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ประเทศเหล่านี้ คือ เนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
สำ�คัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ
หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 นี้ อาจมี
เนือ้ หาแตกต่างกันไปบ้าง เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบางประเทศ
ได้ดว้ ยข้อจำ�กัดด้านภาษาและบางประเทศยังไม่มกี ารจัดทำ�ยุทธศาสตร์ของ
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อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน
ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศทีผ่ กู พันทางประวัตศิ าสตร์กบั ชาติไทย
มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา  ทั้งมีการเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูตหรือการมี
สงคราม แต่ความเป็นเพื่อนบ้านที่มีดินแดนติดต่อกัน มีการแลกเปลี่ยน
ซือ้ ขายของคนสองแผ่นดิน จึงเป็นประเทศสมาชิกในอาเชีย่ นอีกประเทศ
หนึ่งที่มีเรื่องราวที่ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจดังนี้
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างทางการ
เมืองหลวง

8

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of
Myanmar)[14]
นครเนปิดอว์ (Nya Pyi Daw) แปลว่า 
นครหลวงใหม่ ประเทศเมียนมาร์หรือ
เมียนมาร์มีเขตแดนติดต่อกับประเทศ
ไทยทางทิศตะวันตก แต่เดิมเมือง
หลวงของเมียนมาร์ คือ กรุงย่างกุ้ง
แต่เมื่อปี พ.ศ. 2549 เมียนมาร์ได้ย้าย  
เมืองหลวง และหน่วยราชการต่างๆ
มาอยู่ที่เมืองเนปิดอว์ ซึ่งอยู่ห่างจาก
ย่างกุ้งประมาณ 350 กิโลเมตร เพื่อ
ความสะดวกในการบริหารงาน[14]

พื้นที่
เขตแดน         

ประชากร
วันชาติ
ภาษาราชการ
ระบอบการปกครอง

ธงชาติ

676,578 ตารางกิโลเมตร (2555)
ด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดกับทิเบตและยูนนานของจีนยาวถึง
2,185 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ติดกับลาวและไทย ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังกลาเทศ
และอินเดีย ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศใต้มีแนวชายฝั่งต่อเนื่องตาม
อ่าวเบงกอลและทะเล อันดามัน
ประมาณ 59,100,000 คน (2556)
4 มกราคม
ภาษาเมียนมาร์
มีระบบรัฐสภาที่สมาชิกมาจากการ
เลือกตั้งร้อยละ 75 ส่วนที่เหลือแต่งตั้ง
โดยทหาร มีประธานาธิบดีเป็นทั้ง
ประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล
มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าภายในแบ่งตามแนวนอนความ
กว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และ
สีแดงเรียงตามล�ำดับ จากบนลงล่าง
กลางธงมีรปู ดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่
ธงนี้ได้เริ่มชักขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ความหมายของ
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ตราแผ่นดิน

ดอกไม้ประจ�ำชาติ
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สัญลักษณ์ในธงชาติ ประกอบด้วย
สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ
และความอุดมสมบูรณ์ของเมียนมาร์
สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี สีแดง
หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง
เด็ดขาด ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพ
อันมั่นคงเป็นเอกภาพ
ลักษณะของดวงตรา ประกอบด้วย รูป
สิงห์แบบศิลปะเมียนมาร์ จ�ำนวน 2
ตน อยู่ในท่านั่งรักษาการณ์ หันหลังให้
กันและกัน บริเวณกลางตรามีภาพแผนที่
ประเทศเมียนมาร์รองรับด้วยช่อใบ
มะกอกคูล่ อ้ มรอบด้วยลวดลายบุปผชาติ
ตามแบบศิลปะเมียนมาร์ ที่บนสุดของ
ดวงตราเป็นรูปดาวห้าแฉกหนึ่งดวง
รูปเหล่านีร้ องรับด้วยม้วนแพรแถบจารึก
นามเต็มของประเทศด้วยใจความ
“สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”
ดอกประดู่ (Paduak) มีสีเหลืองทอง
ผลิดอกและส่งกลิ่นหอม ในฤดูฝนแรก
ช่วงเดือนเมษายนที่มาพร้อมกับงาน
เฉลิมฉลองปีใหม่ ดอกประดู่ เป็น
สัญลักษณ์ของความแข็งแรง ทนทาน
และเป็นดอกไม้ที่ใช้พิธีทางศาสนา

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
หน่วยเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
รายได้ประชาชาติต่อหัว
(GDP per capita)

23 กรกฎาคม 2540
จั๊ด (Kyat: MMK)
≈25 จั๊ด/1 บาท หรือ ≈1,300 จั๊ด/
1 ดอลลาร์สหรัฐ  
49,079 ล้านเหรียญสหรัฐ
1,700 เหรียญสหรัฐ

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศทีม่ พี นื้ ทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยพรมแดนทั้งหมดมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายว่าวที่มี
หางยาวล้อมรอบเกือกม้าขนาดใหญ่ คือ แนวเทือกเขามหึมาและภูเขาที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้   มียอดเขาสูงอยู่มากมายตามแนวเทือกเขาของ
เมียนมาร์ และมีหลายยอดที่สูงเกินกว่า  10,000 ฟุต ตามแนวชายแดน
หิมาลัยทางเหนือของเมียนมาร์ที่ติดกับทิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า  “ฮากากาโบราซี” โดยมีความสูง
19,314 ฟุต ต�่ำลงมาจากแนวเขาเหล่านี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ภายใน
ประเทศเมียนมาร์ นอกจากนีย้ งั มีทรี่ าบลุม่ บริเวณสามเหลีย่ มปากแม่นำ�้
เอยาวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้เป็นนาข้าวกว้างใหญ่
ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด
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ภูมิประเทศเป็นป่าประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกนั้น
เป็นภูเขา  และที่ราบส�ำหรับท�ำการเพาะปลูกประมาณร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศเหนือมีเทือกเขาปัตไก (Pat Gai)
เป็นพรมแดนระหว่างเมียนมาร์กับอินเดีย บังกลาเทศ และจีน (ทิเบต)
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงชาน และทิศตะวันตกมีเทือกเขา
อระกันโยมา  (Arakanyoma) กั้นเป็นแนวยาวระหว่งชายฝั่งทะเลด้าน
อ่าวเบงกอล ในเขตรัฐยะไข่ ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำ
อิ ร วดี พื้ น ที่ ท างตอนใต้ แ ละตะวั น ตกเป็ น ฝั ่ ง ทะเลยาวไปตามแนว
อ่าวเบงกอล เริ่มตั้งแต่วิคตอเรียพอยท์ ไปจนถึงพรมแดนที่ติดต่อกับ
บังกลาเทศ พืน้ ทีท่ างใต้สดุ ของประเทศเป็นแผ่นดินแคบระหว่างทะเลกับ
ทิวเขาตะนาวศรีกั้นระหว่างไทยกับเมียนมาร์
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมอิ ากาศส่วนใหญ่บริเวณทีเ่ ป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและ
ตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนใน
ฤดูหนาวอากาศจะเย็นมากตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำ
จะแปรปรวนในช่วงเปลีย่ นฤดู เนือ่ งจากได้รบั อิทธิพลจากพายุดเี ปรสชัน่
เสมอ ท�ำให้บริเวณนีม้ ฝี นตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบน
ของประเทศที่ เ ป็ น เขตเงาฝน ซึ่ ง ดู ต ามภู มิ ศ าสตร์ จ ะเห็ น ลั ก ษณะ
ภูมิอากาศดังนี[1]้
ทิศตะวันตกด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมาฝนตกชุกมาก
ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมากเพราะมีภูเขากั้นก�ำบังลม
ภาคกลางตอนล่างเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำขนาดใหญ่
l
l
l
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศค่อนข้างเย็นและแห้งแล้ง
เมียนมาร์เป็นประเทศในแถบเมืองร้อน มีอากาศเป็นแบบมรสุม   
เมืองร้อน บริเวณริมทะเลจะได้รับผลกระทบจากมรสุมเมืองร้อนทุกปี
และได้รบั อุทกภัยจากธรรมชาติอยูบ่ อ่ ยครัง้ อย่างเช่น พายุนากิสทีท่ �ำให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินชาวเมียนมาร์เป็นจ�ำนวนมาก
หมูบ่ า้ นริมทะเลจ�ำนวนมากถูกพัดหายไปทัง้ หมดจนไม่เหลือซาก นับเป็น
ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
l
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1.1.3 ประวัติศาสตร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of
Myanmar) หรือพม่าที่ชาวไทยรู้จัก หรือเบอร์ม่า (Burma) ที่เรียกขาน
เป็นชื่อภาษาอังกฤษ เป็นอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่ง ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล[11]
ได้เสนอประวัตศิ าสตร์เมียนมาร์สมัยโบราณโดยย่อว่า มีชนชาติพยู หรือ
ปยู ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศเมียนมาร์ก่อนการอพยพลงมาของ
ชนชาติทิเบต-เมียนมาร์ โดยอาศัยอยู่แถบเมืองแปรทางภาคกลางของ
ประเทศเมียนมาร์ เรียกชือ่ ว่า อาณาจักรศรีเกษตร และมีหลักฐานว่าอาจ
ตั้งมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 โดยมีชนชาติเมียนมาร์อยู่ทางเหนือ
และชนชาติมอญอยู่ทางใต้ ต่อมาได้ย้ายอาณาจักรศรีเกษตรไปอยู่
เมืองฮาลิน (Ha-Lin) จนระหว่าง พ.ศ. 1250-1300 ได้มีการอพยพคน
ออกจากเมืองฮาลินจึงเสื่อมอ�ำนาจลง ส�ำหรับอาณาจักรมอญที่อยู่ทาง
ทิศใต้ของเมียนมาร์ได้ย้ายราชธานีไปทางทิศตะวันตกสู่เมืองพะโค
(Pegu) หรือหงสาวดี ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1368  ส่วนเมืองพุกามของ
ชนชาติเมียนมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองแปรได้ตั้งขึ้นในพุทธ
ศตวรรษที่ 7 พ.ศ. 1392 เมืองพุกามได้เริ่มเข้ามาอยู่ในประวัติศาสตร์
พร้อมกับพระเจ้าปยินพยะได้ทรงสร้างก�ำแพงล้อมรอบเมืองพุกาม
กษัตริยท์ สี่ �ำคัญของเมืองพุกาม ได้แก่ พระเจ้าอโนรถา พระเจ้ากยันซิตถา 
พระเจ้าอลองคสิถุ พระเจ้านรปติสิถุ พระเจ้าถิโลมินโล และพระเจ้า
นรถิหปเต ต่อมาเมืองพุกามได้ลม่ สลายไป ประเทศเมียนมาร์ได้แบ่งออก
เป็น 3 ภาค คือ ภาคใต้อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าฟ้ารั่ว
ภาคเหนืออยู่ภายใต้อ�ำนาจของ 3 พี่น้องไทย คือ อถินขยะ ยซะถินกยัน
14

และถิหถุ และภาคตะวันออกได้สร้างเมืองตองอูขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 1823   
ต่อมาเมื่ออาณาจักรเมียนมาร์ตั้งขึ้นใหม่มีกษัตริย์ที่ส�ำคัญ คือ พระเจ้า
ตะเบ็งชเวตี้ พระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้านันทบุเรง พระเจ้ามหาธรรมราชา 
พระเจ้าสิรินันทสุธรรมราชา  พระเจ้าอลองพระ พระเจ้าสินพยูชิน
พระเจ้าปะดุง พระเจ้าพะคยีดอ พระเจ้าพุกาม พระเจ้ามินดง และกษัตริย์
องค์สุดท้าย คือ พระเจ้าธีบอ ที่ทรงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2421 และ
พยายามต่อสู้กับอังกฤษแต่ต้องพ่ายแพ้ ประเทศเมียนมาร์จึงต้องเสีย
เอกราชในปี พ.ศ. 2428  โดยพระเจ้าธีบอได้ถูกน�ำไปคุมตัวอยู่ในอินเดีย
จากการตกเป็นเมืองขึน้ กว่า 5 ทศวรรษ ได้มกี ารต่อสูเ้ พือ่ เอกราชของ
เมียนมาร์มาเป็นระยะ อย่างการต่อต้านคัดค้านการปกครองของอังกฤษ
ครั้งแรก โดยกลุ่มปัญญาชนเมียนมาร์และพระสงค์ในปี พ.ศ. 2443 และ
ในปี พ.ศ. 2478 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นกองหน้าของ
การแผ่ขยายกิจกรรม และมีพลังในการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของชาติ
ออง ซานได้เป็นผู้น�ำนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งน�ำการประท้วงหลาย
ครั้ง

นายพลออง ซาน
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เมื่ อ เกิ ด สงครามที่ รุ น แรงกะทั น หั น ระหว่ า งฝ่ า ยพั น ธมิ ต รและ
ฝ่ายอักษะ ออง ซานเห็นโอกาสที่จะท�ำให้ประเทศมีอิสรภาพ ออง ซาน
และเพื่อนอีก 29 คน ที่รู้จักในนาม 30 สหาย ได้เดินทางไปฝึกอบรมที่
ประเทศญี่ปุ่น โดย ในปี พ.ศ. 2484 ได้กลับเมียนมาร์และเข้าร่วมต่อสู้
กับอังกฤษ โดยญีป่ นุ่ ให้สญั ญาว่าจะช่วยเมียนมาร์ให้ได้รบั การปลดปล่อย
จากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองเมียนมาร์ได้แล้วกลับไม่มีทีท่าจะให้
เมียนมาร์ประกาศเอกราช ออง ซานจึงกลับไปเจรจากับอังกฤษทีจ่ ะช่วย
รบกับญีป่ นุ่ ในปี พ.ศ. 2485 ออง ซานได้กอ่ ตัง้ องค์การสันนิบาตเสรีภาพ
แห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom
League: AFPFL) เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับๆ องค์การนี้ภายหลังได้
กลายเป็นพรรคการเมืองชื่อพรรค AFPFL

ที่มา: http://www.bloggang.com
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เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ออง ซานและพรรค AFPFL
ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้เมียนมาร์มีอิสรภาพ
ปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และเปิดให้มีการเลือกตั้งภายใต้
ประเทศเมียนมาร์ที่ยังไม่ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการจากอังกฤษ ใน
ปี พ.ศ. 2490  พรรค AFPFL ชนะการเลือกตั้ง โดยนายพลอองซานได้
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก และได้ท�ำความตกลงกับชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศว่าจะให้ชนกลุ่มน้อยแยกตัวเป็นอิสระจากการรวมตัวกันเป็น
ประเทศเมียนมาร์ได้ ภายหลังจากที่ได้รวมตัวกัน 10 ปี แต่ทว่าอยู่ใน
ต�ำแหน่งได้เพียงหนึ่งเดือนนายพลออง ซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน
ก็ได้ถูกลอบสังหารในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะเดินออกจาก
ทีป่ ระชุมสภา โดยผูบ้ งการสังหารหมูค่ รัง้ นี้ คือ นายอู ซอ อดีตสมาชิกใน
กลุ่ม 30 สหาย ตะขิ้นนุหรืออู นุได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน และมี   
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2490 โดยอังกฤษ
ได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์แต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ และใน
วันที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์
อย่างสมบูรณ์ ภายหลังจากเมียนมาร์ได้รับเอกราชแล้ว การเมืองภายใน
ประเทศก็มคี วามสับสนอยูต่ ลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ นายอู นุถกู บีบ
ให้ลาออกเมื่อ พ.ศ. 2501 ผู้น�ำเมียนมาร์คนต่อมา คือ นายพลเน วิน ซึ่ง
ได้ท�ำการปราบจลาจลและพวกนิยมซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด และได้จดั ให้มี
การเลือกตั้งทั่วประเทศใน พ.ศ. 2503 ท�ำให้นายอู นุได้กลับมาเป็น        
ผู้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภา และนายพลเน วิน
ท�ำรัฐประหารอีกครั้งในปี พ.ศ. 2505 โดยน�ำประเทศปกครองแบบ
เผด็จการสังคมนิยม ด�ำเนินนโยบายปิดประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ติดต่อกับโลกภายนอก และมีการสืบทอดระบบเผด็จการทหารต่อๆ มา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดโอกาสให้มกี ารเลือกตัง้
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นางออง ซาน ซูจีผู้
เป็นบุตรสาวของนายพลออง ซานเข้ามามีบทบาททางการเมือง และ ได้
ประกาศเป็นผูน้ �ำในการเรียกร้องอ�ำนาจของประชาชนจากรัฐบาลทหาร
และต้องการให้มกี ารปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย  นางออง
ซาน ซูจี ได้จัดตั้งพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยขึ้น เพื่อด�ำเนินการตาม
เจตนาที่ได้ตั้งปณิธานไว้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งและการต่อสู้

ในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่น่าสนใจของประเทศเมียนมาร์ เมื่อ                                     
นางอองซาน ซูจีได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งแรก
ของประเทศเมียนมาร์ แต่รัฐบาลทหารกลับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
และสัง่ กักบริเวณนางออง ซาน ซูจใี ห้อยูแ่ ต่ในบ้านของนาง และห้ามผูใ้ ด
เข้าเยี่ยมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ทั้งยังมีการสั่งคุมขังนักโทษ
ทางการเมืองหลายพันคน และมีการปราบปรามชนกลุ่มน้อย ท�ำให้เกิด
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การประณามจากทั่วโลกในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น
เหตุให้องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และประชาคมยุโรปประกาศ
คว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศเมียนมาร์
ประเทศเมี ย นมาร์ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก อาเซี ย นเมื่ อ วั น ที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) พร้อมๆ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากรัฐบาลของประเทศใน
ซีกโลกตะวันตก ซึ่งในขณะนั้นประเทศเมียนมาร์ยังคงมีปัญหาทางการ
เมือง และมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง โดยรัฐบาลทหารเมียนมาร์
ภายใต้การน�ำของนายพลซอ หม่องในนามของ “สภาฟื้นฟูกฎระเบียบ
แห่งรัฐ” หรือ “สลอร์ค” (The State Law and Order Restoration
Council: SLORC)
เมื่อถึงเวลาที่เมียนมาร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนจึงท�ำให้หลาย
ประเทศมหาอ�ำนาจฝ่ายตะวันตก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย
และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป คัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
เมียนมาร์ โดยแสดงความเห็นว่า “อาเซียนยังไม่ควรรับเมียนมาร์เข้าเป็น
สมาชิก จนกว่าสภาพทางการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
เมียนมาร์จะดีขนึ้ ” แต่เมียนมาร์เป็นประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญประเทศหนึง่
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ห รื อ ยุ ค โลก
ไร้พรมแดน ไม่วา่ จะเป็นความส�ำคัญทางด้านภูมศิ าสตร์ทมี่ พี รมแดนเป็น
ประตูเชื่อมโยงจีนและอินเดีย เมียนมาร์จึงเป็นทางผ่านของวัตถุดิบและ
สินค้าระหว่างภูมิภาคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะด้านพลังงานอันเป็นปัจจัยส�ำคัญของยุคอุตสาหกรรม และ
เป็นตลาดสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ซึง่ เป็นสินค้าส่งออกของประเทศ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ในภูมิภาค อีกทั้งเมียนมาร์ยังมีแรงงานขั้นต�่ำราคาถูก สิ่งเหล่านี้ท�ำให้
เมียนมาร์มีบทบาทส�ำคัญอันเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียนใน
การชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

นายอู นุ อดีตนายกรัฐมนตรี  และ  นายพลเน วิน ผู้น�ำระบบเบ็ดเสร็จ

นายพลเต็ง เซง นายกรัฐมนตรีเมียนมาร์
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ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลเมียนมาร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกครั้งในรอบ 20 ปี รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ได้
พยายามที่จะปรับปรุงการเมืองการปกครองในประเทศให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากขึน้ และได้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจใี ห้เป็นอิสระจาก
การกักบริเวณภายในบ้านตลอดเวลารวมเกือบ 20 ปี และเมื่อเดือน
สิงหาคมปี พ.ศ. 2554 นี้ นางออง ซาน ซูจีได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อพบกับผู้สนับสนุนทางการเมืองของเธอ
นอกจากนี้เธอยังได้พบกับผู้แทนทางการทูตจากองค์การสหประชาชาติ
และได้พบกับผู้น�ำประเทศเมียนมาร์อีกด้วย นับเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้นจากท่าทีของรัฐบาลต่อนางออง ซาน ซูจี จึงท�ำให้ทั่วโลก
จับตามองและผ่อนคลายท่าทีตามล�ำดับ
ในปี พ.ศ. 2555  เมียนมาร์ได้เปิดประเทศให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ ว
ชมเมืองหลวงแห่งใหม่ คือ “กรุงเนปิดอว์” ซึง่ ย้ายมาจากกรุงย่างกุง้ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2548 มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 7,024 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ
9 แสนคน ส�ำหรับการย้ายเมืองหลวงมายังกรุงเนปิดอว์นี้ มีผู้วิเคราะห์
ว่าเป็นเพราะต้องการตั้งเมืองหลวงในใจกลางประเทศ เพื่อยุทธศาสตร์
ทางการทหาร ซึง่ ย่างกุง้ อยูใ่ กล้ทะเลมากเกินไปและไม่สามารถแยกพืน้ ที่
ทหารออกจากประชาชนเมื่อมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาล อีกทั้งต้องการ
ท�ำตามความเชื่อจากธรรมเนียมดั้งเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนราชวงศ์ก็ต้อง
ย้ายเมืองหลวง และเพื่อเป็นการร�ำลึกถึงบูรพกษัตริย์ที่สร้างวีรกรรมอัน
ยิง่ ใหญ่ในอดีต รัฐบาลเมียนมาร์จงึ ได้สร้างอนุสาวรีย์ 3 กษัตริยเ์ มียนมาร์
ได้แก่ พระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม พระเจ้าบุเรงนองแห่งเมืองหงสาวดี
และพระเจ้าอลองพญาแห่งชเวโบ ทีร่ วบรวมเมียนมาร์เป็นปึกแผ่นกลาง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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เมืองเนปิดอว์ นอกจากนี้ ยังจ�ำลองเจดีย์ชเวดากองไว้ในเมืองอีกด้วย
ชื่อว่า “มหาเจดีย์อุปปาตะสันติ”

ที่มา: https://sites.google.com

1.1.4 ลักษณะประชากร
จากหนังสือของ UNDP ในรายงานการพัฒนามนุษย์ปี พ.ศ. 2556
กล่าวว่า  ประเทศเมียนมาร์มีประชากร 59.1 ล้านคน ซึ่งมีประชากรถึง
135 เผ่าพันธุ์ และมีหลายเชือ้ ชาติพนั ธุ์ ประกอบด้วยชาติพนั ธุห์ ลักๆ ดังนี้
คือ เมียนมาร์ร้อยละ 68 ฉานร้อยละ 9 กะเหรี่ยงร้อยละ 7 ยะไข่ร้อยละ
4 จีนร้อยละ 3 อินเดียร้อยละ 2 มอญร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 5[28]
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ที่มา: http://daweidevelopment.com

ด้านศาสนา  ประเทศเมียนมาร์เปิดเสรีภาพทางศาสนา  ประชากรมี
โอกาสเลือกศาสนาตามความศรัทธา  โดยแยกประชากรตามการนับถือ
ทางศาสนาดังนี้ พุทธร้อยละ 89 คริสต์ร้อยละ 4 (แบ๊บติสต์ร้อยละ 3
โรมันคาทอลิกร้อยละ 1) อิสลามร้อยละ 4 ผู้ที่นับถือลัทธิถือผีร้อยละ 1
และอื่นๆ ร้อยละ 2
ชาวเมียนมาร์นบั ถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ โดยประชากร
กว่าร้อยละ 89 นับถือศาสนาพุทธ ชาวเมียนมาร์เป็นผูท้ เี่ คร่งครัดในเรือ่ ง
ศาสนาพุทธมาก และมีความเชือ่ ในเรือ่ งการท�ำบุญอย่างมาก โดยจะแบ่ง
เงินรายได้เกือบครึง่ หนึง่ ไว้ท�ำบุญ จะเห็นได้จากทีเ่ มียนมาร์มวี ดั และเจดีย์
เป็นจ�ำนวนมาก มีผู้คนเดินทางไปท�ำบุญที่วัดและไปไหว้เจดีย์ต่างๆ
ทุกวัน โดยไม่ค�ำนึงว่าต้องเป็นวันพระหรือวันส�ำคัญทางศาสนาเท่านัน้ จึง
จะไปวัด เมียนมาร์บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติใน
พ.ศ. 2517
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ที่มา: http://aec.ditp.go.th

ส่วนด้านภาษา  นอกจากมีภาษาเมียนมาร์เป็นภาษาทางการแล้ว
เมียนมาร์ยงั มีภาษาหลักทีใ่ ช้พดู กันในประเทศอีกถึง 18 ภาษา มากน้อย
ตามชนชาติต่างๆ ซึ่งมีดังนี้ ภาษาเมียนมาร์ (ภาษาทางการ) ภาษา
ไทใหญ่ (ฉาน) ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอารากัน (ยะไข่) ภาษามอญ ภาษา
ปะหล่อง ภาษาปลัง (ปะลัง) ภาษาปะรวก และภาษาว้า  ภาษาจิงผ่อ
(กะฉิน่ ) และภาษาอาข่า ภาษาไทลือ้ ภาษาไทขึน ภาษาไทค�ำตี่ ภาษาม้ง
และภาษาเย้า (เมี่ยน) ภาษามอเกน และภาษามาเลย์

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
เมียนมาร์ถกู ธนาคารโลกจัดประเภทให้อยูใ่ นกลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา
มากที่สุด (Least Developed Country) แต่เมียนมาร์ก็เป็นประเทศที่
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ อีก
ทั้งยังมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล
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รวมทั้งเป็นแหล่งส�ำคัญที่มีหยก ไข่มุก และอัญมณีต่างๆ อีกมาก
นอกจากนีก้ ารเป็นประเทศขนาดใหญ่ทมี่ ปี ระชากรจ�ำนวนมาก และ
มีต้นทุนค่าแรงงานที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศไทย มาเลเซีย หรือ
สิงคโปร์ เมียนมาร์จึงเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุน
เมียนมาร์ได้เริม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก พ.ศ. 2535-2538 โดย
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ
7.5 และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 พ.ศ.2539-2543 อัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
8.5 ส�ำหรับในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2548 อัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.5 แผนพัฒนา
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549-2553 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติอยู่ที่ร้อยละ 8 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ด�ำเนินนโยบายระบบ
เศรษฐกิจเสรี โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิต การจัดการ
รวมทั้งได้เปิดประเทศให้มีการค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งดูได้จากสถิติการ

