกลับไมสามารถไปทําการประมงยังตางถิน่ ได เนื่องจาก
สวนใหญเปนเรือขนาดเล็กและขนาดกลาง (80-150 ตัน) ซึ่งตนทุนการประมงคอนขางสูง ไม
สามารถทําการประมงในนานน้ําไทยไดตอ ไป เพราะไมคุมกับการลงทุน61 โดยการทําประมงใน
นานน้ําพมาทีท่ ราบกันโดยทั่วไปนัน้ เปนการทําประมงภายใตระบบสัมปทาน ซึ่งแตเดิมนั้นมีการ
รวมตัวระหวางชาวประมงไทยดวยกัน และกับหุน สวนตางประเทศ ซึ่งเปนการรวมตัวอยาง
หลวมๆ มีขอผูกพันไมมากนัก โดยหุนสวนตางประเทศจะทําหนาที่เปนผูแทน/นายหนาของ
ชาวประมงที่จะติดตอและประสานงานกับทางการของประเทศเจาของทรัพยากร 62 ซึ่งผูประกอบ
กิจการประมงของจังหวัดระนองก็ไดดําเนินการในลักษณะนี้เชนกัน ดังคํากลาวของนายอรุณ ทวี
ออน เลขาธิการสมาคมประมงระนอง
“หลายบริษัทชวงนี้วิ่งกันวุน เพราะอยากจะใหคนเรือเนี่ยเขาไปทํา แตวาคนที่เขา
ไปติดตอทางนูนก็ติดตอกันเปนทอดๆ เปนปากตอปาก แตในที่สุดแลว ทางบริษัท
ตางๆ เห็นวาคนที่อยูฝงพมาที่พอจะไวใจได ก็จะใหวิ่งติดตอกัน เสร็จแลวมา
ปดบังชาวประมงเรื่องกฎขอบังคับในระบบการทําประมงของพมา บอกแตวาให
เขาไปทําการประมงได อันนี้ทําใหเกิดปญหาขึ้นมา”63
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สัมภาษณ อรุณ ทวีออน,เลขาธิการสมาคมประมงระนอง, 15 พฤศจิกายน 2546.
60
วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน, “ยุทธศาสตรการประมงทะเลของไทย,” เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดน วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 8, 2538-2539, หนา 129.
61
ประเทือง สุขเกษม, “ความขัดแยงระหวางไทยกับพมา: ศึกษากรณีปญหาทางการประมง (พ.ศ.25312539),” หนา 77.
62
เรื่องเดียวกัน,หนา 84.
63
สัมภาษณ อรุณ ทวีออน,เลขาธิการสมาคมประมงระนอง, 15 พฤศจิกายน 2546.
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ระบบการใหสัมปทานของพมาเองก็มีความไมแนนอนอยูสูง สัญญาที่ไดมาซึ่งเปน
การกระทําของคนกลาง หรือนักธุรกิจดังที่ไดกลาวไปขางตนนั้น เปนการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนในระยะสั้นของตน โดยไมไดเขาใจการทําประมงอยางแทจริง ในกรณีของการให
สัมปทานประมงของรัฐบาลพมานี้ บางรายเขาไปขออนุญาตทําปาไม แตบังเอิญมีนั้นมีรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบคนเดียวกันกับงานประมง ก็ใหใบอนุญาตแถมมาดวย โดยกําหนดเงื่อนไขไวอยาง
เบ็ดเสร็จ เมื่อชาวประมงเขาไปทําการประมงจริงๆ ก็ไมสามารถทําตามเงื่อนไขนั้นๆ ได จะติดตอ
รัฐบาลพมาเพื่อขอแกไขเปลีย่ นแปลงก็ไมได เพราะทางรัฐบาลพมาก็อางวาไดใหสมั ปทานไปแลว
และผูอื่นก็สามารถรับเงื่อนไขนี้กันไดทั้งนั้น เปนตน64
ในชวงของการทําประมงแบบรวมทุน(JV)นั้น เรือประมงของระนองไมสามารถรับ
เงื่อนไขสัมปทานของทางพมาไดเลย เนื่องจากตนทุนการทําประมงสูงเกินไป ผูประกอบการ
ประมงจึงตองโอนเรือของตนไปจดทะเบียนในประเทศทีส่ ามกอน
บางรายมีการปลอมแปลง
ทะเบียนเรือโดยจัดทําขึ้นเอง แลวจึงโอนขายใหกับพมา(โดยไมไดรับเงิน) เพื่อนําไปขอจดทะเบียน
เปนเรือพมา เนื่องจากรัฐบาลพมาอนุญาตใหบริษัทหรือบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติพมาเทานั้นที่จะ
สามารถทําการประมงได แตในความเปนจริง คนพมาไมมีเงินพอทีจ่ ะซื้อเรือเลย65 ดังนั้น เมื่อ
เจาของเรือคนไทยโอนเรือไปจึงมีโอกาสที่จะถูกคนพมาโกงไดอยางงายๆ เพราะเรือประมงนั้นได
ถูกโอนไปเปนสัญชาติพมาเรียบรอยแลว66
หากแตความเปนเครือญาติของคนระนองกับเกาะสองไดทําใหผูประกอบการทํา
ประมงกับพมาไดงายขึ้น โดยนายพีระศักดิ์ รุจิววิ ัฒนกุล นักธุรกิจในจังหวัดระนอง ไดกลาวไววา
“คนสองน้ํา*ทําใหไดเปรียบในการทําธุรกิจ ทําการคา เนื่องจากสามารถเขามาชวย
ดูแลผลประโยชนตางๆ ได เชนกรณีของเรือประมง เมื่อครั้งที่ยังมีเงื่อนไขวาตอง
โอนเรือเปนของพมากอนจึงจะสามารถเขาไปทําประมงในนานน้ําของฝงพมาได
นั้น นายทุนลวนแลวแตเปนคนไทยทั้งนั้น บางคนที่ไมมีความสนิทสนมกับคน
ทางฝงพมาก็จะโดนโกง ดังนั้น ความสนิทสนมนํามาซึ่งความไวเนื้อเชื่อใจ ทําให
เราไดเปรียบตรงจุดนี้”67

โดยกรณีของคุณพีระศักดิ์นี้ ครอบครัวทําธุรกิจกับพมามานาน นองชายของเขา
แตงงานกับผูห ญิงที่เปนคนสองน้ํา จึงทําใหการทําประมงในพมาทําใหโดยสะดวก เนื่องจาก
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วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน, “ยุทธศาสตรการประมงทะเลของไทย,” เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดน วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 8, 2538-2539, หนา 55-59.
65
เรื่องเดียวกัน, หนา 90.
66
เรื่องเดียวกัน, หนา 91.
*
คนสองน้ําคือ คนที่ถือบัตรประชาชนของทั้งไทยและพมา
67
สัมภาษณ พีระศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล, นักธุรกิจในจังหวัดระนอง, 12 พฤศจิกายน 2546.

78
นองสะใภใชสทิ ธิความเปนพลเมืองพมาในการเปนเจาของกิจการ และยังมีหุนสวนอีก 5 คนซึ่งเปน
คนสองน้ําเชนเดียวกันแบงหนาที่ในการดูแลกิจการและทรัพยสินทั้งหมดทางฝงพมา68
จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา ภาคเอกชนในจังหวัดระนองพยายามหาชองทางในการ
เขาไปทําประมงในนานน้ําของพมาแบบไมเปนทางการ อันนํามาซึ่งความไมแนนอน แตก็เปน
ความจําเปนทางเศรษฐกิจทีต่ องดําเนินกิจกรรมนี้ตอไป ซึ่งทางภาคราชการนั้นนอกจากจะแสดง
บทบาทของความรวมมือผานชองทางที่เปนทางการแลว(ดังจะกลาวในสวนตอไป) ก็ยังสรางความ
รวมมือกับพมาทางออมในการสรางบรรยากาศของความเปนมิตรผานการกีฬา ดังเชน การจัดงาน
“กีฬาชาวเรือเชื่อมสัมพันธไทย-พมา”69 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 โดยในงานนี้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนองตางรวมมือ
และไดรับความรวมมือจากทางพมาเปนอยางดี
ดังที่ นายมงคล แสงอินทร นายดานศุลกากรระนอง ไดกลาวไวดังนี้
“การแขงกีฬาชาวเรือครั้งนี้ถือวาประสบความสําเร็จ เพราะไดความเปนกันเองของ
ทั้ง 2 ฝาย ใหคนขางลางสามารถใกลชิดกัน แลวทางเราก็แจงใหทางพมาทราบดวย
เขาก็ไดสั่งคนของเขาวาตองมาใหความรวมมือ”70

ภาพที่ 14 ปายพิธีเปดการแขงขันกีฬาชาวเรือเชื่อมสัมพันธไทย-พมา
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สัมภาษณ พีระศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล, นักธุรกิจในจังหวัดระนอง, 12 พฤศจิกายน 2546.
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ.
70
สัมภาษณ มงคล แสงอินทร, นายดานศุลกากรระนอง, 22 มิถุนายน 2547.
69

79

ภาพที่ 15 การแขงขันวายน้ํา

ภาพที่ 16 การแขงเรือหางยาว

ภาพที่ 17 ชาวพมาที่เขารวมงาน

80
กลาวไดวา ความรวมมือที่ถูกสรางขึ้นอยางเงียบๆ ในประเด็นการทําประมงนี้
เปนไปในรูปแบบของความรวมมือระหวางผูประกอบการไทยดวยกัน และกับผูประกอบการพมา
รวมทั้งการที่ทงั้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนองพยายามสรางความเปนกันเองกับทางฝายพมา
เพื่อใหงายตอการแกไขปญหาตางๆ รวมกันในระดับทองถิ่นนั่นเอง อยางไรก็ตาม ความรวมมือใน
ประเด็นการทําประมงนี้ก็ขนึ้ อยูกับการตกลงกันในระดับประเทศอีกสวนหนึ่งดวย
3.3.2 ความรวมมือทางดานการทําประมงในลักษณะที่เปนทางการ
การที่เรือประมงไทยสามารถเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาไดนนั้
เกิดจาก
ความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนในการเจรจากับรัฐบาลพมา หลังจากพมาเปดประเทศให
ตางชาติเขาไปลงทุนในกิจการประมงไมนาน เนื่องจากเห็นวารัฐบาลพมาเองก็ไดมีนโยบายทีจ่ ะ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการประมงของประเทศอยูแ ลว และในปจจุบนั การประมงก็ถือไดวาเปน
ธุรกิจที่มีมูลคาสูงของพมา โดยเฉพาะกุง และปลา ซึ่งเปนที่ตองการอยางมากของตลาดภายใน
ภูมิภาค71
สถานการณทางการประมงที่ขึ้นๆลงๆ ตามสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ
นั้นเปนลักษณะของความสัมพันธระหวางไทยกับพมาที่มมี าโดยตลอดตัง้ แตเรือประมงไทยเริ่มเขา
ไปทําประมงในนานน้ําของประเทศพมา
โดยจังหวัดระนองเปนพื้นที่ของความขัดแยงระหวาง
ประเทศในป พ.ศ.2538 กรณีไตกงและลูกเรือประมงชาวไทยทํารายลูกเรือประมงพมาจนเสียชีวิต
ดังที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ โดยทําใหพมาประกาศ
ประกาศปดดานระนอง-เกาะสองนั้น หากพิจารณาเหตุการณระหวางประเทศในชวงป พ.ศ. 2538*
แลวนั้น จะเห็นไดวาสถานการณระหวางประเทศในชวงนั้นไมสูดีอยูแลว โดยดานการคาชายแดน
ทางตอนเหนือในฝงพมาลวนถูกทางการพมาสั่งปดแลวแทบทั้งสิ้น เทากับวาหากไมเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้น ก็จะมีเพียงดานระนอง-เกาะสองเทานั้นที่ยังคงเปดอยู
หลังจากเปนสาเหตุแหงความขัดแยงระหวางประเทศในครั้งนั้น ฝายไทยไดพยายาม
หารือกับพมาเพื่อแกปญหาดังกลาว
และไดเห็นพองใหมีการตั้งหนวยงานเพื่อแกปญหาการทํา
ประมงบริเวณนานน้ําไทย-พมาขึ้นที่จังหวัดระนอง72 คือ ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเล
71

พรพิมล ตรีโชติ, “พมา,” ใน เอเชียรายป 2003/2546. ทรายแกว ทิพากร, ดลยา เทียนทอง และศราวุฒิ
อารีย, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟ พริ้นท จํากัด, 2546), หนา 69.
*
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.
72
ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา (ศปชล.ทพ.), “เอกสารประกอบการบรรยาย
สรุปเนื่องในโอกาส ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงและคณะตรวจเยี่ยมและสํารวจภูมิประเทศใน จว.ระนอง 16
พฤษภาคม 2546,” หนา 2. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

