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This research is to analyze the business-oriented policy during the administration of
Thaksin Shinawatra towards the military government and minority groups of Myanmar. Thaksin’s
approach focuses more on economic security than military one. Its then affects to Thai policy
towards the minority groups along Thai-Myanmar Border. It questions why Thaksin’s
government keep nurturing certain minority groups which oppose their central government.
Lastly, it is to analyze the minorities’ factor influencing Thai-Myanmar relations. The qualitative
methodology is applied in this research with a descriptive analysis from various sources of
technical documents.
The findings illustrated that Thaksin’s business-oriented policy towards the military
government and minority group of Myanmar lead to the incoherent approaches of Thai cabinet
and military. Thai foreign policy towards Myanmar during Thaksin’s administration aimed to
officially re-approach Thai–Myanmar relations so as to build-up a business tie with the military
government. However, there was a conflict on the Thai-Myanmar border. Thai military resorted
to the use of force and adopted the buffer policy supporting the SSA(the Shan State Army);
Myanmar’s antagonist. Thai-Myanmar relation faced crisis. To end the conflicts, Thaksin
terminated the buffer policy in order to neutralize Thai–Myanmar relations and asserted his
authority to over the Thai military. In fact, the buffer policy still remained due to the “War on
Drugs” policy of Thaksin. Thai army kept providing assistance to the SSA unofficially to fight
against the Myanmar military and the allied UWSA (the United Wa State Army) where Thailand’s
de facto policy of buffer zone did not damage Thai-Myanmar economic cooperation.
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ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industry Country)
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy)
พรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party)
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (The Regional Border Committee)
สภาฟื น้ ฟูกฎระเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ (State Law and Order
Restoration Council)
สภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development
Council)
กองทัพรัฐฉาน หรือกองกาลังไทยใหญ่ (Shan State Army)
คณะกรรมการชายแดนท้ องถิ่น (The Border Consortium)
สหประชาชาติ (United Nations)
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UNHCR
UWSA
VBSW

สานักข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High
Commissioner for Refugees)
กองทัพสหรัฐว้ า หรือกองกาลังว้ าแดง (United Wa State Army)
กลุม่ นักรบนักศึกษาพม่า (Vigorous Burmese Student Worriors)

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
นโยบายต่างประเทศของไทยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากสิ ้นสุดยุคสงครามเย็น ในทศวรรษที่
1980 และการสิ ้นสุดของสงครามอินโดจีน ที่ส้ รู บกันยาวนาน ตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1960 เมื่อ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็ นกระแสนาของโลก ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจและการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักในการกาหนดผลประโยชน์แห่งชาติ (national interest) แทน
ผลประโยชน์ทางความมัน่ คงและการทหาร ปี ค.ศ. 1988 ประเทศไทยภายใต้การนาของ พล.อ.
ชาติชาย ชุนหะวัณ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตัง้ พล.อ. ชาติชาย มีนโยบายต่างประเทศที่
จะสร้ างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน โดยประกาศนโยบายที่โดดเด่น คือ “เปลีย่ นอินโดจีน
จากสนามรบ ให้ เป็ นสนามการค้ า” ไทยพร้ อมที่จะสานความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ านทุก
ประเทศ โดยไม่คานึงถึงฝักฝ่ ายระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน เมียนมาร์เป็ นประเทศเพื่อนบ้ าน
ที่มีความใกล้ชิดทางด้ านภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกันทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของไทย
เป็ นระยะทางถึง 2,401 กิโลเมตร และเมียนมาร์มีแหล่งทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ซึ่งยังไม่ถกู นามาใช้
เพราะการดาเนินนโยบายปิ ดประเทศตามระบอบสังคมนิยมวิถีพม่า (The Burmese Way to
Socialism) เป็นเวลาถึง 26 ปี ของ นายพล เน วิน จนทาให้ เศรษฐกิจตกต่า เกิดภาวะขาดแคลน
สินค้ าอุปโภคบริโภค ประชาชนไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้ วง และเรียกร้ องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เกิดความวุน่ วาย เหตุการณ์บานปลาย เมื่อรัฐบาลชุดใหม่ ใช้ กาลังปราบปรามอย่าง
รุนแรง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 จนมีผ้ บู าดเจ็บและเสียชีวติ รัฐบาลทหารเมียนมาร์ใช้ ความ
รุนแรงต่อประชาชน ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึง่ ภายหลังได้ เปลีย่ นชื่อเป็น “สภาฟื น้ ฟู
กฎระเบียบแห่งรัฐ” หรือรัฐบาล SLORC (State Law and Order Restoration) ถูกกดดันและคว่า
บาตรจากชาติตะวันตก และเรียกร้ องให้ นานาชาติร่วมกันกดดันและคว่าบาตรเมียนมาร์ รัฐบาล
พล.อ. ชาติชายไม่เห็นด้ วยกับข้ อเรียกร้ องของชาติตะวันตก เพราะเห็นว่าเป็ นปัญหาทางการเมือง
และความขัดแย้ งภายในของเมียนมาร์ ไม่ควรเข้ าไปแทรกแซง (intervene) หรือแสดงความคิดเห็น
ใด ๆ ต่อความรุนแรงที่เกิดขึ ้น
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รัฐบาล พล.อ. ชาติชายเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคชาติพฒ
ั นาเป็ นแกนกลางจัดตังรั้ ฐบาล
ผสมมีการโยงใยผูกพันกับกลุม่ ธุรกิจ1 จึงมุง่ เป้าหมายไปที่การค้ าและการลงทุน ในขณะที่เมียนมาร์
ต้ องการเปิ ดรับการค้ าและการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อแก้ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่า จึงเกิดการร่วม
ลงทุนจากฝ่ ายไทย ทังจากภาครั
้
ฐและเอกชนกับรัฐบาล SLORC หลายโครงการ ส่งผลให้ ภาพรวม
ของเศรษฐกิจไทยเฟื่ องฟู และเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว ซึง่ รัฐบาลยุคต่อมาได้ สานต่อแนวทาง
ดังกล่าว จนรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประกาศใช้ นโยบาย
“เกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์” (constructive engagement) ต่อเมียนมาร์อย่างเป็ นทางการ
แต่ในทางกลับกันการใช้ นโยบายเปิ ดประเทศของรัฐบาล SLORC ก็สร้ างผลกระทบด้ าน
ลบแก่ประชาชนเมียนมาร์ ก่อให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายอพยพของชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ เพราะโครงการร่วมลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี ้ ล้ วนอยู่บนแหล่งที่อยู่อาศัยของชนกลุม่ น้ อย
ซึ่งเป็นฝ่ ายตรงกันข้ ามกับรัฐบาลเมียนมาร์แทบทังสิ
้ ้น ซึง่ ความขัดแย้ งระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์
และชนกลุม่ น้ อยนัน้ เริ่มมีมาตังแต่
้ เมียนมาร์จดั ตังรั้ ฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนา
ของนายอู นุ นายกรัฐมนตรี หลังจากได้ รับเอกราชจากอังกฤษปี ค.ศ. 1948 ชนกลุม่ น้ อยไม่พอใจ
รัฐบาลและเรียกร้ องการปกครองตนเองตามข้ อตกลงจากการประชุมปางโหลง (Panglong
Conference) กลุม่ พรรคคอมมิวนิสต์เมียนมาร์ หรือ CPB (Communist Party of Burma) จับ
อาวุธขึ ้นมาต่อสู้เป็ นกลุม่ แรก และลุกลามไปยังชนกลุม่ น้ อยอื่นๆ จนเกิดความวุน่ วาย
ภายในประเทศ นายพล เน วินเข้ าทาการรัฐประหารและปฏิเสธที่จะให้ สทิ ธิในการปกครองตนเอง
แก่ชนกลุม่ น้ อย การสู้รบจึงดาเนินต่อไป เมื่อรัฐบาลใช้ กาลังปราบปรามกองกาลังชนกลุม่ น้ อย
พวกเขาเหล่านี ้จึงถูกผลักดันจากตอนกลางของประเทศไปอยู่ตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ
ไทย เช่น ชายแดนทางภาคเหนือมีกองกาลังไทยใหญ่ SSA (Shan State Army) กองกาลังว้ าแดง
UWSA (United Wa State Army) กองกาลังพรรคคอมมิวนิสต์ CPB (Communist Party of
Burma) และกองกาลังก๊ กมินตัง๋ หรือ KMT (Koumintang) ที่หนีการสู้รบจากจีนแผ่นดินใหญ่มา
อยู่ในรัฐฉาน ชายแดนทิศตะวันตกของไทยติดกับพื ้นที่ของกองกาลังกะเหรี่ยง KNU (Karen
National Union) และกองกาลังพรรครัฐมอญใหม่ NMSP (New Mon State Party) ชนกลุม่ น้ อย
เหล่านี ้มีผลประโยชน์จานวนมหาศาลจากการค้ าชายแดนกับไทย เพราะรัฐบาลเมียนมาร์ไม่
สามารถควบคุมพื ้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็ นของชนกลุม่ น้ อยได้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้
มีกองกาลังติดอาวุธที่เข้ มแข็งเพราะได้ รับผลประโยชน์จากการค้ าตามชายแดน และได้ รับความ
1

จุลชีพ ชินวรรโณ, "นโยบายต่างประเทศของในช่วงสงครามเย็น," ใน ห้ าทศวรรษการต่างประเทศไทย: จากความขัดแย้ งสูค่ วาม

ร่วมมือ(กรุ งเทพฯ: ภาควิชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้ า 135.

14
ช่วยเหลือจากทางการไทย และในเวลาต่อมากลายเป็นประเด็นสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ การปราบปรามชนกลุม่ น้ อยอย่างรุนแรงของรัฐบาล
SLORC เพื่อยึดครองพื ้นที่และกาจัดกองกาลังและฐานที่มนั่ ของชนกลุม่ น้ อย จากปี ค.ศ. 1988 ซึ่ง
เป็ นระยะเวลาทีเ่ กิดการร่วมลงทุนระหว่างไทย-เมียนมาร์ มีการสร้ างถนนและตัดต้ นไม้ สภาพป่ า
เริ่มเปลีย่ นไป ทาให้ รฐั บาล SLORC สามารถปราบปรามชนกลุม่ น้ อยได้ สะดวกและง่ายขึ ้น กลุม่
คนเหล่านีจ้ าต้ องหนีภยั และพากันอพยพหลัง่ ไหลเข้ ามาในเขตประเทศไทยเป็ นจานวนมาก การเข้ า
มาของชนกลุม่ น้ อย จึงอยูใ่ นฐานะ “ผู้หนีภยั จากการสู้รบ” (Displaced Persons from Fighting)
ซึ่งเหตุการณ์อพยพครัง้ นี ้ไม่ได้ เกิดเพียงครัง้ เดียว แต่เกิดตามมาอีกหลายครัง้ และจานวนผู้อพยพก็
มีเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง2
เหตุการณ์การสู้รบภายในประเทศระหว่างกองกาลังทหารเมียนมาร์กับชนกลุม่ น้ อย แม้ วา่
รัฐบาลไทยไม่เข้ าไปแทรกแซงแต่ประเทศไทยก็ได้ รับผลกระทบจากการอพยพหนีภยั การสู้รบของ
ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้เป็ นอย่างมาก และก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับการ
รุกล ้าดินแดนเข้ ามาในฝั่งไทยของกองทหารเมียนมาร์ เพื่อปราบปรามกองกาลังชนกลุม่ น้ อย ที่มกั
หลบหนีเข้ ามาอยู่ในฝั่งไทย รัฐบาล SLORC มองว่าไทยใช้ นโยบายกันชน (buffer policy) ให้ ความ
ช่วยเหลือ ที่พกั พิง และใช้ ชนกลุม่ น้ อยเป็ นกันชน เพื่อผลประโยชน์ด้านความมัน่ คง
การหลัง่ ไหลเข้ ามาของผู้อพยพจากเมียนมาร์ ทาให้ รฐั บาลไทยจาเป็ นต้ องดูแลชนกลุม่
น้ อยผู้ลี ้ภัยด้ วยเหตุผลด้ านมนุษยธรรม โดยการตังศู
้ นย์อพยพตามแนวชายแดน ให้ การดูแล
ช่วยเหลือในด้ านเครื่องอุปโภคบริโภคถือว่าเป็ นภาระอันหนักหน่วงที่รัฐบาลต้ องแบกรับทัง้
ค่าใช้ จ่าย สถานที่พกั พิง และความปลอดภัยให้ คนกลุม่ นี ้ ปฏิกิริยาของรัฐบาลเมียนมาร์เฝ้าดู
ปฏิบตั ิการของรัฐบาลไทยด้ วยท่าทีที่คอ่ นข้ างพอใจ รัฐบาลเมียนมาร์เองก็มีท่าทีที่ดตี อ่ รัฐบาลไทย
ด้ วยเช่นกัน
รัฐกันชน (buffer state) เป็ นคานิยามเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องของการถ่วงดุล
อานาจ (balance of power) ของรัฐมหาอานาจที่ใช้ รัฐเล็กหรือรัฐที่ออ่ นแอกว่าที่ตงอยู
ั ้ ่ตามแนว
ชายแดน เป็ นพื ้นที่กนั ชนระหว่างกัน หากวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็น
รัฐบาลไทยดาเนินนโยบายกันชน ใช้ พื ้นที่ตะเข็บชายแดนเป็ นที่พกั พิงของชนกลุม่ น้ อย ทังกลุ
้ ม่ รัฐ
มอญใหม่ NMSP กลุม่ กะเหรี่ยง KNU และกลุม่ ก๊ กมินตัง๋ KMT ให้ เป็ นป้อมปราการของไทย เพื่อ
ป้องกันการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อมาถึงรัฐบาลพล.อ. ชาติชาย ประเด็นความ

2

พรพิมล ตรี โชติ, ไร้แผ่นดิ น: เส้นทางจากพม่าสูไ่ ทย (กรุ งเทพ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548), หน้ า 50.
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มัน่ คงมีความสาคัญลดลงไป การดูแลผู้ลี ้ภัยชนกลุม่ น้ อยเป็ นไปตามหลักมนุษยธรรม ที่รัฐบาลต้ อง
แบกรับภาระค่าใช้ จ่าย สถานที่พกั พิง และความปลอดภัย3 แต่ปัญหาที่ตามมาของผู้ลี ้ภัย เมื่อเข้ า
มาในประเทศไทยแล้ ว ก็หาลูท่ างประกอบอาชีพ ทากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งทาให้ เกิด
ปัญหาด้ านอื่นตามมา ทังด้
้ านสังคม จิตวิทยา ยาเสพติด และอาชญากรรม ส่งผลรัฐบาล SLORC
กล่าวประณามรัฐบาลไทย ว่าสนับสนุนให้ ใช้ ดินแดนไทย เป็ นฐานปฏิบตั ิการก่อการร้ าย และโจมตี
กิจการภายในของเมียนมาร์ ซึ่งถือว่าเป็ นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาร์อยู่นนั่ เอง
จากท่าทีและทัศนคติของรัฐบาลเมียนมาร์ตอ่ เหตุการณ์ข้างต้ น รัฐบาลไทยในช่วงปี
ค.ศ. 1988-ค.ศ. 1993 ได้ ดาเนินนโยบายเกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อย ผู้หนีภยั จากการสู้รบจากเมียนมาร์
ผู้หลบหนีเข้ าเมืองสัญชาติเมียนมาร์และอื่น ๆ ดังนี ้ รัฐบาล พล.อ. ชาติชาย จึงได้ ประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อย ผู้หนีภยั จากการสู้รบในเมียนมาร์ เพื่อใช้ เป็ นมาตรการสกัดกัน้ ผลักดันผู้
อพยพ และหลบหนีเข้ าเมือง ควบคุมประชาชนสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ ามาซื ้อเครื่องอุปโภคบริโภค
ในเขตประเทศไทย ควบคุมผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ ามาตังรกรากในเขตไทย
้
การใช้
มาตรการผ่อนผันการทางานของผู้อพยพ4 และในปี ค.ศ. 1988 ทังสองรั
้
ฐบาลยังได้ ลงนามบันทึก
ความเข้ าใจด้ วยการจัดตัง้ คณะกรรมการชายแดนไทยส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมาร์ (The Regional
Border Committee-RBC) ด้ วยความมุง่ หวังที่จะแก้ ปัญหาความมัน่ คงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ร่วมกัน ยุครัฐบาลพล.อ. ชาติชายถือเป็ นความสาเร็จของรัฐบาล SLORC ที่สามารถโน้ ม
น้ าวไทยให้ ปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่างประเทศของเมียนมาร์ได้
ทาให้ ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินและเย็นชาระหว่างกันในช่วงต้ นทศวรรษที่ 1980 แปรเปลีย่ นเป็ น
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดและเหนียวแน่น โดยเฉพาะทางด้ านเศรษฐกิจ5
ในยุคของนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปั นยารชุน (ค.ศ. 1991-ค.ศ. 1992) มุ่งให้ ความร่วมมือ
กับเมียนมาร์ทางด้ านเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์อยู่ในระดับดี แต่ก็ไม่สามารถหยุดยังการ
้
เข้ ามาของผู้หนีภยั จากเมียนมาร์ ได้ ซึ่งไม่ได้ มีเพียงชนกลุ่มน้ อยอีกต่อไป แต่มีประชากรเมียนมาร์
แท้ เข้ ามามากขึ ้น เนื่องจากปัญหาด้ านเศรษฐกิจ จึงเป็ นปัญหาใหม่ของไทยที่ต้องแบกรับภาระเพิ่ม
มากขึน้ โดยไม่มีน โยบายชัด เจนในการแก้ ไขปั ญหา ยังคงควบคุมผู้ห นีภัยให้ อยู่ในพืน้ ที่พักพิง

3

สมโชค สวัสดิรักษ์ , ความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี ่ยง(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540), หน้ า 6.

4

คณะที่ปรึกษาการข่าว. "เรื่ องปั ญหาชายแดนด้ านตะวันตก." จัดทาโดย สานักนายกรัฐมนตรี กรุ งเทพฯ: 2535.
พรพิมล ตรี โชติ, "การต่างประเทศพม่า: ปฏิ สมั พันธ์ กบั ประเทศเพือ่ นบ้านและชนกลุ่มน้อย,"(กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา

5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 135.
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รัฐ บาลต้ องแสวงหาความร่ วมมื อจาก องค์ก รพัฒนาเอกชน หรื อ NGOs (Non-Government
Organizations) เข้ าไปช่วยเหลือด้ านความเป็ นอยู่และด้ านสาธารณสุข6
กองกาลังชนกลุม่ น้ อยและกลุม่ ผู้ลี ้ภัย เป็ นประเด็นที่ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
เมียนมาร์ตงึ เครียดขึ ้นมาอีกครัง้ เพราะรัฐบาล SPDC (the State of Peace and Development
Council) หวาดระแวงว่าไทยสนับสนุนกองกาลังชนกลุม่ น้ อย และกลุม่ ผู้ลี ้ภัยทางการเมืองที่มีทงั ้
นักศึกษา และนักการเมือง ให้ เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ เมื่อรัฐบาลยุคนายชวน หลีกภัย สมัยแรก
(ค.ศ. 1992-ค.ศ. 1994) มีนโยบายต่างประเทศแตกต่างจากรัฐบาลยุคก่อน รัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนที่ชดั เจนว่ายึดมัน่ และส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย เน้ นย ้าให้ เห็นว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศประชาธิปไตย ดังนัน้ ความสัมพันธ์ที่มีตอ่ เมียนมาร์ จึงเป็นไปอย่างห่าง
เหินและเย็นชา แต่หนั ไปใกล้ ชิดกับชนกลุม่ น้ อยมากขึ ้น7 นโยบายต่างประเทศของไทยสร้ างความ
ไม่พอใจให้ กบั รัฐบาลเมียนมาร์หลายกรณี อย่างเช่น การอนุญาตให้ คณะผู้รับรางวัลโนเบล สาขา
สันติภาพ 7 คน เดินทางมาเยือนไทยเรียกร้ องให้ ปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี และเยี่ยมสถานพักพิง
กลุม่ นักศึกษา และนักการเมืองที่เข้ ามาลี ้ภัยในไทย หรือการประชุมอาเซียนระดับภูมิภาคที่ไทย
เป็ นเจ้ าภาพ รัฐบาล SPDC กล่าวหาว่าไทยวิจารณ์กิจการภายในของเมียนมาร์ ในประเด็นสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ ในทัศนะของรัฐบาล SPDC รัฐบาลชวน 1 ต้ องการเอาใจชาติตะวันตก ประเทศไทย
จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของโลกตะวันตก และมีเจตนาแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาร์ 8
รัฐบาล SPDC ค่อนข้ างแน่ใจว่ารัฐบาลชวนให้ การสนับสนุนกองกาลังชนกลุม่ น้ อย และยังคง
นโยบาย”รัฐกันชน” เหมือนเดิม9 แม้ ผ้ นู าไทยเริ่มมีจดุ ยืนแข็งกร้ าวมากขึ ้น แต่ก็ไม่ละทิ ้งนโยบาย
เกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์ โดยรวมเอาประเด็นการโน้ มน้ าวทางการเมืองและเศรษฐกิจเข้ าไปด้ วยกัน
สถานการณ์ชนกลุม่ น้ อยและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ กลับเลวร้ ายลงไปอีก ยุคนาย
ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 (ค.ศ. 1999-ค.ศ. 2001) เมื่อมีกลุม่ นักศึกษาจานวน 5
คน ยึดสถานทูตเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ เรียกร้ องให้ รัฐบาล SPDC ปล่อยตัวนักโทษการเมือง และ

6
7

ไร้แผ่นดิ น: เส้นทางจากพม่าสูไ่ ทย(กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548), หน้ า 51-56.
Pavin Chachawanpongpun, A Plastic Nation: The Course of Thainess in Thai-Burmese Relation(Maryland:

University Press of America, 2005), p. 58.
8

Human Rights Watch. "Unwanted and Unprotected: Burmese Refugees in Thailand."[Online] Available from:

http://www.hrw.org/legacy/reports98/thai/.
9

พรพิมล ตรี โชติ, การดาเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์ กบั ชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ไทย-พม่า

(กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2546), หน้ า 173-74.

17
ให้ ประชุมรัฐสภาจัดตังรั้ ฐบาลพลเรือน ต่อมาก็มกี องกาลังชนกลุม่ น้ อย กลุม่ ทหารพระเจ้ า (God’s
Army) จานวน 10 คน บุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี และได้ ถกู สังหารไปในที่สดุ มาตรการของรัฐบาล
ไทยในการจัดการกับสถานการณ์ทงสองครั
ั้
ง้ แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง ชี ้ให้ เห็นว่านโยบายของไทยต่อ
เมียนมาร์ไม่มีความคงเส้ นคงวาและไม่มีจดุ ยืนที่แน่นอน มักผันแปรไปตามฝ่ ายที่ตนได้ ประโยชน์
ปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตังแต่
้ หลังยุคสงครามเย็นเป็ นต้นมา
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ซึง่ พอสรุปได้ วา่ เกิดจากปัจจัย 3 ประการคือ 1) ความวุน่ วายทาง
การเมืองภายในของเมียนมาร์ การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้ องประชาธิปไตย การสู้รบปราบปรามกอง
กาลังชนกลุม่ น้ อย 2) พัฒนาการของการผลิตยาเสพติดรูปแบบใหม่ มาเป็ นยาบ้ ามีความเชื่อมโยง
กับชนกลุม่ น้ อย คนในท้ องถิ่นและรัฐบาลทังสองประเทศ
้
3)เกิดจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจทัง้
ระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคนี ้ การถูกคว่าบาตรจากสหรัฐ การขยาย
บทบาทหน้ าที่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กบั ประเทศในในกลุม่ อาเซียน การลงทุน
จานวนมหาศาลและความสัมพันธ์กบั ไทย10
นโยบายต่างประเทศของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงมากในยุคของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร
ส่งผลมาถึงนโยบายต่อชนกลุม่ น้ อยด้ วย โดยเน้ นนโยบายความสัมพันธ์เชิ งก้ าวหน้ า (forward
Engagement) ต้ องมุง่ เน้ นสร้ างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืน ผ่านการให้ ความช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ
เป็ นสาคัญ ด้ วยแนวคิดที่วา่ การจะเข้ าสูก่ ระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ ประเทศเพื่อนบ้ า น
นันต้
้ องผ่านกระบวนการซ่อม หรือแก้ ปัญหาที่ทาให้ ความสัมพันธ์สนั่ คลอนให้ หมดไปก่อน
อุปสรรคปัญหาที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณจาเป็ นต้ องแก้ ไข คือ กองกาลังกลุม่ ชนกลุม่ น้ อยบริเวณ
ชายแดนไทย ผู้หนีภยั จากการสู้รบ ซึ่งมีจานวนเกือบสองแสนคน ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
แรงงานเถื่อนที่เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และทางานกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทังที
้ ่ขึ ้น
ทะเบียน และไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน และยาเสพติดที่ผลิตในบริเวณสามเหลีย่ มทองคา และคาบเกี่ยวกับ
ดินแดนในเขตรัฐฉานของเมียนมาร์ โดยกองกาลังชนกลุม่ น้ อยว้ าแดง11 จากปัญหาดังกล่าว
ปัญหาหนักที่สร้ างความกังวลให้ กบั รัฐบาลอย่างมาก คือการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือยาบ้ า
เพราะกองกาลังว้ าแดง UWSA เป็ นมิตรกับรัฐบาล SPDC ในขณะที่กองกาลังกะเหรี่ยง KNU และ
กองกาลังไทยใหญ่ SSA เป็ นฝ่ ายตรงกันข้ ามกับรัฐบาล SPDC และไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับ ยาเสพติด
10

Pitch Pongsawat, "Border Partial Citizenship, Border Towns, and Thai-Myanmar Cross-Border Development: Case

Studies at the Thai Border Towns." Doctoral dissertion, City and Regional Planning in the Graduate Division, University
of California, Berkeley, 2007, p. 117.
11

พรพิมล ตรี โชติ, เรื่ องเดิม, หน้ า 184.
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การดาเนินนโยบายต่างประเทศจึงต้ องระมัดระวังและรอบคอบ เป็ นเรื่องที่คอ่ นข้ างละเอียดอ่อน
อย่างมากต่อความสัมพันธ์ไทยกับรัฐบาล SPDC 12
ปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนทางภาคเหนือ กองทัพเมียนมาร์ร่วมกับกองกาลังว้ าแดง
UWSA ปราบปรามกองกาลัง SSA ได้ ลว่ งล ้าอธิปไตยของรัฐไทย จนเกิดการปะทะกัน ทาให้
รัฐบาล SPDC เข้ าใจผิดว่าไทยสนับสนุนกองกาลัง SSA จึงสัง่ ปิ ดพรมแดนท่าขี ้เหล็ก ส่งผลกระทบ
ต่อการค้ าชายแดน พ.ต.ท. ทักษิ ณ เดินทางไปเยือนเมียนมาร์ เพื่อแสดงความจริงใจและยุติความ
เข้ าใจผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น13 ส่วนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลต่อเมียนมาร์และชนกลุม่ น้ อยสร้ าง
ความขัดแย้ งกับกองทัพไทย ที่มีท่าทีแข็งกร้ าวต่อปัญหาชายแดน แต่ละฝ่ ายมีความเข้ าใจถึง
ความสาคัญและความรุนแรงของสถานการณ์แตกต่างกัน รัฐบาลเห็นว่าการปราบปรามกองกาลัง
SSA ของทหารเมียนมาร์เป็ นปัญหาการเมืองภายในของเมียนมาร์ ไม่ใช่ปัญหาระหว่างรัฐบาลของ
ทังสองประเทศ
้
ในปี ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2002 สถานการณ์ความขัดแย้ งตามแนวชายแดนไม่มีท่าทีจะ
ยุติลง แต่กลับมีแนวโน้ มรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ นโยบายของกองทัพกลับกระตุ้นให้ รัฐบาล
เมียนมาร์เกิดความหวาดระแวงไทยว่าสนับสนุนกองกาลัง SSA อย่างกรณี การเคลื่อนย้ ายกาลัง
พลครัง้ ใหญ่ของกองทัพไทยไปซ้ อมรบในจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ เป็ นเหตุให้ รฐั บาล SPDC
ประท้ วงจนต้ องยุตกิ ารซ้ อมรบก่อนกาหนด พ.ต.ท. ทักษิ ณ ไม่พอใจและเห็นว่านโยบายของ
กองทัพทาลายความสัมพันธ์อนั ดีทางทูต พ.ต.ท. ทักษิณ ต้ องการยุติปัญหา จึงประกาศยกเลิก
นโยบาย “รัฐกันชน” แม้ จะถูกหลายฝ่ ายโจมตีวา่ เป็นการยอมรับว่าไทยมีนโยบายกันชนจริง ไม่เป็ น
ผลดีตอ่ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี ้ ภัยคุกคามร้ ายแรงที่สง่ ผลกระทบต่อไทย
อย่างมาก คือการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้ า รัฐบาลได้ ประกาศให้ เป็ นวาระ
แห่งชาติ การระบุให้ ทหารเมียนมาร์เข้ ามาอยู่ตามแนวชายแดนไทยเท่ากับว่าไทยยอมรับนโยบาย
การปราบปรามชนกลุม่ น้ อยของรัฐบาล SPDC และไม่ให้ ความสาคัญต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากข้ อมูลดังกล่าว ผู้วิจัย ต้ องการศึก ษาว่าการใช้ แนวทางเศรษฐกิ จนาการทหารเป็ น
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์กบั รัฐบาล SPDC และชน
กลุ่มน้ อยของเมียนมาร์ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้ งตามแนวชายแดนยังคงดาเนินอยู่ จะ
ส่งผลต่อความสัมพัน ธ์ ต่อชนกลุ่มน้ อยอย่ างไร ปั จ จัย ที่ ทาให้ พ.ต.ท. ทัก ษิ ณ ประกาศยกเลิ ก
นโยบายรัฐกันชน แต่ยัง คงให้ การสนับสนุนกองกาลัง SSA อย่างไม่เปิ ดเผย ทัง้ ที่เป็ นปรปั กษ์ กบั
12
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พรพิมล ตรี โชติ, "การต่างประเทศพม่า: ปฏิสมั พันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ านและชนกลุม่ น้ อย," หน้ า 125-61.
ลลิลทิพย์ ครู รุ่งโรจน์รัตน์, "นโยบายไทยต่อพม่า: ศึกษานโยบายรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2547)" (จุฬาลงกรณ์
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รัฐบาล SPDC ผลการดาเนินนโยบายต่างประเทศดังกล่า วส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาร์และชนกลุม่ น้ อยอย่างไร รวมถึงการบริหารงานภายในของประเทศอย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อนโยบายของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิ ณต่อชนกลุม่ น้ อยตาม
แนวชายแดน
3) เพื่อวิเคราะห์เหตุผลที่ทาให้ รฐั บาลพ.ต.ท. ทักษิณยังคงรักษาความสัมพันธ์กบั ชนกลุม่
น้ อยบางกลุม่ ที่เป็นปฏิปักษ์ ตอ่ รัฐบาลเมียนมาร์
4) เพื่อวิเคราะห์วา่ ปัจจัยชนกลุม่ น้ อยส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์อย่างไร
1.3 สารวจวรรณกรรม
ในการส ารวจงานทางวิ ช าการและบทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งานวิ จัย เรื่ อ ง “นโยบาย
ต่างประเทศของไทยต่อชนกลุ่มน้ อยจากเมียนมาร์ ” ฉบับนีผ้ ้ วู ิจัยได้ ศึกษาผลงานที่เกี่ยวกับ งาน
วิชาการและบทความที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1.3.1 งานวิชาการและบทความที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายต่ างประเทศของไทย และนโยบาย
ของรัฐไทยต่ อชนกลุ่มน้ อย
งานที่เกี่ยวข้ องกับชนกลุม่ น้ อยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงภูมิหลังของชนกลุ่มน้ อยที่อาศัย อยู่ใน
เมียนมาร์ ในประเด็นลักษณะภูมิประเทศที่ชนกลุม่ น้ อย แต่ละกลุม่ ตังถิ
้ ่นฐานอยู่ วิถีชีวิต ลักษณะ
โครงสร้ างทางสังคมและการปกครอง ปั จ จัย ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับรัฐบาลเมียนมาร์ การ
อพยพจากเมียนมาร์มาสูไ่ ทย ความสัมพันธ์ในอดีต-ปัจจุบนั ระหว่างชนกลุม่ น้ อยกับไทย ท่าทีของ
สังคมไทย รัฐบาลไทยต่อชนกลุม่ น้ อยผู้หนีภยั จากการสู้รบนี ้ แนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลไทย
โดยจะเน้ นศึกษาชนกลุม่ น้ อยจากเมียนมาร์ 3 กลุม่ คือ กะเหรี่ยง มอญ และไทใหญ่
ผลงานของพรพิมล ตรีโชติ ในหลาย ๆ เรื่อง ทังหนั
้ งสือและรายงานการวิจยั อาทิอาทิ “ไร้
แผ่นดิน: เส้ นทางจากพม่าสู่ไทย”14 “การต่างประเทศพม่า: ปฏิสมั พันธ์กับเพื่อนบ้ านและชนกลุม่
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พรพิมล ตรี โชติ, ไร้แผ่นดิ น: เส้นทางจากพม่าสูไ่ ทย.
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น้ อย”15 และรายงานการวิจยั เรื่อง“การดาเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กบั ชน
กลุม่ น้ อย และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า ค่อนข้ างให้ รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ไว้ มากพอสมควร ในมิติที่เกี่ยวข้ องกับชนกลุ่มน้ อยก็ มีหลายผลงานที่ มี
ข้ อมูลครอบคลุมมาตัง้ แต่ปี ค .ศ.1988-ค.ศ. 2006 การให้ รายละเอียดของเหตุก ารณ์ต่าง ๆ ไป
ตามลาดับ ของทัง้ สองรัฐบาล และชนกลุ่มน้ อยจากเมียนมาร์ รวมทัง้ นโยบายของรัฐไทยที่มีต่อ
รัฐ บาลที่ ย่ างกุ้งและชนกลุ่มน้ อย อธิ บ ายถึ งพัฒนาการของปั ญ หาและนโยบายของไทยที่แปร
เปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ ดี แ ละชั ด เจน แต่ ง านเขี ย นเหมื อ นการเล่ า เรื่ อ งเชิ ง
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะที่การเสนอมุมมองและการ
คิดวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังน้ อยเกินไป
Arne Kislenko เรื่ อง “Bending with the Wind: The Continuity and Flexibility of Thai
Foreign Policy”16 ผู้เ ขีย นได้ วิเ คราะห์น โยบายต่างประเทศของไทย ตัง้ แต่ครัง้ ยังเป็ น สยามมา
จนถึงความเป็ นรัฐสมัยใหม่ (modern State) หรื อ“รัฐไทย” เปรียบเทียบ นโยบายต่างประเทศไทย
เหมือน “ต้ นไผ่ที่ลไู่ ปตามแรงลม มีรากที่แข็งแรง แม้ กระแสแรงลมจะพัดพาไปทางใด ก็ลตู่ ามไปนัน้
ไม่หักโค่นล้ มลงไปได้ ” นอกจากนี ้ นโยบายต่างประเทศไทยได้ ถูกกาหนดเพื่อปกป้องความเป็ น
อิสระของชาติในระดับภูมิภาค คนไทยยังได้ ผสมผสานทังความรอบคอบ
้
(prudence) หลักปฏิบัติ
(pragmatism) ที่ได้ ยึดถือมา และการฉกฉวยโอกาสอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม (cynical opportunism)
ผู้เขียนได้ วเิ คราะห์นโยบายต่างประเทศรัฐบาลพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ ว่าเป็ น
จุดเริ่มต้นของนโยบายเกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์ (constructive engagement) หรือแนวคิดเรื่อง
“เปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้ า” ว่าเป็นนโยบายที่มีผลประโยชน์แอบแฝง เพราะผู้นามีการ
ดาเนินนโยบายรักษาและเอื ้อประโยชน์ให้ กบั พวกพ้ อง ซึ่งเป็ นกลุม่ ทหารที่มีความใกล้ชิด กลุม่
ธุรกิจต่าง ๆ รวมทังธุ
้ รกิจด้ านมืด แนวความคิดในเรื่องนี ้เป็นผลมาจาก “ระบบรัฐศักดินา” ของไทย
ที่เริ่มมาตังแต่
้ สมัยกรุงสยามที่กลุม่ ผู้นาชนชันสู
้ งในสังคม ทังราชวงศ์
้
และกลุม่ ทหาร มักมีสว่ น
สาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศ เพื่อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์แห่งตน
ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึงต้ นปี ค.ศ. 1990 ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มาก ทาให้ ไทยถูกมองว่า เป็ น “มังกรตัวเล็ก ๆ ของเอเชีย” เป็ นช่วงที่ไทยต้ องการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก สร้ างความตึงเครียดในความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน ทัง้
15
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กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ เพราะประเทศเหล่านี ้เห็นว่ารัฐบาลไทยเริ่มใช้ การเป็ น
รัฐบาลที่มีความชอบธรรม ในการเสี่ยงทาธุรกิจด้ านมืดในประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น การทาประมง
ป่ าไม้ และทาเหมืองแร่ ทาให้ ประเทศเพื่อนบ้ าน เกิดความกังวลใจว่าไทยวางแผนที่จะใช้ ลทั ธิลา่
อาณานิคมทางวัฒนธรรมเข้ ามาครอบงา
ปี ค.ศ. 1990 เกิดการปฏิรูปการเมืองไทย ประชาชนเริ่มมีจิตสานึกทางการเมืองเพิ่มมาก
ขึ ้น ทาให้ คนไทยเริ่มสนใจกับสภาพความรุนแรงที่ทหารเมียนมาร์กระทาต่อชนกลุม่ น้ อย แต่ก็มี
นักการเมืองไทยบางคนมีมมุ มองแตกต่างออกไป คือ มองเห็นความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจ เม็ดเงิน
จานวนมหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ในเมียนมาร์ โดยยอมแลกเปลีย่ น
กับการที่ไทยจะต้ องช่วยเหลือสนับสนุนชนกลุม่ น้ อย ดังนันการค้
้
าได้ กลายมาเป็ นส่วนสาคัญใน
นโยบายต่างประเทศของไทย ตังแต่
้ ยคุ ของพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั
นโยบายปฏิสมั พันธ์เชิงสร้ างสรรค์ได้ ถกู ทดสอบอย่างจริงจังจากรัฐบาลเมียนมาร์ ให้ ไทยต้ อง
ตัดสินใจยกเลิกการสนับสนุนชนกลุม่ น้ อย บีบบังคับทางอ้ อมให้ ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้ยอมสวามิภกั ดิ์
ต่อรัฐบาลที่ย่างกุ้ง และการวิกฤตเศรษฐกิจปี ค.ศ. 1997 ทาให้ รัฐบาลไทยเริ่มตระหนักถึงการ
เพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรชนกลุม่ น้ อย ผู้นาไทยเริ่มมีจดุ ยืนที่แข็งกร้ าวขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่ละทิ ้ง
นโยบายปฏิสมั พันธ์เชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งต่อมา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ลดบทบาทของกองทัพ จนมี
ความขัดแย้ งกันเพราะนโนบายต่างประเทศคานึงถึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ผลงานวิชาการของ Pavin Chachawanpongpun ในเรื่อง “A Plastic Nation: The
Course of Thainess in Thai-Burmese Relations”17 เป็นการวิเคราะห์นโยบายของไทยต่อเมียน
มาร์ ตังแต่
้ ยคุ สงครามเย็น โดยใช้ ความสัมพันธ์ของชนกลุม่ น้ อยเป็นกันชน สนับสนุนชนกลุม่
น้ อยให้ ตอ่ ต้ านรัฐบาลทหารเมียนมาร์ และอาศัยชนกลุม่ น้ อยต่อต้ านคอมมิวนิสต์ มีหน้ าที่เหมือน
เป็ นป้อมปราการป้องกันภัยคุกคามภายนอกให้ รฐั ไทย ต่อมาผู้มีอานาจไทยผลักตัวเองออกจากชน
กลุม่ น้ อยเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจจานวนมหาศาลตามข้ อเสนอของรัฐบาลเมียนมาร์ ปัจจัยที่
ทาให้ ไทยเลือกดาเนินนโยบายรัฐกันชนมาจากอิทธิพลการเมืองภายในประเทศที่ถกู ครอบงาจาก
ฝ่ ายกองทัพ รัฐบาลทหารไทยของไทยสร้ างลัทธิจกั รวรรดินิยมต่อประเทศเพื่อนบ้ าน รักษา
ภาพลักษณ์ความเป็ นศัตรูดงเดิ
ั ้ มเอาไว้ เพื่อซ่อนเร้ นผลประโยชน์เชิงอานาจของตน ขณะเดียวกันก็
สร้ างอาณานิคมภายในผ่านกระบวนการหล่อหลอมความเป็ นไทย (Thainess) ผู้เขียนได้ วิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาร์ยคุ หลังสงครามเย็นตังแต่
้ รัฐบาลพลเอกชาติชายจนถึง

17

Chachawanpongpun, A Plastic Nation: The Course of Thainess in Thai-Burmese Relation.
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รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ ได้ อย่างเฉียบคม และมีเหตุผลในแง่มมุ ที่ไม่คอ่ ยปรากฏในงานวิชาการภาค
ภาษาไทย
Paul Battersby ได้ กล่าวถึงการดาเนินนโยบายต่างประเทศไทยต่อเมียนมาร์ ที่สง่ ผล
กระทบต่อชนกลุม่ น้ อย ในงานเขียน เรื่อง “Border Politics and the Boarder Politics of
Thailand’s International Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism”18 ว่า
จากปี ค.ศ. 1988 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ถือเอาการเยือน
เมียนมาร์ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้ างสัมพันธภาพยุคใหม่กับรัฐบาลที่
ย่างกุ้ง และเปิ ดเส้นทางการทูตเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ธุรกิจไทยเข้ าไปแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของกองทัพเมียนมาร์ และจุดเปลี่ยนที่สาคัญคือการ
ประกาศนโยบาย “เกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์” ซึ่งเป็ นนโยบายใหม่ตอ่ รัฐบาลเมียนมาร์ของคณะ
รัฐบาลประชาธิปไตยชุดใหม่ นัยที่สาคัญคือการยกเลิกการสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยที่อยู่ตามแนว
รัฐบาลประชาธิปไตยชุดใหม่ นัยที่สาคัญคือการยกเลิกการสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยที่อยู่ตามแนว
ชายแดน จากที่เคยเห็นอกเห็นใจกลุม่ ที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลเมียนมาร์ในยุครัฐบาลไทยชุดก่อน ๆ
เหตุการณ์ที่สะท้ อนให้ เห็นชัดเจนว่าไทยหันเข้ าหารัฐบาลเมียนมาร์ที่เป็ นศัตรูกช็ นกลุม่ น้ อย คือ ใน
ปี ค.ศ. 1997 ที่ไทยถูกประณามจากประชาคมโลก เพราะรัฐบาลไทยปฏิเสธที่จะให้ ชายชาว
กะเหรี่ยงคริสต์เข้ ามาในเขตแดนไทย ที่ปะทะกับกะเหรี่ยงพุทธที่แตกแยกกันหันเข้ าร่วมกับกอง
กาลังทหารเมียนมาร์ตอ่ สู้กบั มิตรเก่าของตน แต่กองทัพไทยกลับแสดงความลังเลใจที่จะขับไล่ทงั ้
สองกลุม่ ออกไป แต่กลุม่ กะเหรี่ยงพุทธกลับให้ ความช่วยเหลือและให้ ที่หลบภัย ปล่อยให้ มกี ารต่อสู้
กันระหว่างกลุม่ กะเหรี่ยงคริสต์และกองกาลังเมียนมาร์อย่างอิสระ โดยไม่ได้ ให้ ความคุ้มครอง
ความปลอดภัยอีกต่อไป
Duan Ying ในบทความเรื่อง “Koumintang Soldiers and Thai Descendants in
Northern Thailand: An Ethnographic Study”19 ได้ วิเคราะห์ให้ เห็นถึงการดาเนินนโยบายรัฐกัน
ชนของไทยในช่วงสงครามเย็นในแถบชายแดนภาคเหนือ โดยใช้ กองกาลังก๊ กมินตัง๋ KMT เพื่อ
ต่อต้ านภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยจาแนกปฏิบตั ิการณ์ ความร่วมมือของกองกาลังKMTเข้ ามาสู่
ประเทศไทยในแต่ละทศวรรษตังแต่
้ ปีค.ศ. 1960-ค.ศ. 2006 ความสัมพันธ์ระหว่างกองกาลัง KMT
18

Paul Battersby, "Border Politics and the Boarder Politics of Thailand’s International Relations in the 1990s: From

Communism to Capitalism," Pacific Affairs 71(Winter 1998-1999): pp. 477-78.
19

Duan Ying, "Koumintang Soldiers and Thai Descendants in Northern Thailand: An Ethnographic Study," Journal of

Chinese Overseas 4(2006).
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กองทัพไทย จีนคณะชาติ และมีสหรัฐคอยช่วยเหลืออยูเ่ บื ้องหลัง เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์จากการ
ผลิตและการค้ ายาเสพติดที่เข้ ามาในดินแดนสามเหลีย่ มทองคาพร้ อมกับการอพยพมาจากจีน
แผ่นดินใหญ่ของกองกาลัง KMT
1.3.2 งานที่เกี่ยวข้ องกับชนกลุ่มน้ อยในเมียนมาร์
ในประเด็นลักษณะภูมิประเทศที่ชนกลุม่ น้ อย แต่ละกลุม่ ตังถิ
้ ่นฐานอยู่ วิถีชีวิต ลักษณะ
โครงสร้ างทางสังคมและการปกครอง ปัจจัยที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับรัฐบาลเมียนมาร์ การ
อพยพจากเมียนมาร์มาสูไ่ ทย ความสัมพันธ์ในอดีต-ปัจจุบนั ระหว่างชนกลุม่ น้ อยกับไทย ท่าทีของ
สังคมไทย รัฐบาลไทยต่อชนกลุม่ น้ อยผู้หนีภยั จากการสู้รบนี ้ แนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลไทย
โดยจะเน้ นศึกษาชนกลุม่ น้ อยจากเมียนมาร์ 3 กลุม่ คือ กะเหรี่ยง มอญ และไทยใหญ่
ผลงานของ Ashley South ในเรื่อง “Mon Nationalism and Civil War in Burma”20
เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดของชนกลุม่ น้ อยกับรัฐบาลไทย และความขัดแย้ งภายในระหว่าง
ชนกลุม่ น้ อยกับรัฐบาลเมียนมาร์ โดยเน้ นไปที่ชนกลุม่ น้ อยชาวมอญเป็นส่วนใหญ่ การเมืองภายใน
ชนชาติรัฐมอญ ปฏิสมั พันธ์กบั รัฐบาลทหารเมียนมาร์ และรัฐไทย เช่นเดียวกับผลงานของ Tom
Kramer ในเรื่อง “Ethnic Conflict and Dilemmas for International Engagement”21 ที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของชนกลุม่ น้ อยทังมอญ
้
และกะเหรี่ยงผ่านทางกองทัพไทยตามชายแดนทิศ
ตะวันตก กองกาลัง KNU มีความเข้ มแข็งในการสู้รบกับกองทหารเมียนมาร์ และมีอิทธิพลในเขต
ชายแดนด้ านตะวันตกของไทย กองกาลังKNUทาหน้ าที่เป็นกันชนให้ กบั ไทย ช่วยเหลือทหารไทย
เพื่อป้องกันการแผ่อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์เมียนมาร์ หรือ CPB มีจีนแผ่นดินใหญ่ให้ การ
สนับสนุน ผลประโยชน์ที่ชนกลุม่ น้ อยทังสองกลุ
้
ม่ ได้ รับจากไทยคือการค้ าชายแดน การสนับสนุน
ด้ านซื ้ออาวุธผ่านไทย และกล่าวถึงสถานการณ์การอพยพลี ้ภัยในไทย การบริหารจัดการ การ
ช่วยเหลือในศูนย์อพยพ Kramer ยังกล่าวถึงที่มาและเหตุผลของการปลูกฝิ่ น และเครือข่ายการค้ า
ยาเสพติดของกองกาลัง KMT ทาให้ ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ อื่นๆในรัฐฉานยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ ายา
เสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่เข้ าสูไ่ ทย

20

Ashly South, Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake(New York: RoutledgeCurzon

Taylor&Francis Group, 2003).
21

Tom Kramer, "Ethnic Conflict and Dilemma for International Engagement," in Trouble in the Triangle: Opium and

Conflict in Burma, ed. Martin Jelsma, Tom Kramer, and Pietje Vervest(Chiang Mai: Silkworm Books, 2005).
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Mary P. Callahan ในเรื่อง”Political Authority in Burmese Ethnic Minority States:
Devolution, Occupation and Coexistence”22 ได้ กล่าวถึงสาเหตุความไร้ เสถียรภาพภายใน
เมียนมาร์ การบริหารประเทศในยุคของนายอู นุ สาเหตุการทารัฐประหารของนายพลเน วิน
นโยบายการโดดเดีย่ วตนเองตามวิถีสงั คมนิยมเมียนมาร์ และผลของการดาเนินนโยบาย ประเด็น
ความขัดแย้ งหลังยุคสงครามเย็น การเรียกร้ องประชาธิปไตยและการถูกคว่าบาตรจากโลก
ตะวันตก
ผลงานของพรพิมล ตรีโชติ ที่กล่าวมาแล้ วในข้ อ 2.2 ก็มีรายละเอียดเรื่องการเมืองในเมียน
มาร์ตงแต่
ั ้ ยคุ การเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ จนถึงปัจจุบนั และวิเคราะห์ภมู ิหลังของชนกลุม่ น้ อย
แต่ละกลุม่ ได้ อย่างครอบคลุม
1.3.3 สถานการณ์ ชายแดนไทย-เมียนมาร์
ผลงานวิชาการของ Pitch Pongsawat เรื่อง” Border Partial Citizenship, Border
Towns, and Thai-Myanmar Cross-Border Development: Case Studies at The Thai Border
Towns”23 เป็ นการวิเคราะห์การเมืองและการปกครองของเมียนมาร์ สาเหตุความขัดแย้ ง การ
ปราบปรามกองกาลังชนกลุม่ น้ อยโดยผ่านกลุม่ KKY (Kwa Kwe Ye) ความสัมพันธ์ระหว่างชน
กลุม่ น้ อยกับรัฐไทย สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนซึ่งเป็ นเส้ นทางการหารายได้ ของชนกลุม่ น้ อยแต่ละกลุม่ นัยทางภูมิศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์การเมืองต่อการผลิตยาเสพติด กระบวนการลักลอบค้ ายาเสพติดตามแนวชายแดน
รัฐบาลเมียนมาร์กบั กองกาลังชนกลุม่ น้ อยที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยและเมียนมาร์ในการปราบปรามยาเสพติด
เช่นเดียวกับบทความของ Racha Aribarg เรื่อง Thai Border Town Businessmem and
The State: An examination of their influence on Thai Foreign Policy toward Burma”24 ที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในเมียนมาร์ ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจตกต่าจากการใช้ นโยบายที่
22