ที่มา : http://aseanwatch.org
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ค้าขายกับต่างประเทศของเมียนมาร์ พบว่ามีมลู ค่าการค้าเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 มีมลู ค่าการค้ารวม
ถึง 28,035.8 ล้านจั๊ด ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 มีมูลค่า
สูงขึ้นถึง 3 เท่าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 คือ มีมูลค่าสูงถึง
84,615.2 ล้านจั๊ด โดยเฉพาะการค้ากับไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  โดย
ค�ำนวณจากสถิตปิ ี พ.ศ. 2551-2553 โดยมีมลู ค่าเฉลีย่ ปีละ 149,270.45
ล้านจั๊ด และไทยขาดดุลการค้าเมียนมาร์เฉลี่ยปีละ 45,081.92 ล้านจั๊ด
ทั้งนี้การลงทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอยู่ในประเภทพลังงาน
นํา้ มันและก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ทัง้ สองประเภทนีเ้ ป็นการลงทุน
จากต่างชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุด ประเทศเมียนมาร์พยายามอย่างยิ่งที่จะ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เพือ่ ทีจ่ ะเข้ามาท�ำให้เกิดการพัฒนาประเทศ
โดยได้เริ่มมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ใช้กันมาเกือบร้อยปี และ
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มีการออกกฎหมายด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ๆ ให้มีความทันสมัยและ
เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น
สินค้าส่งออก
สินค้าส่งออกหลักของประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ สินค้าขัน้ ปฐมภูมิ และ
วัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก เสื้อผ้า ถั่ว ไม้เนื้อแข็ง
และแร่ธาตุ เป็นต้น
สินค้าน�ำเข้า
สินค้าน�ำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทุติยภูมิ อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์
ขนส่งที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  น�้ำมันปิโตรเลียม เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า  และ
ยารักษาโรค เป็นต้น

การน�ำเข้าเครื่องมือด้านก่อสร้าง
ที่มา: innnews.co.th
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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เมืองส�ำคัญและสินค้าที่ส�ำคัญ[14]
เมือง

ข้อมูลจ�ำเพาะสินค้าและบริการที่ส�ำคัญ

1. นครเนปิดอว์

นครหลวงแห่งใหม่กอ่ ตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552
เป็นทีอ่ ยูข่ องหน่วยราชการส�ำคัญทัง้ หมด
อยู่ระหว่างเปลี่ยนถ่ายสถานที่ส�ำคัญ
มาจากเมืองย่างกุ้ง
อดีตเมืองหลวงมีความส�ำคัญในการ
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและกระจาย
สินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ
นอกจากนี้ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและการส่งออกไม้สัก
อีกด้วย ย่างกุ้งมีเขตนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
มากกว่าเมืองอื่นในประเทศ
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการ
ผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้าน
อาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบันฝึกอบรม
วิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

2. กรุงย่างกุ้ง
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เมือง

3. เมืองหงสาวดี

4. เมืองท่าตอน

5. เมืองเมาะ
		 ละแหม่ง
6. เมืองเมียวดี

ข้อมูลจ�ำเพาะสินค้าและบริการที่ส�ำคัญ
อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิตของ
ช�ำร่วย และสิ่งประดิษฐ์ที่ท�ำจากไม้
เป็นต้น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม อุตสาหกรรมที่น่า
ลงทุน ได้แก่ โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว
ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ และร้านท�ำผม
เป็นเมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของ
สหภาพเมียนมาร์ที่มีประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเก่าแก่ อุตสาหกรรมที่
น่าลงทุน ได้แก่ ประมง และการ
แปรรูปสินค้าทางทะเล
เป็นเมืองตากอากาศชายทะเล
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และธุรกิจท่องเที่ยว
ปัจจุบันเป็นเมืองการค้าชายแดนติด
กับอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็น
เมืองส�ำคัญในการกระจายสินค้าจาก
ประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆ ของ
สหภาพเมียนมาร์ อุตสาหกรรมที่น่า
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

29

เมือง

7. เกาะสอง

8. เมืองพุกาม

9. เมืองพีนอูหวิ่น

30

ข้อมูลจ�ำเพาะสินค้าและบริการที่ส�ำคัญ
ลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร
และอัญมณี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่ง
เสริมสุขภาพ เหมาะแก่การท�ำประมง แต่
ปัจจุบันมีปัญหาการยกเลิกสัมปทานใน
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งหากมีการเจรจาหา
ข้อยุติก็จะเป็นโอกาสต่อไปในอนาคต
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่อง
เที่ยว ประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญของ
เมียนมาร์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดินแดน
แห่งเจดีย์หมื่นองค์” ซึ่งปัจจุบันองค์การ
ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดก
โลก “World Heritage Sites” สามารถ
เทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี และจะงดงามมากทีส่ ดุ
ในช่วงฤดูฝน อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน
ได้แก่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว เช่น โรงแรม รีสอร์ท
และสนามกอล์ฟ
ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของมัณฑะเลย์มี
พื้นที่ที่เหมาะสมแก่การท�ำการเกษตร

เมือง

10.เมืองตานต่วย

11.เมืองมัณฑะเลย์

ข้อมูลจ�ำเพาะสินค้าและบริการที่ส�ำคัญ
โดยเฉพาะพืชที่ปลูกบนพื้นที่ที่สูงกว่า
ระดับนำ�้ ทะเลประมาณ 4,000 เมตร เช่น
กาแฟ เนื่องจากสภาพอากาศที่ดี คล้าย
ยุโรป จึงเหมาะแก่การปลูกพืชผัก ผลไม้
โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม อุตสาหกรรม
ที่น่าลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีเ่ กีย่ วกับ
พืชผลทางการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว
และร้านอาหาร
อยู่ริมฝั่งอ่าวเบงกอลและมีหาดงาปาลี
(Ngapali) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของสหภาพเมียนมาร์
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และรีสอร์ท
เมืองใหญ่อันดับสองที่เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของเขตสหภาพเมียนมาร์   
ตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉิน่ และรัฐฉาน) และ
เป็นเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน
เป็นเมืองที่ชาวเมียนมาร์ มีตลาดเซโจซึ่ง
เป็นศูนย์กลางการค้าทางตอนใต้ของเมือง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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เมื
เมือองง

ข้ข้ออมูมูลลจ�ำเพาะสิ
จ�ำเพาะสินนค้ค้าาและบริ
และบริกการที
ารที่ส่ส�ำคั
�ำคัญ
ญ
เป็นย่านงานศิลปหัตถกรรม ทั้งงานภาพ
งานแกะสลัก การสร้างสถูปเจดีย์ การท�ำ
แผ่นทองค�ำเปลว งานหล่อที่มีฝีมือการ
ผลิตตามแบบวิธีโบราณด้วยทอง เงิน
หินอ่อน สิ่วเส้นด้าย และหูกทอผ้า 
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ได้แก่
ธุรกิจท่อง เที่ยว และหัตถกรรม

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
จากรัฐธรรมนูญการปกครองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ปี
พ.ศ. 2551 (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008) ได้ให้ความส�ำคัญเรื่องความมั่นคงและสถานะทางอ�ำนาจ
ของผู้น�ำทางทหารที่ได้ผ่อนคลายอ�ำนาจทางการเมืองให้ประชาชนโดย
การเลือกตั้ง แต่ก็ยังคงแฝงความคิดต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ดูได้ตั้งแต่
เรือ่ งโครงสร้างรัฐ (State Structure) ทีอ่ ยูใ่ นหมวดทีส่ องของรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปกครองของเมียนมาร์ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของ
ประเทศและหัวหน้ารัฐบาล มีรัฐสภาประกอบด้วย สภาสูง หรือ Upper
House ซึ่งเป็นผู้แทนจากสภาชาติพันธ์ สภาประชาชน หรือ Lower
House และสภาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
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ที่มา: ttps://www.google.co.th

เมียนมาร์มกี รุงเนปิดอว์เป็นเมืองหลวง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
7 รัฐ (State) ส�ำหรับรัฐที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ประกอบ
ด้วย
1) รัฐชิน (Chin) เมืองเอก คือ ฮะคา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาร์ มีพรมแดนด้านทิศเหนือและตะวันตกติดกับประเทศ
อินเดีย รัฐชินยังมีพรมแดนติดกับรัฐยะไข่ เขตสกาย เขตมะกวย มี
ประชากรราว 465,361 คน มีพนื้ ทีป่ า่ ไม้อยูป่ ระมาณ 1 ล้านไร่ (400,000
เอเคอร์) ส่วนใหญ่เป็นป่าสน ประชากรในรัฐนี้ท�ำการเกษตรเป็นหลัก
ผลผลิตที่ส�ำคัญ คือ ข้าวโพด ถั่วทุกชนิด มันฝรั่ง ดอกทานตะวัน ฝ้าย
อ้อย ยาสูบ กาแฟ ส้ม และแอปเปิ้ล ประเพณีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
รัฐชิน คือ งานประจ�ำชาติของชาวนากะ (นาคา)
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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2) รัฐคะฉิ่น (Kachin) เมืองเอก คือ มิตจีนา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด
ของประเทศเมียนมาร์ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน รัฐฉาน และเขต
สกาย มีประชากรราว 1.2 ล้านคน สภาพอากาศทางใต้ของรัฐจะอบอุ่น
กว่าทางเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทางเหนือของรัฐเป็นภูเขาสูง
ที่มีหิมะปกคลุม ท�ำให้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นอกจากนี้รัฐคะฉิ่น
ยังเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าโสร่ง ทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อผ้า
และลวดลาย นอกจากนีย้ งั มีงานประเพณีทมี่ ชี อื่ เสียง คือ งานคะฉิน่ มะโน
หรือ งานจีนโป้ ซึ่งจัดขึ้นราวปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ทุกคนจะ
พร้อมใจกันแต่งกายสวยงาม จุดไฟ พร้อมทัง้ เต้นระบ�ำกันอย่างสนุกสนาน
3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) เมืองเอก คือ ปะอาน มีพรมแดนติดกับ
รัฐฉาน กะยา  เมืองตองอู สะเทิม เมาะละแหม่ง และอ�ำเภอแม่สอด
ประเทศไทย แม่น�้ำที่ส�ำคัญในรัฐนี้ คือ แม่น�้ำสาละวิน มีประชากรทั้งสิ้น
1.5 ล้านคน มีประเพณีการเต้นระบ�ำหมู่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะเต้นกันในวัน
ขึ้ น ปี ใ หม่ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ส�ำคั ญ ในรั ฐ นี้ คื อ ภู เขาชะเวกาบิ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญคือ เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง ดีบุก และถ่านหิน
4) รัฐคะยา (Kayah) (กะเหรี่ยงแดง) เมืองเอก คือ หลอยก่อ ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับไทย และ
ทางใต้ติดกับรัฐกะเหรี่ยง มีประชากรราว 240,000 คน มีเหมืองแร่
วุลเฟรม ดีบุก และดินสีแดงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญ ทั้งนี้
ยังเป็นรัฐที่ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนประเทศมาตั้งแต่สมัยอังกฤษจนถึง
ปัจจุบัน โดยแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส�ำคัญในรัฐนี้ คือ บริเวณน�้ำตกโลปิตะ
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(ใกล้กับน�้ำตกทีลอซูของไทย) นอกจากนี้ มีการกล่าวถึง รัฐคะยาใน
วรรณกรรมพื้นบ้านของเชียงใหม่เรื่อง นางมโนห์รากับพระสุธน ว่าเป็น
ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ข องนางมโนห์ ร า  และยั ง กล่ า วถึ ง น�้ ำ ตกเจ็ ด ชั้ น ในรั ฐ คะยา 
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่เล่นน�้ำของนางมโนห์ราก่อนถูกพระสุธน จับตัวไป

5) รัฐมอญ (Mon) เมืองเอก คือ มะละแหม่ง มีพรมแดนด้าน
ตะวันออกติดกับรัฐกะเหรีย่ งและประเทศไทย หงสาวดีดา้ นเหนือติดเขต
ปกครองหงสาวดี ด้านใต้ตดิ เขตปกครองตะนาวศรี ส่วนด้านตะวันตกติด
กับทะเลอันดามัน และอ่าวเมาะตะมะ ประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐนี้ คือ
ชาวมอญ ซึ่งเป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งในเมียนมาร์ ชาวมอญ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ พุทธสถานที่ส�ำคัญและมีชื่อเสียงในรัฐนี้ก็คือ
พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระเจดีย์ไจ้เที่ยว
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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6) รัฐยะไข่ (Rakhine) เมืองเอก คือ ซิตตเว เป็นรัฐเก่าแก่ที่สุดรัฐ
หนึง่ ในเมียนมาร์ มีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของประเทศ
ติดกับรัฐฉิ่น เขตมะกวย เขตหงสาวดี และเขตอิระวดี นอกจากนี้ยังมี
พรมแดนติดอ่าวเบงกอลและบังคลาเทศอีกด้วย รัฐยะไข่เป็นเขตมรสุม
เนือ่ งจากเป็นรัฐทีม่ ฝี นตกชุก มีประชากรราว 2.6 ล้านคน ส่วนใหญ่นยิ ม
อาศัยบริเวณหุบเขาและทะเล ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม รัฐยะไข่มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ส�ำคัญ คือ พระมหามุนี
พระพุ ท ธรู ป องค์ แรกของพุ ท ธศาสนา  ซึ่ ง ตามต�ำนานกล่ า วไว้ ว ่ า
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงประทั บ เป็ น แบบให้ ช ่ า งหล่ อ ก่ อ นจะอั ญ เชิ ญ องค์
พระพุทธรูปทีห่ ล่อเสร็จแล้วไปประดิษฐาน ณ วัดมหามุนี เมืองมัณฑะเลย์
ปัจจุบันคือพระมหามุนี พระพุทธรูปทองค�ำเนื้อนิ่มที่เป็นที่รู้จักกันดี
ส่วนพระมหามุนีองค์ต้นแบบนั้นยังคงประดิษฐานอยู่ที่ยะไข่ตราบถึง
ปัจจุบัน
7) รัฐฉาน หรือ รัฐไทใหญ่ (Shan) เมืองเอก คือ ตองยี ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของประเทศ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ลาว และไทย
รวมถึงรัฐกะฉิ่นและรัฐกะยา  เขตสกาย เขตมัณฑะเลย์ มีประชากรราว
4.7 ล้านคน รัฐฉานเป็นรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มาก
ที่สุด มีชนเผ่าอยู่รวมกันมากมายกว่า  80 ชาติพันธุ์ ท�ำให้มีภาษาถิ่น
มากมายตามไปด้วย ทะเลสาบกลางหุบเขามีระดับความสูงกว่าห้าพันฟุต
เหนือระดับน�ำ้ ทะเล การด�ำรงชีวติ ของชาวบ้านในทะเลสาบอาศัยนำ�้ เป็น
หลัก ไม่วา่ จะเป็นบ้านหรือสวนมะเขือเทศ ทีท่ �ำกินต่างก็ลอยอยูเ่ หนือน�ำ้
ทั้งสิ้น นอกจากนี้การพายเรือในทะเลสาบก็พายด้วยขาไม่ใช้มือพายเช่น
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ที่อื่นๆ นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอินตา ชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่ง
ของทะเลสาบอิ น เลแห่ ง นี้ วั ด ที่ ส�ำคั ญ ในทะเลสาบอิ น เล ได้ แ ก่
วัดพองดอว์อู ซึ่งประดิษฐานพระบัวเข็มห้าองค์ ซึ่งมีประวัติและต�ำนาน
ของความศักดิ์สิทธิ์มากว่าเก้าร้อยปีตั้งแต่สมัยพุกาม วัดงาแพชอง
วัดทีเ่ จ้าฟ้าไทยใหญ่สร้างถวาย ภายในเป็นทีร่ วบรวมบัลลังก์พระพุทธรูป
ท�ำด้วยไม้สักแกะสลัก ฝีมือละเอียดงดงามมาก นอกจากนี้มีโรงงาน
ทอผ้าไหมอินเล ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ 7 เขต
(Division) ส�ำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายเมียนมาร์
ประกอบด้วย

(1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady) เมืองเอก คือ พะสิม ตั้งอยู่ทางตอน
ใต้ของที่ราบภาคกลาง มีพรมแดนทางเหนือติดกับเขตปกครองหงสาวดี
และ ย่างกุ้ง มีภูมิอากาศแบบมรสุม เขตปกครองอิระวดีมีประชากรราว
6.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์ กะเหรี่ยง และยะไข่ ป่าไม้
ส่วนใหญ่ในเขตนี้อยู่ในเขตภูเขาสูง ผลผลิตอื่นนอกจากข้าว คือ ข้าวโพด
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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งา ถัว่ ลิสง และถัว่ ต่างๆ งานประเพณีทางศาสนาทีส่ �ำคัญ คือ งานประจ�ำ
ปีของพระเจดีย์มอตินซุนบริเวณแหลมเนเกรในมหาสมุทรอินเดีย
(2) เขตพะโค (Bago) หรือ เมืองหงสาวดี เมืองเอก คือ พะโค มี
ประชากรประมาณ 5 ล้านคน ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเมียนมาร์
ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ ต่อมา
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยึดครองได้และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอํานาจของ
ราชวงศ์ตองอู หงสาวดีเจริญรุง่ เรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง
เนื่องจากพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ชื่อ กัมโพชธานี ซึ่ง
นับเป็นพระราชวังใหญ่โต สร้างโดยเกณฑ์ขา้ ทาสจากเมืองขึน้ ต่างๆ โดย
หนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ด้วย จนถึงสมัยพระเจ้า
นันทบุเรงที่เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอูและเผาทําลายหงสาวดี
หลั ง จากนั้ น ไม่ น านเมื อ งอั ง วะก็ ก ลายเป็ น เมื อ งหลวงของประเทศ
เมียนมาร์โดยสมบูรณ์ ปัจจุบนั หงสาวดีเป็นเมืองทีท่ ํารายได้ให้แก่ประเทศ
เมียนมาร์ดว้ ยความทีเ่ ป็นเมืองท่องเทีย่ ว มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
และศิลปะวัฒนธรรม โบราณสถานที่สําคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ชเวมอดอว์
(พระธาตุมุเตา) พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เป็นต้น
(3) เขตมาเกว (Magway) เมืองเอก คือ มาเกว ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย มีอากาศร้อน อยู่ติด
กับเขตปกครองมัณฑะเลย์ หงสาวดี รัฐยะไข่ และฉิ่น มีประชากรราว 4
ล้านคน ส่วนใหญ่ คือ เมียนมาร์ ฉิ่น ยะไข่ คะฉิ่น และฉาน อุตสาหกรรม
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ที่ส�ำคัญในเขตนี้ คือ โรงงานปูนซีเมนต์ ยาสูบ เหล็ก สถานที่ท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญคือโบราณสถานวิษณุ ซึง่ มีการขุดพบเครือ่ งประดับท�ำด้วยทองค�ำ 
ลูกปัดสมัยศรีเกษตร

ที่มา: http://www.qetour.com

(4) เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) เมืองเอก คือ มัณฑะเลย์ พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขามัณฑะเลย์เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง
เขตนี้มีพรมแดนติดกับเขตปกครองสกาย หงสาวดี มะกวย และรัฐฉาน
รัฐกะเหรี่ยง มีประชากรราว 6 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเมียนมาร์และ
ไทยใหญ่ ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมจ�ำพวก
ชา  กาแฟ ดอกไม้เมืองหนาว พลับ องุ่น เกาลัด นอกจากนี้ยังมีป่าไม้
เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า  ไม้ประดู่ นอกจากนี้ยังมีเหมืองทับทิม ไพลิน หยก
และยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเมืองมัณฑะเลย์เคยเป็น
อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าที่ส�ำคัญ สถานที่ที่ควรไปชม คือ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิมแทนที่
พระราชวังเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย วัดชะเวจองดอว์ วัดไม้สัก ซึ่งช่าง
บรรจงแกะสลักไว้อย่างงดงาม ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราชเมียนมาร์ วัดกุโสดอว์ วัดซึ่งมีพระไตรปิฎกสลักบนหินอ่อน
729 หลัก ได้รับสมญานามว่าเป็นสมุดหินเล่มใหญ่ หากมามัณฑะเลย์
แล้วต้องไปชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี พระพุทธรูปทองค�ำเนื้อนิ่ม
คู่บ้านคู่เมืองมัณฑะเลย์ พิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงปฏิบัติสืบทอดกันมา
ช้ า นานนั บ พั น ปี โดยเจ้ า อาวาสผู ้ ท�ำหน้ า ที่ ล ้ า งพระพั ก ตร์ จ ะได้ รั บ
การคัดเลือกมาจากเจ้าอาวาสทั่วประเทศให้เป็นผู้กระท�ำพิธีนี้ โดยพิธี
จะเริ่มในเวลา 05.00 น.ของทุกวัน
(5) เขตสะกาย (Sagaing) เมืองเอก คือ สะกาย ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีพรมแดนติดกับรัฐกะฉิ่น ฉาน เขตปกครอง
มัณฑะเลย์ มะกวย และประเทศอินเดีย มีพลเมืองราว 1 ล้านคน รัฐนี้
ท�ำการเกษตรเป็นหลักมีเขื่อนกาโบและคลองชลประทานคอยส่งน�้ำ 
ผลผลิตที่ส�ำคัญของเขตนี้ คือ ไม้สัก ไม้ทานาคา น�้ำผึ้ง หวาย และไม้ไผ่
นอกจากนี้ ศู น ย์ ก ลางทางพุ ท ธศาสนาที่ ส�ำคั ญ ก็ อ ยู ่ ที่ เขตปกครอง
สะกายนี้ด้วย ประเพณีที่ส�ำคัญของเขตสะกายคือ พิธีการถวายข้าว ณ
พระเจดีย์ปาดาเมีย เป็นพิธีประจ�ำปีที่ส�ำคัญ
(6) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) เมืองเอก คือ ทวาย มีพรมแดน
ด้านทิศใต้และตะวันออกติดกับทะเลอันดามัน มีประชากรราว 1.2 ล้าน
คน เนือ่ งด้วยภูมปิ ระเทศของรัฐนีเ้ ป็นชายฝัง่ ทะเล ประชากรจึงท�ำอาชีพ
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ประมงเป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะพันธุห์ อยนางรม รวมไปถึงการผลิตไข่มกุ
ที่มีคุณภาพ มีรังนก ดีบุก และทรายเพื่อการผลิตแก้ว

พระเจดีย์ชะเวดากอง

(7) เขตย่างกุ้ง (Yangon) เมืองเอก คือ ย่างกุ้ง อยู่บริเวณที่ราบ
ภาคกลางค่อนไปทางใต้ มีพรมแดนติดกับอ่าวเมาะตะมะ เขตปกครอง
หงสาวดี และเขตปกครองอิระวดี ภูมอิ าศร้อนชืน้ มีประชากรราว 5 ล้าน
คน เมืองหลวงของเขตปกครองนี้ คือ เมืองย่างกุ้ง ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศเมี ย นมาร์ ด ้ ว ย ย่ า งกุ ้ ง เป็ น ที่ อ ยู ่ ข องที่ ท�ำการรั ฐ บาล
มหาวิทยาลัย โรงงาน อุตสาหกรรมศูนย์กลางธุรกิจการค้า  ศูนย์กลาง
คมนาคม และที่ส�ำคัญที่สุด พระเจดีย์ชะเวดากอง พระเจดีย์ทองค�ำ
สัญลักษณ์ประเทศเมียนมาร์ก็อยู่ที่เขตปกครองย่างกุ้ง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ที่มา: http://www.2by4travel.com

ในโครงสร้างรัฐหรือเขตการปกครองต่างก็มีโครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นฐานรากรองรับการบริหารจัดการเหมือนๆ กันทั้ง 14 เขต
การปกครอง ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. อ�ำเภอ (ขะหย่าย) ปัจจุบันมี 64 ขะหย่าย
2. ต�ำบล (มโยะแหน่) ปัจจุบันมี 324 มโยะแหน่
3. หมู่บ้าน (ย-หว่า หรือ เจ-ย-หว่า) ปัจจุบันมี 13,747 ย-หว่า
เขตชุมชนเมืองที่มีเทศบาลหรือสุขาภิบาล (ยะแกวะ ซึ่งอาจแปลว่า 
ย่าน หรือเขต) ในปัจจุบันมี 2,470 ยะแกวะ
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1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของเมียนมาร์ แม้ได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย แต่ก็มี
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง อย่างวัฒนธรรมมอญที่อยู่คู่
เมียนมาร์มาช้านาน ศิลปะของเมียนมาร์ยังได้รับอิทธิพลจากวรรณคดี
และพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตัง้ แต่ครัง้ โบราณ ชาวเมียนมาร์เป็น
ชนชาติที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่สั่งสมมา
แต่อดีต การยึดมั่นในคุณค่าของอดีตเช่นนี้ท�ำให้ชาวเมียนมาร์ยังคง
ด�ำเนินชีวิตตามแบบที่เคยยึดถือแต่โบราณ โดยเฉพาะในเรื่องจริยธรรม
การนับถือศาสนา และการปฏิบตั ติ ามประเพณีทไี่ ด้รบั การสืบทอดต่อกัน
มา
การด�ำเนินชีวิต สังคมของชาวเมียนมาร์เป็นสังคมที่ให้ความส�ำคัญ
กับระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์เป็นอย่างยิ่ง สถานภาพของชายจะ
สูงกว่าหญิง แต่ขณะเดียวกันเมือ่ หญิงแต่งงานแล้วก็สามารถขอหย่าจาก
สามีได้ เมื่อหย่าแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่เหมือนเดิม ในช่วงวัย
แต่งงานมักจะแต่งงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย พิธแี ต่งงานเรียบง่ายไม่ตอ้ งมีพธิ ี
ทางศาสนาหรือทางโลก มีแต่การจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชน์ใน
การแบ่งสินสมรส หญิงชาวเมียนมาร์จะได้รบั สิทธิตามกฎหมายทัดเทียม
ชาย แม้ว่าสถานภาพอื่นๆ ทางสังคมจะด้อยกว่าก็ตาม แต่กฎหมาย
ของเมียนมาร์ก็คุ้มครองสิทธิของสตรีอย่างมาก ตลอดช่วงชีวิตของ
ชาวเมียนมาร์ได้ยึดมั่นอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
สื บ ทอดมาจากอดี ต แม้ ใ นช่ ว งการตกเป็ น อาณานิ ค มของอั ง กฤษ
ชาวอังกฤษพยายามจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ชาวเมียนมาร์มีโลกทัศน์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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แบบสมัยใหม่ แต่ชาวเมียนมาร์ก็ยังคงพึงพอใจที่จะด�ำเนินชีวิตอยู่ใน
ค่านิยมแบบเดิม เช่น การแต่งกายซึ่งสะท้อนให้เห็นความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเมียนมาร์ของตนอย่างเห็นได้ชดั ชาวเมียนมาร์ทงั้ หญิงและชาย
นิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า “ลองยี” (Longeje) ส่วนการแต่งกายแบบโบราณ
เรียกว่า “ลุนตยาอชิก” แต่ในปัจจุบนั มีการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ
มาหลากหลายรูปแบบ เช่น การแต่งกาย ดนตรี ฯลฯ
นอกจากนี้ประเพณีพื้นเมืองเมียนมาร์นับได้ว่าเป็นสังคมที่แทบหยุด
กาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงด้วยการปิดประเทศมานานกว่า  3
ทศวรรษ สังคมเมียนมาร์อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นความเป็นอยู่แบบพอมีพอกินและพึ่งพาตนเอง
สิ่งจ�ำเป็นจึงมีเพียงแค่ปัจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์จึงมีความเรียบง่าย
เมียนมาร์มีงานประเพณีของแต่ละเดือนในรอบปี เรียกว่า  “แซะนะล่ะ
หย่าตี่บะแว” หรือประเพณีสิบสองเดือน ที่ยังคงสืบทอดงานประเพณี
สิบสองเดือนไว้ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง และเพื่อความ
เข้าใจ ต้องทราบว่า เดือน 1 ของเมียนมาร์เท่ากับเดือน 5 ของไทย และ
เดือน 12 ไทยเท่ากับเดือน 8 เมียนมาร์ ประเพณีสิบสองเดือนของ
เมียนมาร์เป็นดังนี้ [4a]
• เดือนหนึง่ เรียกว่า เดือนดะกู (มี.ค. - เม.ย.) เป็นเดือนเริม่ ศักราช
ใหม่ และเป็นเดือนต้นฤดูร้อน มีงานฉลองสงกรานต์เป็นงานฉลองวัน
ส่งท้ายปีเก่าและย่างสู่ปีใหม่ ชาวเมียนมาร์ถือว่างานสงกรานต์เป็น
ประเพณียิ่งใหญ่ในรอบปี เรียกว่า  ธิงจัน (Thingyan) มีการเล่นสาดน�้ำ
ตลอด 5 วัน ชาวเมียนมาร์ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นวันมงคล จึงนิยมเข้าวัด
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รักษาศีล ช่วยกวาดลานวัดและลานเจดีย์ สรงน�้ำพระพุทธและเจดีย์
รดน�้ำด�ำหัวพ่อ แม่ ปู่ ย่า  ตา ยาย ตลอดจนครูบาอาจารย์ และสระผม
ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยน�้ำส้มป่อย งดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต บ้างสร้างกุศลด้วย
การปล่อยวัว ควาย และปลา เมื่อสิ้นวันสงกรานต์ ชาวเมียนมาร์จะนิยม
จัดงานบวชเณรให้บุตรและจัดงานเจาะหูให้ธิดา  จะพบเห็นขบวนแห่
ลูกแก้วและลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานองค์เจดีย์ ตามวัดต่างๆ
จึงมีสามเณรบวชใหม่อยู่กันเต็มแทบทุกวัน