81
ไทย-พมา (ศปชล.ทพ.) ในป พ.ศ. 2539 และในปถัดมาทางการพมาก็ไดเปดใหสัมปทานประมงแก
เรือประมงไทยอีกครั้ง อยางไรก็ตาม การใหสัมปทานแกไทยในครั้งนี้เปนแบบสัญญาสัมปทาน
หรือแบบตั๋วเรือ ซึ่งไมมีความแนนอนแตอยางใด จนกระทั่งในป พ.ศ. 2544 ไดมีการประชุมเจรจา
ความรวมมือการทําประมงไทย-พมา โดยผลออกมาวาเปนการทําประมงในลักษณะรวมทุน (JV)
ซึ่งในทางปฏิบัติเรือประมงของไทยไมมนั่ ใจในเรื่องของความปลอดภัยและไมสามารถรับเงื่อนไข
ได จึงมีเรือประมงเขารวมโครงการดังกลาวนอยราย
จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ 2547 ไดมกี ารประชุมรวมกันระหวางกรมประมงไทย
และกรมประมงพมา โดยพมาไดแจงใหทราบถึงการใหสิทธิการทําประมงแกประเทศไทย โดยจะ
ดําเนินการผานผูประกอบการที่ทางการพมาคัดเลือกและผานมติคณะรัฐมนตรี การเจรจาในครัง้ นี้
ไดแสดงใหเห็นวาอยางชัดเจนวา
ฝายไทยไมสามารถตอรองกับฝายพมาในประเด็นของการทํา
ประมงได เนื่องจากฝายพมาไดคัดเลือกผูประกอบการของไทยไวแลว และแสดงใหเห็นถึงการ
ติดตอประสานงานระหวางเอกชนไทยกับรัฐบาลพมา
ในขณะที่ผูเกีย่ วของสวนทองถิ่นของระนองเองนั้น ไมสามารถแสดงบทบาทใดๆ
ในความรวมมือดานการทําประมงในนานน้ําพมาไดมากนัก เชน ประมงจังหวัดระนองก็เพียงไดรับ
มอบอํานาจจากอธิบดีกรมประมงใหออกหนังสือรับรองเรือประมง
และตรวจสอบปริมาณ
สัตวน้ํา 73 เทานัน้ ไมไดเปนหนวยงานที่ตดิ ตอกับพมาโดยตรง อีกทัง้ ในการที่รัฐบาลไปเจรจากับ
พมาก็ไมมีขอมูลไปจากสมาคมประมงเลย โดยเฉพาะประมงทองถิ่นของระนอง ซึ่งทําใหเมื่อการ
เจรจาเสร็จสิ้นแลว ไมสามารถดําเนินการได 74 มีแตเพียงศูนยประสานงานชายแดนทางทะเลไทยพมา (ศปชล.ทพ.) เทานั้น ที่มีสวนเขารวมในการเจรจาครั้งตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนปที่
หนวยงานนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ ศปชล.ทพ.ยังไดมกี ารเดินทางไปพัฒนาความสัมพันธ
กับ TBC ฝายพมา ที่จังหวัดเกาะสอง เดือนละ 1 ครั้ง75
อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น (TBC) ประเด็น
การทําประมงในนานน้ําพมาที่ไดรับการนําเสนอในที่ประชุมก็มีทั้งปญหาที่ตองแกไขและการสาน
สัมพันธ อาทิ ในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 ประเด็นประมงเปนหนึ่งในเรื่อง
ที่มีการหารือรวมกันเพื่อสานสัมพันธ ขณะเดียวกันทางฝายพมาก็ไดขอใหฝายไทยแกไขปญหาใน
73

สัมภาษณ สุวิทย คชสิงห, เจาหนาที่บริหารงานประมง 7 สํานักงานประมงจังหวัดระนอง, 25
มิถุนายน 2547.
74
สัมภาษณ พีระศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล, นักธุรกิจในจังหวัดระนอง, 12 พฤศจิกายน 2546.
75
ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา (ศปชล.ทพ.), “เอกสารประกอบการบรรยาย
สรุปเนื่องในโอกาส ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงและคณะตรวจเยี่ยมและสํารวจภูมิประเทศใน จว.ระนอง 16
พฤษภาคม 2546,” หนา 15. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

82
กรณีที่มีกลุมคนไทยใชอาวุธปน M.16 ปลนเรือประมงพมาและจับลูกเรือพมา ซึ่งเหตุการณ
ดังกลาวเกิดในนานน้ําพมา และในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ทางฝายไทยก็
ไดขอใหทหารเรือพมาอยาใชความรุนแรงกับเรือประมงของไทยที่อาจพลัดหลงเขาไปในนานน้ํา
พมาหรือพื้นทีท่ ับซอนและใหความดูแลชวยเหลือเรือประมงไทยทีไ่ ดรบั สัมปทานอยางถูกตองดวย
เปนตน
ประเด็นการทําประมงนี้ถือไดวาเปนเรื่องระหวางประเทศที่มีความละเอียดออนและ
ซับซอน การแสดงบทบาทของหนวยงานไทยในพื้นทีจ่ งั หวัดระนองในเรื่องนี้จึงเปนไปในลักษณะ
ของการแสดงความตองการความรวมมือจากฝายพมา และพยายามรักษาความสัมพันธทางดานนี้
เอาไวในเวลาเดียวกัน
โดยหลีกเลีย่ งการนําประเด็นที่เปนปญหาทางการประมงขึ้นมาพิจารณา
หากแตเนนการเจรจาในดานการสานสัมพันธ
เทากับวาทุกฝายพยายามไมใหปญ
 หาดานการทํา
ประมงนี้เปนเรื่องใหญขึ้นมา และตองคํานึงถึงความสัมพันธในระดับระหวางประเทศใหมากทีส่ ดุ

ภาพที่ 18 การประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น(TBC) ณ จังหวัดเกาะสอง

ภาพที่ 19 บรรยากาศการประชุม

83
การเจรจาเรื่องการทําประมงในนานน้ําพมาที่ตองดําเนินการในระดับรัฐบาลนี้
เนื่องมาจากเปนความตองการในระดับประเทศทางดานทรัพยากรสัตวนา้ํ ซึ่งไทยมีศักยภาพในการ
ทําประมงทะเลอยูสูงดังปรากฏในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลผลิตและมูลคาสัตวน้ําทะเลของประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2534-2545
ป
ผลผลิต(เมตริกตัน)
มูลคา(ลานบาท)
46,765.8
2,700,900
2534
59,067.5
2,965,700
2535
69,827.5
3,048,100
2536
77,299.0
3,150,200
2537
86,222.0
3,184,900
2538
88,844.8
3,112,100
2539
97,533.2
2,979,200
2540
109,907.1
3,076,600
2541
118,947.1
3,166,400
2542
142,004.3
3,240,700
2543
122,290.4
3,166,200
2544
115,013.2
3,303,800
2545
ที่มา : กลุมวิจยั และวิเคราะหสถิติการประมง กรมประมง พ.ศ. 2545
ดังนั้น
เมื่อไทยตองการรักษาศักยภาพทางการประมงนี้ไว
แตทรัพยากร
ภายในประเทศไมเพียงพอเนื่องจากการทําประมงเกินศักยภาพของการผลิตทดแทนในนานน้ําไทย 76
จึงตองแสวงหาทรัพยากรจากนานน้าํ ของพมา
ซึ่งเมื่อเวลาผานเลยไปทางฝายพมาเองก็ไดมกี าร
พัฒนาทางการประมง ทําใหกลายเปนประเด็นของการแยงชิงทรัพยากรสัตวน้ํา จึงสงผลใหความ
รวมมือทางดานการทําประมงนี้เปนไปในลักษณะที่เปนทางการผานการเจรจาในระดับรัฐบาล
มากกวาที่จะสามารถหาขอตกลงในระดับทองถิ่นได แตในขณะเดียวกันหนวยงานและฝายตางๆ ใน
ทองถิ่นตางก็ไดพยายามรักษาความสัมพันธอันดี เพื่อใหเศรษฐกิจของจังหวัดระนองซึ่งมีแกนหลัก
อยูที่การสามารถทําประมงในนานน้ําพมาไดดําเนินตอไปได
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วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน, “ยุทธศาสตรการประมงทะเลของไทย,” เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดน วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 8, 2538-2539, หนา (ก).
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ความรวมมือกับพมาที่เกิดขึน้ ในจังหวัดระนองในประเด็นตางๆ นั้น มีทั้งลักษณะที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ โดยความรวมมือแบบไมเปนทางการและความสัมพันธสวนตัวไดมี
สวนเสริมใหการรวมมือกับพมาผานชองทางที่เปนทางการเปนไปไดดียิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
ความรวมมือที่สรางขึ้นอยางเงียบๆ (Tacit Cooperation) โดยไมจําเปนตองมีการ
ติดตอสื่อสารหรือขอตกลงที่ชัดเจน ซึ่งความรวมมือลักษณะนี้เกิดขึ้นไดยากในระยะเวลาอันสั้น แต
ในระยะยาวแลวจะกอใหเกิดผลประโยชนตางตอบแทน โดยในกรณีของจังหวัดระนอง-เกาะสอง
นั้นมีการคาขายระหวางกันมาตั้งแตโบราณ เนื่องจากผูคนทั้งสองฝงมีความเปนเครือญาติกันมา
กอน ทั้งคนที่มีเชื้อสายไทยและเชื้อสายจีนซึ่งอาศัยอยูใ นระนองและเกาะสอง เห็นไดจากการที่
ผูประกอบการของไทยและแรงงานพมาสามารถพูดภาษาของอีกฝายไดและสื่อสารกันเขาใจ และ
การที่มีคนไทยพลัดถิ่นอยูใ นฝงพมาหรือผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาที่อยูในไทยเปนจํานวนมาก เชน
เฉพาะในจังหวัดระนองมีผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเชื้อสายไทยประสงคจะไดสัญชาติไทยในป พ.ศ.
2540 เปนจํานวนถึง 1,241 คน77 การคาชายแดนในพื้นทีน่ ี้เริ่มจากการแลกเปลี่ยนสินคากันเพื่อการ
ยังชีพ จนกระทั่งในปจจุบันมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีความจําเปนในการบริโภคสูงขึ้น
การคาขายจึงขยายตัว และการคาชายแดนดานจังหวัดระนองไดพัฒนาจนมีทั้งการคาชายแดนของ
ชาวบานในทองถิ่นจังหวัดระนอง-เกาะสอง และการคาชายแดนของผูประกอบการระนองซึ่งขยาย
ไปคาขายกับผูป ระกอบการของมะริด ทวาย รวมถึงยางกุงดวย
นอกจากการคาขายระหวางกันที่มีฐานของความเปนเครือญาติในพื้นทีไ่ ดขยายวงกวางสู
เมืองสําคัญอื่นๆ ในพมาซึ่งทําใหการคาชายแดนเปนระบบมากขึ้นแลวนั้น ในจังหวัดระนองยังไดมี
การจัดตั้งสถาบันหรือกลุมทางการคาขึ้นมา ไมวาจะเปนหอการคาจังหวัดระนอง สมาคมประมง
ระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ฯลฯ โดยสถาบันทางการคาตางๆ เหลานี้จะมีสมาชิก
ซ้ําซอนกัน สงผลใหมีประเด็นรวมกันของสถาบันตางๆ ขณะเดียวกัน การที่มพี อคาแมคาพมา
เขามาขายสินคาในตลาดตางๆ ของระนองไดนั้น ไดแสดงใหเห็นถึงการชวยเหลือเกื้อกูลของคน
ไทยตอชาวพมาเหลานั้น บนฐานของผลประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิจ
อนึ่ง ผูประกอบการสวนใหญของจังหวัดระนองมีความใกลชิดกับชาวพมามาก ทั้งในแง
ของนายจาง-ลูกจาง ความสัมพันธสวนตัวกับผูประกอบการในฝงเกาะสอง และความเปนเครือ
ญาติกันมาแตครั้งอดีต ผูประกอบการเหลานี้มักพูดภาษาพมาได และยังไดใหการดูแลชีวิตความ
เปนอยูของลูกจางชาวพมาและครอบครัว
สงผลใหแรงงานพมาทีเ่ ขามาทํางานเกิดความใกลชดิ
77