Mary P. Callahan, Political Authority in Burma's Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and

Coexistence(Singapore: ISEAS Publishing, 2007).
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Pongsawat, "Border Partial Citizenship, Border Towns, and Thai-Myanmar Cross-Border Development: Case

Studies at the Thai Border Towns."
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Racha Aribarg, "Thai Border Town Businessmen and the State: An Examination of Their Influence on Thai Foreign

Policy toward Burma" (Boston University, 2005).
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ผิดพลาด ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์หลังยุคสงครามเย็นตังแต่
้ สมัยนายกรัฐมนตรีพลเอก
ชาติชายจนถึงนายกรัฐมนตรี ชวน 2 วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทย ต่อเมียนมาร์ และชน
กลุม่ น้ อย ปัจจัยที่ทาให้ ความสัมพันธ์ของทังสองประเทศไม่
้
ก้าวหน้ า เหตุการณ์สาคัญที่นาไปสู่
ความขัดแย้ ง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้ า วิเคราะห์สถานการณ์ตามแนวชายแดนทังด้
้ านการ
เติบโตทางเศรษฐกิจการค้ าชายแดน การสู้รบและกระบวนการการค้ ายาเสพติด
อิมรอน มะลูลีน และคณะ รายงานการวิจยั เรื่อง “ความมัน่ คงและชนกลุม่ น้ อยตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า”25 วัตถุประสงค์ของการวิจยั ชิ ้นนี ้ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบนโยบายด้ านต่าง
ๆ ของรัฐบาลไทย ทังในด้
้ านการต่างประเทศ ความมัน่ คง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิ
มนุษยชน ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ไทยใหญ่ เน้ นการนาเสนอภาพรวมของนโยบายไทยในสมัย พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ต่อชนกลุม่ น้ อยจากเมียนมาร์นนั ้ ยังคงเป็นการสืบสานนโยบายที่ตอ่ เนื่องมาจาก
อดีต แต่มีการดาเนินนโยบายที่เป็ นรูปธรรมและจริงจังมากขึ ้น มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบและ
หน้ าที่ไปตามกระทรวงและหน่วยงานภาคราชการต่าง ๆ ตามความถนัดในการแก้ ไขปัญหาและ
รับมือกับผู้อพยพชนกลุม่ น้ อยที่เข้ ามาในรัฐไทย และยังคงมีการประสานความร่วมมือไปกับ
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ดังที่เคยปฏิบตั ิมา แต่รฐั บาล
ไทยได้ ลดและจากัดอานาจของเจ้ าหน้ าที่องค์การระหว่างประเทศลงไป เหลือเป็ นเพียงแค่ผ้ ู
สังเกตการณ์ ไม่มีสิทธิ์ในการพิจารณารับเข้ าผู้ลี ้ภัย การช่วยเหลือทุกอย่างต้ องผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐบาลไทย และร่วมกับกระทรวงมหาดไทย แต่รายงานการวิจยั นี ้ยังคงเป็นเพียงแค่การ
นาเสนอข้ อเท็จจริงในด้ านแนวทางของนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่ทางการไทยได้กาหนด
ออกมาเท่านัน้
กฤตยา อาชวนิจกุล รายงานการวิจยั เรื่อง “การจัดระบบคนไร้ รัฐ ในบริบทประเทศไทย”26
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดระบบคนไร้ รัฐ/ไร้ สญ
ั ชาติของรัฐไทยจากอดีตจนถึงปี
พ.ศ. 2553 ในด้ านการจัดระบบทะเบียนบุคคล การเลือกปฏิบตั ิตอ่ คนไร้ รัฐ/ไร้ สญ
ั ชาติ ยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบคุ คล สะท้ อนให้ เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลไทย ที่แปรเปลีย่ น
ไปตามการเพิ่มจานวนผู้อพยพชนกลุม่ น้ อย ในเขตจังหวัดที่ติดกับชายแดนไทย-เมียนมาร์ นโยบาย
ที่กาหนดออกมาใหม่นนค่
ั ้ อนข้ างเอื ้อประโยชน์ ให้ ชนกลุม่ น้ อย ให้ มีสทิ ธิในการเข้ ารับบริการขัน้
25

อิมรอน มะลูลีน และคณะ, "ความมัน่ คงและชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า,"[ออนไลน์], แหล่งที่มา:

http://www.senate.go.th/web-senate/research46/a001.htm.
26

กฤตยา อาชวนิจกุล, "การจัดระบบคนไร้ รัฐในบริบทประเทศไทย,"[ออนไลน์], (2011) แหล่งที่มา:

http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-06.pdf
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พื ้นฐานจากภาครัฐ จากนโยบายเดิมที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน ใช้ นโยบายการจัดการคน
เข้ าเมืองผิดกฎหมายเพื่อความมัน่ คงของรัฐ มาเป็ นนโยบายการจัดการคนไร้ รัฐ/ไร้ สญ
ั ชาติ เป็น
แนวทางที่เน้ นการรับมือและจัดการกับการอพยพของชนกลุม่ น้ อยที่เรือ้ รังมาจากอดีต ให้ เป็ นระบบ
และตรวจสอบได้ ง่ายและทัว่ ถึงมากกว่าจะเป็นการปฏิเสธหรือผลักดันกลับอย่างแข็งกร้ าวหรือ
จริงจัง
ผลงานของ Hazel J. Lang ในเรื่อง “Fear and Sanctuary: Burmese Refugees in
Thailand” 27 เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ ในประเทศไทย ค่อนข้ างให้ รายละเอียด
ได้ ครอบคลุมและลึกซึ ้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยปูพื ้นฐานให้ เข้ าใจถึงปรากฏการณ์
ภายในของเมียนมาร์ ทังมิ
้ ตดิ ้ านประวัตศิ าสตร์ การเมือง ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ที่นาไปสู่
ความขัดแย้ งจนกลายมาเป็ นสงครามการเมืองส่งผลกระทบข้ ามพรมแดนมาถึงรัฐไทย ชนกลุม่
น้ อยเหล่านี ้จะอพยพหนีภยั จากการสู้รบเข้ ามาในเขตแดนไทย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ไทย
ใช้ รับมือกับสถานการณ์ ปัจจัยและเหตุผลต่าง ๆ ที่ทาให้ ไทยเลือกจะไม่รับชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้ใน
ฐานะ “ผู้ลี ้ภัย” (refugee) เป็ นเพียงแค่ “ผู้เข้ าเมืองผิดกฎหมาย” (illegal immigrants) การดาเนิน
นโยบายที่แตกต่างกับการรับผู้ลี ้ภัยจากอินโดจีน ทังชาวลาวและกั
้
มพูชา การให้ ความสาคัญกับ
ปัญหาค่อนข้ างจะต่า (low-key) และการยึดหลักกฎหมายไทย ในการจัดการกับผู้อพยพชนกลุม่
น้ อย โดยไม่ยอมปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ สภาพปัญหาที่รัฐไทยได้ รับ
ผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ ามาดูแลรับผิดชอบกับปัญหาการอพยพของชนกลุม่ น้ อย สภาพ
การเมืองภายในค่ายผู้ลี ้ภัย การดาเนินนโยบายของไทยที่ยืดหยุน่ กับการจัดการกับกลุม่ คนเหล่านี ้
แนวการดาเนินนโยบาย “รัฐกันชน” ของรัฐบาลไทย ในขณะที่ไทยก็เริ่มฟื น้ ความสัมพันธ์กบั รัฐบาล
เมียนมาร์จนทาให้ ความสัมพันธ์ของทังสองฝ่
้
ายไม่ราบรื่น
ในเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ท่าทีการตอบโต้ ของรัฐบาลทังสองประเทศ
้
ทัศนะของฝ่ ายต่างๆต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-เมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อยได้ ศกึ ษาข้ อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น มติชน ข่าวสด
ผู้จดั การรายวัน The Nation ศึกษาจากบทความวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองจาก มติชนราย
สัปดาห์ สยามรัฐ เนชัน่ รายสัปดาห์ เป็ นต้น
จากผลงานที่กล่าวมา จะเห็นได้ วา่ ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์และชน
กลุม่ น้ อยตังแต่
้ ยคุ สงครามเย็น จนถึงปัจจุบนั สมัยรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
27

Hazel J. Lang, Fear and Sanctuary: Burmese Refugees in Thailand(New York: Cornell Southeast Asia Program

Publications, 2002).
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1.4 คาถามในการวิจัย
1) แนวทางเศรษฐกิจนาการทหารในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ
ส่งผล ต่อนโยบายที่มตี อ่ ชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์อย่างไร
2) อะไรเป็ นปัจจัยให้ รฐั บาลพ.ต.ท. ทักษิณประกาศยกเลิกนโยบาย “รัฐกันชน” บริเวณ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์แต่ก็ยงั สนับสนุนชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดนต่อไป
3) การดาเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิ ณ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ไทย-เมียนมาร์อย่างไร
1.5 สมมุตฐิ านการวิจยั
การใช้ แนวทางเศรษฐกิจและความมัน่ คง ในการดาเนินนโยบายสร้ างความสัมพันธ์ของ
รัฐบาลยุคพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลและชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
กันในเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิของฝ่ ายไทย
1.6 ขอบเขตในการวิจัย
วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลไทยยุคพ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร ต่อผู้อพยพชาวเมียนมาร์ ว่า
ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ นโยบายของไทยที่มีตอ่ ชนกลุม่ น้ อย และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
ไทย-เมียนมาร์
1.7 คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจยั
รัฐกันชน (buffer state) คือ รัฐขนาดเล็ก หรือรัฐอ่อนแอ (weak state) ที่ตงอยู
ั ้ ท่ ่ามกลาง
ความขัดแย้ งระหว่างรัฐมหาอานาจตังแต่
้ สองรัฐขึ ้นไป28
รัฐประหนึ่งกันชน (quasi-buffer state) คือ รัฐกันชนที่เปลีย่ นสถานะตนเองมาสูก่ ารเป็น
รัฐประหนึ่งกันชน มีนโยบายโน้ มเอียงเข้ าหาขัวอ
้ านาจฝ่ ายหนึ่งที่ถกู ตนกันชนไว้ 29

28

Turmanidze, op.cit., pp. 2-3.

29

Ibid., p. 11.
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ขัวอ
้ านาจที่ถกู กันชน (buffered powers) คือ รัฐตังแต่
้ สองรัฐขึ ้นไปที่อยู่ขนาบข้ างรัฐกัน
ชนหรือรัฐประหนึ่งกันชนไว้ ในที่นี ้หมายถึง ไทยและเมียนมาร์ 30
นโยบายโน้ มเอียง คือ การตัดสินใจของรัฐประหนึ่งกันชนที่จะเลือกดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศ โดยการโน้ มเอียงเข้ าหาขัวอ
้ านาจที่ถกู ตนกันชนไว้ และมีที่ตงทางภู
ั้
มิรัฐศาสตร์
ใกล้ ชิดกันมากกว่าขัวอ
้ านาจฝ่ ายตรงกันข้ าม และทาให้ สถานะของตนเปลี่ยนเป็ นรัฐหรือเขต
ประหนึ่งกันชน31
1.8 กรอบความคิด
ทฤษฎีที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์การดาเนินนโยบายกันชนของรัฐบาลไทย และการ
ยกเลิกนโยบายดังกล่าว ต่อชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์ คือ ทฤษฎีรัฐประหนึ่งกันชน (quasi-buffer
state) ของ Tornike Turmanidze ได้ เสนอแนวความคิดไว้ในหนังสือเรื่อง Buffer States: Power
Policies, Foreign Policies and Concept ว่าการเกิดขึ ้นมาของรัฐประหนึ่งกันชนต้ องพิจารณา
จากองค์ประกอบหลายประการ โดยวิเคราะห์จากปัจจัยหลายประการ ทังด้
้ านภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมทางชาติพนั ธุ์ ที่ตงทางภู
ั้
มิรัฐศาสตร์ อานาจ การดาเนินนโยบายต่างประเทศ และระบบ
ของรัฐประหนึง่ กันชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้จะช่วยอธิบายเหตุผลของรัฐต่อการตัดสินใจดาเนินนโยบาย
กันชนหรือยกเลิกนโยบายนี ้ หรือเข้ าใจการตัดสินใจของรัฐขนาดเล็กหรือรัฐที่ออ่ นแอในการยอม
เป็ นรัฐประหนึ่งกันชนให้ กบั รัฐที่มีอานาจมากกว่าตน
รัฐประหนึ่งกันชน (quasi-buffer state) มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี ้
1) ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ รัฐประหนึ่งกันชนจะมีพรมแดนใกล้ ชิดกับรัฐ/ขัวอ
้ านาจฝ่ ายหนึ่งฝ่ าย
ใดมากกว่าอีกฝ่ ายตรงกันข้ าม
2) อานาจ รัฐประหนึ่งกันชนมีความอ่อนแอกว่ารัฐที่ตนเป็ นกันชนให้ หรืออีกฝ่ ายที่เป็ นศัตรู
ดังนันจึ
้ งไม่สามารถยืนอยูเ่ พียงลาพังได้ หากมีการปะทะกันก็จะเป็นฝ่ ายพ่ายแพ้
3) การดาเนินนโยบายต่างประเทศ รัฐ/ขัวอ
้ านาจที่ดาเนินนโยบายกันชน อาจจะตังกองก
้
าลัง
บนพื ้นที่ของรัฐประหนึ่งกันชน มีความเป็ นพันธมิตรระหว่างกันโดยทางการหรือไม่เป็น
ทางการ เพื่อร่วมกันต่อต้ านคูแ่ ข่งหรือศัตรู
30

Ibid., p. 9.
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Ibid., p. 50-51.

29
4) ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนทางความมัน่ คง รัฐประหนึง่ กันชนจะเป็ นเกราะกาบังหรือปกป้องรัฐ/
ขัวอ
้ านาจเพียงฝ่ ายเดียว และยังเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ฝ่ายตรงกันข้ ามจะรุกรานเข้ ามา การ
เคลื่อนไหวของกองกาลังจากรัฐ/ขัวอ
้ านาจฝ่ ายหนึ่งที่รุกล ้าเข้ ามาในพื ้นที่กนั ชน นับว่าเป็ น
เรื่องปกติ ที่สร้ างความราคาญให้ กบั คูแ่ ข่งหรือศัตรู แต่ไม่ก่อให้ เกิดการโต้ ตอบทางทหาร
ฝ่ ายศัตรูก็สามารถรุกล ้าเข้ าไปในอาณาเขตของรัฐประหนึ่งกันชนได้ โดยอีกฝ่ ายจะมองว่า
เป็ นการรุกรานตน
รูปภาพที่ 1 รูปแบบของรัฐประหนึ่งกันชน (quasi-buffer state)

A

Q

C

Q
จากแผนภาพได้ แสดงถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแสดงในระบบรัฐประหนึ่งกันชน โดยที่ A
และ C แทนที่รฐั /ขัวอ
้ านาจที่ถกู กันชนไว้ เมื่อรัฐกันชนหนึง่ ตัดสินใจเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรกับรัฐ /ขัว้
อานาจฝ่ าย A หรือ C ก็จะพยายามเข้ าไปโจมตีรัฐ C หรือ A ด้ วยความช่วยเหลือจากรัฐกันชนเดิม
และทาให้ สถานะของรัฐกันชนดังกล่าวเปลี่ยนไปสูร่ ัฐประหนึ่งกันชน (Q)32
จากการสรุปของ Turmanidze เขาได้ นาเอาแนวความคิดของ Michael Partem มา
อธิบายการตัดสินใจที่จะเป็นรัฐประหนึ่งกันชน หรือร่วมกันเป็นพันธมิตรทางทหารของขัวอ
้ านาจใด
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงกดดันที่มีผลต่อการตัดสินใจ จาก 3 สถานการณ์ คือ 1) เกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างขัวอ
้ านาจทังสอง
้ 2) ระดับขีดความสามารถของขัวอ
้ านาจมีแนวโน้ มได้ เปรียบฝ่ ายตรงกัน
ข้ าม 3) เกิดจากความขัดแย้ งภายในรัฐประหนึ่งกันชน33 รัฐประหนึ่งกันชนจึงมีความแตกต่างจาก
รัฐกันชนแท้ เพราะรัฐกันชนแท้ ดาเนินนโยบายเป็ นกลาง ไม่โน้ มเอียงเข้ าหาขัวอ
้ านาจฝ่ ายหนึ่งฝ่ าย
ใด

32

Ibid., p. 62.

33

Ibid., p. 53.
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การตัดสินคงอยูห่ รือยกเลิกนโยบายกันชน ขัวอ
้ านาจจะพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ คือ
1) การถ่วงดุลอานาจ (balance of power) 2) ผลประโยชน์ (interest) และ 3) เจตจานง (will) ของ
ฝ่ ายขัวอ
้ านาจเอง ถ้ าปราศจากเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะไม่มีนโยบายกันชน และรัฐประหนึ่งกันชนอีก
ต่อไป จากเงื่อนไขดังกล่าว รัฐประหนึ่งกันชนตระหนักดีวา่ การโน้ มเอียงเข้ าขัวอ
้ านาจฝ่ ายหนึ่ง จะ
ทาให้ เกิดปฏิกิริยาโต้ ตอบที่แข็งกร้ าวจากฝ่ ายตรงกันข้ าม และสถานะของตนเองไม่มนั่ คง ดังนัน้
วิธีการที่ดีที่สดุ คือ การหันหน้ าเข้ ามาเจรจาหาทางออกร่วมกัน ด้ วยวิธีทางการทูต34
ในส่วนทฤษฎีที่นามาร่วมในการวิเคราะห์การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทย คือ ทฤษฎี
เสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) เพื่อวิเคราะห์การดาเนินนโยบายตามแนวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
การเปิ ดเสรีทางการค้ า สนับสนุนความร่วมมือทางการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
มากกว่าการใช้ ความรุนแรงทางการทหาร การเปิ ดเสรีทางการค้ าและอุตสาหกรรม และการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจะไม่เข้ าไปควบคุมกิจการทางเศรษฐกิจที่ดาเนินการโดยเอกชน ส่งเสริมให้ เกิด
การแข่งขันกันในตลาดอย่างเสรี ฉะนัน้ แนวความคิดดังกล่าวนี ้มุง่ เน้ นความมัน่ คงทางเศรษฐกิจมา
เป็ นหลัก และความมัน่ คงทางทหารมีความสาคัญรองลงไป
1.9 วิธีการศึกษาวิจยั และรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ(qualitative research) และจะมีการนาเสนอ
แบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยรวบรวมข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์เอกสาร
2 ประเภท ดังต่อไปนี ้ คือ
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ หรือแหล่งข้ อมูลชันต้
้ น ได้ แก่ เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศ หรือการดาเนินยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย-เพื่อนบ้ าน ตลอดจนเอกสารจากหน่วย
ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ หรือแหล่งข้ อมูลชันรอง
้
ได้ แก่ เอกสาร บทความ และผลงานทางวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายต่างประเทศเมียนมาร์ ความขัดแย้ งภายในเมียนมาร์ ชนกลุ่มน้ อย
สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์จากหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์

34

Ibid., p. 54.
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1.10 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เข้ าใจจุดมุง่ หมาย และนโยบายเศรษฐกิจนาความมัน่ คงของไทยที่มีตอ่ รัฐบาลเมียน
มาร์และชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์
2) เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุม่ น้ อยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์กบั
รัฐบาลไทย ตลอดถึงบริบทในสังคมไทยที่มีตอ่ ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้
3) เข้ าใจผลกระทบ ข้ อจากัดเมื่อนานโยบายของรัฐบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ
4) สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรนอกภาครัฐ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดแก้ ไขปัญหาและสานความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อย
1.11 ลาดับขัน้ ตอนการนาเสนอ
บทที่ 1 บทนา
กล่าวถึง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา สารวจวรรณกรรม วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั สมมุตฐิ านในการวิจยั คาถามในการวิจยั ขอบเขตในการวิจยั คาจากัดความที่ใช้ ในการ
วิจยั กรอบความคิดในการศึกษาวิจยั วิธีการศึกษาวิจยั และรวบรวมข้ อมูล และประโยชน์ที่จะได้ รับ
บทที่ 2 ปั ญหาความขัดแย้ งภายในเมียนมาร์ กับชนกลุ่มน้ อย
กล่าวถึงสถานการณ์ภายในเมียนมาร์ที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ งก่อนที่เมียนมาร์จะได้
เอกราชจากอังกฤษ จัดตังรั้ ฐบาลมีนาย อู นุ เป็นนายกรัฐมนตรี ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ ต่างๆในเมียน
มาร์นโยบายและการบริหารประเทศ ความเคลื่อนไหวของชนกลุม่ น้ อยเพื่อเรียกร้ องเอกราช
สถานการณ์การสู้รบระหว่าทหารเมียนมาร์กบั ชนกลุม่ น้ อย การหารายได้ ของชนกลุม่ น้ อย โดยการ
นาเสนอแบ่งออกเป็ น
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-เมียนมาร์ และชนกลุ่มน้ อย
กล่าวถึงการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาร์และชนกลุ่มน้ อย สภาพ
การเมืองภายในของไทย สาเหตุการดาเนินนโยบายรัฐกันชน สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงสงครามเย็น ปี ค.ศ. 1959-ค.ศ. 1987 ช่วงหลังสงครามเย็น ปี ค.ศ.
1988-ค.ศ. 2001
บทที่ 4 นโยบายต่ างประเทศของไทย ยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรต่ อชนกลุ่มน้ อย
ของเมียนมาร์
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การนาเสนอแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป้าหมายและหลักการของนโยบายต่างประเทศ
นโยบายปฏิสมั พันธ์เชิงก้ าวหน้ า นโยบายต่างประเทศของไทย ต่อเมียนมาร์และชนกลุม่ น้ อย ส่วน
ที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อยในด้ าน ปัญหาความมัน่ คงตามแนว
ชายแดน ชนกลุม่ น้ อยและการยกเลิกนโยบายรัฐกันชน โครงการความร่วมมือระหว่างไทยและ
เมียนมาร์
บทที่ 5 บทสรุป วิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ

บทที่ 2
ปั ญหาความขัดแย้ งภายในเมียนมาร์ และชนกลุ่มน้ อย
ในบทนี ้จะกล่าวถึงการเมืองภายในของเมียนมาร์ สาเหตุที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่าง
รัฐบาลกลางเมียนมาร์กบั ชนกลุม่ น้ อย เพื่อให้ เข้ าใจถึงภูมิหลังของนโยบายบริหารประเทศ ผลการ
ดาเนินการ และผลกระทบต่อชนกลุม่ น้ อยและเกี่ยวข้ องกับประเทศไทย โดยแบ่งปัญหาความ
ขัดแย้ งออกเป็น 2 ช่วง คือ ยุคที่หนึ่งช่วงสงครามเย็น ตังแต่
้ เมียนมาร์ได้ รับเอกราชจากอังกฤษ ปี
ค.ศ. 1948 จนถึงค.ศ. 1988 ซึ่งเป็นรัฐบาลของนายอู นุ และรัฐบาลของนายพลเน วิน ช่วงที่ สอง
ช่วงหลังสงครามเย็น ตังแต่
้ ปีค.ศ. 1988 เป็ นต้นมา ซึ่งเป็ นยุคสภา SLORC และสภา SPDC
2.1 ปั ญหาความขัดแย้ งยุคสงครามเย็นปี ค.ศ. 1948-ค.ศ. 1988
การปกครองและบริหารประเทศของเมียนมาร์ในช่วงปี ค.ศ. 1948-ค.ศ. 1962 จากรัฐบาล
พลเรือนมาสูร่ ัฐบาลทหาร เป็ นกลุม่ ชนชันน
้ า (elites) ในประเทศเพียงกลุม่ เดียวที่ขึ ้นมามีอิทธิพล
สูงสุดในช่วงเวลานัน้ ในส่วนของนโยบายต่างประเทศของเมียนมาร์ ผู้นาเลือกดาเนินนโยบายเป็น
กลาง (the neutral policy) นาประเทศออกจากโลกภายนอก หลังจากได้ รับเอกราชเมียนมาร์กลับ
เข้ าสูก่ ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปี ค.ศ. 1948 รัฐบาลของนายอู นุ นายกรัฐมนตรี และ
ผู้นาพรรคสันนิบาตเสรีภาพประชาธิปไตยต่อต้ านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People’s Freedom
League หรือ AFPFL) เข้ าบริหารประเทศ นายอู นุ ต้ องการสร้ างความเป็ นเอกภาพภายในชาติ
จึงมีนโยบายของรัฐบาลที่มงุ่ เน้ นคุณค่าของวัฒนธรรมและศาสนา เป็ นหลักการสาคัญใน
กระบวนการสร้ างชาติ พยายามผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ เป็นเอกภาพชาติ
อย่างแท้ จริง และประกาศให้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติ ซึ่งเป็ นนโยบายที่ตรงกันข้ ามกับ
แนวคิดของนายพล ออง ซาน ผู้ก่อตังสหภาพพม่
้
า (Union of Burma) ที่ยึดหลักการ “พหุนิยม”
(pluralism) เป็ นรัฐที่เป็ นกลางทางศาสนา (secular state) และดาเนินนโยบายความเป็น
เอกภาพภายใต้ ความหลากหลาย โดยทุกกลุม่ ศาสนาและเชื ้อชาติตา่ ง ๆ สามารถดารงอยู่ร่วมกัน
ในสหภาพได้ อย่างสมานฉันท์และสงบสันติ การประกาศเชิดชูศาสนาพุทธให้ เป็ นศาสนาประจา
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ชาติ ทาให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่ไม่ได้ นบั ถือศาสนาพุทธเกิดความไม่พอใจ เพราะขัดกับหลักการเดิมใน
สนธิสญ
ั ญาปางโหลง ว่าการจะเป็นสหภาพภายใต้ ต้องอยูบ่ นหลักการของความเท่าเทียมกัน1
จากความไม่พอใจของชนกลุม่ น้ อยในประเทศต่อนโยบายของรัฐบาลนาย อู นุ ความ
ขัดแย้ งภายในประเทศได้ เริ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วโดย ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1988 ได้ เกิดการต่อสู้ของ
กลุม่ กบฏพรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่า หรือ CPB (Communist Party of Burma) เป็นกลุม่ แรกที่ลกุ
ขึ ้นมาจับอาวุธต่อต้ านรัฐบาล การต่อสู้เริ่มรุนแรงและแพร่กระจายเข้ าไปในรัฐต่างๆทัง้ กะเหรี่ยง
มอญ คะเรนนี่ ปะโอ ยะไข่ห์ และกลุม่ ชาตินิยมอืน่ ๆ กลุม่ CPB เมื่อเปลี่ยนเป็นกองกาลังติดอาวุธ
ต่อสู้กบั รัฐบาล อู นุ ได้ ย้ายไปอยูต่ อนกลางของเมียนมาร์ และย้ ายต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัฐฉาน โดยได้ รับการช่วยเหลือและบัญชาการจากจีนคอมมิวนิสต์2
ปลายปี ค.ศ. 1948 กลุม่ ก๊ กมินตัง๋ หรือ KMT ที่ตอ่ ต้ านพรรคคอมมิวนิสต์หนีการสู้รบจาก
จีนแผ่นดินใหญ่หลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์มาอยู่ในรัฐฉาน3
ในขณะที่ความขัดแย้ งการเมืองในเรื่องเขตแดนและอานาจในการปกครองตนเองของกลุม่ ชาว
เมียนมาร์แท้ และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ยงั ไม่สามารถแก้ ไขให้ ยตุ ิลงได้ กลับมีความขัดแย้ งจากภายนอก
เพิ่มขึ ้นอีก เมื่อกองทัพจีนได้เคลื่อนเข้ ามาประชิดชายแดนเมียนมาร์ ในเขตของรัฐฉานเพื่อกาจัด
กลุม่ KMT กองทัพเมียนมาร์ได้ เข้ าไปในเขตรัฐฉานเพื่อปราบปราม “ขบวนการคอมมิวนิสต์” และ
กลุม่ KMT ก็เกิดความขัดแย้ งกับกลุม่ ไทยใหญ่เพิ่มขึ ้นมาอีก เพราะชาวไทยใหญ่กล่าวหาว่ารัฐบาล
กลางรุกล ้าอานาจในเขตการปกครองของตนเอง4 เมื่อถูกกองทัพเมียนมาร์และจีนกดดัน ทาให้
กลุม่ KMT บางส่วนย้ ายไปไต้หวันและบางส่วนหนีเข้ าไปในไทยและมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ตามบริเวณ
สามเหลี่ยมทองคา (Golden Triangle)5 และในเวลาต่อมากลุม่ KMT ได้ กลายมาเป็ นกลุม่ อิทธิพล
ที่พวั พันกับการค้ าฝิ่ นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และตังด่
้ านเรียกเก็บภาษี สนิ ค้ าไทยที่
ลักลอบเข้ ามาขายในเขตเมียนมาร์ รวมทังส่
้ งออกฝิ่ น หยก และสินค้ ามีคา่ อื่นเข้ าไปขายในฝั่งไทย
หลังจากนันกลุ
้ ม่ KMT ได้ เข้ ามามีอิทธิพลเหนือกลุม่ ชาติพนั ธุ์และได้ ขยายการปลูกฝิ่ นในไปทัว่ รัฐ
ฉาน6
1

Lian H. Sakhong, "The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma," (2012): p. 5.

2

Callahan, Political Authority in Burma's Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence, pp. 83-85.

3

Ibid.

4

Pongsawat, "Border Partial Citizenship, Border Towns, and Thai-Myanmar Cross-Border Development: Case Studies
at the Thai Border Towns," p. 117.
5
Ying, "Koumintang Soldiers and Thai Descendants in Northern Thailand: An Ethnographic Study," p. 240.
6

Pongsawat, op.cit., p. 119.
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กลุม่ มอญได้ พยายามเข้ ามามีบทบาทในประเทศ เพื่อคงสถานภาพของเชื ้อชาติมอญ
เพราะในยุคอาณานิคมทังกลุ
้ ม่ มอญและกะเหรี่ยงต่างเคยมีบทบาทสาคัญในการบริหารประเทศ
กลุม่ กะเหรี่ยงเคยดูแลงานด้ านความมัน่ คง และกลุม่ มอญจะรับผิดชอบดูแลภาคประชาชน กลุม่
มอญจึงไม่ได้ มีกองกาลังติดอาวุธแข็งแกร่งเท่ากับกลุม่ กะเหรี่ยง โดยกลุม่ มอญพยายามปลุก
จิตสานึกและการส่วนร่วมทางการเมืองให้ กบั ชาวมอญ ได้ยื่นข้ อเรียกร้ องเพื่อสิทธิชาวมอญ 7
ประการที่เคยมีมาแต่เดิม แต่ข้อเรียกร้ องของชาวมอญได้รับการยอมรับเพียงบางเรื่อง อาทิ การ
ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ มีการสอนภาษามอญในโรงเรียนบนพื ้นที่ของชาวมอญได้ และให้ มี
การเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมของตนได้ แต่รัฐบาลไม่ให้ สิทธิทางการเมืองและตาแหน่ง
ที่สาคัญของประเทศ โดยนายอู นุ เห็นว่าคนมอญและคนเมียนมาร์แท้ มีวฒ
ั นธรรมที่ใกล้ เคียงกัน
และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนันทุ
้ กฝ่ ายต้ องร่วมกันทาให้ สหภาพมีเสถียรภาพและความ
มัน่ คง เมื่อสหภาพดารงอยู่ได้ ชาวมอญก็จะอยู่รอดได้ เช่นกัน โดยนายอู นุ ได้ให้ คามัน่ สัญญาใน
การรณรงค์จดั การเลือกตังในปี
้ ค.ศ. 1960 ว่าจะสร้ างรัฐสาหรับให้ กบั ชาวมอญไปพร้ อมกับชาว
อาระกันในรัฐยะไข่7
ในส่วนของกลุม่ กะเหรี่ยง KNU ได้ มีการก่อตังขึ
้ ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947 และใน
วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1949 กลุม่ KNU ได้ เริ่มเคลื่อนไหวใต้ ดินต่อต้ านรัฐบาลกลาง จาก
เหตุการณ์ที่อินเส่ง ทังสองฝ่
้
ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการเมือง ในข้ อเรียกร้ องของกลุม่
KNU ที่ต้องการสิทธิ์ทางการเมืองและพื ้นที่ของตนในรัฐบาลกลาง ได้ ถกู ริดรอนจากฝ่ ายกองทัพ
เมียนมาร์ไปตังแต่
้ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กลุม่ KNU จึงได้ เรียกร้ องสิทธิ์ในการปกครองตนเองมา
โดยตลอด ในรัฐกะเหรี่ยงมีการจัดตังรั้ ฐบาลโดยพฤตินยั (de facto government) มีหน่วยงานและ
กระทรวงดูแลงานด้ านต่าง ๆ ภายในรัฐ มีอิทธิพลโดยรอบรัฐของตน ออกไปถึงที่ราบสูงพะโคโยมา
และสามเหลี่ยมปากแม่น ้าอิระวดี ซึ่งเป็นทางตอนใต้ ของเมียนมาร์ แต่หลังจากทศวรรษที่ 1960
ชาวกะเหรี่ยงกลับถูกขับไล่จากรัฐบาลกลางไปสูเ่ ขตภูเขาทางทิศตะวันออกติดกับชายแดนของ
ประเทศไทย และได้ ตอ่ สู้อย่างยืดเยื ้อกับฝ่ ายรัฐบาลกลางมาโดยตลอด8
สถานการณ์ความวุน่ วายในเมียนมาร์ได้ บานปลายออกไปมาก นอกจากปัญหาความ
ขัดแย้ งกับชนกลุม่ น้ อยและปัญหาเศรษฐกิจตกต่า เพราะรัฐบาลใช้ งบประมาณและทุ่มเทเวลา

7

8

Lang, op.cit., pp. 49-50.
Ashly South, Burma’s Longest War: Anatomy of Karen Conflict,[Online] (Amsterdam: Drukkerij PrimaveraQuint,

2011)Available from: http://www.ashleysouth.co.uk/files/TNI-BurmasLongestWar.pdf.
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จานวนมากไปกับการปราบปรามกลุม่ กบฏ อีกทังยั
้ งเกิดความแตกแยกและขัดแย้ งของรัฐบาล
เรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองในพรรค นายอู นุไม่สามารถควบคุมสมาชิกในพรรค AFPFL ได้
ปี ค.ศ. 1958 จึงมอบให้ นายพล เนวินเข้ ามารักษาการแทนถึง 2 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1960-ค.ศ. 1962
ต่อมานายอู นุ กลับเข้ ามาเป็ นนายกรัฐมนตรีอีกครัง้ หนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ ปัญหาความขัดแย้ งได้
จึงนาไปสูจ่ ดุ จบของระบอบประชาธิปไตยเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1962 นายพลเน วิน ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดได้ทารัฐประหาร โดยอ้ างว่าไม่ไว้ วางใจนักการเมือง และเกรงกลัวถึง
สถานการณ์การแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กาลังรุกเข้ ามาประชิดชายแดน นับตังแต่
้ นนมา
ั้
กองทัพเริ่มเข้ ามายุ่งเกี่ยวในการเมืองเมียนมาร์ 9ผู้นากองทัพเห็นว่าการบริหารประเทศของรัฐบาล
อู นุ ไม่สามารถเจรจราหาข้ อตกลงร่วมกับผู้นากลุม่ ชาติพนั ธุ์ รวมทังการให้
้
คามัน่ สัญญาในการ
เลือกตังตามข้
้
อเรียกร้ องของชนกลุม่ น้ อย ทาให้ ประเทศเกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ ้น10
นายพลเน วิน ได้ จดั ตังสภาปฏิ
้
วตั ิ (Revolutionary Council) และได้ มีการประกาศ
นโยบายของประเทศ ดังต่อไปนี ้
1) พม่าต้ องดาเนินนโยบายความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
2) พม่าจะใช้ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และจะส่งเสริมการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมให้ มากขึ ้น
3) รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยเฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน
4) ไม่อนุญาตให้ ตา่ งชาติเข้ าไปมีอิทธิพลในประเทศพม่า11
การดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลนายพล เน วิน ยังคงยึดนโยบายเป็นกลาง
เหมือนสมัยรัฐบาลนายอู นุ แต่นโยบายเป็ นกลางของรัฐบาลทหารมีความเคร่งครัดมากขึ ้น จนโดด
เดี่ยวตนเองออกจากโลกภายนอก12 ดาเนินนโยบาย “สังคมนิยมวิถีพม่า” (the Burmese Way to
Socialism) ตัดการติดต่อกับโลกภายนอก มุง่ ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองตามแบบของตนเอง
ภายใต้ การใช้ อานาจควบคุมแบบเบ็ดเสร็จโดยคณะรัฐบาลทหาร การปิ ดประเทศไม่ยอมติดต่อกับ
ภายนอกของเมียนมาร์ มีเหตุผลประการหนึ่งคือต้ องการฟื น้ ฟูประเทศภายใต้ วิถีสงั คมนิยมเพราะ

9

Pongsawat, op.cit., p. 117.

10
11

Lang, op.cit., p. 36.
พรพิมล ตรี โชติ, การดาเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์ กบั ชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ไทย-พม่า

, หน้ า 161.
12

Ibid.
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คณะรัฐบาลทหารเห็นว่า การใช้ วิถีทางแบบประชาธิปไตยในยุคของนายอู นุไม่สามารถสร้ าง
ความเป็ นเอกภาพ และความเป็นระเบียบในสังคมของเมียนมาร์ซึ่งประกอบด้ วยชนกลุม่ น้ อย
มากมายหลายกลุม่ ได้ อีกหนึ่งเหตุผลคือความกลัวที่จะตกเป็นอาณานิคมอีก การที่เมียนมาร์ตก
เป็ นอาณานิคมของอังกฤษเป็นเวลา 63 ปี ทาให้ รฐั บาลทหารเมียนมาร์หวาดระแวง หวาดกลัวคน
ต่างชาติ และระมัดระวังที่จะติดต่อกับต่างประเทศ นายพลเน วิน จึงปฏิเสธที่จะให้ สิทธิ์ในการ
ปกครองตนเอง ดังที่เคยได้ ตกลงกันไว้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชนกลุม่ น้ อย โดยอ้ างว่าจะทาให้ สหภาพ
เกิดความแตกแยก จากจุดนี ้ได้ นาไปสูค่ วามขัดแย้ งอย่างไม่สิ ้นสุดระหว่างรัฐบาลกลางหรือผู้นาใน
ย่างกุ้งกับกลุม่ ชายขอบ (periphery) ที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในปี ค.ศ. 1974 แม้ วา่
รัฐบาลเผด็จการทหารสามารถรวบอานาจการปกครองมาไว้ ที่รัฐบาลย่างกุ้งได้ทงหมด
ั้
แต่ในส่วน
ของชายขอบ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ราบสูงต่างตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของกลุม่ ชนกลุม่ น้ อยไปทังหมด
้
รัฐบาลกลางไม่สามารถเข้ าไปควบคุมได้ 13 แม้ มีความพยายามเข้ าเจรจากับกลุม่ ผู้นาชนกลุม่ น้ อย
และกบฏพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อหาข้ อตกลงหยุดยิงก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ เพราะไม่สามารถตกลง
กันถึงนิยามของการหยุดยิง และการนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง การต่อสู้กนั ระหว่างกองทัพเมียนมาร์
กับกองกาลังชนกลุม่ น้ อยยังคงดาเนินต่อไป14
นอกจากรัฐบาลเผด็จการทหารได้ เผชิญกับศึกภายในประเทศแล้ ว ยังคงหวาดระวังศึก
จากภายนอกที่เข้ ามาเกี่ยวโยงกับกลุม่ กบฏชาติพนั ธุ์ ดังกรณีของกลุม่ กะเหรี่ยงที่รัฐบาลทหาร
เมียนมาร์ถือว่าเป็ นศัตรูตวั ฉกาจของรัฐบาล และนายพล เน วิน ยังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยใน
จุดมุง่ หมายของรัฐบาลไทย และการให้ ที่พกั พิงแก่กลุม่ กะเหรี่ยงหรือชนกลุม่ น้ อยอื่น ๆ ถูกมองว่า
ไทยหนุนหลังกลุม่ คนเหล่านี ้ ในขณะที่ผ้ นู าฝ่ ายไทยที่มองเห็นภัยอันตรายของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่
คืบคลานเข้ ามาในภูมิภาคนี ้ เกรงกลัวว่าระบบสังคมนิยมวิถีพม่าอาจจะแทรกซึมเข้ ามาในประเทศ
ไทยได้ ความกลัวของแต่ละฝ่ ายที่เกิดขึ ้น นาไปสูก่ ารขาดความไว้ วางใจกัน ขาดการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างทังสองฝ่
้
าย รวมทังการเจรจาในระดั
้
บสูงแทบจะยุติลง การที่รัฐบาลทหารเมียนมาร์ดาเนิน
นโยบายโดดเดี่ยว (isolation) ตัวเองออกจากโลกภายนอกอย่างยาวนาน จึงให้ ความสนใจอยู่กบั
การพัฒนาและจัดการปัญหาภายในประเทศของตนเป็ นหลัก ในขณะที่ฝ่ายไทยกาลังเผชิญกับ
ปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ ้นบนฟากฝั่งตะวันออกของประเทศ ทังการได้
้
รับ
ชัยชนะของฝ่ ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโดจีน ที่ได้ ครอบงาประเทศในลุม่ แม่น ้าโขง สถานการณ์
13

Aribarg, "Thai Border Town Businessmen and the State: An Examination of Their Influence on Thai Foreign Policy

toward Burma," p. 39.
14

Ibid., pp. 36-37.

38
เหล่านี ้สร้ างความกังวลใจต่อผู้นาไทยอย่างหนักหน่วง เพราะกระทบต่อความมัน่ คงทางชายแดน
ด้ านตะวันออกของประเทศ ดังนัน้ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ความมัน่ คงชายแดนทาง
ฝั่งตะวันตก จึงไม่ได้ รับความสนใจ หรือเป็ นปัญหาสาคัญและเร่งด่วนในทัศนะของผู้นาไทย แต่
ฝ่ ายไทยกลับเพิกเฉย ไม่ร้ ูไม่เห็น และไม่มีการจัดการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ แต่กลับเป็ นการเร่งเร้ าให้ ชนกลุม่ น้ อยสู้รบกับรัฐบาลตนเองตามชายแดนได้ อย่างเต็มที่ 15
แม้ รัฐบาลกลางได้ ริเริ่มเปิ ดให้ มกี ารเจรจาสันติภาพ (peace talk) ขึ ้นในปี ค.ศ. 1963 ให้
กลุม่ กบฏยอมยงธงขาวให้ กบั รัฐบาล แต่กลับไม่ประสบผลสาเร็จและเลือกที่จะต่อสู้ตอ่ ไป 16 ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1966 รัฐบาลได้ ใช้ มาตรการที่รุนแรงกับชนกลุม่ น้ อยมากขึ ้น โดยเลือกดาเนินนโยบาย
“ตัดสี”่ (four-cuts) เพื่อปราบปรามและลดทอนศักยภาพของกลุม่ กบฏชนกลุม่ น้ อย โดยการตัด
เสบียงอาหารที่จะเข้ าไปกลุม่ กบฏ เงินสนับสนุนจากชาวบ้ าน การติดต่อสื่อสารทังข้
้ อมูลและข่าว
กรองต่างๆ ระหว่างประชาชนกับกลุม่ กบฏ และกาลังพลจากประชาชนที่จะไปเข้ าร่วมต่อสู้กบั ผู้นา
กลุม่ กบฏ17 การดาเนินนโยบายตัดสี่ใช้ ได้ ผลกับการปราบปรามกลุม่ กบฏ CPB เท่านัน้ แต่กบั กอง
กาลังชนกลุม่ น้ อยอื่นกลับไม่ได้ ผล และทาให้ สามารถยึดครองพื ้นที่บริเวณกว้ างได้ ในเฉพาะเขต
พื ้นที่อิสระ เพราะมีกองกาลังติดอาวุธที่มีความชานาญ และได้ รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี ทาให้
พวกเขาสามารถต่อสู้กบั กองทัพเมียนมาร์ได้ ทงในสงครามรู
ั้
ปแบบปกติและแบบกองโจร ทังยั
้ งมี
กาลังพลหลายกองร้ อยที่พร้ อมในการสู้รบ และการมีฐานที่มนั่ ในบริเวณภูเขามีความปลอดภัย
สาหรับพวกเขา18
จากปี ค.ศ. 1962 นโยบายเศรษฐกิจสังคมนิยมของวิถีเมียนมาร์ที่ต้องการแก้ ปัญหา
เศรษฐกิจกลับทาให้ เศรษฐกิจตกต่าลงไปอีก ผลจากการควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัดทังด้
้ าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการค้ า ทาให้ อตั ราการเติบโตและผลผลิตที่ได้ ไม่เพียงพอต่อการเพิ่ม
ของประชากร เกิดการขาดแคลนสินค้ าอุปโภคบริโภคขันพื
้ ้นฐาน และจึงเป็ นที่มาของการค้ านอก
ระบบที่เจริญรุ่งเรืองขึ ้นอย่างมาก การค้ าในตลาดชายแดนไทย-เมียนมาร์ได้ เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว
มีการลักลอบนาเอาทรัพยากรในประเทศมาแลกเปลีย่ นสินค้ าหรือนามาขายในตลาดมืด และ
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Kavi Chongkittavorn, "Thai-Burma Relations," Challenges to Democratization in Burma: Perspectives on Multilateral

and Bilateral Responses (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance Publications
Office, 2001), http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap5.pdf. p. 119.
16

South, Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake, p. 122.
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Sakhong, "The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma," p. 9.

18
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39
ลักลอบนาสินค้ าจากประเทศเพื่อนบ้ านคือไทยนาเข้ ามาในประเทศ ทาให้ กิจการค้ าตามแนว
ชายแดนเฟื่ องฟูมาก ผู้ที่ได้ รับประโยชน์อย่างมหาศาลคือกองกาลังชนกลุม่ น้ อยที่ตงฐานที
ั้
่มนั่ อยู่
รอบแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทย แต่ละกลุม่ มีแหล่งรายได้ แตกต่างกันไปอย่างเช่น กลุม่
กะเหรี่ยงมีฐานที่มนั่ อยู่ติดชายแดนทิศตะวันตกของไทยมีรายได้ จากการเก็บภาษี ในตลาดมืด
สามารถสนับสนุนการต่อสู้ของพวกเขาได้ นับรวมไปถึงการค้ าฝิ่ นของชนกลุม่ น้ อยในเขตรัฐฉานที่
อยู่ตามแนวชายแดนภาคเหนือของไทย การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกลางและชนกลุม่ น้ อยดูวา่ จะไม่มี
ทางสิ ้นสุด จนสหประชาชาติประกาศให้ เมียนมาร์เป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่ยากจนด้ อยพัฒนา
ที่สดุ ในโลก (least developed country)19
ความขัดแย้ งทางการเมืองภายในประเทศ จนนาไปสูก่ ารต่อสู้กนั ระหว่างรัฐบาลทหาร
เมียนมาร์และกองกาลังชนกลุม่ น้ อยในเขตชายขอบของประเทศ ประกอบกับนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล เน วิน ทาให้ ประชาชนตกอยู่ในภาวะข้ าวยากหมากแพง จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ ประเด็น
ปัญหาการลักลอบค้ ายาเสพติดดาเนินมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะเขตทางภาคเหนือของเมียนมาร์
กลุม่ KMT ได้ ริเริ่มการปลูกฝิ่ นขึ ้นมาในรัฐฉาน การค้ าฝิ่ นจะทาให้ เสริมความแข็งแกร่งให้ กองกาลัง
ของพวกเขาคงอยู่ตอ่ สู้กบั ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ได้ ดังคากล่าวของพลเอก Tuan Shi Wen ได้ กล่าวไว้ ใน
ปี ค.ศ. 1967 ว่า
“เมื่อเกิดความจาเป็ นขึ ้นมาแล้ วทาให้ เรารู้วา่ กฎหมายนันไม่
้ มี จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมพวก
เราต้ องยุ่งเกี่ยวกับฝิ่ น เรายังจาเป็ นต้ องต่อสู้กบั ปี ศาจร้ ายจากลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ตอ่ ไป
การจะต่อสู้ได้ เราก็ต้องมีกองทัพ กองทัพก็ต้องมีปืน การจะซื ้อปื นเราก็จะต้ องมีเงิน
ท่ามกลางหุบเขาแห่งนี ้สิ่งที่ทาเงินได้ ก็คือฝิ่ น”20
นอกจากนี ้ ชาวบ้ านในรัฐฉานมีฐานะยากจน การดารงชีพด้ วยการปลูกฝิ่ นทาให้ พวกเขา
มีรายได้ ในการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริโภค ในส่วนของกองกาลังต่าง ๆ พึ่งพิงรายได้ จากฝิ่ นในรูปแบบ
ของการเก็บภาษีจากชาวนา การคุ้มกันกองคาราวานค้ าฝิ่ น การให้ การคุ้มครองโรงสกัดเฮโรอีน
หรือการตังด่
้ านเก็บภาษี ตามเส้ นทางการค้ าที่สาคัญที่มจี ดุ มุง่ หมายไปยังประเทศไทย ต่อมาได้
กลายมาเป็นเครือข่ายการค้ ายาเสพติดในระดับท้ องถิ่นและในระดับโลก ทังเครื
้ อข่ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ชนกลุม่ น้ อยชาวจีนอย่างนายเหวย เซี๊ยะ กัง มีอิทธิพลเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ ายาเสพติดทังใน
้
เมียนมาร์ ไทย จีน และในระดับโลก ในขณะที่ชนกลุม่ น้ อยกลับกลายมายึดติดกับการค้ าฝิ่ นและยา
เสพติดเป็ นหลักมาเป็ นเวลานานจนเข้ ามาแทนที่การต่อสู้เพื่อเป้าหมายทางการเมือง เพื่อเอกราช
19

Callahan, op.cit., pp. 83-85.
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Kramer, "Ethnic Conflict and Dilemma for International Engagement," pp. 40-41.

