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เมียนมาร์นัยส าคัญต่อภูมิภาค : ผลประโยชน์ของไทย ?? 
 เมียนมาร์ถือเป็นเส้นทางในการขนส่งน ้ามันท่ีส้าคัญ
ของจีน และอาเซียน ทั งนี  จีนมุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับการ
ลงทุนทั งในภาคพลังงานในเมียนมาร์ โดยมีการวางแนวท่อส่ง
น ้ามันและก๊าซธรรมชาติจากท่าเรือน ้าลึกท่ีอ่าวเบงกอลในเขต
นา่นน ้าของเมยีนมารม์ปีลายทางท่ียนูนาน (Sino-Burma Natural 
Gas and Oil Pipelines) ซึ่งมีความยาวเพียง ๑,๑๐๐ กม.๑    
ช่วยย่นระยะทางได้ดีกว่าการขนส่งน ้ามันจากจีนผ่านช่องแคบ  
สุมาตราท่ีมคีวามเส่ียงสูง ในขณะเดียวกนั เมยีนมาร์ยังเป็นแหล่ง
กา๊ซธรรมชาติท่ีส้าคัญของภูมิภาค โดยเฉพาะจากแหล่งยาดานา 
(Yadana) ท่ีอ่าวเมาะตะมะ (Mataban) ทั งนี  ไทยน้าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจากเมียนมาร์เฉล่ียวันละประมาณ ๙๖๕ ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ต่อวัน๒ และใน ๒๐ ปีข้างหน้าจะต้องเพิ่มขึ นเป็น
อย่างน้อย ๒ พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กระทรวงพลังงานจึง
ได้ท้าแผนจัดหาก๊าซเพิ่มเติมโดยจะจัดซื อก๊าซจากประเทศใน
อาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ และอินโดนิเซีย ซึ่งเมียนมาร์จะเปิด
สัมปทานครั งใหม่ภายในปลายปี ๕๕ ดังนั นในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้าเมียนมาร์จะกลายเป็นผลประโยชน์แห่งชาติท่ีส้าคัญ
ของไทย 
 ทั งนี  ปัจจุบันการลงทุนในภาคพลังงาน น ้ามัน และก๊าซ
ธรรมชาติในเมียนมาร์มีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ น และจีนเป็น
ประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์มากท่ีสุด โดยการ
ประชุม Myanmar Oil, Gas and Power Summit (MOGP) 
เมื่อเดือน ก.ย.๕๕ รัฐบาลเมียนมาร์ได้อนุมัติให้สัมปทาน    
การขุดส้ารวจน ้ามันและก๊าซธรรมชาติทั งบนบกและทะเล    
ในเขตน่านน ้าของเมียนมาร์มากกว่า ๑๐๐ พื นท่ี๓ ซึ่งผู้ท่ีได้รับ
สัมปทาน มทัี งจากจีน ฝรั่งเศส อนิเดีย รสัเซยี มาเลเซีย เกาหลีใต้ 
ออสเตรเลีย ฮ่องกง และไทย นอกจากนี  รัฐบาลเมียนมาร์    
ยั งพัฒนาเศรษฐกิ จ ด้ วยการสร้ า ง  Mega-Project อา ทิ 
โครงการพัฒนาท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกจิพเิศษท่ีทวาย ท่ีมี

ขนาดใหญ่กวา่มาบตาพุดถึง ๗ เท่า ซึ่งจะท้าให้เมียนมาร์กลาย
เป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อการค้าทางทะเลระหว่างเอเชีย ยุโรป 
แอฟริกา และเป็นศูนย์กลางการคา้ด้านพลังงานท่ีส้าคัญของโลก 
ด้วยผลประโยชน์อย่างมหาศาลท่ีเมียนมาร์จะได้รับจึงท้าให้
รัฐบาลเมียนมาร์ต้องสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ นกับนักลงทุน
ต่างชาติในแนวทางปฏิรูปไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่าง
จริงจัง ซึ่งได้รับการตอบสนองจากนานาชาติเป็นอย่างดีเห็นได้
จากการได้รับฉันทานุมัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
เจ้าภาพซีเกมส์ในปี ๒๕๕๖ และเป็นประธานกลุ่มอาเซียนในปี 
๒๕๕๗ รวมทั งการท่ีโอบามาเดินทางมาเยือนเมียนมาร์ในครั งนี 
ยิ่งเป็นการสร้างความเช่ือมั่นของเมียนมาร์ และสร้างความ
ยอมรับให้เกิดขึ นกับนานาชาติอีกด้วย 
 

  

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนอาเซียน : โอกาสต่อไทยและเมียนมาร์ 
เมียนมาร์มีความส าคัญในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อไทยและภูมิภาค การท่ี