กองเจาหนาที่ ฝายแผนและกําลังพล ปองกันจังหวัดระนอง, “สรุปขอมูลในสวนรับผิดชอบของที่ทํา
การปกครองจังหวัดระนอง ในการตรวจราชการของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร วันที่ 2425 สิงหาคม 2547,” หนา 8.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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มากขึ้น โดยผูประกอบการภายในจังหวัดตางถือวา แรงงานชาวพมาเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ขาด
ไมได และเปนสวนสําคัญที่ทําใหกจิ การของเขาดําเนินการอยูได
ความรวมมือระหวางกันที่มมี ายาวนานนี้ ไดทําใหการคาระหวางกันทั้งในระบบและนอก
ระบบมีอยูตลอดมา ไมวา สถานการณระหวางประเทศจะตึงเครียดหรืออยูในภาวะปกติ จึงอาจ
กลาวโดยสรุปไดวาความสัมพันธที่ดีทางเศรษฐกิจ ณ จุดนี้ เกิดจากความรวมมืออยางเงียบๆ ที่สั่ง
สมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน จากการติดตอกันของประชาชนที่มีความเปนเครือญาติ และ
เกื้อหนุนตอกันในทางเศรษฐกิจ ทําใหการคาขายตอกันมีความสะดวก อันเนื่องมาจากความไวเนือ้
เชื่อใจกัน
ความรวมมือที่ถูกสรางขึ้นโดยการเจรจา (Negotiation) เปนความรวมมือหรือการทํา
ความรวมมือเชิงสถาบันที่ริเริ่มโดยรัฐ
ผานทางความตกลงทั้งที่เปนทวิภาคีและพหุภาคีที่มีการ
เจรจาตอรองแลว
ความรวมมือในลักษณะนี้ทเี่ กิดขึ้นในจังหวัดระนองนั้นเห็นไดชดั ในกรณีของการทํา
ประมงในนานน้ําพมาที่ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางประเทศและขอตกลงระหวางประเทศเปน
หลัก หากแตสงผลสะเทือนอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจของจังหวัดระนองเกือบทั้งจังหวัดทั้งในแง
บวกและในแงลบ เนื่องจากเปนกิจการสําคัญที่ทํารายไดใหจังหวัด แมวาระนองมีสวนในการทํา
การประมงดวยตัวเองอยูนอย แตก็เปนชองทางเขาที่สําคัญของสินคาประมง และเปนพื้นทีท่ ํา
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง
ตลอดระยะเวลาที่เรือประมงไทยเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาภายใตระบบสัมปทาน
ตางๆ นั้น มักมีปญหาอยูตลอดเวลา ทั้งจากเงื่อนไขของสัมปทานและจากเรือประมงเอง สะทอน
ใหเห็นวาการทําความตกลงของรัฐนั้น อาจไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในพืน้ ที่ ทําใหเกิด
ปญหาตางๆ อยูตลอดเวลา และรัฐก็พยายามแกไขปญหาตางๆ โดยตั้งหนวยงานหรือสภาบัน
ทางการประมงชายแดนขึ้นมาโดยเฉพาะ ในสวนของจังหวัดระนอง คือ ศูนยประสานงานชายแดน
ทางทะเล ไทย-พมา (ศปชล.ทพ.)
นอกจากนี้ ภาคราชการของจังหวัดระนองยังมีความรวมมือกับทางเกาะสองของพมาผาน
ทางกลไกของการปรึกษาหารือกันในระดับทองถิ่นที่เรียกวา TBC ซึ่งในปจจุบนั TBC ของระนอง
ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมใหเปนกันเองมากขึ้น เนนเสนอความรวมมือระหวางกันในดาน
ตางๆ ใหมากขึ้น และนําปญหาตางๆ มาคุยนอกรอบ อีกทั้งยังพยายามใหภาคเอกชนมีสวนรวมใน
การประชุมใหมากยิ่งขึ้น และยังสานสัมพันธกับพมาผานกลไกที่ไมเปนทางการ คือ การ
ประสานกันในทางลับ หรือการสานสัมพันธผานการกีฬา เปนตน ซึ่งแนวทางการเชือ่ ม
ความสัมพันธระดับทองถิ่นดังกลาวนัน้ ทําใหการแกไขปญหาในทางปฏิบัติไดผลในลักษณะคอย
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เปนคอยไป รวมถึงการปฏิบัติอยางยืดหยุนตอชาวพมาที่เขามาในจังหวัด สงผลใหไมมีความ
รุนแรงในพืน้ ที่และกอใหเกิดบรรยากาศทีด่ ีระหวางกันมากขึ้น
อยางไรก็ดี หนวยงานภาครัฐในพื้นทีไ่ ดพยายามสรางสัมพันธกับภาคเอกชน เนือ่ งจาก
ตระหนักวาภาคเอกชนมีความรูความเขาใจและรูชองทางในการติดตอกับฝายพมาเปนอยางดี ซึ่งจะ
สงผลใหหนวยงานของรัฐสามารถประสานกับฝายพมาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทั้งในเรื่อง
ของการคาชายแดน แรงงานพมา และการทําประมง
การที่พื้นที่ชายแดนระนอง-เกาะสองมีความเกี่ยวพันกันทางเศรษฐกิจอยางมาก ไดสง ผลให
เกิดสภาพของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของฝายไทยและฝายพมา ณ จุดนี้ขนึ้ โดยแรงงานพมาที่
เขามาขายแรงงานนั้นจําเปนตอเศรษฐกิจทัง้ ระบบของระนองที่ขึ้นอยูกบั การทําประมงที่ใชแรงงาน
เขมขน แรงงานเหลานี้นอกจากจะเปนลูกจางของผูประกอบการชาวไทยแลวยังถือวามีสถานะเปน
ลูกคาของพอคาในจังหวัดระนองอีกดวย ไมวาจะเปนการซื้อสินคาใชภายในจังหวัดหรือการซื้อ
สินคากลับไปฝงเกาะสองก็ตาม ขณะเดียวกัน พอคาแมคาชาวพมาก็สามารถเขามาคาขายใน
จังหวัดระนองไดโดยเสรี และมีตลาดรองรับ ดังนั้น ทัง้ ผูประกอบการชาวไทย แรงงานพมาและ
พอคาแมคาชาวพมาตางไดรับประโยชนจากการมีความสัมพันธตอกันซึง่ มีมาเปนระยะเวลานาน
ความสัมพันธในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในจุดนี้ทําใหเกิดความรวมมือในระดับ
ประชาชนซึ่งเปนความรวมมืออยางเงียบๆ ในทางเศรษฐกิจขึน้ มากอนที่จะนําไปสูความรวมมือที่มี
การเจรจาตกลงกันอยางเปนทางการของหนวยงานราชการตางๆ อันนําไปสูความสัมพันธที่ดีใน
ระดับทองถิ่นที่ชวยใหสามารถรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาตางๆ ระหวาง
กันที่เกิดขึ้นในพื้นที่