40
และการปกครองตนเอง สถานการณ์ภายในรัฐฉานจึงมีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น ยาเสพติดได้
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีทางการเมืองของกองกาลังชนกลุม่ น้ อย และการคงอยู่ของกองกาลัง
ไม่สามารถแยกออกจากยาเสพติดได้ 21
จากการดาเนินนโยบายที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศ การสร้ างค่านิยมคลัง่ ชาติ การ
ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรวมอานาจไว้ ที่ศนู ย์กลาง และการดาเนินนโยบายโดด
เดี่ยวตัวเองจากโลกภายนอก ทาให้ เศรษฐกิจของเมียนมาร์อยู่ในภาวะย่าแย่ ประชาชนขาดแคลน
สินค้ าอุปโภคบริโภคต้ องยืนหยัดอยู่ด้วยการค้ านอกระบบ หรือการค้ าในตลาดมืดที่นาเข้ าสินค้ ามา
จากประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะจากไทยที่ต้องขนส่งผ่านเขตอิทธิพลของกองกาลังชนกลุม่ น้ อย
ทังกลุ
้ ม่ กะเหรี่ยง มอญ และไทยใหญ่ เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญให้ กบั กองกาลังชนกลุม่ น้ อย และ
ส่งผลให้ ชนกลุม่ น้ อยมีความสัมพันธ์ที่ดกี บั ฝ่ ายไทยที่ได้ รบั ผลประโยชน์จากการค้ าข้ ามชายแดนใน
ตลาดมืดกับกลุม่ พ่อค้ า และผู้มีอิทธิพลหลายระดับจากไทยเข้ ามา สร้ างอิทธิพลในตลาดการเงิน
ของเมียนมาร์ จึงทาให้ นายพล เน วิน ตัดช่องทางการเงินของชนกลุม่ น้ อย และประกาศลดค่าเงิน
จ๊ าดในปี ค.ศ. 1987 โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการกับกลุม่ กบฏชนกลุม่ น้ อยและขจัดผู้ค้าในตลาด
มืด22 ทาให้ เกิดความวุน่ วายในเมียนมาร์ ประชาชนจานวนมากไม่พอใจการทางานของรัฐบาล
เกิดการประท้ วง โจมตีการบริหารงานรัฐบาลอย่างรุนแรงและเป็ นเวลานานหลายเดือน จนทาให้
นายพลเน วินจาต้ องลาออก ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1988
เหตุการณ์ความวุน่ วายในเมียนมาร์ จึงเริ่มต้ นมาตังแต่
้ เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1988 ซึ่งเป็นความ
ขัดแย้ งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์ ที่ประชาชนได้ ออกมาประท้ วงแสดงความไม่
พอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาล จนกระทัง่ เหตุการณ์ได้ ทวีความรุนแรงเรื่อยมาจนถึงขีดสุด
ในเดือนสิงหาคมปี เดียวกัน ประชาชนได้ เดินขบวนประท้ วงเรียกร้ องประชาธิปไตย กลางถนนใน
กรุงย่างกุ้ง จนทาให้ กองทัพต้ องออกมาจัดการกับปัญหาจลาจลที่เกิดขึ ้นอย่างรุนแรงและเหี ้ยมโหด
มีการสังหารประชาชนที่ไร้ อาวุธ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก ในเหตุการณ์
ปราบปรามประชาชนครัง้ นี ้ของรัฐบาล จนปรากฎภาพที่นา่ สะพรึงกลัว สะท้ อนไปสูส่ ายตา
ประชาคมโลก ด้ วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหน้ าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงย่างกุ้ง กองพลน้ อยที่ 33
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Bertil Lintner, Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle(Chiang Mai:
Silkworm Books, 2009), p. 338.

41
เคลื่อนย้ ายกาลังเข้ าไปเผชิญหน้ ากับฝ่ ายผู้ตอ่ ต้ านและกราดยิงอย่างจงใจเข้ าใส่ฝงู ชนที่มา
ประท้ วงจนเสียชีวิตราว 10,000 คน23
จากเหตุการณ์การใช้ ความรุนแรงของรัฐบาลทหารเมียนมาร์ ที่มีตอ่ ประชาชนของตนแพร่
สะพัดไปทัว่ โลก ทาให้ ประชาคมโลก ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนา ร่วมกับประเทศกลุม่ ประชาคม
ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศประชาธิปไตยทางตะวันตกอื่น ๆ ร่วมกันดาเนินนโยบายประณาม
การกระทาที่ไร้ มนุษยธรรมของรัฐบาลทหารเมียนมาร์ ว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะมีการ
เรียกร้ องให้ เมียนมาร์ ยตุ ิพฤติกรรมดังกล่าว แต่รฐั บาลก็ยงั นิ่งเฉยต่อเสียงเรียกร้ อง จนในเวลา
ต่อมาประชาคมโลกก็ได้ มีมติร่วมกันในการดาเนินนโยบายโดดเดีย่ วเมียนมาร์ ด้ วยการคว่าบาตร
ทางเศรษฐกิจ ระงับความช่วยเหลือต่อเมียนมาร์ในทุก ๆ ด้ าน ซึ่งสหรัฐอเมริกา ก็ได้ สร้ างกระแส
กดดันไปยังประเทศอื่น ๆ ให้ เห็นพ้ องไปกับนโยบายดังกล่าว24
2.2 ความขัดแย้ งหลังยุคสงครามเย็นหลังปี ค.ศ. 1988
ปี ค.ศ. 1988 สถานการณ์ความขัดแย้ งรุนแรงมากยิ่งขึ ้น เป็ นความขัดแย้ งที่เกิดจากคนใน
ชาติเมียนมาร์ ซึ่งมีทงกลุ
ั ้ ม่ ต่อต้ านรัฐบาลทหารเมียนมาร์ที่บริหารเอื ้อผลประโยชน์ตอ่ กลุม่ พวก
พ้ องกลุม่ ที่เรียกร้ องประชาธิปไตย และชนกลุม่ น้ อยที่ต้องการแยกตัวเป็ นอิสระ นายพลซอ หม่อง ผู้
บัญชาการกองทัพได้ ใช้ กาลังเข้ าปราบปรามประชาชนผู้ประท้ วงอย่างรุนแรง จนทาให้ มีผ้ เู สียชีวิต
ผู้ถกู จับกุม รวมถึงมีผ้ อู พยพไปอยู่กบั ชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดน และลี ้ภัยเข้ ามาอยูใ่ นไทย
เป็ นจานวนมาก นายพลซอ หม่อง ได้ ทาการรัฐประหาร และประกาศจัดตัง้ “สภาฟื น้ ฟูกฎระเบียบ
และกฎหมายแห่งรัฐ” หรือ SLORC (The State Law and Order Restoration Council) และ
เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “พม่า” (Burma) ไปเป็ น “เมียนมาร์ ” (Myanmar) ซึ่งถือว่าเป็ นกระบวนการ
สร้ างชาติ เป็นการบีบบังคับให้ มีการกลืนกลาย (assimilation)ทางเชื ้อชาติ เพราะคาว่า “พม่า”
หรือ “Burma” แสดงถึงความหลากหลายทางเชื ้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของเมียนมาร์ในช่วง
หลังยุคอาณานิคม25 พร้ อมกับยกเลิกนโยบายวิถีทางสูส่ งั คมนิยมของเมียนมาร์ การเปลี่ยนแปลง
ในเมียนมาร์เกิดขึ ้นพร้ อมกับการสิ ้นสุดของยุคสงครามเย็น
รัฐบาล SLORC จัดการเลือกตังในปี
้ ค.ศ. 1990 ตามที่สญ
ั ญาจะคืนอานาจแก่ประชาชน
แต่เมื่อผลการเลือกตังออกมาพรรค
้
NLD ของนาง อองซาน ซูจี ได้ รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย
23
24

เกียรติชยั พงษ์ พานิชย์ , พม่าผ่าเมื อง(กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน, 2531), หน้ า 256.
เวณิกา บุญมาคลี่, "นโยบายต่างประเทศไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ ในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ" (ปริ ญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2535), หน้ า 3.
25

Sakhong, op.cit., p. 11.
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รัฐบาล SLORC กลับไม่ยอมรับผลการเลือกตังและปฏิ
้
เสธที่จะถ่ายโอนอานาจให้ แก่พรรคของนาง
ซูจี พยายามยึดครองอานาจต่อไป รัฐบาลอ้ างว่าจาเป็ นต้องจัดการประชุมแห่งชาติเพื่อทาการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับแรกให้ เสร็จสิ ้นก่อน จนมาถึงปี ค.ศ. 1992 รัฐบาลทหารได้ จบั กุมสมาชิกพรรค
NLD และกักบริเวณนางซูจีเป็ นเวลา 5 ปี เพื่อไม่ให้ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและประกาศที่จะ
จัดการประชุมแห่งชาติขึ ้น ในปี ค.ศ. 199326
เมื่อพลเอกซอ หม่อง ขึ ้นสูอ่ านาจเป็ นตัวแทนของสภา SLORC ได้ ยกเลิกนโยบายการโดด
เดี่ยวประเทศไปสูก่ ารเปิ ดประเทศเพื่อการค้ าและการลงทุน เพราะทหารเริ่มตระหนักว่าการค้ าและ
การลงทุนจะช่วยกระเตื ้องเศรษฐกิจที่ตกต่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสร้ างความมัน่ ใจ
แก่ผ้ ลู งทุน รัฐบาล SLORC ได้ ผอ่ นคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้ า การใช้ นโยบายเปิ ดประเทศ
ทางเศรษฐกิจเป็ นการนาเอาทรัพยากรบริสทุ ธิ์ของประเทศที่ไม่เคยใช้ มาเกือบ 30 ปี มาขายให้
ชาวต่างชาติ เพื่อประโยชน์ของฝ่ ายทหารที่ครองอานาจอยู่ แต่มีอปุ สรรคคือทรัพยากรธรรมชาติอนั
อุดมสมบูรณ์อยู่ในพื ้นที่ครอบครองของชนกลุม่ น้ อยที่เป็ นปรปักษ์ กบั รัฐบาลเมียนมาร์แทบทังสิ
้ ้น27
จากปัญหาความขัดแย้ งทางการเมือง ได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งด้ านเศรษฐกิจเพิ่มเข้ ามาอีก
รัฐบาลได้ ใช้ กองทัพกดดันบังคับให้ ชนกลุม่ น้ อยย้ ายถิ่นฐาน แต่การปราบปรามไม่สามารถทาได้
ตลอดทังปี
้ กองกาลังทหารเมียนมาร์ใช้ เวลาในช่วงฤดูร้อนเข้ าโจมตีในเขตพื ้นที่ของชนกลุม่ น้ อย
ในขณะช่วงฤดูฝนต้ องถอนกองกาลังออกมาเนื่องจากความยากลาบากในการลาเลียงเสบียง
อาหารเข้ าไปในพื ้นที่ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล SLORC คือ ต้ องการทาพื ้นที่อิสระ(librated zone)
หรือพื ้นที่สีดา (black areas) ซึ่งเป็ นฐานที่ตงของกองก
ั้
าลังชนกลุม่ น้ อย ให้ เป็ นพื ้นที่สีน ้าตาล
(brown areas)หรือเป็ นพื ้นที่ส้ รู บ และให้ เป็นพื ้นที่สีขาว (white areas) ที่อยู่ภายใต้ ความควบคุม
ของรัฐบาลเมียนมาร์ในท้ ายสุด รัฐบาล SLORC ได้ เร่งปราบปรามกองกาลังชนกลุม่ น้ อยอย่าง
จริงจังและได้ วางยุทธศาสตร์ในการตอบโต้กองกาลังชนกลุม่ น้ อยติดอาวุธ ด้ วยการใช้ พลเรือนเป็ น
กลุม่ เป้าหมาย นโยบาย “ตัดสี”่ (four cuts) เริ่มใช้ สมัยนายพล เน วิน ถูกนามาใช้ อีก เพื่อทาลาย
ศักยภาพของกองกาลังชนกลุม่ น้ อยในการเข้ าถึงกาลังคน ข้ อมูล เสบียงและเงินสนับสนุน ด้ วย
การโยกย้ ายชาวบ้ านจากพื ้นที่ส้ รู บ หรือ พื ้นที่สีน ้าตาล ไปยังพื ้นที่ที่อยู่ในการควบคุมของรัฐบาล
หรือ พื ้นที่สีขาว ถ้ าชาวบ้ านไม่ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ก็จะถูกลงโทษ การใช้ พลเรือนเป็นเป้าหมายทาง
การทหารถือเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เป็ นการก่อ
26

Ibid., p. 12.

27

David I. Steinberg, The Future of Burma; Crisis and Choice in Myanmar(Mary Land: University Press of America,

1990), p. 6.

43
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ นโยบายการตอบโต้ที่รุนแรงที่สดุ คือการคุกคามต่อชีวิต การเพิ่ม
กาลังพลของกองกาลังทหารเมียนมาร์ เพื่อโจมตีกองกาลังชนกลุม่ น้ อย ยึดพื ้นที่ทากิน ยึดเสบียง
อาหาร และทาลายความสามารถของชาวบ้ านที่อยูใ่ นพื ้นที่ส้ รู บ28
ในปี ค.ศ. 1990 กองทัพเมียนมาร์ได้ เข้ ายึดฐานที่มนั่ ของกลุม่ กะเหรี่ยง KNU และกลุม่ รัฐ
มอญ NMSP และยึดพื ้นที่บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ได้ จึงเกิดกรณีพิพาทกับกองทัพเมียนมาร์ใน
การอ้ างสิทธิ์บริเวณพื ้นที่รอบด่านเจดีย์สามองค์วา่ เป็ นของตนตามการปักปันเส้ นเขตแดนสมัยที่
อังกฤษทาขึ ้น29 เหตุการณ์ครัง้ นี ้ทาให้ เกิดผู้พลัดถิ่นหนีเข้ ามาชายแดนไทยราวหมื่นกว่าคน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นกลุม่ ชาวมอญ ทางการไทยได้ยื่นเงื่อนไขว่าหากการสู้รบยุติลงและมีความปลอดภัยแล้ ว
ผู้อพยพเหล่านี ้ต้ องกลับถิ่นฐานเดิม แต่ก็มชี าวมอญอพยพเข้ ามาอย่างต่อเนื่ อง บางส่วนหลบหนี
เข้ าไปในประเทศไทยเป็ นแรงงานผิดกฎหมาย การเข้ ายึดพื ้นที่ของกลุม่ มอญและกะเหรี่ยงครังนี
้ ้
เมียนมาร์ต้องการให้ ประชาชนย้ ายที่ฐานเพื่อนาพื ้นที่มาสร้ างรางรถไฟและวางท่อก๊ าซที่บริษัท
ยูโนแคลที่แหล่งยาดานาในอ่าวเมาะตะมะลาเลียงมาขายให้ รัฐบาลไทย มีการบังคับใช้ แรงงาน
จานวนมากโดยไม่รับค่าจ้ าง มีการทรมานและสังหารชีวิต ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
รุนแรง30 จึงทาให้ มีผ้ ลู ี ้ภัยเข้ ามาในไทยเป็ นจานวนมาก ก่อนหน้ านี ้มีกลุม่ ผู้ลี ้ภัยซึ่งเป็ นประชาชน
กลุม่ นักศึกษา นักเคลื่อนไหวทางการเมืองจากเหตุการณ์การปราบปรามปี ค.ศ. 1988 ได้ เข้ ามาอยู่
กับกองกาลังกะเหรี่ยง KNU มารวมตัวกันที่คา่ ยมะเนอปลอว์ ตังอยู
้ ่ตรงกันข้ าม อ. สังขละบุรี
จ. กาญจนบุรี พื ้นที่ชายแดนแถบนี ้เป็ นขุมกาลัง ที่เข้ มแข็งเคลื่อนไหวต่อต้ านรัฐบาล SLORC ปี
ค.ศ. 1992 กองทัพเมียนมาร์ได้ เข้ าโจมตีชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดนนี ้อีกครัง้ แต่ไม่ประสบ
ความสาเร็จไม่สามารถยึดค่ายมะเนอปลอว์ได้ 31
ในปี ค.ศ. 1993 พลเอก ตาน ฉ่วย อดีตผู้บญ
ั ชาการทหารบก ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นมาเป็ น
ประธาน SLORC และเป็ นผู้นาคนใหม่ของเมียนมาร์ นายพล ตาน ฉ่วย ต้ องการสร้ างภาพความ
เป็ นประชาธิปไตย สร้ างภาพลักษณ์ใหม่ให้ กบั การเมืองเมียนมาร์ให้ เป็นที่ยอมรับของชาวโลก และ
ต้ องการหาพันธมิตรในภูมิภาคด้ วยการเป็นสมาชิกในสมาคมอาเซียน จึงได้ นิรโทษกรรมให้ แก่

28

South, op.cit., p. 129.

29

Lang, op.cit., pp. 102-103.

30

องค์การมนุษยธรรมไทย-พม่า, การผลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก รายงานการสารวจ พ.ศ. 2549(กรุ งเทพฯ
,วนิดาเพรส 2549), หน้ า 3.
31
Tom Kramer, Neither War nor Peace: The Future of the Cease-Fire Agreements in Burma,[Online] (Amsterdam:
Transnational Institute, 2009)Available from: https://www.tni.org/files/download/ceasefire.pdf. pp. 8-9.
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นักโทษการเมืองที่ถกู จับกุมในเหตุการณ์ชมุ นุมประท้ วงปี ค.ศ. 1988 ประกาศจัดตังสมั
้ ชชา
แห่งชาติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ จัดทาแนวทางดาเนินงาน(road map)เพื่อสร้ าง
ความปรองดองแห่งชาติและการเป็นรัฐประชาธิปไตย และสร้ างภาพลักษณ์ใหม่ให้ กบั ผู้นาด้ วย
การเปลี่ยนชื่อสภา SLORC เป็ นสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐหรือ SPDC (State Peace
and Development Council)
ในประเด็นชนกลุม่ น้ อย รัฐบาล SPDC ยังให้ สทิ ธิในการปกครองตนเองของชนกลุม่ น้ อย
ทัง้ 7 รัฐต่อไป แต่ไม่มีสิทธิแยกตัวเป็ นอิสระจากสหภาพเมียนมาร์ พล.อ. ขิน่ ยุ้นต์ ผู้นากองทัพ
เมียนมาร์ได้ แก้ ปัญหาความขัดแย้ งโดยริเริ่มให้ มีการทาข้ อตกลงหยุดยิง ได้ เดินทางไปเจรจา
สันติภาพกับกองกาลังชนกลุม่ น้ อยถึงพื ้นที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญพร้ อมกับยื่นข้ อเสนอให้ กลับมา
อยู่ภายใต้ กฎหมาย (legal fold) เป็นการแสดงความจริงใจที่จะแก้ ปัญหาของรัฐบาล แม้จะไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงกับสองกลุม่ ได้ 32
ในปี ค.ศ. 1995 รัฐบาลประสบความสาเร็จในการทาข้ อตกลงกับกองกาลังรัฐมอญ NMSP
เพราะเริ่มอ่อนกาลังลง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ที่ก่อตัวขึ ้นมา
กองกาลัง NMSP จึงขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของ
เมียนมาร์ที่เปิ ดโอกาสทางธุรกิจให้ กบั ต่างชาติ ประกอบกับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของผู้นา
กองทัพไทยและเมียนมาร์ทาให้ ความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลของทังสองประเทศเป็
้
นไปด้ วยความ
ราบรื่น เพราะรับผลประโยชน์ร่วมกัน การที่กองทัพไทยและสภาความมัน่ คงแห่งชาติผลักดันผู้ลี ้ภัย
ชาวมอญหมื่นกว่าคนกลับเข้ าไปในเมียนมาร์ แสดงให้ เห็นว่าไทยให้ ความสาคัญต่อผลประโยชน์ที่
ได้ รับจากก๊ าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ และยังมีอีกหลายโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ รวมถึงท่าเรือน ้าลึกในรัฐมอญและทางเชื่อมต่อกับไทยในการค้ าร่วมกันมากกว่าที่จะเห็นแก่
ด้ านมนุษยธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แรงกดดันจากไทย ประกอบกับกองบัญชาการของ
กองกาลัง KNU และนักศึกษาเมียนมาร์ที่คา่ ยมะเนอปลอว์ถกู ทหารเมียนมาร์ โจมตีลม่ สลายลง จึง
ทาให้ ผ้นู ากองกาลัง NMSP ยอมทาข้ อตกลงหยุดยิงอย่างเป็ นทางการกับรัฐบาล SPDC33
แม้ วา่ ชนกลุม่ น้ อยไม่มนั่ ใจในเจตนารมณ์ที่แท้ จริงของรัฐบาล SPDC ในการทาข้ อตกลง
หยุดยิง แต่ในช่วงทศวรรษที่ 90 รัฐบาล SPDC สามารถข้ อตกลงหยุดยิงอย่างเป็ นทางการกับชน
กลุม่ น้ อยได้ มากกว่า 17 กลุม่ แต่ยงั เหลือกองกาลังชนกลุม่ น้ อยขนาดใหญ่ เช่น กองกาลัง KNU
และกองกาลังไทยใหญ่ SSA ที่ยงั ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ เนื่องจากเงื่อนไขบางประการ
32
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เกี่ยวกับสิทธิ์ในการเลือกตังและสิ
้
ทธิในการเข้ าร่วมกระบวนการปฏิรูปที่จะเกิดขึ ้นในการประชุม
ระดับชาติ34 เมื่อไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทาให้ พวกเขายังคงต่อสู้กบั รัฐบาลกลางต่อไป ใช้
การสู้รบแบบกองโจรและไม่มีอาณาเขตของฐานที่มนั่ ที่แน่นอน นอกจากพวกเขาต้ องต่อสู้กบั กอง
กาลังทหารเมียนมาร์แล้ ว ยังต้ องเผชิญหน้ ากับกองกาลังติดอาวุธที่ได้ เข้ ากับฝ่ ายรัฐบาลกลาง
เรียบร้ อยแล้ ว การปะทะของพวกเขาไม่ได้ สง่ ผลกระทบอยูแ่ ต่เพียงภายในดินแดนของเมียนมาร์
เท่านัน้ แต่ได้ กระทบมาถึงชายแดนไทย เพราะกองกาลังชนกลุม่ น้ อยอยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ กบั แนว
ชายแดนไทย35 การต่อสู้ที่ยืดเยื ้อและรุนแรง ทาให้ เกิดผู้อพยพหนีภยั จากการสู้รบเข้ ามาในเขต
ประเทศไทยอยู่เป็ นจานวนมาก และยังผลให้ เกิดปัญหาทางความมัน่ คงด้ านอื่น ๆ ตามมา
ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2003 รัฐบาล SPDC ได้ ประกาศเงื่อนไขประการสาคัญใน
ข้ อตกลงหยุดยิง โดยกาหนดให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชนกลุม่ น้ อยต้ องยอมรับ “โรดแมปไปสูป่ ระชาธิปไตย
7 ขันตอน”
้
จะดาเนินการให้ สิ ้นสุดไปจนกระทังมี
้ การเลือกตังในปี
้ ค.ศ. 2010 และกองกาลังชนกลุม่
น้ อยจะเปลี่ยนเป็น “กองกาลังรักษาดินแดน” หรือ BGF (Border Guard Force) ภายใต้ การ
ควบคุมของกองทัพเมียนมาร์ หรือในแง่หนึ่งพวกเขาอาจจะถูกปลดอาวุธ36 อย่างไรก็ตาม การ
ประกาศของรัฐบาล SPDC ไม่ได้ มีเป้าหมายที่จะก้ าวไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่าง
แท้ จริง เพราะในขณะนันแรงกดดั
้
นจากการเคลื่อนไหวจากภายนอกมีผลกระทบที่สาคัญต่อการ
ตัดสินใจของรัฐบาลในการประกาศโร้ ดแมปครัง้ นี ้ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ ยื่นมือเข้ ามาช่วยเหลือในการ
จัดการประชุมกระบวนการกรุงเทพฯ เพื่อให้ เป็นเวทีเป็นการปรึกษาหารือต่อกระบวนการสร้ าง
สมานฉันท์ในเมียนมาร์ เพราะถือว่ากระทบไปถึงสันติภาพ ความมัน่ คง และเสถียรภาพของ
ภูมิภาค รัฐบาล SPDC ตระหนักว่าการประชุมนี ้อาจเป็ นการดึงความสนใจจากประชาคมโลกมาที่
เมียนมาร์ รวมทังการสนั
้
บสนุนจากอาเซียนด้ วย ยิ่งจะทาให้ รัฐบาลเมียนมาร์เองเกิดความลาบาก
ในการดาเนินยุทธศาสตร์ทางการทูต รัฐบาลจาต้ องปรับท่าทีและนโยบายภายในของตน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ประเทศอื่นหรืออาเซียนเข้ ามายุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงกิจการภายในของตน37
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ความพยายามของรัฐบาล SPDC ในการเจรจาทาข้ อตกลงหยุดยิงร่วมกันกับกองกาลังชน
กลุม่ น้ อยถือว่าเป็ นบันไดขันแรกในกระบวนการสร้
้
างสันติภาพในเมียนมาร์ ที่จะยุตกิ ารสู้รบและ
เป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนของชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในท้ องถิ่น ในบ้ านพื ้นที่ได้ สง่ ผลกระทบ
ด้ านบวกต่อสวัสดิภาพและความมัน่ คงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน การพัฒนา การค้ า และภาค
ประชาสังคม เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงหยุดยิงยังไม่ใช่กระบวนการสันติภาพและการ
พัฒนาทางการเมืองที่จะรับรองได้ วา่ จะทาให้ เกิดความยัง่ ยืนและสมานฉันท์ในชาติอย่างแท้ จริง
กระบวนการเหล่านี ้ยังต้ องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากทุกฝ่ ายและความจริงใจของรัฐบาล
SPDC ที่จะยึดแนวทางสันติวิธีอย่างแท้ จริง38
โดยสรุปแล้ ว การได้ รับเอกราชของชาติเมียนมาร์กลับคืนมาไม่ได้ ก่อให้ เกิดความสุขสงบ
และสมานฉันท์ในชาติขึ ้นมาได้ แต่กลับกลายเป็ นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ งทางเชื ้อชาติระหว่าง
คนเมียนมาร์แท้ และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชนกลุม่ น้ อย การต่อสู้ดิ ้นรนเพื่อเอกราชของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชน
กลุม่ น้ อยภายใต้การปกครองของคนเมียนมาร์และรัฐบาลเผด็จการทหาร การเกิดสงคราม
การเมืองที่รุนแรงและความวุน่ วายในประเทศที่ขยายวงกว้างออกไปทัว่ ประเทศและยืดเยื ้อมา
หลายทศวรรษ การริดรอนสิทธิเสรีภาพของพลเมืองภายในรัฐที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลทหารเมียนมาร์เป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ความขัดแย้ งและความวุน่ วายทางการเมืองภายในเมียนมาร์
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ ้น จึงไม่ได้ เป็ นปัญหาภายในชาติอีกต่อไป แต่ได้ กลายมาเป็นประเด็นผลกระทบ
ข้ ามชาติตอ่ ความมัน่ คงภายในของประเทศเพื่อนบ้ านและในภูมิภาคเดียวกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ซึ่งจะได้ มกี ารอธิบายให้ ทราบในบทต่อไป
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บทที่ 3
ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-เมียนมาร์ ยุคสงครามเย็น-ก่ อนรัฐบาลทักษิณ
บทนี ้เป็ นการให้ ภมู ิหลังเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายต่างประเทศต่อเมียนมาร์และชนกลุม่
น้ อย ซึ่งจะกล่าวถึงสภาพการเมืองภายในของไทย โดยเริ่มจากช่วงสงครามเย็นถึงเหตุและปัจจัยที่
ฝ่ ายไทยต้ องดาเนินนโยบายกันชน (buffer policy) ควบคูไ่ ปกับนโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ โดย
ใช้ กองกาลังชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เป็ นกันชนเพื่อป้องกันการแพร่ขยาย
อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ และยังเป็ นกองกาลังด่านหน้ าให้ กบั กองทัพไทยในการสู้รบกับกองกาลัง
คอมมิวนิสต์ ในทางภาคเหนือของประเทศไทย ยุทธศาสตร์นี ้ถูกนาไปใช้ กบั กองกาลัง KMT ทาง
ภาคตะวันตกของประเทศมีกองกาลังกะเหรี่ยง KNU เป็ นแนวหน้ าให้ กบั กองทัพไทย การมีชนกลุม่
น้ อยเป็นกันชนให้ กบั รัฐไทยทาให้ ไทยไม่เผชิญหน้ าโดยตรงกับรัฐบาลย่างกุ้ง แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและเมียนมาร์มกั จะเกิดความขัดแย้ งยาวนานกว่าการเป็ นมิตรที่ดีและจริงใจต่อกัน
ฝ่ ายไทยมีปฏิสมั พันธ์กบั ชนกลุม่ น้ อยมากกว่าฝ่ ายรัฐบาลย่างกุ้ง ความเปลี่ยนแปลงได้ เกิดขึ ้น
ในช่วงหลังสงครามเย็น สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ ได้กลาย
มาเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญมากกว่าด้ านความมัน่ คงทางการทหาร ประเทศไทยและเมียนมาร์
เริ่มมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นทางการระดับรัฐบาล ในด้านการค้ าขายและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีขึ ้น การติดต่อและสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยเริ่ม
ลดลงไป แม้ บางช่วงเวลาจะถูกตังข้
้ อสงสัยจากรัฐบาลเมียนมาร์ถึงท่าทีของไทยต่อการดาเนิน
นโยบายกันชน แต่รัฐบาลไทยได้ พยายามปฏิเสธมาโดยตลอด และอ้ างว่าการให้ ความช่วยเหลือ
เป็ นไปตามหลักมนุษยธรรมของสากล แต่เหตุการณ์บางช่วงเวลากลับชี ้ให้ เห็นว่านโยบาย
ต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาร์และชนกลุม่ น้ อยไม่มีความแน่นอน
3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-เมียนมาร์ และชนกลุ่มน้ อย ช่ วงสงครามเย็น ปี ค.ศ.1950ค.ศ.1987
ในช่วงเวลาของสงครามเย็นที่โลกเสรีประชาธิปไตยได้ ตอ่ สู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองกับ
ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ ประเทศไทยเลือกที่จะเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ได้ ตดั สินใจที่จะดาเนิน
นโยบายต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเต็มรูปแบบ และถือว่าเป็ นภัยคุกคามร้ ายแรงอันดับหนึ่งต่อ
ความมัน่ คงของรัฐไทย ขณะที่สถานการณ์ในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้ านของไทยต่างตกอยู่ภายใต้
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การครอบงาของลัทธิคอมมิวนิสต์ การรวมตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีเครือข่ายโยง
ใยกับกลุม่ คอมมิวนิสต์จากภายนอก นอกจากรัฐบาลไทยจะดาเนินนโยบายต่างประเทศไปตาม
สหรัฐฯ เพื่อหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาเสริมสร้ างกาลังของตนให้ มากขึ ้นในการต่อสู้กบั คอมมิวนิสต์
ยังได้ เลือกที่จะดาเนินนโยบายกันชน (buffer policy) ในการสกัดกันการขยายอิ
้
ทธิพลของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ โดยสนับสนุนกองกาลังชนกลุม่ น้ อยตามตะเข็บชายแดนไทย ในงานเขียนนี ้จะเน้ นไป
ที่ชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์เป็นหลัก เมื่อไทยใช้ ชนกลุม่ น้ อยสู้รบกับกลุม่ คอมมิวนิสต์ แลกเปลี่ยน
กับที่ไทยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ชนกลุม่ น้ อย เพื่อใช้ ในการต่อสู้กบั รัฐบาลทหารเมียนมาร์
การดาเนินนโยบายกันชนจึงเป็ นยุทธศาสตร์ที่ไทยใช้ เพื่อบ่อนทาลายเสถียรภาพและความมัน่ คง
ของประเทศเพื่อนบ้ าน ให้ เกิดความอ่อนแอนัน่ เอง
ในความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลระหว่างไทยและเมียนมาร์ยงั คงมีการติดต่อระหว่างกันอยู่
แม้ เมียนมาร์หลังได้ รับเอกราชจากอังกฤษได้เกิดความขัดแย้ งภายในประเทศระหว่างรัฐบาลกลาง
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชนกลุม่ น้ อย ซึ่งใช้ พื ้นที่บริเวณชายแดนไทยและเมียนมาร์เป็นฐานที่มนั่ มาโดย
ตลอด ในการต่อสู้กบั ฝ่ ายกองทัพเมียนมาร์และกองทัพจีน ชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย
ที่ติดกับเมียนมาร์ยงั คงมีกองกาลัง KMT ที่ยงั หลงเหลืออาศัยอยู่ กลับทาให้ ฝ่ายผู้นาเมียนมาร์เกิด
ความเคลือบแคลงใจฝ่ ายไทยและเชื่อว่ารัฐบาลไทยหนุนหลังกองกาลัง KMT มีการเจรจาระหว่าง
ทังสองประเทศเกิ
้
ดขึ ้นเพื่อหาแนวทางแก้ ไขสถานการณ์ในขณะนัน้ ตลอดช่วงทศวรรษที่ 1950
ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ไม่สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้ เนื่องจากทังสองฝ่
้
ายต่างไม่มีความ
ไว้ วางใจกัน โดยเฉพาะอุปสรรคสาคัญมาจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อยกลุม่ ต่าง ๆ ที่อยู่
ใกล้ กบั ชายแดยไทย-เมียนมาร์ ล้ วนเป็ นกองกาลังติดอาวุธต่อต้ านรัฐบาลกลาง และต่อสู้กบั
กองทัพเมียนมาร์อย่างหนักหน่วง รัฐบาลไทยถูกฝ่ ายเมียนมาร์มองว่ายอมให้ ชนกลุม่ น้ อยเข้ ามาใช้
พื ้นที่ของไทยเป็ นฐานที่มนั่ ได้ อย่างอิสระ ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1955 นายอู นุ นายกรัฐมนตรีของ
เมียนมาร์ได้ มาเยือนประเทศไทย และผู้แทนฝ่ ายไทยได้ นานายอู นุ ไปเยี่ยมชมโบราณสถาน ใน
จังหวัดอยุธยา ให้ เห็นซากปรักหักพังของวัดวาอารามและพระพุทธรูปที่ได้ รับความเสียหาย
หลังจากนันอี
้ ก 6 เดือน จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรีฝ่ายไทยได้ ไปเยือนเมียนมาร์
ความสัมพันธ์ที่ย่าแย่ได้ กลับมาดีขึ ้น ในปี ถดั มาทังสองฝ่
้
ายได้ มีการลงนามในสนธิสญ
ั ญาเพื่อ
มิตรภาพและสันติภาพ (peace and friendship) ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 พระบาทสมเด็จพระ
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เจ้ าอยู่หวั และพระราชินีได้เสด็จเยือนเมียนมาร์ การเยือนของเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของทังสองฝ่
้
าย
ส่งเสริมให้ ความสัมพันธ์ของทังสองประเทศมี
้
ความอบอุน่ และจริงใจมากขึ ้น1
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1950-1970 นโยบายต่างประเทศของไทยมียทุ ธศาสตร์
สาคัญมุง่ เน้ นการสกัดกันภั
้ ยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ขยายอิทธิพลเข้ ามาสูป่ ระเทศไทย ฝ่ าย
สหรัฐฯที่ตอ่ สู้กบั ฝ่ ายคอมมิวนิสต์เกรงว่าประเทศไทยอาจจะเป็น “โดมิโน” ตัวต่อไปจากเวียดนาม
กัมพูชา และลาวที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงาของคอมมิวนิสต์ไปแล้ ว การเป็ นพันธมิตรกับสหรัฐฯ
ของประเทศไทยเพื่อร่วมกันต่อสู้กบั คอมมิวนิสต์ รัฐบาลไทยยังใช้ การดาเนินนโยบายกันชนร่วมกัน
ไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางความมัน่ คงบนพื ้นที่ชายแดนที่มีอยู่ในภาวะสุม่ เสี่ยง ในขณะที่ฝ่าย
สหรัฐฯ ก็ได้ รับผลประโยชน์ทางอ้ อมจากการดาเนินนโยบายของไทย โดยให้ สองฝ่ ายได้ ร่วมกัน
สนับสนุนกองกาลังชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทางทิศเหนือมีกองกาลัง KMT
และกองกาลังไทยใหญ่ SSA บนพื ้นที่รฐั ฉาน ในทิศตะวันตกมีกองกาลังกะเหรี่ยง KNU และกอง
กาลังรัฐมอญใหม่ NMSP2 ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้มีบทบาทสาคัญในฐานะกันชนให้ กบั รัฐไทย และยัง
มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากในเวลานันจึ
้ งมีอดุ มการณ์ร่วมกันที่จะต่อสู้กบั คอมมิวนิสต์ เพราะ
ต่างฝ่ ายต่างได้ ผลประโยชน์ร่วมกัน การสนับสนุนจากไทยยังทาให้ กองกาลังชนกลุม่ น้ อยเหล่านีม้ ี
ศักยภาพในการต่อสู้กบั รัฐบาลกลางของตนได้
ในยุคแรกรัฐบาลไทยเลือกดาเนินนโยบายกันชนกับกองกาลัง KMT ที่อพยพจากจีน
แผ่นดินใหญ่เข้ ามายังเขตรัฐฉานของเมียนมาร์ โดยกลุม่ นี ้มีฐานบัญชาการใกล้ กบั ชายแดนทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย กองกาลัง KMT จึงทาหน้ าที่เสมือนเป็ นแนวกันชนคอยลาดตระเวนตาม
แนวชายแดนให้ กบั รัฐไทย ทาหน้ าที่ด้านการข่าวกรองให้ กบั ไต้ หวัน สหรัฐฯ และไทย แม้ กองกาลัง
KMT พัวพันกับการค้ ายาเสพติด แต่เจ้ าหน้ าที่ทางการไทยกลับทาไม่ร้ ูไม่เห็นกับการลักลอบค้ ายา
เสพติดของกลุม่ นี ้ตามแนวชายแดน3 ซึ่งทาให้ พวกเขามีอิสระในการเดินทางเข้ าออกฝั่งไทย ทังเข้
้ า
มาซื ้อสินค้ าอุปโภคบริโภค และที่สาคัญคือเข้ ามารับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ และไต้ หวัน ที่
ร่วมกันต่อต้ านรัฐบาลปักกิ่ง ยิ่งทาให้ รฐั บาลเมียนมาร์เกิดความสงสัยในท่าทีของรัฐบาลไทย และ
เชื่อว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนกองกาลัง KMT 4

1

Chongkittavorn, op.cit., p. 119.

2

South, Burma’s Longest War: Anatomy of Karen Conflict. p. 20.

3

Lintner, op.cit., p.59.

4

Aribarg, op.cit., p. 41.
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การเข้ ามาของกองกาลัง KMT ได้ สร้ างความกังวลต่อสังคมไทย รัฐบาลไทยได้ สง่ สารไปถึง
กองกาลัง KMT ที่มีกองทหารราบที่ 3 และ 5 ให้ กลุม่ นีว้ างอาวุธและออกจากประเทศไทย แต่ท่าที
ของรัฐบาลไทยยังดูคลุมเครือ มีความพยายามที่จะเจรจากับกองกาลัง KMT และไม่ได้ เร่งรัดให้
โยกย้ ายออกไปโดยทันที เพราะรัฐบาลไทยต้ องการใช้ ประโยชน์จากกลุม่ นักรบเหล่านี ้ให้ อยูก่ วาด
ล้ างกองกาลังคอมมิวนิสต์ในพื ้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและต้ องการบีบให้ พวกเขาอยู่
ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาลไทยมากกว่าปล่อยให้ ย้ายออกไป กองกาลัง KMT ก็มองถึงความอยู่
รอดของกลุม่ จึงได้ ตดั สินใจช่วยเหลือฝ่ ายไทยในการสู้รบกับกองกาลังคอมมิวนิสต์ในแผ่นดินไทย
ช่วงทศวรรษที่ 1970-1980 จนในที่สดุ ฝ่ ายคอมมิวนิสต์กต็ ้ องพ่ายแพ้ ลงไป เมื่อการต่อสู้สิ ้นสุดลง
รัฐบาลไทยได้ ตอบแทนกลุม่ นักรบ KMT โดยการให้ สญ
ั ชาติไทย และให้ ที่พกั พิงทามาหาเลี ้ยงชีพ
ด้ วยการเกษตรอยู่ในจังวัดชายแดนภาคเหนือของไทย ซึง่ ถือว่าเป็ นการใช้ ยทุ ธการการกลืนกลาย
(assimilation) ชนกลุม่ น้ อยให้ เข้ ากับสังคมไทย ตามกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั ที่มีไปถึงกองทัพไทยให้ โอบอุ้มกลุม่ คนเหล่านี ้ไว้ 5
รัฐบาลไทยยังคงดาเนินนโยบายกันชนอย่างต่อเนื่อง ต่อกลุม่ กะเหรี่ยงและกลุม่ มอญ โดย
ผู้คนทังสองกลุ
้
ม่ สามารถเดินทางข้ ามไปมาระหว่างฝั่งไทย-เมียนมาร์ได้ อย่างอิสระ เพราะรัฐบาลที่
ย่างกุ้งไม่มีอานาจจัดการควบคุมพื ้นที่ของชนกลุม่ น้ อย กองกาลังเหล่านี ้ทาตัวเหมือนเป็ นรัฐบาล
ท้ องถิ่น ควบคุมการค้ าชายแดน และมีรายได้ หลักมาจากการเก็บภาษีจากการค้ าชายแดน สินค้ า
ที่มาจากประเทศไทยสามารถส่งผ่านไปยังพื ้นที่อิทธิพลของชนกลุม่ น้ อย และเข้ าไปขายในตลาด
มืดในตอนกลางของเมียนมาร์ เมื่อรัฐบาลทหารเมียนมาร์เข้ าปราบปรามชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้จะ
อพยพหนีเข้ ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็ นเสมือนแหล่งพักพิงของพวกเขา6
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ไม่ส้ ดู นี กั ในช่วงรัฐบาลนายพล เน วิน โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องกองกาลังกะเหรี่ยง KNU ที่เป็ นศัตรูตวั ฉกาจกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์ แต่มี
ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับฝ่ ายไทย ยิ่งทาให้ รฐั บาลเมียนมาร์ไม่เชื่อใจในเจตนารมณ์ของรัฐบาล
ไทย มองว่าไทยต้ องการสัน่ คลอนเสถียรภาพและความมัน่ คงของชาติเมียนมาร์ ด้ วยการหนุนหลัง
กองกาลัง KNU ทังการให้
้
ที่พกั พิงและความช่วยเหลือด้ านต่าง ๆ ให้ ทงอาวุ
ั ้ ธยุทโธปกรณ์ที่ทาให้
กองกาลัง KNU เป็ นกองกาลังที่มคี วามเข้ มแข็งในการต่อสู้กบั กองทัพเมียนมาร์ได้ ในขณะเดียวกัน
ผู้นาไทยยังเกรงว่าการเปลี่ยนแปลงไปสูร่ ะบอบสังคมนิยมของเมียนมาร์อาจจะแทรกซึมเข้ ามาใน
ประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี ในเวลานันทั
้ ศนะของผู้นาไทยสถานการณ์ทางชายแดนไทย-เมียนมาร์
5

Ying, op.cit., p.243.

6

Aribarg, op.cit., p. 42.
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ไม่ได้ เป็ นภัยคุกคามสูงสุดตามนโยบายความมัน่ คงของชาติมากเท่ากับปัญหาทางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดขึ ้นบนฟากฝั่งตะวันออกของประเทศ การได้ รับชัยชนะของฝ่ ายคอมมิวนิสต์
ในภูมิภาคอินโดจีน ได้ ครอบงาประเทศในลุม่ แม่น ้าโขง การรวมตัวของประเทศเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้ ชัยชนะของกลุม่ เขมรแดง และลาวที่ได้ ถกู กลืนกลายเป็ นคอมมิวนิสต์ สถานการณ์
เหล่านี ้สร้ างความกังวลใจต่อผู้นาไทยอย่างหนักหน่วง เพราะกระทบต่อความมัน่ คงทางชายแดน
ด้ านตะวันออกของประเทศ ดังนัน้ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ความมัน่ คงชายแดนทาง
ฝั่งตะวันตก จึงไม่ได้ รับความใส่ใจ หรือเป็ นปัญหาสาคัญและเร่งด่วนในทัศนะของผู้นาไทย แต่ฝ่าย
ไทยกลับเพิกเฉย ไม่ร้ ูไม่เห็น และไม่มีการจัดการแก้ ไขปัญหาบนพื ้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 7
กองกาลัง KNU นาโดยพลเอก โบ เมี๊ยะ และพันธมิตรคือกองกาลัง NMSP เต็มใจในการ
ทาหน้ าที่เป็นกันชน (buffer) ให้ กบั รัฐไทย ซึ่งถือว่าเป็นความสาเร็จของสภาความมัน่ คงของไทยใน
การดาเนินยุทธศาสตร์นี ้จากความเกรงกลัวการรุกคืบเข้ ามาของกองกาลัง CPB ที่มีฐานบัญชาการ
ทางตอนใต้ ของเมียนมาร์ ตังอยู
้ ่บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี โดยมีความเชื่อมโยงกับกลุม่ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. ฝ่ ายไทยหนุนกองกาลัง KNU ให้ ช่วยไทยสู้รบกับกลุม่
คอมมิวนิสต์ เพื่อสกัดกันความสั
้
มพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ในสองประเทศ ที่มีจีนเป็นฝ่ าย
สนับสนุน ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้จะทาหน้ าที่เป็นหน่วยลาดตระเวนและด้ านการข่าวกรอง ให้ ความ
ร่วมมือกับกองทัพไทยในการแจ้ งเตือนการเคลื่อนไหวของกลุม่ พคท. ซึ่งอยูใ่ นพื ้นที่อิทธิพลของชน
กลุม่ น้ อยฝั่งเมียนมาร์ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่ทางการไทย ส่วนการสนับสนุนอย่าง
ไม่เปิ ดเผยของไทย โดยฝ่ ายกองทัพไทยจะให้ อาวุธ การฝึ กฝน และยอมให้ กองกาลัง KNU ใช้
ประเทศไทยเป็ นประตูออกไปสูโ่ ลกภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและชนกลุม่ น้ อย
ของเมียนมาร์มีความใกล้ ชิด ทาให้ ในเวลาต่อมานายทหารระดับสูงของฝ่ ายไทยมีผลประโยชน์
พัวพันกับการค้ ายาเสพติดกับชนกลุม่ น้ อย8 นอกจากผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงระหว่างไทยกับ
กองกาลัง KNU แล้ ว ได้ เกิดการค้ าข้ ามพรมแดนที่สร้ างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล
แม้ ฝ่ายไทยจะได้ รับประโยชน์จากการสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยให้ ช่วยไทยต่อสู้กบั กองกาลัง
คอมมิวนิสต์ แต่เมื่อเข้ าสูช่ ่วงทศวรรษที่ 1980 ไทยเริ่มประสบปัญหาการอพยพเข้ ามาของผู้ลี ้ภัย
ชาวเมียนมาร์ โดยช่วงต้นปี ค.ศ. 1984 นอกจากกลุม่ กะเหรี่ยงที่อพยพหนีเข้ ามาในแผ่นดินไทย ยัง
มีกลุม่ ชาวมอญได้ หนีข้ามเข้ ามาอีกด้ วย จากเหตุการณ์การบุกโจมตีของกองทัพเมียนมาร์ที่ดา่ น

7

Chongkittavorn, loc.cit.

8

South, op.cit., p. 128.
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เจดีย์สามองค์ ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ ้นและทาให้ เกิดผู้ลี ้ภัยชาวมอญจานวนมาก ราว 5,000
คนหนีภยั จากการสู้รบเข้ ามายังฝั่งไทยและอาศัยอยูน่ านกว่าแต่ก่อน ที่มกั จะหนีเข้ ามาอาศัยอยู่
เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ พอใกล้ เข้ าฤดูฝนก็อพยพข้ ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาร์ ซึ่งชาวมอญเหล่านี ้เป็น
ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced Persons)ตนเองอยู่แล้ ว และได้ อพยพมาอยู่ใน
เขตอิสระของกองกาลัง NMSP แต่เมื่อพื ้นที่นี ้ถูกทหารเมียนมาร์โจมตี ทาให้ คนเหล่านี ้อพยพเข้ ามา
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้นเรื่อย ๆ 9
มาถึงช่วงระหว่างปี ทศวรรษที่ 1980 ซึ่งตรงกับรัฐบาลของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ที่
เป็ นรัฐบาลมาอย่างยาวนานถึง 8 ปี การเมืองไทยมีเสถียรภาพและดาเนินนโยบายได้ อย่างต่อเนื่อง
ด้ านความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ กลางปี ค.ศ. 1980 พล.อ. เปรมได้ ไปเยือนเมียนมาร์และแถลง
นโยบายต่างประเทศว่า ไทยเน้ นเรื่องความมัน่ คงของชาติ จะเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
กัน เพื่อแสวงหาแนวร่วมในการแก้ ปัญหาทังเรื
้ ่องชนกลุม่ น้ อย ยาเสพติด การค้ าของผิดกฎหมาย
และปัญหาเขตแดนติดกันโดยยึดหลักบนพื ้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน10 ขณะเดียวกัน พล.อ.
เปรมได้ ขอให้ รฐั บาลเมียนมาร์สนับสนุนทางการทูตต่อกรณีเวียดนามรุกรานกัมพูชา ไทยยื่นคาร้ อง
ต่อสหประชาชาติให้ กองกาลังเวียดนามถอนตัวออกจากกัมพูชา แต่ผ้ นู าเมียนมาร์ปฏิเสธเพราะ
ดาเนินนโยบายเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ยงั คงไม่
ก้ าวหน้ าเหมือนเดิม11 แม้ วา่ รัฐบาลไทยจะให้ ความสาคัญกับประเด็นความมัน่ คงทางชายแดน
ตะวันออกของประเทศ และปัญหาผู้ลี ้ภัยจากอินโดจีน แต่ความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกับเมียนมาร์
ก็พฒ
ั นาขึ ้นมากกว่าเดิม มีการเยือนระหว่างเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของทังสองฝ่
้
าย ทังรั
้ ฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงต่างประเทศ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด นอกจากนี ้สมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯ ได้ เสด็จเยือนเมียนมาร์อย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1986 ด้ วย12
ในทัศนะของปวิน ชัชวาลพงศ์พนั ธุ์ เห็นว่าปัจจัยที่ทาให้ การดาเนินนโยบายกันชนมาจาก
อิทธิพลทางการเมืองภายในประเทศมากกว่าอิทธิพลของสภาวะแวดล้ อมภายนอกระหว่างประเทศ
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การเมืองไทยถูกครอบงาจากกองทัพ เพราะกองทัพต้ องการอานาจและ
ความชอบธรรมทางการเมือง การที่ประเทศเพื่อนบ้ าน คือ เมียนมาร์ ซึ่งเป็ นศัตรูดงเดิ
ั ้ มของไทยตก
9

Ibid., p. 186.