ธิงจัน ประเพณีสงกรานต์ในเมียนมาร์
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• เดือนสอง เรียกว่า เดือนกะโส่ง (เม.ย. - พ.ค.) เมียนมาร์มสี �ำนวน
ว่า “ดะกูนำ�้ ลง กะโส่งนำ�้ แล้ง” เดือนกะโส่งจึงเป็นเดือนทีแ่ ห้งแล้ง ภาวะ
อากาศในเดือนนีอ้ อกจะร้อนอบอ้าวกว่าเดือนอืน่ ๆ ชาวพุทธเมียนมาร์จงึ
จัดงานรดน�้ำต้นโพธิ์กันในวันเพ็ญของเดือนกะโส่ง และถืออีกว่าวันนี้
ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมียนมาร์
ได้ก�ำหนดเรียกวันดังกล่าวว่า  “วันพุทธะ” ในวันนี้ชาวพุทธเมียนมาร์
จะนิยมปฏิบัติบูชาตามวัดและเจดีย์ ด้วยการรักษาศีลและเจริญภาวนา 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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เดือนกะโส่งนับเป็นเดือนที่ฝนเริ่มตั้งเค้า  ชาวนาจะเริ่มลงนาเพื่อเตรียม
พื้นที่เพาะปลูก
• เดือนสาม เรียกว่า เดือนนะโหย่ง (พ.ค.- มิ.ย.) เดือนนี้เป็นเดือน
เริม่ การเพาะปลูก ฝนฟ้าเริม่ ส่อเค้าและโปรยปราย อากาศเริม่ คลายร้อน
ต้นไม้ใบหญ้าเริม่ แตกยอด โรงเรียนต่างเริม่ เทอมใหม่หลังจากปิดภาคฤดู
ร้อน เดือนนะโหย่งจึงนับเป็นเดือนเริ่มชีวิตใหม่หลังจากผ่านร้อนผ่าน
หนาวมาหลายเดือน ในสมัยราชวงศ์เคยจัดพิธีแรกนาขวัญในเดือนนี้
เมียนมาร์เรียกพิธีนี้ว่า “งานมงคลไถนา”
• เดือนสี่ เรียกว่า เดือนหว่าโส่ (มิ.ย.- ก.ค.) ถือเป็นเดือนส�ำคัญทาง
พุทธศาสนา ด้วยเป็นเดือนเข้าพรรษา เมียนมาร์ก�ำหนดให้วันเพ็ญเดือน
หว่าโส่เป็นวันธรรมจักรเพื่อน้อมร�ำลึกวันปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถัดจากวันธรรมจักร คือ วันแรม 1 ค�่ำของเดือนหว่าโส่
จะเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจ�ำพรรษาในเดือนนี้สาวๆ เมียนมาร์ในหมู่บ้าน
มักจะจับกลุ่มออกหาดอกเข้าพรรษา  ซึ่งขึ้นอยู่ตามชายป่าใกล้หมู่บ้าน
เพื่อน�ำมาบูชาพุทธเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีการถวายจีวรและเทียนที่วัด มี
กิจกรรมส�ำคัญคืองานบวชพระ ด้วยถือว่าวันเพ็ญเดือนหว่าโส่นั้น เป็น
วันที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้กับเบญจวัคคี ฤดูฝนจะเริ่มในเดือนหว่าโส่
และในเดือนหว่าโส่นี้ยังเป็นเดือนลงนาปลูกข้าว เล่ากันว่าชาวนาจะ
ลงแขกปักด�ำข้าวในนาพร้อมกับขับเพลงกันก้องท้องทุ่งนา
• เดือนห้า เรียกว่า  เดือนหว่าข่อง (ก.ค.-ส.ค.) เป็นเดือนกลางพรรษา  และเป็ น เดื อ นที่ มี ง านบุ ญ สลากภั ต เมี ย นมาร์ เ รี ย กว่ า 
“สะเยดั่งบแว” แต่เดิมใช้การจับติ้ว ภายหลังหันมาใช้กระดาษม้วนเป็น
สลาก ปัจจุบันการจัดงานบุญสลากภัตกล่าวถึงกันน้อยลง แต่กลับมีงาน
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ที่เด่นดังระดับประเทศขึ้นมาแทน คืองานบูชาผีนัตที่หมู่บ้านต่องปะโยง
ณ ชานเมืองมัณฑะเลย์ เดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนมักตกหนักกว่าเดือนอื่น
• เดือนหก เรียกว่า เดือนต่อดะลีง (ส.ค.- ก.ย.) เป็นเดือนน�้ำหลาก
น�้ำตามแม่น�้ำล�ำคลองจะขึ้นเอ่อเต็มตลิ่ง หลายท้องถิ่นจะจัดงานแข่งเรือ
กันอย่างสนุกสนาน และในเดือนนีเ้ ช่นกันจะพบเห็นแพซุงล่องตามล�ำน�ำ้
เป็ น ทิ ว แถว โดยเฉพาะในแม่ น�้ ำ อิ ร ะวดี แพซุ ง จะล่ อ งจากเหนื อ สู ่
ปลายทาง ณ ท่าน�้ำเมืองย่างกุ้ง และเดือนนี้อีกเช่นกันที่ชาวประมง
จะเริ่มลงอวนจับปลา ด้วยเป็นเดือนที่มีปลาชุกชุมเป็นพิเศษ
• เดื อ นเจ็ ด เรี ย กว่ า  เดื อ นดะดี ง จุ ๊ ต (ก.ย.-ต.ค.) ในวั น เพ็ ญ
ของเดือนนีจ้ ะมีการท�ำปวารณาในหมูข่ องพระสงฆ์ วันนีเ้ ป็นวันอภิธรรม
ด้วยเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่
ทรงเทศนาพระอภิธรรมตลอด 3 เดือนในพรรษาที่ผ่านมา  ชาวพุทธ
จะจัดงานจุดประทีปเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้า  ต่อจากวันอภิธรรม
จะเป็นวันออกจากพรรษา  ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค�่ำ  ของเดือนดะดีงจุ๊ต

คืนวันงานออกพรรษา
ที่มา: group.wunjun.com
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ในเดือนดะดีงจุ๊ตนี้ ยังมีการจัดประเพณีไหว้ขมาต่อบิดามารดาและ
ครูบาอาจารย์ รวมทัง้ ชาวเมียนมาร์ยงั เริม่ จัดงานมงคลสมรสกันในเดือนนี้
• เดือนแปด เรียกว่า เดือนดะส่องโมง (ต.ค.- พ.ย.) เป็นเดือนเปลีย่ น
ฤดูจากหน้าฝนย่างเข้าหน้าหนาว ชาวนาจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันในเดือน
ดะส่องโมงนีถ้ อื เป็นเดือนงานทอดกฐิน งานกฐินนีจ้ ะมีการแห่ครัวทานที่
เมียนมาร์ เรียกว่า  “ปเดต่าบี่ง” หรือ ต้นกัลปพฤกษ์ และในวันสุดท้าย
ของฤดูกฐิน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญของเดือนดะส่องโมง ชาวพุทธเมียนมาร์
จะมีการจัดงานจุลกฐิน ที่เรียกว่า  “มโตตี่ง” แปลตามศัพท์ว่า  “จีวร
ไม่บูด” กฐินนี้ต้องท�ำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว เริ่มแต่ปั่นฝ้ายให้เป็น
ด้าย จากด้ายทอให้เป็นผืนผ้า  แล้วย้อมตัดเย็บเป็นจีวร ในเดือนนี้
ยังมีพิธีตามประทีปและทอดผ้าบังสุกุล
• เดือนเก้า เรียกว่า เดือนนะด่อ (พ.ย.-ธ.ค.) เป็นเดือนที่เก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จแล้ว ชาวนาจะนวดข้าวและสงฟางสุมเป็นกอง เดิมเคยเป็นเพียง
เดือนส�ำหรับบูชานัตหลวงหรือผีหลวงที่เขาโปปาแห่งเมืองพุกาม แต่
ปัจจุบันเมียนมาร์ก�ำหนดให้มีงานเทิดเกียรติกวีและนักปราชญ์ของ
เมียนมาร์แทน โดยจัดในวันขึ้น 1 ค�่ำ  งานนี้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944) ทุกๆ ปีจะจัดให้มีการอ่าน
บทประพันธ์ และการเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมตามสถานศึกษาและ
ย่านชุมชนต่างๆ เดือนนี้ยังเป็นเดือนส�ำหรับการคล้องช้างอีกด้วย
• เดือนสิบ เรียกว่า  เดือนปยาโต่ (ธ.ค.-ม.ค.) เดือนนี้เป็นเดือนที่
หนาวจัด ชาวไร่ที่ก�ำลังเก็บเกี่ยวงาจะต้องคอยเฝ้าระวังฝนหลงฤดู ซึ่ง
ท�ำให้งาเสียหาย ชาวนาจะเรียกฝนทีต่ กช่วงนีว้ า ่ ฝนพังกองงา ความหนาว
เย็นจะล่วงมาจนถึงเดือนดะโบ๊ะดแว ซึ่งเป็นเดือนถัดมา
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• เดือนสิบเอ็ด เรียกว่า  เดือนดะโบ๊ะดแว (ม.ค.-ก.พ.) ในเดือนนี้
ชาวเมียนมาร์ร�ำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ย่อมต้องทรงผจญต่อภัยหนาว และ
เชื่อว่าการผิงไฟจะช่วยให้ธาตุ 4 คืนสู่สมดุล ชาวเมียนมาร์จึงจัดงานบุญ
บูชาไฟแด่พระพุทธและพระเจดีย์ ซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
งานหลัวไฟพระเจ้า  หรืองานบุญไฟ ปัจจุบันยังคงมีงานบุญเช่นนี้เฉพาะ
ในบางท้องที่ของเมียนมาร์ตอนบน ในเดือนนี้ยังมีงานกวนข้าวทิพย์ ซึ่ง
จัดในช่วงข้างขึ้นของเดือน

งานสงกรานต์ทีทเมียนมาร์
ที่มา: www2.manager.co.th

• เดือนสิบสอง เรียกว่า เดือนดะบอง (ก.พ.- มี.ค.) ในเดือนนีอ้ ากาศ
จะเริ่มคลายหนาว และเริ่มเปลี่ยนไปสู่ฤดูร้อนในช่วงหลังของเดือน
ประเพณีส�ำคัญ คือ งานก่อเจดียท์ ราย โดยจะก่อทรายเป็นรูปจ�ำลองเขา
พระสุเมรุท�ำยอดซ้อนเป็น 5 ชั้น เดือนดะบองเป็นเดือนส�ำหรับงานบูชา
เจดีย์ชเวดากอง ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปีตามศักราชเมียนมาร์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

49

วิถีชาวเมียนมาร์
ที่มา: dmc.tv

ทางรัฐบาลก�ำหนดวันหยุดราชการตามวันประเพณีไว้เพียงบางวัน
ได้แก่ วันสงกรานต์ในเดือนดะกูจัดราววันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี
วันรดน�้ำต้นโพธิ์หรือวันพุทธะในวันเพ็ญของเดือนกะโส่งตรงกับวัน
วิสาขบูชาของไทย วันธรรมจักรในวันเพ็ญของเดือนหว่าโส่ตรงกับวัน
อาสาฬหบูชาของไทย วันอภิธรรมในวันเพ็ญของเดือนดะดีงจุ๊ตตรงกับ
วันออกพรรษาของไทย และวันตามประทีปในวันเพ็ญของเดือนดะส่อง
โมงตรงกับวันลอยกระทงของไทย สิง่ ทีน่ า่ สังเกตอย่างหนึง่ คือ ในอดีตนัน้
งานประเพณีสิบสองเดือนของเมียนมาร์จะรวมเอาการบูชานัตหรือ
ผีหลวงไว้ด้วย โดยจัดกันในเดือนเก้า  (เดือนนะด่อ) แต่ในระยะหลังได้
เปลีย่ นเป็นงานเทิดเกียรติกวี อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยงั คงรักษาพิธบี ชู า
ผีนัตไว้ และยังจัดงานใหญ่กันในเดือนหว่าข่อง (เดือนห้า)
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1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของประเทศเมียนมาร์ ได้แก่
ระบบการการคมนาคม
ประเทศเมียนมาร์ต่างให้ความส�ำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม โดยมีการปรับปรุงและสร้างทางหลวงและถนนภายในตัวเมือง
และชานเมืองเพือ่ เชือ่ มต่อการคมนาคมภายในประเทศ ซึง่ สามารถน�ำมา
ประเมินศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในประเทศนี้ได้ โดยเส้นทาง
คมนาคมที่ส�ำคัญของเมียนมาร์ มีดังนี้
การคมนาคมทางบก ประกอบไปด้วย การคมนาคมทางถนนและ
การคมนาคมทางรถไฟ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การคมนาคมทางถนน หรือการเดินทางด้วยรถยนต์โดยอาศัยถนน
ซึง่ ถนนในประเทศเมียนมาร์สว่ นใหญ่ขนานไปกับภูเขาและแม่นำ�้ ทอดไป
ตามความยาวของประเทศเช่ น เดี ย วกั บ
ทางรถไฟ ถนนสายต่างๆ ที่ส�ำคัญมีดังนี้
ถนนสายเมียนมาร์เป็นถนนสายส�ำคัญที่
เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับเมืองคุนหมิง ซึ่ง
อยู่ทางตอนใต้ของจีนมีความยาวในเขต
เมียนมาร์ถึงเมืองมูเซ ประมาณ 1,160
กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากมูเซ
ถึงคุนหมิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้ผ่านเมืองต่างๆ คือ
พะโค-ตองอู-ปิน มานา-เมกติลา-มัณฑะเลย์-เมเบียงกอดเต็ก-สีปอ๊ -ลาโชระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

51

แสนหวี-มูเซ รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,140 กิโลเมตร และในปี
พ.ศ. 2551 มีการก่อสร้างถนน 29,187 กิโลเมตร และมอเตอร์เวย์
เพิ่มขึ้นอีก 9,600 กิโลเมตร

ที่มา: http://www.oknation.net

การคมนาคมทางรถไฟ ประเทศเมียนมาร์มีเส้นทางรถไฟความยาว
รวมกว่า 40,007 กิโลเมตร โดยมีศนู ย์กลางเส้นทางรถไฟอยูท่ กี่ รุงย่างกุง้
เส้นทางสายหลัก คือ สายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ระยะทางรวมประมาณ
716 กิโลเมตร ซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศ[12]
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟตามโครงการความร่วมมือกลุ่มโครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง Greater
Mekong Subregion (GMS) มีดังนี้
1) ทางรถไฟสายที่ 5 เป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับเมียนมาร์ โดย
จีนให้งบประมาณท�ำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ล้านหยวน ในการ
สร้างทางรถไฟ 232 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟสายที่ 8 โครงการระหว่างไทย–เมียนมาร์ ต่อเชื่อม
เส้นทางที่ทหารญี่ปุ่นได้สร้างไว้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก
Thanbynzayat–ด่านเจดีย์สามองค์ มีความยาวรวม 110 กิโลเมตร ซึ่ง
จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เชี่อมโครงการทางรถไฟสิงคโปร์–คุนหมิง
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โดยสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้
830,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
การคมนาคมทางน�้ำ
การคมนาคมขนส่งทางน�้ำภายในประเทศ นับว่ามีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างมาก และยังเป็นเส้นทาง
คมนาคมหลักมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากพื้นที่บริเวณปากแม่น�้ำอิระวดีมี
ทางนำ�้ อยูม่ ากมาย และเป็นเขตทีม่ ปี ระชาชนพลเมืองอาศัยอยูห่ นาแน่น
ที่สุด เมียนมาร์มีแม่น�้ำสายส�ำคัญ 4 สาย ดังนี้
1) แม่น�้ำเอยาวดี (Ayeyarwaddy) เดิมชื่ออิระวดี เป็นแม่น�้ำที่มี
ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ มีความยาว 2,170 กิโลเมตร
2) แม่น�้ำตาลวิน (Thanlyin) เดิมเรียกสาละวิน มีความยาว 1,270
กิโลเมตร โดยไหลมาจากทิเบตผ่านมณฑลยูนนานและประเทศไทย
มาออกทะเลอันดามันที่มณฑลเมาะล�ำไย

ที่มา: http://daweidevelopment.com
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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3) แม่น�้ำซิทตวง (Sittaung) ไทยเรียกว่าแม่น�้ำสะโตง มีความยาว
400 กิโลเมตร อยู่ทางภาคกลางฝั่งตะวันออกของประเทศ ไหลมาทาง
ทิศใต้จากทีร่ าบสูงฉานมาออกทะเลอันดามันทีอ่ า่ วมาตาบัน (Martaban)
แม่น�้ำซิทตวงเป็นเส้นทางขนส่งไม้ซุง โดยเฉพาะไม้สักเพื่อการส่งออก
4) แม่ น�้ ำ ชิ น วิ น (Chindwin) มี ค วามยาว 960 กิ โ ลเมตร
ไหลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ของประเทศมาบรรจบกับแม่น�้ำเอยาวดีที่
มัณฑะเลย์ [14]
นอกจากนี้ เมียนมาร์ยังมีความยาวชายฝั่งทะเล 2,832 กิโลเมตร
ท่าเรือส�ำคัญอยู่ที่ย่างกุ้ง ซิทต่วย (Sittway) เจ้าฟิว (Kyau Kphyu)     
ตานต่วย (Thandwe) ในรัฐยะไข่ ท่าเรือปะเตง (Pathein) ในมณฑล   
เอยาวดี ท่าเรือเมาะล�ำไย (Mawlamyaing/มะละแหม่ง) ในรัฐมอญ     
ท่าเรือทแว (Dawei/ทวาย) ท่าเรือเมก (Myeik) ท่าเรือก้อตาว (Kawthaung/เกาะสอง) ในมณฑลตะนาวศรี
ท่าเรือน�้ำลึก เมียนมาร์ได้ตระหนักถึงความต้องการท่าเรือน�้ำลึก
ส�ำหรับการค้าในอนาคต จึงมีโครงการพัฒนาท่าเรือนำ�้ ลึกหลายโครงการ
ได้แก่
1) โครงการท่าเรือน�้ำลึก Kyaupyu ที่รัฐยะไข่
2) โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึก Kalegauk อยูร่ ะหว่างเมืองเมาะล�ำไยและ
เมืองเยในรัฐมอญ
3) โครงการท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ทวาย อยู ่ ใ กล้ เ มื อ งทะวายในมณฑล
ตะนาวศรี
4) โครงการท่าเรือน�้ำลึก Bokyin อยู่ระหว่างเมือง Myeik กับ
Kawthaung ในมณฑลตะนาวศรี [1]
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การคมนาคมทางอากาศ
เมียนมาร์มีท่าอากาศยานภายในประเทศมากถึง 84 แห่ง โดยมีสาย
การบินที่ส�ำคัญ ได้แก่
• สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ ที่กรุงย่างกุ้ง และเขตมัณฑะเลย์
ปั จ จุ บั น มี ส ายการบิ น หลายสายที่ มี เ ที่ ย วบิ น ไปยั ง เมี ย นมาร์ อาทิ
การบินไทย แอร์เอเซีย มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-กรุงย่างกุ้งทุกวัน
บางกอกแอร์เวย์ อินเดียแอร์ไลน์ และมาเลเซียแอร์ไลน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินตรงจากกรุงย่างกุ้งไปยังเมืองและประเทศ
ต่างๆ อาทิ กรุงเทพฯ จาการ์ตา ฮ่องกง สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ คุนหมิง
ลอนดอน โอซากา ฯลฯ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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• สายการบินประจ�ำชาติของเมียนมาร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536
ได้แก่ เมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล Myanmar Airways International (MAI) ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ส�ำหรับสายการบิน
ในประเทศ เช่น Air Mandala, Air Bagan และ Yangon Airways มี
เที่ยวบินส่วนใหญ่ไปยังเมืองต่างๆ ในเมียนมาร์
เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศของสหภาพเมียนมาร์ [12]
เส้นทางคมนาคม
ทางบก
1. เส้นทางแม่สอด-เมียวดี
ท่าเรือชายฝั่งเมาะละแหม่ง
2. เส้นทางจากย่างกุ้งต่อไปยัง
บังกลาเทศ อินเดีย และต่อขึ้น
เหนือไปเขตมัณฑะเลย์ลาเจียง-คุนหมิง
3. เส้นทางจากเชียงราย-เชียงตุง
(สหภาพเมียนมาร์)-เชียงรุ้ง
(จีนตอนใต้)-คุนหมิง
4. เส้นทางเมียวดี(สหภาพ
เมียนมาร์)-แม่สอด-สุโขทัยพิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหารสะหวันนะเขต (ลาว)-ดองฮาดานัง (เวียดนาม)
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เส้นทางคมนาคม
ทางน�้ำ
1. ท่าเรือย่างกุ้ง
2. ท่าเรือเมาะละแหม่ง
3. ท่าเรือแอมเฮิรสท์
หรือไจกะมี
4. ท่าเรือจิอกพยิว
5. ท่าเรือทีละวา
6. ท่าเรือดังตแว
7. ท่าเรือชิตตเว
8. ท่าเรือปะเตง ทวาย

เส้นทางคมนาคม
ทางอากาศ
1. ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์คุนหมิง-ฮานอย
2. ย่างกุ้ง-เวียงจันทร์โฮจิมินห์
3. ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯพนมเปญ
4. ย่างกุ้ง-บังคลาเทศ
5. ย่างกุ้ง-อินเดีย

ระบบสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน
ระบบสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานในประเทศเมี ย นมาร์ ยั ง ไม่ ไ ด้
มาตรฐานทั้งในเรื่องโครงสร้างการคมนาคมขนส่งขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ถนนทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน แล้วยังมีปญั หาเรือ่ งของการให้บริการกระแสไฟฟ้า
ทีไ่ ม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน การขาดแคลนไฟฟ้าเกิดขึน้
เกือบทุกที่ อย่างกรุงย่างกุง้ เมืองหลวงเก่าเป็นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ
และเป็นเขตอุตสาหกรรมแต่มไี ฟฟ้าใช้เพียง 3-4 ชัว่ โมงในแต่ละวันเท่านัน้
จึงท�ำให้บรรดาโรงงาน และธุรกิจในย่างกุ้งต้องพึ่งตนเองด้วยการหา 
เครื่องปั่นไฟฟ้ามาใช้เอง ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอย่างราคาน�้ำมัน
ที่สูงขึ้นกว่าสองเท่า  จึงมีแนวโน้มที่ธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมจะต้อง     
ปิดลง ในขณะที่เมืองเนปิดอว์ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของเมียนมาร์
มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตามถนนหนทาง ตลอดจนอาคาร
ของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมีไฟฟ้าประดับประดาอย่าง
สว่างไสวตลอดทั้งคืน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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จากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเมียนมาร์แต่ขาดแคลนไฟฟ้า 
ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา รัฐบาลเมียนมาร์ได้เพิม่ การผลิตกระแส
ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้น จากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำกังหันก๊าซ กังหันไอน�้ำ 
และโรงไฟฟ้าที่ใช้น�้ำมันดีเซล และในระยะการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
แม้จะมีต้นทุนการผลิตสูง และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อน
ร่วม แต่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายใน
ประเทศ และเพื่อการส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านได้ดีกว่า
ระบบโทรคมนาคม
หลังจากที่รัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายเปิดประเทศ ก็ได้พยายามเริ่ม
ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน รวมทั้งด้านโทรคมนาคมที่ถูก
ควบคุมปิดกั้นอย่างเข้มงวดมาอย่างยาวนาน แม้จะมีการให้บริการ
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในประเทศ แต่ก็มีข้อจ�ำกัดมากในเรื่อง
ของมาตรฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความล่าช้าในการเชื่อมต่อของ
ระบบอินเทอร์เน็ต ขาดจุดให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ และมีอัตราค่าบริการที่สูง จนกลายเป็นการกีดกันไม่ให้
ประชาชนทั่วไปใช้บริการได้ ผู้ให้บริการก็มีเพียงรายเดียว คือ บริษัท
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งประเทศเมียนมาร์ (MPT) อันเป็นบริษัท
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนั่นเอง
ส่วนโทรศัพท์มอื ถือ พบว่าในปี พ.ศ. 2551 มีประชาชนใช้เพิม่ ขึน้ เป็น
214,200 หมายเลข คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของประชากรทัง้ หมด ถือว่าเป็น
สัดส่วนทีต่ ำ�่ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศในกลุม่ CLMV เช่น กัมพูชา 
มีร้อยละ 18 และเวียดนาม มีร้อยละ 27
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อินเทอร์เน็ตมีสองหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงโทรคมนาคมและ
ไปรษณีย์ (MPT) และ Myanmar Teleport ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะอินเทอร์เน็ต
ในเมียนมาร์มีราคาแพงแต่มีความเร็วต�่ำ  รวมทั้งมีการตรวจสอบผู้ต้อง
สงสัยทางการเมืองจากรัฐบาลเมียนมาร์ และสั่งปิดกั้นการเข้าเว็บไซต์
ต่างชาตินอกเครือข่ายเมียนมาร์ด้วย ซึ่งด้วยข้อจ�ำกัดเหล่านี้ท�ำให้มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างต�่ำ  โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพียง 40,000 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1:1,000 คน เท่านั้น ในขณะที่
เวียดนามมีอัตราส่วนผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่ม CLMV คือ 205:1,000 คน
รองลงมาคือ ลาว มี 17:1,000 คน และประเทศกัมพูชา 5:1,000 คน
ดั ง นั้ น ระบบโทรคมนาคมของเมี ย นมาร์ จึ ง ยั ง ไม่ พั ฒ นาเท่ า ที่ ค วร
แม้เมียนมาร์จะมีเครือข่าย 3G ในระบบ W-CDMA ใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2551
แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ในกิจการทหาร และในกลุ่มเศรษฐีที่มีก�ำลังทรัพย์
มากพอ เนื่องจากโทรศัพท์มีราคาสูงมาก
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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นอกจากนี้ราคา Sim Card ของโทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งเลขหมายใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 อยู่ที่ราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ[12]
และเลขหมายโทรศั พ ท์ ยั ง ถู ก ควบคุ ม โดยรั ฐ ซึ่ ง ความต้ อ งการของ
ประชาชนสะท้อนจากการบริการติดตัง้ สายส่งโทรคมนาคมจาก 447,097
สาย ในปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 503,900 สายในปี พ.ศ. 2550
เมือ่ การสือ่ สารทีไ่ ม่พฒั นา รัฐบาลเมียนมาร์เห็นว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้แก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนจาก
ต่างชาติ (Foreign Direct Investment Law) เพื่อเป็นการกระตุ้นการ
ลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ จึงก�ำหนดให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ถึง
ร้อยละ 50 ในกิจการร่วมทุนกับหุ้นส่วนท้องถิ่น โดยตัดเรื่องเงินลงทุน
ขั้นต�่ำที่ร่างกฎหมายฉบับก่อนก�ำหนดส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติไว้ที่
5 ล้านเหรียญสหรัฐ การด�ำเนินการปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมในเมียนมาร์
เป็นหนึ่งในกิจการที่รัฐบาลเมียนมาร์เร่งปฏิรูป และมีนโยบายเชิญชวน
นักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมทุนกับหุน้ ส่วนท้องถิน่ ทัง้ สือ่ ของ
ทางการเมียนมาร์ได้รายงานว่า  บริษัทไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศเมียนมาร์ (MPT) ได้วางแผนทีจ่ ะแปรรูปกิจการให้แก่ผใู้ ห้บริการ
เอกชน 4 ราย โดยในกระบวนการแปรรูปนั้น MPT จะถูกยุบและจัดตั้ง
เป็นบริษัท ใหม่ชื่อ เมียนมาร์เทเลคอม ที่จะด�ำเนินการโดยไม่รับทุนจาก
รัฐอีกต่อไป ส่วน 3 บริษทั ทีเ่ หลือจะเป็นนักลงทุนภาคเอกชนในประเทศ
1 ราย และนักลงทุนจากต่างประเทศอีก 2 ราย ซึ่งรัฐจะจัดให้มีการ
ประมูลขึ้น โดยผู้ชนะการประมูลนั้นจะต้องพร้อมเริ่มให้บริการทาง
โทรคมนาคมภายในปี พ.ศ. 2556 ส�ำหรับเป้าหมายของการแปรรูป
กิ จ การ และเปิ ด ให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ มี ค วามพร้ อ มเข้ า มาร่ ว ม
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บริหารจัดการระบบโทรคมนาคมในประเทศก็คือ การเพิ่มปริมาณ
ผู้ใช้งานโทรคมนาคม ให้มีผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเป็นร้อยละ 80
ภายในปี พ.ศ. 2559 จากเดิมมีประชาชนชาวเมียนมาร์ทมี่ โี ทรศัพท์บา้ น
หรือโทรศัพท์มือถือใช้งานเพียง 3 ล้านคน หรือร้อยละ 5.6 จากจ�ำนวน
ประชากรทั้งหมด
นอกจากกระบวนการแปรรูปบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมแล้ว
รัฐบาลเมียนมาร์ยงั มีแผนทีจ่ ะร่างกฎหมายโทรคมนาคมของประเทศขึน้
ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบโทรคมนาคมในประเทศ
การเข้ า มาของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ รวมไปถึ ง การก้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนทีห่ ลายประเทศพัฒนาโทรคมนาคมก้าวหน้า
พอๆ กับประเทศอุตสาหกรรม