บทที่ 4
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับความรวมมือทางการเมือง
ความสัมพันธระหวางไทยกับพมานั้นเปนความสัมพันธที่มีพื้นฐานมาจากความขัดแยง
เชิงประวัติศาสตรซึ่งฝงรากลึก ประชาชนของทั้งสองประเทศเรียนรูและรับรูความเปนมาเปนไป
ของความสัมพันธทั้งในตําราเรียนและจากสื่อตางๆ อยางมีอคติตอกัน สงผลใหมีมุมมองตอกัน
โนมเอียงไปในทางลบ อีกทั้งความแตกตางกันของระดับการพัฒนาทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของทั้งสองประเทศยังสงผลใหเกิดทัศนคติที่ไทยถูกมองจากพมาวาเปนฝายไดเปรียบ
และมักเอาเปรียบอยูตลอดเวลา
แตในอีกดานหนึ่งนัน้
ความใกลชิดทางกายภาพระหวางไทยกับพมาและ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศ ทําใหไทยและพมายังคงมีความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน
ทามกลางความไมลงรอยในเรื่องตางๆ และในบางชวงเวลาความสัมพันธเกิดสะดุดชะงักอันเปนผล
มาจากสถานการณภายในของแตละประเทศ ขณะเดียวกัน การทีไ่ ทยและพมามีพื้นที่ชายแดน
ประชิดติดตอกันเปนแนวยาวถึงกวา 2,400 กิโลเมตรนั้น ก็ไดทําใหเกิดความสัมพันธของ
ประชาชนตามแนวชายแดนซึ่งดํารงอยูตลอดเวลา ไมวาสถานการณระหวางกันในระดับประเทศจะ
เปนอยางไรก็ตาม
ในหวงเวลาปจจุบัน(ทศวรรษ 1990 เปนตนมา) สภาพแวดลอมระหวางประเทศได
เปลี่ยนแปลงไป โดยกระแสโลกาภิวัตนไดทวีความสําคัญของประเด็นอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ประเด็นความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับประเด็นทางเศรษฐกิจ กอปร
กับมุมมองทางดานความมัน่ คงที่เปลี่ยนไปซึ่งรวมเอาเรื่องอื่นๆ อาทิ 1 การยายถิ่นของประชากร
การไหลเวียนของขอมูลขาวสาร ประเด็นทางเศรษฐกิจ การแพรกระจายของโรคตางๆ กลุมชาติ
พันธุและวัฒนธรรม แรงงานตางชาติ และอาชญากรรมขามชาติ เขามาไวดว ย สงผลใหเกิดการ
รวมกลุมของประเทศในแถบตางๆ ขึ้น ประเทศตางๆ เกิดความรวมมือระหวางกันทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี สงผลใหไทยและพมามีความสัมพันธอันดีตอกันมากขึ้น และเกิดความรวมมือ
กันในดานตางๆ
โดยความรวมมือในกรอบพหุภาคีที่ไทยและพมามีรวมกันนั้น ไดแก โครงการเหลี่ยม
เศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-พมา-ลาว-จีน) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทยพมา-ลาว-จีน-กัมพูชา-เวียดนาม) หรือหาเหลี่ยมเศรษฐกิจ(BIMSTEC) ซึ่งเปนกรอบความรวมมือ
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อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน สุรชาติ บํารุงสุข, สงครามใหม (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อนิเมท
พริ้นท แอนด ดีไซน จํากัด, 2546), หนา 13-16.
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ทางเศรษฐกิจที่ลวนสงผลใหเศรษฐกิจชายแดนของพื้นที่ทางตอนเหนือของไทยเกิดการขยายตัว
แทบทั้งสิ้น สวนความรวมมือแบบทวิภาคีนั้นถูกจํากัดดวยความแตกตางทางเศรษฐกิจการเมือง
ของทั้งสองประเทศ สงผลใหไทยเปนฝายใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกพมา เชน การใหสิทธิ
พิเศษทางภาษีอากร (ASEAN Integration System of Preferences : AISP) แกประเทศพมารวม
ทั้งสิ้นจํานวน 72 รายการ2 การใหความชวยเหลือทางวิชาการกวา 20 โครงการ ความรวมมือในการ
เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมระหวางกันทั้งทางบกและอากาศ3 เปนตน
จะเห็นไดวาทัง้ ความขัดแยงทางความมั่นคงและความรวมมือทางดานเศรษฐกิจลวน
เกิดขึ้นและดําเนินอยูใ นพืน้ ทีป่ ระชิดที่เรียกวาพื้นที่ชายแดน
เทากับวาพื้นที่ชายแดนไดสะทอน
พฤติกรรมความสัมพันธระหวางรัฐไดอยางชัดเจนทั้งความขัดแยงและความรวมมือ ไทยและพมา
ไดตกลงรวมกันในการกําหนดจุดผานแดนถาวรและเปนดานการคาชายแดนที่สําคัญไว 3 จุด ไดแก
แมสาย-ทาขี้เหล็ก แมสอด-เมียวดี และระนอง-เกาะสอง ทั้งสามพื้นที่ตางมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจไมยงิ่ หยอนไปกวากัน
หากแตจุดระนอง-เกาะสองนั้นแปลกแยกออกจากอีกสองจุดที่
เหลือ ทั้งโดยทางกายภาพและเงื่อนไขทางความมั่นคง ที่สําคัญเมื่อพิจารณาความสัมพันธไทยพมาในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2535-2545) ทีม่ ีความขัดแยงและฝายพมาไดใชมาตรการปดดานตอบโต
ไทยนัน้ ปรากฏวาจุดระนอง-เกาะสองเปนพื้นที่ที่ทําใหเกิดความขัดแยงเพียงครั้งเดียวเทานั้น คือ
เหตุการณไตกง และลูกเรือประมงไทยรวมกันทํารายลูกเรือประมงชาวพมา เมื่อป พ.ศ.2538 ขณะที่
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงระหวางไทยกับพมามาโดยตลอด จึงเปนที่นาสนใจวาทําไมพืน้ ที่
ชายแดนจังหวัดระนองจึงเปนจุดที่ไมมีความขัดแยงในความสัมพันธไทย-พมา
ความสัมพันธไทย-พมา ดานจังหวัดระนองนั้นเปนความสัมพันธที่มีรูปแบบแตกตาง
จากพื้นที่ชายแดนไทย-พมาจุดอื่นๆ และเปนรูปแบบที่เกิดภายใตกรอบของความสัมพันธอันดีซึ่ง
นําไปสูเศรษฐกิจที่ดีดว ย ถือไดวาความสัมพันธไทย-พมาดานจังหวัดระนองนี้มีลกั ษณะเฉพาะตัว
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาดวยการศึกษาภาคสนามในพื้นทีจ่ ังหวัดระนองเพื่อใหเขาใจถึงสภาพที่เปนอยู
จริงของพื้นทีน่ ี้ และหาสาเหตุของสภาพความสัมพันธที่ดี โดยคาดวาเกิดจากพฤติกรรมของคน
สามกลุมที่มีบทบาทในความสัมพันธ ณ จุดนี้ คือ การแสดงบทบาทของหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ที่ตางมีสวนในการสรางลักษณะเฉพาะของความสัมพันธไทย-พมา
ดานจังหวัดระนองใหเกิดความราบรื่น
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ดานศุลกากรระนอง, “รายงานการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2546,”
หนา 11. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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ดูรายละเอียดใน พรพิมล ตรีโชติ, “พมา,” ป ใน เอเชียราย2003/2546 , ทรายแกว ทิพากร, ดลยา
เทียนทอง และศราวุฒิ อารีย, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แอคทีฟ พริ้นท จํากัด, 2546), หนา 80-81.
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ในสวนตอไปจะเปนการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของคนทั้งสามกลุมที่ตางทําให
ความสัมพันธไทย-พมา ดานจังหวัดระนองดําเนินไปไดโดยไมกระทบกระทั่งกัน โดยผูวิจยั จะแยก
วิเคราะหตามประเด็นทีไ่ ดนาํ เสนอมาแลวในบทกอนๆ ไดแก การคาชายแดน การทําประมง และ
แรงงานพมา ดังนี้
การคาชายแดน
การคาชายแดนของจังหวัดระนองนัน้ มีลักษณะพิเศษคือ นอกจากจะมีการทําการคา
ชายแดนระหวางไทย-พมาแลว ยังมีการคาของพอคาแมคาพมาภายในตัวจังหวัดระนองเองอีกดวย
การคาชายแดน ณ จุดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากการคมนาคมทางน้ําทําไดสะดวก
สงผลใหทําการคาไดตลอดแนว นอกจากนี้ยังสามารถทําการคาแบบขามแดนไดอีกดวย โดย
สามารถสงสินคาทางเรือไปยังยางกุงและประเทศอื่นๆ ในแถบมหาสมุทรอินเดีย
ในปจจุบนั
การคาชายแดนของจังหวัดระนองไดปรับเปลี่ยนเขาสูก ารคาเชิงพาณิชย
มากขึ้น มีการนําเขาและสงออกของผูประกอบการเปนจํานวนมาก หากแตขณะเดียวกัน การคา
ชายแดนของชาวบานในทองถิ่นจังหวัดระนองกับเกาะสองก็ยังคงปรากฏใหพบเห็นไดโดยทัว่ ไป
โดยการคาทั้งสองรูปแบบนี้ยังคงอาศัยการขนสงทางเรือและการเดินเรือ และยังคงทําการคาแบบ
ยึดถือธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมา โดยมักไมมีเอกสารกํากับสินคา ที่เปนรูปแบบสากล
สวนภายในจังหวัดระนองเองนั้น ไดมพี อคาแมคาชาวพมาเขามาขายสินคาพื้นเมือง
ของพมาที่ชาวพมาที่มาใชแรงงานยังจําเปนตองใชสอยในชีวิตประจําวัน ขณะทีแ่ รงงานพมาเหลานี้
ก็ไดเปนกําลังซื้ออีกสวนหนึง่ ของจังหวัด โดยรานคาในจังหวัดระนองมักจะมีปายที่มีภาษาพมา
กํากับอยูด านลาง
ซึ่งตามหลักการแลวพอคาแมคาพมาที่มาขายสินคาอยูในจังหวัดระนองไม
สามารถคาขายไดอยางถาวร เนื่องจากผิดกฎหมาย หากแตการทีไ่ ดรบั ความชวยเหลือจากคนไทย
ในจังหวัดจึงทําใหทางราชการก็ไมสามารถเอาผิดได ทั้งนี้ ในความเปนจริงพอคาแมคาพมาเหลานี้
ไมสามารถที่จะเดินทางไป-กลับระนอง-เกาะสองไดทกุ วัน เนื่องจากภาระทางคาใชจาย การนํา
ของเขามาขายจึงอาศัยเพื่อนหรือญาตินําเขามาให แลวไปรอรับสินคาที่ทาเรือ
เปนที่ทราบกันวาการคาชายแดน ณ จุดนี้ระนองเปนฝายไดดุลการคาจากพมา
เนื่องจากสินคาของพมานั้นมีมูลคานอยกวาสินคาไทยทีส่ งเขาไป
รวมถึงการที่พอคาแมคาพมา
(ตั้งแตเกาะสองถึงมะริด ทวาย) ตางยึดถือและใชเงินบาทในการซื้อขาย และนําฝากธนาคารตางๆ
ในจังหวัดระนองมาชานาน การไดดุลการคาจากพมา ณ จุดนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการที่พอคาแมคา
พมานําสินคามาขายใหแกผปู ระกอบการในจังหวัดแลวไมไดนําเงินกลับประเทศ แตนําเงินที่ไดนั้น
ซื้อสินคากลับ ทําใหบางครั้งแมวารานคานั้นๆ จะไมไดเปนผูสงออก แตสินคาก็ไดออกไปสูฝง
พมาเรียบรอยแลว มูลคาการคาขาออกของระนองจึงสูงกวาทางพมา เนื่องจากมีเงินตราหมุนเวียน
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อยูภายในจังหวัดจากพอคาแมคาพมาเสมอหรืออาจเรียกไดวาเปนไปในลักษณะของ “อัฐยายซื้อ
ขนมยาย” นั่นเอง
ดังนั้น
จะเห็นไดวาการคาชายแดนของจังหวัดระนองมาจากการคาแบบไมเปน
ทางการมากอนจนในปจจุบนั เริ่มมีความเปนทางการมากขึ้น โดยการคาแบบไมเปนทางการก็ยังคง
ดํารงอยู หากแตการทีไ่ ทยไดดุลการคาจากพมาอยูมากหลายเทาตัวในแตละป ไดสงผลใหรัฐบาล
พมาหวาดระแวง และไมไววางใจไทย โดยมองวาฝายตนถูกเอาเปรียบทางการคา จึงไดมีมาตรการ
ตอบโตโดยกําหนดมาตรการทางการคาขึ้นมาหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งการจํากัดการนําเขา กีดกัน
สินคาสงออก
รวมถึงการไมใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการไทยดังเชนที่ใหแกชาติอื่นๆ เชน
มาเลเซีย และสิงคโปร กระนั้น ก็ยังมีการลักลอบนําสินคาที่หามนําเขามาขายยังฝงไทยเขามา ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาความสัมพันธทางการคา ณ จุดนี้มีอยูตลอด แมวา ทางการพมาจะสรางขอจํากัด
ขึ้นมา อยางไรก็ตาม การที่ผูประกอบการและนักธุรกิจทั้งในระนองและเกาะสองตางมีเชื้อชาติจีน
เชนเดียวกัน ทําใหมีการทําการคากันมานานจนเปนรูปแบบของ “ขาใครขามัน” สืบทอดกันมาเปน
รุนๆ จนกระทั่งเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกันเรื่อยมา ในบางกรณีก็เกิดจากการเปนพีน่ อง ญาติ หรือ
แมกระทั่งเกิดจากการแตงงานระหวางกัน ทําใหสายสัมพันธทางการคาราบรื่น และอยูบนฐานของ
ความเขาอกเขาใจกันอยูมาก ภาคเอกชนในจังหวัดระนองถือวามีบทบาทมากทางดานการคากับ
พมา มีการผลักดันใหเปดชองทางการคาแบบผอนปรนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากในพืน้ ที่จุดนัน้ ๆ มีการ
ทําการคากันอยูแลว
หากสามารถทําใหเปนทีย่ อมรับของทุกฝายได
ก็จะสงผลใหฐานภาค
ประชาชนเขมแข็ง และมีการกระทบกระทั่งระหวางกันนอย ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนของจังหวัด
ระนองก็ถือไดวาเปนกลุมที่สามารถติดตอพูดคุยกับทางฝายพมาไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ทั้งนั้น มัก
เปนการพูดคุยแบบไมเปนทางการ
ไมมีความแนนอน
และมีขอจํากัดในทางปฏิบัติอยูสูง
แมกระทั่งการเขาไปเปนหุน สวนในกิจการในพมา ก็จะเปนแบบสวนตัว ไมมีการจดทะเบียนนิติ
บุคคลแตอยางใด
ความจํากัดของเอกชนนัน้ ทําใหภาครัฐจําเปนตองเขามามีสวนรวมในมิติความสัมพันธ
ทางการคา โดยเอกชนมองวารัฐตองเขามาเปนตัวกลางประสาน เพือ่ ไมใหเอกชนเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ใหฝายพมาใหความสําคัญกับฝายไทยมากขึ้น ขณะทีภ่ าครัฐในจังหวัดระนองเองก็
พยายามทีจ่ ะชูบทบาทของตนขึ้นมา ทั้งในสวนที่สัมพันธกับภาคเอกชนและฝายพมา
โดยไดพยายามเอื้ออํานวยความสะดวกในเรื่องการทําการคาระหวางกัน ทางการจะเก็บภาษีเฉพาะ
กรณีการคาในเชิงพาณิชยหรือการคาเพื่อกําไรเทานั้น ไมรวมถึงการนําสินคามาแลกเปลี่ยนเพื่อการ
ยังชีพ ซึ่งเปนปริมาณที่เล็กนอยเกินกวาจะนับรวมเขามาในระบบได โดยถือวากรณีหลังนีเ้ ปน
พฤติกรรมปกติของคนในพืน้ ที่ที่มีการติดตอไปมาหาสูก ันมาเปนระยะเวลานาน
อนึ่ง การคาชายแดนดานจังหวัดระนองนี้ มีเงื่อนไขทางความมั่นคงทีแ่ นนอนคือ ทาง
ฝงเกาะสองนัน้ ไมมีกองกําลังของชนกลุมนอย ประชาชนที่นั่นจึงเปนคนพมาแท ทําใหนโยบาย
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ใดๆ ที่ทางการพมาสั่งการลงมาสามารถถูกบังคับใชไดอยางเต็มที่ในทางหลักการ ฉะนั้น ปญหา
หลักของการคาชายแดนดานระนอง-เกาะสองก็คือ การที่พมาไมเปดใหมีการคาอยางเสรี ขณะที่
ฝายไทยเปดใหมีการคาอยางสะดวก อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ภาครัฐในพื้นที่เกาะสองก็มี
ปญหาการคอรรัปชั่นอยูเสมอ ทําใหสินคาของทั้งสองฝายตางเล็ดลอดเขาไปยังพื้นที่ของอีกฝายได
โดยฝายไทยไดใหขอสังเกตวา หากทางพมานําเขาแตสินคาที่ถูกกฎหมายของเขา จะทําใหทาง
ระนองไมสามารถขายอะไรไดเลย แตความเปนจริงของฝายพมา ทําใหเกิดการลักลั่นในทางปฏิบตั ิ
เรื่อยมา และทางการระนองเองก็เอื้อตอสภาพการคาขายเชนนี้ โดยการแสดงตัวเลขทางการคาใน
ยอดรวมและหลีกเลี่ยงการแสดงใหเห็นในรายการหรือประเภทสินคาที่มีการซื้อขายกัน หากเปน
สินคาตองหามของฝายพมา
นอกจากนี้ การพัฒนาความสัมพันธอยางตอเนื่องกับฝายพมาโดยภาครัฐของระนอง
ไมวาจะเปนดานการกีฬา
หรือวัฒนธรรมประเพณี
ก็ลว นแลวแตไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนทางดานเงินทุนในการจัดกิจกรรมตางๆ การแสดงบทบาทของภาครัฐและเอกชนใน
ความสัมพันธทางออมเชนนีไ้ ดสงผลอยางสําคัญตอบรรยากาศทางการคาระหวางกัน กลาวคือ ทํา
ใหผูประกอบการชาวพมาสามารถนําสินคาหามนําเขาจากฝงไทยเขาไปขายในพมาไดโดยไมถูกจับ
หรือปรับจากทางการพมา ซึ่งเทากับชวยใหการคาระหวางกันในพืน้ นี้เกิดความคลองตัว เปนไปได
โดยสะดวก และทําไดงายขึน้
การทําประมง
จากสภาพทางภูมิศาสตรที่มีชายฝงทะเลแคบยาว ชาวประมงของจังหวัดระนองจึงมี
พื้นที่ทํากินอยูน อย จึงไดเขาไปแสวงหาสัตวน้ําในอาณาบริเวณทีก่ วางออกไป ซึ่งในอดีตสามารถ
ทําไดอยางเสรี แตเมื่อประเทศเพื่อนบานรวมถึงประเทศพมาซึ่งมีอาณาเขตติดกันไดทําการประกาศ
ขยายเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ออกไปเปน 200 ไมลทะเล ชาวประมงของระนองจึงไมสามารถ
ที่จะแสวงหาทรัพยากรไดอยางเสรีเชนในอดีต โดยการที่จะสามารถเขาไปทําประมงในนานน้ําของ
พมาไดนนั้ ตองอาศัยการเจรจาในระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ซึ่งทําใหประเด็นของการทํา
ประมงในนานน้ําพมานีเ้ ปนเรื่องระหวางประเทศโดยแท สงผลใหการทําประมงระหวางไทยกับ
พมานั้นมีลักษณะไมตอเนื่องและขึ้นอยูก ับสถานการณระหวางประเทศคอนขางสูง
ที่ผานมาพมาไดเปดใหเรือประมงของไทยเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาภายใต
ระบบสัมปทานในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของตั๋วเรือแบบตางๆ การรวมทุน และลาสุดคือ การให
สิทธิสัมปทานผานบริษัทเอกชนไทย ซึ่งไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม ก็มักจะมีปญหาตามมาอยู
เสมอๆ ไมวาจะเกิดจากตนทุนในการดําเนินการทําประมงที่สูงเกินไป แรงงานลูกเรือประมง การ
ทําผิดกฎหมายประมงพมา การใหบริการของเจาหนาที่ทั้งไทยและพมา การควบคุมบริษัท
นายหนาจัดหาเรือและควบคุมเรือ การแยงกรรมสิทธิ์เรือประมง และปญหาเขตแดนทางทะเลไทย-
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พมา 4 จนกระทั่งเกิดเหตุการณรุนแรงที่สุดในพื้นที่ชายแดนไทย-พมา ดานจังหวัดระนอง เมื่อป
พ.ศ. 2538 คือ เหตุการณไตกงและลูกเรือชาวไทยไดรว มกันทํารายลูกเรือชาวพมาจนเสียชีวิต ซึ่ง
เปนเหตุการณเดียวที่กอใหเกิดความขัดแยงระดับประเทศในพื้นทีน่ ี้ โดยสงผลใหทางการพมาสั่ง
ปดจุดผานแดนระนอง-เกาะสอง
และใหเรือประมงไทยทุกลําที่ไดรับอนุญาตทําการประมงใน
นานน้ําพมาหยุดทําการประมงชั่วคราว
หลังจากเหตุการณนี้
ทางฝายไทยไดมมี ติคณะรัฐมนตรีใหจังหวัดระนองเปน
หนวยงานรับผิดชอบการจัดระบบการประมงในพื้นที่ โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยหนวยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อดําเนินการจัดระบบการทําประมง
และกําหนดมาตรการตางๆ
เกี่ยวกับการทําประมงในเขตนานน้ําจังหวัดระนองและตอเนื่องกับ
นานน้ําประเทศพมา 5
และไดมีการจัดตั้งศูนยประสานงานชายแดนทางทะเลไทย-พมา (ศป
ชล.ทพ.) ขึ้นเพื่ออํานวยการดานนโยบายในระดับพืน้ ที่และประสานการปฏิบัติกับฝายพมา6
หากแตเมื่อฝายพมาสั่งเปดจุดผานแดนแลวก็ยังไมเปดนานน้ําใหเรือประมงไทยเขาไป
ทําประมง ฉะนั้น หากเรือประมงไทยตองการทําประมงในนานน้ําของพมาก็จะตองโอนเรือของ
ตนไปเปนเรือสัญชาติอื่นเสียกอน จึงจะเขารวมทุนหรือขอสัมปทานการประมงได โดยเรือทุกลํา
จะตองตกเปนของพมาในระยะเวลา 3-5 ป (ตามขนาดของเรือ) และเมื่อไดสินคาสัตวน้ําประเภท
ตางๆ แลวจะตองนํามาประมูลขายในประเทศพมาทั้งหมด เพื่อขายตอใหแกประเทศตางๆ ยกเวน
ประเทศไทย 7 ผูประกอบของระนองซึ่งจําเปนตองเขาไปทําประมงในนานน้ําพมาดวยความคุนเคย
จึงทําตามเงื่อนไขของทางพมา เพื่อความอยูรอดของกิจการ ดังนั้นจะพบวาในปจจุบันมีเรือของ
พมาที่มีเจาของเปนคนไทยอยูมาก
เนื่องจากคนในพื้นที่ระนอง-เกาะสองมีความสนิทสนมกัน
โดยเฉพาะคนเชื้อสายจีน และหากสามารถหาคนพมาที่ไวใจไดมาชวยดูแลกิจการทางฝงพมาก็จะ
ทําใหเกิดความไดเปรียบในการทําประมง
จะเห็นไดวาเงือ่ นไขที่ทางพมากําหนดนั้นเปนการกีดกันเรือประมงไทยอยางเห็นไดชดั
กระนั้น เรือประมงของระนองก็ยังจําเปนตองเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมา เนื่องจากเปน
แหลงที่ใกลทสี่ ุด และคุมคาตอการลงทุน แมจะตองเสี่ยงจากความไมแนนอนของนโยบายจาก
สวนกลางของพมา และจากการโดนคนพมาโกงก็ตาม และเมื่อป พ.ศ. 2544 ฝายพมาไดอนุญาต
ใหเรือของไทยเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาไดในรูปแบบของการรวมทุน(Joint Venture-JV)
4