ประธานาธิบดีโอบามา หลังจากได้ต าแหน่งสมัยท่ี ๒ เลือกเดินทางมาเยือน ๓ ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา 
ระหวา่งวนัท่ี ๑๗-๒๐ พ.ย.๕๕ และเข้ารว่มประชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ท่ี ๒๑ ณ กรงุพนมเปญ  กมัพชูา เป็นความชัดเจนแรกถึงการให้
ความส าคัญแกเ่อเชีย ซึง่ไทยควรใช้โอกาสนีใ้นการกระชับความสัมพนัธก์บัท้ังเมยีนมารแ์ละสหรฐัฯ 
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ข้อมูลอ้างอิง : 
๑http://www.indochinapublishing.com/ 
๒http://www.chevronthailand.com/  
๓http://www.naturalgasasia.com/ 
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โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยกับเมียนมาร์ 
 การเดินทางเยือนประเทศในอาเซียนครั งนี เป็นการส่ง
สัญญาณต่อเอเชีย-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ตามยุทธศาสตร์หลัก 
(Grand Strategy) ในการหวน คืน เอ เ ชีย  (U.S.-Rebalancing    
Power in Asia Pacific) ท่ีสหรฐัฯ ใหค้วามส้าคัญด้านความรว่มมือ
ทางการค้าและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับ     
ชาติอาเซียน โดยใช้กลไก TPP (Trans Pacific Partnership)        
ซึ่งเมียนมาร์ก้าลังเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและก้าลัง  
จะกลายเป็นแหล่งลงทุนใหญ่ของสหรัฐฯ อีกทั งยังเป็นการ 
คานอ้านาจกับจีนซึ่งเข้ามาลงทุนและให้ความช่วยเหลือแบบ      
ให้เปล่าแก่เมียนมาร์และกัมพูชา นอกจากนี  การเดินทางเยือน
เมียนมาร์ยังเป็นการแสดงความยอมรับประชาธิปไตยใน     
เมี ยนมาร์ ท่ี ถื อ เป็น คว าม ส้า เ ร็ จของสหรั ฐฯ  ในสมั ย
ประธานาธิบดีโอบามาท่ีท้าให้เมียนมาร์เปล่ียนมาปฏิรูป
เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อน้าไปสู่การเปิดประเทศได้ ซึ่งการ
หวนคืนเอเชียของสหรัฐฯ ครั งนี จึงถือเป็นโอกาสอันดีของไทย     
ท่ีควรตั งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อแสดงบทบาทส้าคัญในฐานะ
ตัวกลาง (Mediator) เช่ือมโยงความสัมพนัธร์ะหวา่งเมยีนมารแ์ละ
สหรฐัฯ รวมทั งเป็นการเริม่ต้นเพือ่สรา้งความไวเ้นื อเช่ือใจ (Trust) 
แล ะ ค ว าม เ ข้ า ใ จ  ( Understanding) ผ่ า นค ว ามร่ ว ม มื อ 
(Cooperation)   ในทุกกรอบความร่วมมือท่ีมีผ่านกลไกของรัฐ 
และกลไกอืน่ท่ีไมใ่ช่รฐั (non-state actors) 
 ทั งนี  ในอดีตเมื่อเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนท่ีท้าให้
ชนกลุ่มน้อยลี ภัยมาในศูนย์อพยพฝ่ังไทยจ้านวนมาก เป็นการ
สร้างความคลางแคลงใจให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ในขณะนั นว่า
ไทยร่วมกับสหรัฐฯ สนับสนุนชนกลุ่มน้อยเพื่อต่อต้านรัฐบาล 
ดังนั น เมื่อเมยีนมาร์มกีารปฏิรูปประเทศและมีการวางอาวธุของ 
ชนกลุ่มนอ้ย จึงเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ผ่านกลไกท่ีมีในทุกระดับ อาทิ กลไก

ของกองทัพ โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติภารกิจทางทหาร
ท่ีไม่ใช่สงครามในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาร์กีส  
ถื อ เป็ นบทบาทท่ี โ ดด เ ด่นขอ งกอง ทัพและการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีทางการเมอืงระหวา่งประเทศด้วยเช่นกนั อกีทั ง
ในระดับประชาชนตามแนวชายแดนก็มีการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยท้าให้การทูตภาคประชาชนระหว่างคนไทยกับ
เมียนมาร์ มีความสัมพันธ์ ท่ีดีขึ น รวมทั งปัจจุบันไทยเป็น
ประเทศหลักในการเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อเชิญเมียนมาร์เข้าร่วม
สังเกตการณ์การฝึก Cobra Gold ครั งท่ี ๓๒ ระหว่างเดือน 
ม.ค.-ก.พ.๕๖ ซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ 
การซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศท่ีไทยมีบทบาทส้าคัญในการ
สนบัสนนุเมยีนมารใ์หม้ส่ีวนรว่มในระดับนานาชาติ 
 

บทส่งท้าย 
เมื่อกระแสลมเปล่ียนทิศมาสู่เอเชีย โดยสหรัฐฯ ให้

ความส้าคัญต่อกรอบพหุภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ 
เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย มากขึ น ไทยจะ
วางต้าแหน่ง (positioning) ของตนอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกขบวน
ส้าคัญนี  รวมทั งไม่ให้เสียผลประโยชนแ์ห่งชาติไป ซึ่งโลกาภวิัตน์
ท้าให้ทุกอย่างง่ายดายมากขึ น โดยระยะทางและเวลาถูก
เช่ือมโยงกัน (convergent) อย่างกลมกลืน ดังนั น ไทยแม้มี 
ข้อได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politic) ท่ีใกล้ชิด แต่หาก
ขาดการวางเป้าหมายท่ีชัดเจนก็อาจเสียโอกาสในการเป็น
ตัวกลางเช่ือมโยงกับเมียนมาร์เพื่อประสานประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ น โดยปล่อยให้คนไกลคว้าโอกาสนี ไปต่อหน้าต่อตา... 

คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Border Committee - JBC) 
คณะกรรมการชายแดนสว่นภมูภิาค (Regional Border Committee 

- RBC) โดยแม่ทัพภาคที่สามของไทยและแม่ทัพภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของเมียนมาร์เป็นประธานร่วม เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
และแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน 

คณะกรรมาธิการร่วมไทย-เมียนมาร์ (Thailand-Myanmar Joint  
Commission on Bilateral Cooperation - JC)  

ความร่วมมือในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่น ้าโขง (Ayeyawady - Chao phraya - Mekong 
Economic Cooperation Strategy - ACMECS)  

ความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจ/ เอกชน/ อาทิ การให้ทุนการศึกษา 
ความช่วยเหลือด้านฝึกวิชาชีพ 
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