1.1.9 ระบบสาธารณสุข
เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้จัดอันดับระบบสาธารณสุข ซึ่งเมียนมาร์เป็นประเทศ
สุดท้ายจาก 190 ประเทศ ซึง่ องค์การอนามัยโลกเรียกว่า “ประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพโดยรวม” เมียนมาร์ใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพ
และความยากจนเพียงร้อยละ 2 ของ GDP ซึง่ เป็นจ�ำนวนเงินที่น้อยมาก
ของรัฐบาลในการใช้จ่ายดูแลด้านการสาธารณสุขของสหภาพเมียนมาร์
และมาถึงปัจจุบันการดูแลสุขภาพในเมียนมาร์ก็ยังมีปัญหาในการให้
บริการแก่ประชาชน ซึง่ ตามหลักการของการปกครองประเทศสังคมนิยม
ตามแบบอุดมการณ์ของสหภาพเมียนมาร์ ประชาชนในประเทศทุกคน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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จะได้รับการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่า  แต่เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับ  
งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
การรักษาพยาบาลและอนามัย ซึ่งสหภาพเมียนมาร์มีอยู่ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ยังมีโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค มาลาเรีย วัณโรค
โรคทางเดินอาหาร โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคเอดส์ เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณอันจ�ำกัด จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศและองค์การอนามัยโลก แต่รัฐบาล
สหภาพเมียนมาร์ก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การบริการสาธารณูปโภคนับตัง้ แต่การเปลีย่ นแปลงการปกครองออกมา
สูร่ ะบบสังคมนิยม รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ได้ยดึ กิจการของชาวต่างชาติ
มาเป็นของรัฐ และเข้าด�ำเนินการเองตามความต้องการของประชาชน
ประชาชนที่ ว ่ า งงานในเมื อ งต่ า งออกไปท�ำงานตามชนบทมากขึ้ น

สภาพภายในโรงพยาบาลเมียนมาร์
ที่มา: salweennews.org
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นอกจากนี้รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ยังได้จัดสรรเงินเพื่อพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และสุขาภิบาลในชนบทให้ทัดเทียมกับในเมือง เพื่อ       
ลดช่องว่างความแตกต่างกันระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบท และ     
ยังต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในชนบทไม่เข้ามาหางานท�ำในตัวเมือง
ในปี พ.ศ. 2556 การดูแลสุขภาพชาวเมียนมาร์ยังไม่ต่างกับเมื่อ 50
ปีที่ผ่านมา  ท�ำให้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ซึ่งได้มีการก�ำหนดไว้ถึง
450,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐในการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
โดยส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรให้กับยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะ
จัดให้มียาแห่งชาติขยายไปยังโรงพยาบาลของรัฐตามแผนที่ได้ประกาศ
จะเพิ่มการใช้จ่ายเกี่ยวกับยาจาก 0.20 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี
เป็น 2 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี และอีกสองปีข้างหน้าส�ำหรับบัญชียา
จะมีงบประมาณถึง 125 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงร้อยละ 27.4 ของ             
งบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในปี พ.ศ. 2555-2556 (ค.ศ.20122013) และได้แบ่งส่วนหนึ่งของงบประมาณที่จะใช้ในการเพิ่มจ�ำนวน
แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ในท้องถิ่น รวมถึงโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่น�ำไปสู่
การปรับปรุงระบบการแพทย์ของประเทศ แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาร์มีการ
เพิม่ การใช้จา่ ยในการดูแลสุขภาพในปี พ.ศ. 2556 ด้านการรักษาพยาบาล
ทีร่ อ้ ยละ 3.9 ของงบประมาณทัง้ หมดของประเทศ แนวโน้มของเงินรวม
ทั้งหมดที่จัดสรรให้กับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
เมียนมาร์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ต�่ำสุดของโลกในแง่
ของการดูแลระบบสุขภาพ ซึ่งจากการเปรียบเทียบการใช้จ่ายของ
ประเทศแล้ว งบประมาณทางทหารยังคงสูง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.1
ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ
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จากรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่า  เมียนมาร์เป็น
ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทใี่ ช้จา่ ยในการพัฒนาทางทหาร
ทีส่ งู กว่าการใช้จา่ ยรวมในการดูแลสุขภาพและการศึกษา แม้วา่ ประชากร
ส่วนใหญ่ของเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทจะได้รับบริการสุขภาพ
แต่ระบบการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่
และในเมือง จากรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ที่เผยแพร่โดยกระทรวง
สาธารณสุ ข ของเมี ย นมาร์ ศู น ย์ สุ ข ภาพในชนบทได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง
1,337-1,565 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531-2555 (ค.ศ.1988 -2012) และ
ศูนย์เหล่านี้ขาดอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ยา และอุปกรณ์ ผู้ป่วยที่มีเงื่อนไข
ทางการแพทย์ทซี่ บั ซ้อนต้องเดินทางบ่อยและไกล มีโรงพยาบาลไม่กแี่ ห่ง
ที่จะสามารถให้การรักษากรณีเกิดการเจ็บป่วยที่ซับซ้อน
แม้จะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคการดูแลสุขภาพของเมียนมาร์
แต่มขี อ้ สังเกตว่า การได้รบั งบประมาณแล้วมีความท้าทายหลายประการ
ตั้งแต่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเงินที่เกิดจากการทุจริต ทั้งการสร้าง
ระบบการดูแลสุขภาพของเมียนมาร์ก็ขาดตัวชี้วัดสุขภาพที่น่าเชื่อถือ
มีข้อจ�ำกัดในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในเมียนมาร์ และมีความยาก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องเพือ่ น�ำเสนอ จึงกลายเป็นปัญหาที่
ท้าทายมากที่สุดของการดูแลสุขภาพในประเทศ เพราะขาดข้อมูลที่
น่าเชื่อถือในการส่งมอบการดูแลสุขภาพและการลงทุน
ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นวิธกี ารเชิงกลยุทธ์
ทั้งการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลจะต้องด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของคลิ นิ ก สุ ข ภาพที่ ข าดแคลนในชนบทและโรงพยาบาล
การป้องกันการทุจริตก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพนั้นถึงเป้าหมายที่อยู่ไว้ โดยไม่ต้องอาศัยการ
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ตรวจสอบที่ดีขึ้น หรือการก�ำกับดูแลในระดับท้องถิ่นที่มีคนอยู่ไม่กี่คน
ค�้ำประกันว่าเงินที่จัดสรรให้กับการดูแลสุขภาพจะถูกน�ำมาใช้ได้ตาม
เป้ า หมายโดยวิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท�ำได้ สุ ด ท้ า ย
เป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีกว่า 
และการรายงานก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อผลของข้อมูลที่ถูกต้องของอัตรา
การเกิดโรค ผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพในปัจจุบันและข้อจ�ำกัดของ
คลินิกและโรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งจ�ำเป็นต้องน�ำผลไปก�ำหนดทิศทาง
และนโยบายที่ถูกต้อง

1.1.10 ระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของเมียนมาร์ เป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศ มี 6 หน่วยงานในสังกัด
คือ ส�ำนักงานอัตราก�ำลังคน (Office Staff) ส�ำนักงานอุดมศึกษา 
(Department of Higher Education) ส�ำนักงานการศึกษาพื้นฐาน
(Department of Basic Education) ส�ำนักงานคณะกรรมการภาษา
เมียนมาร์ (Department of Myanmar Language Commission)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมาร์ (Department of
Myanmar Board of Examinations) และส�ำนักงานการวิจยั การศึกษา
เมียนมาร์ (Myanmar Education Research Bureau)
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้
• ประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี)
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• มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี
• มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี
ส�ำนักงานอุดมศึกษา (Departments of Higher Education) ได้จดั
ระบบงาน โดยแบ่งความรับผิดชอบย่อยออกเป็น 2 หน่วยงานตาม
ภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (Upper Myanmar) ตั้งอยู่ท่ี
มัณฑะเลย์ และภาคใต้ของประเทศ (Lower Myanmar) ตั้งอยู่ที่ย่างกุ้ง
มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 174 แห่ง ส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระจุกตัวอยูใ่ นรัฐ 2 รัฐ คือ มัณฑะเลย์
(37 แห่ง) และย่างกุ้ง (35 แห่ง) นอกจากนี้ ยังอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกระทรวงอื่นด้วย เช่น โรงเรียนแพทย์ (Medical Schools) จะอยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(Technological Universities) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น
ส�ำนักงานการศึกษาพืน้ ฐานของเมียนมาร์เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การวางนโยบายและบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา 
มัธยมศึกษา  รวมทั้งการฝึกหัดครู แต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวม
อ�ำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ต่อมาได้มีการกระจายอ�ำนาจการบริหารออกไป  
สู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษานั้นๆ เป็น          
ผู้ควบคุมดูแลและประสานงาน รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของ
ทุกโรงเรียน โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเท่านั้น

66

การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของเมี ย นมาร์ พยายามที่ จ ะจั ด ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ แต่ยงั มีปญั หาทีไ่ ม่สามารถจัดหาอาคาร
สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในบางท้องทีไ่ ด้ รัฐบาลเมียนมาร์
ได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งแห่งในทุกหมู่บ้าน
ส�ำนักการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ดูแล
จั ด การศึ ก ษาด้ า นเกษตรกรรม พณิ ช ยกรรม วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล            
การประมง คหกรรม และการฝึกหัดครูทางด้านช่างเทคนิค
ส�ำนักงานอุดมศึกษาท�ำหน้าที่วางแผนนโยบายและด�ำเนินการด้าน
อุดมศึกษาของประเทศ จัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยใน
3 เมืองส�ำคัญ คือ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเมาะล�ำไย
นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถาบั น เทคโนโลยี ที่ จั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ สู ง
ใช้เวลาในการศึกษา 4-6 ปี ตามลักษณะวิชาอีกด้วย การเรียนการสอน
มีท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา  ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของเมียนมาร์ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
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1.1.11 ระบบกฎหมาย
เมียนมาร์เป็นประเทศเก่าแก่ มีระบบกฎหมายที่วิวัฒนาการมาจาก
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทเี่ รียกว่า “Dammathat” โดยเป็นระบบ
กฎหมายที่ผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้จารีต
ประเพณีทสี่ งั่ สมมาช้านานพิจารณาคดี ซึง่ จารีตประเพณีเหล่านีป้ ระกอบ
ด้วย หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายครอบครัวและมรดก ซึ่งผู้
พิพากษายึดหลักสิทธิที่เท่าเทียมกัน (Egalitarian Rights) ในการตัดสิน
คดี กฎหมายเมียนมาร์มวี วิ ฒั นาการมาจากอีกหลักทีเ่ รียกว่า “Phyahton”
ซึง่ เป็นค�ำตัดสินของศาลยุตธิ รรม และศาลแห่งพระเจ้าแผ่นดินทีร่ วบรวม
สืบเนื่องกันมา ซึ่งในปัจจุบันเปรียบได้กับรายงานค�ำตัดสินของศาลฎีกา 
(Law Reports of Supreme Court) แต่ในขณะเดียวกันระบบกฎหมาย
ของเมียนมาร์ก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็น
อาณานิคม ซึ่งระบบกฎหมายของอังกฤษเป็นระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) ทีไ่ ม่ถงึ กับเน้นความแตกต่างระหว่างเอกชน
กับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ โดยถือว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเดียวกัน เมียนมาร์ได้น�ำกฎหมายอังกฤษมาใช้
เช่น กฎหมายบริษัท กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมาย
ประกันสังคม ฯลฯ จึงท�ำให้ดูเสมือนว่ามีกฎหมายที่เป็นสากลและ
ทันสมัยกว่าประเทศอื่นๆ อย่างกฎหมายประกันสังคมมีใช้ก่อนประเทศ
ไทย จากระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างจารีตแบบเมียนมาร์กับแบบอังกฤษ และกฎหมายใหม่ของ
เมียนมาร์ตามแต่ละยุคท�ำให้มีวิวัฒนาการที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพ
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การเมือง ซึ่งดูได้จากประเทศเมียนมาร์เมื่อได้รับเอกราชได้มีการจัดตั้ง
ศาลฎีกา (Supreme Court) และศาลสูง (High Court) และศาลชัน้ อืน่ ๆ
ขึ้นมาตามพระราชบัญญัติตุลาการแห่งสหภาพในปี 2491 (Union
Judiciary Act of 1948) ต่อมาในปี 2505 สภาแห่งการปฏิวัติ
(Revolutionary Council) ได้ยึดอ�ำนาจของประเทศ และเปลี่ยนแปลง
การปกครอง รวมถึงระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมไปเป็นระบอบ
สังคมนิยม สภาแห่งการปฏิวัติได้ล้มล้างศาลฎีกาและศาลสูง และได้มี
การจัดตั้งศาลหัวหน้าคณะปฏิวัติ (Chief Court) ขึ้นมาแทน
ส่วนระบบศาลของเมียนมาร์ในปัจจุบนั กฎหมายว่าด้วยตุลาการแห่ง
สหภาพปี พ.ศ. 2553 ได้ออกมารับรองระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญ
การปกครองแห่งสหภาพเมียนมาร์ปี พ.ศ. 2551 โดยด�ำเนินงานภายใต้
หลักการดังต่อไปนี้ (มาตรา 3 ของกฎหมายว่าด้วยตุลาการแห่งสหภาพปี
2553)
1. ศาลฎีกา (Supreme Court of the Union) เป็นศาลสูงสุด ที่
มีล�ำดับความส�ำคัญและอ�ำนาจเหนือกว่าศาลสูงในเขตการปกครองหรือ
ศาลสูงในรัฐต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยศาลต่างๆ ตามล�ำดับขั้นดังต่อไปนี้
1) ศาลฎีกาแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Supreme Court of
the Union of Myanmar)
2) ศาลสูงแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือศาลสูงแห่งรัฐ (The High
Court of the Region or the State)
3) ศาลในเขตปกครองตนเอง (Court of Self-Administered
Division)
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4) ศาลในพื้นที่ปกครองตนเอง
(Court of Self-Administered Zone)
5) ศาลแขวง (District Courts)
6) ศาลจังหวัด (Township Courts)
7) ศาลอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (Other Courts established by Law) เช่น ศาลคดีเด็กและเยาวชน (Juvenile
Courts) ศาลคดีท้องถิ่น (Courts to try municipal of
fences) และศาลคดีจราจร (Courts to try traffic offences)
2. ศาลทหาร (Court Martial) ศาลทหารก่อตัง้ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เพือ่ พิจารณาคดีทเี่ กีย่ วข้องกับหน่วยกองก�ำลังปกป้อง
แผ่นดิน ซึ่งศาลอื่นไม่สามารถมีเขตอ�ำนาจศาลเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ทหารได้
3. ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Tribunal of The Union)

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ		
		
แห่งสหภาพเมียนมาร์
การเมืองและความมัน่ คงระหว่างไทยกับเมียนมาร์มคี วามสัมพันธ์ใน
ระดับที่น่าพอใจทั้งในภาพรวม การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
ความร่วมมือ มีความใกล้ชิดและการติดต่อสัมพันธ์กันในทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับประชาชน ไทยมีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ต่อ
พัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาร์ และได้รบั การยอมรับจากประชาคม
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศส�ำคัญต่างๆ ได้หันมาด�ำเนิน
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นโยบายการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหลักการและแนวทาง
ที่ ไ ทยและอาเซี ย นเรี ย กร้ อ งและด�ำเนิ น การมาโดยตลอด กลไก
ก�ำกับดูแลความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่ส�ำคัญ คือ
คณะกรรมาธิการร่วมไทย–เมียนมาร์ (Thailand–Myanmar Joint
Commission on Bilateral Cooperation-JC) คณะกรรมการเขต
แดนร่วม (Joint Boundary Committee-JBC) คณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee-RBC) และการประชุม
ภายใต้เรือ่ งเฉพาะ เช่น เรือ่ งแรงงานต่างด้าว และเรือ่ งยาเสพติด เป็นต้น
ด้านเศรษฐกิจ ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของเมียนมาร์ ในขณะ
ที่เมียนมาร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทย โดยในปี พ.ศ.2553 มีมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศรวม 4,886 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยขาด
ดุลการค้ามูลค่า 741 ล้านเหรียญสหรัฐ อันมีปจั จัยหลักมาจากการทีไ่ ทย
รับซื้อก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์
นอกจากนีด้ า้ นสังคมและวัฒนธรรมได้มกี ารส่งเสริมความสัมพันธ์กนั
ทั้ ง ภาครั ฐ โดยกระทรวงการต่ า งประเทศได้ อั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน ไปทอดถวายยังวัดในเมียนมาร์เป็นประจ�ำทุกปี และ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดท�ำโครงการ
ฝึกอบรมล่ามภาษาไทย-เมียนมาร์ให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรไทย และ
การสั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ท วิ ภ าคี ร ะหว่ า งไทยกั บ
เมียนมาร์ ในส่วนของสมาคมไทย–เมียนมาร์เพือ่ มิตรภาพได้น�ำนักศึกษา
เมียนมาร์มาเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ทั้งมีแผนงานจะ
จัดโครงการน�ำแพทย์เมียนมาร์มาฝึกอบรมทีป่ ระเทศไทย และสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของเมียนมาร์ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา 
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1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
ประเทศเมียนมาร์ผ่านการปกครองมาหลายรูปแบบตั้งแต่ระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเมืองขึ้น ระบบเผด็จการเต็มรูปแบบอัน
ยาวนาน และปัจจุบันมีบรรยากาศของการปกครองที่มีส่วนร่วมมากขึ้น
เปิดให้มีการเลือกตั้ง แต่ก็ยังคงถูกวิจารณ์จากสื่อตะวันตกที่มองว่า
เป็นการจ�ำกัดสิทธิการแข่งขันทางการเมืองอย่างเสรี ดังที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญการปกครองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ปี พ.ศ.
2551 (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar
2008) ซึ่งดูได้ตั้งแต่หมวดที่สาม ว่าด้วยหัวหน้ารัฐ (Head of State)
โดยบอกถึ ง ความส�ำคั ญ ของประธานาธิ บ ดี แ ละรองประธานาธิ บ ดี
ประธานาธิบดีถือว่าเป็นต�ำแหน่งที่มีล�ำดับอาวุโสสูงสุดในการบริหาร
ประเทศ และในมาตรา  59 นี้เองที่เขียนถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร
ประธานาธิบดีได้ คือ ต้องมีบิดามารดาเป็นชาวเมียนมาร์โดยก�ำเนิด
เท่านั้น และต้องไม่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งประเด็นนี้ยังด�ำรงอยู่
ออง ซาน ซู จี จึ ง ถู ก ตั ด สิ ท ธ์ ทั น ที ด ้ ว ยมี ส ามี เ ป็ น ชาวอั ง กฤษ และ
เป็นที่รับรู้กันว่าออง ซาน ซูจี เป็นคู่แข่งที่ทหารกลัว ด้วยเหตุที่เธอเป็น
ผู้น�ำพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นในปี พ.ศ. 2531 แต่รัฐบาล
ทหารในขณะนั้นไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ทั้งยังกักบริเวณออง ซาน ซูจี
ซึ่งเป็นผลดีกับออง ซาน ซูจี ที่ได้รับความเห็นใจจากคนทั่วโลก และ
เป็นผลให้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาสันติภาพ
การเมื อ งการปกครองเมี ย นมาร์ ต ่ า งถู ก บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่บอกว่า เมียนมาร์ได้แบ่งแยกอ�ำนาจการปกครองออกเป็น
72

3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งปรากฏใน
รัฐธรรมนูญการปกครองโดยเรียงล�ำดับดังนี้
• หมวดทีส่ ี่ ว่าด้วยฝ่ายสภานิตบิ ญั ญัติ (Legislature) ทีม่ าจากการ
เลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รัฐสภาของเมียนมาร์ (Pyidaungsu
Hluttaw) มี 2 สภา ท�ำหน้าที่เป็นผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ ประกอบด้วย
(1) สภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) หรือ (House of Representatives) และ (2) วุฒิสภา  (Amyotha Hluttaw) ซึ่งอาจจะเรียกว่า 
สภาประชาชาติ (House of Nationalities)
(1) สภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
109 ว่ามีสมาชิกสภาผูแ้ ทนได้ไม่เกิน 440 คน ซึง่ จากจ�ำนวนทัง้ หมด 440
คนนี้ แบ่งเป็นสมาชิกทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรง จ�ำนวน 330 คน และ
สมาชิกที่เป็นบุคลากรในกองทัพที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด จ�ำนวน 110 คน หรือ 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 5 ปี
(2) วุฒิสภา  (Amyotha Hluttaw) หรือสภาประชาชาติ ตาม
รัฐธรรมนูญมีได้ไม่เกิน 224 คน เป็นสมาชิกทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรง
จากแต่ละเขตการปกครอง (Region) หรือรัฐ (State) เขตการปกครอง
หรือรัฐละ 12 คน ปัจจุบันเมียนมาร์แบ่งออกเป็น 7 เขตการปกครอง
และ 7 รัฐ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจึงมีจ�ำนวนถึง
168 คน และสมาชิกที่เป็นบุคลากรในกองทัพที่มาจากการแต่งตั้ง
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จ�ำนวน 56 คน หรือ 1 ใน 4 ของสมาชิก
ทั้งหมด
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จากการมีสมาชิกทหาร 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้ง 2 สภา  จึงถูก
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นประชาธิปไตยไม่เต็มใบ
• หมวดที่ห้า ว่าด้วยฝ่ายบริหาร (Executive The Union Government) หมายถึงประธานาธิบดีมอี �ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
มีอ�ำนาจในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนรัฐมนตรี มีอ�ำนาจใน การให้อภัยโทษ
และการนิรโทษกรรม รวมทั้งมีอ�ำนาจการให้ความดีความชอบ
ในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์มีคณะรัฐมนตรี 68 คน ประกอบด้วย
รัฐมนตรี 29 คนและรัฐมนตรีช่วย 39 คน โดยส่วนหนึ่งเป็นอดีต          
นายทหารที่ลาออกมาลงสมัครเลือกตั้ง
• หมวดที่หก ว่าด้วยฝ่ายตุลาการ (Judiciary) ซึ่งมี 3 ศาล ดังนี้
1. ศาลฎีกา (Supreme Court of the Union) เป็นศาลสูงสุดที่มี
ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ และอ�ำนาจเหนื อ กว่ า ศาลสู ง ในเขตการปกครอง
หรือศาลสูงในรัฐต่างๆ ฯลฯ
2. ศาลทหาร (Courts-Martial)
3. ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Tribunal of the Union)
4. ศาลทั้งสามระบบข้างต้น เป็นศาลที่ออกแบบเพื่อการบริหาร
จัดการประเทศ และแม้ว่าจะมีการระบุในมาตรา 294 ว่าศาลฎีกาเป็น
ศาลสูงสุดของสหภาพฯ แต่ก็เขียนว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจของ
ศาลทหารและศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าระบบตุลาการไม่เป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญนี้
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2