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช.
ศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พมา (ศปชล.ทพ.), “เอกสารประกอบการบรรยายสรุป
เนื่องในโอกาสผูบัญชาการกองเรือปองกันฝงและคณะตรวจเยี่ยมหนวยและสํารวจภูมิประเทศใน จว.ระนอง 16
พฤษภาคม 2546,” , หนา 2.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
6
เรื่องเดียวกัน, หนา 2-3.
7
เรื่องเดียวกัน, หนา 2.
5

93
ซึ่งเงื่อนไขตางๆ ของการรวมทุนนี้ ชาวประมงไทยไมสามารถรับได ทําใหยังคงมีการทําประมงใน
รูปแบบของเรือตั๋วชาวบาน และการลักลอบทําการประมง ควบคูไปดวย และในปจจุบัน
(ป พ.ศ. 2547) จึงไดมกี ารปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนระบบสิทธิสัมปทานผานบริษัทประมงของ
เอกชนไทยทีท่ างการพมาไดคัดเลือกไวแลว
การที่ประเด็นประมงเปนประเด็นสําคัญตอความเปนไปของเศรษฐกิจของจังหวัด
ระนอง สงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดตางมีสวนผลักดันใหชาวประมงสามารถทําการ
ประมงในนานน้ําพมาไดตอ ไป
โดยหนวยงานภาครัฐในจังหวัดระนอง
แมวาจะมีขีด
ความสามารถจํากัดในการแกไขปญหาตางๆ ในพื้นทีอ่ ันเนื่องมาจากการทําประมงในนานน้ําพมา
แตก็มีความพยายามในการแกปญหาเฉพาะหนาในทองถิ่นไมใหลุกลามบานปลายเปนความขัดแยง
ระหวางประเทศ ควบคูไ ปกับการเจรจาจากทางสวนกลาง ไมวาจะเปนการเจรจาขอลดคาสัมปทาน
จากทางฝายพมา หรือขอแกไขเงื่อนไขสัมปทาน การผอนผันในกรณีการใชแรงงานพมาเปนลูกเรือ
ประมง นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐยังพยายามประสานกับผูประกอบการประมงใหทราบถึง
กฎหมายและบทลงโทษของกฎหมายประมงพมา เพื่อสรางความเขาใจและหลีกเลีย่ งการกระทําผิด
และยังพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่ของฝายพมา และแรงงานชาวพมาในพื้นที่ผาน
ทางการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธตางๆ
ในสวนของภาคเอกชนในจังหวัดระนองนัน้
ผูประกอบการดานการประมงและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง จําเปนตองเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาและแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรของพมา แตเมื่อประเด็นนี้ถูกผูกโยงอยูก ับความสัมพันธระหวางประเทศในระดับบนอยู
มาก จึงตองหาชองทางที่จะทําใหตนยังคงดําเนินกิจการและแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ
ตอไปได ไมวาจะเปนไปในทางที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม ทําใหเกิดการใชประโยชน
จากคนกลุมทีถ่ ูกเรียกวา “คนสองน้ํา” ใหดแู ลผลประโยชนในฝงพมา เปนความสัมพันธระดับ
ประชาชนกับประชาชนที่ดาํ เนินอยูภ ายใตความสัมพันธระหวางรัฐ และนอกจากภาคเอกชนจะ
ดูแลกิจการของตนใหอยูรอดแลว ยังผลักดันใหการทําประมงในนานน้ําพมาสามารถดําเนินตอไป
ไดผานชองทางตางๆ ในระดับบนของประเทศ นอกจากนี้ ยังไดรว มมือกับหนวยงานภาครัฐใน
การพัฒนาความสัมพันธอันดีกับพมา เขารวมประชุมกับพมาในเวทีสําคัญๆ เชน TBC และยังเปน
แหลงเงินทุนในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สัมพันธกับพมาอีกดวย
อีกดานหนึ่งทีต่ องกลาวถึง คือ อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง ซึ่งเปนภาคการ
ผลิตที่เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกจังหวัดระนองอยางมีนัยสําคัญนั้น
ขึ้นอยูก ับวัตถุดิบที่ถูก
ปอนเขามาจากการทําประมงและภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเปนสําคัญ
อีกทั้งยังตองใชแรงงาน
เขมขน การมีแรงงานพมาเขามาใชแรงงานในจังหวัดระนองไดทําใหตนทุนการผลิตลดลงอยางมาก
และหากพิจารณาวาผูประกอบการของไทยไดเปนเจาของกิจการแตโดยฝายเดียว ซึ่งตางจากกิจการ
ประมงซึ่งมีเงื่อนไขที่ตองเกีย่ วพันกับพมาอยูอยางมากนัน้
ยิ่งทําใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่
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ฝายไทยไดรับชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกัน ความสัมพันธระหวางนายจางชาวไทยกับลูกจางชาวพมาใน
ดานการทําประมงนี้ตางก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และอยูในลักษณะที่ทุกฝายพอใจ โดยนายจาง
มีคนงานจํานวนมากพอสําหรับกิจการ สวนลูกจางชาวพมาก็พอใจกับสภาพที่เปนอยู เนื่องจากถูก
จํากัดฐานะทางเศรษฐกิจจากบริบทภายในของพมา
จะเห็นไดวา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดระนองตางมีวิธีในการดํารง
ความสัมพันธกับพมาในประเด็นประมงแตกตางกันออกไป แตกระนั้นก็ไมสามารถปฏิเสธไดวา
บทบาทของคนทั้งสองกลุมนี้ไมสามารถแยกออกจากกันไดชัดเจน เนือ่ งจากทั้งสองภาคสวนตางมี
ปฏิสัมพันธตอกัน ทุกฝายจะมีสวนรวมในการพัฒนาความสัมพันธกบั พมา เพื่อใหชาวประมงของ
ระนอง และเรือตางถิ่นที่เขามาทําประมงในนานน้ําพมาในเขตที่ตดิ ตอกับจังหวัดระนองยังคงทํา
การประมงอยูไ ด เพื่อที่จะไดนําสินคาสัตวน้ําที่หามาไดมาขึ้นที่แพปลาตางๆ ของจังหวัดระนอง
อันยังผลใหจังหวัดระนองยังคงเปนฐานทางการทําประมง ที่สามารถหาวัตถุดิบไดจากแหลงที่ใกล
และนํารายไดเขาประเทศมูลคามหาศาลไดตอไป
แรงงานพมา
การที่เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนองขึ้นอยูกับภาคการเกษตรเปนสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องซึ่งตองใชแรงงานในลักษณะเขมขนนั้น
แรงงานจึงเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ ทั้งในรูปแบบของกรรมกร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
คนงานในสวน คนงานกอสราง ฯลฯ หากแตจังหวัดระนองมีปญหาการขาดแคลนแรงงานมาเปน
เวลานาน เนื่องจากมีประชากรนอยและไมนิยมใชแรงงาน อีกทั้งคนไทยจากภาคอื่นก็ไมเขามาเปน
แรงงานในพื้นที่
ขณะที่ชาวพมาในพื้นที่ชายแดนทางตอนลางไดอพยพหนีความแรนแคนทาง
เศรษฐกิจเขามาหางานทําผานชองทางระนอง-เกาะสอง ซึ่งเปนพื้นที่ทมี่ ีชองทางเขาออกจํานวนมาก
ทําใหจังหวัดระนองมีชาวพมาเขามาอยูมาก
การเขามาของชาวพมาเหลานี้ก็เพือ่ แสวงหาชีวิตที่
ดีกวาที่อยูในพมา ดังนั้น การประกอบอาชีพกรรมกร ผูใชแรงงานจึงเปนทางเลือกหลักของคน
เหลานี้
แมวาเงื่อนไขหลักของความสัมพันธไทยกับพมาในประเด็นแรงงานนี้จะเปนเรื่องของ
คาแรงที่แรงงานเหลานี้ไดรับ
หากแตพฤติกรรมความสัมพันธระหวางคนไทยกับแรงงานพมา
เหลานี้ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ชว ยเสริมใหสภาพความสัมพันธดียิ่งขึ้น การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของระนองสามารถดําเนินไปไดโดยมีแรงงานพมาเปนฟนเฟองที่สําคัญ
ในลักษณะถอยทีถอย
อาศัยระหวางนายจางและลูกจาง เนื่องจากไมมีแรงงานคนไทย ทําใหแรงงานพมาเปนที่ตองการ
และจําเปนตอความเปนไปของกิจการตางๆ โดยนายจางในจังหวัดระนองสวนมากมีความเห็นอก
เห็นใจ ไมกดขี่แรงงานชาวพมา และปฏิบัติกับคนเหลานี้อยางมีมนุษยธรรม อีกทั้งยังยอมรับวาไม
สามารถขาดคนเหลานี้ได เนื่องจากพืน้ ทีร่ ะนองเปนเขตชายแดน หากคนเหลานีไ้ ดรับการปฏิบัติที่
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ไมดี เขาก็มีทางเลือกที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการขามกลับไปยังประเทศพมา การเปลี่ยนนายจาง
หรือแมกระทัง่ การเดินทางเขามาหางานทําในพื้นที่อนื่ ซึ่งอยูลึกเขามาในประเทศไทย
แรงงานพมาทีเ่ ขามาอยูในจังหวัดระนองนัน้ มีที่อยูอาศัยตามที่นายจางจัดให จึงเปน
ลักษณะของการอยูรวมกลุมกันหลายครอบครัว หรืออาจกลาวไดวามีลักษณะเปนชุมชนพมาใน
จังหวัดระนอง โดยเฉพาะอยางยิ่งยานสะพานปลาซึ่งเปนทั้งที่อยูและที่ทํางานของคนเหลานี้ อีกทั้ง
เมื่อแรงงานพมาออกไปจากบริเวณดังกลาวก็ยังไดพบปะกับชาวพมาที่ทํางานอยูที่อนื่ ๆ
ภายใน
จังหวัดระนอง สภาพเชนนีค้ ือการมีสังคมพมาซอนเขามาอยูในจังหวัดระนอง ทําใหคนพวกนี้อยู
ไดโดยไมรูสึกแปลกแยก และพอใจกับสภาพที่เปนอยู นอกจากนี้ มิติทางสังคมก็ยังมีสวนชวย
ใหการมีปฏิสมั พันธระหวางคนไทยและคนพมาในพื้นทีจ่ ังหวัดระนองเปนไปไดอยางกลมกลืน ไม
วาจะเปนการที่ตางฝายตางพูดภาษาของอีกฝายหนึ่งได
การนับถือศาสนาพุทธ
และการมี
วัฒนธรรมและประเพณีที่คลายคลึงกัน
อีกทั้ง สวนราชการก็ยังมีความเขาใจในสถานการณทางเศรษฐกิจและสภาพความเปน
จริงของจังหวัดระนองเกี่ยวกับกําลังคนของไทยที่มีอยูก ับความจําเปนตองมีแรงงานพมา
จึง
ปฏิบัติงานในลักษณะผอนหนักผอนเบา ยืดหยุน และไมเขมงวดจนเกินไป เนื่องจากตระหนักวา
เรื่องของความมั่นคงและเรื่องของเศรษฐกิจตองควบคูกนั ไป หากยึดถือตามหลักการแตอยางเดียว
จะสงผลเสียแกเศรษฐกิจของจังหวัด ดังนั้น หนวยงานราชการจึงไดแตเพียงควบคุมไมใหเกิดการ
ล้ําเสนมากเกินไปในกรณีนี้ ขณะเดียวกันก็มีหนวยงานอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนความรวมมือของทั้งภาคี
รัฐและเอกชนของจังหวัดระนองที่ดูแลแรงงานพมาเหลานี้ดานสังคม
ไมวาจะเปนสาธารณสุข
การศึกษา ซึ่งลวนแตเปนการปฏิบัติงานที่ทําใหแรงงานเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
อนึ่ง การควบคุมแรงงานเหลานี้ของสวนราชการรวมถึงการผลักดันแรงงานพมาทีผ่ ิด
กฎหมายใหกลับเขาไปยังฝงพมาเปนงานที่ไมงายนัก
เนื่องจากสวนใหญแลวทางพมามักจะไม
ยอมรับคนเหลานี้กลับเขาประเทศ แตการติดตอประสานงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใน
จังหวัดระนองกับทางฝายพมามักมีชองทางที่ไมเปนทางการแฝงอยูดวยเสมอ ทําใหในทางปฏิบัติ
นั้นทางพมาไดรับคนเหลานีก้ ลับเขาประเทศอยางไมเปนทางการ
ในอีกดานหนึง่ แรงงานเหลานี้ไดสรางความไมพอใจใหกับประชาชนของจังหวัดซึ่ง
เปนคนระดับลาง ในเรื่องของการไดรับสาธารณูปโภคหรือบริการตางๆ ของรัฐ รวมถึงการทํามา
หากิน และคาแรงของคนไทยที่ไดรับผลกระทบ อยางไรก็ตาม กระแสของการตอตานแรงงานพมา
จากคนกลุมนีม้ ีไมมากนัก
เนื่องจากคนพมาไดเขามาผสมกลมกลืนกับสังคมของระนองมาเปน
เวลานาน และเปนกําลังที่สําคัญทางเศรษฐกิจของระนองอีกดวย
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ความสัมพันธไทย-พมา ดานจังหวัดระนองมีความแตกตางจากพืน้ ที่ชายแดนไทยพมาดานอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขทางความมั่นคงที่มีความสงบเรียบรอย เนื่องจากในฝง เกาะสองของ
พมาซึ่งตรงขามกับจังหวัดระนองไมใชเขตอิทธิพลของกองกําลังชนกลุมนอยที่ตอตานรัฐบาลทหาร
พมา เปนพื้นที่ที่มีแตคนพมาแท และถูกควบคุมโดยทางการของพมาอยางสมบูรณ ทําใหคนไทย
และคนพมาในพื้นที่ชายแดนระนอง-เกาะสองมีปฏิสัมพันธกันโดยตรง อยางไรก็ดี ในความเปน
จริงแลวพื้นทีช่ ายแดนจุดนี้ยงั คงมีปญหาอันสัมพันธกับพมาอยู ไมวาจะเปนเรื่องของเขตแดน การ
ทําประมง และแรงงานพมา ซึ่งในสองประการหลังนีอ้ าจถือไดวาเปนโอกาสทางเศรษฐกิจดวยใน
เวลาเดียวกัน แตปญหาเหลานี้ไมไดนาํ ไปสูความขัดแยงในระดับระหวางประเทศ เนื่องดวย