10

รัชนิดา ยืนยิ่ง , "ศึกษาเปรี ยบเทียบนโยบายไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ ในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ.2523–2531) กับยุค

หลังพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ.2531–2538),2539,"หน้ า 1-12.
11

Aribarg, op.cit., pp. 43-44.

12

รัชนิดา ยืนยิ่ง, ซ ้าเรื่ องเดิม
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อยู่ภายใต้ อาณานิคมของอังกฤษ ทาให้ ไทยอยู่ในความสงบไม่ต้องกังวลกับการสู้รบกับเมียนมาร์
บทบาทของกองทัพในการรักษาเอกราชของชาติตอ่ การถูกรุกรานจึงสิ ้นสุดไป เหลือเพียงแต่หน้ าที่
ในการรักษาความมัน่ คงภายในชาติ รัฐบาลทหารไทยจึงพยายามที่จะรักษาศัตรูดงเดิ
ั ้ มของตนไว้
เพื่อซ่อนเร้ นผลประโยชน์เชิงอานาจของตน ขณะเดียวกันก็เริ่มสร้ างอาณานิคมภายใต้ การหล่อ
หลอมความเป็ นไทย (Thainess) สร้ างภาพให้ เห็นว่าเมียนมาร์เป็ นภัยคุกคามอย่างยาวนานต่อ
ความมัน่ คงของไทย เพื่อให้ สงั คมพึ่งพากองทัพในการทาหน้ าที่ป้องกันประเทศ ดังนันกองทั
้
พจึง
สามารถรักษาบทบาทของตนในทางความมัน่ คงของชาติและในนโยบายต่างประเทศได้ อย่าง
เหนียวแน่น รัฐบาลไทยจึงไม่มีความพยายามที่จะสร้ างมิตรภาพที่ดีกบั รัฐบาลย่างกุ้ง หรือช่วยยุติ
สงครามกลางเมืองในเมียนมาร์ แต่กองทัพไทยเลือกที่จะกระตุ้นให้ สถานการณ์มีความรุนแรงมาก
ขึ ้น และให้ ความช่วยเหลือแก่กองกาลังชนกลุม่ น้ อยต่อต้ านรัฐบาลของตน13
3.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-เมียนมาร์ และชนกลุ่มน้ อย ช่ วงหลังสงครามเย็น ปี ค.ศ.
1988-ค.ศ. 2000
เมื่อมาถึงยุคปลายของสงครามเย็น สถานการณ์ความขัดแย้ งของอุดมการณ์ทางการเมือง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ คลี่คลายลงไป การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ทาให้ ภยั
คุกคามจากความกลัวลัทธิดงั กล่าวในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปพร้ อมกับปรากฏการณ์ ใหม่
ทางการเมืองของไทยจากการลงจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ดารง
ตาแหน่งหัวหน้ ารัฐบาลมาถึง 8 ปี เป็นนายกฯที่มาจากการแต่งตัง้ จนถูกมองว่าเป็ นยุคของ
ประชาธิปไตยเพียงครึ่งใบ การที่ พล. อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ขึ ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่ง
ได้ รับชัยชนะจากการเลือกตังในปี
้ ค.ศ. 1988 ได้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก จากรัฐบาล พล.อ.เปรมที่มงุ่ เน้ นเรื่องความมัน่ คงของรัฐ
ปกป้องประเทศจากการถูกคุกคามจากภายนอก และลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่มนี โยบายทางเศรษฐกิจ
และการคลังล้ าหลัง แต่ในรัฐบาลชาติชายความมัน่ คงของรัฐได้ ขยายวงกว้ างครอบคลุมไปถึง
ความมัน่ คงและการพัฒนาของเศรษฐกิจ การเปิ ดตลาดกระจายสินค้ าแห่งใหม่และการส่งเสริมให้
เกิดการกระจายรายได้ อย่างเท่าเทียมให้ มากขึ ้น ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจที่มีความสาคัญมากขึ ้น
ได้ กลายมาเป็นเป้าหมายหลักในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชาติชาย14

13

Chachawanpongpun, A Plastic Nation: The Course of Thainess in Thai-Burmese Relation, p. 58.

14

Aribarg, op.cit., pp. 46-47.
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การประกาศนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้ า” ของพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
เป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในศตวรรษที่ 90 จากยุคของความมัน่ คงและการทหารนาเศรษฐกิจได้
เปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารใช้ เศรษฐกิจนาการทหาร เพราะประเด็นความขัดแย้ งทางความมัน่ คงและ
การทหารได้ สิ ้นสุดลงไปพร้ อมกับสถานการณ์ในอินโดจีน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ นามาเป็น
เป้าหมายสาคัญในการกาหนดและดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล ในการแสวงหาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ านบนคาบสมุทรอินโดจีนที่เคยต่อสู้กนั มาก่อนหน้ านี ้
นโยบายนี ้เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ ประเทศไทยมีการค้ าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ าน
ในสมัยรัฐบาลชาติชายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ ้นสูงอย่างรวดเร็ว
ต่างชาติเข้ ามาค้ าขายและลงทุนในประเทศมากขึ ้น เศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองทาให้ ประชาชนมี
ความสุข และยังคาดหวังว่าประเทศไทยจะกลายเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ หรือ NIC (Newly
Industrialized Countries) และเป็ นผู้นาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่จะนาพาประเทศเพื่อนบ้ าน
ก้ าวข้ ามความยากจนข้นแค้ นไปสูค่ วามมัง่ คัง่ เฟื่ องฟู15
ในการดาเนินความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ ในรัฐบาลของ พล.อ. ชาติชายเลือกที่จะดาเนิน
นโยบาย “เกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์” (constructive engagement) ในการผูกมิตรกับรัฐบาลทหาร
เมียนมาร์ SLORC เพื่อแสวงหาโอกาสและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ เพราะเมียนมาร์มีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แม้ ตวั ของผู้นามีความสนใจในเมียนมาร์น้อยกว่าฝ่ ายกองทัพ
แต่ก็เล็งเห็นว่าเมียนมาร์เป็นดัง “สะพานเชื่อมทางบก” (land bridge) เชื่อมต่อเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเอเชียใต้ 16 อย่างไรก็ตาม การดาเนินความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ ครัง้ ใหม่นี ้ มีเป้าหมาย
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ที่จะทาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้ าของ
ภูมิภาค ทัศนะของพล.อ. ชาติชายคือ ต้ องการขับเคลื่อนให้ เกิดการพัฒนาในรูปแบบของทุนนิยม
ไปยังเพื่อนบ้ านทัง้ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยมีประเทศไทยเป็ นจุดหมายที่ ดงึ ดูดนักลงทุน
จากต่างชาติ นอกจากนี ้ยังจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมให้ กระจายออกไป
ยังต่างจังหวัด ไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวในเมืองหลวง และคาดหวังว่าการสร้ างความสัมพันธ์ทางการ
ทูตและทางเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้ าน หรือเมียนมาร์ จะกระตุ้นให้ นกั ลงทุนไทยสามารถเข้ าไปแข่งขัน
กับบริษัทเอกชนของมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้ รับสัมปทานจากรัฐบาล SLORC 17
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ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยที่เพิ่งผ่านพ้ นการเลือกตัง้ และได้ รัฐบาล
ที่นายกรัฐมนตรี มวี ิสยั ทัศน์ทางเศรษฐกิจความคิดก้ าวหน้ าอย่าง พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ แต่
ในขณะที่เมียนมาร์เพื่อนบ้ านทางทิศตะวันตกกาลังเกิดสถานการณ์ความวุน่ วายภายในประเทศ
จากการบริหารประเทศของรัฐบาลเน วิน ทาให้ เศรษฐกิจพังพินาศ การออกมาประท้ วงของ
นักศึกษาเมียนมาร์ และประชาชนที่เรียกร้ องประชาธิปไตย จนทาให้ เหตุการณ์บานปลายไปสูก่ าร
ปราบปรามอย่างรุนแรง เกิดการนองเลือดในนครย่างกุ้ง จนรัฐบาลทหารคณะใหม่ได้ทาการ
รัฐประหาร และเข้ ามาบริหารประเทศภายใต้ การนา ของพล.อ. ซอ หม่อง ได้ จดั ตัง้ “สภาฟื น้ ฟู
กฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ” หรือ SLORC (The State Law and Order Restoration Council)
จากการปิ ดประเทศมาอย่างยาวนานถึง 26 ปี จาเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยดาเนินนโยบายเปิ ดกว้ างทางเศรษฐกิจ (open door policy) กระตุ้นและส่งเสริม
ให้ เกิดการค้ าและการลงทุนจากต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมวิถีพม่าในสมัยรัฐบาล
เน วิน ถูกยกเลิกไป และเริ่มมีปฏิสมั พันธ์กบั ต่างประเทศ อีกทังเข้
้ าร่วมกิจกรรมและมีบทบาทใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศมากขึ ้น
การดาเนินนโยบายเกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์ของรัฐบาลไทย ทาให้ การสานความสัมพันธ์กบั
รัฐบาล SLORC ดาเนินไปได้ อย่างราบรื่นและมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทังสองรั
้
ฐบาล ด้ วย
เหตุผลที่สาคัญคือ รัฐบาลชาติชายมองข้ ามประเด็นทางการเมืองภายใน ไม่วา่ ทังสองประเทศจะมี
้
อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่กลับไม่ได้ เป็ นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของทังสอง
้
ประเทศ เหตุการณ์ 8888 ในย่างกุ้งที่นาไปสูก่ ารปราบปราบประชาชน ผู้นาไทยมีทศั นะว่าเป็น
กิจการภายในของเมียนมาร์ รัฐบาลไทยยึดหลักการไม่แทรกแซง (non-intervention) ซึ่งแม้ วา่ โลก
ประชาธิปไตยต่างพากันประณามและคว่าบาตรรัฐบาล SLORC แต่ท่าทีของไทยกลับเป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ าม เพราะการเดินตามเสียงเรียกร้ องจากประเทศตะวันตก หรือฝ่ ายที่ตอ่ ต้ าน
รัฐบาล SLORC ยิ่งจะทาให้ เมียนมาร์ปิดกันตั
้ วเองเพื่อรักษาหน้ า และไม่เป็นการส่งเสริมให้ เกิด
การพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ได้
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดและแนบแน่นระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาร์สมัยพล.อ.ชาติชาย
ฝ่ ายกองทัพไทยมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ รัฐบาล SLORC มีความไว้ วางใจรัฐบาลไทยมากขึ ้นกว่า
แต่ก่อน ทังความสั
้
มพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจการค้ า โดยเฉพาะพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนัน้ มีความสัมพันธ์สว่ นตัวที่ใกล้ ชิดกับนายทหารระดับสูงของเมียน
มาร์ และไทยได้ ประกาศเน้ นย ้าว่ารัฐบาลใหม่ของเมียนมาร์ SLORC ภายใต้ การนาของ นายพล
ซอ หม่องเป็นมิตรแท้ กบั ประเทศไทย การไปเยือนเมียนมาร์ของพล.อ. ชวลิต หลังเหตุการณ์จลาจล
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ในย่างกุ้ง ถือได้ วา่ เป็ นผู้เปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาล SLORC และยังเปิ ดทางให้ กบั
กลุม่ นักธุรกิจชาวไทยเข้ าไปทาธุรกิจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาร์
โดยการไปเยือนของผู้นากองทัพไทยครัง้ นี ้ทาให้ ฝ่ายไทยได้ รับสัมปทานป่ าไม้ และประมงจาก
รัฐบาล SLORC แม้ ภายหลังจะถูกครหาว่าเป็นการเอื ้อผลประโยชน์ให้ กบั กลุม่ ทุนที่เป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจของรัฐบาลก็ตาม18
การดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชาติชายต่อรัฐบาล SLORC สามารถเดินหน้ า
ไปได้ อย่างรวดเร็วและราบรื่น ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐบาลเป็นไปได้ ด้วยดี มีความ
ไว้ วางใจกันมากขึ ้น เงื่อนไขที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้ นนมา
ั้
จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างผู้นากองทัพไทยและผู้นารัฐบาล SLORC การไม่สนับสนุนกอง
กาลังชนกลุม่ น้ อยต่อต้ านรัฐบาลของตนเอง และยังได้เนรเทศผู้ลี ้ภัยชนกลุม่ น้ อยที่ อพยพเข้ ามาใน
แผ่นดินไทย รวมทัง้ กลุม่ นักศึกษาเมียนมาร์ที่เรียกร้ องประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 8888 ส่งกลับ
เมียนมาร์ตามคาร้ องขอของรัฐบาล SLORC ซึ่งการปฏิบตั ิเช่นนี ้ในทางการเมืองมองว่าเป็ นการหัก
หลังชนกลุม่ น้ อย เพราะทาให้ พวกเขาอยู่ในภาวะอันตรายที่จะเกิดการปะทะกับกองกาลังทหาร
เมียนมาร์หรือถูกลงโทษจากรัฐบาล ในมุมมองของชนกลุม่ น้ อยเองพวกเขาก็มองว่ากองทัพไทยบีบ
ให้ พวกเขาต้ องทาข้ อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาล SLORC19 ความเห็นอกเห็นใจที่ฝ่ายไทยเคยมีให้ กบั
ชนกลุม่ น้ อยได้ กลับเปลี่ยนท่าทีตรงกันข้ าม และกองทัพไทยตกลงที่ร่วมมือกับรัฐบาล SLORC
แม้ จะมีบางฝ่ ายประท้ วงการตัดสินใจของรัฐบาลไทยว่าเป็นการส่งพวกเขากลับไปตาย นอกจากนี ้
กองทัพไทยยังยอมให้ กองกาลังทหารเมียนมาร์ลว่ งล ้าเข้ ามาในแผ่นดินไทยเพื่อปราบปรามชนกลุม่
น้ อยที่หลบหนีเข้ ามาด้ วย20 ในกรณีนี ้ผู้นากองกาลังชนกลุม่ น้ อยได้ ร้องขอให้ กองทัพภาคของไทย
ไม่ให้ ผลักดันพวกเขาออกไป ดังเช่น เดือนมกราคม ค.ศ. 1989 กองกาลังไทยเริ่มผลักดันชนกลุม่
น้ อยกลับเข้ าไปในเขตประเทศของตน หลังจากที่พวกเขาได้ อพยพเข้ ามาอาศัยอยูใ่ นค่ายผู้ลี ้ภัย ใน
จังหวัดตาก แต่ตอ่ มามาตรการผลักดันชนกลุม่ น้ อยของรัฐบาลไทยถูกกดดันต่อต้ านจากนานาชาติ
เนื่องจากผู้ลี ้ภัยเหล่านันสู
้ ญหายไประหว่างทางกลับบ้ าน มีการรายงานว่าบางส่วนถูกฆ่าตาย ใน
เวลาเดียวกันไทยได้ปล่อยให้ กองกาลังทหารเมียนมาร์ข้ามมายังฝั่งไทยได้ โดยพวกเขามีเป้าหมาย

18

Aribarg, op.cit., p. 48.

19

Chachawanpongpun, op.cit., p. 68.

20

Aribarg, loc.cit.

57
ในการโจมตีฐานที่มนั่ ของกองกาลัง KNU ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองกาลังเฉพาะกิจที่ 34 โดยมี
พล.อ. ชวลิตเป็นผู้ตงกองก
ั้
าลังนี ้ขึ ้นมา21
การดาเนินนโยบายกันชนของรัฐไทยในอดีต ผู้นาประเทศมักใช้ เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุให้
ถึงเป้าหมายทางการเมืองและยังเป็นเครื่องมือของกลุม่ บุคคลที่ เชื่อมโยงกับชนกลุม่ น้ อยเพื่อหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ด้ วยวิธีการขายอาวุธให้ กบั ชนกลุม่ น้ อยที่ติดอาวุธ รวมทังสิ
้ นค้ าอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจาวันให้ แก่คนเหล่านันที
้ ่อาศัยอยูต่ ิดกับแนวชายแดนไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้
การค้ าชายแดนก่อตัวขึ ้นมา โดยฝ่ ายที่ได้ รับประโยชน์มที งนั
ั ้ กการเมืองและพ่อค้ าในท้ องถิ่น รวมถึง
เจ้ าหน้ าที่ทหารทังในระดั
้
บสูงและระดับล่าง ผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่นจึงมักมีบทบาทสาคัญอย่างมาก
ในการคงรักษานโยบายกันชนให้ ดาเนินต่อไปได้ แต่ในรัฐบาลชาติชาย การตัดสินใจของผู้นาที่
ต้ องการยกเลิกนโยบายกันชน เพื่อเปลี่ยนให้ การค้ าระดับท้ องถิ่นมาสูก่ ารค้ าในระดับชาติที่รัฐบาล
เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจโดยตรงกับรัฐบาลย่างกุ้ง ในขณะที่ตวั ของพล.อ. ชาติชายก็ไม่ได้ มีทศั นะด้ านลบ
ต่อการค้ าชายแดนหรือต้ องการตัดอานาจของผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่น แต่พล.อ. ชาติชายกลับมองว่า
เป็ นโอกาสที่จะทาให้ การสู้รบกันตลอดแนวชายแดนไทยยุติลงได้ จะนามาซึง่ โอกาสกอบโกย
ผลประโยชน์หรือเม็ดเงินจานวนมหาศาลจากเมียนมาร์ รัฐไทยให้ การสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยแต่
ห่างเหินกับรัฐบาลเมียนมาร์ มคี วามชอบธรรมในช่วงสงครามเย็น เพราะเป็นการต่อต้ านลัทธิ
คอมมิวนิสต์ แต่ในรัฐบาลชาติชายที่ฝ่ายไทยเป็นคูค่ ้ าขายกับฝ่ ายรัฐบาลเมียนมาร์ จึงต้ องมีความ
ใกล้ ชิดไว้ วางใจกันสะท้ อนให้ เห็นว่าไทยนันเลื
้ อกที่จะใช้ กติกาสากลบางส่วนที่จะเป็ นประโยชน์กบั
ฝ่ ายตนมากกว่าจะใช้ มาตรการที่จะส่งผลด้ านลบ แม้ ไทยจะไม่ยึดกับค่านิยมของความเป็ น
ประชาธิปไตยในการสานสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ แต่กลับมองเห็นประโยชน์ของหลักการทุนนิยมหรือ
การขยายตลาดการค้ าที่จะสร้ างความมัง่ คัง่ และร่ารวยจากการคบค้ ากับรัฐบาลเผด็จการทหาร
เมียนมาร์ ที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย22
การเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาล SLORC ทาให้ ผ้ นู ากลุม่ กบฏชาติพนั ธุ์ไม่อยูใ่ นสถานะที่จะ
ได้ รับสิทธิ์ในสัมปทานด้ านต่าง ๆ เหมือนเดิมได้ จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ ผ้ มู ีอานาจฝ่ ายไทย
เริ่มตีตวั ออกห่างจากชนกลุม่ น้ อย ดังที่ผ้นู ากลุม่ กะเหรี่ยง KNU กล่าวไว้ วา่ เจ้ าหน้ าที่ทหารระดับ
อาวุโสได้ สง่ คาเตือนมายังพวกเขาว่าอย่าเข้ ามาขัดขวางการค้ าที่ไทยทากับรัฐบาล SLORC23

21

Chachawanpongpun, loc.cit.

22

Chachawanpongpun, op.cit., p.70.

23

Chachawanpongpun, loc.cit.
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การยึดมัน่ ในจุดยืนของกองทัพไทยที่ไม่เอนเอียงไปกับบรรทัดฐานของตะวันตกและมี
ความสอดคล้ องไปกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการผลักดันชนกลุม่ น้ อยออกนอกประเทศ โดยไม่
สนใจคาทัดทานของสหประชาชาติที่ขอร้ องไทยชะลอการส่งกลับผู้ลี ้ภัย จนกว่าสถานการณ์ใน
เมียนมาร์จะดีขึ ้น24 ในสภาพความเป็ นจริงของสังคมไทย แผนการผลักดันชนกลุม่ น้ อยออกนอก
ประเทศได้ รบั การยอมรับของภาคประชาสังคมที่มที ศั นคติด้านลบต่อชาวเมียนมาร์ โดยกองทัพ
พยายามสร้ างภาพว่าชนกลุม่ น้ อยว่าเป็นภัยคุกคามที่แท้ จริงต่ออธิปไตยของชาติ
เมื่อนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยได้ แปรเปลี่ยนไปเป็ นมิตรที่ดีและสานสัมพันธ์
อย่างเป็ นทางการกับรัฐบาล SLORC แต่เดิมนันรั
้ ฐบาลไทยมีปฏิสมั พันธ์ที่ใกล้ชิดกับชนกลุม่ น้ อย
มากกว่ารัฐบาลเมียนมาร์ การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในรัฐบาลของพล.อ. ชาติชายสะท้ อนให้
เห็นว่าประเทศไทยยอมรับกติกาสากลในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบที่เป็น
ทางการ หรือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ในทัศนะของพล.อ. ชาติชายยังมองว่านโยบาย “สนาม
การค้ า” จะช่วยสลายความขัดแย้ งระหว่างชนกลุม่ น้ อยกับรัฐบาล SLORC ลงไปได้ จากแนวคิด
ของระบบทุนนิยมจะทาให้ ทงสองฝ่
ั้
ายได้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อไม่มีสงคราม สันติภาพและ
ความมัน่ คงก็จะเกิดขึ ้น และท้ ายที่สดุ ก็จะทาให้ รฐั บาล SLORC ปรับตัวเองเข้ ากับกฎกติกาของ
สากลได้ ด้วย25 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทาให้ เห็นว่ารัฐบาลไทยได้ เลิกนโยบายต่างประเทศ
แบบเดิมที่ผ้ นู าหวาดระแวงถึงภัยคุกคามทางทหารหรือการรุกรานจากเมียนมาร์ เมื่อบริบทของ
การเมืองโลกเปลี่ยนแปลงวิสยั ทัศน์ของผู้นาต้ องปรับเปลีย่ นตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การดาเนินความสัมพันธ์กบั รัฐบาล SLORC ได้ หยุดชะงักลง เมื่อมีการ
รัฐประหารโค่นล้ มรัฐบาลพล.อ. ชาติชายในปี ค.ศ. 1991 คณะรัฐบาลชุดใหม่ที่ได้ รับการแต่งตัง้
จาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “รสช” ขึ ้นมาบริหารประเทศต่อภายใต้การนาโดยนาย
อานันท์ ปัณยารชุน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย รัฐบาลไทยยังคงดาเนินนโยบายเกี่ยวพันเชิง
สร้ างสรรค์กบั รัฐบาล SLORC และได้ ขยายนาไปปฏิบตั ิสกู่ รอบความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เวทีอาเซียน โดยยึดเอาหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (non-intervention) ไปปรับใช้ เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิแก่ประเทศสมาชิกที่จะไม่วิพากษ์ วิจารณ์ หรือให้ การสนับสนุนกลุม่ ที่ตอ่ ต้ านรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกนัน้ แม้ ในปี ค.ศ. 1991 เมียนมาร์ยงั ไม่ได้ เข้ าเป็ นสมาชิกภาพของอาเซียน แต่
อาเซียนยึดการดาเนินนโยบายนี ้กับเมียนมาร์ จึงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ าเพื่อหวังรวมเอาเมียนมาร์
24

Chachawanpongpun, op.cit., pp. 67-80.

25

Ibid.

59
เข้ ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน และยังต้ องการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ผ่านนโยบายของการเจรจาและการโน้ มน้ าวจูงใจ ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางของฝ่ ายตะวันตกที่เลือก
คว่าบาตรหรือการบีบบังคับ และยอมรับความแตกต่างในระบอบการปกครองและระบบสังคมและ
เศรษฐกิจของเมียนมาร์ได้ 26
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาร์ได้ กลับไปห่างเหินและเย็นชาต่อกันอีกครัง้
ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เนื่องด้ วยรัฐบาลชวนมีจดุ ยืนและท่าทีทางการเมืองที่ ตรงกันข้ าม
กับรัฐบาล SLORC ความแตกต่างของระบอบการปกครองและทัศนคติของผู้นารัฐบาลส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางการทูตไม่แน่นแฟ้นเหมือนรัฐบาลชาติชาย นายชวน หลีกภัยได้ ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอยู่สองสมัย คือปี ค.ศ. 1992-ค.ศ. 1995 และปี ค.ศ. 1997-ค.ศ. 2001 เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดก่อนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชวนมีความแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง
ซึ่งรัฐบาลประชาธิปัตย์ต้องการแสดงจุดยืนของตนที่ชดั เจนว่า รัฐบาลยึดมัน่ และส่งเสริมหลักการ
ประชาธิปไตย เป็ นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส (transparency)
รวมทังเคารพในหลั
้
กสิทธิมนุษยชน โดยหลักการดังกล่าวข้ างต้ นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสากล
ดังประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยในโลกตะวันตก นายกรัฐมนตรี ได้เน้ นย ้าให้ เห็นว่า
ประชาธิปไตยคือคุณค่าหลักของความเป็นไทย และประเทศไทยเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งแตกต่างกับ
รัฐบาลยุคก่อนที่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับหลักการประชาธิปไตย แต่มงุ่ เน้ นไปที่การสร้ างความมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจ จนถูกกล่าวหาว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกอยูใ่ นมือของคนบางกลุม่ ที่ใกล้ชิด
รัฐบาลเท่านัน้ ดังนัน้ นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชวนที่มีตอ่ รัฐบาล SLORC ซึ่งมีอดุ มการณ์
ทางการเมืองแตกต่างกัน จึงมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินและเย็นชากับรัฐบาล SLORC แต่กลับหัน
ไปใกล้ ชิดกับชนกลุม่ น้ อยมากขึ ้น27
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในรัฐบาลยุคก่อนที่ได้เริ่มฟื น้ คืนมาและมี
การสานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันกลับเสื่อมถอยและเลวร้ ายลงไปด้ วยนโยบายของรัฐไทยและ
ท่าทีของรัฐบาลชวนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นจากกลุม่
ตรงกันข้ ามกับรัฐบาล SLORC และชนกลุม่ น้ อยตามตะเข็บชายแดน จากแถลงการณ์ของนาย
สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี ้ ได้ กล่าวว่า “ความเป็ น
ประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ขยายวงกว้ าง จะเป็นตัวอย่างให้ กบั ประเทศอื่นหรือประชาชนของ
ประเทศนันที
้ ่รักประชาธิปไตยและเสรีภาพ” และนายชวนไม่เคยเดินทางไปเยือนเมียนมาร์ เลย
26

Masaki, op.cit., p. 74.

27

Chachawanpongpun, op.cit., pp. 60-61.
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เพราะไม่ยอมรับรัฐบาล SLORC ที่มาจากการรัฐประหารยึดครองอานาจมาอย่างยาวนานและ
กระทาการรุนแรงต่อประชาชนของตนโดยไร้ ซึ่งมนุษยธรรม
นายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรีที่แสดงจุดยืนชัดเจนในการยึดมัน่ ในอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ในขณะที่สมาชิกในคณะรัฐบาลยังมีอดุ มคติที่สอดคล้ องไปกับตัวผู้นา ดังนาย
สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ได้ แสดงทัศนะที่ดตี อ่ การส่งเสริม
ค่านิยมประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน แต่กลับทาให้ รัฐบาล SLORC มองว่ารัฐบาลชวนเข้ า
กับรัฐบาลตะวันตกและเชื่อว่ารัฐบาลไทยต้ องการที่จะเอาใจรัฐบาลคลินตันของสหรัฐ นอกจากนี ้
นายกรัฐมนตรี ไทยยังยอมให้ รัฐมนตรีตา่ งประเทศวิพากษ์วิจารณ์เมียนมาร์ได้ อย่างรุนแรงต่อ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้ วย และรัฐบาลไทยยังได้ อนุญาตและให้ การต้ อนรับการมา
เยือนขององค์ดาไลลามะและสาธุคณ
ุ เดสมอน ตูตู ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ให้ เข้ า
มารณรงค์ให้ มีการปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี28 ยิ่งทาให้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตา
เมียนมาร์ย่าแย่ลงไปอีกมองว่าไทยเป็ นเสมือนตัวแทนของโลกตะวันตกและมีเจตนาที่จะเข้ ามา
แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาร์
เวลาต่อมาไทยได้ เป็นเจ้ าภาพการประชุมอาเซียนในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชน รัฐบาล SLORC มองว่ารัฐบาลไทยใช้ เวทีการประชุมระดับนานาชาติเพื่อวิพากษ์ วจิ ารณ์
เมียนมาร์ แต่รฐั บาลไทยโต้กลับว่าปัญหาภายในเมียนมาร์สง่ ผลกระทบต่อประเทศไทยมาตังแต่
้ ปี
ค.ศ. 1993 สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาล SLORC เข้ าปราบปรามกบฏชนกลุม่ น้ อยอย่างหนักหน่วง
ทาให้ มีผ้ ลู ี ้ภัยชาวกะเหรี่ยงจานวนมากเข้ ามาในประเทศไทย29 ประเทศไทยได้เสนอให้ อาเซียน
เปลี่ยนแปลงนโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (non-intervention) ไปสูน่ โยบายเกี่ยวพันเชิง
ยืดหยุน่ (flexible engagement) ที่จะทาให้ สมาชิกอาเซียนมีสิทธิ์วิพากษ์ วิจารณ์ในบางประเด็น
ปัญหาที่สง่ ผลกระทบกับเพื่อนบ้ านได้ เหตุผลที่ รัฐบาลไทยยื่นข้ อเสนอนี ้ เพราะไทยหมดความ
อดทนกับการปราบปรามชนกลุม่ น้ อยของรัฐบาล SLORC ที่สง่ ผลทาให้ ผ้ ลู ี ้ภัยจานวนมากเข้ ามา
ในประเทศไทย แต่ในท้ ายที่สดุ ที่ประชุมอาเซียนได้ ปฏิเสธข้ อเสนอของฝ่ ายไทย30
ในกรณีชนกลุม่ น้ อยที่ได้ หลัง่ ไหลเข้ ามาจานวนมากตามแนวชายแดนไทยติดกับเมียนมาร์
รัฐบาลชวนมองการให้ ที่พกั พิงแก่บคุ คลเหล่านี ้เป็ นไปตามหลักการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมตาม
หลักการของสากล แม้ รัฐบาลทหาร SLORC กล่าวหาว่ารัฐบาลไทยยังดาเนินนโยบายรัฐกันชน แต่
28

Aribarg, op.cit., p.51.

29

Human Rights Watch, "Unwanted and Unprotected: Burmese Refugees in Thailand."
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Aribarg, op.cit., p.52.
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รัฐบาลไทยกลับปฏิเสธ โดยอ้ างว่าชนกลุม่ น้ อยได้ รับความเดือดร้ อนและความทุกข์จากสงคราม
ภายในประเทศ ถูกปราบปรามโดยกองกาลังของรัฐบาล ไร้ ถิ่นที่อยู่อาศัยหรือถูกบังคับให้ โยกย้ าย
ถิ่นฐานโดยไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิแล้ วรัฐบาลไทยยังคงดาเนินนโยบายกันชน
แต่มีเป้าหมายแตกต่างไปจากยุคสงครามเย็น ที่มองว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามต่อความ
มัน่ คงของชาติ ไม่ได้ ใช้ ยทุ ธวิธีหนุนชนกลุม่ น้ อยด้ านการเงินและให้ อาวุธเพื่อเป็นกองกาลังต่อสู้อีก
ต่อไป แต่นโยบายกันชนในรัฐบาลชวนมีจุดมุง่ หมายเพื่อการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้
เกิดขึ ้นในเมียนมาร์ และไม่ได้ ต้องการต่อต้ านรัฐบาล SLORC 31 การแสดงทัศนะดังกล่าวของ
รัฐบาลไทยกลับทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทังสองประเทศยั
้
งคงตึงเครียดอยู่ตอ่ ไป
การดาเนินโยบายต่างประเทศของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 ต่อรัฐบาล SLORC
ซึ่งต่อมาได้ เปลีย่ นภาพลักษณ์ใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐบาล SPDC ทังสองรั
้
ฐบาลมีท่าทีแข็งกร้ าว
ต่อกัน รัฐบาล SPDC มองว่าไทยต้ องการสร้ างความสัน่ คลอนต่อเสถียรภาพทางการเมืองของ
เมียนมาร์ ทาให้ หวาดระแวงรัฐบาลไทยมากกว่าเดิม และได้ พยายามโน้ มน้ าวและประชาสัมพันธ์
ให้ คนเมียนมาร์เกลียดชังรัฐบาลไทย จนในเวลาต่อมาได้ เกิดการเผชิญหน้ ากันของกองกาลังทัง้
สองฝ่ ายในช่วงปี ค.ศ.1997-ค.ศ.1998 กองกาลังทหารเมียนมาร์ร่วมกับกองกาลังกะเหรี่ยง DKBA
ที่ได้ แยกตัวจากกลุม่ กะเหรี่ยง KNU มาเป็นกองกาลังพิทกั ษ์ ชายแดน หรือ BGF (Border Guard
Force) ให้ กบั รัฐบาล ได้ บกุ เข้ ามาเผาค่ายผู้ลี ้ภัยกองกาลัง KNU ในฝั่งไทยทางชายแดนด้ านทิศ
เหนือของประเทศไทย ส่วนกองกาลังว้ าแดง หรือ UWSA (United Wa State Army) ได้ ตอ่ สู้กบั
กองกาลัง SSA ทาให้ ชาวไทยใหญ่ตกอยู่ภาวะลาบาก ต้ องเผชิญกับศัตรูถึง 2 ฝ่ าย ทังจากกองทั
้
พ
เมียนมาร์และกองกาลังชนกลุม่ น้ อยด้ วยกันเอง จากเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ เกิดผู้อพยพชาว
ไทยใหญ่จานวนมาก ได้ หนีภยั จากการสู้รบเข้ ามาในเขตประเทศไทย นักข่าวสายทหารท่านหนึ่งได้
มีการยืนยันว่ารัฐบาลไทยโอบอุ้มดูแลกลุม่ ผู้นากบฏชนกลุม่ น้ อยจากเมียนมาร์ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย และเจ้ าหน้ าที่ไทยยังเคยจัดหาที่พกั พิงในกรุงเทพฯ แถวสุขมุ วิทและสะพานควาย
ให้ กบั กลุม่ ผู้นาเหล่านี ้ แสดงให้ เห็นว่าฝ่ ายไทยยังมีการดาเนินนโยบายกันชนอย่างไม่เปิ ดเผยกับ
กลุม่ ต่อต้ านรัฐบาล SPDC32
รัฐบาลนายชวน 2 ยังถูกมองว่าต้ องการลดบทบาทและอานาจของกองทัพในการเมือง เขา
จึงได้ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ควบคูไ่ ปกับตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม เนื่องจาก
รัฐบาลยุคก่อนผู้นากองทัพไทยได้ สร้ างความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวในการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้นาทหาร
31

Chachawanpongpun, op.cit., p. 76.

32

Ibid., pp. 79-80.
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เมียนมาร์ มุง่ เน้ นไปยังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มกั ตกอยู่ในมือของเจ้ าหน้ าที่ทหารระดับสูงของ
ทังสองฝ่
้
าย รัฐบาลชวน 2 จึงต้ องการให้ การดาเนินนโยบายต่างประเทศเป็ นหน้ าที่หลักของ
กระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ถือว่าเป็น
รัฐมนตรีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ธุรกิจ เป็ นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย และเข้ ามาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทัศนะของเขาจึงไม่เน้ นการดาเนินนโยบายต่างประเทศที่มงุ่ ไปยังด้ าน
เศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ต้องการกู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เสื่อมเสียไปแล้ วในสายตาประเทศ
ตะวันตกในรัฐบาลยุคก่อนที่ไทยถูกมองว่าร่วมมือกับรัฐบาล SPDC แสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาร์ รัฐบาลชวน 2 จึงได้ ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศให้ ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เพื่อให้
บรรลุไปถึงผลประโยชน์แห่งชาติที่แท้ จริง ซึ่งมีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ และม.ร.ว. สุขมุ พันธ์ บริพตั ร
เป็ นผู้ประสานงานหลักที่สาคัญโดยทังสองมองว่
้
า การทูตเชิงส่วนตัวเปราะบางและเป็ นที่เคลือบ
แคลงสงสัย เพราะจะเป็ นการสร้ างปัญหาให้ กบั เมียนมาร์ รัฐบาลชวน 2 เรียกนโยบายใหม่นี ้ว่าเป็ น
“sea change in diplomacy” แต่ก็ไม่ทาให้ ความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ ดีขึ ้น33
ในเวลาต่อมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ได้ เลวร้ ายลงไปมากกว่าเดิม จาก
เหตุการณ์ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1999 ที่กลุม่ นักศึกษาเมียนมาร์จานวน 5 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของ
กลุม่ นักรบนักศึกษาพม่า หรือ VBSW (Vigorous Burmese Student Warriors) ได้ เข้ าบุกยึด
สถานทูตเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ กักขังตัวประกันทังนั
้ กการทูต ประชาชนชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ จานวนทังหมด
้
89 คน เกือบหนึ่งวันเต็ม แต่ภายหลังได้ มีการปล่อยตัวประกันออกมา
โดยไม่ได้ รับอันตราย ข้ อเรียกร้ องของกลุม่ นักศึกษาเหล่านี ้ คือ ต้ องการให้ ปล่อยตัวนักโทษ
การเมืองจากเหตุการณ์การเลือกตังภายในเมี
้
ยนมาร์ในปี ค.ศ. 1990 ม.ร.ว. สุขมุ พันธ์ ในฐานะ
หัวหน้ าทีมเจรจากับกลุม่ นักศึกษาทัง้ 5 คน ได้ อาสาที่จะนานักศึกษาทังหมด
้
ไปส่งที่บริเวณ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ หลังจากที่พวกเขายอมปล่อยตัวประกันทังหมด
้
โดยทางการไทยไม่ได้
จับกุมหรือดาเนินคดีกบั กลุม่ นักศึกษาติดอาวุธเหล่านี ้ และยังปล่อยให้ พวกเขากลับเข้ าไปใน
ดินแดนของตนเพื่อเข้ าร่วมกับกลุม่ กบฏชนกลุม่ น้ อยที่ตอ่ ต้ านรัฐบาล SPDC เหมือนกัน จาก
เหตุการณ์นี ้รัฐ SPDC โกรธเคืองรัฐบาลไทยที่ใช้ วิธีการประนีประนอม โดยมองว่าเจ้ าหน้ าที่
ทางการไทยบางส่วนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับมาตรการที่ละเมิดกฎหมาย รัฐบาล SPDC จึงตอบโต้
รัฐบาลไทยด้ วยการสัง่ ปิ ดชายแดนเข้ าออกไทยทังหมด
้
เพื่อเป็ นการประท้ วงมาตรการของไทย

33

Ibid., pp. 78-79.
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พร้ อมกันนี ้ได้ ยกเลิกสัมปทานจับปลาของเรือประมงไทย แม้ จะมีการเปิ ดด่านอีกครัง้ หลังจากที่
นายสุรินทร์ได้ ไปเยือนย่างกุ้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1999 แต่สมั ปทานทาประมงให้ แก่ไทยก็
ยังคงถูกระงับ34
ในปี ถดั มาเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2000 ได้ เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ ้นอีกครัง้ เมื่อกองกาลัง
กะเหรี่ยง God’s Army ที่มีเด็กชายฝาแฝดอายุ 12 ปี เป็ นหัวหน้ าได้ บกุ ยึดโรงพยาบาลที่จงั หวัด
ราชบุรีที่มีผ้ ปู ่ วยจานวน 800 คนและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลมาเป็ นตัวประกัน กองกาลังพระเจ้ า
นี ้แต่เดิมเป็นกองกาลัง KNU เป้าหมายของพวกเขาต้ องการกดดันรัฐบาลไทยให้ คงรักษานโยบาย
กันชนไว้ พร้ อมกับได้ เรียกร้ องให้ มกี ารจัดสรรความช่วยเหลือด้ านการเงิน และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็นให้ กบั ผู้ลี ้ภัยชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยด้วย
สาหรับเหตุการณ์ครังนี
้ ้ รัฐบาลไทยได้ ตดั สินใจใช้ มาตรการที่รุนแรง โดยได้ สงั หารกลุม่ กอง
กาลัง God’s Army ซึ่งแตกต่างกับวิธีการเจราจาที่ใช้ กบั กลุม่ นักศึกษาที่ยดึ สถานทูตเมียนมาร์ โดย
นายชวนแถลงว่าการบุกยึดโรงพยาบาลนันเป็
้ นมาตรการไร้ ศีลธรรมและเป็ นยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสม
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางการเมือง รัฐบาลไทยตกอยูใ่ นสถานการณ์วิกฤติ เพราะเหตุการณ์บกุ ยึด
สถานทูตเป็ นไปเพื่อการเรียกร้ องประชาธิปไตย แต่เหตุการณ์ยึดโรงพยาบาลของกลุม่ กองกาลัง
พระเจ้ าถ้ าสาเร็จก็หมายถึงนโยบายกันชนของไทยได้ ถกู นามาใช้ อีกครัง้ หากไทยดาเนินนโยบาย
กันชนกับชนกลุม่ น้ อยยิ่งสร้ างความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั รัฐบาลชวน 2 และฝ่ ายตรงกันข้ าม
รวมถึงผู้มีอิทธิพลชาวไทยที่เป็ นพันธมิตรกับฝ่ ายเมียนมาร์ เพราะรัฐบาลชุดนี ้ถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์วา่
เลียนแบบค่านิยมของตะวันตก และนายชวนได้ สร้ างภาพที่วา่ เมียนมาร์เป็นศัตรูของชาติ รวมทัง้
ยังเป็นปัญหาทางการเมืองกับกลุม่ คนในท้ องถิ่นบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพราะความเป็น
มิตรกับเมียนมาร์ได้ ฝั่งรากลึกผ่านความสัมพันธ์ในการค้ าในระบบอุปถัมภ์แบบไทย35 ท่าทีที่
เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาลไทยถูกมองว่าต้ องการที่จะเอาใจรัฐบาล SPDC
แม้ รัฐบาลชวน 2 จะแสดงออกถึงการมีมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยจากเมียนมาร์ที่ได้เข้ ามา
อพยพหนีภยั จากการต่อสู้กบั กองกาลังทหารเมียนมาร์ แต่ถกู มองว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ลี ้ภัย
ชนกลุม่ น้ อยเฉพาะกลุม่ รัฐบาลไทยมีท่าทีแข็งกร้ าวต่อชนกลุม่ น้ อย เนื่องด้ วยรัฐบาลไทยยังคง
ต้ องการสานความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาล SPDC ที่ได้ มีการเจรจาและ
ตกลงร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่งรัฐบาลไทยยังคงยึดหลักการในนโยบายเกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์ที่
มุง่ เน้ นประโยชน์สงู สุดทางเศรษฐกิจอยู่ รัฐบาลไทยได้ สงั่ ให้ กองทัพไทยเร่งจัดการผลักดันชนกลุม่
34

Ibid., p. 81.