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
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2.1 วิสัยทัศน์
มุ ่ ง สร้ า งให้ ส าธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ มี เ สรี ภ าพและ
ประชาธิ ป ไตย เป็ น ประเทศที่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ความเสมอภาค และความยุติธรรม เชื่อมั่นว่าความร่วมมือและการ
มีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ประชาธิปไตยในเมียนมาร์
ภารกิจ
เป็นเครือข่ายขององค์กรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่สนับสนุนและ
รณรงค์ให้เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนใน
เมียนมาร์ สร้างความเข้มแข็งขึ้นจากการร่วมมือขององค์กรพันธมิตรที่
หลากหลาย ซึ่งมีทั้งผู้น�ำองค์กรทางการเมืองและภาคประชาสังคมจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งในและและนอกประเทศเมียนมาร์ รวมถึงกลุ่ม
องค์กรพันธมิตรจากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2.2 เป้าหมาย
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
ในเมียนมาร์ และเพื่อสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งเหล่าองค์กรต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
• ประสานความร่วมมือระหว่างกลุม่ ของชาวเมียนมาร์และองค์กร
พันธมิตรต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีส่วนร่วมและ
มีประสิทธิภาพ
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• สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวที่อยู่ตามแนวชายแดนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการผลิต สื่อสารข้อมูลที่
มีเนือ้ หาสาระครอบคลุมทันกับสถานการณ์ รวมทัง้ รวบรวมแหล่งเนือ้ หา
ต่างๆ สะท้อนจุดยืนและประเด็นส�ำคัญๆ ของการท�ำงานกลุ่ม

2.3 ยุทธศาสตร์
2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเมียนมาร์
เมี ย นมาร์ ภ ายใต้ แ ผนพั ฒ นาประเทศฉบั บ ที่ 4 (2549/25502553/2554) ซึ่งตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 12 ต่อปี
โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา ดังนี้ คือ (1) เพื่อขยายอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การเป็นประเทศอุตสาหกรรม (2) พัฒนาพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ด้านอื่นๆ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม (3) ให้การ
สนับสนุนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการภายในประเทศให้เพียงพอ ตลอดจนเพื่อการส่งออก
(4) เพื่อเร่งรัดผลผลิตด้านเกษตรกรรมให้ตรงตามเป้าที่วางไว้ (5) ขยาย
พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร (6) เพิ่มผลผลิต
ด้านนาํ้ มันเพือ่ การบริโภคและเครือ่ งยนต์ (7) สนับสนุนการใช้ประโยชน์
ด้านพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน (8) สนับสนุนเพือ่ การเพิม่ พืน้ ทีข่ อง
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (9) ขยาย
การบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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(10) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ
เพื่อการพัฒนาด้านการค้ากับนานาประเทศ (11) พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานอย่างต่อเนือ่ ง (12) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ (Special Development
Zone) ให้บรรลุเป้าประสงค์ (13) พัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนอย่าง
ต่อเนื่อง (14) พัฒนาพื้นที่ชนบทอย่างต่อเนื่อง (15) ยกระดับประชาชน
ให้พ้นจากความยากจน (16) พัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบ
เศรษฐกิจและการเงิน โดยสรุปจะเห็นชัดเจนว่าทิศทางการพัฒนาของ
เมียนมาร์นั้นมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะด้านการเกษตร
ซึง่ ถือว่าเป็นหัวใจของภาคเศรษฐกิจเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์มี
แผนที่จะพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าด้วยการเพิ่มเนื้อที่การเพาะปลูก
การปรับปรุงระบบชลประทาน การปรับปรุงพันธุ์พืช ตลอดจนการดูแล
เรื่องการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ การพัฒนาด้านการเกษตรนี้เพื่อ
การเพิ่มพูนของผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนใน
ประเทศและการส่งออก

2.3.2 แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์มีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ โดยได้ก�ำหนดแผนระยะ 30 ปี (พ.ศ. 2543/4 – 2573/4)
เรียกแผนการพัฒนานี้ว่า  “30 Year Industrial Development Plan
(2000/01 to 2030/31) เพื่อเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรไป  
สู่ภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่จะรองรับแผน 30 ปี โดยการตั้ง
เขตอุตสาหกรรมขึ้น 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนในปี
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พ.ศ. 2533 และพ.ศ. 2538 รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
อุตสาหกรรรมเมียนมาร์ (The Myanmar Industrial Development
Committee ) ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
1. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและปริมาณของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรใหม่ๆ
4. เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร ชิ้ น ส่ ว น และเครื่ อ งมื อ ส�ำหรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรม และ
5. สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อเปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ เมียนมาร์ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับ   
เป้าหมายเหล่านี้ ซึ่งได้แก่
5.1 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ สหกรณ์ และเอกชน
5.2 เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรด้านการ
เกษตร
5.3 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทดแทนการน�ำเข้า และกระตุ้น
การผลิตเพื่อการส่งออก
5.4 เพื่ออ�ำนวยความสะดวกการลงทุนจากต่างชาติ และให้
บริการความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นแก่ผู้ลงทุนชาวเมียนมาร์ใน
ภาคอุตสาหกรรม
5.5 เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการยกระดับเทคโนโลยีดา้ นข้อมูล
ให้เท่าเทียมกับต่างชาติ [5]
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ การสนับสนุน  
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในภาคนี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์
ยังสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเช่นกัน    
ผ่านการเข้าร่วมทุนกับนักลงทุนเมียนมาร์ในลักษณะของการลงทุนร่วม
(Joint Venture) หรือการลงทุนทางตรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมทุนใน
กิจการอุตสาหกรรมใหญ่ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถใน
การผลิตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย หลังจากการปิดประเทศไปเป็นเวลา 26
ปี อันเนื่องจากระบบสังคมนิยมวิถีเมียนมาร์ (The Burmese Way to
Socialism) ซึ่งมีหลักการด�ำเนินการในการพึ่งพาต่างชาติให้น้อยที่สุด
และเน้นการพึ่งพาตนเอง การปิดตัวเองจากการติดต่อกับต่างประเทศ
ท�ำให้ขาดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้การผลิตของภาค
อุตสาหกรรมเมียนมาร์ยังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงต้องการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติในการพัฒนาและถ่ายทอดวิชาการ
ที่ทันสมัยให้กับนักลงทุนชาวเมียนมาร์ และเพื่อการด�ำเนินการเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ รัฐบาลได้ก�ำหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม 18 แห่ง เพื่อ
สนับสนุนให้เอกชนเข้าไปลงทุน และสนับสนุนการถ่ายโอนอุตสาหกรรม
และโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เอกชนดําเนินงาน โดยในส่วนของเขต
นิคมอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลได้ก�ำหนดพื้นที่กระจายไปทั่วประเทศ    
หากแต่ส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ
เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะในเขตเมืองหลัก อาทิ ย่างกุ้ง พะโค มัณฑะเลย์
เป็นต้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้เพิม่ พืน้ ทีข่ องเขตนิคมอุตสาหกรรมไปอยู่
บริเวณชายแดน  ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับจีนและไทย อีกทัง้ ยังได้กําหนด
พื้นที่บางแห่งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา 
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โดยสรุปอาจกล่าวว่า รัฐบาลเมียนมาร์มยี ทุ ธศาสตร์ในการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น
2. การสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. การกําหนดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการลงทุนเป็น
3 ลักษณะ คือ
1) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 18 แห่ง
2) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน
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ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
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3.1 ความเป็นมาของระบบราชการ
ข้าราชการในยุคก่อนตกเป็นอาณานิคม หรือยุคที่กษัตริย์เมียนมาร์
ยังด�ำรงอยู่ เป็นที่เคารพยกย่องของผู้คน ถึงแม้ว่าการคัดเลือก การแต่ง
ตัง้ และเงือ่ นไขการให้บริการไม่เข้มงวด กษัตริยเ์ ป็นผูแ้ ต่งตัง้ ผูค้ งแก่เรียน
ที่มีความรู้ความสามารถและผู้เชี่ยวชาญการบริหารบ้านเมือง ดูได้จาก
การตัดสินของศาล ค�ำสั่ง และกิจกรรมต่างๆ เป็นเรื่องสามัญทั่วไป ได้มี
การจดบันทึกอย่างละเอียด ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นว่าพื้นความรู้ของ
เมียนมาร์อยู่ในระดับสูง แม้เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษเข้ายึดครอง ก็ต้อง
ยอมรับว่าความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของชาวเมียนมาร์อยู่ใน
ระดับสูงกว่าคนในอาณานิคมอืน่ ๆ ของอังกฤษ ความส�ำเร็จในภาษาและ
วรรณกรรมเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องยกย่องและกล่าวถึง
หลังจากตกเป็นอาณานิคม ส�ำนักงานของบริษัท บริติส อีส อินเดีย
ซึ่งมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กัลกัตตาเป็นผู้บริหารเขตปกครองในปี พ.ศ.
2428 เมียนมาร์ทั้งหมดถูกผลักดันให้อยู่ใต้กฎระเบียบของอาณานิคม
ระหว่างปี พ.ศ. 2429-2480 (ค.ศ. 1886-1937)  เมียนมาร์ถูกจัดการ
ดูแลให้เป็นเพียงหนึง่ จังหวัดของอินเดีย และถูกปกครองโดยอุปราชของ
อังกฤษในอินเดีย
จากรายงานของคณะกรรมการชุด Mac Aulay Jowelt ในปี พ.ศ.
2368 ว่าหน่ออ่อนของระบบการบริหารจัดการได้ถูกก�ำหนดให้ไปใช้ใน
อิ น เดี ย และเมี ย นมาร์ โดยบุ ค ลากรชาวอั ง กฤษกั บ ชาวพื้ น เมื อ งอี ก        
บางส่วน ข้าราชการชั้นหัวหน้าในแต่ละระดับชั้นและข้าราชการอินเดีย
ต่างมีความสุขกับอภิสิทธิ์ต่างๆ และค�ำนึงถึงการเป็นชนชั้นน�ำ  ในปี
84

พ.ศ. 2480 เมียนมาร์ถูกแยกออกจากอินเดีย คณะกรรมการบริการ
ภาครัฐที่แยกออกมาถูกจัดตั้งขึ้นในเมียนมาร์เพื่อสรรหาและบรรจุ
ข้าราชการเมียนมาร์
หลังจากประสบความส�ำเร็จได้เอกราชในเดือนมกราคม พ.ศ. 2491
เมียนมาร์ยังคงใช้โครงสร้างการบริหารจัดการที่ส่งมอบโดยอังกฤษ และ
อิ ส รภาพที่ ต ามมา  คื อ มี ข ้ า ราชการเมี ย นมาร์ เ กื อ บทั้ ง หมดเป็ น   
ชาวเมียนมาร์ (ยกเว้นการบริการที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ)
ในปี พ.ศ. 2496 มีประกาศใช้กฎหมายข้าราชการพลเรือน และคณะ
กรรมการสหภาพข้าราชการเป็นเรื่องที่มาก่อนของคณะกรรมการ
การคัดเลือกและการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (The Civil Service
Selection and Training Board - CSSTB) ถูกจัดตั้งในปี พ.ศ. 2520
มีการประกาศใช้กฎหมายคณะกรรมการการคัดเลือกและการฝึกอบรม
ข้าราชการพลเรือน และมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการการคัดเลือกและการ
ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
สถาบันการฝึกอบรมข้าราชการ Phaung gyi ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2508
ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงมหาดไทย และถูกย้ายไปอยู่ภายใต้
การบริหารของคณะกรรมการการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการ
พลเรือน (CSSTB) ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งตั้งแต่ด�ำเนินงานมามีประธานมา
แล้ว 7 คน ในนามของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะ
กรรมการการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (CSSTB)  อีกทัง้
ส�ำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการ
พลเรือน (CSSTB) ทีร่ วมถึงกรมการคัดเลือกและการฝึกอบรมข้าราชการ
พลเรือน (CSSTD) และกรมการข้าราชการพลเรือน (CSAD) ได้เปิดท�ำการ
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ใหม่ที่กรุงเนปิดอว์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
นอกจากนีร้ ฐั บาลเมียนมาร์ได้รบั การช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาโดยตลอด อย่างโครงการ
ความร่วมมือกับมูลนิธสิ นั ติภาพซาซากาว่า (SPF) ของญีป่ นุ่ ได้จดั ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่บคุ ลากรภาครัฐปีละ 120 คน ในหัวข้อ “การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนเมียนมาร์”
ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 ซึ่งการฝึกอบรมนี้ประสบความส�ำเร็จใน
ส่วนทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพข้าราชการพลเรือนในการท�ำงานร่วมกัน และใน
ปี พ.ศ. 2545 ประเทศสิงคโปร์ได้บริจาคเงินช่วยเหลือจัดตัง้ โรงเรียนการ
ฝึกอบรมเมียนมาร์สิงคโปร์ (Singapore-Myanmar Training School)
ในย่างกุง้ ตามโปรแกรมเริม่ ต้นเพือ่ การรวมกลุม่ อาเชีย่ น (The Initiative
for ASEAN Integration Programme-IAI) โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมความ
หลากหลายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าด้านภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารภาครัฐ การค้า และการท่องเที่ยว
โรงเรียนการฝึกอบรมเมียนมาร์สิงคโปร์นี้ ยังมีโปรมแกรมที่ได้
มาตรฐานยกระดั บ ส�ำหรั บ ครู ผู ้ ฝ ึ ก อบรมด้ านต่ า งๆ จึ ง มี ก ารส่ ง ครู
ผู้ฝึกอบรมมาเรียนในหลายหลักสูตรที่โรงเรียนนี้ และยังมีการส่งครู
ผู้ฝึกอบรมเด่นๆ ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และ
เป็นตัวแทนไปดูงานในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ญี่ปุ่น
อินเดีย เกาหลี จีน และ ฯลฯ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.1.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายต่างประเทศ
โดยรวมนโยบายต่างประเทศของเมียนมาร์เป็นไปตามแนวทางที่ได้
ประกาศไว้ตงั้ แต่ได้รบั เอกราชเมือ่ ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) และปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมา โดยมีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1. รักษาหลัก 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
• การเคารพเอกราชและอธิปไตย
• การไม่รุกราน
• การไม่แทรกแซงกิจการภายใน
• การรักษาผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียมกัน
• การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2. รักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
3. สนับสนุนสหประชาชาติและองค์กรของสหประชาชาติ
4. ด�ำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีใน
กรอบของนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ
5. ประสานงานและร่วมมือกับกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
6. ด�ำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสันติภาพของโลกและความมั่นคง   
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ต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม อาณานิคม และอาณานิคมในรูปแบบใหม่
โดยเฉพาะการแทรกแซงกิจการภายใน และการมีอ�ำนาจเหนือรัฐอื่น  
และเพื่อความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ
7. ยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอก เพือ่ การพัฒนาประเทศโดย
ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
ในปัจจุบันเมียนมาร์ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อหลักการไม่แทรกแซง
กิจการภายใน รัฐบาลเมียนมาร์ยืนกรานที่จะด�ำเนินการทางการเมือง
ตามแนวทางของตน ไม่ให้ฝ่ายใดเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายใน ขณะ
เดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อเมียนมาร์ โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าคเพือ่ เป็นพันธมิตรในการรับมือ
กับแรงกดดันจากประเทศตะวันตก
นโยบายเศรษฐกิจ
จากเศรษฐกิจโลกยุคไร้พรหมแดน จึงท�ำให้เป็นแรงผลักดันให้ประเทศ
เมียนมาร์ปรับการจัดการระบบเศรษฐกิจจากระบบวางแผนส่วนกลาง
(Centrally-planned Economy) มาเป็นระบบตลาดเสรีและเปิด
ประเทศรองรับการส่งเสริมการลงทุนจากภายนอก ส่งเสริมการส่งออก
การท่องเที่ยว และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที่ท�ำให้
เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างทั่วถึง ซึ่งดูได้จากรายงานเศรษฐกิจสหภาพ
เมียนมาร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า เศรษฐกิจเมียนมาร์ปี พ.ศ.
2555 (ค.ศ. 2012) ขยายตัวมากขึ้น จากแรงขับเคลื่อนของการลงทุน
ด้านพลังงานน�้ำมันและก๊าซเป็นสําคัญ รวมทั้งความพยายามการปฏิรูป
เศรษฐกิจและการเมือง จึงส่งผลให้ประเทศตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกา 
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สหภาพยุโรป และอีกหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการคว�่ำบาตร
รวมถึงการดําเนินนโยบายต่างประเทศในการมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ถือเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ
จากการประเมินล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือ IMF คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555/2556 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.3 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2556/57 ขยายตัวร้อยละ 5.4 และยังขยายตัวต่อเนื่องในอีก 4 ปี  
งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 6.7 ต่อปี แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศ
และการลงทุนยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากความเชือ่ มัน่ สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น และมาตรการ
คว�่ำบาตรผ่อนคลายมากขึ้นในปี พ.ศ 2556 การประกาศกฎหมายการ
ลงทุนฉบับใหม่ และกฎหมายเหมืองแร่ทกี่ ําลังออกมา ภาคการเงินมีการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงินเพื่อรองรับด้านเศรษฐกิจ ธนาคารกลางเมีย
นมาร์ได้เปลีย่ นระบบอัตราแลกเปลีย่ นหลายอัตรามาเป็นระบบเดียว คือ
ระบบอัตราแลกเปลีย่ นลอยตัวแบบจัดการ (Managed Float Exchange
Rate) นับเป็นการปฏิรปู ระบบการเงินทีส่ ําคัญของเมียนมาร์ ส่งผลทําให้
อัตราแลกเปลี่ยนทางการเดิมอยู่ที่ 6 จั๊ด/ดอลลาร์ สรอ. มาอยู่ที่ 818
จั๊ด/ดอลลาร์ สรอ. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อค้าและนักลงทุน
เนื่องจากมีอัตราใกล้เคียงอัตราตลาดมืด อีกทั้งธนาคารกลางเมียนมาร์
ได้ผ่อนคลายให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 11 แห่ง สามารถรับแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอนุญาตให้ธุรกิจและบุคคลธรรมดา
สามารถขออนุญาตเป็นบุคคลรับอนุญาต เพื่อเพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยน
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เงินตราและเพิ่มสภาพคล่องในการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใน
ระบบมากขึ้น
ต่อมากระทรวงการคลังและรายได้ประกาศอนุญาตให้ธนาคารต่าง
ประเทศที่มีสํานักงานตัวแทนในเมียนมาร์สามารถเจรจาร่วมทุนกับ
ธนาคารพาณิชย์เอกชนทัง้ 11 แห่งทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้บริการธนาคารด้าน
ต่างประเทศ และในจํานวนนีม้ ี 4 ธนาคารทีใ่ ห้บริการเงินโอนแรงงานต่าง
ประเทศ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มจะอนุญาตให้เปิดสาขาและบริการเต็ม
รูปแบบ
นอกจากนี้รัฐบาลเมียนมาร์ท�ำข้อตกลงร่วมมือกับตลาดหุ้นโตเกียว
และกลุ่มหลักทรัพย์ไดวา (Tokyo Stock Exchange and Daiwa Securities Group) ที่จะให้ความช่วยเหลือจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ คาดว่า
จะเริม่ เปิดตลาดหลักทรัพย์ภายในปี พ.ศ. 2558 ส่วนด้านการค้าระหว่าง
ประเทศคาดว่า  จะมีรายได้จากการส่งออกก๊าซธรรมชาติในแหล่งใหม่ที่
เริ่มส่งออกได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และภาคการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับมี
นักลงทุนจากต่างประเทศเดินทางเข้าไปสํารวจพืน้ ทีเ่ พือ่ มองหาลูท่ างการ
ลงทุนในอนาคต
นโยบายด้านสุขภาพ
นโยบายสุขภาพแห่งชาติได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2536 ที่มีการ
เริม่ ต้นโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสุขภาพ
แห่งชาติได้วางเป้าหมายสุขภาพที่ส�ำคัญ คือ ใช้วิธีการดูแลสุขภาพ
เบือ้ งต้น และจะระบุไว้อย่างชัดเจนในการด�ำเนินกิจกรรมสุขภาพในการ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

91

ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และท�ำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เมียนมาร์ได้ก�ำหนดและด�ำเนินการจัดท�ำแผนสุขภาพในระยะยาว และ
ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2554 ภายใน
กรอบระยะเวลาห้าปี โดยปีที่สอง วิสัยทัศน์สุขภาพของเมียนมาร์ พ.ศ.
2573 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอายุเฉลี่ยโดยคาดหวังที่อายุ 75 ปี การให้
บริการการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุจะได้รบั การรักษาพยาบาลฟรี ได้รบั การ
ยกเว้นจากส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลเป็นพิเศษในครอบครัว
และชุมชน เช่น บริการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่ก�ำลังเผชิญปัญหา
สังคมและความยากล�ำบากในการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันและไม่มี
ครอบครัว โดยให้การสนับสนุนทางสังคมโดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ บ้าน
ผู้สูงอายุทุกคนมีคณะกรรมการก�ำกับดูแล รวมทั้งข้าราชการพลเรือนที่
เกษียณอายุราชการ นอกจากนีก้ รมสวัสดิการสังคมยังให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินและเทคนิค สร้างขีดความสามารถรวมถึงวิธีการที่จะเข้าใจ
และตรวจสอบพื้นฐานสาเหตุของการเจ็บป่วย และมีอิทธิพลต่อปัจจัย
ทางสังคม สุขภาพจิตใจ และปัญหาทีค่ นก�ำลังเผชิญ จึงจะสามารถเข้าใจ
และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยสูงอายุ มีการอบรมกิจกรรมการออก
ก�ำลังกายที่ง่ายและใช้งานได้
นโยบายการลงทุนจากตางชาติของเมียนมาร
ภายหลังการปฏิรูปประเทศ
นับตั้งแตเมียนมารไดริเริ่มการปฏิรูประเทศ ในป  พ.ศ. 2553 โดย
รัฐบาลชุดใหมที่มิใชรัฐบาลทหาร มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมาก
โดยเฉพาะในดานการเปดเสรีการคาและการลงทุน ซึ่งถือเปนการปูทาง
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ใหเมียนมารสามารถรวมตัวเขากับเศรษฐกิจโลกไดอีกครั้งหลังจากที่
ไดปดประเทศมายาวนานกวา  5 ทศวรรษ ทั้งยังเสริมสรางภาพลักษณ
ดานบวกของเมียนมารในสายตาชาวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
เสริมสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ
การปฏิรปู นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีส่ ําคัญ คือ การทบทวนปรับปรุง
กฎหมายการลงทุ น ฉบั บ เดิ ม ให  มี ค วามทั น สมั ย และสอดรั บ กั บ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน ทั้งยังสอดคลองกับแผนงานภายใตกรอบการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคม (Framework for Economic and Social Reform: FESR) ซึ่งเป็นแผนงานในชวง 3 ป (พ.ศ. 2556-2558)
โดยการปฏิรูปประเทศเมียนมารดานการลงทุน เมื่อป  พ.ศ. 2555
เมียนมารไดมีการออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม  (Foreign Investment Law: FIL) มาใชแทนกฎหมายฉบับเดิม มีวัตถุประสงคเพื่อ
สง เสริมการลงทุนจากตางชาติในเมียนมาร ซงึ่ ถือเป็นปจ จัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสรางการ
จางงานภายในประเทศ อันนําไปสูการลดความยากจน และการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน มีหนวย งานหลักที่รับผิดชอบการพิจารณาอนุมัติ
โครงการลงทุนของตางชาติ คือ คณะกรรมาธิการการลงทุนแหง เมียนมาร 
(Myanmar Investment Commission: MIC)
ตามกฎหมายการลงทุนฉบับใหม  การลงทุนจากตางชาติในเมียนมารจะสามารถทําไดในขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น อนุญาตใหตางชาติ
เขามาลงทุนไดเกือบทุกสาขา  ยกเวนในสาขาที่ระบุไวในรายการที่หาม
มิใหตางชาติเขามาลงทุน (Negative List) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจที่มีผล
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กระทบต  อ วั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี สาธารณสุ ข
ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดลอม เป็นต้น
สําหรับสิทธิประโยชนพิเศษดานการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
กฎหมายการลงทุนฉบับเดิมกับฉบับใหมพ บวา นักลงทุนตางชาติจะไดร บั
จากสิทธิประโยชนดานตางๆ มากขึ้นกวาเดิม ที่เห็นไดชัดคือสิทธิ
ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดในระยะเวลา 5 ป (เมื่อเทียบกับ 3 ป 
ตามกฎหมายเดิม) และยังสามารถตออายุได  หากรัฐบาลเมียนมารเห็น
ว่าเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชนตอรัฐ นอกจากนี้ ยังใหการยกเวนภาษี
นําเขา เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการกอสรางกิจการ รวมถึง
ภาษีนําเขาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตในชวง 3 ปแรกของกิจการ สวนสิทธิ
ประโยชนในการเชาซื้อที่ดิน นักลงทุนต่างชาติสามารถเชาซื้อที่ดินใน
ระยะเวลานานถึง 50 ป (เมื่อเทียบกับ 30 ป ตามกฎหมายเดิม) และ
สามารถตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 10 ป รวม 70 ป (เมื่อเทียบกับ
15 ป ตามกฎหมายเดิม รวม 45 ป) ทั้งนี้ หากเปนการลงทุนในพื้นที่
ที่ยังไมพัฒนาและหางไกลการติดตอคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่ง
เมียนมาร์ (MIC) อาจพิจารณาขยายการตออายุการเชาซือ้ ทีด่ นิ อีก 10 ป 
อยางไรก็ดี ประเด็นที่มีลักษณะพิเศษของกฎหมายฉบับนี้ และนัก
ลงทุน ตางชาติจําเปนตองใหความสําคัญ คือ เรื่องการจางแรงงาน
ทอ งถิน่ ชาวเมียนมารในสัดสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดชวงเวลาการลงทุน กลาว
คือ อยางน้อยรอยละ 25 ในชวง 2 ปแรก เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ในปที่
3-4 และรอยละ 75 ในป  5-6 นอกจากนี้ การลงทุนจากตางชาติใน
เมียนมารยงั ถูกกํากับดูแลตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป พ.ศ. 2554
และกฎหมายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายป  พ.ศ. 2554 ซึ่ ง ป  จ จุ บั น
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เมียนมารอ ยูร ะหวางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง คือ ทวาย Kyauk
Phue และ Thilawa ซึ่งจะใหสิทธิประโยชนสวนใหญคลายคลึงกับที่
ไดรบั ตามกฎหมายการลงทุนฉบับใหม และเน้นการส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคการผลิตเพื่อการสงออก
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กระบวนการปฏิรปู ในเมียนมาร์เป็นไปตามขัน้ ตอนดังนี้ ระยะที่ 1 คือ
การปฏิรูปทางการเมือง การปรองดอง การให้อิสระกับสื่อมวลชน ระยะ
ที่ 2 คือ การแสดงบทบาทร่วมในสังคมอาเซียน และมีเป้าหมายในการ
ก้าวเข้าสูร่ ะยะที่ 3 คือ ยุคธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่ รัฐบาล
เมียนมาร์ได้ผลักดันอย่างเต็มที่ ตัง้ แต่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ (South-East Asian Games: SEA Games) ในปีที่ผ่านมา เป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน ณ เมืองพุกาม
ซึ่งเป็นการประชุมที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศมาหารือ เพื่อวางแนวทางการด�ำเนินงานของกิจกรรม
อาเซียนตลอดทั้งปี ต่อมาก็เป็นการจัดอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ. 2557
(ASEAN Para Games)
กิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ ได้พิสูจน์แล้วว่าเมียนมาร์มีความพร้อมมาก
ด้านประสิทธิภาพและความตั้งใจ ฉะนั้นในเรื่องความพร้อมด้าน AEC
ส�ำหรับเมียนมาร์มีการเตรียมตัวต่างๆ มากมาย ที่ส�ำคัญที่สุด คือ การ
เป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เนือ่ งจากในปี พ.ศ.
2558 สมาชิกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียน ฉะนั้น ผู้ที่ได้เป็นประธานอาเซียนในปีนี้จะมีความ
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ส�ำคัญมาก เพราะต้องเป็นผู้วางกลไกทุกอย่างเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการได้มาเป็นประธานอาเซียนของ
เมียนมาร์นนั้ ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก ด้วยการเป็นประธานอาเซียน
ครั้งแรกของประเทศเมียนมาร์ ฉะนั้นความส�ำเร็จของการเป็นประธาน
อาเซียนในครั้งนี้ จะน�ำพาเมียนมาร์ไปสู่แถวหน้าของสังคมที่มีอาเซียน
เป็นเสาหลัก อีกทัง้ ได้รบั ผลประโยชน์ทางการเมืองทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างมาก
ส�ำหรับเมียนมาร์ในอนาคต เพื่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในอนาคต
ด้านสังคมของเมียนมาร์ในปัจจุบันเปิดมากขึ้น ชาวเมียนมาร์ใน
ปัจจุบันเล่น Social Media ไม่ว่าจะเป็น facebook, twitter, line   
ท�ำให้โลกและชาวเมียนมาร์ต่างรับรู้ความเป็นไปของกันและกันผ่าน     
สื่อออนไลน์ที่ไร้พรหมแดนด้วยพัฒนาการรับรู้ทั้งหลายเหล่านี้ ท�ำให้
เมียนมาร์พลิกบทบาทจากทีเ่ คยถูกนานาประเทศควำ�่ บาตรหรือมองข้าม
กลายเป็นบุเรงนองยุคไฮเทคก็ย่อมได้
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4.2 จ�ำนวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
4.2.1 โครงสร้างรัฐบาล