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนหลักในความสัมพันธ
ผูคนในพื้นทีน่ ี้มีการเกีย่ วดองเปนเครือญาติกันมาแตครั้งอดีต ทั้งคนเชื้อสายไทยและ
เชื้อสายจีน
ทําใหสายสัมพันธทางสังคมในพืน้ ที่ชายแดนดานนี้เหนียวแนนและเปนฐานของ
ความสัมพันธดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ โดยกลไกทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระนองลวนเกี่ยวพันอยูกับพมาแทบทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องของการคาชายแดนที่ได
ดําเนินมาชานานโดยอาศัยการคมนาคมทางน้ํา การมีชองทางเขาออกที่สะดวก ผูประกอบการมี
ความสัมพันธกันเปนการสวนตัวทั้งทางเชือ้ ชาติ เครือญาติ และการรูจ ักกันมานาน ทําใหในพืน้ ที่
นี้มีการคานอกระบบควบคูไปกับการคาในระบบในมูลคาที่สูงอยางตอเนื่อง และนอกจากการคา
ชายแดนระหวางไทยกับพมาแลว
ยังมีการคาของคนพมาในจังหวัดระนองซึ่งเปนลักษณะที่ไม
ปรากฏในพื้นที่ชายแดนไทย-พมาดานอื่นๆ สวนเรื่องการทําประมงนั้น แมวาจะเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีด่ ําเนินอยูภ ายใตกรอบความตกลงระหวางรัฐ แตในพืน้ ที่นแี้ ตเดิมมีการทําประมงอยาง
แพรหลายทั้งในระดับชาวบานไปจนถึงผูประกอบการ
และมีสายสัมพันธกับผูคนและ
ผูประกอบการในฝงพมาอยูก อ นแลว ทําใหวิถีทางของการทําประมงในจุดนีไ้ มไดเปลี่ยนแปลงสัก
เทาไร
หากแตไดรับผลกระทบจากเงื่อนไขและขอตกลงระหวางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได
สงผลใหการทําประมงในพืน้ ที่นี้เปนไปเพื่อใหอยูรอดได และในประเด็นของแรงงานพมาในพืน้ ที่
นี้นั้น ถือไดวาเปนความจําเปนตอเศรษฐกิจของจังหวัดระนองอยางมาก เพราะทางจังหวัดไม
สามารถหาแรงงานในทองถิน่ หรือแรงงานในประเทศเขามาทํางานได การเขามาของแรงงานพมา
เหลานี้จึงไดชว ยใหเศรษฐกิจของจังหวัดระนองที่ตั้งอยูบ นฐานของภาคการผลิตซึ่งตองใชแรงงาน
ในลักษณะเขมขนดําเนินอยูไ ด
แมวา แกนหลักของความสัมพันธในเรื่องนี้คือ การที่แรงงาน
เหลานี้เขามาแสวงหาชีวิตทีด่ ีกวาฝงพมา โดยมีคาแรงเปนเงื่อนไขหลัก แตปฏิสัมพันธจากนายจาง/
ผูประกอบการของระนองตอแรงงานเหลานี้ตางเปนไปในลักษณะของความเอื้ออาทร
ทําให
แรงงานพมามีความพอใจในสภาพความเปนอยูที่จังหวัดระนองอยูมาก
ดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองขางตน ไดสงผลใหสภาพความสัมพันธไทย-พมา
ดานจังหวัดระนองเปนไปในเชิงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ผานการดําเนินพฤติกรรม
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ความสัมพันธกับพมาของคนสามกลุมในจังหวัดระนอง คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
โดยพื้นฐานของความสัมพันธวางอยูบนความสัมพันธระดับประชาชนซึ่งมีความเปนเครือญาติกับ
ผูคนในพื้นที่ชายแดนฝงเกาะสองของพมาเรื่อยมาจนถึงปากแมน้ํากระบุรี ทําใหประชาชนทั้งสอง
ฝงเกิดความรูส ึกเปนมิตร เปนพี่เปนนองกันอยางแทจริง ขณะเดียวกัน การที่จังหวัดระนองมี
ประชากรในพืน้ ที่อยูนอย ทําใหมีคนเชื้อสายจีนเขามาตั้งรกรากอยูมาก และเขามากุมอํานาจทาง
เศรษฐกิจในยานนี้ รวมถึงฝงเกาะสองของพมาดวย ดังนั้น เมื่อมีการขีดเสนเขตแดนระหวางไทย
กับพมา คนเชื้อสายจีนเหลานี้ก็ยังคงอํานาจทางเศรษฐกิจ และยังรักษาสายสัมพันธระหวางกันอยู
แมวาสภาพการคาระหวางกันจะเปลีย่ นแปลงไป โดยในปจจุบนั ระนองเปนฝายไดดุลการคาจาก
ทางพมาก็ตาม ดังนั้น การคาชายแดนระหวางระนองกับเกาะสองจึงเปนการคานอกระบบมากอน
และดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งไดถูกวางกรอบใหมีความเปนทางการมากขึ้นในปจจุบัน พรอมไปกับ
การกอรูปขององคกรทางเศรษฐกิจหลากหลายกลุมผานการดําเนินการของเอกชนในจังหวัดระนอง
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอประเด็นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการคา
ชายแดน
ภาคเอกชนเหลานี้นอกจากจะรวมกลุมกันเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมตนแลว ยัง
รวมมือกับฝายราชการในการมีความสัมพันธกับพมาในดานตางๆ ขณะทีภ่ าคราชการก็ไดมีความ
พยายามสานสัมพันธกับฝายพมาผานชองทางที่เปนทางการซึ่งเปนกรอบความสัมพันธที่ไดถูก
กําหนดไวแลว
และยังใชชองทางความสัมพันธแบบไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจาหนาที่ของฝายพมาทางเกาะสองไดตอบรับทาทีที่เปนมิตรของฝาย
ไทยอยางดี หากแตการทีพ่ ื้นที่นี้ไมมีชนกลุมนอยไดสงผลใหรัฐบาลกลางของพมามีคําสั่งโยกยาย
เจาหนาทีใ่ นสวนนี้อยูบอยครั้ง เพื่อไมใหมีการติดตอสัมพันธกับฝายไทย โดยเฉพาะเอกชนไทย
มากเกินไปนัก ซึ่งเปนขอจํากัดของทางพมาเอง
การประสานงานระหวางกันของภาคสวนตางๆ ในจังหวัดไดทําใหทิศทางของการมี
ความสัมพันธกับพมาเปนไปในทางเดียวกัน คือ การรวมมือกับฝายพมาเพื่อยังผลประโยชนแก
เศรษฐกิจของจังหวัด
ดังนั้น
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองและการดําเนินพฤติกรรม
ความสัมพันธของคนในจังหวัดระนองจึงนําไปสูบรรยากาศของความรวมมือระหวางไทยกับพมา
โดยเนนที่ความรวมมือที่เกิดขึ้นอยางเงียบๆ มาเปนระยะเวลานาน จนเกิดสายสัมพันธสวนตัว และ
ไมมีการฉกฉวยประโยชนเฉพาะหนาในระยะสั้นๆ
หากแตกลายสภาพเปนประโยชนตางตอบ
แทนที่ตางฝายตางไดรับ ประกอบเขากับความรวมมือโดยการเจรจาของภาครัฐผานความตกลงใน
รูปแบบตางๆ ที่เขามาเสริมในภายหลัง
ดังนั้นจะเห็นไดวา ความสัมพันธไทย-พมา ดานจังหวัดระนองนี้เปนความสัมพันธในระดับ
ประชาชนที่มพี ฤติกรรมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งยึดโยงไวดว ยกันมากกวาการคํานึงถึงความมั่นคงทาง
ทหาร
ประชาชนในพืน้ ที่ชายแดนจุดนี้มีประวัติศาสตรและการดําเนินชีวิตรวมกันโดยมี
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ความสัมพันธระหวางกันทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการวางอยูบนฐานของการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนไปเพื่อความอยูรอดและผลประโยชนของทั้งสองฝาย และเปนไปใน
ทิศทางของการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน ทําใหไมวาจะมีปญหาหรืออุปสรรคในความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม ในทายที่สุดแลวสภาพความสัมพันธไทย-พมา ณ จุดนีก้ ็จะเปนไปในรูปแบบ
ของความรวมมืออยูเสมอ อยางไรก็ตาม แมวาผูคนของทั้งไทยและพมาในพื้นทีน่ ี้จะมีความเสรี
ทางดานเศรษฐกิจอยูสูง แตก็จําเปนตองมีกลไกของภาครัฐเขามากํากับดูแล เพื่อใหเกิดความเปน
ระบบและมีขอบเขต หรืออาจกลาวไดวาเปนไปเพื่อใหเกิดความพอดีในสังคมนี้นั่นเอง
ทั้งหมดนี้สอดคลองกับทฤษฎี Complex Interdependence เนื่องจากประเด็นตางๆ ใน
ความสัมพันธระหวางกันของพื้นที่ชายแดนระนอง-เกาะสองนี้เปนไปอยางหลากหลาย
และไม
สามารถจัดลําดับความสําคัญไดอยางชัดเจน และประเด็นตางๆ ของจังหวัดระนองยังเกีย่ วโยงกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศและการวางนโยบายภายใน ซึ่งทําใหเห็นไดวาเรือ่ งภายในรัฐและ
ภายนอกรัฐเกีย่ วโยงกันและไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด
โดยเปนการเนน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจมากกวาทางดานความมั่นคง
และเนนการไดประโยชนรวมกันผาน
ชองทางที่หลากหลายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ อยางไรก็ตาม ยังจําเปนตองมีการคง
กําลังทางทหารในพื้นที่ของทั้งสองฝาย เพื่อรักษาอํานาจอธิปไตยของประเทศ
อนึ่ง วิทยานิพนธฉบับนี้ไดบงชี้ใหเห็นวา ในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ
นั้น เราจําเปนตองทําความเขาใจองคประกอบตางๆ ภายในรัฐดวย เนื่องจากตัวแสดงภายใตรัฐ
เหลานี้จะแสดงพฤติกรรมความสัมพันธอันสงผลกระทบตอความสัมพันธในระดับระหวางประเทศ
ได ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางหนวยงาน หรือความสัมพันธระหวางประชาชนในบริเวณ
พื้นที่ชายแดน อีกทั้งยังตองทําความเขาใจถึงความแตกตางของมิติความสัมพันธในแตละประเด็นที่
ตัวแสดงเหลานี้ไดเขามามีสว นรวม ซึ่งการศึกษาในลักษณะนีจ้ ะชวยใหไดภาพของความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่กระจางชัดมากขึ้น
ความสัมพันธอันดีตอกันของตัวแสดงตางๆ
ในบริเวณพื้นที่ชายแดนในกรณีของ
จังหวัดระนองนี้ เปนเพียงตัวอยางหนึ่งของการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ซึ่งแมวาจะไมสามารถสะทอน
ภาพรวมของความสัมพันธไทย-พมาทั้งหมดได แตก็ไดแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขตางๆ ที่กอใหเกิด
ความรวมมือขึน้ ในพืน้ ที่ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวก็ยังคงมีปญหาเชนเดียวกับในพื้นที่ชายแดน
ไทย-พมาสวนอื่นๆ แตก็สามารถรวมมือกันได โดยเฉพาะในประเด็นการคาชายแดน และผูเขียน
หวังวา แนวทางการวิจยั ที่มุงพิจารณาถึงความเฉพาะของพื้นที่ในมิติตางๆ ที่สงผลใหเกิดความ
รวมมือนี้ จะสงผลใหการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทยตอพมาคํานึงถึงความแตกตางของ
แตละพื้นที่มากขึ้น เพื่อกอใหเกิดความรวมมือทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติอยางแทจริง
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ลําดับเหตุการณความขัดแยงไทย-พมาในชวงป พ.ศ. 2535-2545
ป พ.ศ.
วัน/เดือน
สถานที่
เหตุการณ
2535
19 กุมภาพันธ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร การยึดเนิน 491 ภายหลังจากที่รัฐบาลพมาไดสงกองกําลัง
ทหารเขามาขับไลกองกําลังกะเหรี่ยงอิสระที่มาตั้งมั่นอยู
เกิดปญหาการอางกรรมสิทธิ์ในเนินดังกลาวระหวางฝาย
ไทยและฝายพมา
ชายแดนจ.ตาก
ไทยยินยอมใหกลุมผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเขา
2536
กุมภาพันธ
มาเคลื่อนไหวเพื่อตอตานรัฐบาลทหารพมา และกลุมดัง
กลาวไดเดินทางไปพบปะผูอ พยพชนกลุมนอยและชาวพมา
ดานชายแดนจ.ตาก
พมายุติการใหสัมปทานการทําไมบริเวณชายแดนแกบริษัท
ภายในวันที่ 31
เอกชนไทยทั้งหมด และหลังจากนั้นไดสั่งระงับการแลก
ธันวาคม
เปลี่ยนการเยือนของเจาหนาที่ระดับสูงของทั้งสองฝายเปน
การชั่วคราว รวมทั้งเพิ่มความเขมงวดตอการจับกุมเรือและ
ลูกเรือประมงไทย
กรณีการอางกรรมสิทธิ์ในดอยลาง อ.แมอาย ทั้งฝายไทย
จ.เชียงใหม
2538
และฝายพมา และในที่สุดไดตกลงปฏิบัติการในพืน้ ที่รวม
กันอยางสันติ
รัฐบาลพมาสั่งระงับการสรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา โดย
จ.ตาก
4 มีนาคม
กลาวหาวาไทยถมที่รุกล้ําแมน้ําเมยเขาไปในเขตพมา และไม
พอใจที่รูวาไทยใหการชวยเหลือกองกําลังกะเหรี่ยงอิสระ
(KNU)
จ.ตาก
20 มีนาคม
พมาสั่งปดดานเมียวดี
จ.เชียงราย
7 มิถุนายน
พมาสั่งปดดานทาขี้เหล็ก
6 สิงหาคม
กรณีไตกงและลูกเรือประมงชาวไทยรวมกันทํารายลูกเรือ
จ.ระนอง
ประมงชาวพมาจนเสียชีวิต
10 สิงหาคม
พมาสั่งปดดานระนอง-เกาะสอง