35

Ibid.
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น้ อยชาวมอญกลับไปยังเขตเมียนมาร์ จากเดิมที่กลุม่ ชาวมอญได้ อพยพหนีภยั จากการสู้รบเข้ ามา
ในจังหวัดกาญจนบุรี เขตประเทศไทยตังแต่
้ ปีค.ศ. 1990 จากเดิมที่เจ้ าหน้ าที่ทางการไทยมักจะ
ยืดหยุน่ ให้ กบั พวกเขาสามารถอพยพอยูใ่ นฝั่งไทยได้ จนกว่าเหตุการณ์ทางฝั่งเมียนมาร์จะสงบลง
ถึงจะข้ ามกลับไปยังบ้ านเกิดของตนได้ แต่สถานการณ์ความขัดแย้ งในเมียนมาร์กลับยืดเยื ้อและผู้
ลี ้ภัยชาวมอญหลัง่ ไหลเข้ ามาในเขตประเทศไทยมากขึ ้นกว่าเดิม ในปี ค.ศ. 1991 มีผ้ ลู ี ้ภัยชาวมอญ
12,000 คน และในปี ค.ศ. 1996 รัฐบาลไทยสามารถผลักดันผู้ลี ้ภัยชาวมอญกลับเข้ าไปในเมียน
มาร์ได้ สาเร็จ36
อย่างไรก็ตาม นอกจากประเทศไทยจะประสบกับปัญหาผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์แล้ ว ยังได้
เผชิญกับปัญหายาเสพติด จนในปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลไทยได้ ประกาศถึงสถานการณ์การหลัง่ ไหล
เข้ ามาของยาเสพติดในประเทศไทยว่าเป็ นภัยคุกคามสูงสุดต่อความมัน่ คงของชาติ มีคาสัง่ ไปยัง
กองทัพให้ ยกระดับเป็ นปัญหาเร่งด่วน ได้ จดั ตังหน่
้ วยปฏิบตั ิการพิเศษเพื่อใช้ ในการปราบปราบ
และต่อสู้กบั กระบวนการลักลอบค้ ายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยมีกองกาลังปฏิบตั กิ ารพิเศษ
399 และกองกาลังผาเมืองของกองทัพภาคที่ 337 การลักลอบขนเฮโรอีนเข้ ามาในประเทศไทยได้
ลดจานวนลงไป แต่การลักลอบขนยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ าได้ เพิ่มจานวนขึ ้น
สูงอย่างมากตังแต่
้ ปีค.ศ. 1997 การลักลอบค้ ายาบ้ าจึงได้ กลายมาเป็นปัญหาที่สาคัญมากที่สดุ
ของประเทศไทย โดยมีการลักลอบขนเข้ ามาจากเมียนมาร์ สถานการณ์ยาเสพติดได้ ทวีความ
รุนแรงมากขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1998-ค.ศ. 2000 และยาบ้ าจานวนมากที่ถกู ลักลอบเข้ ามานันมี
้
เป้าหมายที่ใช้ ประเทศไทยเป็นฐานในการส่งออก38 ในปลายรัฐบาลชวน 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับเมียนมาร์เริ่มจะส่อเค้ าที่จะเกิดความรุนแรง สืบเนื่องจากปัญหายืดเยื ้อทังผู
้ ้ ลี ้ภัยชาว
เมียนมาร์และยาเสพติดหรือยาบ้ า แต่รัฐบาล SPDC กลับไม่ได้ จริงจังในการจัดการและแก้ ไข
ปัญหาเหล่านี ้ และมีแนวโน้ มเกิดการปะทะกันระหว่างกองทัพไทยและกองทหารเมียนมาร์ตาม
แนวชายแดน
ชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยจึงตกอยู่ในภาวะของภัยคุกคามของยาเสพติด
โดยเฉพาะยาบ้ าที่ขนข้ ามจากฝั่งเมียนมาร์ สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ทังการค้
้
าและการ
ติดยาเสพติดของคนไทย โดยเฉพาะชนกลุม่ น้ อยฝั่งเมียนมาร์ที่อยู่ตรงกันข้ ามกับชายแดนไทยเป็น
36

Lang, op.cit., p. 103.
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Desmond Ball, "Security Developments in the Thailand-Burma Borderlands," in AMRC Working Paper Series(New
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แหล่งการผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ระดับโลก ทังกลุ
้ ม่ ว้ าแดงและกลุม่ โกก้ าง ซึ่งกลุม่ นี ้เป็นกลุม่
CPB เดิมที่พวั พันกับการค้ าฝิ่ นมาก่อนและได้ พฒ
ั นามาจนถึงยาเสพติดประเภทอื่น ๆ รวมถึงยาบ้ า
ที่ระบาดและแพร่หลายอย่างมากในประเทศไทย จนรัฐบาลไทยมองว่าเป็ นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
SPDC ที่ต้องการบ่อนทาลายทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้ ออ่ นแอลงไป เพราะจานวนเยาวชนไทยที่
ติดยาเสพติดมีจานวนเพิ่มสูงมากขึ ้น39
สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาตังแต่
้ ปีค.ศ. 1996
ยุครัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ความหวาดกลัวที่มตี อ่ ยาเสพติดมีมากขึ ้น การแพร่ระบาดของ
ยาบ้ ามีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม สะท้ อนผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ความกลัวต่อยาเสพติดมีมากขึ ้น
ทังภาคการเมื
้
อง ภาคประชาชน และนักวิชาการ ปี ค.ศ. 1997 ปัญหายาเสพติดถูกระบุวา่ เป็ น
ปัญหาสังคมที่มีความสาคัญเป็นระดับแรกของไทย แต่ละเดือนมียาบ้ าราว 3 ล้ านเม็ด ถูกลักลอบ
เข้ ามาในประเทศไทยจากฝั่งเมียนมาร์ มาจนถึงปี ค.ศ. 1998-ค.ศ. 2000 จานวนกลับเพิ่มขึ ้นอย่าง
มาก เฉลี่ย 50 ล้ านเม็ดต่อเดือน หรือราว 600 ล้ านบาทต่อปี จากหลักฐานพบว่าสัดส่วนของยาบ้ า
จานวนมากมีต้นทางการส่งออกมาจากประเทศไทย ปลายปี ค.ศ. 2000 และต้ นปี ค.ศ. 2001 มีการ
คาดการณ์วา่ ในเมียนมาร์มีศกั ยภาพในการผลิตยาบ้ าที่จะเข้ ามาในประเทศไทยได้ สงู ถึง 3,000
ล้ านเม็ดในช่วงปี ค.ศ. 2001 แต่ตวั เลขที่ปรากฏนันมี
้ เพียง 580 ล้ านเม็ด เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่ามี
การระมัดระวังตรวจสอบโรงงานการผลิตมากขึ ้น และได้ ออกมาตรการบังคับใช้ กฎหมายบนพื ้นที่
ชายแดนเข้ มงวดมากขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการสัง่ ห้ ามลักลอบขนถ่าย
เอฟิ ดรีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการผลิตยาบ้ าจากประเทศไทยไปยังเมียนมาร์ 40
ในปี ค.ศ. 1997 ภายหลังวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอันดับ
ต้ นของโลกที่มจี านวนผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้ าสูงขึ ้นมาก โดยผลกระทบจากภัยคุกคาม
ของการแพร่ระบาดยาเสพติดจากเมียนมาร์ที่เป็ นแหล่งผลิตและส่งออกมาจาหน่ายในประเทศไทย
สังคมไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ ้น และรัฐบาลต้ องสูญเสียรายได้ ไปทุ่มเทให้ กบั
งบประมาณในด้ านการปราบปรามยาเสพติดมาก จากจานวนนักโทษในคดียาเสพติดระหว่างปี
ค.ศ. 1996-ค.ศ. 2000 มีเพิ่มขึ ้นมาถึง 250% มีอตั ราการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ องกับการค้ ายาเสพติด
ในระดับสูง แต่ฝ่ายไทยกลับมองว่าเป็นประเด็นปัญหาภายในเขตแดนของประเทศไทย มีความ
พยายามลดจานวนของผู้เสพยาเสพติดเท่านัน้ ไม่ได้ มองว่าประเทศไทยเป็ นตลาดสาคัญของยาบ้ า
ที่ผลิตมาจากเมียนมาร์ ในขณะที่รฐั บาล SPDC ไม่ได้ ใส่ใจกับปัญหาการผลิตยาเสพติด
39
40

Aribarg, op.cit., p. 54.
Ball, op.cit., pp. 12-13.
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ภายในประเทศ ปัญหายาเสพติดจึงได้ กลายมาเป็นประเด็นสาคัญกับความสัมพันธ์ในระดับ
ภูมิภาค แม้ การผลิตยาบ้ าจะอยู่ในเมียนมาร์ แต่รัฐบาล SPDC กลับตาหนิประเทศไทยว่าเป็ น
เพราะประเทศไทยเป็นผู้เสพหลักต่างหาก และยังกล่าวหาว่าฝ่ ายไทยเป็นผู้ก ระจายยาบ้ าเข้ าไปใน
เมียนมาร์ ยาบ้ ามาจากกลุม่ คนไทยที่ลกั ลอบนาสารตังต้
้ นเข้ าไปในเมียนมาร์เพื่อการบริโภค ไม่ได้
นาไปผลิต41
โดยสรุปแล้ ว ช่วงสงครามเย็นประเทศไทยมีการดาเนินนโยบายกันชนใช้ ประโยชน์จากชน
กลุม่ น้ อยในฝั่งเมียนมาร์ในการปกป้องตัวเองจากภัยคอมมิวนิสต์ ในขณะที่รฐั บาลทหารเมียนมาร์
ยังคงมุง่ แก้ ปัญหาความขัดแย้ งทางการเมืองภายในประเทศ และการโดดเดีย่ วตัวเองออกจากโลก
ภายนอก จึงแทบจะไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐบาลไทยมากนัก และในสายตาของไทยสถานการณ์
ความขัดแย้ งภายในของเมียนมาร์ไม่ใช่ประเด็นที่มีความสาคัญในความมัน่ คงของรัฐไทยเท่ากับ
ภัยจากคอมมิวนิสต์ การมีชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์เป็นกันชนให้ กบั ไทยจึงไม่ได้ เป็นผลมาจาก
การต่อต้ านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาร์ แต่หลังปี ค.ศ. 1988 รัฐบาลไทยภายใต้ การนาของ
พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ได้ พฒ
ั นาไปในทางที่ดีขึ ้น ทัง้
สองรัฐบาลมีการปฏิสมั พันธ์กนั อย่างเป็ นทางการ เกิดความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ การค้ าและ
การลงทุน ความไว้ เนื ้อเชื่อใจระหว่างกันมีมากขึ ้น ในขณะเดียวกันฝ่ ายรัฐบาลไทยเริ่มเอาตัวเอง
ออกจากชนกลุม่ น้ อย และหันไปให้ ความร่วมมือกับรัฐบาล SLORC ทังในการส่
้
งตัวกลับประเทศ
ปราบปรามชนกลุม่ น้ อย ชี ้ช่องทางให้ กบั กองทัพเมียนมาร์เข้ าทาลายล้ างฐานที่มนั่ ของชนกลุม่ น้ อย
กลุม่ ต่าง ๆ ได้ สะดวกขึ ้น เพื่อแลกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายรัฐบาลและเอกชนไทยจะได้ รับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดไปอีกครัง้ ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย1-2 ความ
หวาดระแวงของรัฐบาล SPDC ต่อประเด็นการหันไปดาเนินนโยบายกันชนของรัฐบาลไทยต่อกอง
กาลังชนกลุม่ น้ อย มองว่าฝ่ ายไทยหนุนหลังชนกลุม่ น้ อยให้ อพยพเข้ ามาซ่องสุมกาลังในฝั่งไทย
เพื่อกลับไปต่อต้ านรัฐบาลตนเอง ทาให้ รฐั บาล SPDC ยกเลิกผลประโยชน์จากสัมปทานต่าง ๆ ที่
ไทยเคยได้ รับ และยาเสพติดจากฝั่งเมียนมาร์กลายเป็นประเด็นความขัดแย้ งเพิ่มขึ ้นอีก จะเห็นได้
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถก้ าวเดิน
ไปข้ างหน้ าได้ อย่างราบรื่ น
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บทที่ 4
นโยบายต่ างประเทศของไทยในยุค พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ต่ อชนกลุ่มน้ อยของ
เมียนมาร์
ในบทนี ้จะวิเคราะห์เพื่อให้ เข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ กาหนดนโยบาย ภาพรวมนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร การเปลีย่ นแปลงนโยบายต่อ เมียนมาร์ และชน
กลุม่ น้ อย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิ ณ
อันสะท้ อนให้ เห็นถึง ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานตามนโยบาย และความสาเร็ จที่
เกิดขึ ้นจากการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน โดยการนาเสนอจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้ ส่วนที่หนึ่ง
เป้าหมาย และหลักการของนโยบายต่างประเทศ ของรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นโยบาย
เกี่ยวพันเชิงก้ าวหน้ า และนโยบายต่างประเทศต่อเมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อย ส่วนที่สอง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อย กล่าวถึงด้ านปัญหาความมัน่ คงตามแนว
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อย การยกเลิกรัฐกันชน และโครงการความร่วมมือระหว่าง
ไทย-เมียนมาร์เพื่อแก้ ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ การเมือง ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนทังสอง
้
ประเทศและชนกลุม่ น้ อย
4.1 เป้ าหมายและหลักการของนโยบายต่ างประเทศในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
4.1.1 เป้ าหมายและหลักการของนโยบายต่ างประเทศ
รัฐบาลของพ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร มีเป้าหมายและหลักการในนโยบายต่างประเทศที่
แตกต่างจากรัฐบาลยุคก่อนค่อนข้ างมาก ทังในด้
้ านการทูตและด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งในรัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ มีความชัดเจนมากเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถือเป็ นเป้าหมายหลักของนโยบาย
ภายใน และภายนอกประเทศ รวมกับแนวความคิดที่วา่ การเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายในต้ อง
สอดคล้ องไปกับสภาวะแวดล้ อมในระดับภูมิภาคและระดับโลก นโยบายจึงถูกมองว่ามีความเป็น
รูปธรรมหรือจับต้ องได้ มากกว่ารัฐบาลยุคเก่า นอกจากนี ้ยังได้ รับการสนับสนุนจากฐานเสียงของ
รัฐบาลที่มาจากประชาชนในระดับล่างในชนบท หรือกลุม่ “รากหญ้ า” อย่างไรก็ตาม กลุม่ คน
บางส่วนกลับมองว่านโยบายของพ.ต.ท. ทักษิ ณไม่มีความยัง่ ยืนและทาให้ เกิดการทุจริต เพราะ
ห้ อมล้ อมไปความขัดแย้ งในเรื่องของผลประโยชน์ของผู้มีอานาจ
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ในด้ านการทูต รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิ ณ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินวิธีทางการทูต
รูปแบบใหม่ เน้ น “การทูตเชิงรุก” ประเทศไทยจะต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั ประชาคมโลก ไปพร้ อมกับ
การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือใหม่ ๆ ในเวทีระดับโลก ในสาระของนโยบายต่างประเทศต้ อง
เชื่อมโยงให้ เข้ ากับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศที่มนี โยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และสามารถก้ าวไปให้ ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับโลกได้ รัฐบาลมองว่าเป็ นวาระเร่งด่วนระดับชาติที่จะต้ อง
กาหนดนโยบายต่างประเทศให้ มีความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนไปสูเ่ วทีโลกได้ และในความสัมพันธ์
กับต่างประเทศจะต้ องนามาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศไทย เพื่อการสร้ างงานให้ กบั ตลาด
ภายในประเทศ ก่อให้ เกิดการสร้ างรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายในด้ านงบประมาณของภาครัฐ
นอกจากนี ้รัฐบาลมีความจาเป็ นที่ต้องจัดการกับปัญหาที่เรือ้ รังสะสมมานาน เช่น ปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรมข้ ามชาติ เป็ นต้ น นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิ ณไม่เพียงแต่จะ
มุง่ สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านัน้ แต่ยงั มีเป้าหมายแก้ ไขปัญหาจากชนกลุม่
น้ อยตามแนวชายแดนที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศไทยด้ วย
การดาเนินนโยบาย “การทูตเชิงรุก” ทาให้ บทบาทนักการทูตในรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ
แตกต่างจากนักการทูตยุคก่อนที่ไม่ได้เป็ นแค่ผ้ สู ร้ างสันถวไมตรีกบั ต่างประเทศ หรือเป็ นเจ้ าบ้ านที่
เฝ้ารอรับแขกผู้มาเยือนเท่านัน้ แต่ในบทบาทเดียวกันนันจะต้
้ องเป็ นทังนั
้ กยุทธศาสตร์และผู้บริหาร
ไปพร้ อมกัน นักการทูต ทาหน้ าที่เสมือนเป็ น “salesman” หรือ “พนักงานขาย” คือ การขาย
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจให้ กบั ภาคธุรกิจของไทย กระตุ้น
การลงทุนจากต่างประเทศและภาคการท่องเที่ยว นักการทูตยุคใหม่จะต้ องไม่วิตกกังวลกับปัญหา
ทางภูมิรัฐศาสตร์ เหมือนครัง้ ยุคสงครามเย็น จึงเป็ นการทูตที่ใช้ เศรษฐกิจนาความมัน่ คง คานึงและ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ โดยมีความเข้ าใจสภาพความเป็ นจริงทางเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั 1
ในความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน นโยบายต่างประเทศในสมัยพ.ต.ท.ทักษิ ณ ยังได้ ริเริ่มและ
สานต่อโครงการความร่วมมือในระดับอนุภมู ิภาคกับประเทศเพื่อนบ้ าน พ.ต.ท. ทักษิณ เห็นว่า
ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกาลังจะเจริญเติบโต ไทยจะต้ องไม่ละทิ ้งเพื่อนบ้ านของตน แต่
ควรจะให้ ความช่วยเหลือให้ พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็ นพันธมิตรกับรัฐบาลไทย
นอกจากนี ้ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ได้ พยายามขยายตลาดให้ กบั สินค้ าไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ดังเช่น
ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็ นการส่งเสริมและนาเอาสินค้ าที่ผลิตออกมาไปจาหน่ายยังตลาดอื่นให้ มาก
1

Pavin Chachavalpongpun, Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy(Chiang Mai: Silkworm Books,

2010), p. 28.
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ขึ ้น หรือเป็นการหาช่องทางขยายตลาดสินค้ าไทยนัน่ เองการมุง่ เน้ นให้ เศรษฐกิจเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด
พ.ต.ท. ทักษิณ ต้ องการลดทอนบทบาทของกองทัพในการเมืองและการต่างประเทศ
หลักการนี ้ได้เคยเกิดขึ ้นมาแล้ วในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ที่ดาเนินนโยบายต่างประเทศโดยใช้
เศรษฐกิจตัวขับเคลื่อนหลัก และลดความสาคัญด้ านความมัน่ คงไปพร้ อมกับลดบทบาทของ
กองทัพในการต่างประเทศ แต่ในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ผู้นารัฐบาลมีความชัดเจนอย่างมาก
ในการปฏิรูปนโยบายต่างประเทศให้ มงุ่ เน้ นไปทางด้ านเศรษฐกิจมากขึ ้น แม้ในปี ค.ศ. 2001
สถานการณ์โลกเกรงกลัวภัยคุกคามจากการก่อการร้ าย ดังเหตุการณ์ 9/11 ในสหรัฐอเมริกา แต่
พ.ต.ท. ทักษิณ กลับลดระดับความสาคัญด้ านความมัน่ คง ทังที
้ ่หลายประเทศปรับระดับความ
มัน่ คงในการก่อการร้ ายให้ เป็ นวาระสาคัญแห่งชาติในนโยบายประเทศของตน อย่างไรก็ตาม การ
ทาหน้ าที่นายกรัฐมนตรีของพ.ต.ท. ทักษิ ณ ยังถูกมองว่าใช้ อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และเข้ าไป
ครอบงางานด้ านนโยบายต่างประเทศและด้ านการทูตของกระทรวงการต่างประเทศมากเกินไป
เพียงเพื่อให้ การดาเนินนโยบายต่างประเทศที่มเี ศรษฐกิจเป็ นศูนย์กลางเดินหน้ าไปได้ สาเร็จ2
4.1.2 นโยบายเกี่ยวพันเชิงก้ าวหน้ า (Forward Engagement)
เมื่อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ เข้ าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ ประกาศนโยบาย
เกี่ยวพันเชิงก้ าวหน้ า (Forward Engagement) แทนที่นโยบายเกี่ยวพันเชิงยืดหยุ่น (Flexible
Engagement) ของรัฐบาลประชาธิปัตย์ โดยมองว่านโยบายเดิมนันล้
้ าหลัง ไม่เหมาะสมกับโลกยุค
โลกาภิวตั น์ นโยบายต่างประเทศใหม่ต้องดาเนินไปในทิศทางเดียวกับนโยบายภายในประเทศ ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับโครงการต่าง ๆ ที่จะสร้ างความเข้ มแข็งให้ เกิดขึ ้นภายในประเทศไทย หลักการของ
นโยบายปฏิสมั พันธ์เชิงก้ าวหน้ าเป็นการเปิ ดไปสูโ่ ลกภายนอกและส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ มี
จุดมุง่ หมายดังต่อไปนี ้
1. เชื่อมโยงประชาชนในระดับรากหญ้ ากับการเมืองโลก
2. สร้ างความเชื่อมัน่ และพันธมิตรกับประเทศเพื่อนบ้ าน
3. เสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ประชาคมอาเซียน
4. เสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั เศรษฐกิจของไทย
5. ส่งเสริมให้ เกิดจิตสานึกและความเป็ นเอกภาพในชาติอาเซียน

2

Ibid., pp. 71-72.
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6. ขยายเครือข่ายพันธมิตรกับภูมิภาคอื่น ๆ ไปทัว่ โลก
7. สร้ างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ แข็งแกร่งในระดับโลก
8. กาหนดนโยบายที่เน้ นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
จากจุดมุง่ หมายดังกล่าว ทาให้ เห็นว่ารัฐบาลพยายามแก้ ไขปัญหาใหญ่ตา่ ง ๆ ของ
ประเทศ สร้ างยุทธศาสตร์เพื่อให้ ประเทศไทยอยู่ในสถานะของประเทศระดับกลางในโลกของยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ และแสดงออกถึงความเป็นผู้นาต่อรัฐสมาชิกในภูมิภาคเพื่อต้ องการเป็ นผู้นาของ
ภูมิภาคนี ้ นอกจากนี ้รัฐบาลเห็นว่าเป็ นความจาเป็นที่เร่งด่วนของไทยที่ต้องปรับตัวเอง เพื่อเป็น
การกู้ภาพลักษณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจปี ค.ศ. 1997 และผลประโยชน์ที่สญ
ู เสียไป พร้ อมกันนัน้
ต้ องการปฏิสมั พันธ์กบั โลกภายนอก โดยสร้ างความสัมพันธ์เชิงสร้ างสรรค์ด้วยความร่วมมือ และ
เป็ นมิตรกับประเทศอืน่ ในทุกระดับ ทังระดั
้ บทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาค เป้าหมายที่สาคัญ
อีกประการ คือการสร้ างให้ เกิดความสงบสันติในภูมิภาค มีการเจริญเติบโตและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยยึดหลักปรัชญาที่วา่ “มองออกไปสูโ่ ลก
ภายนอกและมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล”3
4.1.3 นโยบายต่ างประเทศไทยต่ อเมียนมาร์ และชนกลุ่มน้ อย
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001
ในส่วนของนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้ านไว้ วา่ จะฟื น้ ฟูกระชับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้ านอย่างเร่งด่วน โดยใช้ การทูตเชิงรุกด้ านเศรษฐกิจ
ทังนี
้ ้ ด้ วยตระหนักว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน จะนามาซึ่งสันติสขุ แก่
ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน ความสมานฉันท์ระหว่างกันจะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง
สาหรับการพัฒนาความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ทังด้
้ านการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ
และสังคมต่อไปในระยะยาว4 และประการสาคัญคือรัฐบาลไทยต้ องการแก้ ไขและปัญหาชายแดน
กับเมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อยที่ยืดเยื ้อมานานที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงเป็นภาระที่หนักหน่วง
ของรัฐบาลที่ผา่ นมา
เมื่อรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ได้ เข้ ามาบริหารประเทศ จึงมองเห็นความจาเป็ นเร่งด่วนที่ไทย
ต้ องเดินหน้ ากระชับความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ โดยเฉพาะในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลให้ ดีขึ ้นรวมทัง้
3
4

Ibid., pp. 32-33.
กระทรวงการต่างประเทศ. "การปฏิบตั ิภารกิจด้ านการต่างประเทศของรัฐบาลในรอบ 2." จัดทาโดย กระทรวงการต่างประเทศ

กรุ งเทพฯ: 2546.
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ต้ องขจัดปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ รฐั บาล SPDC ไม่มีความไว้ วางใจออกไป ไปพร้ อมกับการ
สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั รัฐบาลทหาร SPDC รัฐบาลจึงเลือกดาเนินความสัมพันธ์ทางการทูตเชิง
ส่วนตัว ร่วมไปกับการประสานความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่ดาเนินการร่วมกัน ดังต่อไปนี5้
1. คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission-JC) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ทังสองประเทศเป็
้
นประธานร่วม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวม
2. คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee-JBC) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศทังสองประเทศเป็
้
นประธานร่วม เพื่อสารวจ ปักปัน และ
แก้ ปัญหาชายแดนร่วมกัน
3. คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee-RBC) แม่ทพั ภาคทัง้
สองประเทศเป็นประธานร่วม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแก้ ปัญหาความสงบเรียบร้ อย
บริเวณชายแดนร่วมกัน
4. คณะกรรมการการค้ าร่วม (Joint Trade Commission-JTC) รัฐมนตรีกระทรวงพานิชย์ทงั ้
สองประเทศเป็นประธานร่วม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้ า
ระหว่างกัน
5. คณะกรรมการชายแดนท้ องถิ่น (The Border Consortium-TBC) มีทงหมด
ั้
5 แห่ง (อ. แม่
สาย จ. เชียงราย อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน อ. แม่สอด จ. ตาก อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
และ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง) มีผ้ บู งั คับการหน่วยเฉพาะกิจกรรมพิเศษทหารราบที่
เกี่ยวข้ องของไทย และผู้บงั คับกองพันที่เกี่ยวข้ องของเมียนมาร์เป็นประธานร่วม เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือและแก้ ไขปัญหาความสงบเรียบร้ อยบริเวณชายแดนในระดับท้ องถิ่น
โดยมีการประชุมอยู่อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาร์ จึงมุง่ เน้ นด้ านผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเป็นสาคัญมากกว่าความมัน่ คงตามแนวชายแดน รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดจากชนกลุม่
น้ อย และสถานการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดน ประเด็นเหล่านี ้ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อทังสอง
้
รัฐบาลที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ ก้าวไปข้ างหน้ า โดยเฉพาะ พ.ต.ท. ทักษิณกลับให้ ความสาคัญ
กับรัฐบาล SPDC เป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ วา่ ในปี แรกที่เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่าง
5

กองการต่างประเทศ. "คู่มือวิเทศสัมพันธ์." จัดทาโดย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุ งเทพฯ: บพิธการพิมพ์ , 2557.
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วันที่ 19-20 มิถนุ ายน ค.ศ. 2001 พ.ต.ท. ทักษิ ณได้ ไปเดินทางเยือนเมียนมาร์ นายสุรเกียรติ
เสถียรไทย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ได้ กล่าวว่ารัฐบาลไทยต้ องการส่งเสริมให้ เกิด
ประชาธิปไตยในเมียนมาร์ โดยยึดหลัก “วิถีอาเซียน” (Asian Way) ที่ไม่เข้ าแทรกแซงกิจการ
ภายในของเมียนมาร์ การไปเยือนของผู้นารัฐบาลไทยเกิดปฏิกิริยาตอบรับที่ดี เพราะหลังจากนัน้
พลเอกขิ ้น ยุ้นต์ ได้ เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน ปี เดียวกัน เป็ น
การแสดงออกให้ เห็นว่ารัฐบาล SPDC เห็นความพยายามของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ปรากฏการณ์ครัง้ นี ้
มีนยั สาคัญต่อไทยเพราะผู้นาเมียนมาร์ได้ มาเยือนไทยเป็นครัง้ แรกในรอบ 11 ปี นอกจากนี ้การไป
เยือนระหว่างกันของทังสองประเทศเกิ
้
ดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ นปี ค.ศ. 2002 พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย
ได้ มาเยือนประเทศไทย และเป็นพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และยังมีผ้ ู
ดารงตาแหน่งสาคัญในรัฐบาลได้ ไปเยือนเมียนมาร์6 การเยือนระดับผู้นารัฐบาลที่เกิดขึ ้นหลายครัง้
ระหว่าง ปี ค.ศ. 2001- ค.ศ. 2003 ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ของทังสองประเทศพั
้
ฒนาขึ ้นไปอย่าง
มาก7
รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ดาเนินนโยบายต่างประเทศที่ใช้ เศรษฐกิจเป็ นตัวนา เน้ นการ
ทูตเชิงรุกด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับเมียนมาร์ เร่งฟื น้ ฟูและกระชับความสัมพันธ์ที่สนั่ คลอน จะ
เห็นได้จากการแก้ ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนที่เกิดขึ ้นหลายครัง้ ตังแต่
้ ปี
ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2003 ใช้ วิธีการเจรจาและการไปเยือนของผู้นาโดยใช้ ความสัมพันธ์เชิ งส่วนตัวที่
รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมีตอ่ ผู้นาทหารเมียนมาร์มาอย่างยาวนาน ลดบทบาทของกองทัพ ไม่ใช้
ความรุนแรงหรือแสดงปฏิกิริยาที่เกินกว่าเหตุ (over react) รัฐบาลให้ เหตุผลว่าปัญหาที่เกิดขึ ้นจาก
ชนกลุม่ น้ อย ไม่ใช่ปัญหาที่แท้ จริงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล SPDC ทางด้ านกระทรวงการ
ต่างประเทศ นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ได้ เน้ นย ้าอย่างชัดเจนถึงนโยบายของไทยต่อชนกลุม่ น้ อยว่า
ไทยจะไม่สนับสนุนชนกลุม่ น้ อยกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ที่จะก่อให้ เกิดปัญหากับรัฐบาลเพื่อนบ้ าน และ
ไทยจะไม่ยอมให้ ผ้ ใู ดเข้ ามาใช้ ดินแดนของไทยในการสร้ างปัญหาให้ ประเทศเพื่อนบ้ าน
ด้ านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล SPDC พ.ต.ท. ทักษิ ณ
พยายามลดความตึงเครียดที่เกิดขึ ้นบริเวณชายแดนของทังสองประเทศ
้
สร้ างบรรยากาศและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมทางการลงทุนให้ กบั ภาคธุรกิจไทยในเมียนมาร์ รัฐบาลได้ มีคาสัง่ ย้ ายกอง
กาลังของไทยที่มีข้อพิพาทออกจากพื ้นที่กองทัพภาคที่ 3 ซึง่ รับผิดชอบพื ้นที่บริเวณชายแดนใน
6
7

Masaki, "The Diplomacy of Thailand with Burma (Myanmar) (1988-2006)". p. 77.

Garry Risser, Oum Kher, and Sein Htun, "Running the Gauntlet: The Impact of International Displacement in Southern
Shan State,"[Online], (2003)Available from: http://www.ibiblio.org/obl/docs3/Gauntlet-ocr.pdf.
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ภาคเหนือของประเทศไทยและติดกับพื ้นที่ของกองกาลัง SSA ซึ่งถูกมองว่าเป็นการลดบทบาทของ
กองกาลังพิเศษที่จดั การกับปัญหายาเสพติดที่ได้ รบั การฝึกฝนจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพราะถือว่าเป็น
ศัตรูกบั เจ้ าหน้ าที่ทางการเมียนมาร์ 8
นอกจากนี ้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ยงั มีความร่วมมือกันในโครงการขนาดใหญ่ ดัง
โครงการก่อสร้ างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้า ซึ่งในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2005 พ.ต.ท. ทักษิ ณได้
มีการลงนามในข้ อตกลงกับรัฐบาล SPDC ในการลงทุนร่วมกันก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังน ้า ก่อนหน้ า
นันในเดื
้
อนมิถนุ ายน เจ้ าหน้ าที่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ เดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง เพื่อ
ลงนามใน MOU ร่วมกับบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุ ของจีน ชื่อ “Sinohydro
Corporation” ในการร่วมพัฒนาสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าฮัทจี (Hatgyi)ซึ่งตังอยู
้ ่บนแม่น ้าสาละวิน
ในเขตรัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ และตังอยู
้ ห่ ่างจากชายแดนไทยเพียง 40 กิโลเมตรเท่านัน้ 9
แม้ โครงการนี ้ได้ ถกู โต้ แย้ งว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทังสองฟากฝั
้
่งของแม่น ้าสาละวินก็
ตาม
ประเด็นการสร้ างเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าบนแม่น ้าสาละวินเป็ นประเด็นที่ถกู วิพากษ์ วจิ ารณ์มา
ตังแต่
้ สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในปี ค.ศ. 1994 ที่ไทยได้ ลงนามข้ อตกลงจัดซื ้อกระแสไฟฟ้า
จากโครงการนี ้ 1,500 เมกาวัตต์ จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชนกลุม่ น้ อยที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
รัฐบาลเมียนมาร์ได้ ดาเนินนโยบายบังคับให้ ชนกลุม่ น้ อยโยกย้ ายถิ่นฐาน การใช้ แรงงานทาสเพื่อ
จัดเตรียมพื ้นที่สร้ างเขื่อนและช่วยกองทัพเมียนมาร์ขนส่งเสบียง รวมทังกองทั
้
พเมียนมาร์ได้ สงั หาร
ประชาชนที่เป็ นกลุม่ ต่อต้ านโดยผิดกฎหมาย กลุ่มคนเหล่านี ้คือนักรบชาวไทยใหญ่ SSA ชาว
กะเหรี่ยง KNU และชาวคะเรนนี KNPP และจากข้ อมูลขององค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนกลุม่ คนที่ถกู
ล่วงละเมิดชีวติ เป็นประชาชนอาศัยอยู่ใกล้กบั พื ้นที่ที่มกี ารวางแผนสร้ างเขื่อน10
นอกจากนี ้ ยังมีโครงการความร่วมมือในระดับพหุภาคีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ าน หรือ
ได้ รับความร่วมมือจากนานาประเทศ โดยที่รฐั บาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ เป็ นแกนนาในการดาเนินงาน
โครงการที่สาคัญ ดังนี ้

8

Ibid.

9

Shawn L. Nance, "Unplugging Thailand, Myanmar Energy Deals,"[Online], (2006)Available from:

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HK14Ae02.html.
10
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1) ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้ าพระยา-แม่ โขง (AyeyawadyChaophraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
ACMECS พัฒนามาจากยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ าน กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ หรือ ECS (Economic Cooperation Strategy among
Cambodia Lao PDR Myanmar and Thailand) จนเกิดการประชุมของผู้นาทัง้ 5 ประเทศ เป็น
ครัง้ แรกและเป็นที่มาของการจัดตัง้ ACMECS ภายใต้ ปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) เมื่อ
วันที่12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ต่อมาได้ รับเวียดนามเข้ ามาเป็ นสมาชิกด้ วย
ACMECS มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันด้ านเศรษฐกิจ ย้ ายอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตไปยังแนว
ชายแดน เพื่อสร้ างโอกาสในการจ้ างงาน ลดความแตกต่างของรายได้ ให้ ทกุ ประเทศได้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันโดยสร้ างความร่วมมือใน 5 ด้ าน คือ 1) การอานวยความสะดวกด้ านการค้ า
และการลงทุน 2) ความร่วมมือด้ านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 3) การเชื่อมโยงคมนาคม
4) การท่องเที่ยว 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) ด้ านสาธารณสุข โดยให้ แต่ละประเทศเป็ น
เจ้ าภาพรับผิดชอบแต่ละด้ าน ไทยรับผิดชอบด้ านการอานวยความสะดวกด้ านการค้ าและการ
ลงทุน และด้ านสาธารณสุข11
รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร ผู้ริเริ่มยุทธศาสตร์นี ้เห็นว่าไทยมีอาณาเขตติดกับชายแดน
ทังเมี
้ ยนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต้ องการเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตภายในประเทศและสร้ าง
ฐานการผลิต ให้ กระจายอยู่ตามแนวชายแดน สร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ ประชาชนไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ าน หากเพื่อนบ้ านของไทยมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่มนั่ คง ที่จะส่งผลดีกบั ไทย
ในด้ านการลดปัญหา แรงงานเถื่อน คนเร่ร่อน คนต่างด้ าว ปัญหาการค้ ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย
เป็ นการแก้ ปัญหาด้ านการเมืองและความมัน่ คง อีกทังเป็
้ นช่องทางเพิ่มพูนความร่วมมือกับ
โครงการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในภูมิภาคและนานาประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภูมิภาคให้ ดีขึ ้น พ.ต.ท. ทักษิณคาดว่า ACMECS มีความสาคัญต่อการส่งเสริม
ความเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทย แต่การที่ไทยจะเป็ นศูนย์กลาง (hub) ของภูมิภาคนี ้ได้

11

ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ, "ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้ าพระยา-แม่โขง

,"[ออนไลน์] สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย, แหล่งที่มา:
http://jpp.moi.go.th/detail.php?section=3&id=18.
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นันต้
้ องได้ รับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้ าน การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองจะเกิดขึ ้นได้
ต้ องสร้ างความไว้ วางใจและการได้ รับผลประโยชน์ทดั เทียมกันของทุกฝ่ าย12
ผลการดาเนินงานภายใต้ ความร่วมมือทัง้ 5 ด้ านที่สาคัญและเกี่ยวข้ องกับเมียนมาร์และ
ชนกลุม่ น้ อยคือไทยได้ อานวยความสะดวกในด้ านการค้ าและการลงทุน โดยให้ สทิ ธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (A1SP) คือไม่เก็บอากรขาเข้ าสาหรับสินค้ าเกษตร จัดตังศู
้ นย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service-OSS) โดยให้ หน่วยงานนาเข้ า-ส่งออกมาปฏิบตั ิงานในที่เดียวกัน ภาครัฐและ
เอกชนของไทยสนับสนุนอานวยความสะดวกให้ ผ้ ปู ระกอบการหรือพ่อค้ าพืชไร่ใน จ. ตาก เข้ าไป
ลงทุนใน จ.เมียวดี เพื่อให้ คนในท้ องถิ่นปลูกพืชเป้าหมายตามแผนการลงทุน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ผู้ประกอบการต้ องรับซื ้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมเป็ นธรรม ภาครัฐสนับสนุนสารวจพื ้นที่ โอกาส
การลงทุนและยกเว้นภาษี นาเข้ าตามโครงการทาการเกษตรแบบมีสญ
ั ญา (contract farming)
ตังแต่
้ ปีค.ศ. 2004 ซึ่งเป็ นผลดีตอ่ การสร้ างงาน สร้ างรายได้ และนาความเจริญไปสูป่ ระชาชนที่อยู่
ตามแนวชายแดนเมียวดี13
การค้ าชายแดนไทย-เมียนมาร์ มีดา่ นที่สาคัญทางการค้ าทางภาคเหนือของไทย คือ ด่าน
แม่สาย-ท่าขี ้เหล็ก ด่านแม่สอด-เมียวดี ภาคตะวันตกด่านเจดีย์สามองค์–พญาตองซู ด่านสิงขร จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ ภาคใต้ ด่านระนองตรงข้ ามเกาะสอง รัฐบาลให้ ความสาคัญต่อการค้ าชายแดน
ทางภาคเหนือ จ. เชียงราย จะตังเป็
้ นเขตเศรษฐกิจที่ อ. แม่สาย ต่อเนื่องไปถึง อ. เชียงแสน ต่อกับ
เมืองต้ นผึ ้ง แขวงบ่อแก้ ว ลาว และสามารถติดต่อค้ าขายกับตอนใต้ ของจีน และยังสามารถ
เชื่อมต่อการค้ ากับประเทศเวียดนามใต้ จากสถิตกิ ารค้ าระหว่างไทย-เมียนมาร์ ปี ค.ศ. 2002
ปริมาณการค้ าทังหมดยอดรวม
้
41,742 ล้ านบาท เป็ นการค้ าผ่านชายแดนสูงถึง 31,546 ล้ านบาท
สินค้ าไทยส่งออกส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าส่งออกจากเมียนมาร์ คือ ก๊ าซธรรมชาติ
คิดเป็นร้ อยละ 97 ของสินค้ านาเข้ าไทย หรือเฉลี่ยเดือนละ 2,900 ล้ านบาท14 แม้ จะมีอปุ สรรคจาก
การขาดความไว้ วางใจจากปัญหาในอดีต การขาดต้ นทุนทางสังคมและการเมืองที่ไม่สามารถลบ

12

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, "ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้ าพระยา–แม่โขง"

(กรุ งเทพฯ: เซ็ทสแควร์ , 2549), หน้ า 1-7.
13

เผชิญ ธรรมสรางกูร, "การลงทุนเกษตรแบบมีสญ
ั ญา (Contract Farming): ศึกษากรณีโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อิรวดี-เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMECS),"[ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/450844.
14

"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย(TTMP)การค้ าชายแดน(8): การเชื่อมสัมพันธ์ตามรอยตะเข็บ," มติชนสุดสัปดาห์, 29

สิงหาคม-4 กันยายน 2546, หน้ า 37.
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ล้ างได้ รวดเร็วหรือปัญหาความขัดแย้ งทางการเมืองภายในของเมียนมาร์ ปัญหาโครงสร้ างพื ้นฐาน
เป็ นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้ า หรือการค้ านอกระบบ และยาเสพติด เป็ นต้ น15
นอกจากนี ้ รัฐบาลไทยยังได้ ให้ เงินช่วยเหลือเป็นเงินให้ เปล่า ในการสร้ างเส้นทางคมนาคม
จากแม่สอด-เมียวดี เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชน และยังมีการสถาปนาเมืองคูแ่ ฝด
(sister cities) ระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อให้ หน่วยงานในท้ องถิ่นมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีรายชื่อ
ดังนี ้ 1) แม่สาย-ท่าขี ้เหล็ก 2) แม่สอด-เมียวดี 3) ระนอง-เกาะสอง 4) เจดีย์สามองค์-พญาตองซู 5)
กาญจนบุรี-ทวาย 6) บางสะพาน-บ๊ กเปี๊ ยน16
แต่การที่ประเทศสมาชิก ACMECS ร่วมมือแก้ ปัญหากันบนพื ้นฐานความไว้ วางใจ การ
เป็ นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน มีการประชุม ทังระดั
้ บคณะทางานถึงระดับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้ อง
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประชุมระดับผู้นาประเทศถึง 2 ครัง้ ทาให้ มคี วามตื่นตัวพร้ อมที่จะ
ขับเคลื่อนโครงการให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยเร็ว หรือกรณีที่ประชุมได้ ตกลงร่วมกันว่าสมาชิก
ต้ องไม่เอาเรื่องเขตแดนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณามาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างกันตามแนวชายแดน หากมีปัญหาให้ ผ้นู าพูดคุยโดยตรง ย่อมแสดงถึงความร่วมมือร่วมกัน
อย่างแท้ จริงและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ และเลือกใช้ การเจรจาหารือ เพื่อแก้ ปัญหา
ร่วมกันทังด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่ คง
1) กระบวนการกรุงเทพฯ (Bangkok Process)
กระบวนการกรุงเทพฯ เป็นการริเริ่มของพ.ต.ท.ทักษิ ณ และนายสุรเกียรติ เสถียรไทย เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการสร้ างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์
สืบเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 ขณะที่ขบวนรถของนางออง
ซาน ซู จี ถูกรุมทาร้ ายและขว้ างปาโดยฝูงชนที่ได้ รับการสนับสนุนจากสภา SPDC ซูจีถกู นาตัวมา
อยู่ในคุกอินเส่งนานหลายสัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวไปกักกันไว้ ที่บ้านพักในย่างกุ้ง โดยรัฐบาลทหาร
SPDC ให้ เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอที่มีผลต่อความมัน่ คงของรัฐ สร้ างความวิตกแก่
ประชาคมโลก เกรงว่ากระบวนการปรองดองแห่งชาติ และการเสริมสร้ างประชาธิปไตยในเมียน
มาร์จะก้ าวไปสูท่ างตัน วังวนอานาจจะอยู่ในกามือฝ่ ายเผด็จการทหารเหมือนเดิม ชาติมหาอานาจ
ตะวันตกหวังให้ อาเซียนซึง่ เมียนมาร์เป็ นสมาชิกภาคีด้วย จะสามารถแสดงบทบาทให้ รฐั บาลทหาร
เมียนมาร์ หันมาฟังเสียงประชาคมโลก ปล่อยนางซูจีโดยเร็ว17 หลังจากประชาคมโลกกดดันและใช้
15

"ชายแดน (2): การเชื่อมสัมพันธ์ตามรอยตะเข็บ," มติ ชนสุดสัปดาห์ , 11-17 กรกฎาคม 2546, หน้ า 30.

16

เผชิญ ธรรมสรางกูร, ซ ้าเรื่ องเดิม

17

"จับตาอาเซียน ทาอย่างไรไม่ให้ บวั ช ้าน ้าขุ่น," มติ ชนสุดสัปดาห์ , 20-26 มิถุนายน 2546, หน้ า 94-95.
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มาตรการลงโทษ (sanction) เมียนมาร์อย่างหนักรัฐบาลเมียนมาร์ลดแรงกดดันแสดงความชัดเจน
ในการปรองดองและพัฒนาประชาธิปไตย โดยพลเอกขิ่น ยุ้นต์ เข้ ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2003 ได้ แถลงต่อข้ าราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ เกี่ยวกับแนวนโยบายใน
การบริ หารประเทศ ถึงโครงการทางการเมืองของรัฐบาล (political program) เน้ นย ้าว่าเมียนมาร์มี
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ แต่ในขณะเดียวกันชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็ นเอกภาพมายาวนาน รัฐบาลในปัจจุบนั จึงต้ องให้ ความสาคัญอย่างสูงสุดแก่เป้าหมาย
ทางการเมือง 4 ประการ คือ เสถียรภาพของรัฐ ความเข้ มแข็งของชาติการเกิดรัฐธรรมนูญใหม่ที่
มัน่ คง และการสร้ างชาติที่พฒ
ั นาและเป็นสมัยใหม่ พร้ อมทังก
้ าหนดขันตอนการด
้
าเนินการไปสู่
ประชาธิปไตย 7 ขันตอน
้
เมียนมาร์ประเมินแรงสนับสนุนจากนานาชาติโดยเฉพาะ จีน และญี่ปนุ่
พันธมิตรที่สาคัญของรัฐบาลทหารเมียนมาร์ตอ่ ข้ อเสนอการจัดทาแผน (road map) ของไทย นาย
สุรเกียรติได้ชี ้แจงระหว่างการหารือทวิภาคีกบั รัฐมนตรีตา่ งประเทศชาติอื่นๆในการประชุมเอเปก ที่
ไทยเป็นเจ้ าภาพเมื่อเดือน ตุลาคม ค.ศ. 2003 ไทยเห็นว่าการดาเนินการแผนการต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนการปรองดองหรือ roadmap ของเมียนมาร์ให้ ประชาคมโลกได้ เข้ าใจด้ วย18
การประชุม Bangkok Process จึงเกิดขึ ้นเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2003 มีกระทรวง
การต่างประเทศโดยไทยเป็นเจ้ าภาพ เป็นการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นระหว่างอย่างตรงไปตรงมา และสร้ างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุน
กระบวนการสร้ างความปรองดองภายในชาติ และการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ตามโร้ ด
แมปหรือแผนการที่ได้ กาหนดไว้ โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษ
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศได้ แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน
ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปนุ่ พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทังนาย
้
ราซาลี อิส
มาอิล (Razali Ismail) ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการองค์กรสหประชาชาติวา่ ด้ วยเมียนมาร์รวมอยู่
ด้ วย19 ซึ่งเมียนมาร์ได้ กาหนดขันตอนในการด
้
าเนินการไปสูป่ ระชาธิปไตย 7 ขันตอนได้
้
แก่ 1) การ
ฟื น้ ฟูการประชุมสมัชชาแห่งชาติ (national convention) เพื่อวางหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ 2) การดาเนินการเป็นขันตอนที
้
่จาเป็ นเพื่อการมีประชาธิปไตยที่มีวนิ ยั อย่างแท้ จริง (genuine
disciplined democracy) 3) การยกร่างรัฐธรรมนูญ 4) การจัดลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ
5) การเลือกตังสมาชิ
้
กรัฐสภา 6) การจัดประชุมรัฐสภา 7) การจัดตังรั้ ฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้
18

"เสียงสะท้ อนจากเวทีเอเปคว่าด้ วยเรื่ องพม่า," มติ ชนสุดสัปดาห์ , 24-30 ตุลาคม 2546, หน้ า 95.

19

กรมอาเซียน, "Bangkok Process,"[ออนไลน์] กระทรวงการต่างประเทศ, แหล่งที่มา:

http://www.mfa.go.th/asean/th/code?c=b.
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การประชุมนี ้เป็นการเปิ ดโอกาสให้ รฐั บาลเมียนมาร์ได้ เสนอแผนการพัฒนาสู่
ประชาธิปไตยต่อประชาคมโลก นับเป็ นเวทีแรกที่เมียนมาร์นาเรื่องการเมืองภายในประเทศมา
นาเสนอต่อนานาประเทศ พร้ อมรับฟังข้ อวิพากษ์จากนานาประเทศ ซึ่งไม่มีข้อผูกพันใดๆถือเป็ น
นิมิตหมายที่ดีตอ่ การพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ ถึงแม้ วา่ ที่ประชุมเห็นพ้ องกันว่า
กระบวนการนี ้ต้ องดาเนินต่อไป ซึ่งที่ประชุมตกลงร่วมกันว่า จะจัดกระบวนการกรุงเทพ 2 ขึ ้น ใน
วันที่ 30-29 เมษายน ค.ศ. 2004 เพื่อเมียนมาร์เสนอความคืบหน้ าและสร้ างความเข้ าใจตรงกันกับ
ประชาคมโลก แต่การประชุมถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนด การเมืองภายในของเมียนมาร์ก็มี
การเปลี่ยนแปลง พลเอก ขิ่นต์ ยุ้นต์ นายกรัฐมนตรีถกู ปลดออกจากตาแหน่ง พลเอก โซวิน เข้ ามา
รับตาแหน่งแทน รัฐบาลเมียนมาร์ได้ ปิดช่องทางในการพูดจากับโลกภายนอกมนเรื่องกระบวนการ
ภายในของตน รัฐบาลเมียนมาร์ให้ ไทยหยุดการดาเนินการในเรื่องการหารือกับประชาคมระหว่าง
ประเทศในกรอบ “Bangkok Process” และให้ สหประชาชาติยตุ ิความเคลื่อนไหวในการส่งเสริม
กระบวนการปรองดองภายในพม่า20
อุกฤษณ์ ปัทมานันท์ ได้ ให้ ทศั นะในเรื่องนี ้ว่าก่อนที่จะเกิดการประชุมแผนสันติภาพ ฝ่ าย
ไทยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่า ไม่ได้ มีระบบการคิดที่วา่ ไว้ อยู่ในหัวสมองของผู้กาหนดนโยบาย
ของไทยต่อเมียนมาร์เลยตลอด 3 ทศวรรษที่ผา่ นมา หรือถ้ ามองไปทางผู้นาเมียนมาร์ซึ่งเป็นผู้นา
ทางการทหาร จึงมองเกมการเมืองเฉพาะจุดแข็งและจุดมัน่ คงเท่านัน้ ในการทาสงครามความ
อ่อนแอคือความพ่ายแพ้ เพียงอย่างเดียว ถ้ าพวกเขาไม่ร้ ูสกึ เข้ มแข็งและมัน่ คง พวกเขาจะซื ้อเวลา
เพื่อการตังตั
้ ว จึงคาดการณ์วา่ จะเป็ นการซื ้อเวลาไปเรื่อยๆ21
อย่างไรก็ตามความพยายามของพ.ต.ท. ทักษิ ณ และนายสุรเกียรติที่จะช่วยเหลือให้ เกิด
การพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์เป็ นแนวคิดที่มองโลกตามความเป็นจริงของยุคโลกาภิวตั น์
ที่สงั คมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมโลกเป็ นสังคมประชาธิปไตย ประชาชนมีอิสระเสรี ใน
การดาเนินชีวิต รับรู้ขา่ วสาร และมีสิทธิเท่าเทียมกัน การไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลง คงเป็นเรื่อง
ยากที่จะอยู่ร่วมกันกับนานาประเทศในภูมิภาคหรือในสังคมโลกอย่างสันติสขุ

20

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, "สหภาพเมียนมาร์ ,"[ออนไลน์] กระทรวงการต่างประเทศ, แหล่งที่มา:

http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/investment_mm2557.pdf.
21

อุกกฤษฎ์ ปั ทมานันท์, "โร้ ดแม๊ ฟ: ข้ อสังเกตบางประการ," มติชนสุดสัปดาห์, 15-21 สิงหาคม 2546, หน้ า 13.
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2) โครงการหมู่บ้านยองข่ า
โครงการหมูบ่ ้ านยองข่าเป็นโครงการหมูบ่ ้ านตัวอย่างเพื่อขจัดยาเสพติดในประเทศเมียน
มาร์ โดยผ่านการดาเนินงานโดยโครงการหลวงดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตังอยู
้ ท่ ี่ อ. แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย โครงการความช่วยเหลือชาวว้ าให้ มาตังถิ
้ ่นฐานบริเวณชายแดนไทย มาจากคามัน่
สัญญาของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร ในการไปเยือนเมียนมาร์ในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2001 โดยจะ
ให้ เงินทุนช่วยเหลือครัง้ แรกจานวน 20 ล้ านบาท โดยเป้าหมายของโครงการจะต้ องใช้ เงินทุน
ทังหมด
้
135 ล้ านบาท โดยรัฐบาลไทยยื่นร้ องขอเงินบริจาคจากต่างประเทศทังประเทศออสเตรเลี
้
ย
อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปนุ่ โครงการดอยตุงได้ ยึดต้นแบบมาจากประเทศอัฟกานิสถาน โดยให้ ชาว
ว้ าหันมาปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ ถัว่ เหลือง กาแฟ ถัว่ แมคคาดาเมีย ทดแทนการปลูกฝิ่ นและการ
ผลิตยาบ้ า ในปี ค.ศ. 2002 คณะผู้แทนชาวเมียนมาร์ได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อตรวจสอบโครงการดอยตุง
พบว่ามีชาวว้ าอาศัยอยู่ในหมูบ่ ้ านเพียง 4,000 คนเท่านัน้ จากเป้าหมายของที่ต้องการให้ มีชาวว้ า
มาอยู่อาศัย 20,000 คน22
อย่างไรก็ดี การดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่โครงการและหน่วยงานความมัน่ คงของไทยกลับ
เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ ามกัน การลักลอบค้ ายาเสพติดยังคงไม่หมดไป ปฏิบตั ิการกวาดล้ างยา
เสพติดของกองกาลังผาเมืองไม่สามารถดาเนินการได้ โดยทันท่วงที เพราะการเข้ าปฏิบตั ิการใน
พื ้นที่บนดอยตุง ซึ่งเป็ นเส้ นทางลาเลียงยาเสพติดที่สาคัญ ต้ องขออนุญาตก่อนเข้ าไปในพื ้นที่ โดย
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มีทศั นะที่แตกต่างจากฝ่ ายความมัน่ คง โดย
มองในด้ านบวกว่าโครงการนี ้ทาให้ หมูบ่ ้ านยองข่าและพื น้ ที่ใกล้เคียงเมืองยอน เขตเมียนมาร์
ปลอดจากยาเสพติด และเจ้ าหน้ าที่ทางการชาวว้ าให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในโครงการปลูกพืช
ทดแทน ไม่ได้ มีรายได้ มาจากการลักลอบค้ ายาเสพติด ดังแหล่งข่าวของกองทัพไทย ซึ่งในความ
เป็ นจริงแล้ วเจ้ าหน้ าที่ด้านยาเสพติดได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วา่ ทุกคนรู้ดีวา่ รายได้
หลักของกลุม่ ว้ าแดงและกองกาลังชายแดนของเมียนมาร์ได้ มาจากการค้ ายาเสพติด23
แม้ ฝ่ายรัฐบาลไทยได้ พยายามให้ ความช่วยเหลือกลุม่ ชาวว้ า ในการขจัดยาเสพติดและ
การพัฒนาความเจริญไปสูพ่ ื ้นที่อยู่อาศัยให้ แก่พวกเขา ในขณะที่ปัญหาการหลัง่ ไหลเข้ ามาของยา
เสพติดในประเทศไทยมีต้นเหตุมาจากแหล่งการผลิตอยูใ่ นเขตพื ้นที่ของกองกาลังกลุม่ ว้ าแดง
พ.ต.ท. ทักษิณ มีกาหนดการในการไปเยี่ยมชมโครงการในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ร่วมกับพล.อ.
ขิน่ ยุ้นต์ แต่เนื่องกาหนดการเยือนถูกยกเลิก เนื่องด้ วยเหตุผลด้ านความปลอดภัยที่วา่ พ.ต.ท.
22

ALTSEAN-Burma, op.cit., p. 209.