ประธานาธิบดี
U Thein Sein

รองประธานาธิบดี
U Nyan Tun

รองประธานาธิบดี
U Sal Mauk Kham

อัยการสูงสุดแห่งสหภาพ
36 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสหภาพ
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4.2.2 หนวยงานราชการของเมียนมาร์
หนวยงานราชการของเมียนมาร์ มีทั้งหมด 30 กระทรวง ดังนี้
กระทรวง

1. กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)

2. กระทรวงเกษตร
และชลประทาน
(Ministry of Agriculture
and Irrigation)

3. กระทรวงอุตสาหกรรม
(Minister of Industry)

4. กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)
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ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์   http://www.modins.net
              myanmarinfo/ministry/defence.htm

เว็บไซต์   http://www.moai.gov.mm/

เว็บไซต์ http://www.industry1myanmar.com/
            http://www.industry2.gov.mm/

เว็บไซต์   http://www.mofa.gov.mm

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู       
่ Building No 1 , Nay Pyi Taw, Myanmar
โทรศัพท์  +95 67407013
เว็บไซต์    https://www.mnped.gov.mm/

5. กระทรวงการวางแผนและ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
(Minister of National Planning
and Economic Development)

6. กระทรวงคมนาคม
( Ministry of Transport )

7. กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour)

ที่อยู       
่ Office Building No. (5), Nay Pyi Taw
โทรศัพท์  095-67411039
เว็บไซต์    http://www.mot.gov.mm
อีเมล       minotran@mptmail.net.mm

ที่อยู       
่ Building No.5, Ministry of Labour
โทรศัพท์  067-430092 , 067-430079
เว็บไซต์   http://www.modins.net/
             myanmarinfo/ministry/labour.htm
อีเมล      mol@mptmail.net.mm

เว็บไซต์    http://www.myanmareducation.edu.mm
อีเมล      comphq@dhelm-edu.gov.mm
8. กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

9. กระทรวงพลังงาน
(Ministry of Energy)

ที่อยู่       Building No.6, Nay Pyi Taw City,  
             Myanmar       
โทรศัพท์  095- 67411060
เว็บไซต์   http://www.modins.net/  
             myanmarinfo/ministry/energy.htm  
อีเมล      moe.ho@energy.gov.mm

10. กระทรวงการขนส่งทางรถไฟ
(Ministry of Rail Transportation)

เว็บไซต์ http://www.modins.net/
            yanmarinfo/ministry/rail.htm

เว็บไซต์   http://www.moh.gov.mm
11. กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Heath)

เว็บไซต์ http://www.commerce.gov.mm
12. กระทรวงพาณิชย์
(Minister of Commerce)
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13. กระทรวงการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
(Minister of Hotels and
Tourism)

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่       The Republic of the Union of  
             Myanmar Building No. 33, Naypyitaw
โทรศัพท์  067- 406454, 406061, 406130
เว็บไซต์   http://www.myanmatourism.org
อีเมล      mo.moht@mptmail.net.mm,    
             dg.dht@mptmail.net.mm,
             mtt.mht@mptmail.net.mm

เว็บไซต์   http://www.myanmar.com/finance/
14. กระทรวงการคลังและสรรพากร
(Minister of Finance and
Revenue)

15. กระทรวงการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Ministry of Communications,
Posts and Telegraphs)

16. กระทรวงกิจการศาสนา
(Minister of Religious Affairs)

เว็บไซต์ http://www.modins.net/
             myanmarinfo/ministry/cpt.htm

เว็บไซต์   http://www.mora.gov.mm
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์    http://www.construction.gov.mm
17. กระทรวงโยธาธิการ
(Minister of Construction)

18. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and
Technology)

19. กระทรวงวัฒนธรรม
(Minister of Culture)

20. กระทรวงการอพยพ
และประชากร
(Ministry of Immigration &
Population)
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เว็บไซต์    http://www.modins.net/myanmarinfo/
ministry/science.htm  

เว็บไซต์    http://www.myanmar.com/ministry/
culture/

เว็บไซต์    http://www.myanmar.com/Ministry/
             imm&popu/

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์    http://www.myanmar-information.
              Net

21. กระทรวงสารสนเทศ
(Minister of Information)

22. กระทรวงสหกรณ์
(Ministry of Co-operatives)

23. กระทรวงกิจการชายแดน
( Ministry for progress of
Border Areas and National
Races and Development
Affairs)

24. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า
( Ministry of Electric Power)

ที่อยู่        Ministry of Cooperatives Building  
             No. 16 Nay Pyi Taw, Myanmar
โทรศัพท์  095-067-410033
เว็บไซต์    http://www.myancoop.gov.mm
อีเมล      mocoop@mptmail.net.mm

เว็บไซต์    http://www.modins.net/myanmarinfo/
ministry/border.htm

เว็บไซต์    http://www.modins.net/myanmarinfo/
ministry/electric.htm
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กระทรวง
25. กระทรวงการกีฬา
(Minister of Sports)

ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์   http://www.modins.net/myanmarinfo/
ministry/sport.htm

เว็บไซต์ http://www.myanmar.com/Ministry/
Forest/
26. กระทรวงป่าไม้
(Ministry of Forestry)

27. กระทรวงมหาดไทย
(The Ministry of Home
Affairs)

เว็บไซต์   http://www.mora.gov.mm

เว็บไซต์   http://www.modins.net/myanmarinfo/
ministry/mine.htm
28. กระทรวงเหมืองแร่
(Ministry of Mines)
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ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์  http://www.myanmar.gov.mm/ministry/
MSWRR/

29. กระทรวงสวัสดิการสังคมการ
สงเคราะห์และการตั้งถิ่นฐานใหม่
(Minister of Social Welfare,
Relief and Resettlement)

30. กระทรวงปศุสัตว์ ประมง
และการพัฒนาชนบท
(Minister of Livestock,
Fisheries and Rural
Development)

เว็บไซต์   http://www.livestock-fisheries.gov.mm
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4.3 จ�ำนวนข้าราชการทัว่ ประเทศพร้อมคุณลักษณะหลัก
หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.3.1 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
จ�ำนวนข้าราชการเมียนมาร์ทั่วประเทศ (Population of Civil
Servants) จากรายงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ว่ามีเกือบ
2 ล้านคนโดยแยกเป็นข้าราชการประจ�ำ  1.2 ล้านคน เป็นพนักงาน
740,000 คน และข้าราชการเมียนมาร์ทเี่ กษียณอายุราชการเมือ่ อายุครบ
60 ปี ที่รับบ�ำนาญอีก 760,000 คน[20b]

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการเมียนมาร์
จากการที่รัฐบาลเมียนมาร์ปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารมา
อย่างยาวนาน แม้ว่าจะเปิดให้มีการเลือกตั้ง แต่กฎระเบียบต่างๆ ยังคง
อยู่ คุณลักษณะข้าราชการของเมียนมาร์จึงพอสรุปได้ดังนี้
1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดตามกฎหมายที่เป็นข้อห้ามส�ำหรับ
ผู้ที่เข้ารับราชการ
2. ต้องไม่เป็นบุคคลทีเ่ ป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายทีก่ �ำหนดส�ำหรับ
ผู้ที่เข้ารับราชการ
3. ต้องเข้าใจในกฎวินัยข้าราชการ
4. ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ
5. ต้องรับใช้ประเทศด้วยความซื่อสัตย์
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4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่
			 ประชาคมอาเซียน
จากการจัดการประชุมข้าราชการอาวุโสอาเซียนครัง้ ที่ 17 ณ ประเทศ
เมียนมาร์ เมือ่ วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึง่ สัมมนาถึงสาระส�ำคัญ
ของข้าราชการพลเรือนที่รัฐบาลเมียนมาร์ประกาศถึงวัตถุประสงค์ว่า
ต้องการให้ข้าราชการอาวุโสมีความเข้าใจร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ใน
การเตรียมการเข้าสู่สังคมอาเซียนดังนี้
• เพือ่ ให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสเข้าใจองค์ประกอบทีส่ �ำคัญต่างๆ
และนโยบายของรัฐ
• เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสคุ้นเคยกับหลักธรรมาภิบาล ทั้ง
ให้การสนับสนุนในการปฏิบตั ิ เพือ่ ท�ำให้เกิดการปกครองทีส่ ะอาดโปร่งใส
• เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการระดับอาวุโสต้องรอบรู้เรื่องการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และมีความรู้ด้านการบริหารกลไกบริหารของชาติ
• เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสมีความรู้แน่นเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน และกฎหมายระหว่างประเทศในระดับที่แน่นอน
และเพื่อปฎิบัติหน้าที่บริหารตามกฎเกณฑ์
• เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสมีความรู้อย่างละเอียดรอบคอบ
ในจริยธรรมของข้าราชการ กฎข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ รวมถึง
วิธีปฏิบัติการ
• เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสได้รับรู้ระบบความนึกคิดใหม่ๆ
และทันสมัยในด้านการบริหาร และเริ่มต้นเพิ่มระดับความสามารถ
ในการเป็นผู้น�ำในภาคการบริหารจัดการ
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• เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสได้ยกระดับสมรรถนะ
การจัดการอบรมข้าราชการอาวุโสข้างต้น เป็นโครงการน�ำร่อง ก่อน
ทีจ่ ะจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับอืน่ ๆ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับการท�ำแผน
พัฒนาที่เมียนมาร์เป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศบรูไน
ส่วนในด้านความพร้อมของการเตรียมบุคลากรนั้น เมียนมาร์มี
ความพร้อมแล้ว ซึ่งดูได้จากการประชุมธรรมาภิบาลอาเซียนที่ย่างกุ้ง
(the ASEAN Good Governance Forum in Yangon) ที่จัดโดย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสหภาพเมียนมาร์ (The Union Civil
Service Board) และ โปรแกรมพัฒนาของสหประชาชาติ (United
Nations Development Programmed - UNDP) เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2557 ที่ผ่านมา U Kyaw Thu  ประธานกรรมการข้าราชการ
พลเรือนพม่า  ได้กล่าวถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของเมียนมาร์ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง โดยต้องมีการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนตามความสามารถในการท�ำงานเพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างดียิ่งขึ้น โดยเน้นให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของจริยธรรม
ในการท�ำงานของข้าราชการพลเรือน[28a]
อย่างไรก็ตาม จากการก่อตั้ง ASEAN ขึ้นนั้น ได้มีความร่วมมือ
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
โดยเมี ย นมาร์ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ ง การฝึ ก อบรม (“Training of
Trainers”) ทั้งนี้เมียนมาร์ได้ด�ำเนินการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ร่วมกับ
ประเทศสมาชิก เช่น สิงคโปร์ ในโครงการความร่วมมือ(SCP) โดยเป็นการ
ให้ข้าราชการเมียนมาร์ได้เข้าฝึกอบรมกับรัฐบาลสิงคโปร์ [30]  เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเมียนมาร์

เนื่องจากประเทศเป็นจุดเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ใน           
วัยท�ำงาน และค่าแรงต�่ำ  ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติจ�ำนวนมาก
เช่น พลังงาน แร่ธาตุ ป่าไม้ พื้นที่การเพาะปลูก ตลอดจนทรัพยากร
ทางทะเล และจัดเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุด (Least
Developed Country) ซึง่ ได้รบั การยกเว้นภาษี และสิทธิพเิ ศษทางการ
ค้าจากหลายประเทศ ประกอบกับเมียนมาร์ได้เปลีย่ นแปลงการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตยและเปิดประเทศให้ผู้สนใจเข้าไปลงทุนได้
เสรีมากขึ้น โดยผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของ
เมียนมาร์ การพัฒนาภาคการเงิน การเดินหน้าปฏิรปู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน การสร้างบรรยากาศการลงทุน รวมทั้ง
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุกทั้งทางถนน รถไฟ และ
ท่าเรือ ท�ำให้เมียนมาร์มีการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 6.3 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
5 ปีทผี่ า่ นมาทีอ่ ยูร่ อ้ ยละ 54 อย่างไรก็ดรี ะบบการเมืองและนโยบายของ
เมียนมาร์ยงั ไม่แน่นอน ระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานยังขาดแคลนและ
มีราคาสูง รวมถึงเครือข่ายคมนาคมยังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้เมียนมาร์มี
ข้อจ�ำกัดทางด้านเงินทุนและระบบการเงินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างเสรี ประกอบกับในอดีตที่ผ่านมาเมียนมาร์ได้ร้บผลกระทบจาก
มาตรการควำ�่ บาตรของประชาคมโลก จึงท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยในการลงทุนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนมีต้นทุนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
ดังนั้น เมียนมาร์จึงได้มีการก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าสู่การปฏิรูประยะที่ 2 โดย
จะให้ความส�ำคัญต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2554-2574) (National Comprehensive Development PlanNCDP)
2. ให้ความส�ำคัญต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึงการระดมการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
4. การบริหารจัดการความช่วยเหลือจากต่างชาติให้มปี ระสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการปฏิรูประยะที่ 2 คือ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาร์
ให้ดีขึ้น
5. ส�ำหรับการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวข้างต้น
เมียนมาร์มีเป้าประสงค์ยึดหลักประชาชนระดับรากหญ้า (Bottom up)
ได้รับประโยชน์สูงสุด (People-centered Approach) จากการบริหาร
จัดการของรัฐ และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และ
กระบวนการในการพัฒนา ซึง่ มีปจั จัยส�ำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชน เป็นต้น ซึ่งตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (The Framework on Economic and Social
Reform: FESR) จะมีโครงการเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1)
2)
3)
4)

ปฏิรูปภาษีและการเงิน
ปฏิรูปภาคการคลังและการเงิน รวมถึงธนาคารกลาง
เปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน
พัฒนาธุรกิจภาคเอกชน โดยปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่
ส�ำคัญส�ำหรับภาคการท่องเที่ยว
5) พัฒนาระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ทันสมัย
6) พัฒนาสาธารณสุขและการศึกษา 
7) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและความเจริญเติบโตภาค
การเกษตร
8) สร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส โดยเน้นความ
โปร่งใสในการจัดท�ำและด�ำเนินงานที่ใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณภาครัฐ
9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะและพลังงาน รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการ
จ้างงานและการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
10) สร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ
ด�ำเนินงานของรัฐ
11) ส�ำหรั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2554-2574) ตามกรอบดังกล่าวข้างต้น เมียนมาร์ได้
ก�ำหนดเป้าหมายที่ส�ำคัญไว้ ดังนี้
(1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาร์
(2) เพิ่มรายได้ประชากร
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
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สาธารณูปโภค เช่น การคมนาคม แหล่งน�ำ้ และสุขาภิบาล พลังงานไฟฟ้า 
การศึกษา การสาธารณสุข และระบบประกันสังคม เป็นต้น
(4) จัดให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(6) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals: MDGs) ตามวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ
และประชาคมอาเซียน

5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
หลังจากเหตุการณ์ลกุ ขึน้ สู้ ปี พ.ศ. 2531 ของประชาชน ท�ำให้กองทัพ
เมียนมาร์ทมี่ กี �ำลังถึง 2 แสนคน[20a] ยังหวัน่ ไหว และได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้าง ในเรือ่ งความมัน่ คงทางทหารและความมัน่ คงทางการเมือง
ซึ่งทหารได้รักษาความเป็นเผด็จการ ซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญและกลไก
ทุกอย่าง มีการเพิ่มก�ำลังทหารถึงในปัจจุบันคาดว่ามีถึง 4 แสนคน
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้ว่า  กองทัพเมียนมาร์มีก�ำลังพลมากเป็นอันดับสองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากเวียดนาม และเป็นกองทัพที่ใหญ่อันดับ
12 ของโลก[20a] และตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เมียนมาร์ได้ปรับเปลี่ยนที่ตั้ง
กองบัญชาการให้เข้มแข็งขึ้น โดยการวางระบบป้องกันตนเองเน้นเรื่อง
อุโมงค์ใต้ดินและย้ายเมืองหลวงไปที่เนปิดอว์ เรียกว่าเป็นการสร้าง
“ก�ำแพงเหล็ก” ของเมียนมาร์ โดยระบบอุโมงค์ใต้ดินของเมียนมาร์จะ
ใช้เพือ่ ท�ำสงครามอุโมงค์ (Tunnel Warfare) ป้องกันการโจมตีทางอากาศ
และสงครามกองโจร
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จากจุดแตกหัก (Breaking Point) ของเหตุการณ์ในปี พ.ศ 2531
ที่เรียกว่า  “ลุกขึ้นสู้ 1988” (Uprising 1988) ซึ่งมีความหมายต่อ
ความคิ ด ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทั พ เมี ย นมาร์ สู ง ท�ำให้ ก องทั พ
เมียนมาร์ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมทางยุทธศาสตร์คือภูมิรัฐศาสตร์ โดย
หาศู น ย์ อ�ำนาจแห่ ง ใหม่ ที่ ก รุ ง เนปิ ด อว์ สาเหตุ ก ารย้ า ยเมื อ งหลวง
หากจะมองแบบนักการทหารพบได้ว่า  สภาพผังเมืองกรุงย่างกุ้งมีความ
สุ่มเสี่ยง แม้รัฐบาลเมียนมาร์จะพยายามจัดระเบียบหลายครั้ง  บทเรียน
จากเหตุการณ์ 1988 ยังคงอยู่ในกลุ่มทหาร การที่สถานทูตหลายแห่งมี
การตั้งสถานีข่าวกรองทางการทหาร และสถานทูตบางแห่ง มีการติดต่อ
เชื่ อ มต่ อ กั บ นั ก ข่ า วต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รั่ ว ไหล
สู่ภายนอก อีกทั้งประชาชนหรือฝูงชนตั้งถิ่นฐานไม่เป็นระเบียบปะปน
ไปกับสถานที่ราชการ การพบปะระหว่างราชการกับประชาชนมีความ
หละหลวมไม่รัดกุมแน่นหนา  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่ใหม่
มีการวางผังเมืองใหม่ วางระบบความมั่นคงใหม่ รวมถึงประชากร
พลเรือน ประชาชน ข้าราชการ และกองทัพ ให้มีลักษณะที่แยกส่วนกัน
เพื่อง่ายต่อการควบคุมและสั่งการ เป็นการท�ำการอย่างไม่เปิดเผย
แม้กระทั่งนักการทูตตะวันตกก็ไม่ทราบเรื่องการย้ายเมือง จวบจน
7 ปีผ่านไป เนปิดอว์เพิ่งจะเปิดตัวออกสู่โลกภายนอก ลับ ลวง พราง
7 ปี ย้อนหลัง สะท้อนยุทธศาสตร์กองทัพเมียนมาร์ เรือ่ งการป้องกันการ
ลุกขึ้นสู้ (Uprising) เห็นได้จากผังเมืองกรุงเนปิดอว์ที่ถูกสร้างขึ้นมา
อย่างมีระบบ มีการแบ่งโซนอพาร์ทเมนท์ส�ำหรับข้าราชการเพือ่ อยูอ่ าศัย
ให้ง่ายต่อการบังคับบัญชา  ส่วนกองทัพและกองบัญชาการกระทรวง
กลาโหมแยกไปส่วนทีร่ าบสูงตะวันออกของเมืองฉาน และมีการเจาะแนว
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ภูเขาสร้างคลังสรรพาวุธต่างๆ เก็บเข้าไปในเขตภูเขา  มีการแบ่งส่วน
กรุงเนปิดอว์ได้อย่างชัดเจน มีการแบ่งศูนย์ราชการแผ่นดินคล้าย
ปุตราจายา ส่วนเขตเมืองเก่ามีพลเมืองเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่อยูท่ เี่ มือง
เปียงมะนา และโซนนี้เป็นเขตกองทัพทหารเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ติดกับเขื่อน
ทะเลสาบเยซิน และขึ้นไปจะเป็นส่วนอ�ำนวยความสะดวกให้กองทัพ
ต่างๆ จะเห็นได้ชัดว่ามีการสร้างถนน 8-20 เลน มีค่าต่อทางยุทธศาสตร์
แม้เมืองนี้มีประชากรไม่แน่นขนัดต่างจากกรุงย่างกุ้ง เพื่อป้องกัน
เหตุ ก ารณ์ ลุ ก ขึ้ น สู ้ (Uprising) ที่ ป ระชาชนปิ ด ล้ อ มถนนได้ อ ย่ า ง
ที่เคยกระท�ำในกรุงย่างกุ้ง แต่ประชาชนจะถูกล้อมกรอบด้วยกองพล
รถถังแทน
หากมองในเชิงยุทธศาสตร์ทางทหาร ต้องเข้าใจแรงกดดันจาก
ภายนอก ช่วงปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เมียนมาร์อยูใ่ นระบอบเผด็จการ
โดยทหาร ช่วงนั้นมีเสียงกดดันจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสียง
เรียกร้องจากทางผู้ปกครองซาอุดิอาระเบียให้สหประชาชาติส่งกองทัพ
ล้ ม ระบอบทหารในเมี ย นมาร์ เพราะจากเหตุ ก ารณ์ มุ ส ลิ ม โรฮิ ง ญา
ถูกขับออกจากรัฐยะไข่ หรือรัฐอาระกัน หรือแม้แต่ จอร์จ ดับเบิลยู บุช
ก็บอกว่าเมียนมาร์เป็นรัฐนอกคอก มีการคุกคามเมียนมาร์ผ่านสื่อแบบ
เดียวกับที่คุกคามอิรัก และอัฟกานิสถาน ในช่วงดังกล่าวรัฐบาลทหาร
เมียนมาร์ได้ให้ความส�ำคัญกับการตัง้ รับแนวลึก ต้องถอนกองบัญชาการ
จากยุทธศาสตร์ชายฝั่งเข้าสู่ภายใน โอบล้อมด้วยขุนเขาและแนวป่า 
กองทัพเมียนมาร์ให้ความส�ำคัญกับสงครามแบบกองโจรมากขึ้น มีการ
ป้องกันในแนวลึก ซึ่งดูได้จากการเจาะอุโมงค์ใต้ดินเพื่อท�ำเป็นคลัง
สรรพาวุธ
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นอกจากนี้ สิ่งที่สะท้อนคุณค่าทางยุทธศาสตร์ทางการทหารของ
กรุงเนปิดอว์ [8a] คือผลกระทบลักษณะลูกโซ่ต่อการเติบโตของเมือง
ยุทธศาสตร์ที่อยู่รายรอบ หรือกลุ่มเมืองบริวารทั่วประเทศเมียนมาร์ที่มี
คุณค่าในการพัฒนาทางโลจิสติกส์ ซึ่งต้องมีการท�ำความเข้าใจกับเมือง
ยุทธศาสตร์โดยรอบว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการสร้างแนวปราการเหล็ก
ของรัฐบาลเมียนมาร์ ยกตัวอย่าง เช่น “เมืองย่างกุง้ ” เป็นเมืองท่าส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเมียนมาร์จะย้ายเมืองหลวงไปแล้ว แต่ในทาง
ยุทธศาสตร์ยังคงเป็นฐานที่มั่นที่เข้มแข็งของกองทัพเรือเมียนมาร์ ขึ้นไป
อีก 70 ไมล์ เป็น “เมืองตองอู” เป็นเมืองยุทธศาสตร์แห่งสงคราม
กองโจร เป็นเมืองทีก่ องทัพเมียนมาร์ใช้เป็นฐานเข้าไปรบกับรัฐกะเหรีย่ ง
รัฐคะยา  อยู่ในเขตลุ่มน�้ำสะโตง ซึ่งเป็นด่านหน้าก่อนถึงกรุงเนปิดอว์
และอยู่ไม่ไกลจากขุนหยวง แม่ฮ่องสอน ถัดขึ้นไปรัฐบาลเมียนมาร์ได้
สร้ า งทางหลวงสายพิ เ ศษ พิ น ลวง–ตองจี ผ่ า นเมื อ งยุ ท ธศาสตร์
คือ กะลออองบัน ในเขตที่ราบสูงฉาน แล้วไปบรรจบกับเมืองตองจี
เมืองหลวงของรัฐฉาน ซึง่ เป็นฐานทีม่ นั่ ทางภาคตะวันออกของเมียนมาร์
ใช้ในการระดมสรรพก�ำลังเพื่อรบกับกองก�ำลังชนกลุ่มน้อย ในเขต
ที่ราบสูงฉานมีทางหลวงสายพิเศษตัดกลางเข้าเมืองตองจี จากนั้น
ขึ้นแนวระเบียงยุทธศาสตร์ไปด้านบนจะพบกับเมืองขนาดใหญ่ คือ
“เมืองมิจทีรา” เมืองศูนย์กลางกองทัพอากาศ เครื่องบินรบ ย้ายมาจาก
ฐานทัพอากาศมินกาลาดง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเนปิดอว์ มีเส้นทางหลวง
พิเศษเชื่อมกับเส้นทางรถไฟสายพิเศษเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวงกับ
เมืองมิจทีรา แล้วขึน้ มาด้านบนเป็น “เมืองมัณฑะเลย์” ซึง่ เป็นเมืองใหญ่
อันดับสองของเมียนมาร์ และเป็นทีอ่ ยูข่ องศูนย์บญั ชาการกลาง (Central
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Command) ทั้งยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประชากรเมียนมาร์ และเป็น
ฐานกองทัพทหารราบเมียนมาร์ ซึ่งมีราว 17-18 กองพัน เมืองสุดท้าย
คือเมืองปินอูลวินอว์หรือเมืองเมย์เมียว เป็นเมืองเวสต์พอยท์ (West
Point) ของกองทัพเมียนมาร์ และเป็นทีอ่ ยูข่ องวิทยาลัยป้องกันประเทศ
โรงเรี ย นศึ ก ษาทางทหาร และล่ า สุ ด มี ก ารสร้ า งเป็ น เมื อ งไซเบอร์
(Cyber City) ขึน้ มา โดยเจาะเข้าไปในหุบเขา เพือ่ เป็นเมืองแห่งวิทยาการ
สารสนเทศ ทั้ ง หมดนี้ คื อ แนวระเบี ย งทางยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ เป็ น
แนวปราการเหล็กป้องกันส�ำหรับกองทัพเมียนมาร์ที่มีฐานบัญชาการ
ที่เนปิดอว์ [8a]
มองในมุมยุทธศาสตร์ หากมีศึกเข้ามา  เมืองย่างกุ้งจะเป็นด่านแรก
ที่รับศึกทางทะเล เมืองตองอูจะเป็นจุดยันไม่ให้ข้าศึกรั่วมาถึงใจกลาง
หุ บ เขาสะโตง และเป็ น ฐานที่ ร บกั บ กะเหรี่ ย ง กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ ถู ก
ปลุกปั่นให้สร้างความปั่นป่วนในเมียนมาร์ เหล่านี้เป็นภาพสะท้อนจาก
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ปราการเหล็กว่า รัฐบาลเมียนมาร์ยา้ ยเมืองเพราะตระหนักถึงคุณค่าทาง
ยุทธศาสตร์ และการเติบโตของเนปิดอว์ มีผลต่อเส้นทางการล�ำเลียง
ยุทธปัจจัย ส่งก�ำลังบ�ำรุงจากเนปิดอว์เชื่อมไปยังเมืองส�ำคัญต่างๆ
ขณะเดียวกันฐานทัพอากาศที่เมืองมิจทีราจะเป็นฝ่ายปกป้องน่านฟ้าให้
กรุงเนปิดอว์ และยังไม่รวมเหล่าเมืองวิทยาการ เมืองมัณฑะเลย์ เมือง
ปินอูลวินอว์ และจากที่นั่นไม่ไกลกันมีเมืองแปรอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ
ให้กับกองทัพยุทธศาสตร์ หรือวงแหวนทางยุทธศาสตร์จะจ�ำกัดวง และ
สร้างปราการเหล็กเป็นชั้นๆ ในการล้อมกรุงเนปิดอว์ในยามศึกสงคราม
จากภาพที่เห็นเป็นการปรากฏตัวของนวัตกรรมทางภูมิศาสตร์ และ
ภูมิยุทธศาสตร์ภายในประเทศเมียนมาร์
การที่เมียนมาร์เปิดประเทศมีทั้งคุณและโทษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
ระยะแรก และภายหลังอาจเกิดความสุ่มเสี่ยงท�ำให้ประเทศมหาอ�ำนาจ
118