2539

ตนป

พมายุติขอตกลงการทําประมงกับไทยดวยสาเหตุที่ไมชัด
เจน
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2540

2542

28-29 มกราคม จ.ตาก

27 เมษายน

จ.ตาก

2 ตุลาคม

กรุงเทพฯ

5 ตุลาคม

กลุมนักศึกษาชาวพมาและชนกลุมนอยเขาบุกยึดสถานทูต
พมาประจําประเทศไทย แตฝายไทยไมไดดําเนินการลง
โทษตามกฎหมายไทยใดๆ ตอกลุมดังกลาว อีกทั้งยังไม
มอบตัวนักศึกษากลุมนี้ตอทางการพมาตามที่ขอมา
รัฐบาลพมาไดประกาศปดดานการคาชายแดนตลอดแนวและ
ยกเลิกสัมปทานประมง โดยอางวาตองรักษาความปลอดภัย
ตามแนวชายแดน
กรณีกองกําลัง God’s Army บุกยึดโรงพยาบาลศูนยราชบุรี

2543

24 มกราคม

2544

11 กุมภาพันธ อ.แมฟาหลวง และ จากการที่ทหารพมาบุกขามเขตแดนไทยเขามาเพื่อกวาดลาง
อ.แมสาย จ.เชียงราย ไทยใหญ จนเกิดการปะทะกันระหวางทหารไทยและทหาร
พมาบริเวณเนินกูเต็งนายงและปางหนุน
13 มีนาคม
อ.แมสาย จ.เชียงราย แมทัพภาคที่สามของไทยมีคาํ สั่งใหปดดานถาวรที่อ.แมสาย

2545

พฤษภาคม

21 พฤษภาคม
มิถุนายน
5 กรกฎาคม

จ.ราชบุรี

กองกําลังกะเหรี่ยงพุทธ(DKBA)ไดขามแมน้ําเมยเขามาเผา
พื้นที่พักพิงผูหนีภยั จากการสูรบรวม 3 แหง คือ บานหวยกะ
โหลก อ.แมสอด บานหวยบง อ.แมระมาด และบานแมหละ อ.ทาสองยาง สงผลใหคนไทยเสียชีวิต 1 คน
กองกําลังพมาไดบุกเขามาเผาศูนยอพยพโทะปาปู อ.อุมผาง

อ.แมสอด จ.ตาก

ทหารพมากลาวหาวาทหารไทยใหการสนับสนุนกลุมกองกํา
ลังกะเหรีย่ งอิสระ (KNU) และกองทัพกูช าติรัฐฉาน (SSA)
โดยใหใชดนิ แดนไทยเปนทางผานเขาไปโจมตีทหารรัฐบาล
พมาและฝายกะเหรีย่ งพุทธ (DKBA) ทําใหเกิดความตึงเครียด
ตลอดแนวชายแดน
พมาสั่งปดดานชายแดนไทย-พมาตลอดแนว และหามนําสิน
คาไทยขึ้นที่ทา เรือบานปง จ.ทาขี้เหล็ก
มีการกระทบกระทั่งกันรุนแรงถึงขั้นมีลูกกระสุนปนขามมา
ฝงไทยและทหารไทยถูกยิงไดรับบาดเจ็บ
กรณีนางมะ ถิน่ วินเขียนบทความจาบจวงสถาบันพระมหา
กษัตริยของไทย รวมทั้งการปลุกระดมใหเกลียดคนไทย และ
การตอตานสินคาไทยตามเมืองตางๆ

ที่มา : รวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพมติชน ขาวสด เดลินิวส Bangkok Post
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รายละเอียดโครงการ
ผลจากการประชุมระหวางกรมประมงไทยและกรมประมงพมา ระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ
2547 ณ กรุงยางกุง พมาไดชี้แจงใหทราบถึงการใหสิทธิการประมงแกประเทศไทย โดยจะดําเนินการ
ผานผูประกอบการที่ผานมาพมาไดคัดเลือกและผานมติของคณะรัฐมนตรี เงื่อนไขการทําประมงดังกลาว
สามารถสรุปไดดังนี้ .จํานวนเรือประมงที่ไดรับสัมปทาน
เรือประมงอวนลาก จํานวน 550 ลํา
เรือประมงอวนลอม จํานวน 50 ลํา
รวมทั้งสิ้น 500 ลํา
อัตราคาสัมปทาน
ขนาดเรือ (ตันกรอส)

อัตราคาสัมปทาน (เหรียญสหรัฐ/เดือน)