23

Ibid.
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ทักษิณ อาจจะถูกลอบสังหารได้ และสองปี ให้ หลังโครงการกลับไม่ได้ รับเงินบริจาคจากประชาคม
โลก24 โครงการนี ้จึงได้ ยตุ ิลงเมื่อปี ค.ศ. 2004 เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมาร์
รัฐบาลใหม่จึงยกเลิกโครงการ25
4.1.4 นโยบายของไทยต่ อชนกลุ่มน้ อย
เมื่อรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ เข้ ามาบริหารประเทศ ได้ ประกาศอย่างเป็ นทางการที่จะใช้
ปัจจัยเศรษฐกิจเป็ นตัวนาในการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันใน
ระดับรัฐบาลทัง้ สองประเทศ รัฐบาลต้ องการสัมพันธภาพที่ดีกบั รัฐบาล SPDC เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจร่วมกัน นโยบายต่อชนกลุม่ น้ อยก็ต้องเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ที่ดจี ะเกิดขึ ้นได้ ต้องแก้ ไข
อุปสรรคปัญหาให้ หมดไปก่อน ปัญหาระหว่างรัฐบาลชุดก่อนกับรัฐบาล SPDC ที่ทาให้
ความสัมพันธ์ตงึ เครียดที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณจะต้ องแก้ ไขมีอยู่ 4 ประการ คือ
1. กองกาลังชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดน
2. ผู้หนีภยั จากการสู้รบ ซึ่งมีจานวนเกือบสองแสนคนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
จานวน 9 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน
3. แรงงานเถื่อนที่เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และทางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
แห่งทังที
้ ่ขึ ้นทะเบียนและไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน
4. ยาเสพติดที่ผลิตในบริเวณสามเหลีย่ มทองคา และคาบเกี่ยวกับดินแดนในรัฐฉานของ
เมียนมาร์26
หากวิเคราะห์ดปู ัญหาทังหมดแล้
้
วเกี่ยวข้ องกับชนกลุม่ น้ อยทังสิ
้ ้น ประเด็นเรื่องชนกลุม่
น้ อยจึงเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญต่ออนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ นักการทูต
ชาวตะวันตกให้ ทศั นะว่าขึ ้นอยู่กบั ปัจจัยสามประการ คือ 1)ประวัติศาสตร์ 2)เศรษฐกิจ 3)ยาเสพ
ติด เมียนมาร์พยายามลบล้ างประวัติศาสตร์อนั ยาวนานที่ส้ รู บกับชนกลุม่ น้ อย รัฐบาลเมียนมาร์ใช้
หลากหลายกลยุทธ์ในการสู้รบ สุดท้ ายได้ใช้ การเจรจาหยุดยิงยื่นข้ อเสนอแลกเปลี่ยน หนุนกลุม่
หนึ่งขึ ้นมาเปิ ดโอกาสให้ ปกครองกันเอง แล้ วหันไปจับอาวุธปราบชนกลุม่ น้ อยด้ วยกัน แลกเปลีย่ น
24

Ibid., p. 210.
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มูลนิธิแม่ฟา้ หลวง. "รัฐฉาน สหภาพพม่า."[ออนไลน์] มูลนิธิแม่ฟา้ หลวง, แหล่งที่มา:

http://www.maefahluang.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=70%3Ainternationaloutreach&id=109%3Ashan-state-the-republic-of-the-union-of-myanmar&Itemid=95&lang=th.
26

พรพิมล ตรี โชติ, การดาเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กบั ชนกลุม่ น้ อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-

พม่า, หน้ า 184.
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กับการสร้ างถิ่นฐานด้ วยเงินทองและอานาจจากยาเสพติด ดังกรณีของกลุม่ ว้ าแดง UWSA หลัง
การเจรจาหยุดยิงก็หนั มาผลิตและค้ ายาเสพติด และเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล SPDC ช่วยปราบกอง
กาลังไทยใหญ่ SSA และกองกาลัง KNU ที่เรียกร้ องเอกราช กองกาลัง SSA ถูกปราบปรามอย่าง
หนักและถี่ขึ ้นจากทหารเมียนมาร์ร่วมกับกองกาลัง UWSA ที่ถกู ขัดผลประโยชน์จากการค้ ายาเสพ
ติด โดยกองกาลัง SSA มีฐานที่มนั่ ใกล้ กบั ชายแดนทางภาคเหนือของไทย27 ทาให้ เกิดผลกระทบ
ต่อไทยคือ 1) เป็ นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดน 2) ก่อให้ เกิด
การย้ ายถิ่นฐาน (relocation) ของชาวไทยใหญ่ 3) เมื่อรัฐบาล SPDC อนุญาตให้ กองกาลัง UWSA
ของเหว่ย เซียะ กัง เจ้ าของค่าหัว 80 ล้ านบาทจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปฏิบตั ิการทุกอย่างได้
อย่างเต็มที่ ยาบ้ าก็ทะลักเข้ ามาในไทยเพิ่มมากขึ ้น28 การที่มีกองกาลังทังสองฝ่
้
ายรุกล ้าอธิปไตย
ของไทย การต่อสู้ของชนกลุม่ น้ อยกับรัฐบาลของตนเองถูกมองว่ามีฝ่ายไทยให้ การสนับสนุนโดย
การดาเนินนโยบายกันชน ยิ่งทาให้ รัฐบาล SPDC ไม่มีความไว้ วางใจรัฐบาลไทยและมองว่าฝ่ าย
ไทยไม่จริงใจ การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทังสองประเทศจึ
้
งไม่
สามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ จาต้ องแก้ สถานการณ์ความ
ไม่สงบตามแนวชายแดนอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ กระทบต่อการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกบั รัฐบาล
SPDC
4.1.5 การประกาศยกเลิกนโยบายกันชน
จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ทางภาคเหนือของไทย (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.2.1 เหตุการ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน) ในวันที่ 8 มิถนุ ายน
ค.ศ. 2002 พ.ต.ท. ทักษิ ณ ให้ สมั ภาษณ์กบั สื่อมวลชนว่า รัฐบาลจะยกเลิกนโยบายกันชน ซึ่งการ
ประกาศของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ทาให้ นกั วิชาการและนักการเมืองหลายฝ่ ายไม่เห็นด้ วยและมองว่าไม่
เหมาะสม ดังทัศนะดังกล่าวต่อไปนี ้
นายชานิ ศักดิเศรษฐ์ ได้ ให้ ทศั นะไว้ วา่ เรื่องนโยบายกันชนไม่ใช่เรื่องที่ไทยปรารถนาจะอยู่
ในฐานะเลือกได้ วา่ จะให้ มีหรือไม่มี แต่เป็นเรื่องประวัตศิ าสตร์เป็ นผลจากการต่อสู้ภายในของเมียน
มาร์มาอย่างยาวนาน การประกาศเช่นนี ้เป็นการยอมรับว่าไทยใช้ นโยบายกันชน นามาซึ่งความ
หวัน่ ไหว ต่อการแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ค่อนข้ างมาก สิ่งที่เมียนมาร์ต้องทา คือ
สร้ างความปรองดองภายในชาติ ไม่เกี่ยวกับนโยบายของไทย สหประชาชาติจะต้ องเข้ ามาช่วย

27

"นัยแห่งการเยือนไทยของ หม่อง เอ ผู้นาหมายเลข 2 ของพม่า," มติ ชนสุดสัปดาห์ , 29 เมษายน 2545, หน้ า 94.

28

"ฉาน-ว้ า-พม่า-ไทย กับสงครามระลอกใหม่," มติชนสุดสัปดาห์, 17-23 กรกฎาคม 2543, หน้ า 95.
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สร้ างความปรองดองให้ เกิดขึ ้นในเมียนมาร์ ตัวแทนฝ่ ายค้านเห็นว่าการดาเนินการที่ผา่ นมาหลาย
ครัง้ ไม่คอ่ ยเป็นเอกภาพระหว่างผู้ปฏิบตั ิการที่ชายแดนกับผู้นารัฐบาล แต่ตอนนี ้เดินมาถูกทางแล้ ว
กองทัพกับรัฐบาลต้ องเดินไปทิศทางเดียวกัน ที่ตงอยู
ั ้ ่บนผลประโยชน์ของชาติ29
นายเสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยากให้ มองนโยบายกัน
ชนเป็ นด้ านบวก ไม่ใช่ด้านลบอย่างเดียว ไม่อยากให้ เป็นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ควรมีการ
รับรองสิทธิของชนกลุม่ น้ อยในระดับกฎหมายระหว่างประเทศ ชนกลุม่ น้ อยควรมีสิทธิของเขา
ปัญหาที่เกิดขึ ้นไม่ใช่ปัญหาความมัน่ คงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ การใช้ ทรัพยากร
ร่วมกัน หากรัฐบาลไทยสนับสนุนเมียนมาร์ให้ กวาดล้ างชนกลุม่ น้ อย เขาก็ต้องลุกมาต่อสู้ เรื่องไม่มี
ทางจบ เขาต้ องหาเงินเพื่อมาต่อสู้จากการค้ ายาเสพติด ค้ามนุษย์ โสเภณี การพนัน การจัดการตรง
นี ้ได้ สงครามยาเสพติด สงครามก่อการร้ ายก็จะหมดไป30
นายสุนยั ผาสุก นักวิชาการฟอรั่มเอเชีย ให้ ทศั นะว่า เป็นการพูดไม่แสดงความรับผิดชอบ
ไม่เหมาะสมทังในแง่
้
การต่างประเทศและการปฏิบตั ิ เพราะเป็ นการยอมรับว่าที่ผา่ นมาไทยใช้
นโยบายดังกล่าว จะเปิ ดช่องให้ เมียนมาร์นามาโจมตีไทยได้ มากขึ ้น ในทางปฏิบตั ติ ้ องดูวา่ ภัย
คุกคามจากเมียนมาร์หมดไปหรือไม่ ภัยคุกคามประการหนึ่งที่รัฐบาลประกาศให้ เป็ นวาระแห่งชาติ
คือ ปัญหายาเสพติด การประกาศเช่นนี ้ขัดกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ การให้ ทหารเมียนมาร์
เข้ ามาอยู่ตามแนวชายแดนไทยเท่ากับรัฐบาลไทยยอมรับนโยบายของรัฐบาลเมียนมาร์ที่ใช้ กาลัง
ปราบปรามชนกลุม่ น้ อย และยิ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ผลักดันชนกลุม่ น้ อยกลับประเทศเท่ากับ
ไม่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน เหมือนเป็ นการส่งเสริมให้ เกิดการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์31
จากปฏิกิริยาของหลายฝ่ าย ทาให้ ตอ่ มา พ.ต.ท. ทักษิ ณ ได้ ให้ สมั ภาษณ์เพิ่มเติมว่ารัฐบาล
ไทยไม่เคยใช้ นโยบายกันชน เพียงแต่ตอบในหลักการว่า ไทยจะไม่ยอมแทรกแซงกิจการภายใน
ของใคร และไม่ยอมให้ ใครใช้ ดินแดนของไทยเป็ นที่ซ่องสุมกาลัง ทาให้ เสียความมัน่ คงของประเทศ
เพื่อนบ้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับสัมภาษณ์ของพล.อ. ชวลิต รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมว่ารัฐบาล
ได้ ออกคาสัง่ จับกุมผู้นากองกาลังชนกลุม่ น้ อยทุกกลุม่ ที่เข้ามาเคลื่อนไหวในเขตไทย โดยเฉพาะ
พื ้นที่ใน จ. เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ที่กลุม่ กองกาลัง SSA มักมาใช้ สถานที่จดั ประชุม32
29

พรรคประชาธิปัตย์. "สารวจปฏิกิริยานโยบายใหม่ "ทักษิณ" เลิก "รัฐกันชน" 2545."[ออนไลน์] พรรคประชาธิปัตย์ ,

แหล่งที่มา: http://www.democrat.or.th/viewnews/asp=24.50.123.20.
30

ซ ้าเรื่ องเดิม

31

ซ ้าเรื่ องเดิม

32

"จิ๋วจัดครม.แห่งชาติ พม่าไทใหญ่ ส่งสารพักรบ," ผูจ้ ดั การรายวัน, 11 มิถุนายน 2545, หน้ า 2.
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และการให้ สมั ภาษณ์ของนายสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ที่ย ้า
นโยบายชนกลุม่ น้ อยว่าไทยไม่สนับสนุน ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ หนึ่งกลุม่ ใดไปก่อปัญหาให้ กบั ประเทศ
เพื่อนบ้ าน และไม่ยอมให้ ใช้ ดนิ แดนไทยไปสร้ างปัญหาให้ กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน การออกมาแสดง
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันของรัฐมนตรีในรัฐบาลเป็ นการยืนยันนโยบายของปัญหาความ
ขัดแย้ งตามแนวชายแดน เพราะในทัศนะของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ชนกลุม่ น้ อยไม่ใช่ปัญหาที่แท้ จริงของ
33
ทังสองประเทศ
้
ส่วนปฏิกิริยาของผู้นาชนกลุม่ น้ อย นายพลโบ เมี๊ยะ ประธานสหภาพกะเหรี่ยง KNU กล่าว
ว่าไทยไม่เคยให้ การสนับสนุน และไปติดต่อกับกองกาลัง KNU ขณะที่ฝ่าย KNU ก็ไม่เคยขอร้ อง
หรือขอรับการสนับสนุนจากไทย ทางกลุม่ ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ เพื่อแสวงหาความเป็ นอิสระมากกว่า
50 ปี ด้ านกองกาลังไทยใหญ่ SSA ที่ปรึกษาของกลุม่ ระบุวา่ มีการยกเลิกรัฐกันชน โดยผลักดันชน
กลุม่ น้ อยให้ พ้นจากชายแดน และให้ ทหารเมียนมาร์มาตังกองก
้
าลังตามแนวชายแดนไทยว่าเป็น
แนวคิดที่ไม่ถกู ต้ อง น่าจะหาแนวทางที่เหมาะสมกว่านี ้ แนวคิดของ พ.ต.ท. ทักษิณไม่เป็นกลางกับ
ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ ต่าง ๆ ตามแนวชายแดน และควรจะหาทางออกร่วมกัน แต่หากทางการไทยยังคง
ยืนยันตามแนวความคิดของ พ.ต.ท. ทักษิณ กองกาลัง SSA คงจะสู้ตามวิถีของกลุม่ ต่อไป34
ทางฝ่ ายกองทัพ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ไม่เห็นด้ วยกับรัฐบาล ให้ สมั ภาษณ์ย ้าตลอดว่า
กองทัพมีหน้ าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จาเป็นต้ องตอบโต้ หากฝ่ ายตรงกันข้ ามยิงปื นเข้ ามาใน
เขตไทย ท่าทีที่แข็งกร้ าวของผู้นากองทัพต่อเมียนมาร์ ในความคิดเห็นของฝ่ ายรัฐบาลมองว่าเป็ น
การทาลายบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดาเนินไปด้ วยดีของทังสองประเทศ
้
ในที่สดุ พล.อ. สุรยุทธ์
ถูกย้ ายขึ ้นเป็นผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด และให้ พล.อ. สมทัต อัตตนันท์ มารับตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการ
ทหารบกคนใหม่ ที่พร้ อมจะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด คือ อดทนต่อ
ความขัดแย้ ง หลีกเลี่ยงการใช้ กาลัง ประเด็นน่าสนใจอยู่ที่วา่ “นโยบายซ่อมแซม” แก้ ไขอุปสรรค
ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ใช้ เวลา 2 ปี สิ่งที่รฐั บาลทาคือ 1) ปรามทหารไม่ให้ “กระทาเกินกว่า
เหตุ” และโยกย้ ายผู้บญ
ั ชาการทหารบก ผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อเหตุการณ์ชายแดนปี ค.ศ. 2001ค.ศ. 2002 2) ประกาศยกเลิกนโยบายกันชน ซึ่งพบว่ามีความเป็ นไปได้ สงู เพราะกองกาลังชน
กลุม่ น้ อยอ่อนกาลังลงไปมากแล้ ว35
33

"สัมภาษณ์พเิ ศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ “นโยบายเราชัดเจน เราไม่ต้องการสู้รบกัน”,"

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ , 3-9 มิถุนายน 2545, หน้ า 16.
34

พรพิมล ตรี โชติ, เรื่ องเดิม, หน้ า 343-44.

35

เรื่ องเดิม, หน้ า 184.
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แต่ในทัศนะของผู้นากองทัพไทยต่อเมียนมาร์ที่ขดั แย้ งกับฝ่ ายรัฐบาล โดยเฉพาะมุมมอง
ต่อฝ่ ายรัฐบาลและกองทัพเมียนมาร์เป็ นไปในด้ านลบมาโดยตลอด พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นผู้
บัญชาการทหารบก มาตังแต่
้ ปีค.ศ. 1988-ค.ศ. 2002 แสดงจุดยืนที่ชดั เจนในการต่อต้ านรัฐบาล
เมียนมาร์และยังวิพากษ์ วจิ ารณ์รัฐบาลเมียนมาร์อย่างเปิ ดเผยมาโดยตลอด ว่าสมรู้ร่วมคิดในการ
ขนเอายาเสพติดเข้ ามาในประเทศไทย และพล.อ. สุรยุทธ์ยงั ได้ คดั ค้ านการส่งกลับผู้ลี ้ภัยชาวเมียน
มาร์จานวนหลายหมื่นคนที่อพยพหนีตายเข้ ามาในชายแดนไทย ผู้นากองทัพมีท่าทีรุนแรงมากขึ ้น
เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2002 ได้ ออกคาสัง่ ให้ กองกาลังทหารไทยเข้ าไปปฏิบตั กิ ารครัง้ ใหญ่ในเขต
เมียนมาร์ เพื่อบุกทาลายโรงงานผลิตยาเสพติดและฐานทัพของกองกาลังว้ าแดง UWSA พันธมิตร
ของรัฐบาล SPDC36
การยกเลิกนโยบายกันชนมีความเป็นไปได้ สงู เพราะกองกาลังชนกลุม่ น้ อยหลายกลุม่ เข้ า
สูก่ ระบวนการหยุดยิงและอ่อนกาลังลงมากแล้ วมีเพียง 2 กลุม่ ที่เรียกร้ องการปกครองตนเองคือ
กองกาลัง KNU และกองกาลัง SSA เมื่อประเมินศักยภาพของกองกาลังทังสองแล้
้
ว กองกาลัง
KNU ภายใต้ การนาของนายพล โบ๊ ะ เมี๊ยะ อ่อนกาลังลงมากตังแต่
้ แตกหักกับกลุม่ กะเหรี่ยงพุทธ
DKBA และเป็ นพันธมิตรกับรัฐบาล SPDC กาลังพลส่วนใหญ่ได้ ลี ้ภัยอยู่ในค่ายอพยพในไทย ส่วน
กองกาลัง SSA ภายใต้ การนาของพันเอกเจ้ ายอดศึกหลังจากถูกปราบปรามอย่างหนักในช่วงปี
ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2002 ทาให้ กองกาลังอ่อนล้ าลงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์มาบารุงกองกาลังของ
ตน พละกาลังก็ไม่มากพอที่จะต่อสู้เพื่อเอกราชได้ อีกทังที
้ ่มีความพยายามอยู่ก็ตาม37
การประกาศยกเลิกนโยบายกันชน ทาให้ รฐั บาลไทยและรัฐบาล SPDC มีความร่วมมือที่ดี
ต่อกันในการจัดการปัญหาชนกลุม่ น้ อยในประเทศไทย ในเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลทัง้
สองได้ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU-Memorandum of Understanding) ได้ เนรเทศ
ชาวเมียนมาร์ 400 คนต่อเดือนกลับไปยังเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล SPDC มีบทบาทสาคัญ
ต่อการเนรเทศผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ มาตังแต่
้ ปีค.ศ. 2002 รัฐบาล SPDC ได้ จดั ตังศู
้ นย์รับแรงงาน
อพยพที่ถกู ส่งกลับโดยตรงจากทางการไทย38 ในขณะที่รฐั บาลไทยได้ ทาการปราบปรามกลุม่ คน
เหล่านี ้อย่างจริงจัง จนถูกองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนมองว่าไม่คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพราะ
กลุม่ คนที่ถกู เนรเทศได้ ถกู จับกุม สอบสวน คุมขัง และอาจจะได้ รับการลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม39
36

Nance, loc.cit.

37

พรพิมล ตรี โชติ, เรื่ องเดิม, หน้ า 195-196.

38

Colm, op.cit., p. 12.

39

Ibid., pp. 26-29.
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4.1.6 ปั จจัยที่ทาให้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ สนับสนุนชนกลุ่มน้ อยไทยใหญ่ SSA
การประกาศยกเลิกนโยบายกันชนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2002
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ งที่รุนแรงบนพื ้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพื่อแสดงความจริงใจ
ให้ ฝ่ายรัฐบาล SPDC เห็นว่าไทยจะไม่มีการสนับสนุนและช่วยเหลือชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดน
อีกต่อไป โดยเฉพาะกับฝ่ ายที่เป็ นศัตรูกบั รัฐบาลและกองทัพเมียนมาร์ แต่ในทางปฏิบตั ิรัฐบาลไทย
ยังคงดาเนินนโยบายกันชนอย่างไม่เปิ ดเผย ใช้ กลุม่ SSA เป็ นเขตประหนึง่ กันชนให้ กบั ตน
เนื่องจากประเด็นความไว้ วางใจที่ไทยมีตอ่ รัฐบาลเมียนมาร์ตอ่ การปราบปรามยาเสพติดในพื ้นที่
ของชนกลุม่ น้ อย ฝ่ ายเมียนมาร์เพิกเฉยไม่จริงจังในการแก้ ไขและจัดการปัญหา เพื่อต่อสู้กบั ทหาร
เมียนมาร์และทหารว้ าแดง ในปฏิบตั ิการปราบปรามยาเสพติด ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของ
ยาบ้ าอย่างรุนแรง ในทางความมัน่ คงตามแนวชายแดน ทหารไทยยังต้ องใช้ กองกาลังไทยใหญ่ร่วม
ในปฏิบตั กิ ารปราบปรามยาเสพติด สกัดกันการลั
้
กลอบขนยาบ้ าเข้ ามาในประเทศไทย เป็น
ผลกระทบที่รุนแรงต่อความมัน่ คงของชาติ
นโยบายต่างประเทศต่อชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์ในช่วงสงครามเย็น เพื่อสนับสนุนชนก
ลุม่ น้ อยที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลเมียนมาร์ให้ ร่วมมือกับไทย ต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์ตลอดแนวชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ โดยใช้ กองกาลังก๊ กมินตัง๋ หรือ KMT เป็ นกันชนทางภาคเหนือ กองกาลังกะเหรี่ยง
KNU และกองกาลังมอญ NMSP เป็ นกันชนตังแต่
้ จ. ตาก ลงมาทางชายแดนด้ านตะวันตก
กองทัพไทยใช้ ยทุ ธศาสตร์นี ้เพื่อป้องกันการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจากจีน
แผ่นดินใหญ่และจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมียนมาร์ (CBP) ไม่ให้ ติดต่อกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย การใช้ ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้ เป็ นเพราะสถานที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ที่เหมาะสมอยู่ตามแนว
ชายแดนอยูก่ ึ่งกลางระหว่างรัฐไทย และเป็นพื ้นที่ออ่ นไหว (weak area) ไร้ เสถียรภาพ เพราะ
รัฐบาลเมียนมาร์ไม่สามารถรุกล ้าเข้ าไปได้ เมื่อถูกรุกรานจากปฏิบตั ิการทางทหาร รัฐกันชนเหล่านี ้
จะกลายเป็ นสนามรบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การรุกเข้าไปในเขตกันชน เพื่อให้ ภยั คุกคาม
ออกไปห่างจากอาณาเขตของรัฐตน จึงเป็ นยุทธวิธีที่กองทัพไทยใช้ forward Defense การดาเนิน
นโยบายกันชนของไทยต่อเมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อยไม่ได้ รับการต่อต้ านจากรัฐบาลกลางเมียน
มาร์ เพราะเมียนมาร์อยู่ในสภาพที่ไม่มีความมัน่ คงทางการเมือง เกิดสงครามการเมือง และความ
ขัดแย้ งกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชนกลุม่ น้ อย อีกทังมี
้ นโยบายปิ ดประเทศ เพื่อจัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ
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และวัฒนธรรม และดาเนินนโยบายเป็ นกลาง จึงไม่ได้ สนใจและกังวลต่อภัยคุกคามจากภายนอก
มากกว่าภัยคุกคามภายใน40
การประกาศยกเลิกนโยบายกันชนของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ เพื่อคลีค่ ลายความตึง
เครียดในสถานการการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่รฐั บาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ
ต้ องการร่วมมือกับรัฐบาล SPDC ในโครงการความร่วมมือด้ านการค้ าและการลงทุนขนาดใหญ่ ให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายในการดาเนินนโยบายภายในประเทศของรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยกาลังประสบปัญหาจากภัยคุกคามของยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาบ้ าอย่างหนัก
มีทงผู
ั ้ ้ เสพและผู้ค้า เป็ นปัญหาต่อสังคมไทย รัฐบาลต้ องทุม่ เทงบประมาณจานวนมหาศาลในการ
ปราบปราม ส่งผลกระทบด้ านลบต่อทรัพยากรบุคคลของประเทศที่เป็ นกาลังในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความมัน่ คงของชาติ จึงทาให้ ในทางปฏิบตั ิรฐั บาลไทยไม่สามารถยุตกิ ารดาเนิน
นโยบายกันชนได้ ฝ่ ายรัฐบาลมีหลักฐานที่ชดั เจนว่าแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่ในเขตอิทธิพลของชน
กลุม่ น้ อยว้ าแดง UWSA (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.2.2 ประเด็นยาเสพติด) ที่มีรัฐบาล
SPDC ให้ การสนับสนุน และเจ้ าหน้ าที่ทหารเมียนมาร์มีผลประโยชน์รบั สินบนจากกลุม่ ผู้ผลิตและ
ค้ ายาเสพติด แม้ พ.ต.ท. ทักษิ ณจะรู้ข้อเท็จจริง แต่ก็ไม่ได้ นามาหยิบยกมาเป็ นประเด็นสาคัญใน
การเจรจาหารือกับรัฐบาล SPDC เพราะกลัวเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ ประกอบกับรัฐบาล SPDC
ไม่ให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการปราบปรามยาเสพติดในประเทศเมียนมาร์เท่าที่ควร เกิด
เป็ นความไม่ไว้ วางใจในเจตนาของฝ่ ายรัฐบาล SPDC จาต้ องให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่
กองกาลัง SSA อย่างไม่เปิ ดเผย เพื่อขัดขวางและทาลายล้างแหล่งการผลิตยาเสพติดในเขตเมียน
มาร์ที่กองกาลังไทยไม่สามารถเข้ าไปถึงได้ รวมทังการสกั
้
ดกันกลุ
้ ม่ ผู้ลกั ลอบขนยาเสพติดตามแนว
ชายแดนไม่ให้ เข้ ามาในเขตรัฐไทย จึงทาให้ เส้ นทางการลักลอบค้ ายาเสพติดเปลีย่ นทิศทางไป
ทางออกอื่น ฉะนัน้ การดาเนินนโยบายกันชนอย่างไม่เปิ ดเผย โดยมีกองกาลัง SSA เป็นรัฐ
ประหนึ่งกันให้ กบั ฝ่ ายไทย ร่วมเป็ นพันธมิตรต่อสู้กบั กองทหารเมียนมาร์และกองกาลัง UWSA ต่าง
ฝ่ ายต่างสมประโยชน์ร่วมกัน ไทยต้ องการปราบปรามยาเสพติด ในขณะที่กลุม่ SSA ต้ องการความ
อยู่รอดของกลุม่ มีกองทัพไทยช่วยปกป้อง เสริมกองกาลังติดอาวุธให้ เข้ มแข็ง ไม่ถกู โจมตีและ
ทาลายล้ างจากฝ่ ายตรงกันข้ ามได้ ง่าย และยังสะท้ อนให้ เห็นว่าการดาเนินนโยบายต่อภายนอก
40
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ของรัฐบาลไทยที่แม้จะไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่ขดั แย้ งกับนโยบายภายในประเทศที่มี
การประกาศทาสงครามกับยาเสพติดในต้นปี ค.ศ. 2003 อันเป็นหลักการสาคัญในการกาหนด
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ว่าต้ องยึดปัจจัยภายใน หรือผลประโยชน์ภายใน
ชาติเป็นหลัก การดาเนินนโยบายภายนอกและภายในไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะส่งผลให้ เกิด
ความสาเร็จในเชิงรูปธรรม นโยบายปราบปรามยาเสพติดในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ประสบผลสาเร็จ
อย่างมาก สามารถลดจานวนยาเสพติด รวมทังผู
้ ้ ค้าและผู้เสพลงได้ อย่างมาก
แม้ วา่ รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณจะประกาศยกเลิกนโยบายกันชน เพื่อแสดงให้ รฐั บาล
ทหารเมียนมาร์เห็นว่าฝ่ ายไทยไม่ได้ ให้ การสนับสนุนชนกลุม่ น้ อย โดยเฉพาะกองกาลัง SSA ที่ฝ่าย
ไทยถูกตังข้
้ อสงสัยมาตลอดว่ายังคงดาเนินนโยบายกันชนอย่างไม่เปิ ดเผยและไม่ปรากฏหลักฐาน
ที่ชดั เจน แต่ฝ่ายกองทัพไทยถูกมองว่าคอยให้ ความช่วยเหลือกองกาลัง SSA ทังด้
้ านอาวุธและการ
ข่าวกรอง โดยใช้ ประโยชน์จากกลุม่ SSA ในการบุกเข้ าทาลายโรงงานยาเสพติดที่อยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของกองกาลังว้ าแดง UWSA และกองทัพเมียนมาร์ รวมทังการสกั
้
ดกันการลั
้
กลอบขนยา
เสพติดข้ ามชายแดน การดาเนินนโยบายต่อต้ านยาเสพติดอย่างจริงจังของกลุม่ SSA ยังเป็นการ
ดึงความสนใจจากประชาคมโลกให้ ตระหนักและใส่ใจต่อสภาพความเป็ นจริงของปัญหาการค้ ายา
เสพติดและประเด็นความขัดแย้ งที่นาไปสูก่ ารไร้ ถิ่นฐานของประชาชนในพื ้นที่รัฐฉาน นอกจากนี ้
การดาเนินนโยบายต่อต้ านยาเสพติดของกลุม่ SSA สอดรับไปกับนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ของฝ่ ายไทย กลุม่ SSA ได้ ให้ ความร่วมมือในการส่งต่อยาเสพติดจานวนมากที่ถกู จับกุมได้ ตาม
แนวชายแดนไปยังเจ้ าหน้ าที่ทางการไทย แสดงให้ เห็นว่าทังสองฝ่
้
ายมีปฏิบตั ิการต่อต้ านยาเสพติด
ร่วมกันอยู่ ซึ่งรัฐบาล SPDC มักกล่าวหาว่าไทยให้ ที่พกั พิงและช่วยเหลือกลุม่ SSA โดยมุง่ ประเด็น
ไปที่ปฏิบตั ิการสกัดกันยาเสพติ
้
ดของกลุม่ SSA รัฐบาล SPDC ใช้ เหตุผลนี ้กดดันรัฐบาลไทย จึง
ทาให้ รฐั บาลไทยใช้ มาตรการบังคับส่งกลับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศชาวไทยใหญ่และผู้ลี ้ภัย อื่น ๆ
กลับไปยังเมียนมาร์ แต่ยงั คงดาเนินโครงการเพื่อมนุษยธรรมบนพื ้นที่ชายแดนสาหรับชาวไทยใหญ่
ต่อไป41
ข้ อกล่าวหาของรัฐบาลเมียนมาร์ยิ่งเป็ นการเน้ นย ้าว่ารัฐบาลไทยยังคงนโยบายกันชนไว้ อยู่
โดยเฉพาะกับกองกาลัง SSA รัฐบาล SPDC ได้ เย้ ยหยันนโยบายต่อต้ านยาเสพติดของ SSA
เพราะมองว่ากองกาลัง SSA เป็ นกลุม่ ที่แตกออกมาจากกองกาลัง SURA ของขุนส่า ที่พวั พันกับ
การค้ ายาเสพติดในยุค 1980 และยังเป็ นกลุม่ ผู้ผลิตยากล่อมประสาทหรือยาบ้ า มักสร้ าง

41

ALTSEAN-Burma, op.cit., pp. 145-146.
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สถานการณ์ความขัดแย้ งบนพื ้นที่ชายแดนด้ วยวิธีการที่เลวร้ าย ส่วนฝ่ ายไทยยังถูกมองว่าให้
ความช่วยเหลือกลุม่ SSA แต่ฝ่ายรัฐบาล SPDC พยายามที่ปกป้องกลุม่ ว้ าแดง แม้ กองทัพไทย
สื่อมวลชน และผู้สงั เกตการณ์ตา่ งชาติตา่ งรับรู้วา่ ภัยคุกคามจากยาเสพติดมาจากกองกาลัง
UWSA และพันธมิตร คือ กองทัพเมียนมาร์42 ฉะนัน้ ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
ระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาร์จึงไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ
พยายามสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั รัฐบาล SPDC แต่ไม่มีความไว้ วางใจมากนัก จึงเป็ นปัจจัยหนึ่ง
ที่ต้องช่วยเหลือกลุม่ SSA อย่างไม่เปิ ดเผย จากคาสัมภาษณ์ของเจ้ ายอดศึกกับผู้สื่อข่าวสานักข่าว
S. H. A. N ในปี ค.ศ. 2006 ในทัศนะของเขากับ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ว่าเป็ นผู้นาที่มีข้อดีหลายอย่าง
ด้ วยความเป็นผู้นาที่แตกต่างจากผู้นาคนอื่น ๆ ที่ให้ ความสาคัญในประเด็นเรื่องประชาธิปไตยและ
หลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก อีกทังยั
้ งใส่ใจและให้ ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศตนแล้ ว ยังให้
ความสาคัญต่อปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้ าน เจ้ ายอดศึกยังได้ ชื่นชมความพยายามของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ งในปี ค.ศ. 2002 ได้ ติดต่อมายังชนกลุม่
น้ อยทังกองก
้
าลังกะเหรี่ยง KNU คะยา KNP และไทยใหญ่ SSA ยังรับปากที่จะเป็ นคนกลางใน
การเจรจาไกล่เกลีย่ ให้ กบั ชนกลุม่ น้ อยกับรัฐบาล SPDC ซึ่งทางกองกาลัง SSA ได้ ทาข้ อเสนอ
ขึ ้นมา 6 ข้ อ แต่ในทัศนะของ พ.ต.ท.ทักษิณ มองกลับไปว่าข้ อเสนอมากเกินไป เพราะจะทาให้
ตัวกลางอย่างเขาไม่สะดวกในการหารือกับรัฐบาลเมียนมาร์ ซึ่งทางกองกาลัง SSA ได้ สรุปที่จะยื่น
ข้ อเสนอเพียงข้ อเดียว คือ ขอให้ ทางรัฐบาลทหารพม่าเปิ ดการเจรจากับกลุม่ ติดอาวุธอย่างเป็น
ทางการ ส่วนข้ อเสนออื่นๆ ทางกองกาลัง SSA จะยื่นกับรัฐบาลเมียนมาร์เอง หากมีการเจรจา
ระหว่างกันเกิดขึ ้น ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ นาข้ อเสนอของชนกลุม่ น้ อยไปหารือกับผู้นาพม่า
หลายครัง้ โดยเฉพาะเมื่อครัง้ ที่เดินทางไปเยือนกรุงย่างกุ้ง เมื่อช่วงเดือนกุมภาพัน ธ์ และเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2003 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล SPDC ปฏิเสธที่จะมาเจรจากับกลุม่ SSA ตาม
ข้ อเสนอของ พ.ต.ท. ทักษิณ43
ความสัมพันธ์ระหว่างพันเอกเจ้ ายอดศึก ผู้นากองกาลัง SSA กับเจ้ าหน้ าที่ไทย มักจะถูก
มองว่าไม่เป็ นเรื่องจริง เป็นเพียงข้ อสันนิษฐานขึ ้นมาเอง แต่ในความเป็ นจริงแล้ วพันเอกเจ้ ายอดศึก

42

Ibid., p. 146.

43

สาละวินนิวส์. "ผู้นากองกาลังไทยใหญ่ชี ้ “นายกทักษิณ” ยังมีข้อดี."[ออนไลน์] ประชาไท, แหล่งที่มา:
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มีความสามารถที่จะจัดหายุทธภัณฑ์จากฝั่งไทยมาเสริมกองกาลังของเขาได้ 44 ดังการให้ สมั ภาษณ์
ของพันเอกเจ้ ายอดศึกผู้นากองกาลัง SSA ถึงยุทธวิธีการต่อสู้กบั กองกาลังทหารเมียนมาร์วา่
รูปแบบการต่อสู้ใช้ ยทุ ธวิธีกองโจร แต่ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงจากไทย และใช้
คลื่นสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม ทาให้ การต่อสู้ของกองกาลัง SSA ง่ายขึ ้น เพราะได้ รับการ
พัฒนาด้ านความรู้และเทคโนโลยีจากไทยแทบทังสิ
้ ้น45 หากคนหนุ่มสาวชาวไทยใหญ่คนใดทุก
จับกุมในข้ อหาเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยและยอมตกลงที่จะเข้ าร่วมกับกองทัพของ
พันเอกเจ้ ายอดศึก เขาเหล่านันจะถู
้ กปล่อยตัวออกมา ในส่วนของฝ่ ายไทยก็ต้องการให้ มีคนช่วย
สอดแนมดูความเคลื่อนไหวและเปลีย่ นแปลงในฝั่งเมียนมาร์ ที่ฝ่ายไทยไม่สามารถเข้ าถึงได้
โดยเฉพาะ การเฝ้าสังเกตการณ์การตังโรงงานผลิ
้
ตยาบ้ าในฝั่งเมียนมาร์ ซึ่งโรงงานผลิตยาบ้ าได้ ถกู
ทาลายลงไป และในบางเวลากองกาลัง SSA มักจะถูกเรียกให้ มาปฏิบตั ิภารกิจจนสาเร็จลุลว่ ง46
อย่างไรก็ดี การมีกองกาลัง SSA เป็ นรัฐประหนึ่งกันชนก็ไม่ได้ รับประกันว่ารัฐไทยจะมี
ความมัน่ คงปลอดภัยตลอดไป เพราะหากฝ่ ายรัฐบาล SPDC เริ่มมีขีดความสามารถที่เหนือกว่า
ไทย ฝ่ าย SSA ที่เป็ นกันชนอาจจะหันไปเข้ ากับฝ่ ายรัฐบาล SPDC ได้ หรืออาจมีท่าทีเปลี่ยนแปลง
ไป ในสถานการณ์ที่ผ้นู าของรัฐประหนึ่งกันชนมองเห็นการแข่งขันระหว่างขัวอ
้ านาจทังสองฝ่
้
ายเริ่ม
จะหายไป ถ้ าฝ่ ายไทยและเมียนมาร์เกิดจับมือกันได้ ฝ่ ายที่เป็นรัฐประหนึ่งกันชนจะถูกโจมตีจาก
ทังสองฝ่
้
าย ดังที่กองทัพไทยก็ไม่ได้ ไว้ วางใจพันเอกเจ้ ายอดศึกอย่างสนิทใจ หลังหน่วยข่าวกรอง
ของกองทัพไทยได้ แย้ งว่าปฏิบตั กิ ารจู่โจมทาลายล้ างโรงงานผลิตยาเสพติดของกองกาลัง SSA
ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริง ในหลายสถานการณ์ กองกาลังจู่โจมภาคพื ้นดินของกองกาลัง SSA ทาเพียงแค่
ย้ อนกลับมาบริเวณชายแดนและอ้ างว่าได้ ทาลายโรงงานผลิตยาเสพติดไปแล้ ว การให้ ข้อมูลเท็จ
กับเจ้ าหน้ าที่ไทย เป็ นเพราะเจ้ ายอดศึกได้ ผลประโยชน์จากการเรียกเก็บภาษี จากการขนส่งยาบ้ าที่
ผ่านเข้ ามาในพื ้นที่อทิ ธิพลของเขา นายทหารไทยยศพันตรีนายหนึง่ กล่าวว่าเจ้ ายอดศึกมีเ บื ้อง
หน้ าที่ขาวสะอาด แต่ฝ่ายไทยต้ องคอยตรวจสอบเบื ้องหลังของเขาอยู่ตลอดเวลา47

44

Bertil Lintner and Michael Black, Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle

(Chiang Mai: Silkworm Books, 2009), p. 86.
45

พลโทเจ้ ายอดศึก นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ ว และนวลแก้ ว บูรพวัฒน์ , ปลายขอบฟ้าฉาน: บันทึกการต่อสู้ทางการเมื องและวัฒนธรรมของ