เข้ามารุกประเทศเมียนมาร์มากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ในรัฐคะฉิน
รัฐฉาน และรัฐยะไข่ (รัฐอาระกัน) ที่สหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบ
ติดตามประเทศเมียนมาร์ แต่การเปิดประเทศท�ำให้เมียนมาร์ เปิดโอกาส
การพัฒนา มายืนอยู่กับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ
นอกจากนี้ เมียนมาร์ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆดังนี้

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสหกรณ์ [13]

วิสัยทัศน์
สหกรณ์เมียนมาร์จะมุง่ มัน่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของประเทศและเพือ่ รักษาเอกลักษณ์ของสหกรณ์ทสี่ ง่ เสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
พันธกิจ
ภารกิจ คือ การตระหนักถึงความจริงตามวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้
• ปฏิบัติตามค่านิยม จริยธรรม และหลักการสหกรณ์
• มุ่งมั่นและประยุกต์ความรู้ที่ทันสมัย วิธีการน�ำเทคนิคและ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในสังคมสหกรณ์
• มีส่วนร่วมในการสร้างและการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย โดย
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ที่มีความอุตสาหะ

2. ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม [13]

• การจัดการบริการในสนามบินและท่าเรือน�้ำลึกที่มีประสิทธิภาพ
• การส่งเสริมกิจกรรมการขนถ่ายและพักสินค้า  เช่น การจัดส่ง
สินค้า การจัดสินค้าลงเรือ ฯลฯ
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• การตรวจตราดูแลที่เข้มแข็ง รับประกันได้ว่าปลอดภัย และ
มีมั่นคงของภาคการเดินเรือและการบิน
• เสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับภาคการขนส่ง
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างจริงจังในวิถีต่างๆ
ของการขยายการด�ำเนินงานในรูปแบบของการขนส่ง
• การวางแผนอย่างเข้มข้นและจริงจังในการพัฒนาการขนส่งที่มี
ความปลอดภัยและราบรื่นส�ำหรับพื้นที่ชนบท
• วางแผนมาตรการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและชลประทาน [13]
			 (Ministry of Agriculture and Irrigation)

กระทรวงเกษตรและชลประทานเมี ย นมาร์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สนองต่อความต้องการบริโภคภายใน และสนับสนุนการ
ส่งออกผลผลิตด้านการเกษตรที่เกินความต้องการบริโภค เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาชนบท
ผ่านการพัฒนาทางการเกษตรในลักษณะการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ด้วยการเพิ่มผลผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาและ
หน้าที่สําคัญ ดังนี้
กลยุทธ์การพัฒนา
• การใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
• การจั ด ตั้ ง ฟาร์ ม ต้ น แบบสําหรั บ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ้ ว ย
เทคนิควิทยาศาสตร์สมัยใหม่
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• การใช้ประโยชน์ของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม
• การลดการสู ญ เสี ย ในระหว่ า งการผลิ ต (จากการเตรี ย มดิ น
จนถึงการเก็บเกี่ยว)
• การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการเข้ า ถึ ง ตลาดทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
หน้าที่
• จัดเตรียมแผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว รวมถึงโครงการต่างๆ และติดตามประเมินผลโครงการที่มี
การนําไปปฏิบัติแล้ว เพื่อนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมวิเคราะห์ รวมถึงการเตรียมการจัดทํา
และยื่นโครงการพิเศษที่สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของรัฐบาล
• เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเกษตร วิเคราะห์ เพื่อจัดทํา
รายงานเสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ต่ อ
สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรกับองค์กร
ระหว่างประเทศ
• สื่อสาร สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในภาคการเกษตร มีการบริหารจัดการการค้า
และกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการส่งออก
สินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงฯ
• การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือขององค์กรต่างๆ กับ
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หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเกษตรของเมียนมาร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัด
ตั้งหน่วย “ASEAN” ขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการของฝ่ายวางแผน
การเกษตร ซึ่งจะมีหน้าที่ คือ เป็นผู้แทนประสานงานกับกระทรวง
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการอาเซียน การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงฯ ดําเนินกิจกรรมเกษตรในการประชุมภาคเกษตรและป่าไม้
ของอาเซียน การศึกษาและทบทวนภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน การร่วมมือกับ AFTA ในการลดภาษีศลุ กากรตามกรอบอาเซียน
และรายงานความก้าวหน้าและจัดทําข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกิจรรม
อาเซียนให้แก่ภาครัฐ

4. ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
			 (Ministry of Industry) [13]

ณ เมืองเนปิดอว์ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาร์
จะทําหน้าที่ควบคุมดูแลภาคการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
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ทั้ ง อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ น�้ ำ ตาล เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ ละไม่ มี
แอลกอฮอล์ เป็นต้น และอุตสาหกรรม SMEs เช่น สิ่งทอ อาหาร และ
เครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงงาน ตลอดจน
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทักษะแรงงานในภาคการผลิต สําหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจะประกอบ
ด้วย
จํานวนสถานประกอบการ
จําแนกตามลักษณะเจ้าของ (ข้อมูลปี 2553) แบ่งเป็น ของรัฐบาล
จํานวน 791 สถานประกอบการ และของเอกชนจํานวน 101,000
สถานประกอบการ
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
มีประมาณ 4.8 ล้านคน
ขนาดของอุตสาหกรรม
แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่
• ขนาดเล็ก เงินลงทุน 1 ล้านจั๊ด คนงาน 50 คน
การผลิต 2.5 ล้านจั๊ด/ปี (62.5 ล้านบาท)
• ขนาดกลาง เงินลงทุน 1-5 ล้านจั๊ด คนงาน 50-100 คน
การผลิต 2.5-10 ล้านจั๊ด/ปี (62.5-250 ล้านบาท)
• ขนาดใหญ่ เงินลงทุน 5 ล้านจั๊ดขึ้นไป คนงาน 100 คนขึ้นไป
การผลิตมากกว่า 10 ล้านจั๊ด/ปี (250 ล้านบาท)
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 123

		
อุตสาหกรรมสําคัญ
อุตสาหกรรมสําคัญของเมียนมาร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอออล์ อุตสาหกรรมน�้ำตาล อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และ
เฟอร์นเิ จอร์ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น อัญมณี และ
อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น น�ำ้ มัน ไฟฟ้าจากเขือ่ น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
โดยในปัจจุบัน รัฐบาลกําลังพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่
ชนบทภายใต้แนวคิด หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One
Product: OVOP) ตามต้นแบบที่มาจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชนบทให้เกิดการจ้างงาน และประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นการ
ลดช่องว่างความยากจนในชนบทให้เหลือน้อยลง
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาร์
จะดําเนิ น การภายใต้ แ นวคิ ด “กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม (Industrial
Cluster)” และการกําหนดเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone)
โดยมี ก าร กําหนดอุ ต สาหกรรมบนฐานการเกษตร (Agro-based
Industry) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

5. ยุทธศาสตร์กระทรวงปศุสัตว์และการประมง
			 (Ministry of Livestock and Fisheries) [13]

ณ เมืองเนปิดอว์ บทบาทกระทรวงปศุสัตว์และการประมงเมียนมาร์
จะทําหน้าทีพ่ ฒ
ั นาด้านเกษตรในกลุม่ ปศุสตั ว์และประมง โดยกระทรวงฯ
มีการวางกรอบการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
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กับการป้องกันและอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาปศุสัตว์ในชนบท โดยการแพร่ขยาย
พันธุ์สัตว์ ให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารสัตว์ สัตวแพทย์ และยารักษา
โรค การป้องกันและการรักษาโรคปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งจะสอดรับกับแผน
พัฒนาประเทศระยะ 30 ปี (พ.ศ. 2543-2573) ของรัฐบาล นอกจากนี้
กระทรวงฯ ยังให้การสนับสนุนภาคเอกชนในเรื่องเทคโนโลยี การตลาด
และการลงทุนในอุตสาหกรรมประมงและปศุสตั ว์ เพือ่ ส่งเสริมการแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
สําหรับสาระโดยสรุป คือ เมียนมาร์มชี ายฝัง่ ทะเลยาวประมาณ 2,832
กิโลเมตร เป็นเขตไหล่ทวีปประมาณ 228,781 ตารางกิโลเมตร และเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะประมาณ 486,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ประมาณ 500,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 3,100,000 ไร่ (1 เฮกตาร์
เท่ากับ 6 ไร่ 1 งาน) ส่งผลให้มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลาย
และอุดมสมบูรณ์ จากรายงานการสํารวจทางทะเลพบว่า ในน่านนำ�้ ของ
เมียนมาร์สามารถจับสัตว์น�้ำได้สูงสุดถึงปีละ 1.05 ล้านตัน (Maximum
Sustainable Yield) แต่มีการใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 70 นอกจากนี้
ยังมีแหล่งนำ�้ ธรรมชาติภายใน ทีป่ ระกอบไปด้วยทะเลสาบ อ่างเก็บนำ �้ บึง
แม่น�้ำ และคลอง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 8.2 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ
51.2 ล้านไร่

5.2 หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับ ASEAN

หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับ ASEAN ของเมียนมาร์ คือ
กรมกิจการอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดย มีองค์ประกอบและ
ผู้รับผิดชอบดังนี้
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•
•
•
•
•

อธิบดี -  U Aung Lin
รองอธิบดี - U Aung Htoo
รองอธิบดี - U Myint Thu
รองอธิบดี - Daw Ei Ei Khin Aye
กองการเมืองและการรักษาความปลอดภัย
Tel: 95-67-412 360
• กองความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
Tel: 95-67-412-357
• กองประสานงาน
Tel: 95-67-412 345
เนื่องจากในปีนี้พม่าได้เป็นประธานอาเซียนเป็นปีแรก จึงได้มี
การจัดตั้งคณะเลขาธิการแห่งชาติเมียนมาร์อาเซียน (The ASEAN
Myanmar National Secretariat) ขึ้น มีบทบาทในการเป็นประธาน
อาเซียนภายใต้แนวคิดที่ว่า  “Moving Forward in Unity to a
Peaceful and Prosperous Community” (ก้ า วไปข้ า งหน้ า
ในการสร้างความสามัคคีให้ชุมชนแห่งความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง)
โดยองค์กรนีข้ นึ้ ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดการติดต่อ
ดังนี้
ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งชาติเมียนมาร์อาเซียน (The ASEAN
Myanmar National Secretariat) ตั้งที่ส�ำนักงานหมายเลขที่ 9
กระทรวงต่ า งประเทศ   ติ ด ต่ อ หมายเลขโทรศั พ ท์ ใ นเมี ย นมาร์ :
+95-67-412057, 412227  โทรสาร : +95-67-412057
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ส่วนการติดต่อ e-mail กับหน่วยท�ำงานเพื่อประธานอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557 มีดังนี้

หน่วยงาน

e-mail address

1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   apsc@asean2014.gov.mm
(Asean Political-Security Community)
2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  aec@asean2014.gov.mm
(Asean Economic Community)
3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   ascc@asean2014.gov.mm
(Asean Socio-Cultural Community)
4 ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ
  amns@asean2014.gov.mm
เมียนมาร์อาเซียน (The ASEAN Myanmar
National Secretariat Office)
5 ข้อมูลข่าวสาร (Information)
  information@asean2014.gov.mm
6 พิธีการทูต (Protocol)
  protocol@asean2014.gov.mm
7 การบริหารจัดการ (Administration)
  admin@asean2014.gov.mm
8 โลจิสติกส์ (Logistics)
  logistics@asean2014.gov.mm

ในการหาข้อมูลทีจ่ ะดูบทบาทของเมียนมาร์ในฐานะประธานอาเซียน
สืบค้นได้ที่เว็บไซต์ดังนี้
- http://asean2014.gov.mm/contact-us
- http://asean2014.gov.mm/2014-chairmanship
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ในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB)
ที่ ต ้ อ งมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานของอาเซี ย นนั้ น ทางส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB) ได้มอบภารกิจงานให้แผนก
คัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการ (The Civil Service Selection and
Training Department - CSSTD) เป็นผู้มีบทบาทในการเป็นตัวแทน
หรือเข้าร่วมในงานบูรณาการกิจกรรมอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration (IAI) framework) และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุม
ระดับอาเซียนว่าด้วยงานราชการ (ASEAN Conference on Civil
Service Matter - ACCSM)  อีกทั้งส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตร
การพัฒนานักฝึกอบรม (Training of Trainers)
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ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
กฎหมายคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (รั ฐ สั น ติ ภ าพและ        
การพัฒนากฎหมายสภา  No. 24/2010) ถูกตราขึ้นสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 2551 (ค.ศ. 2008)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ท�ำให้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (Union Civil Service Board-UCSB)[23]
ได้รับมอบงานและท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรื อ นและการฝึ ก อบรมข้ า ราชการพลเรื อ น (CSSTB) ทั้ ง หมด
และ “กฎหมายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” ได้ก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน และมากที่สุดไม่เกิน 7 คน
องค์ ก รการพั ฒ นาข้ า ราชการภายใต้ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (UCSB) มีดังนี้
1. ส�ำนักงานการคัดเลือกและการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
(The Civil Service Selection and Training Department)
หรือ CSSTD
2. ส�ำนักงานกิจการข้าราชการพลเรือน (The Civil Service Affairs
Department) หรือ CSAD
3. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน Phaung gyi หรือ (The
Central Institute of Civil Service) หรือ Phaung gyi
4. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือนภาคเหนือตอนบนของ
เมียนมาร์ (The Central Institute of Civil Service) หรือ Upper
Myanmar
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
ตามกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร 4/77 ประกาศในปี พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974) และโดยเนื้อหากฎหมายของคณะกรรมการการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน และการฝึกอบรมบททีส่ ามว่าด้วย “ความรับผิดชอบ
และอ�ำนาจหน้าที่” เพื่อยกฐานะสถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน   
มีภารกิจดังต่อไปนี้  
• การด�ำเนินการหลักสูตรเกี่ยวกับการเข้ารับต�ำแหน่งส�ำหรับ
ข้าราชการด้านการจัดการและด้านเทคนิคระดับต่างๆ
• การด�ำเนินการหลักสูตรการฟื้นฟูส�ำหรับการจัดการระดับกลาง
• การจัดสัมมนาส�ำหรับผู้บริหารระดับอาวุโส เช่นเดียวกับสมาชิก
ของส่วนกลางและท้องถิ่น
• การท�ำวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก อบรมเทคนิ ค การบริ ห าร
ข้าราชการพลเรือน
วัตถุประสงค์
1. การฝึกอบรมบุคลากรการบริการ เพือ่ ท�ำให้บคุ ลากรเหล่านีไ้ ด้รบั
ประสบการณ์อย่างเต็มที่ มีความคุ้นเคยกับสายงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และกลายเป็นผูใ้ ห้บริการทีด่ ี ให้บริการทีน่ า่ สนใจแก่ผคู้ น
ในการมีสว่ นร่วมในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ
2. เพือ่ หาวิธกี ารแก้ไขปัญหาการจัดการในทางปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารของ
การอภิปรายร่วมกัน และเพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
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3. เพื่อพัฒนาเทคนิคและการบริหารจัดการความรู้ด้วยวิธีการวิจัย
การมีสว่ นร่วม การกระจายเนือ้ หาของวิทยานิพนธ์ และเอกสารรายงาน
ตามหัวข้อต่างๆ
4. เพื่อสนับสนุนการป้องกันแห่งชาติของประเทศ

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB) เป็นผู้รับผิด
ชอบการด�ำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานส�ำหรับข้าราชการ
ทุกระดับในเมียนมาร์ทั้งหมด โดยมีสถาบันฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
ก�ำกับดูแลของ UCSB ดังนี้ [21]
1. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน (Phaung gyi) ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนการฝึกอบรมกลาง
ของประชาชน (Central People’s Training School) ตัง้ อยูใ่ กล้หมูบ่ า้ น
Phaung gyi, Hlegu ห่างจากย่างกุ้ง 50 ไมล์ โดยได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ในการฝึกอบรมไว้จ�ำนวน 3,000 ครั้งต่อปี และได้ย้ายมาอยู่ในก�ำกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB) ในปี พ.ศ. 2520
(ค.ศ. 1977) และยกสถานะขึ้นเป็นสถาบัน ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บนเนื้อที่
ประมาณ 9 พันกว่าไร่ (3,951 เอเคอร์) มีหอ้ งประชุมขนาดใหญ่ทรี่ องรับ
ผู้เข้าฟังการฝึกอบรมได้ 2,000 คน มีห้องประชุมขนาดกลาง 2 ห้อง
พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ระบบ CCTV ที่รองรับคนได้ 500 คน มีห้องเรียน
ที่รองรับคนได้ 200 คนอีก 13 ห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
รองรับคนกว่า 100 เครือ่ ง มีหอ้ งแล็บส�ำหรับการฝึกภาษาพร้อมอุปกรณ์
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ส�ำหรับผู้เข้าฝึกอบรมมากกว่า  80 เครื่อง ทั้งมีอุปกรณ์การช่วยสอนอีก
มากมาย แผนกวิจัยมีส่วนช่วยเหลือในการฝึกอบรม การสื่อสาร มี
คณะกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีห้องสมุดที่บรรจุหนังสือ
มากกว่า 50,000 เล่ม และมีหน่วยงานภายใต้การก�ำกับอีก 6 แผนก ดังนี้
(1) แผนกการบริหารการจัดการ (Management Department)
(2) แผนกเศรษฐกิจ (Economics Department)
(3) แผนกรัฐศาสตร์ (Political Science Department)
(4) แผนกสังคมศาสตร์ (Social Science Department)
(5) แผนกกฎหมาย (Law Department)
(6) แผนกวิทยาศาสตร์ทางทหาร (Military Science Department)
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพัฒนาทีมงานของสถาบันเอง ส่งเสริม
ให้ ค รู ผู ้ ฝ ึ ก อบรมได้ ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ทั้งส่งบุคลากรไปดูงานในต่างประเทศ
เช่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี จีน ฯลฯ
2. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือนภาคเหนือตอนบนของ
เมียนมาร์ (Upper Myanmar) สถาบันนีต้ งั้ อยูใ่ กล้หมูบ่ า้ น  Zeebingyi
ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ 24 ไมล์ เปิดท�ำการมาตั้งแต่วันที่ 7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เข้าฟัง
การฝึกอบรมได้ 1,750 คน มีห้องประชุมขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์
ทันสมัยที่รองรับคนได้ 500 คน มีห้องเรียนที่รองรับคนได้ 200 คนอีก 8
ห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับรองรับคนอีก 60 เครื่อง มีห้องแล็บ
ส�ำหรับการฝึกภาษาและมีอุปกรณ์ส�ำหรับผู้เข้าฝึกอบรมอีก 96 เครื่อง
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และมีห้องสมุดที่บรรจุหนังสือมากกว่า  5,000 เล่ม ตั้งแต่เปิดท�ำการมา
สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือนภาคเหนือตอนบนของเมียนมาร์นี้
ได้จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรของเมียนมาร์มามากกว่า  1 ล้านคนแล้ว
และมีหน่วยงานภายใต้ก�ำกับอีก 6 แผนก ดังนี้
(1) แผนกการบริหารการจัดการ (Management Department)
(2) แผนกเศรษฐกิจ (Economics Department)
(3) แผนกรัฐศาสตร์ (Political Science Department)
(4) แผนกสังคมศาสตร์ (Social Science Department)
(5) แผนกกฎหมาย (Law Department)
(6) แผนกวิทยาศาสตร์ทางทหาร (Military Science Department)
ส่วนด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เป็นมากกว่าการก�ำหนด
หลักสูตรภาคบังคับ สถาบันฯ ยังเปิดอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะด้าน
การบริหารจัดการ (Management Skill Development) ที่ควบคู่ไป
กับการดูงานในต่างประเทศ เช่น มีการดูงานในประเทศไทย หรือ
เรื่องการบริหารภาครัฐ (Public Administration) ไปดูงานในประเทศ
เกาหลี เป็นต้น
นอกจากนี้ข้าราชการพลเรือนมีการเรียกร้องให้การฝึกอบรมพัฒนา
มีความเป็นพลวัต (Dynamic) มากขึ้น โดยให้ความส�ำคัญในการให้
ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการวางแผน
การตรวจสอบ และการตัดสินใจ ดังนัน้ ระบบสารสนเทศด้านงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Management Information
Systems: HRMIS) ซึ่ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ ในการใช้ ร ะบบสารสนเทศ
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เพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับข้าราชการพลเรือนจึงเป็นเรือ่ งที่
ส�ำคัญ ซึ่งรัฐบาลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการน�ำ HRMIS มา
ใช้ส�ำหรับข้าราชการพลเรือนที่ La Cannelle, Domaine Les Pailles
และมีการเสนอให้ขา้ ราชการพลเรือนปรับปรุงการให้บริการ การส่งมอบ
งานบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกวัน โดยมีการน�ำระบบสารสนเทศด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
มาลดภาระงานทีอ่ าจไม่จ�ำเป็นลง อันจะท�ำให้เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ อีกทั้งข้าราชการพลเรือนยุคใหม่
ควรมีแนวคิดให้ทุกคนในองค์การเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาองค์การ
ให้บรรลุผลอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ โดยเน้นความส�ำคัญของ
การใช้นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และเน้นการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ
การน�ำระบบเทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สารและสารสนเทศ (Information
and Communication Technology: ICT) มาใช้ในสถานที่ท�ำงาน
จะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรท�ำงานได้ ดี ขึ้ น และเกิ ด ความพึ ง พอใจในงาน
มากขึน้ ข้าราชการพลเรือนทีเ่ ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ หารือ
เกีย่ วกับร่างข้อก�ำหนดของระบบและการปรึกษาหารือโครงการ HRMIS
ที่พัฒนาความร่วมมือกับธนาคารโลก โดยคาดหวังว่าระบบ HRMIS
จะอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในข้าราชการพลเรือนโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างฐานข้อมูลร่วมกันส�ำหรับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และเพือ่ ให้กระทรวง
และหน่วยงานต่างๆ ใช้เครื่องมือนี้ส�ำหรับการจัดการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
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นอกจากนี้ยังมีการจัดหลักสูตรการจัดการส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐระดับ
อาวุโสที่ใช้เวลาสี่สัปดาห์ ณ. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน
(Phaung gyi) ซึ่งมีส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB)
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติและธนาคารโลกในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการและความสามารถในการบริหารบุคลากรของข้าราชการพลเรือน
ในเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการปฏิรูปของตนเอง ที่มุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา  และเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับ
อาวุโสของรัฐบาลเมียนมาร์เปรียบดังหัวรถจักรที่เป็นผู้ผลักดันนโยบาย
และวางกรอบกฎหมาย
นาย Toily Kurbanov ผูอ้ �ำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประเทศเมียนมาร์กล่าวว่า “เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลระดับอาวุโสเป็นผูท้ ชี่ ว่ ยให้
สถาบันฯ ขับเคลื่อนงานและบุคลากรที่จะท�ำงาน” อีกทั้งหลักสูตร
การฝึกอบรมนี้จะสะท้อนถึงความรับผิดชอบของผู้จัดการอาวุโสที่จะน�ำ
ทีมงานและสร้างคุณค่าของสภาพแวดล้อมที่จะท�ำให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์ ซึ่งทาง UNDP จะช่วยเมียนมาร์ทั้งหมดด้วย
การปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลกและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้เมียนมาร์เข้าสูก่ ระบวนการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวอย่างประเทศ
ที่ก้าวผ่านการปฏิรูปได้แล้วมากขึ้น ซึ่งเมียนมาร์ได้เริ่มต้นการท�ำงาน
ในทิศทางนี้แล้วภายใต้ขั้นตอนที่สามของการปฏิรูป
นาย Toily Kurbanov กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า UNDP จะมีสว่ นร่วมมาก
ขึ้นและท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ทั้งจะให้ความช่วยเหลือ UCSB
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ในความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถโดยรวมของการส่งมอบ
การฝึกอบรมส�ำหรับปรับปรุงการจัดการบริการสาธารณะของประชาชน
นอกจากนั้น UNDP ยังช่วย UCSB ร่างนโยบายการฝึกอบรมแห่งชาติ
ของรัฐบาลและก�ำลังการผลิต UNDP ต้องรายงานการประเมิน เพื่อให้
UCSB น�ำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป หน่วยงานการฝึกอบรมจะได้รับการ
ก่อตั้งขึ้นใน UCSB เพื่อช่วยปรับปรุงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
รัฐบาล และท�ำงานร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส�ำหรับ
การส่งมอบความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
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วารสารของข้าราชการพลเรือนเมียนมาร์