ต่ํากวา 80

8,000

80-90
91-100
101-110
111-120
121-150
มากกวา 150

8,500
9,000
9,500
10,000
11,000
12,000

พื้นที่การทําประมง
เรือประมงไทยที่เขารวมโครงการ ตองทําการ ประมงภายนอกทะเลอาณาเขต และในเขตเศรฐกิจจําเพาะ
ของประเทศพมา ตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามแผนที่
คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ
คาธรรมเนียมทาเรือ, คาไฟฟาแสงสวางและคาธรรมเนียมอื่น ๆ จะจายโดยบริษัทผูไดรับสัมปทาน
คาประกันความเสียหาย
1. บริษัทที่ไดรับสัมปะทานจะเปนผูวาจางเงินคาประกันความเสียหาย จํานวนเงิน 100,000 เหรียญ
สหรัฐ ไวที่กรมประมงประเทศพมา (บัญชีหมายเลข 93196 ธนาคารการคาตางประเทศพมา กอน
เขาทําการประมง)
2. คาประกันดังกลาว จะใชเปนคาอนุญาตทําการประมง และคาปรับในกรณีทําผิด เปนตน บริษัมผูรับ
สัมปทานตองวางเงินประกันเพิ่มเติมใหเต็มจํานวนโดยทันทีหลังจากมีการใชจายเงินประกันความ
เสียหายดังกลาว
จุดตรวจสอบ เกาะสอง (Kawthaung)
ระยะการใหสัมปทาน
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5 ป โดยปแรกพิจารณาใหเปนระยะทดลองดําเนินการ
ขอกําหนดอื่น ๆ
1. ขอกําหนด เงื่อนไข กฎเกณฑ ระเบียบ วิธีการ เปนตน แนบไวกับใบอนุญาตทําการประมง
2. บริษัทผูรับสัมปทานตองดําเนินการภายใตการดูแลตรวจตราของกรมประมงไทยและกรมประมง
พมา
ขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับเรือประมงตางชาติ
1.ใบอนุญาตทําการประมงสําหรับเรือประมงตางชาติทุกฉบับ อยูภายใตขอบังคับของขอกําหนดและ
เงื่อนไข ดังนี้
1.1 หามเรือประมงตางชาติจะเขาไปในเขตนานน้ําของประเทศพมา เพื่อประสงคทําการไมไดยกเวน
ไดรับอนุญาตจาก
-กฎหมายที่เกี่ยวของกับสัมปทานทําการประมงสําหรับเรือตางชาติหรือ
-กฎหมายอื่นใดของสหภาพพมา
1.2 ในนานน้ําการประมงของสหภาพพมา หามกระทําการดังนี้
ก. ทําการประมงหรือเตรียมทําการประมง
ข.ขนขึ้น นําขึ้นทา ถายเรือหรือทําการขนสงปา ผลผลิตสัตวน้ํา เสบียงคนหรือลูกเรือใด ๆ
ค.ทําการวิจัยหรือสํารวจดานวิชาการและเศรษฐกิจการทําประมงยกเวนไดรับการอนุญาตใหกระทําจาก
-กฎหมายที่เกี่ยวของกับสัมปทานทําการประมงสําหรับเรือประมงตางชาติ หรือ
-กฎหมายอื่นใดของสหภาพพมา
2. ผูประกอบการ ไตกง และลูกเรือประอมงตางชาติจะตองยึดถือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสัมปะทานทํา
การประมงสําหรับเรือประมงตางชาติ หรือกฎหมายอื่นใดของสหภาพพมา
3.ผูประกอบการจะปฏิบัติและคงไวซึ่งขอผูกมัดหรือเงินประกันความเสียหาย หรือรูปแบบการประกันย
อื่นใตตามที่อธิบดีกรมประม งกําหนด
4.เรือประมงตางชาติลําใดจะเขาทําการประมงในเขตนานน้ําพมา ไดตอเมื่อ
4.1 เรือประมงไดรับใบอนุญาต ทําการประมงตามขอเงื่อนไขการทําประมงตางชาติ
4.2 เรือประมงไดแสดงหลักฐานการจายเงินในการขอใบอนุญาต โดยติดแสดงหลักฐานนั้นอยาง
เดนชัดไวในหองถือทายเรือของเรือเจาของใบอนุญาตนั้น และ
4.3 เรือประมงตองขึ้นทะเบียนกับกรมประมงพมาตามกําหนดเวลา
5. เรือประมงตองติดตั้งและรักษาเครื่องมือติดตอสื่อสาร การเดินเรือ หลักฐาน และสัญญาณใหพรอม
ใชงานเสมอ
6. เรือประมงตางชาติใด ๆ หลังเขาไปในเขตนานน้ําประเทศพมา จะตองนําเรือตรงเขาทาเรือหรือ
สถานที่เพื่อทําตรวจในขั้นตน
7. (ก.) เรือประมงที่ไดรับใบอนุญาตทุกลํา ในขณะที่อยูใขเขตนานน้ําทําการประมงของประเทศพมา
ตองเขียนเลยที่ไดรับอนุญาต เปนเลขอารบิคสีขาวบนพื้นสีเขียวไวที่สองขางของตัวเรือในลักษณะที่
มองเห็นชัดเจนจากทางอากาศและทางทะเล
(ข) โดยไมมียกเวน
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- ในกรณีเรือประมงมีขนาดความยาวทั้งหมดเกิน 20 เมตร ตองเขียนขนาดอักษรตองมีความสูงไมนอย
กวา 1 เมตร และ
- ในกรณีเรือประมงมีขนาดความยาวทั้งหมดไมเกิน 20 เมตร ตองเขียนขนาดอักษรและมีความสูงไม
นอยกวา 50 เซ็นติเมตร
8. เรือประมงตางชาติไดรับสิทธิผานนานน้ําประมงพมาโดยสุจริตหรือไมไดรับอนุญาตทําการประมง
ในขณะนั้นและพื้นที่นั้น ตองเก็บเครื่องมือทําการประมงไวใตดาดฟาเรือ หรือเคลื่อนยายเครื่องมือ
ประมงจากบริเวณเรือที่โดยปกติใชทําการประมง หรือใหอยูในบริเวณที่ไมพรอมทําการประมง
9.ไตกงเรือหรือผูแทนที่ไดรับอนุญาตตองแจงอธิบดีกรมประมงถึงกําหนดวันและเวลาโดยประมาณ
กอนทําการประมงเขาเขตนานน้ําพมาภายในไมนอยกวา 48 ชั่วโมง พรอมทั้งรายละเอียดตอไปนี้
9.1 รายละเอียดเรือประมง
9.2 เสนทางเดินเรือและทาเรือที่จะเดินทางไป
10. ใบอนุญาตทําการประมงที่ออกใหแกเรือประมงใดหรือประมงหนึ่ง จะมีผลบังคับใชเฉพาะ
เรือประมงลํานั้น โดยไมสามารถใชกับเรือประมงลําอื่นใด
11. การทําประมงภายใตใบอนุญาต จะมีการกําหนดชนิดปลา ปริมาณปลา วิธีทําประมง เครื่องมือทํา
ประมง พื้นที่ทําการประมงและระยะเวลาทําการประมง ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
12. การขนถายปลา ขนสงหรือแปรรูปปลา จะกระทําไดตอเมื่อมีใบอนุญาตใหทําไดเฉพาะสําหรับ
ปลาบางชนิด ในปริมาณที่จํากัดจากเรือที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
13. ไตกงเรือประมงตางชาติที่ไดรับใบอนุญาต ตองกระทําดังนี้
13.1 ตองดําเนินการนําเรือไปยังที่หรือทาเรือเพื่อทําการตรวจในทันที เมื่ออธิบดีกรมประมงหรือผู
ตรวจสอบตองการ
13.2 ตองอนุญาตใหผูสังเกตการณขึ้นไปบนเรือเพื่อทําวิจัยเมื่ออธิบดีกรมประมงตองการ
13.3 ใหความชวยเหลืออยางเหมาะสมและเพียงพอ แกผูตรวจหรือผูสังเกตการณในการปฏิบัติงานบน
เรือ
14. หามทําการประมง รบกวน จับสัตวน้ําเลี้ยงลูกดวยนม หอยมุก ล็อบเตอรที่มีไข เตาทะเลและ
ไขเตาทะเล ในเขตนานน้ําพมา
15. ในกรณีที่สัตวน้ําเลี้ยงลูกดวยนม หอยมุก ล็อบเตอรที่มีไข เตาทะเลและไขเตาทะเล ถูกจับหรือ
นํามาโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงไดระหวางทําการประมง สัตวเหลานั้นหากยังมีชีวิตอยูจะตองปลอย
ในทันที
16. หามใชสารพิษ ระเบิด สารที่ทําใหมึน สารเคมี หรือเครื่องกระแสไฟฟาในการทําประมง
17. หามกระทําการใดกับชาวประมงทองถิ่นอันเปนสาเหตุใหสูญเสียหรือทําลายเรือประมงเครื่องมือ
ประมง และผลจับสัตวน้ําของชาวประมงทองถิ่น
18. ผูรับสัมปทานหรือไตกงเรือประมงตางชาติจะตองจายคาชดเชยอยางเปนธรรมใหแกชาวประมง
ทองถิ่น ในกรณีที่ตนทําใหเกิดสูญเสียหรือเกิดความเสียหายแกเรือประมง เครื่องมือประมงหรือปลาที่
จับไดของชาวประมงทองถิ่น
19. หามทิ้งหรือปลอยสิ่งมีชีวิต สิ่งของหรือวัตถุ อุปกรณหรือเครื่องมือทําการประมง อันอาจเปน
สาเหตุใหเกิดภัยอันตรายแกปลา สัตวทะเลและสิ่งแวดลอมในทะเล จากเรือตางชาติลงไปในน้ํา
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20. ไตกงเรือทุกลําในเขตนานน้ําพมา ตองแนใจวารักษาระยะใหเรืออยูหางจากเครื่องมือทําการ
ประมงของเรือลําอื่นไมนอยกวา 0.5 ไมลทะเล ตลอดเวลา
21. ไตกงเรือจะตองเก็บรักษาบันทึกรายงานในรูปแบบที่อธิบดีประมงตองการ
22. ไตกงเรือตองสงผานบันทึกรายงานหรือแบบฟอรมตามที่ตองการไปยังอธิบดีกรมประมง
ตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาต ในชวงใดก็ไดตามคํารองขอของอธิบดีกรมประมงหรือผูตรวจสอบ
23. เรือประมงตางชาติที่ไดใบอนุญาตจะตองชักธงประเทศของตน และธงสหภาพพมาตลอดเวลา
ในขณะอยูในเขตทําการประมงของพมา
24. หามเรือประมงที่มีใบอนุญาต ใชเครื่องมือประมง ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนเมื่อติดตั้งที่เรือ
ยกเวนเครื่องมือที่ติดตั้งอยางถาวรและเปนเครื่องหมายใหเห็นเดนชัดสําหรับเลขที่ใบอนุญาตของเรือนั้น
25. บุคคลที่เปนไตกงและลูกเรือทุกคน จะตองระมัดระวังดานความปลอดภัยใหแกผูตรวจสอบหรือผู
สังเกตุการณทุกคนไวกอน
26. กอนออกจากเขนนานน้ําทําการประมงพม เรือประมงตางชาติ ตองผานการตรวจสอบครั้งสุดทาย
ที่ทาเรือหรือสถานที่ที่กําหนด
27. ภายหลังการตรวจสอบครั้งสุดทายเรือตองออกจาเขตนานน้ําทําการประมงพมาโดยตรง และไมทํา
การประมงหรืออยูในสภาพที่เกี่ยวของกับการทําประมงกอนออจากนานน้ํา
28. เงินคาประกันความเสียหายหรือความปลอดภัยที่ผูประกอบการไดวางไว จะน้ํามาใชจาเปน
คาปรับหรือคาชดเชยใด ๆ ซึ่งเปนผลเกิดจาการกระทําของเรือตางชาติได
29. ผูประกอบการตองนําเงินประกันควาเสียหายมาวางเพิ่มเติมใหครบเต็มตามจํานวนที่ระบุไวใน
กรณีที่เงินคาประกันังกลาวถูกใชจายไป
30. หามใชอวนลากปลาอละอวนลากกุง ที่มีขนาดอวนกันถุงเล็กกวา 2.50 นิ้วและหามใชอวนลอม
ที่มีขนาดเล็กกวา 4 นิ้ว
31. หามเรือประมงขนสงปลาที่ยังมีชีวิตโดยไมไดรับอนุญาตจากกรมประมง
32. เจาของเรือตองรับผิดชอบรายการตาง ๆ ที่ระบุไวในใบระเบียนเรือ
33. ตองตําแหนงเรือในแตละวันเปนลายลักษณอักษรไปยังอธิบดีกรมประมง หรือสํานักงานที่เกาะ
สอง หรือสํานักงานใหญที่กรุงยางกุงทุกวัน รายงานดังกลาวควรระบุวาเรือกําลังเดินทางไปยังพื้นที่ทํา
การประมง อยูพื้นที่ทําการประมง หรือกําลังเดินทางออกจากพื้นที่ทําการประมงไปยังจุดตรวจที่เกาะ
สอง
34. ระยะเวลาทําการประมง 1 รอบ ที่ทําการตรวจกอนเขา (Check in) และตรวจกอนออก (
Check Out) ไมควรเกิน 1 เดือน (30วัน) ในเขตนานน้ําประมงพมา
35. จากจุตรวจที่เกาะสอง สามารถเดินเรือผานไปยังแนวอาณาเขตไดโดยผานจุดตรวจที่อยูทางเหนือ
ตรงไปเกาะ 5 และเกาะ Cock burn
36. เรือประมงทุกลําตองติดตั้งวิทยุยาน VHF ชอง 6
-----------------------------------------------
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ภาคผนวก จ.
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง
(ACMECS)
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Fact Sheet :ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจาพระยา - แมโขง

10 พฤศจิกายน 2547

ACMECS: Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy

Myanmar

Vietnam
Lao PDR
Thailand
Cambodia

4.

ขอมูลสําคัญ
1.
กอตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2546 (ค.ศ. 2003)
ปจจุบันมีสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว พมา
ไทย และเวียดนาม (เปนสมาชิกลาสุดเมื่อ 10 พ.ค. 47)
2.
ACMECS มีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง สอดคลอง
สงเสริมการดําเนินงานของโครงการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจตางๆ อาทิ GMS, ASEAN, BIMSTEC ปจจุบัน
ACMECS ดําเนินงานโครงการรวมและโครงการทวิภาคี
โดยประเทศสมาชิก อนึ่ง เพื่อใหโครงการตางๆ มีความ
คืบหนาเปนรูปธรรมรวดเร็วยิ่งขึ้น ACMECS จะเปดใหมี
การระดมทุนความชวยเหลือและความรวมมือจาก
development partners ตั้งแตป 2547 (ไทยเชิญผูแทน Australia,
France, Germany, Japan, New Zealand, ADB เขารวมการประชุม
ACMECS Special SOM and Ministerial Retreat ระหวาง 1 – 3
พฤศจิกายน 2547 ที่ จ.กระบี่ )
3.
พื้นที่รวม ประมาณ 1.906 ลานตาราง กม.
(ใกลเคียงยุโรปตะวันตก)
ประชากรรวม ประมาณ 213 ลานคน
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ACMECS มีโครงการรวม 46 โครงการ โครงการทวิภา

โครงการ ภายใตความรวมมือ 5 สาขา ไดแก
1. การอํานวยความสะดวกการคาและการลงทุน
(Coordinating Country: ไทย)
2. เกษตรและอุตสาหกรรม (Coordinating Country: พมา)
3. การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม (Coordinating Country:
ลาว)
4. การทองเที่ยว (Coordinating Country: กัมพูชา )
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Coordinating Country: เวียดนาม)
กิจกรรมภายใต ACMECS มีลักษณะดังนี้
- สอดคลองและสงเสริมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระดับทวิภาคี และภูมิภาคทีม่ ีอยูแลว
- ปฏิบัติไดโดยมีผลที่เปนรูปธรรม โดยใช
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของแตละประเทศ
- ทําไดจริงและเปนที่ยอมรับไดโดยประเทศที่
เกี่ยวของ
- ยึดหลักการแบงปนผลประโยชนอยางสมัคร
ใจและทัดเทียมกัน
- ยึดหลักฉันทามติระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

เปาประสงคหลัก / ความคาดหวังของไทยตอ ACMECS :
- เพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันและสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจให
เติบโตมากขึ้นตามแนวชายแดน สรางงานสรางรายไดใหประชาชนมีงานทําในประเทศ
ของตน และลดความแตกตางของรายไดในระหวางประเทศสมาชิก
- เพื่ออํานวยความสะดวกใหมีการเคลื่อนยายอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตไปยัง
บริเวณที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
- เพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งรวมกันสําหรับทุกฝายใน
ลักษณะที่ยั่งยืน

กลไกการทํางานของ ACMECS
การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส (ทุก 6 เดือน)
ไทยจัด ACMECS Special SOM ในวันที่ 1 พ.ย. 47 ที่ จ.กระบี่
การประชุมระดับรัฐมนตรี (ทุกปๆ ละ 1 ครั้ง)
ไทยจัด ACMECS Ministerial Retreat ในวันที่ 2 พ.ย. 47 ที่ จ.กระบี่
Development Partners (Australia, France, Germany, Japan, New Zealand, ADB) เขารวมการประชุม
ACMECS Special SOM and Ministerial Retreat ขางตน และไดมีการหารือโครงการที่ development
partners เขารวมไดอยางสรางสรรคเพื่อเรงรัดใหโครงการตางๆ สําเร็จมีผลเปน

รูปธรรมโดยเร็ว
การประชุมระดับผูนํา (จัดทุก 2 ป) ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 พ.ย. 46 ที่เมืองพุกาม (Bagan)
กัมพูชารับเปนเจาภาพจัดประชุม ACMECS MM ครั้งตอไปในป 2548
ไทยจะเปนเจาภาพจัด ACMECS Summit ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548

สรุปผลการประชุม ACMECS Special SOM and Ministerial Retreat (1 – 2 พ.ย. 47 ที่ จ.กระบี่)
- รับทราบความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรมในประเทศสมาชิกภายใตกรอบ ACMECS
- ไทยไดยืนยันการอนุมัติงบประมาณของไทยสําหรับโครงการเรงดวน 42 โครงการ จํานวน 100 ลานบาท และแจงใหที่ประชุมทราบวา
ไทยกําลังพิจารณาความเปนไปไดที่จะกําหนดวงเงินเพื่อสนับสนุนความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบานในชวง 5 ปขางหนา เปน
จํานวน 10,000 ลานบาท ซึ่งในจํานวนดังกลาวไทยไดใหความเห็นชอบในวงเงิน 4,000 ลานบาทแลว
- จัดตั้งคณะทํางานเพื่อประสานงานในสาขาความรวมมือทั้ง 5 สาขา และมอบหมายประเทศสมาชิกแตละประเทศทําหนาที่เปนประเทศผู
ประสานงาน
(Coordinating Country) สําหรับแตละสาขา
- ประเทศที่เขารวมการประชุมตางยืนยันจะเขารวมมีบทบาทในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนา และรับที่จะพิจารณาขอเสนอโครงการความ
รวมมือ 26 โครงการที่สมาชิก ACMECS ไดหยิบยกมานําเสนอในการประชุมครั้งนี้

ที่มา: http://www.mfa.go.th/internet/ECS/ACMECSFactSheet.doc[20/11/04]
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ภาคผนวก ฉ.
หนังสือแถลงขาวการจัดการแขงขันกีฬาชาวเรือเชื่อมสัมพันธไทย – พมา
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ภาคผนวก ช.
ปญหาเขตแดนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวรพีพร ทานะมัย เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ณ จังหวัดสระบุรี
สําเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหวางประเทศ ปการศึกษา 2544 และ
เขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เมื่อป พ.ศ. 2545