กลุ่มชาติ พนั ธุ์ในพม่า(กรุ งเทพฯ: ศยาม, 2012), หน้ า 239-41.
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Lintner and Black, loc.cit.
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แต่ในบางกลุม่ ที่สนับสนุนและปกป้องพันเอกเจ้ ายอดศึกได้ ยืนกรานว่าเขาไม่ได้ ย่งุ เกี่ยวกับ
การค้ ายาเสพติดเลย แม้ วา่ บางคนในกองกาลัง SSA อาจจะซื ้อขายยาบ้ า บางส่วนที่ให้ ข้อมูลก็
กล่าวว่าเจ้ ายอดศึกทาแค่การเรียกเก็บภาษี จากการค้ ายาเสพติด ไม่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการผลิต
ในขณะที่แหล่งข้ อมูลใกล้ ชิดกับเจ้ ายอดศึกยืนกรานว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้ เป็ นจริงทังหมด
้
เพราะ
เขารู้ดีวา่ อะไรเกิดขึ ้นในกลุม่ ของเขาและใครบ้ างที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการค้ ายาเสพติดพันเอก เจ้ า
ยอดศึกเองค่อนข้ างระมัดระวังตัวไม่ไปเกี่ยวข้ องหรือทาข้ อตกลงใด ๆ การเรียกเก็บภาษีในกลุม่
พวกเขาจะเรียกว่า การจ่าย “เงินช่วยเหลือ” (contributions) แก่การเสียสละ (cause) ของชาวไทย
ใหญ่ อานวยความสะดวกแก่กลุม่ ผู้ลกั ลอบค้ ายาเสพติด โดยรับค่าตอบแทนเป็ นเงินหรืออาวุธ ซึ่ง
พันเอกเจ้ ายอดศึกเองอาจจะทาไม่ร้ ูไม่เห็นกับการเคลื่อนไหวของผู้ลกั ลอบค้ ายาเสพติด เพื่อแลก
กับอาวุธปื นไรเฟิ ล พันเอกเจ้ ายอดศึกยังถูกกล่าวหาว่าการที่เขาพัวพันกับการค้ ายาเสพติด เพราะ
เขาไม่สามารถทาอะไรได้ หรือไม่มีทางเลือก จึงจาต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการค้ ายา48 จะเห็นได้ วา่
ฝ่ ายไทยต้ องระวังเขตประหนึ่งกันชนของตนอยู่ตลอดเวลา ไม่เชื่อว่ากลุม่ SSA ว่ามีความจริงใจ
ช่วยไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังมากน้ อยเพียงใด ฝ่ ายพันเอกเจ้ ายอดศึกก็ร้ ูอยู่แก่ใจว่า
สถานะของตนนันไม่
้ มนั่ คง เพราะสิ่งที่พวกตนทานันเพื
้ ่อผลประโยชน์ของทางการไทยที่จะได้ รับ
อาจจะมากกว่าตนเองเสียอีก ซึ่งต้ องแลกด้ วยเลือดเนื ้อและชีวิตของพี่น้องชาวไทยใหญ่ของตน
หากจะเอนเอียงเข้ าหาฝ่ ายไทยอย่างเต็มที่ ก็จะไม่เป็ นผลดีตอ่ การอยู่รอดของกองกาลังและกลุม่
ชาติพนั ธุ์ชาวไทยใหญ่ทงหมดที
ั้
่ยงั คงอยู่ภายใต้เมียนมาร์
แม้ กระนัน้ พันเอกเจ้ ายอดศึกก็ไม่มที ีท่าว่าจะนาตัวเองออกจากฝ่ ายไทย ถึงแม้จะรู้ถึง
สถานะที่ไม่มนั่ คงของตนและฝ่ ายไทยไม่ไว้ วางใจมากนัก แต่การคงความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายไทย ผู้นา
กองกาลัง SSA เล็งเห็นประโยชน์หลายอย่าง ที่ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนการทหารเพื่อความอยู่
รอดของกลุม่ อย่างเดียว แต่มองเห็นไทยเป็ นทางออกในการสื่อสารกับประชาคมโลกให้ รับรู้ถึง
อุดมการณ์ของชาวไทยใหญ่ ต้ องการเอกราชและอานาจในการปกครองตนเองอย่างชอบธรรม ดัง
การที่ ฝ่ ายไทยให้ การชื่นชมพันเอกเจ้ ายอดศึกและกองกาลัง SSA ต่อปฏิบตั ิการทาลายล้ าง
โรงงานผลิตยาเสพติด และยังได้เชิญนักข่าวต่างประเทศไปเข้ าร่วมเป็นสักขีพยาน เขายังได้ รบั
ความเห็นอกเห็นใจจากคนไทยจานวนมากต่อการเสียสละของชาวไทยใหญ่ แม้ กระทัง่ แอ๊ ด คารา
บาว นักร้ องเพลงเพื่อชีวิตชาวไทย ได้ ไปพบเจ้ ายอดศึกที่ดอยไตแลง และได้ แต่งเพลงเพื่อเป็น
เกียรติแก่ชาวไทยใหญ่ มีชื่อเพลงว่า “ไม่ต้องร้ องไห้ ” (Don’t Cry) เป็นการให้ กาลังใจต่อการต่อสู้
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เพื่ออิสรภาพของชาวไทยใหญ่ ในขณะที่ นิตยสารรายเดือนของไทยยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับ
พันเอกเจ้ ายอดศึกโดยละเอียดและยังตีพิมพ์รูปภาพกองกาลังของเขาด้ วย เพราะอย่างไรคนไทย
และคนไทยใหญ่เป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดอยู่แล้ ว49 จากข้ อมูลเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าไม่เพียงแต่
ฝ่ ายรัฐบาลที่ให้ การสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยชาวไทยใหญ่แล้ว ภาคสื่อสารมวลชนยังให้ ความสนใจ
เผยแพร่ขา่ วสารให้ ภาคประชาสังคมไทยได้ รับรู้ความเป็นไปของกลุม่ ไทยใหญ่ ชาวไทยมีความเห็น
อกเห็นใจชาวไทยใหญ่ แสดงมิตรภาพถึงความเป็ นบ้ านพี่เมืองน้ อง ยิ่งเน้ นย ้าให้ ถึงบทบาทของ
สื่อมวลชนไทยที่มีอิสระและเสรีภาพในการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับไทยใหญ่ โดยไม่ถกู ปิ ดกันจาก
้
ฝ่ ายรัฐบาล ว่าจะมีผลกระทบความสัมพันธ์ของทังสองประเทศ
้
การคงอยู่ของนโยบายกันชนและเขตปะหนึ่งกันชน จะคงอยู่หรือหมดไปขึ ้นอยูก่ บั ฝ่ ายรัฐ
ขัวอ
้ านาจที่ถกู กันชนไว้ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ 1) การถ่วงดุลอานาจ (balance of power)
2) ผลประโยชน์ (interest) และ 3) เจตจานง (will) ของขัวอ
้ านาจทังสองฝ่
้
าย ถ้ าปราศจากเงื่อนไข
ดังกล่าว ก็จะไม่มเี ขตกันชนหรือเขตประหนึ่งกันชนอีกต่อไป50 ในกรณีการเป็ นเขตประหนึ่งกันชน
ของกองกาลัง SSA จึงไม่มีอานาจต่อรองฝ่ ายไทยได้ มากนัก แต่พนั เอกเจ้ ายอดศึกก็มีความเฉลียว
ฉลาดในการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อความอยู่รอดของกลุม่ ตน และได้ ประโยชน์ตามเป้าหมายของ
กลุม่ ในการต่อสู้กบั รัฐบาล SPDC รวมทังท
้ าหน้ าที่รักษาผลประโยชน์ให้ แก่ไทย ในฐานะพันธมิตร
ทางการทหาร ในเวลาเดียวกัน กองทัพไทยก็ปกป้องกลุม่ SSA จากการถูกโจมตีจากฝ่ ายกองทัพ
เมียนมาร์ด้วย
4.2 ประเด็นปั ญหาความมั่นคงระหว่ างไทยกับชนกลุ่มน้ อย และการแก้ ไขปั ญหาของ
รัฐบาล
4.2.1 เหตุการณ์ ความไม่ สงบตามแนวชายแดนในปี ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2002
จากความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ระหว่างปี ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2002 ได้ สง่ ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ให้ เกิด
ความไม่ไว้ วางใจกัน เนื่องด้ วยประเด็นการที่ไทยให้ ความช่วยเหลือกองกาลัง SSA ในการต่อสู้กบั
กองทัพเมียนมาร์และกองกาลังพันธมิตร UWSA ปฏิบตั ิการของกองทัพไทยแสดงให้ เห็นว่าดาเนิน
นโยบายกันชนต่อเมียนมาร์ โดยอาศัยกองกาลัง SSA ที่เป็นศัตรูกบั รัฐบาลของตนเอง มาเป็น
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พันธมิตรร่วมในการปราบปรามยาเสพติดกับไทย โดยไทยยังให้ ความช่วยเหลือด้ านอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีในการต่อสู้ ในขณะเดียวกัน ฝ่ ายไทยก็เกรงกลัวภัยคุกคามจากการแพร่
ระบาดของยาบ้ า ซึ่งมีต้นตอมาจากพื ้นที่ของกลุม่ ว้ าแดง นอกจากนี ้ ยังได้ รับผลกระทบจากการสู้
รบในฝั่งเมียนมาร์ เกิดการล่วงละเมิดอธิปไตย และความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผู้คนใน
ฝั่งไทย ในการแก้ ไขปัญหาของฝ่ ายไทย กองทัพเลือกใช้ กาลังในการจัดการกับสถานการณ์ แต่
ฝ่ ายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ เน้ นใช้ สนั ติวิธี ดาเนินวิธีทางการทูตและการเจรจา และต้ องการให้
กองทัพไม่ใช้ ความรุนแรง แต่สถานการณ์ความขัดแย้ งไม่สามารถยุติลงได้ กลับมีแนวโน้ มที่จะเกิด
ความตึงเครียดและรุนแรงมากขึ ้น พ.ต.ท. ทักษิ ณ จึงประกาศยกเลิกนโยบายกันชน เพื่อยุติปัญหา
ที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ แม้จะเกิดความขัดแย้ งในการดาเนินนโยบาย
ของฝ่ ายรัฐบาลกับกองทัพก็ตาม จนนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการทหารบก เพื่อ
สนองตอบกับการดาเนินนโยบายของรัฐบาล และเรียกความไว้ วางใจจากรัฐบาล SPDC
คืนกลับมา
4.2.1.1 เหตุการณ์ ความไม่ สงบปี ค.ศ. 2001
จากสถานการณ์ความขัดแย้ งที่เริ่มมาตังแต่
้ ช่วงเปลีย่ นผ่านรัฐบาล จะเห็นได้ วา่ กองทัพ
ไทยดาเนินนโยบายกันชน โดยมีกองกาลัง SSA อยู่สถานะเขตประหนึ่งกันชนให้ กบั ไทย ฝ่ ายไทย
ใหญ่เลือกเอนเอียงเข้ าหาไทย ไม่ดาเนินนโยบายเป็นกลางดังเขตกันชนทัว่ ไป จึงได้ รบั ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากไทย การสนธิกาลังของทหารไทยและไทยใหญ่ร่วมกันต่อสู้กบั ทหาร
เมียนมาร์และว้ าแดง UWSA กลับยิ่งทาให้ สถานการณ์ความขัดแย้ งเกิดความรุนแรง ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ย่าแย่ลงไปอีก และยังเป็ นการกระตุ้นความเป็นศัตรูระหว่าง
สองรัฐให้ คงอยู่ตอ่ ไป
สถานการณ์เกิดขึ ้นบริ เวณแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่จงั หวัดเชียงราย เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน เหตุการณ์เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 เมื่อทหารเมียนมาร์ระดมกาลัง
กวาดล้ างกองกาลัง SSA ที่ฐานดอยคา อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย กองกาลังเมียนมาร์ ได้ รับ
ความเสียหายอย่างหนัก จึงได้ ระดมกาลังพลเพิ่ม51 ต่อมาทหารเมียนมาร์บกุ ยึดฐานทหารพรานที่
บ้ านปางหนุน ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง โดยอ้ างว่าเพื่อสกัดกันยาเสพติ
้
ด พล.ท. วัฒนชัย
ฉายเหมือนวงศ์ เปิ ดแถลงการณ์วา่ เป็ นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างจงใจตัวแทน
คณะกรรมการแก้ ปัญหาชายแดนไทย-เมียนมาร์ ระดับท้ องถิ่น (TBC) เปิ ดการเจรจากัน แต่ไม่
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สาเร็จ พล.ท. ขิ่น ยุ้นต์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ให้ พล.ต. เต็ง เส่ง ผู้บญ
ั ชาการภาคทหารบกพื ้นที่
สามเหลี่ยมเดินทางไปเจรจา วันต่อมาทหารเมียนมาร์ใช้ ปืนเล็กยิงเฮลิคอปเตอร์ของกาลัง
สนับสนุนฝ่ ายไทยได้ รับความเสียหาย ขณะบินสารวจสถานการณ์ชายแดน การตรึงกาลังของทัง้
สองฝ่ าย ที่ดอยลาง อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่52 เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ ้นอีกเมื่อเช้ ามืดของวันที่ 11
กุมภาพันธ์ เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาร์ ระหว่างทหารเมียนมาร์กบั กองกาลัง SSA ดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและรุนแรง กองกาลังทหารเมียนมาร์สว่ นหนึ่ง จาก จ. ท่าขี ้เหล็ก ได้ พยายามลัดเลาะเข้ า
มายังชายแดนไทย บริเวณพื ้นที่กเุ ตงนาโหย่ง ต. เวียงพางคา อ. แม่สาย ซึ่งเป็ นรอยต่อและจุดที่ตงั ้
ของกองกาลังผาเมือง ชุดกาลังนเรศวรขอเจรจาเพื่อเข้ าโจมตีตลบหลังกองกาลัง SSA ที่บ้านปาง
หนุน ทหารไทยไม่ยอมให้ ผา่ น ทหารเมียนมาร์ไม่พอใจ เกิดการประทะกันนานกว่า 30 นาที ทหาร
ไทยได้ รับบาดเจ็บ 8 นาย ชาวบ้ านบาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวติ 2 ราย วัดและบ้ านเรือนได้ รับความ
เสียหาย ต้ องอพยพชาวไทย 5,000 คน ออกจากพื ้นที่53 เหตุการณ์ครัง้ นี ้ ชีใ้ ห้ เห็นชัดว่าไทย
สนับสนุนกองกาลัง SSA พร้ อมปกป้องกองกาลังและเขตอิทธิพลของ SSA ไม่ให้ กองทหารเมียน
มาร์เข้ าไปโจมตีและยึดฐานที่มนั่ ได้ โดยกองทัพไทยอ้ างเหตุผลเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดน
ความขัดแย้ งครัง้ นี ้ ส่งผลกระทบต่อการค้ าชายแดน จนต้ องปิ ดด่านทังสองประเทศ
้
ผู้บญ
ั ชาการทหารบกเมียนมาร์ขอให้ มกี ารเจรจา ฝ่ ายไทยเสนอให้ หยุดยิงในเขต อ. แม่สาย
สานักข่าวรอยเตอร์อ้างถ้ อยแถลงของโฆษกกองทัพเมียนมาร์ กล่าวหาว่าไทยให้ ความช่วยเหลือ
กองกาลัง SSA พร้ อมทังยื
้ นยันอย่างหนักแน่นว่าได้ แจ้ งให้ ฝ่ายไทยทราบถึงแผนการผลักดันกอง
กาลัง SSA ไปยังผู้ช่วยทูตทหารในกรุงเทพฯ ก่อนปฏิบตั กิ ารแล้ ว อีกทังกองก
้
าลัง SSA ระดมยิงใส่
ทหารเมียนมาร์ที่ จ. ท่าขี ้เหล็ก ก่อน ทหารเมียนมาร์จงึ ยิงตอบโต้ พร้ อมทังปฏิ
้ เสธถึงกระสุนปื นที่
ตกใน อ. แม่สาย จนทาให้ ชาวบ้ านบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ใช่ฝีมือทหารเมียนมาร์ 54 ในขณะนัน้
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ให้
เมียนมาร์ถอนทหารออกจากเขตแดนไทย และต้ องการให้ มีการประชุมคณะกรรมการ RBC มีการ
ประชุมคณะกรรมการ TBC หารือกรณีพิพาท แต่ไม่สามารถหาข้ อยุติได้ เพราะเมียนมาร์ตงข้
ั้ อ
เรียกร้ องให้ ประเทศไทยชดใช้ คา่ เสียหาย และให้ ไทยจัดการเรื่องแผนที่ชายแดนที่กเู ต็งนาโหย่งให้
ชัดเจนร่วมกับเมียนมาร์ นอกจากนี ้ยังห้ ามไทยกีดกันการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
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"พม่าบ้ าเลือด," มติ ชนรายวัน, 12 กุมภาพันธ์ 2544, หน้ า 23.
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เรื่ องเดิม
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"พม่าแถลงโต้ ไทยหนุนชนกลุม่ น้ อย," มติ ชนรายวัน, 13 กุมภาพันธ์ 2544, หน้ า 1.
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ห้ ามทหารไทยรุกล ้าอธิปไตย และไทยกับเมียนมาร์ร่วมกันปราบปรามยาเสพติด ไม่สนับสนุนชน
กลุม่ น้ อยกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง55
ด้ านกองกาลัง SSA ที่นาโดยพันเอกเจ้ ายอดศึกได้ ตงฐานบั
ั้
ญชาการอยู่ฝั่งตรงกันข้ าม
หมูบ่ ้ านปางคาม ต. ปางมะผ้ า จ. แม่ฮ่องสอน ได้ เรียกประชุมผู้นาไทยใหญ่ เพื่อเตรียมการป้องกัน
การโจมตีจากทหารเมียนมาร์ โดยอ้ างเหตุผลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดของกองกาลัง SSA ต่อ
กองกาลัง UWSA ทาให้ ทหารเมียนมาร์และกองกาลัง UWSA ไม่พอใจที่ถกู กองกาลัง SSA ต่อต้ าน
และสกัดการลาเลียงยาเสพติด ผ่านพื ้นที่ของกองกาลัง SSA เมื่อเกิดเหตุการณ์ส้ รู บที่ อ. แม่สาย
พันเอกเจ้ ายอดศึกผู้นากองกาลัง SSA เปิ ดแถลงต่อสื่อมวลชน ที่บ้านเชียงใหญ่ ใกล้เนินปางหนุน
ตรงข้ าม อ. แม่ฟ้าหลวง นาชมอาวุธจานวนมากที่ยดึ ได้ จากเมียนมาร์ นาธงเมียนมาร์ที่ทหารไทย
ยึดได้ มาแสดงแก่สื่อมวลชนและกล่าวถึงสาเหตุที่ถกู โจมตี เพราะไปปิ ดกันการล
้
าเลียงยาเสพติด
(ยาบ้ า) จากทหารเมียนมาร์และกองกาลัง UWSA ผู้นา SSA ต้ องการแสดงศักยภาพและเอกราช
พร้ อมทังยื
้ นยันว่าไม่ได้ มีสว่ นรู้เห็นกับการปะทะระหว่างไทยกับเมียนมาร์56
หนังสือพิมพ์ นิวไลฟ์ ออฟ เมียนมาร์ รายงานว่า กองทัพภาคที่ 3 ของไทยให้ ความ
คุ้มครองกลุม่ ผู้ค้ายาเสพติด และมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการค้ายาเสพติด ยังสงสัยด้ วยว่ากองทัพภาคที่
3 ต้ องการรือ้ ฟื น้ นโยบายขยายดินแดนของไทยในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยมีเป้าหมาย
ผนวกดินแดนบางส่วนของลาว จีน เมียนมาร์57 นอกจากนี ้ ยังเกิดการปะทะกันระหว่างทหารเมียน
มาร์และกองกาลัง SSA เป็ นระยะ ๆ แต่ไม่มีการรุกล ้าเข้ ามายังดินแดนไทย กองทัพไทยใช้ ยทุ ธวิธี
ของการดาเนินนโยบายกันชน โดยไทยจะพยายามผลักดันให้ การต่อสู้หรือการทาสงครามออกห่าง
จากเขตแดนของตนหรือเกิดขึ ้นบนเขตกันชน ในทางกลับกัน ฝ่ ายรัฐบาลไทยต้ องการผูกมิตรกับ
รัฐบาล SPDC จึงพยายามคลีค่ ลายสถานการณ์ความขัดแย้ ง เช่น มีการตาหนิสื่อที่ใช้ โฆษณาชวน
เชื่อ (propaganda) ให้ คนไทยเกิดความเกลียดชังชาวเมียนมาร์ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ได้ ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ วา่ ไทยจะใช้ ความประนีประนอม และหยิบยกการปลุกกระแส
ชาตินิยมที่กาลังมาแรงจากภาพยนตร์เรื่องบางระจัน และตาหนิการให้ สมั ภาษณ์ของ พล.อ.อ.
ปอง มณีศิลป์ ที่ระบุวา่ ไทยมีการเตรียมพร้ อมเครื่องบินขับไล่ F5 และ F16 ไว้ โจมตีเมียนมาร์ ว่า
เป็ นการเติมเชื ้อไฟให้ มีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น58
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"เจราจายกแรก พม่ากร้ าวทวงแผ่นดิน," มติ ชนรายวัน, 16 กุมภาพันธ์ 2544, หน้ า 3.
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"พม่าบ้ าเลือด," หน้ า 23.
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"พม่าโหดไม่เลิก แค่ชาวบ้ านหาปลายิงสาหัส ," มติ ชนรายวัน, 18 กุมภาพันธ์ 2544, หน้ า 23.
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"ไทยลดขัดแย้ งพม่า," กรุงเทพธุรกิ จ, 20 กุมภาพันธ์ 2544, หน้ า 15-17.
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การตอบโต้ ของรัฐบาล SPDC เป็ นการกดดันรัฐบาลไทยและสัน่ คลอนเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจด้ านการค้ าชายแดน ให้ เห็นว่าเมียนมาร์ไม่จาเป็นต้ องพึ่งพาสินค้ าไทยได้ มีตวั เลือกจาก
คูค่ ้ ารายอื่น ใช้ โฆษณาชวนเชื่อให้ คนในชาติตอ่ ต้ านสินค้ าไทย เพราะการค้ าชายแดนสร้ างเม็ดเงิน
จานวนมหาศาลให้ แก่ผ้ คู นบนสองฟากฝั่งเป็นอย่างมาก การปิ ดด่านนอกจากกระทบถึงภาคธุรกิจ
ฝั่งไทยแล้ ว ยังมีสง่ ผลต่อชนกลุม่ น้ อยบนพื ้นที่ชายแดนด้ วย เหมือนเป็นการตัดท่อน ้าเลี ้ยงที่ฝ่าย
ไทยส่งไปถึงชนกลุม่ น้ อยในเมียนมาร์ การปิ ดด่านพรมแดนท่าขี ้เหล็กส่งผลกระทบต่อการค้ า
ชายแดนอย่างมาก ไทยต้ องสูญเสียเงินเข้ าประเทศวันละ 37-40 ล้ านบาท59 ทางการเมียนมาร์ได้
สัง่ การให้ ร้านค้ าห้ ามจาหน่ายสินค้ าไทย ไม่วา่ จะเป็ นสินค้าที่ค้างสต๊ อกหรือที่เพิ่งลักลอบนาเข้ าก็
ตาม ให้ นาเข้ าสินค้ าที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตทุกประเภทจากจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย แทน แม้ แต่
น ้ามันเชื ้อเพลิง มีการเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ไม่ให้ สนับสนุนสินค้ าไทย60 เหตุการณ์ความไม่สงบ
บริเวณชายแดน จนมีการปิ ดด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี ้เหล็ก ส่งผลต่อธุรกิจการค้ าชายแดน มีการ
ประชุมคณะกรรมการ TBC อย่างเป็ นทางการครัง้ ที่ 2 เพื่อหาข้ อยุติ แต่ฝ่ายไทยไม่อาจรับข้ อเสนอ
ของได้ พล.ท. วัฒนชัย ฉายเหมือนวงศ์ มีคาสัง่ ให้ เปิ ดจุดผ่านแดนแม่สายขึ ้นเพียงฝ่ ายเดียว เมียน
มาร์ไม่ยอมเปิ ดด่านท่าขี ้เหล็ก ทหารทังสองฝ่
้
ายตรึงกาลังอยู่ตามแนวชายแดน มีการประชุม
คณะกรรมการชายแดน RTB วันที่ 2-4 เมษายน ค.ศ. 2001 ไทย-เมียนมาร์ สามารถตกลงกันได้
ต่อประเด็นความร่วมมือกันปราบปรามยาเสพติด แรงงานต่างด้ าว ปัญหาการปักปันเขตแดน การ
ประมง มีการตกลงจะมีการประชุมระดับ TBC กันบ่อยขึ ้น การประชุม RBC จะประชุมกันทุก 6
เดือน ส่วนด่านท่าขี ้เหล็กยังปิ ดต่อไป ทางการเมียนมาร์ยอมรับการปิ ดด่านเป็นการตอบโต้ ฝ่ายไทย
ที่ให้ การสนับสนุนกองกาลัง SSA61
สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนครัง้ นี ้ การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนทังไทย
้
และเมียนมาร์ กลับเป็ นการกระตุ้นสถานการณ์ความขัดแย้ งให้ ตงึ เครียดมากยิ่งขึ ้น กรณีการ
สัมภาษณ์ของ พล.อ. สาเภา ชูศรี ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ที่กล่าวว่า การแพร่ภาพเมืองยอนแหล่ง
ผลิตยาบ้ าของกลุม่ ว้ าแดง ทาให้ เมียนมาร์ปิดด่านพญาตองอูตรงกันข้ ามด่านเจดีย์สามองค์ จ.
กาญจนบุรี แต่ทางการเมียนมาร์ให้ เหตุผลว่าปิ ดด่านเพื่อปรับแผนภายในเพียงเล็กน้ อย ไม่
เกี่ยวข้ องกับการตอบโต้ นโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทย และเปิ ดด่านพญาตองอูในวัน
ต่อมา การทางานของสื่อมวลชนไทย ทาให้ การแก้ ไขปัญหาไม่ราบรื่น การนาเสนอภาพข่าว
59

"พ่อค้ าแม่สายโวย เศรษฐกิจวูบ จี ้รัฐบาลถกเปิ ดด่านพม่า ," กรุงเทพธุรกิ จ, 19 พฤษภาคม 2544, หน้ า 1.
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"พาณิชย์ตื่นรับพม่าต้ านสินค้ าไทย หวัน่ ส่งผลเสียต่อการค้ าระยะยาว," ผูจ้ ดั การรายวัน, 26 มีนาคม 2544, หน้ า 25.
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"แม่ทพั 3 โอ่คุยพม่าชื่นมื่น ด่านขี ้เหล็กยังปิ ดตาย," ผูจ้ ดั การรายวัน, 5 เมษายน 2544, หน้ า 2.
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สถานการณ์การสู้รบ อย่างกรณีที่กองกาลัง SSA โจมตีทหารเมียนมาร์มีภาพผู้บญ
ั ชาการตารวจ
ตระเวนชายแดนอยูใ่ นเหตุการณ์ด้วย เมียนมาร์ประท้ วงว่าไทยช่วยกองกาลัง SSA62 หรือกรณี
หนังสือพิมพ์ The New Light of Myanmar ฉบับวันที่ 19-21 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 เสนอ
บทความของมะ ถิ่น วิน (Ma Tin Win) ที่มีเนื ้อหาโจมตีพระมหากษัตริย์ไทย และเผยแพร่ใน
อินเตอร์เนต กระทรวงการต่างประเทศของไทยให้ นายอุ้ม เมาลานนท์ เอกอัครราชทูตไทยประจา
กรุงย่างกุ้ง ประท้ วงชี ้แจงว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเป็ นที่เคารพสูงสุดของปวงชนชาวไทย ให้ ยตุ ิการ
เสนอบทความนี63้ นายสุรเกียรติ เสถียรไทย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า
ไทยไม่ลดระดับการทูตกับเมียนมาร์ และยืนยันในแนวนโยบายเป็นมิตรประเทศกับเมียนมาร์ วันที่
10 มิถนุ ายน ค.ศ. 2001 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ ออกแถลงการณ์ระบุวา่ เมียนมาร์ตกเป็ นแพะรับบาป
ทุกครัง้ ที่มีปัญหาสื่อมวลชนไทยจะโยนความผิดให้ เมียนมาร์ เช่น การกล่าวหาหน่วยงานข่าวกรอง
ของเมียนมาร์อยูเ่ บื ้องหลังการค้ ายาเสพติด และยังอยูเ่ บื ้องหลังเครือข่ายขบวนการค้ ายาเสพติดใน
ไทย64 จะเห็นได้ วา่ ทังสื
้ ่อไทยและเมียนมาร์ตา่ งใช้ การโฆษณาชวนเชื่อให้ เกิดความเกลียดชัง
ระหว่างกลุม่ คนทังสองชาติ
้
มากขึ ้น ทาให้ ความขัดแย้ งขยายวงกว้ างไปสูภ่ าคสังคม
สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังร้ อนระอุขึ ้นมาอีก เมื่อกองกาลัง UWSA เปิ ดฉากสู้รบกับ
กองกาลัง SSA ที่บ้านนอแล ต. ม่อนปิ่ น อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2001
หลังจากนัน้ กองกาลัง UWSA ร่วมกับทหารเมียนมาร์ รุกล ้าเข้ ามาในเขตประเทศไทยบริเวณเนิน
เขาหัวโล้ นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเขาหัวนกและบ้ านนอแล ฝ่ ายไทยได้ ยิงกระสุนควัน
เตือนให้ กองกาลัง UWSA และทหารเมียนมาร์ออกไป แต่ฝ่ายตรงกันข้ ามไม่ยอมถอย กองทัพภาค
ที่ 3 ได้ ให้ คณะกรรมการ TBC แจ้ งให้ ฝ่ายเมียนมาร์ แต่ไม่ได้ รับคาตอบ จึงยิงปื นใหญ่สามารถ
ผลักดันกองกาลัง UWSA และทหารเมียนมาร์ออกจากพื ้นที่ได้ ไม่ใช่เป็ นการช่วยเหลือกองกาลัง
SSA ทางการเมียนมาร์อ้างว่ากองทหารเมียนมาร์และกองกาลัง UWSA ผนึกกาลังปราบกองกาลัง
SSA ที่เป็ นปรปักษ์กบั รัฐบาลเมียนมาร์ไม่มีเจตนาก้ าวล่วงอธิปไตยของไทยแต่อย่างใด กองทัพ
ไทยตังกองก
้
าลังบนเนินเขาหัวโล้ น เพื่อป้องกันการยึดคืนของกองกาลัง UWSA และทหารเมียน
มาร์ ย ้าเตือนถึงวิธีการแก้ ไขปัญหาด้ วยการเจรจา ให้ ผา่ นขันตอนของกระทรวงการต่
้
างประเทศ
โดยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเชิญเอกอัครราชทูตเมียนมาร์มาพบเพื่อชี ้แจ้ งกรณีที่เกิดขึ ้นว่าเป็ น
การละเมิดอธิปไตยของไทย ไทยไม่มีนโยบายรุกล ้าเขตแดนประเทศใด ในทางการทูตไทยต้ อง
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"หม่อง เปิ ดด่านเจดีย์สามองค์ ผบ.สส. รับข่าวเมืองยอนต้ นเหตุ," มติ ชนรายวัน, 16 มิถุนายน 2544, หน้ า 31.
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"สื่อพม่าตีข่าวหมิ่น “กษัตริย์ไทย” บัวแก้ วเต้ น สัง่ ทูตจี ้ยุติเสนอมัว่ ," มติ ชนรายวัน, 24 พฤษภาคม 2544, หน้ า 6.
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"พม่าอัดไทยซ ้าโวยโยนบาป," กรุงเทพธุรกิ จ, 11 มิถุนายน 2544, หน้ า 10.
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ดาเนินการทุกอย่างอย่างเข้ มแข็ง แต่ในทางทหาร หากมีการรุกล ้าอธิปไตย ไทยจาเป็ นต้ องขับไล่
ขณะเดียวกันไทยก็ต้องการสันติภาพ โดยไม่ให้ ใครมาละเมิดอธิปไตย ไทยอยู่อย่างมีศกั ดิ์ศรีไม่
ต้ องการให้ เกิดการสู้รบ แต่ต้องการให้ เกิดความเข้ าใจในการแก้ ไขปัญหา พล.อ. ชวลิตยังได้ ป้อง
ปรามการกระทาที่อาจดูเกินกว่าเหตุของกองทัพ แสดงให้ เห็นว่ากองทัพจะมีบทบาทน้ อยลงไปต่อ
การกาหนดท่าทีของไทยต่อเมียนมาร์ในอนาคต ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอาจมีบทบาท
เพิ่มมากขึ ้น65
สาหรับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตลอดระยะเวลา 4
เดือน เมื่อ พ.ต.ท. ทักษิณ เข้ ามาเป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นเหมือนบททดสอบนโยบายต่างประเทศ
ของรัฐบาลที่จะใช้ หลักการประนีประนอมกับรัฐบาลเมียนมาร์ในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
แม้ วา่ บางเหตุการณ์จะสุม่ เสี่ยงต่อการรุกล ้าอธิปไตยก็ถกู พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้ วิธีการ
ทางการทูตและการเจราตอบโต้ที่เป็ นขันตอน
้
ปัญหาเหล่านี ้เรือ้ รังมานาน แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไข
อย่างจริงจัง และเกี่ยวเนื่องกับชนกลุม่ น้ อยแทบทังสิ
้ ้น รัฐบาลเมียนมาร์ไม่เคยไว้ วางใจไทย
กล่าวหาว่าไทยสนับสนุนชนกลุม่ น้ อย และแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาร์ เพื่อแสดงความ
ตังใจที
้ ่จะเสริมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และแสวงหาความร่วมมือในการแก้ ปัญหา
ระหว่างสองประเทศ พ.ต.ท. ทักษิ ณ เดินทางไปเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1920 มิถนุ ายน ค.ศ. 2001 ซึ่งได้ รับการต้ อนรับอย่างอบอุน่ จากผู้นาเมียนมาร์ ได้ มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างสองรัฐบาล คือ 1) ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด 2) การไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในซึ่งกันและกัน 3) ความร่วมมือด้ านการค้ าและการลงทุนให้ เพิ่มมากขึ ้น 4) การปักปันเขต
แดนและขอให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการชายแดน TBC เพื่อพิจารณาเปิ ดด่านการค้ าแม่สาย-ท่า
ขี ้เหล็ก และระนอง-เกาะสอง66 จุดผ่านแดนถาวรที่ถกู ปิ ดมาเป็ นเวลานานกว่าสี่เดือน การไปเยือน
ครัง้ นี ้ถือเป็ นความสาเร็จของรัฐบาลไทย ในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ชายแดน จนรัฐบาลเมียน
มาร์เห็นถึงความจริงใจของไทย จึงได้ มีการประชุมคณะกรรมการ TBC ที่ อ. แม่สาย กับ จ. ท่า
ขี ้เหล็ก ในวันที่ 23 มิถนุ ายน ค.ศ. 2001 และวันต่อมาทางการเมียนมาร์ก็ยอมเปิ ดด่านท่าขี ้เหล็ก67
เพื่อเป็นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีและ
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กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ,, "(คาแปลอย่างไม่เป็ นทางการ) แถลงข่าวร่วมในโอกาสที่ พลโท ขิ่น

ยุ้น เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ 3-5 กันยายน 2544,"[ออนไลน์] อาร์ วายทีไนน์, แหล่งที่มา:
http://www.ryt9.com/s/ryt9/239985.
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อุกกฤษฎ์ ปั ทมานันท์, "ไทย," เอเชี ยรายปี 2003, หน้ า 43.
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รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม ได้ เดินทางเยือนเมียนมาร์ เพื่อเข้ าพบพล.อ. ตาน ฉ่วย และ
นายทหารระดับสูง เป็ นการสานสัมพันธ์ทวิภาคีให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น และเจรจาให้ รฐั บาลเมียนมาร์
ยกเลิกการห้ ามนาเข้ าสินค้ าไทย พร้ อมทังยื
้ นยันนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
อื่น68 ทางด้ านเมียนมาร์ พล.ท. ขิ่น ยุ้นต์ เลขาธิการคนที่หนึง่ แห่งสภา SPDC เดินทางมาเยือนไทย
อย่างเป็ นทางการ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน ค.ศ. 2001 และมีการประชุมคณะกรรมการการ
ประสานงานชายแดน RBC ที่พทั ยา มีการลงนามร่วมกันแก้ ปัญหาชายแดนไทย-เมียนมาร์ และ
การร่วมมือกันทุกเรื่องที่ทงสองฝ่
ั้
ายประสบปัญหา69
พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ ใช้ การดาเนินการทูต โดยให้ กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการ
แก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ ง และยึดมัน่ วิถีทางสันติวิธีเข้ าถึงปัญหาด้ วยตนเอง ลดทอนบทบาททางด้ าน
ความมัน่ คงและกองทัพในการต่างประเทศ รวมทังใช้
้ ความสัมพันธ์ เชิงส่วนตัวของพลเอก ชวลิต ที่
ใกล้ ชิดกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์มาก่อน ช่วยในการเจรจา ทาให้ สามารถดาเนินการได้ อย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันได้ดาเนินการเชิงรุกด้ านการค้ าและการลงทุน เพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน
ดังที่นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ได้ อ้างคาพูดของพ.ต.ท.ทักษิ ณ ที่วา่ “ไทยกับเมียนมาร์ ควรจะทา
การค้ ากันให้ มากเท่าที่จะทาได้ และควรมีความร่วมมือกันในด้ านการส่งออกและระบบการจัดเก็บ
ภาษี ” รัฐบาลไทยจะละเว้ นภาษีให้ เมียนมาร์หลายรายการ และจะส่งเสริมการค้ าชายแดน ซึ่ง
เท่ากับประกาศนโยบายด้ านเศรษฐกิจนานโยบายต่างประเทศ70 ความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศเริ่มดีขึ ้น สถานการณ์ตามแนวชายแดนกลับคืนมาอยู่ระดับปกติ
แม้ จะเกิดสถานการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดน แต่รฐั บาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ พยายาม
คลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธี เน้ นใช้ การทูตและการเจรจา หันหน้ าเข้ าฝ่ ายรัฐบาล SPDC เพื่อ
ฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีความต้ องการจะผูกมิตรกับฝ่ ายรัฐบาล SPDC เน้ นผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่จะก่อเกิดร่วมกันทังสองฝ่
้
าย ไทยไม่จาเป็ นต้ องหวาดระแวงเมียนมาร์และถ่วงดุล
อานาจกันอีกต่อไป ความขัดแย้ งในประเทศเพื่อนบ้ านมองว่าเป็ นเรื่องภายใน ในขณะที่ฝ่าย
กองทัพไทย เน้ นการดาเนินยุทธศาสตร์แบบทหารโต้ ตอบเมียนมาร์ โจมตีกองทหารเมียนมาร์และ
ทหาร UWSA ใช้ นโยบายกันชน หนุนกองกาลัง SSA ให้ มาเป็ นรัฐประหนึ่งกันชน คล้ ายกับเป็น
บริวารให้ กบั ฝ่ ายกองทัพไทย สนธิกาลังกันร่วมต่อสู้กบั ทหารเมียนมาร์และทหาร UWSA เพื่อกาจัด
ภัยคุกคามหรือศัตรู ยุทธวิธีของกองทัพไทยจึงไม่สง่ เสริ มการดาเนินนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.
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"พม่าเยือนไทย: ลดข้ อบาดหมาง แลกเปลี่ยนสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ ," กระแสหุน้ , 7 กันยายน 2544, หน้ า 1
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"ไทย-พม่า ปิ ดช่องทางติดต่อว้ า หยุดเสริมทหารเข้ าพื ้นที่พพิ าท," ผูจ้ ดั การรายวัน, 8-9 กันยายน 2544, หน้ า 8.
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พรพิมล ตรี โชติ, เรื่ องเดิม, หน้ า 187.
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ทักษิณ เหตุการณ์ความไม่สงบจึงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความพยายามของรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ในการเร่งฟื น้ ฟูความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ ให้ กลับมาเป็ นปกติได้
4.2.1.2 เหตุการณ์ ความไม่ สงบในปี ค.ศ. 2002
ในขณะที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ พยายามเดินหน้ ากระชับความสัมพันธ์กบั รัฐบาล SPDC
แต่ในทางกลับกันกองทัพไทยยังคงยึดมัน่ กับยุทธศาสตร์ทางความมัน่ คง การใช้ กาลัง การข่มขวัญ
คูต่ อ่ สู้ด้วยการแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร และใช้ ชนกลุม่ น้ อยเป็นรัฐประหนึ่งกันชน และเข้ า
มาเป็ นกองกาลังร่วมกันโจมตีฝ่ายตรงกันข้ าม ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ เริ่มดีขึ ้น
ตามลาดับ มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม JC ว่าด้ วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เมียนมาร์ การ
ประชุมคณะกรรมการชายแดน TBC รวมถึงการมาเยือนไทยอย่างเป็ นทางการของพล.อ. หม่อง เอ
รองประธานสภา SPDC การดาเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยประสบความสาเร็จใน
ระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงครัง้ ใหม่ได้ เกิดขึ ้น เมื่อพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้
บัญชาการทหารบก นาเอาการฝึ กซ้ อมแผนป้องกันประเทศและพื ้นที่สว่ นหลัง “สุรสีห์ 143” ในวันที่
1-25 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 นากาลังทหาร 20,000 นาย มุง่ สูภ่ าคเหนือ ที่ จ. เชียงใหม่ เชียงราย
ลาปาง และตาก เป็นการยกกาลังพลมุง่ สูภ่ าคเหนือครัง้ ใหญ่ที่สดุ ครัง้ แรกของกองทัพบกไทยและ
สอดรับกับเหตุการณ์ตามแนวชายแดน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ได้ มีกองกาลังไม่ทราบ
ฝ่ ายเข้ าตีฐานทหารเมียนมาร์ ตรงข้ าม อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ ทาให้ เมียนมาร์สญ
ู เสียอย่างหนัก
อีกทังมี
้ การชักธงชาติไทยทิ ้งไว้ เหนือฐานที่แตกแล้ ว ทางการเมียนมาร์สงั่ ให้ มีการปิ ดด่านพรมแดน
ตลอดแนว เพื่อตอบโต้ กล่าวหาว่าทหารไทยช่วยเหลือกองกาลัง SSA เข้ าโจมตีฐานทหารเมียน
มาร์ โดยการอ้ างรายงานของสานักข่าวต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ไทยที่ระบุวา่ มีทหารไทยข้ าม
ไปปฏิบตั ิการในฝั่งเมียนมาร์ โดยอ้ างรายงานตามข้ อตกลงในการปราบปรามยาเสพติดของ
พ.ต.ท. ทักษิณ กับพล.อ. หม่อง เอ ที่เพิ่งมาเยือนไทย พล.อ. ขิน่ ยุ้นต์ ส่งจดหมายถึง พล.อ. ชวลิต
ถึง 2 ฉบับ แสดงความไม่พอใจ และให้ ข้อมูลบางอย่าง พล.อ. ชวลิต สัง่ การให้ ยตุ ิการและนากาลัง
กลับทันที ในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 มีกองกาลังไม่ทราบฝ่ ายยิงอาวุธหนัก และปื นยาวล ้า
เข้ ามาในเขตแดนไทยด้ าน อ. แม่สอด และ อ. พบพระ จ. ตาก ถึง 4 จุด และสถานการณ์ด้าน อ.
เชียงดาว จ. เชียงใหม่ มีกองกาลังไม่ทราบฝ่ ายบุกโจมตีฐานทหารพรานที่ประจาอยู่บริเวณบ้ าน
เมืองนะเหนือ หมู่ 1 ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว และเกิดปะทะกันประมาณ 40 นาที ด้ าน อ. เวียงแหง
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จ. เชียงใหม่ ยังคงมีการต่อสูก่ บั ประปรายของกองกาลัง UWSA71 กับกองกาลัง SSA การดาเนิน
นโยบายที่ไม่มีความเป็ นเอกภาพระหว่างรัฐบาลและกองทัพ จึงทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาร์ ไม่สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างราบรื่น ท่าทีของรัฐบาลสวนทางกับกองทัพที่เลือกจะ
เป็ นศัตรูกบั รัฐบาล SPDC หรือกองทัพเมียนมาร์ ทาให้ รฐั บาลไทยเลือกที่จะประนีประนอมยอม
ตามฝ่ ายเมียนมาร์ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับเมียนมาร์ อันเป็นภารกิจหลักของ
รัฐบาลไทยรักไทย
ฝ่ ายไทยและเมียนมาร์มีการโต้ ตอบกันไปมา โดย พล.ต. จ่อ วิน เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของ
เมียนมาร์ได้ กล่าวว่าไทยให้ การสนับสนุนกองกาลังชนกลุม่ น้ อยทัง้ SSA และ KNU ซึ่งทางการ
เมียนมาร์เรียกว่า “กลุม่ โจรก่อการร้ าย” ที่คอยสร้ างความไม่สงบภายในเมียนมาร์เป็นระยะ มีฐาน
ที่มนั่ ในประเทศไทย และยังเป็ นแก๊ งค้ ายาเสพติดภายใต้ การสนับสนุนของรัฐไทย การเข้ าโจมตีกอง
กาลัง SSA ต่อกองทัพเมียนมาร์และกองกาลัง UWSA ในเขตพิเศษที่ 2 ในรัฐฉาน ตังแต่
้ วนั ที่ 20
พฤษภาคม และได้ สร้ างความเดือดร้ อนอย่างต่อเนื่อง เมียนมาร์หมดความอดทนต่อสถานการณ์
ตามแนวชายแดนที่เกินระดับปกติ รัฐบาลไทยจะต้ องมาขอเปิ ดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับ
รัฐบาล SPDC มิเช่นนัน้ รัฐบาลเมียนมาร์จะไม่อนุมตั ิวีซ่าให้ แก่คณะผู้แทนไทย และหากยังไม่
แก้ ไขปัญหาชายแดนให้ เรียบร้ อยได้ เมียนมาร์ก็จะไม่สง่ คณะผู้แทนไปไทยเช่นกัน72 ไม่เฉพาะแต่
เมียนมาร์เท่านันที
้ ่กล่าวหาไทย ก่อนหน้ านี ้มีการนาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ The Nation ได้
สร้ างความขุน่ เคืองใจต่อเมียนมาร์ โดยได้ อ้างการมาเยือนไทยของ พล.อ. หม่อง เอ เมื่อวันที่ 2226 เมษายน ค.ศ. 2002 ว่าได้ ตกลงให้ ฝ่ายไทยเข้ าไปโจมตีกองกาลัง UWSA ในเขตเมียนมาร์ เพื่อ
ปราบปรามยาเสพติดได้ แต่ทางการไทยไม่ได้ แก้ ขา่ วนี73้ เช่นเดียวกันหลังจากทางการเมียนมาร์ปิด
ด่าน หนังสือพิมพ์ The New Light of Myanmar โดยนาง มะถิ่น วิน เขียนบทความหมิน่ พระ
นเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เรียกขานไทยว่า “โยธะยา” หรือ “โยเดีย” เป็ น
การดูถกู คนไทยว่าอ่อนแอ ขี ้แพ้ จนฝ่ ายไทยมีชื่ออยูใ่ นบัญชีดา และฝ่ ายเมียนมาร์ได้ ตอบโต้ ด้วย
การขึ ้นบัญชีดาคอลัมนิสต์และนักข่าวไทย 14 คน74 จะเห็นได้ วา่ บทบาทของสื่อมวลชนก็มีสว่ นที่
ทาให้ ความขัดแย้ งระหว่างสองประเทศยืดเยื ้อออกไปอีก ในขณะที่สถานการณ์ตามแนวชายแดน
71

"รายงานพิเศษจากชายแดน ถึงโผทหาร “ทักษิณ” ปฏิวตั ิกองทัพ," มติ ชนรายสัปดาห์ , 3-9 มกราคม 2546, หน้ า 15.

72

"พม่าปลุกระดม 2 หมื่นคนบดขยี ้ศัตรู ส่งเรื อตรึงทะเลระนอง," มติ ชนรายวัน, 3 มิถุนายน 2545, หน้ า 10.

73

"แรมโบ้ แอ๊ ด," มติ ชนสุดสัปดาห์ , 17-18 มิถุนายน 2545.
"พฤหัสอัสดง “จากลุง “ลุงจ่อวิน” ถึง “ยายมะถิ่น วิน” กับ “Too Late to React”ของกองทัพ," มติ ชนสุดสัปดาห์ , 8-14 กรกฎาคม

74

2545, หน้ า 33-36.
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ยังคงตึงเครียดเกินกว่าที่จะเป็ นการข่มขวัญฝ่ ายตรงกันข้ าม หรือข่มขูไ่ ทย ทหารเมียนมาร์ได้ สนธิ
กาลังกับทหารอาสาเชื ้อสายว้ าและมูเซอ กว่า 400 นาย พร้ อมอาวุธครบมือบุกฐานของกองกาลัง
SSA ห่างจากตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์ 1 กิโลเมตร ตรงข้ ามหมูบ่ ้ านไอแก้ ว ต. เทอดไทย
อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ส่งผลให้ เกิดปะทะกันอย่างรุนแรง ทหารเมียนมาร์ตรึงกาลังตาม
พรมแดนติดกับชายแดนไทยเตรียมบุกยึดฐานกองกาลัง SSA และขอให้ กองทัพไทยถอยห่างออก
จากการสู้รบ หากพบว่าไทยสนับสนุนกองกาลัง SSA เมียนมาร์พร้ อมโจมตีไทยแน่นอน ได้ มี
กระสุนมาตกในพื ้นที่บ้านเล่าวางใหม่ ต. เทอดไทย ทางการไทยต้ องอพยพชาวบ้ านกว่า 300 คน
ออกจากพื ้นที่ ทหารเมียนมาร์เคลื่อนทัพขนาดใหญ่ พร้ อมรถถังปื นใหญ่ ประกาศจะโจมตีครัง้ ใหญ่
ใส่ฐานของกองกาลัง SSA75
สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทางภาคเหนือของไทย ทาให้
ความสัมพันธ์ร้าวฉานไม่เฉพาะแค่ไทย-เมียนมาร์ เท่านัน้ แต่รวมถึง พ.ต.ท. ทักษิ ณ กับผู้
บัญชาการทหารบกที่ถกู พ.ต.ท. ทักษิ ณ ปรามว่า “กระทาเกินกว่าเหตุ” จนในที่สดุ พล.อ. สุรยุทธ์
ถูกโยกย้ ายนอกฤดูกาลไปเป็ นผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2002 และที่
สาคัญที่สดุ นามาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงนโยบายของกองทัพต่อเมียนมาร์อย่างฉับพลัน โดย พล.อ.
สมทัต อัตตะนันทน์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบกคนใหม่ กล่าวถึงนโยบายสาคัญที่สดุ ของกองทัพคือ
"กองทัพจะปฏิบตั ิตามนโยบายรัฐอย่างเคร่งครัด" ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยต่อเมียนมาร์ คือ ใช้
อดทนอดกลันต่
้ อความขัดแย้ งชายแดน หลีกเลีย่ งจากการใช้ กาลังในการจัดการความขัดแย้ ง
นโยบายอันแข็งกร้ าวของพล.อ. สุรยุทธ์ ไม่สามารถทัดทานฝ่ ายที่ไม่เห็นด้ วย ซึ่งมีหลายฝ่ าย โดย
พ.ต.ท. ทักษิณ และนายสุรเกียรติ วิจารณ์วา่ "เป็นการทาลายความสัมพันธ์อนั ดีทางการทูต”76จาก
เหตุการณ์นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าการบริหารประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ มีความขัดแย้ งในเชิง
นโยบายกับฝ่ ายข้ าราชการประจาหรือกองทัพ จนนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน ทาให้ ไม่มคี วาม
เป็ นเอกภาพภายในของไทย จนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ การโยกย้ ายผู้
บัญชาการทหารบกนอกฤดูกาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกองทัพ ซึ่งไม่มีรัฐบาลยุคใด
ทามาก่อน ประกาศจุดยืนชัดเจนว่ากองทัพต้ องดาเนินนโยบายตามรัฐบาลจะไม่สร้ างความขัดแย้ ง
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ อีกต่อไป
ความขัดแย้ งของไทยระหว่างผู้นารัฐบาลและผู้นากองทัพบกได้ สง่ ผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านให้ หยุดชะงักลง รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ จึงถูกวิจารณ์วา่
75

"นาทีระทึก 3 คนร้ ายกราดยิงรถนักเรี ยน," มติ ชนรายวัน, 5 มิถุนายน 2545, หน้ า 15.

76

อุกกฤษฎ์ ปั ทมานันท์, "ทุเรี ยนในโครงสร้ างความสัมพันธ์ไทย-พม่า," มติ ชนรายสุดสัปดาห์ , 24-30 มกราคม 2546.
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เข้ ามาแทรกแซงกองทัพและการโยกย้ ายผู้บญ
ั ชาการทหารบกครัง้ นี ้มาจากปัญหาชายแดนไทยเมียนมาร์ ที่รัฐบาลไทยต้ องการเอาใจเมียนมาร์ เกิดความแตกแยกในกองทัพไทย จนมีการ
วิพากษ์ วิจารณ์กนั ว่าสาเหตุที่รฐั บาลเมียนมาร์ยื ้อเวลาไม่ยอมคืนดีและเปิ ดด่านก็เพราะต้ องการรอ
ดูโผการโยกย้ ายผู้บญ
ั ชาการทหารบกคนใหม่ การให้ สมั ภาษณ์ของ พล.อ. ชวลิต ได้ กล่าวไว้ วา่
รัฐบาลไทยได้ ออกคาสัง่ จับกุมผู้นากองกาลังชนกลุม่ น้ อยทุกกลุม่ ที่เข้ ามาในเขตไทย โดยเฉพาะ
กองกาลัง SSA ที่มกั ใช้ สถานที่ในเขต จ. เชียงใหม่ จ. เชียงราย และจ. แม่ฮ่องสอน เป็ นที่จดั
ประชุมต่อต้ านรัฐบาลเมียนมาร์77 หรือการเน้ นย ้านโยบายของไทยที่ไม่สนับสนุนชนกลุม่ น้ อยกลุม่
หนึ่งกลุม่ ใดให้ ไปก่อปัญหากับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้ าน78 รัฐบาลได้ ใช้ ความอดทนอดกลันต่
้ อแรง
กดดันจากทังสถานการณ์
้
ภายในของไทยและภายนอก เน้ นการแก้ ไขปัญหาอย่างสันติวิธี เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศได้ เดินทางไปเมียนมาร์
เพื่อหารือกับพล.อ. อาวุโส ตาน ฉ่วย ประธานสภา SPDC พล.อ. หม่อง เอ รองประธานสภา และ
นายอู วิน อ่อง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ เพื่อร่วมหารือแก้ ไขปัญหา
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จนทาให้ ความสัมพันธ์ระดับประเทศดีขึ ้น และเมียนมาร์เปิ ดด่านท่าขี ้เหล็ก
ตรงข้ าม อ. แม่สาย จ. เชียงราย และด่านเมียวดี ตรงข้ ามกับ อ. แม่สอด จ. ตาก เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม ค.ศ. 2002 พร้ อมทังวางระเบี
้
ยบปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันการลักลอบกระทาสิ่งผิดกฎหมาย เช่น
การป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด การค้ าของเถื่อนเป็ นต้ น รวมเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบในครังนี
้ ้เป็ นเวลาเกือบ 6 เดือน79
ฉะนัน้ การคงอยู่ของกองกาลัง SSA ในฐานะรัฐประหนึ่งกันชน จะขึ ้นอยูก่ บั เจตจานงของร
ขัวอ
้ านาจทัง้ ไทยและเมียนมาร์เป็นหลัก กองกาลัง SSA จึงไม่มีอานาจและศักยภาพเพียงพอที่จะ
ไปต่อรองกับไทยหรือเมียนมาร์ได้ หรือแม้ แต่จะกาหนดใจตนเอง (self-determination) ได้ วา่ จะ
เป็ นกันชนอยู่ตอ่ ไปหรือยกเลิกสถานะดังกล่าว การอยู่รอดรัฐประหนึ่งกันชน จะขึ ้นอยูก่ บั การ
ประเมินและตัดสินใจของผู้นากลุม่ ซึ่งการโน้ มเอียงเข้ าหาขัวอ
้ านาจฝ่ ายหนึ่งที่มีศกั ยภาพเหนือ
คูแ่ ข่งอีกฝ่ าย จึงนับว่าเป็นทางออกที่ดีกว่าการเป็ นกลาง แต่การโน้ มเอียงเข้ าหามหาอานาจฝ่ าย
หนึ่งกลับกระตุ้นให้ ความขัดแย้ งเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารเผชิญหน้ าหรือการใช้ กาลัง การเลือกที่จะ
สงบศึก ยึดหลักทางการทูต และหันหน้ ามาเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ จึงเป็ นวิธีการ
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สุดท้ ายที่ดที ี่สดุ และป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ ้นมากกว่าเดิม80 ดังจากปฏิกิริยาจากกองกาลัง
SSA และ KNU หลังจากถูกทหารเมียนมาร์ปราบปรามอย่างหนัก พันเอกเจ้ ายอดศึก ผู้นากอง
กาลัง SSA ได้ ทาหนังสือลงวันที่ 2 มิถนุ ายน ค.ศ. 2002 จานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกส่งถึงกองกาลัง
ว้ าที่ประจาการติดกับ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย สรุปได้ วา่ กองกาลัง SSA ไม่ต้องการสู้รบกับพี่น้อง
ชาวว้ า UWSA ต้ องการความร่วมมือระหว่างกัน แม้ จะมีการกระทบกระทัง่ กันบ้ าง ก็ขอให้ อดทน
และให้ อภัยกัน ส่วนฉบับที่ 2 ได้ ถกู ส่งถึงกองทัพเมียนมาร์สรุปได้ วา่ กองกาลัง SSA ต่อสู้กบั ทหาร
เมียนมาร์มา 40 ปี แล้ ว ต้ องการให้ มกี ารเจรจาเพื่อยุติการสู้รบ เพื่อเป็นผลดีตอ่ ทังสองฝ่
้
าย81
4.2.2 ปั ญหาการลักลอบค้ายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นสาคัญที่ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกิด
ความไม่ไว้ วางใจต่อกันและเกิดการเผชิญหน้ าบนพื ้นที่ชายแดน เมียนมาร์กล่าวหาไทยว่ายังคง
ดาเนินนโยบายกันชน สนับสนุนกองกาลัง SSA เพื่อบ่อนทาลายเสถียรภาพความมัน่ คงของเมียน
มาร์ ฝ่ ายกองทัพไทยเลือกใช้ ประโยชน์จากกองกาลัง SSA เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ ายาเสพ
ติดจากพื ้นที่อิทธิพลของกองกาลัง UWSA สกัดกันไม่
้ ให้ ยาเสพติดหรือยาบ้ าเข้ ามาในเขตประเทศ
ไทยได้ เพราะมองว่าเป็นการบ่อนทาลายความมัน่ คงของชาติ และเห็นว่ารัฐบาล SPDC มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับกองกาลัง UWSA แม้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณในระยะแรกไม่ให้ ความสาคัญ
กับประเด็นยาเสพติดในพื ้นที่ชนกลุม่ น้ อย เพราะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ แต่ก็ตระหนักถึงความจาเป็ นของปัญหายาเสพติด ที่ เป็ นวาระสาคัญของชาติ
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ ได้ พบหลักฐานสาคัญที่ระบุวา่ มีการผลิตยาเสพติดในพื ้นที่ของชน
กลุม่ น้ อยในฝั่งเมียนมาร์ จากการประชุมระดมความคิดการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดที่จงั หวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2001 กองทัพไทยได้ แสดงหลักฐานโดยละเอียดที่บ่งชี ้ว่าชน
กลุม่ น้ อยเกี่ยวข้ องกับการผลิตยาเสพติด ทังในเขตจี
้
นโกก้ าง รัฐฉาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของกองกาลัง UWSA กองทัพไทยได้ นาภาพถ่ายจากเครื่องบินไร้ คนขับ หรือ UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) และภาพถ่ายดาวเทียมมาแสดงให้ เห็นว่ามีการปลูกฝิ่ นในเมียนมาร์ และมุง่ เป้าไป
ที่เมืองยอนที่ตงห่
ั ้ างจากชายแดนไทยเพียง 30 กิโลเมตร เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการของกลุม่ ว้ าทางตอน
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ใต้ และยังเป็ นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สดุ รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าในภูมิภาคแห่ง
นี82้
กองทัพได้ รายงานว่ามีโรงงานผลิตยาบ้ าและเฮโรอีน 60 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมียนมาร์และลาว บางส่วนอยูใ่ นชายแดนเมียนมาร์กบั จีนที่สง่ ออกไปทางมณฑลยูนนาน
รายงานในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2001 ระบุวา่ มีโรงงานผลิตยาเสพติดที่ติดกับชายแดนไทยอยู่ 32
แห่ง ในฝั่งเมียนมาร์มี 26 แห่ง และลาวมี 6 แห่ง โดยส่วนใหญ่ดาเนินการผลิตโดยกลุม่ UWSA83
ยิ่งทาให้ เห็นชัดเจนว่าชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ลกั ลอบส่งออกเข้ าไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้ านรวมทังประเทศไทย
้
ทาให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนใน
การจัดการกับปัญหายาเสพติด
จากหลักฐานดังกล่าว พ.ต.ท. ทักษิ ณมองว่ารัฐบาลไทยได้ เข้ าเจรจาหารือกับรัฐบาล
SPDC เพื่อแก้ ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันทังอย่
้ างจริงจังและขอความร่วมมือกับรัฐบาล SPDC
เมื่อฝ่ ายไทยได้ แสดงหลักฐานที่ชดั เจนว่ากลุม่ ว้ าเกี่ยวข้ องกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทย และ
นายกรัฐมนตรีของไทยได้เร่งรัดให้ กระทรวงการต่างประเทศประสานไปยังรัฐบาลที่ย่างกุ้งให้ แถลง
ไขข้ อข้ องใจของไทยว่าฝ่ ายรัฐบาลเมียนมาร์นนให้
ั ้ การรับรองและสนับสนุนกลุม่ ว้ าที่ค้ายาเสพติด
หรือไม่84
ฝ่ ายรัฐบาลทหารเมียนมาร์รวมทังฝ่
้ ายกองทัพถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการค้ ายาเสพ
ติดและยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับราชายาเสพติดที่เป็นผู้นาชนกลุม่ น้ อย พัวพันกับยาเสพติด
ด้ วย อาทิ นายหลิน หมิง เสี ้ยน ผู้บญ
ั ชาการกองทัพแห่งรัฐฉานด้ านตะวันออก เป่ า หยู ชาง และ
เหว่ย เซี๊ยะ กัง ผู้บญ
ั ชาการของกองกาลัง UWSA มีความสัมพันธ์ที่ดกี บั นายพลบางคนในพรรค
SPDC ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2000 พล.อ. ขิ่น ยุ้นต์ ได้ นากองกาลังทหารเมียนมาร์ 2 กองพัน ทัง้
กองพันที่ 227 และ 330 มาเข้ ารับการฝึ กร่วมกับกองกาลังทหารว้ า และเขาได้ เป็นประธานเปิ ดงาน
อย่างเป็ นทางการด้ วย85
ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทาให้ รัฐบาลไทยได้ ประกาศ “สงคราม
ต่อต้ านยาเสพติด” ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2003 แต่การแก้ ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
เน้ นการปราบปรามในประเทศ การรณรงค์ที่หนักหน่วงและปฏิบตั ิการทาลายล้ างยาเสพติดได้
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สร้ างแรงกดดันต่อผู้เสพและเครือข่ายผู้ค้าภายในประเทศ การฆ่าตัดตอนผู้ต้องสงสัยที่พวั พันกับ
การค้ ายาเสพติดไปถึง 2,600 คน จับยาบ้ าได้ 40,000 ล้ านเม็ด ยาบ้ ามีราคาเพิ่มขึ ้นจากราคา 80120 บาทต่อเม็ด ได้ ขึ ้นไปถึง 300-400 บาทต่อเม็ด จานวนผู้บาบัดฟื น้ ฟูยาเสพติดราว 400,000
คน มีการทาลายล้ างแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศ ส่งผลให้ มีการเสพยาเสพติดในประเทศ
ไทยลดลงไป86
แม้ สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น แต่ตลาด
การค้ ายาเสพติดในฝั่งเมียนมาร์ ได้ เปลีย่ นเส้ นทางการส่งออกยาเสพติดที่คงค้ างไปยังตลาดอื่นใน
ระดับภูมิภาค พล.ท. วัฒนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ได้ กล่าวว่ารัฐบาล SPDC ไม่ได้ มี ความพยายามที่
จะสัง่ ปิ ดโรงงานผลิตยาเสพติด ทังที
้ ่ประเทศไทยรู้วา่ แหล่งผลิตหลักอยู่ที่ไหน มีการยึดและจับกุม
ยาบ้ าได้ แต่ไม่ได้ ทาให้ มีการห้ ามปรามอย่างจริงจัง นอกจากนี ้ พล.อ. สมทัต อัตตะนันทน์ ผู้
บัญชาการทหารบก ผู้ที่มีความใกล้ ชิดกับรัฐบาล SPDC ยอมรับว่าฝ่ ายไทยเคยแจ้ งไปยังรัฐบาล
SPDC ถึงแหล่งผลิตยาเสพติด แต่กองทัพเมียนมาร์กลับไม่มีมาตรการใดออกมาเพื่อต่อต้ านผู้ผลิต
ยาเสพติตภายในประเทศ87
การให้ ความสาคัญไปที่ด้านเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นปัญหาทางชายแดนมาก จนถูก
มองว่าเอื ้อให้ เกิดผลประโยชน์กบั ธุรกิจส่วนตัวของพ.ต.ท. ทักษิณและฝ่ ายเมียนมาร์ ฝ่ ายกองทัพ
ไทยก็ไม่มีแนวทางในการจัดการกับปัญหาการลักลอบค้ ายาเสพติด มาตรการของฝ่ ายไทยยิ่งเป็น
การสื่อสารให้ ฝ่ายรัฐบาล SPDC กองกาลัง UWSA และผู้ผลิตอื่น ๆ รู้วา่ ไทยไม่มีการปราบปราม
และสกัดกันการลั
้
บลอบค้ ายาเสพติดที่เข้ ามายังฝั่งไทย แต่จะมุง่ ไปที่การปราบปรามผู้ค้า
ภายในประเทศ แม้ กระนัน้ รัฐบาลไทยยังคงสนับสนุนรัฐบาล SPDC ที่พยายามกวาดล้ างยาเสพ
ติดภายในประเทศ แต่เลีย่ งที่จะเผยความเชื่อมโยงของกองทัพเมียนมาร์กบั กลุม่ ผู้ผลิตยาเสพติด
แม้ ผ้ สู งั เกตการณ์ตามแนวชายแดนรู้วา่ ทังสองกลุ
้
ม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน รัฐบาลไทยกลับมี
มาตรการที่แข็งกร้ าวคุกคามกลุม่ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย
เน้ นย ้าการใช้ มาตรการบังคับส่งกลับประเทศต่อผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ และกดดันกลุม่ กบฏชนกลุม่
น้ อยมากขึ ้น ให้ พวกเขาทาข้ อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลตนเอง ท่าทีและมาตรการของรัฐบาล
ดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นการหันเหความสนใจออกจากประเด็นปัญหายาเสพติด88
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การที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ หนั มาใช้ มาตรการรุนแรงกับนักเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย ทาให้ สหรัฐฯขูจ่ ะตัดความช่วยเหลือไทย ในปี ค.ศ.
2003 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ งบประมาณความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ 10.75 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ได้
ถูกนาไปใช้ เป็ นงบประมาณด้ านการปราบปรามยาเสพติดมากที่สดุ รองลงมาคือด้ านการทหาร
และโครงการพัฒนาด้ านต่าง ๆ ข้ อเรียกร้ องของสหรัฐฯอาจจะส่งผลต่อการอนุมตั ิงบประมาณใน
อนาคต ถ้ ารัฐบาลไทยมีความกระตือรือร้ นในการส่งเสริมให้ เกิดการขับเคลื่อนเพื่อประชาธิปไตยใน
เมียนมาร์ พ.ต.ท. ทักษิณได้ ตระหนักถึงคาเตือนของสหรัฐฯ แต่การดาเนินนโยบายของรัฐบาลไทย
ต่อการต่อต้ านยาเสพติดเป็ นลักษณะของนโยบายสองด้ าน (dichotomous) คือ แม้ จะมีนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดภายในประเทศอย่างเฉียบขาด แต่ไม่สามารถประกาศนโยบายแข็งกร้ าวต่อ
สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนที่หลัง่ ไหลมาจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่ในพื ้นที่ชนกลุม่
น้ อยของเมียนมาร์ ดังนัน้ รัฐบาลไทยจึงไม่สามารถกดดันรัฐบาลเมียนมาร์ให้ ดาเนินมาตรการที่
เด็ดขาดกับชนกลุม่ น้ อยที่ผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนได้ รัฐบาลไทยทาได้ แต่เพียงเรียกร้ องไป
ยังรัฐบาล SPDC อยู่หลายครัง้ ให้ เข้ าไปควบคุมดูแลกองกาลัง UWSA แม้ วา่ รัฐบาลเมียนมาร์จะให้
คามัน่ สัญญากับรัฐบาลไทย แต่กลับไม่ดาเนินมาตรการใดทังสิ
้ ้น ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2003
พ.ต.ท. ทักษิณจึงได้เตือนรัฐบาลเมียนมาร์วา่ หากไม่จดั การกับชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้ ฝ่ ายไทยจะเข้ า
ไปจัดการดูแลเอง89
ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ได้ กลับมาตึงเครียดและเกิดการปะทะกันอีก รัฐบาลไทยได้
ประสานความร่วมมือไปยังรัฐบาลเมียนมาร์ เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลลาดตระเวนตามแนว
ชายแดน ด้ านงานข่าวกรอง และโครงการ “เมืองพี่เมืองน้ อง” จัดตังหน่
้ วยงานร่วมในการ
ปฏิบตั ิงานด้ านยาเสพติดตามจุดผ่านแดน 3 แห่ง คือ ด่านแม่สาย-ท่าขี ้เหล็ก ด่านแม่สอด-เมียววดี
และด่านระนอง-เกาะสอง และทัง้ 3 จังหวัด คือ จ. เชียงราย จ. ตาก และจ. ระนอง ได้ ถกู ประกาศ
เป็ น “จังหวัดปลอดยาเสพติด” แต่ยงั คงมีเกิดเหตุการณ์ปะทะกันดังในปี ค.ศ. 2001 และค.ศ. 2002
จากประเด็นที่กลุม่ ผู้ลกั ลอบค้ ายาเสพติดชาวว้ าแดงเข้ ามาในฝั่งไทยและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
ได้ รับความช่วยเหลือจากกองทัพเมียนมาร์ เจ้ าหน้ าที่ทางการไทยได้ พยายามเปิ ดทางให้
ฝ่ ายรัฐบาลเมียนมาร์หนั มาช่วยเหลือฝ่ ายไทยในการปราบปรามยาเสพติด ในปี ค.ศ. 2002 พ.ต.ท.
ทักษิณได้ สงั่ ย้ ายพล.ท. วัฒนชัย ฉายเหมือนวงศ์ เพราะรัฐบาลเมียนมาร์มองว่า
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พล.ท. วัฒนชัยเข้ มงวดมากเกินไปกับการสกัดกันการลั
้
กลอบขนยาเสพติดข้ ามพรมแดน คาสัง่
ย้ ายนี ้เป็ นที่วิพากษ์ วจิ ารณ์ในแวดวงการเมืองและกองทัพว่า พ.ต.ท. ทักษิ ณและ พล.อ. ชวลิต
คล้ อยตามรัฐบาล SPDC มากเกินไป เนื่องจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของฝ่ ายตนในเมียน
มาร์90
ไกรศักดิ์ ชุนหะวัณ ได้ให้ ความคิดเห็นว่านโยบายของ พ.ต.ท. ทักษิณมุง่ สานสัมพันธ์ที่
ใกล้ ชิดกับรัฐบาล SPDC ทังทางการทู
้
ตและเศรษฐกิจ ทาให้ รัฐบาลไทยหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้ า
กับรัฐบาลย่างกุ้งและกองกาลัง UWSA แต่รัฐบาลทักษิณกลับหันไปเอาใจเหล่าผู้นาทหารเมียน
มาร์และปล่อยให้ พวกเขาออกคาสัง่ กับฝ่ ายไทย ในขณะที่ประเทศไทยประสบกับภัยคุกคามของ
ยาบ้ าที่หลัง่ ไหลเข้ ามามากกว่าพันล้ านเม็ดและมีผ้ ตู ิดยาเสพติดราว 250,000 คน ฝ่ ายกองทัพไทย
เล็งเห็นว่าปฏิบตั กิ ารยาเสพติดข้ ามชายแดนของกลุม่ ชาวว้ าและชาวจีนเป็ นภัยคุกคามสูงสุดของ
ชาติ การปะทะกันของกองกาลังทหารไทย ทหารเมียนมาร์และกลุม่ ทหารว้ าในปี ค.ศ. 2002 พ.ต.ท.
ทักษิณกลับให้ คามัน่ สัญญากับฝ่ ายเมียนมาร์วา่ จะไม่ให้ เกิดการเผชิญหน้ าเกิดขึ ้นอีกและยอม
เปลี่ยนตัวผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกคนเก่าออกไป ในปี ค.ศ. 2002 การเจรจาระหว่างผู้นาไทยกับ
เมียนมาร์ ที่กรุงเทพฯ ฝ่ ายไทยได้ เรียกร้ องให้ เมียนมาร์บกุ ทาลายล้ างปฏิบตั ิการยาเสพติดของกลุม่
นายเหวย เซี๊ยะ กัง แต่ฝ่ายเมียนมาร์กลับไม่ให้ ความสนใจในประเด็นนี ้ และได้ ยืนกรานให้ รัฐบาล
ไทยโยกย้ ายพล.อ. สุรยุทธ์และผู้บญ
ั ชาการกองทัพภาคที่ 3 ออกไป ต้ องยุติปฏิบตั กิ ารของกอง
กาลังที่ 399 ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ฝ่ายไทยต้ องพิจารณาก่อนมากระชับความสัมพันธ์กบั เมียน
มาร์ ในขณะที่ พ.ต.ท. ทักษิ ณมีทศั นะที่ขดั แย้ งกับฝ่ ายกองทัพว่าการเลือกดาเนินความสัมพันธ์ที่
ใกล้ ชิดกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ จะเป็ นแนวทางที่ดที ี่สดุ ในการกระตุ้น
ให้ รัฐบาลทหารเมียนมาร์เข้ าจัดการทาลายล้ างอาณาจักรยาเสพติดของกองกาลัง UWSA ได้ 91
4.2.3 ปั ญหาผู้ลีภ้ ยั และแรงงานอพยพชาวเมียนมาร์
สถานการณ์ของผู้ลี ้ภัยชนกลุม่ น้ อยในประเทศไทย มีที่พกั พิงชัว่ คราวในค่ายผู้ลี ้ภัยตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ อยู่ 10 แห่ง และมีผ้ ลู ี ้ภัยราว 142,000 คน มีผ้ ลู ี ้ภัยในเขตเมืองราว
4,000 คน และผู้แสวงหาที่พกั พิงในเขตกรุงเทพฯ และศูนย์รับผู้ลี ้ภัยตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยมาก
เป็ นชาวกะเหรี่ยงที่หนีเข้ าไปในเขตเมือง เพราะรู้สกึ ไม่ปลอดภัยในการอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
แต่ผ้ ลู ี ้ภัยชาวไทยใหญ่ที่มีมากกว่า 200,000 คน กลับไม่ได้ รับการคุ้มครองให้ เข้ าไปอาศัยอยูใ่ น
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ค่ายผู้พกั พิงหรือการดูแลปกป้องจากองค์การระหว่างประเทศ จึงมองว่าถูกการเลือกปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เท่าเทียมกับชนกลุม่ น้ อยกลุม่ อื่น ๆ และในปี ค.ศ. 2003 จากมาตรการของรัฐบาล SPDC ที่ได้ มี
การบังคับเกณฑ์กาลังพลเข้ าสูก่ องทัพ และการบังคับโยกย้ ายถิ่นฐานครัง้ ใหม่ ในเดือนเมษายนพฤษภาคม ได้ มีจานวนผู้ลี ้ภัยชาวไทยใหญ่หนีเข้ ามาในประเทศไทยจานวนมาก เพราะไร้ ถิ่นที่อยู่
อาศัย การหนีเข้ ามาในประเทศไทยจึงอยู่ในสถานะแรงงานอพยพหรือลักลอบเข้ าไปในค่ายผู้ลี ้ภัย
โดยผิดกฎหมาย92
เมื่อรัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั รัฐบาลเมียนมาร์ จึงมักจะดาเนินนโยบายที่แข็งกร้ าว
กับกลุม่ ผู้ลี ้ภัยและแรงงานอพยพชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย โดยฝ่ ายไทยได้ อ้างว่า
การหลัง่ ไหลเข้ ามาของชนกลุม่ น้ อยชาวเมียนมาร์ในประเทศไทยได้ สร้ างปัญหาทางความมัน่ คงต่อ
รัฐไทย พ.ต.ท. ทักษิณกล่าวว่า “กลุม่ คนเหล่านี ้ต้ องอยู่ในพื ้นที่ของพวกเขาและต้ องถูกควบคุมดูแล
การอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยของพวกเขาได้ให้ กาเนิดบุตรหลานจานวนมาก นักเรียนของเราถูกยิง ผู้
ลี ้ภัยเหล่านี ้ยังได้ นาโรคระบาดที่หายไปจากประเทศไทยมานานกลับมาอีกทัง้ วัณโรค และโรค
เท้ าช้ าง รวมทังยั
้ งการค้ ายาเสพติดและปล้ นฆ่าคนไทย”93
ในปี ค.ศ. 2003-ค.ศ. 2004 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ ดาเนินนโยบายและมาตรการที่แข็ง
กร้ าวต่อกลุม่ ผู้ลี ้ภัย มีการประกาศแผนการที่จะย้ ายผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ที่ได้ รับการรับรองจาก
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) และอาศัยอยู่ในพื ้นที่กรุงเทพฯ
และหัวเมืองอื่น ๆ ไปยังค่ายผู้ลี ้ภัยบริเวณชายแดน และจะต้ องถูกจากัดพื ้นที่ให้ อยู่แต่ในค่ายพัก
พิง เพื่อป้องกันกลุม่ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางส่วนที่จะออกไปเคลื่อนไหวต่อต้ านรัฐบาล
SPDC ในเขตประเทศไทย94 และได้ สงั่ ห้ ามนักข่าวต่างประเทศเข้ าไปทาข่าวในค่ายผู้ลี ้ภัย เพราะ
95
กังวลว่าจะนาเสนอข่าวในด้ านลบกระทบความสัมพันธ์ของทังสองประเทศ
้
ดังนัน้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิ ณ จึงได้ ดาเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาชน
กลุม่ น้ อยในประเทศ เพื่อผลักดันให้ กลับประเทศทังในกลุ
้
ม่ ผู้ลี ้ภัยและแรงงานอพยพ การไม่ตอ่ อายุ
ใบอนุญาตทางานเพื่อเป็นการกดดันแรงงานอพยพ การโยกย้ ายผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพชาวเมียนมาร์
ในเขตเมืองไปยังค่ายพักพิงตามแนวชายแดน การยกเลิกการให้ สถานะผู้ลี ้ภัยที่จากัดและควบคุม
การทางานของ UNHCR การยุติกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ และ
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การกาหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้ วีซ่าแก่ชาวเมียนมาร์ โดยมาตรการต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นไปเพื่อ
ลดจานวนผู้อพยพชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย และรัฐบาลทักษิณต้ องการเรียกความเชื่อมัน่ จาก
รัฐบาลเมียนมาร์ให้ เกิดความไว้ วางใจว่าไทยไม่ได้ ดาเนินนโยบายกันชนอีกต่อไป96
แม้ ในเชิงนโยบายได้ มีการประกาศจัดระเบียบชนกลุม่ น้ อยจากเมียนมาร์อย่างจริงจัง แต่
ในทางปฏิบตั ิกลับไม่ได้ ทาให้ จานวนผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์ลดลงได้ จริง เพราะหลังจากทางการไทย
ได้ มีมาตรการผลักดันกลับประเทศไปแล้ ว กลับปล่อยให้ ผ้ลู ี ้ภัยและผู้อพยพชาวเมียนมาร์กลับเข้ า
มายังประเทศไทยได้ อีก97 เหตุผลที่สาคัญก็เพราะว่าการหลัง่ ไหลเข้ ามาของแรงงานอพยพชาว
เมียนมาร์ในประเทศไทย เพราะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทังสองฝ่
้
าย เพราะแรงงานชาว
เมียนมาร์ที่เข้ ามาจานวนมาก มีคา่ แรงต่า อดทน เป็ นที่ต้องการของผู้ประกอบการชาวไทย จึงถูก
ป้อนเข้ าสูต่ ลาดแรงงานของเขตพื ้นที่อตุ สาหกรรมที่อยู่ติดกับชายแดน แต่มนี ยั ทางการเมืองที่
รัฐบาลไทยเพียงแค่สร้ างภาพเอาใจรัฐบาลเมียนมาร์ให้ เห็นว่าไทยนันไม่
้ ได้ ดาเนินนโยบายกันชน
หรือสนับสนุนชนกลุม่ น้ อยอีกต่อไป จึงได้ มีความพยายามผลักดันทังกลุ
้ ม่ กบฏชาติพนั ธุ์และผู้ลี ้ภัย
ชาวเมียนมาร์กลับไปสูป่ ระเทศตน นอกจากนี ้ การดาเนินมาตรการผลักดันชนกลุม่ น้ อยกลับ
ประเทศของรัฐบาลไทยยังเป็ นไปเพื่อลบล้ างภาพลักษณ์ด้านลบต่อการดูแลสภาพความเป็นอยู่
ของผู้ลี ้ภัยในค่ายพักพิงด้ วยเท่านัน้ 98
อย่างไรก็ตาม นับเป็ นครัง้ แรกที่รัฐบาล SPDC ให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการ
แก้ ไขปัญหาผู้ลี ้ภัยและแรงงานอพยพจากเมียนมาร์ โดยรัฐบาลทังสองประเทศได้
้
มีการลงนามใน
บันทึกความเข้ าใจ หรือ MOU การเนรเทศผู้ลี ้ภัยชาวเมียนมาร์กลับประเทศ 400 คนต่อเดือน
และบันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยการจัดจ้ างแรงงานอพยพถูกกฎหมาย และบันทึกเพื่อร่วมกันแก้ ไข
ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน ค.ศ. 2003 ถือว่าเป็ นความเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่
มาตรการสกัดกันและควบคุ
้
มคนเข้ าเมืองของไทยยังไม่มปี ระสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐบาล
โดยเฉพาะสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองและตารวจตระเวนชายแดน ที่ทาหน้ าที่สกัดกันและควบคุ
้
ม
การลับลอบเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และตารวจภูธรทาหน้ าที่จบั กุมดาเนินคดีกบั ผู้ลกั ลอบเข้ า
เมือง ไม่สามารถบังคับใช้ กฎหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อพยพถูกส่งกลับประเทศ แต่ก็
สามารถย้ อนกลับเข้ ามาอีก เพราะจ่ายสินบนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ตารวจไทย ประกอบกับแนวชายแดน
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ไทย-เมียนมาร์ ติดต่อกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตร และพื ้นที่เป็นป่ าเขายากต่อการควบคุมและความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ ผ้ อู พยพจากเมียนมาร์เดินทางเข้ ามาในประเทศไทย99
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บทที่ 5
สรุ ป
5.1 สรุปผลการวิจยั
ในยุคสงครามเย็น การดาเนินนโยบายรัฐกันชนของฝ่ ายไทยต่อชนกลุม่ น้ อยของเมียนมาร์
เป็ นยุทธศาสตร์ที่กองทัพไทยใช้ ป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มาจากจีน และกองกาลัง
CPB โดยมีแนวกันชนตามตะเข็บแดนไทย-เมียนมาร์ จากทางภาคเหนือมาถึงภาคตะวันตกของ
ไทย ซึ่งติดกับพื ้นที่อิทธิพลของชนกลุม่ น้ อย ได้ ตงกองก
ั้
าลังติดอาวุธขึ ้นมาต่อสู้กบั รัฐบาลกลางของ
ตน จากสาเหตุของความขัดแย้ งทางการเมืองภายในของเมียนมาร์ การดาเนินนโยบายกันชนของ
รัฐไทย จึงถูกนามาใช้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางการเมือง ที่แฝงไปด้ วยการแสวงหาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุม่ คนทังสองฟากฝั
้
่ง ทาให้ เกิดการค้ าชายแดนขึ ้นมา การแลกเปลี่ยนสินค้ า
ทังถู
้ กกฎหมายและผิดกฎหมาย การขายอาวุธของกองทัพไทยและการฝึ กฝนยุทธวิธีการรบให้ แก่
กองกาลังชนกลุม่ น้ อย รวมทังการค้
้
าขายสินค้ าอุปโภคบริโภคของพ่อค้ าชาวไทย ไปสูก่ ารค้ าใน
ตลาดมืดของเมียนมาร์ ขณะที่ชนกลุม่ น้ อยนาเอาทรัพยากรที่มีคา่ ของตนมาขายให้ กบั พ่อค้ าชาว
ไทยและยังเป็ นจุดที่ทาให้ พฒ
ั นาการของการลักลอบค้ ายาเสพติดที่เริ่มมาจากพื ้นที่ชายแดนทาง
ภาคเหนือก่อตัวขึ ้นมาอย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจัยที่เอื ้อให้ การดาเนินนโยบายกันชนคงอยู่ตอ่ ไป
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ จึงเป็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐบาลกับชนกลุม่ น้ อยมากกว่าใน
ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
มาในปี ค.ศ. 1988 เมือ่ สงครามเย็นใกล้ยตุ ิลง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น ไทยเร่งรือ้ ฟื น้ และกระชับความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการกับเมียนมาร์ ให้
มีความเป็ นมิตรที่ใกล้ ชิดกัน ไปพร้ อมกับการประกาศนโยบาย “เปลีย่ นสนามรบเป็นสนามการค้ า”
ของรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุนหะวัน เป็นยุคเศรษฐกิจนาความมัน่ คง เปลี่ยนแปลงโฉมหน้ า
การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ไม่มีความขัดแย้ งทางความมัน่ คงอีกต่อไป ทุก
ประเทศต้ องหันหน้ าเข้ าหากันเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ ให้ เกิดการค้ าและการลงทุน
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้ าน ในความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ ไทยยึดแนวทางของนโยบายเกี่ยวพันเชิง
สร้ างสรรค์ (constructive engagement) ในขณะที่นโยบายของเมียนมาร์สอดรับแนวทาง
เศรษฐกิจของไทย รัฐบาล SLORC ก็เร่งฟื น้ ฟูเศรษฐกิจที่ตกต่า มีนโยบายเปิ ดกว้ างทางเศรษฐกิจ
และเปิ ดรับการลงทุนจากต่างชาติ ยิ่งทาให้ การรื อ้ ฟื น้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐบาลดาเนินไปได้
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ด้ วยดี การใช้ ความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวของ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บญ
ั ชาการทหารบกและผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ที่มีความใกล้ชิดกับ พล.อ. ซอ หม่อง ประธานสภา SLORC ยิ่งทาให้
ความสัมพันธ์ดาเนินไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะด้ านการค้าและการลงทุนของเอกชนไทยใน
เมียนมาร์ ความจาเป็นที่ต้องมีรฐั ประหนึ่งกันชนไว้ ถ่วงดุลอานาจก็หมดไป ฝ่ ายไทยจึงหันไป
ร่วมมือกับรัฐบาล SLORC ปราบปรามชนกลุม่ น้ อย โดยกองทัพไทยปล่อยให้ กองทหารเมียนมาร์
เข้ ามาในฝั่งไทยเพื่อโจมตีฐานที่มนั่ ของกองกาลังชนกลุม่ น้ อย จนรัฐบาลถูกมองว่าละเลยหลักการ
ประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขานรับมาตรการของฝ่ ายประชาธิปไตยทางตะวันตก
อย่างไรก็ตาม นับตังแต่
้ นนมาประเทศไทยกลั
ั้
บได้ รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความวุน่ วายทาง
การเมืองภายในเมียนมาร์ มาอย่างต่อเนื่อง ทังปั
้ ญหาการแบกรับภาระของผู้ลี ้ภัยจากการสู้รบชาว
เมียนมาร์จานวนมาก ที่เข้ ามาอาศัยตามค่ายพักพิงบริเวณชายแดนทางภาคตะวันตก ส่งผลไปถึง
การลักลอบหนีเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมายของผู้ลี ้ภัยในค่ายอพยพ ในขณะที่ผ้ ลู ี ้ภัยทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยชาวไทยใหญ่ที่อพยพเข้ ามาไม่มีคา่ ยพักพิงรองรับ กลายเป็นแรงงานต่างด้ าว และ
เกิดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายตามมา ในขณะที่เศรษฐกิจของไทยกาลังขยายตัวและเจริญเติบโต
ขึ ้นอย่างรวดเร็ว สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน แม้ จะเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่ยงั ดาเนิน
นโยบายต่างประเทศที่ให้ ความสาคัญทางเศรษฐกิจและประกาศใช้ นโยบายเกี่ยวพันเชิงสร้ างสรรค์
(constructive engagement) อย่างเป็ นทางการ
เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้
กลับมาห่างเหินและแข็งกร้ าวต่อกัน และถูกมองว่านานโยบายกันชนกลับมาใช้ ใหม่ เพราะให้ การ
ช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยที่ถกู ปราบปรามจากรัฐบาลโดยไทยอ้ างว่ารัฐบาลยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตย
และเคารพสิทธิมนุษยชน ต่อต้ านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาร์ หรือ SLORC/SPDC ที่ไม่เคารพ
หลักสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยจากเมียนมาร์ที่ถกู ปราบปรามจากรัฐบาลตนเอง ไทยอ้ าง
ว่าเป็ นไปตามหลักมนุษยธรรมตามหลักการสากล แต่เป้าหมายของการดาเนินนโยบายแตกต่าง
จากยุคสงครามเย็น เพราะไทยต้ องการใช้ สถานการณ์ของชนกลุม่ น้ อยเพื่อกดดันให้ รฐั บาล SPDC
เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูร่ ะบอบประชาธิปไตย การยกประเด็นชนกลุม่ น้ อยขึ ้นมากล่าวอ้ างจะ
กระตุ้นให้ สงั คมโลกได้ รับรู้ถึงการกระทาของรัฐบาล SPDC และร่วมกดดันรัฐบาล SPDC จน
กลายเป็นความตึงเครียดระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ในรัฐบาล
นายชวนสมัยที่สอง รัฐบาลต้ องการแก้ ภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดก่อนที่ถกู มองว่าร่วมมือกับรัฐบาล
SPDC แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาร์ โดยไม่สนใจต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อชนกลุม่ น้ อย ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐบาลกลับตึงเครียดขึ ้นจากสถานการณ์การ
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บุกยึดสถานทูตเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ ของนักศึกษาเมียนมาร์ เพื่อเรียกร้ องประชาธิปไตย และ
สถานการณ์การบุกยึดโรงพยาบาล ที่ จ. ราชบุรี ของกองกาลัง God’s Army รัฐบาลไทยมีท่าทีและ
แนวทางแก้ ไขสถานการณ์ที่แตกต่างกันกับ สถานการณ์แรกที่รัฐบาลไทยเลือกใช้ วิธีการ
ประนีประนอม แต่สถานการณ์หลังรัฐบาลไทยใช้ วิธีการรุนแรงและเด็ดขาด เพื่อแสดงให้ รัฐบาล
SPDC เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ ดาเนินนโยบายกันชนและต้องการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวพันกับเมียนมาร์ ดังนัน้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอทิ ธิพลต่อการกาหนดท่าทีและนโยบายของ
ไทย ไทยและเมียนมาร์มีแผนการที่จะลงนามความร่วมมือในโครงการวางท่อก๊ าซธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างไทย เมียนมาร์ และชนกลุม่ น้ อย ได้ พลิกผันไปมาโดยตลอด มี
ความซับซ้ อนและยุ่งยากมากขึ ้น เพราะไทยได้ ผลกระทบจากฝ่ ายเมียนมาร์ อย่างต่อเนื่อง ประเด็น
การแพร่ระบาดของยาเสพติดจากเขตอิทธิพลของชนกลุม่ น้ อยในรัฐฉานได้ กลายมาเป็นปัญหาใหม่
ที่กระทบต่อความมัน่ คงของไทย จนทาให้ ท่าทีของฝ่ ายไทยเปลีย่ นแปลงไปสูค่ วามแข็งกร้ าวต่อ
เมียนมาร์อีกครัง้ โดยมองว่าฝ่ ายเมียนมาร์ใช้ ยาเสพติดมาบ่อนทาลายความมัน่ คงของไทย
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิ ณ ชินวัตร จึงมุง่ หวังให้ ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเป็ นผลประโยชน์สงู สุดแห่งชาติ ในเป้าหมายทังนโยบายภายในและภายนอก
้
ทุก
ภาคส่วนภายในรัฐต้ องสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และเดินหน้ าไปในทิศทางเดียวกัน ในการ
ต่างประเทศ การกาหนดนโยบายจะต้ องยึดจากนโยบายภายใน สอดคล้ องไปกับการเปลีย่ นแปลง
ของยุคโลกาภิวฒ
ั น์ การทูตยุคใหม่จะต้ องเดินหน้ าแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบนเวทีความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค ประเด็นความมัน่ คงจากภัยคุกคามของการ
รุกรานทางทหารจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้ องมากังวลอีกต่อไป โดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้ านที่อยู่
โดยรอบไทย จะต้ องก้ าวเดินไปพร้ อมไทยสูก่ ารพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ฉะนัน้ แนวทางเศรษฐกิจนาความมัน่ คงจึงเป็นหลักการสาคัญในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ
แนวทางเศรษฐกิจนาความมัน่ คงในนโยบายต่างประเทศกับเมียนมาร์ เป็นไปตาม
สมมติฐานที่วา่ การดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่ยึดหลักการดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดปัญหาในการ
ปฏิบตั ิ จากสถานการณ์ความขัดแย้ งทางความมัน่ คงบนพื ้นที่ชายแดนทางภาคเหนือ ได้ กระทบกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ แต่ พ.ต.ท. ทักษิณ กลับไม่ได้ ให้ ความสาคัญประเด็นความ
มัน่ คงบนพื ้นที่ชายแดนเท่ากับประเด็นเศรษฐกิจมากนัก รัฐบาลเดินหน้ าสานสัมพันธ์กบั รัฐบาล
SPDC โดยยึดหลักการทูตและการเจรจาที่เป็ นทางการและใช้ ความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวอย่างเต็ม
กาลัง เข้ าผูกมิตรกับฝ่ ายรัฐบาล SPDC แม้ ปฏิบตั ิการทางทหารของกองทัพไทยเดินไปในทิศทาง
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ตรงกันข้ ามกับการดาเนินนโยบายของฝ่ ายรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ถูกมองว่า
ยึดผลประโยชน์ทางความมัน่ คง มีจดุ ยืนที่แข็งกร้ าวต่อฝ่ ายกองทัพเมียนมาร์และรัฐบาล SPDC
ยึดมัน่ การดาเนินนโยบายกันชน หนุนหลังกองกาลังไทยใหญ่ SSA ในฐานะรัฐประหนึง่ กันชนของ
ไทย ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ สัน่ คลอนลง
แต่ทศั นะของ พ.ต.ท. ทักษิณ ที่มีตอ่ ประเด็นความขัดแย้ งภายในเมียนมาร์ ได้ สะท้ อนให้
เห็นถึงบริบทโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์และแนวคิดทางเสรีนิยมว่าไม่มีความขัดแย้ งใดใดในโลกที่แก้ ไข
ไม่ได้ และวิธีแก้ ไขที่ถกู ต้ อง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจให้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังสองฝ่
้
าย
ต้ องหันหน้ าเข้ าหากัน เจรจาสร้ างความร่วมมือกันอย่างสร้ างสรรค์ให้ ได้ รับผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
ทังสองฝ่
้
าย และมองไปถึงผลประโยชน์ของชาติ แต่ทงหมดนี
ั้
้จะประสบผลสาเร็จได้ ขึ ้นอยู่กบั ความ
จริงใจของรัฐบาล SPDC การเสนอตัวเป็ นคนกลางเหมือนเป็ นการช่วยบริหารจัดการให้ เกิดความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ไม่ถือว่าเป็ นการแทรกแซงกิจการภายใน ดังนัน้ การ
แก้ ไขสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จึงแตกต่างจากกองทัพ พ.ต.ท.
ทักษิณ จึงใช้ สนั ติวิธี ให้ มาเจรจาหารือกัน โดยไม่ใช้ ความรุนแรง ประกอบกับความสามารถของ
ฝ่ ายรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศไทยที่แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ รวดเร็วและทันท่วงที จึง
สามารถคลี่คลายอุปสรรคในการสานความสัมพันธ์กบั เมียนมาร์ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการให้
ความสาคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นความมัน่ คง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่ยึดโยงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากเกินไป เพื่อต้ องการสร้ างความเป็นผู้นาใน
ภูมิภาคนี ้ของรัฐบาล หลังจากสูญเสียผลประโยชน์ของชาติไปในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี ค.ศ. 1997
ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ถูกมองเป็ นสองนัย โดยนัยหนึ่งมองได้ วา่ พ.ต.ท.
ทักษิณ มุง่ ใช้ สนั ติวิธีและไม่ใช้ ความรุนแรงเข้ าคลี่คลายปัญหา แต่อีกนัยมองว่าการมีท่าทีและ
จุดยืนเช่นนี ้ เพราะมีผลประโยชน์ซ่อนเร้ นทางธุรกิจที่เอื ้อให้ กบั ธุรกิจของตระกูลตนเองและพวก
พ้ อง
อย่างไรก็ตาม การปฏิสมั พันธ์ระหว่างสองรัฐบาลไม่สามารถเดินหน้ าไปได้ อย่างราบรื่น
จากสถานการณ์ความขัดแย้ งทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ บีบคันให้
้ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ต้ อง
ออกมาแสดงจุดยืนและท่าทีตอ่ เหตุการณ์ที่ยืดเยื ้อมาเกือบสองปี และส่อเค้ าจะบานปลาย ด้ วยการ
ประกาศยกเลิกนโยบายรัฐกันชน และกาหนดท่าทีและนโยบายใหม่ตอ่ ชนกลุม่ น้ อย ได้ สะท้ อน
ลักษณะเดิมของการดาเนินโยบายกันชน เมื่อไหร่ที่ไทยต้ องการเลิกดาเนินนโยบายดังกล่าว ก็จะตี
ตัวออกห่างชนกลุม่ น้ อยและเข้ าหาฝ่ ายรัฐบาลเมียนมาร์มองว่าชนกลุม่ น้ อยเป็นศัตรูร่วมกัน ให้
ความร่วมมือกับฝ่ ายเมียนมาร์ในการจัดการคนเหล่านี ้ตามวิธีการของฝ่ ายทหารเมียนมาร์ โดยไม่
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ยึดหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็ นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อทิศทางการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลเมียนมาร์ และชนกลุม่
น้ อยของเมียนมาร์หลังยุคสงครามเย็นมาเกือบทุกรัฐบาล
การประกาศยกเลิกนโยบายกันชนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ยังได้ แสดงให้ เห็นถึงความไม่เป็น
เอกภาพในการบริหารงานภายในประเทศ การที่ฝ่ายกองทัพไม่สนองตอบนโยบายเศรษฐกิจนา
ความมัน่ คงของรัฐบาล ต้ องการกาหนดและดาเนินนโยบายของกองทัพอย่างเป็ นเอกเทศทังทาง
้
การเมืองภายในและการต่างประเทศ รัฐบาลที่ผา่ นมาให้ อานาจของกองทัพในการกาหนดนโยบาย
ต่อเมียนมาร์ การใช้ อานาจของ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ลดบทบาททหารทางการเมือง จึงได้ กลายมาเป็ น
ความขัดแย้ งที่รุนแรง กดดันให้ กองทัพต้ องอยู่ภายใต้ อานาจของฝ่ ายรัฐบาลที่รฐั บาลในอดีตไม่เคย
ปฏิบตั ิเช่นนี ้มาก่อน ได้ ฉีกธรรมเนียมปฏิบตั ิของกองทัพที่เคยมีมาแต่เดิม มักใช้ อานาจเข้ ามามี
บทบาทและแทรกแซงทางการเมืองและการปกครองประเทศ ทาให้ ตวั พ.ต.ท. ทักษิ ณ บาดหมาง
และขัดแย้ งกับกองทัพไทย
แม้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมาร์ จะผ่านพ้ นสถานการณ์ความขัดแย้ งมาได้ แต่
ในทางปฏิบตั ิ รัฐบาลไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์กบั กองกาลัง SSA เพื่อรักษาผลประโยชน์ทาง
ความมัน่ คงของชาติจากภัยคุกคามของยาเสพติด เพราะรัฐบาลไทยไม่ไว้ วางใจรัฐบาล SPDC
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องปัญหายาเสพติด และรัฐบาลมีหลักฐานว่ายาบ้ ามีแหล่งผลิตในพื ้นที่ของ
กลุม่ ว้ าแดง ในเขตรัฐฉานของเมียนมาร์และอยู่ใกล้ กบั ชายแดนไทยมาก การลักลอบขนยาบ้ าเข้ า
มาในประเทศไทยทาได้ ง่าย รัฐบาลไทยได้ ร้องขอไปยังรัฐบาล SPDC ให้ ช่วยปราบปรามและ
ทาลายล้ างแหล่งผลิตยาเสพติดของกลุม่ ว้ า แต่รัฐบาล SPDC กลับเพิกเฉยต่อข้ อเรียกร้ องของ
รัฐบาลไทย นโยบายทาสงครามปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล
มีปฏิบตั ิการกวาดล้ างยาเสพติดอย่างจริงจังทังผู
้ ้เสพและผู้ค้าภายในประเทศ แต่ในด้ านการทูต
รัฐบาลไทยไม่สามารถหยิบยกประเด็นปัญหายาเสพติดขึ ้นมาเจรจาหารือกับรัฐบาล SPDC ได้
อย่างจริงจัง เพราะเกรงว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาล SPDC เนื่องจาก
กลุม่ ว้ าแดงเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล SPDC และยังมีการกล่าวอ้ างว่านายพลทหารของกองทัพ
เมียนมาร์ ได้ รับผลประโยชน์จากการค้ ายาเสพติดจากชนกลุม่ น้ อย ให้ สินบนกับเจ้ าหน้ าที่ทหารใน
เขตท้ องถิ่น ดังนัน้ รัฐบาลไทยยังจาเป็นต้ องรักษาความมัน่ คงบนพื ้นที่ชายแดน ให้ กองทัพมี
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บทบาทและหน้ าที่ตอ่ ไป การมีกองกาลัง SSA เป็นรัฐประหนึ่งกันชน ร่วมเป็นพันธมิตรกับกองทัพ
ไทย จึงทาให้ ทหารไทยไม่ต้องปะทะกับกองทหารเมียนมาร์โดยตรง ลดความเสีย่ งที่จะเกิดข้ อ
พิพาทระหว่างสองประเทศ
การยังคงดาเนินนโยบายกันชนกับชนกลุม่ น้ อย SSA ทาให้ ฝ่ายไทยได้ ประโยชน์ให้ เป็ น
กองกาลังด่านหน้ าในการต่อสู้กบั กลุม่ ผู้ลกั ลอบค้ ายาเสพติดจากเขตว้ าแดง สกัดกันและจั
้
บกุม
กลุม่ ผู้ขนยาเสพติดที่จะเข้ ามาประชิดกับชายแดนไทย และยังให้ กองกาลัง SSA เข้ าไปบุกโจมตี
ทาลายล้ างโรงงานยาเสพติดของชาวว้ าที่อยู่ลกึ เข้ าไปในแผ่นดินของเมียนมาร์ โดยกองทัพไทยให้
การสนับสนุนด้ านอาวุธยุทโธปกรณ์ ชี ้เป้าหมายให้ กบั ทหารไทยใหญ่เข้ าไปบุกทลายแหล่งผลิตยา
เสพติดของกลุม่ ว้ า ที่ฝ่ายไทยไม่สามารถล่วงล ้าเข้ าไปได้ แม้ ตอ่ มาโรงงานผลิตยาเสพติดที่อยูใ่ กล้
กับชายแดนของประเทศไทย ได้ ถกู ย้ ายขึ ้นไปทางเหนือของรัฐฉาน และได้ มีการเปลี่ยนแปลง
เส้ นทางลาเลียงยาเสพติดไปยังปลายทางในประเทศเพื่อนบ้ านอื่นของเมียนมาร์ ทังจี
้ น ลาว และ
อินเดีย จานวนยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศลดลง ไปพร้ อมกับมาตรการปราบปรามยาเสพ
ติดภายในประเทศอย่างรุนแรง
การคงสถานะความเป็ นรัฐประหนึ่งกันชนของกลุม่ SSA ที่มีนโยบายโน้ มเอียงเข้ าหาฝ่ าย
ไทย และร่วมเป็ นพันธมิตรกับทหารไทยต่อสู้กบั ฝ่ ายตรงกันข้ าม ในขณะเดียวกัน กองทหารเมียน
มาร์ก็ต้องการกวาดล้ างและกดดันให้ กองกาลังไทยใหญ่มาอยู่ภายใต้ อานาจของรัฐบาลกลาง ซึ่ง
การคงนโยบายกันชนของฝ่ ายไทย จึงสอดคล้ องกับทฤษฎีที่วา่ ไทยต้ องการถ่วงดุลอานาจกับ
รัฐบาล SPDC เพราะยังไม่ไว้ วางใจในประเด็นยาเสพติด และไม่ให้ ความร่วมมือปราบปรามกับ
ไทย ในขณะที่ไทยต้ องการผลประโยชน์ คือ การกาจัดยาเสพติด หรือยาบ้ าให้ ลดและหมดไปจาก
สังคมไทย ฉะนัน้ ไทยจึงมีเจตจานองที่ต้องการคงรักษานโยบายกันชน แม้ ทางการไทยล่วงรู้วา่
ทหารไทยใหญ่บางส่วนเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด และอาจไม่จริงใจช่วยไทยปราบปรามยาเสพติด
ฝ่ ายเจ้ ายอดศึกผู้นากองกาลัง SSA ก็ร้ ูวา่ ทางการไทยไม่ได้ ไว้ วางใจฝ่ ายตนมากนัก แต่ก็ยงั คงต้ อง
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ เพื่อผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ ายต้ องการ ผู้นากลุม่ SSA เล็งเห็น
ประโยชน์หลายอย่าง ที่ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนการทหารเพื่อความอยู่รอดของกลุม่ อย่ างเดียว
แต่มองเห็นไทยเป็ นช่องทางในการสื่อสารกับประชาคมโลกให้ รับรู้ถึงการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของ
ชาวไทยใหญ่ ต้ องการเอกราชและอานาจในการปกครองตนเองอย่างชอบธรรม และเป็ นการ
กดดันรัฐบาล SPDCในด้ านละเมิดสิทธิมนุษยชน และการปราบปรามยาเสพติดไปด้ วย สังคมไทย
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ให้ การชื่นชม และเป็นกาลังใจให้ เจ้ ายอดศึกและกองกาลัง SSA ต่อปฏิบตั ิการทาลายโรงงานผลิต
ยาเสพติด ในทางปฏิบตั ิจงึ ทาให้ ไทยยังคงนโยบายกันชนไว้ อยู่ นโยบายกันชนเป็นนโยบายที่ไม่ได้
ประกาศไว้ อย่างเป็นทางการ แต่ดาเนินการในทางปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์ ของกองทัพมาตังแต่
้ ยคุ
สงครามเย็นและปรับเปลี่ยนเป้าหมายไปตามสถานการณ์ การดาเนินนโยบายต่างประเทศของ
ไทยจึง สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ ที่ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขของหลักการและกรอบเวลาที่ชดั เจน
นอกจากนี ้ ยังสะท้ อนลักษณะสาคัญของนโยบายต่างประเทศไทยที่บางสถานการณ์ถกู มองว่า
“เหยียบเรือสองแคม ” เพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากทังสองฝ่
้
าย ด้ านหนึ่ง ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ สามารถพัฒนาไปในทางที่ดี ยึดหลักการทูตเชิงรุกและการเจรจา โดยใช้
ความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวเข้ ามาร่วม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยิบยื่นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่ตรงความต้ องการของฝ่ ายรัฐบาล SPDC ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจึงไม่เสียหายและ
ย่าแย่ลงไปได้ และประการสุดท้ าย การดาเนินนโยบายกันชนที่ยงั คงเดินหน้ าต่อไปได้ สะท้ อนให้
เห็นว่าสนองตอบกับนโยบายทาสงครามยาเสพติดภายในประเทศของรัฐบาล อันเป็นหลักการ
สาคัญที่วา่ นโยบายภายนอกจะต้ องมาจากเป้าหมายของความต้ องการของนโยบายภายใน
ผลสาเร็จก็สามารถเกิดขึ ้นได้ จึงเป็ นยุคที่นโยบายของไทยมีความเป็ นรูปธรรม หรือจับต้ องได้
มากกว่ายุคที่ผา่ นมา
จะเห็นได้ วา่ ประเด็นเรื่องชนกลุม่ น้ อยเป็ นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์ โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับชนกลุม่ น้ อย
มักขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร์ เมื่อรัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์ที่
ดีกบั ชนกลุม่ น้ อย หรือดาเนินนโยบายกันชน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์จะ
ห่างเหินและเย็นชาต่อกัน แต่หากรัฐบาลไทยหันหน้ าเข้ าเป็ นมิตรกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์ ก็จะตี
ตัวออกห่างจากชนกลุม่ น้ อย ยกเลิกการสนับสนุนและช่วยเหลือชนกลุม่ น้ อยตามแนวชายแดน
และหันไปร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมาร์ปราบปรามชนกลุม่ น้ อย ดังนันความสั
้
มพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับเมียนมาร์ เป็ นปัจจัยที่กาหนดทิศทางความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยที่มีตอ่ ชนกลุม่
น้ อย
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อยในเมียนมาร์มหี ลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มี
ความสัมพันธ์หลายมิติทงไทย
ั ้ และเมียนมาร์ ควรเป็นกรณีศกึ ษาเฉพาะกลุม่ หรือในประเด็นที่ชี ้
เฉพาะแต่ละด้ านจะได้ ข้อมูลละเอียด ชัดเจน สาหรับผู้ที่สนใจควรศึกษาในประเด็น

118
1) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและชนกลุม่ น้ อยไทยใหญ่ ที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานอพยพ
และการกลืนกลายในสังคมไทย
2) ความเป็ นไปได้ และปัจจัยที่เอื ้อต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
3) นโยบายความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ และปฏิบตั กิ าร เพื่อทาลายเครือข่าย
ธุรกิจการค้ ายาเสพติด
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