138

7

กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB) ตาม
มาตรา 8  9 และ 10 ในบทที่สามของกฎหมาย UCSB จะด�ำเนินการ
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่กฎหมายอ้างถึง [22]
มาตรา 8
หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้
(ก) ระบบการคัดเลือกการบรรจุข้าราชการพลเรือนในมาตรา 3
(ข) การฝึกอบรมและการฝึกฝนบุคลากรในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ค) สนับสนุนรัฐบาลในการพิจารณาจริยธรรม กฎระเบียบ ขั้นตอน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรการบริการ และช่วยวางแนวทาง
นโยบาย
(ง) การปฏิบตั กิ ารท�ำวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการต่างๆ ของบุคลากรที่
ให้บริการ
(จ) การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของสหประชาชาติ องค์กรระดับ
ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศด้วยความเห็นชอบของรัฐบาล
สหภาพในส่วนที่ได้รับการยอมรับในกิจการของบุคลากรที่ให้บริการ
ต่างๆ
(ฉ) การวิเคราะห์กิจการต่างๆ ของบุคลากรด้านการให้บริการ
ซึ่งได้รับการสอบถามโดยองค์กรของบุคลากรด้านการให้บริการ และ
การตอบกลับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่
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(ช) การด�ำเนิ น การบั น ทึ ก เนื้ อ หาสาระอย่ า งเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ
การต่อต้านบุคลากรด้านการให้บริการ
(ซ) การวิเคราะห์และการประสานงานในความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
การคัดเลือก การฝึกฝน และธ�ำรงรักษาวินัยต่างๆ ของสหภาพองค์กร
บุคลากรฝ่ายบริการ และฝ่ายบริการของเขตหรือรัฐ
(ฌ) การประสานงานและด�ำเนินการจัดตัง้ องค์กรบุคลากรด้านการให้
บริการ เพื่อด�ำเนินงานต่างๆ ซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาลส่วนภูมิภาค
หรือส่วนรัฐให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ และการแต่งตั้งบุคลากรด้านการให้
บริการที่จ�ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรด้านการให้บริการ หรือโดยการประสานงานล่วงหน้ากับรัฐบาล
กลาง
(ญ) การรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจ�ำ
ทุกปีให้แก่ประธานาธิบดี และส่งรายงานระหว่างกาลหากจ�ำเป็น
(ฎ) การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลได้ทันตามเวลา
มาตรา 9
อ�ำนาจของคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ การ
นัดหมายและการส่งเสริมบุคลากรการให้บริการ มีดังนี้
(ก) การก�ำหนดว่ามีเพียงต�ำแหน่งบุคลากรด้านการให้บริการต�ำแหน่ง
ใด ที่จะต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐบาลกลาง
(ข) การก�ำหนดการคัดเลือกบุคลากรด้านการให้บริการในต�ำแหน่งที่
เหลือ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการที่
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เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำสั่งของคณะกรรมการ ยกเว้นในส่วน
การก�ำหนดล�ำดับต�ำแหน่งข้าราชการ ซึ่งต้องได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการเท่านั้น
(ค) ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ได้รับการก�ำหนดตามหัวข้อย่อย (ข) ในมาตรา 
9 นั้น ให้แต่งตั้งองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการส่วนกลางเป็นผู้
คัดเลือกบุคลากรด้านการให้บริการด้วยการก่อตั้งหน่วยงาน โดยมี
หัวหน้าองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก่อตั้ง
(ง) ให้หัวหน้าองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการส่วนภูมิภาคหรือ
ส่วนรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการตามค�ำสั่งของคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับ
บุคลากรด้านการให้บริหารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย (ฌ) ในมาตรา  8
ภายใต้ข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย (ซ) ในมาตรา 8
(จ) การให้ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักงานรัฐบาล ถ้ามีความจ�ำเป็นที่จะ
แต่งตั้งบุคลากรต�ำแหน่งต่างๆ ในทุกองค์การที่ต้องการบุคลากรการให้
บริการสามารถติดต่อในวาระจรได้
(ฉ) การพิจารณาตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
เนือ้ หาสาระทีแ่ นะน�ำ โดยองค์กรทีเ่ ชีย่ วชาญด้านบุคลากรการให้บริการ
ซึง่ ได้รบั ความเชือ่ ถือและส่งเสริมตามการจัดล�ำดับเจ้าหน้าทีต่ ามประมวล
หนังสือของรัฐบาล
มาตรา 10
อ�ำนาจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรการให้บริการ มีดังนี้
(ก) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของบุคลากรการให้บริการ
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สามารถฝึกอบรมและฝึกฝนบุคลากรที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) การครอบคลุมการฝึกอบรม การอภิปราย และการสัมมนา
(ค) การจัดเตรียมนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรมส่งไปยังรัฐบาล
เพื่อรับการอนุมัติและด�ำเนินการ
(ง) การประสานงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกอบรมที่
ได้รับ นโยบายนี้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ซึ่งเปิดสอนโดยองค์กรต่างๆ ด้านบุคลากร
การให้บริการของสหภาพส�ำหรับบุคลากรด้านการให้บริการในองค์กรนัน้ ๆ

7.2 กฎหมายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน[25]
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คือ หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลข้าราชการพลเรือนตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม การ
เลื่อนต�ำแหน่ง และการดูแลในหลายๆ ด้าน โดยมีกฎหมายที่บังคับใช้
ส�ำหรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดังนี้
บทที่ 1 ชื่อ การบังคับใช้และค�ำจ�ำกัดความ
1: (ก)  ให้เรียกกฎหมายฉบับนีว้ า่ กฎหมายคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
(ข)  กฎหมายฉบับนีใ้ ห้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในรัฐธรรมนูญ
2: ค�ำที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ให้มีความหมายดังนี้
(ก) รัฐธรรมนูญ หมายถึง รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์
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(ข) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายนี้
(ค) ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ง) สมาชิก หมายถึง สมาชิกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(จ) องค์การบริการบุคลากร หมายถึง องค์การบุคลากรพลเรือน
ทีเ่ กิดขึน้ และสอดคล้องกับบทบัญญัตทิ มี่ อี ยูใ่ นรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่มีอยู่
(ฉ) การบริการบุคคล หมายถึง การให้บริการด้านบุคลากร
พลเรือนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ในต�ำแหน่งทีม่ อี ยูข่ องบุคลากรองค์การบริการ
3: กฎหมายฉบับนีใ้ ห้ใช้กบั ทุกบริการของบุคลากรพลเรือนของแต่ละ
องค์กรบุคลากรบริการ ยกเว้นบุคลากรบริการทางแพ่งทีก่ ล่าวถึงในส่วน
291 และ 292 ของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 การก่อตั้ง แต่งตั้ง และการก�ำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
การก่อตั้งคณะกรรมการ
4: ประธานของสหภาพจะสร้างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ที่มีสมาชิกอย่างน้อยห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน รวมทั้งประธานกรรมการ
เพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่ในการคัดเลือก การฝึกอบรมบุคลากรในการ
ให้บริการ และการก�ำหนดกฎระเบียบของข้าราชการพลเรือน
การแต่งตัง้ และการก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้ประธานกรรมการและสมาชิก
5: ประธานของสหภาพแต่งตั้งประธานกรรมการและสมาชิกจาก
กลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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(ก) ผู้ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์
(ข) บุคคลที่ตอบสนองคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับสภาผู้แทนราษฎร ที่กล่าวไว้ในมาตรา 120 ของรัฐธรรมนูญ ยกเว้นการจ�ำกัดอายุ
(ค) บุคคลที่ยงั ไม่ได้ละเมิดบทบัญญัติที่กล่าวถึงในส่วน 121 ของ
รัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบุคคลที่มาจากการการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของ
สภาผู้แทนราษฎร
(ง) ปัญญาชนและผู้มีประสบการณ์
(จ) บุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อประชาชนและประเทศ
(ฉ) บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
(ช) บุคคลที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎร
6: (ก) ประธานกรรมการอยู่ในความดูแลของประธานสหภาพ
เมียนมาร์
(ข) สมาชิกจะอยูใ่ นความดูแลของประธานกรรมการ และประธาน
สหภาพโดยผ่านทางประธานกรรมการ
7: ประธานกรรมการและสมาชิก
(ก) มีบุคลากรข้าราชการพลเรือนที่จะต้องด�ำเนินการตามบท
บัญญัติของส่วนย่อย (ค) มาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญ
(ข) เป็นบุคคลที่จะไม่ลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปใดๆ เพื่อไม่
ให้เสียสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งจากพลเมืองตามมาตรา  38 (ก) ของ
รัฐธรรมนูญ ส่วนย่อยเกี่ยวกับสิทธิที่จะด�ำเนินกิจการขององค์กร และ
กิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
บทบัญญัติที่มีอยู่ในส่วน 120 และ 121 ของรัฐธรรมนูญ นับจากวันที่ได้
มีการประกาศ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 145

บทที่ 3 หน้าที่ และอ�ำนาจของคณะกรรมการ
8: การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้
(ก) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนตามมาตราที่ 3 ของระบบ
(ข) การฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) การสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาลเมี ย นมาร์ เพื่ อ การพิ จ ารณา
ด้านจริยธรรม ระเบียบ ขั้นตอน มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้านบุคลากร และการเปิดใช้งานในการวางแนวทางการด�ำเนินงานนั้น
(ง) การด�ำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของข้าราชการ
พลเรือน
(จ) การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติ
ระดับภูมภิ าค และองค์กรระหว่างประเทศ ตามความเห็นชอบของรัฐบาล
เมียนมาร์ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการพลเรือน
(ฉ) การวิ เ คราะห์ เรื่ อ งของข้ า ราชการพลเรื อ นโดยองค์ ก ร
ข้าราชการพลเรือน ในเรื่องของความสอดคล้องต่อกฎระเบียบและ
ขั้นตอนที่มีอยู่
(ช) การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
การด�ำเนินการของข้าราชการพลเรือน
(ซ) การวิเคราะห์และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ
การเลือก การบ�ำรุงรักษาสาขาวิชาองค์กรข้าราชการพลเรือน และ
พนักงานรัฐ
(ฌ) การประสานงานและการด�ำเนิ น การในรู ป แบบองค์ ก ร
ข้าราชการพลเรือน ส�ำหรับการบริหารงานโดยภาครัฐหรือรัฐบาลใน
การแต่งตั้งบุคลากรเป็นข้าราชการพลเรือนจ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับ
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหภาพพนักงานบริการหรือโดยการประสานงาน
กับรัฐบาลเมียนมาร์ล่วงหน้า
(ญ) รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจ�ำ   
ทุกปีให้แก่ประธานาธิบดี และส่งรายงานระหว่างปีหากจ�ำเป็น
(ฎ) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเมียนมาร์เป็น   
ครั้งคราว
9: อ�ำนาจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก แต่งตั้ง
และเลื่อนต�ำแหน่งข้าราชการมีดังนี้
(ก) ก�ำหนดตามความเห็นชอบของรัฐบาล ซึ่งต�ำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนจะต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
(ข) การพิจารณาในการคัดเลือกข้าราชการทหาร โดยองค์กร
ข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับค�ำสั่งของคณะกรรมการ นอกเหนือ
จากการจั ด อั น ดั บ ที่ ก�ำหนดของส�ำนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กโดย      
คณะกรรมการ
(ค) การมอบหมายให้ อ งค์ ก รสหภาพบริ ก ารบุ ค ลากร เพื่ อ
คัดเลือกบุคลากรบริการส�ำหรับต�ำแหน่งตามมาตราย่อย (ข) โดยการ
สร้างโครงสร้างโดยหัวหน้าองค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริการบุคลากร
(ง) การก�ำหนดหัวหน้างานของบุคลากรองค์การภาครัฐที่จะ
ด�ำเนินการตามค�ำสั่งของคณะกรรมการในเรื่องที่จ�ำเป็นในการแต่งตั้ง
บุคลากรข้าราชการที่มีอยู่ในส่วนย่อย (ฉ) ของมาตรา 8 ตามบัญญัติที่มี
อยู่ในส่วนย่อย (จ) ของมาตรา 8
(จ) การให้ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักงานของรัฐบาล ในกรณีจ�ำเป็น
ของการแต่งตั้งต�ำแหน่งของบุคลากรข้าราชการใดๆ ในบริการใดๆ
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ของบุคลากรองค์การเนื่องจากสถานการณ์ที่ผิดปกติใดๆ
(ฉ) การวิเคราะห์และการด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำโดยองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการบุคลากรในส่วนของการเลื่อนขั้นในการจัด
อันดับของเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน
ต�ำแหน่ง
10: อ�ำนาจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และ
การดูแลข้าราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
(ก) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของข้าราชการ เพื่อ
ให้การฝึกอบรมและการดูแลข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) การจัดฝึกอบรม การอภิปราย และการสัมมนา 
(ค) การจัดท�ำนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรมส่งไปยังรัฐบาล
เพื่อการอนุมัติ
(ง) การประสานงานที่สอดคล้องกับนโยบายการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถของภาควิชาหลักสูตรการฝึกอบรมที่
เปิดโดยแต่ละองค์กรข้าราชการของเมียนมาร์ส�ำหรับการให้บริการ
11: คณะกรรมการอาจจัดโครงสร้างของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ สี มาชิก
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
12: คณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์กรบริการ
ส่วนบุคคล หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคที่
จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
13: คณะกรรมการมี สิ ท ธิ จ ะขอข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ จ�ำเป็ น เกี่ ย วกั บ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริการบุคลากร
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บทที่ 4 วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การลาออก การสิ้นสุดจากหน้าที่
และการบรรจุและแต่งตั้งประธานกรรมการและสมาชิก
14: วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของประธานกรรมการและสมาชิกจะ
เหมือนกันกับประธานาธิบดี
15: (ก) ถ้าประธานกรรมการปรารถนาทีจ่ ะลาออกจากต�ำแหน่งตาม
ความตั้งใจของตนเองส�ำหรับสาเหตุใด ๆ ก่อนที่จะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งของตน อาจลาออกจากต�ำแหน่งหลังจากส่งข้อความเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรว่ามีความจ�ำนงจะลาออกจากต�ำแหน่งยืน่ ให้แก่ประธาน
สหภาพ
(ข) หากสมาชิกปรารถนาที่จะลาออกจากต�ำแหน่งที่มีอยู่ใน
ส่วนย่อย (ก) อาจจะลาออกจากต�ำแหน่งหลังจากส่งข้อความว่ามี
ความจ�ำนงที่จะลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสหภาพผ่าน
ประธานกรรมการ
16: ประธานกรรมการอาจขึ้นตรงกับประธานสหภาพ หากสมาชิก
ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและวินัยที่มีอยู่ในมาตรา  18 ให้ลาออกจาก
ต�ำแหน่งใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของประธานาธิบดีจะถูกยกเลิกใน
การปฏิบัติหน้าที่
17: หากต�ำแหน่งประธานกรรมการหรือสมาชิกใดๆ ว่างลงจาก
การลาออกพ้นจากหน้าที่ การตาย หรือสาเหตุอื่นใด ประธานาธิบดีอาจ
แต่งตั้งและก�ำหนดหน้าที่ประธานใหม่ หรือสมาชิกที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการแต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือสมาชิกทีม่ อี ยู่
ในรัฐธรรมนูญตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของประธานฯหรือสมาชิกนัน้
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บทที่ 5 จริยธรรมและวินัยของประธานกรรมการและสมาชิก
18: ประธานกรรมการและสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎจริยธรรม
และวินัยต่อไปนี้:
(ก) จะต้องไม่เป็นหนี้ และไม่จงรักภักดีต่อรัฐอื่นๆ นอกเหนือ
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(ข) จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ที่ มี อ ยู ่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมายที่มีอยู่
(ค) ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ทุจริต
(ง) จะต้องท�ำงานให้สอดคล้องกับหน้าที่และศักดิ์ศรี
บทที่ 6 การประชุมคณะกรรมการ
19: การประชุมทัว่ ไปของคณะกรรมการจะจัดขึน้ อย่างน้อยสองครัง้
ต่อเดือน นอกจากจะมีสิ่งจ�ำเป็นพิเศษอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้
20:  ประธานคณะกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
21:   (ก)  สํานักงานคณะกรรมการจะท�ำหน้าที่บันทึกการประชุม
  (ข)   การประชุมแต่ละครั้งจะถูกส่งไปยังการประชุมครั้งต่อๆ
ไปจนเรื่องได้รับการอนุมัติ
  (ค) การตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ม ติ ชั ด เจน
ถือเป็นการประชุมที่เป็นความลับ
บทที่ 7 ทั่วไป
22:   การท�ำงานเตรี ย มความพร้ อ มในการด�ำเนิ น การโดย
คณะกรรมการสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ก่อนทีก่ ฎหมายฉบับนีจ้ ะ
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับการด�ำเนินการตามกฎหมายนีจ้ ะถือว่าได้ด�ำเนินการ
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ตามรัฐธรรมนูญ
23:  การคัดเลือกและฝึกอบรมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่
เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายการคัดเลือกและการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สภาผู้แทนราษฎร กฎหมายฉบับที่ 4/1977) จะยัง
คงปฏิบัติหน้าที่และอ�ำนาจของตนจนกว่าจะถึงวันก่อตั้งคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ภายใต้กฎหมายนี้
24:   ระเบียบ ค�ำสั่ง และวิธีการที่ออกโดยคณะกรรมการคัดเลือก
และการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนก่อนที่กฎหมายนี้บังคับใช้ อาจ
น�ำไปใช้เท่าที่จะไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนี้
25:   ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการที่จะ
ด�ำเนินการท�ำงานของส�ำนักงานต่างๆ ของคณะกรรมการโดยความเห็น
ชอบของรัฐบาล
26:   กฎหมายนี้อาจมีการแก้ไข แทรก หรือยกเลิกโดยรัฐสภา  ซึ่ง
ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา โดยการแก้ไขที่เกิดขึ้นจะ
ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดย
กฎหมายนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ในส่วนที่ไม่ได้รับการยกเลิกโดยรัฐสภา 
27:   ในการด�ำเนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ที่ มี อ ยู ่ ใ นกฎหมายนี้
คณะกรรมการอาจ
(ก) ออกระเบียบที่จ�ำเป็นด้วยความเห็นชอบของรัฐบาล
(ข) ออกระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่งที่จ�ำเป็นตามขั้นตอน
28: กฎหมายการคัดเลือกและการฝึกอบรมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สภาผู้แทนราษฎรกฎหมายฉบับที่ 4/1977) จะถูกยกเลิกตาม
(ก) การก�ำหนด
(ข) ตาย
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(ค) การก�ำหนดเป็นผู้วิกลจริต ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) การไม่ยอมรับการตัดสินใจในความบริสทุ ธิท์ างศีลธรรมจาก
กลุ่มสงฆ์ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในนิกาย หรือค�ำสั่งคณะสงฆ์ เนื่องจาก
การฟ้องร้องการกระท�ำผิดกฎหมายของกฎวินัยของพระสงฆ์ (Parajika
Vinaya)
(จ) การตัดสินจากการกระท�ำผิดกฎหมายใดๆ
(ฉ) ผิดจากกฎหมายของสหภาพเมียนมาร์
บทที่ 8 เบ็ดเตล็ด
30:  เงินและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ จากการท�ำงานและสิง่ ทีก่ �ำลังด�ำเนินการ
ตามสิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการคั ด เลื อ กผู ้ รั ก ษาพระไตรปิ ฎ ก
(Tipitakadhara) โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้รักษา
พระไตรปิฎก (Tipitakadhara) ตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ.
1960) ซึง่ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 35 จะตกเป็นของคณะกรรมการคัดเลือก
31:  พระสงฆ์ของศาสนาทีค่ งเหลือจากการตรวจสอบคัดเลือกผูร้ กั ษา
พระไตรปิ ก ฎที่ จั ด ขึ้ น โดยสมาคมเพื่ อ สนั บ สนุ น พระพุ ท ธศาสนา
หรือกระทรวงศาสนาในนามของสมาคมรัฐศาสนาก่อนที่กฎหมายนี้มี
ผลบังคับใช้จะมีสิทธิที่จะด�ำเนินการต่อไป และได้รับสิทธิสมควรภายใต้
กฎหมายนี้อย่างต่อเนื่อง
32:   เรื่องที่ด�ำเนินการโดยกลุ่มศาสนา  (Ovadacariya) หรือ
คณะกรรมการคัดเลือกจะไม่ถกู ต้อง เนือ่ งจากต�ำแหน่งทีว่ า่ งของสมาชิก
ที่เกี่ยวข้องใดๆ
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33: กฎระเบี ย บที่ มี อ ยู ่ ใ นข้ อ ก�ำหนดแรกของบทบั ญ ญั ติ แ ละ
กฎระเบี ย บที่ มี อ ยู ่ ใ นข้ อ ก�ำหนดที่ ส องและสามของตารางผู ้ รั ก ษา
พระไตรปิฎก (Tipitakadhara) ตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ. 2503
ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา 35 อาจจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าบทบัญญัติ
นั้นจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายนี้
34: การด�ำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้:
(ก) กระทรวงศาสนาอาจเห็นชอบตามรัฐบาลที่จะออกระเบียบ
ที่จ�ำเป็น
(ข) กระทรวงศาสนาอาจค่อยๆ ออกระเบียบตามค�ำประกาศ
และค�ำสั่งตามความจ�ำเป็น และคณะกรรมการคัดเลือกอาจออกค�ำสั่ง
ดังกล่าวตามความจ�ำเป็น
35: ผูร้ กั ษาพระไตรปิฎกทีถ่ กู เลือกจากพระราชบัญญัตปิ ี พ.ศ. 2503
จะถูกยกเลิกไป

7.3 กฎหมายแรงงาน
ความสัมพันธทางกฎหมายระหวางนายจางและลูกจางในเมียนมาร์
นั้น จะปรากฏในสัญญาจางแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อก�ำหนด
เวลาท�ำงาน การหยุดงานประจําป และสวัสดิการเรือ่ งการรักษาพยาบาล
ของพนักงาน ทั้งนี้กฎหมายแรงงานของเมียนมาร์กําหนดวา  แม้ว่า
การจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างใดจะไม่ไดท�ำเป็นสัญญา 
แตสิทธิดังที่จะกลาวตอไปนี้ จะตองไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว 
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ขอกําหนดวาดวยเรื่องแรงงาน
• ชั่วโมงทํางานของลูกจางตามที่กฎหมายกําหนดนั้น ถูกแบงออก
เป็นประเภทกิจการ 3 ประเภท และลูกจางจะมีชั่วโมงทํางานสูงสุดต่อ
สัปดาหดังนี้ และหากนายจางใหทํางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ก็จะ
ต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาเป็นเงินสองเท่าของค่าจ้างในเวลาทํางานปกติ
1) กิจการประเภทบริษัท รานคา หางสรรพสินคา และโรงงาน
ลูกจางจะทํางานได 48 ชั่วโมงตอสัปดาห 
2) กิจการประเภทขุดเจาะน�ำ้ มัน และเหมืองแร ลกู จ้างจะท�ำงาน
ได 44 ชั่วโมงตอสัปดาห 
3) กิจการเหมืองแรใตดิน ลูกจางจะทํางานได  40 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
• การลาและวันหยุดประจําปภายใตกฎหมายวันลาและวันหยุด
พ.ศ. 2494 (Leave and Holidays Act 1951) ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิที่
จะลางาน ดังนี้
1) ลากิจได 6 วันตอปี
2) ลาประจําปได 10 วันตอปี
3) ลาป่วยไดไมเกิน 30 วันตอปี
4) วันหยุดราชการ 21 วัน
5) ลาคลอด ไมมีกฎหมายใดกําหนดระยะเวลาในการลาคลอด
บุตรไว  แตในทางปฏิบัตินายจางจะใหลูกจางหญิงลาคลอดบุตรไดเป็น
เวลา 12 สัปดาห ตามที่ราชการอนุญาตใหขาราชการหญิงลาคลอดและ
เลี้ยงดูบุตรได
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• การประกันสังคมและคาชดเชยสําหรับลูกจาง กฎหมายประกัน
สังคม พ.ศ. 2497 (Social Security Act 1954) กําหนดใหนายจางที่มี
ลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต 5 คนขึ้นไป จะตองจัดใหมีการสงเงิน
เขากองทุนประกันสังคม ซึง่ การจายเงินสมทบของนายจางจะเปนรอยละ
2.5 ของคาจ้างที่จายใหลูกจางแตละคน และลูกจางตองจายรอยละ 1.5
ของเงินเดือน สิทธิของลูกจางตามกฎหมายประกันสังคม คือ จะไดรับ
การรักษาพยาบาลฟรี ไดรับเงินชดเชยขณะพักรักษาตัว คลอดบุตร
และทุพพลภาพ เงินชวยคาทําศพ และเงินบํานาญ ในกรณีที่ลูกจ้าง
ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม นายจ้างก็มีหน้าที่การจายคาชดเชย
ในกรณีที่ลูกจ้างไดรับบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานตามกฎหมาย
ค่าตอบแทนของคนงาน พ.ศ. 2466  (Workmen’s Compensation
Act 1923) ไดกําหนดไว
• การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน นายจ้างมีหน้าที่จะต้อง
จั ด สภาพการท�ำงานให้ มี ค วามปลอดภั ย แก  ลู ก จาง และจะต  อ งมี
การอบรมให พ นั ก งานสามารถใช  อุ ป กรณ รั ก ษาความปลอดภั ย ได 
นอกจากนี้จะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวในสถานประกอบการดวย
• คาตอบแทนในการทํางาน ในประเทศเมี ย นมาร์ ไ ม  ไ ด  มี
การกําหนดคาแรงขั้นตํ่าไว  ยกเวนอุตสาหกรรมโรงสีขาว และใบยาสูบ
ดังนั้นค่าแรงจึงขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจาง  
ซึง่ มักจะใช้ประสบการณ และความรู้ รวมทัง้ ฝม อื และความตอ งการของ
ตลาดแรงงานของลูกจางมาเป็นตัวกําหนดคาจาง
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• การระงั บ ข อ พิ พ าทแรงงาน หากมี ข  อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การจ้างแรงงาน ไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางนายจางและลูกจ้าง
เรือ่ งการจาง งาน การระงับการจางงาน ขอ กําหนดการจางงาน ขอ พิพาท
ระหวางนายจาง หรือขอพิพาทระหวางลูกจาง ก็จะตองหาทางระงับ
ข  อ พิ พ าทระหวางกั น เองเสี ย ก  อ น และหากการระงั บ ข  อ พิ พ าท
ระหวางกันไมไดผล จึงจะยื่นขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการภายใต้
กฎหมายข้อพิพาททางการค้า พ.ศ. 2472 (Trade Disputes Act 1929)
เปนผู้ตัดสิน
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7.3.1 กฎหมายแรงงานและอัตราค่าแรง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชาวเมียนมาร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจ้างงานปี พ.ศ. 2502 (The Employment Registration
Act 1959) และพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมปี พ.ศ. 2497 (The Social
Security Act 1954) สรุปได้ดังตาราง
ตารางแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชาวเมียนมาร์
พระราชบัญญัติ
ระเบียบการ
พระราชบัญญัติการจ้างงานปี พ.ศ. 2502
(The Employment Registration Act 1959)
• ชั่วโมงการท�ำงาน

1. โดยทั่วไป 8 ชั่วโมง/วัน
2. บริษัท ศูนย์การค้า โรงงาน
48 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ
ขุดเจาะน�้ำมัน 44 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. การท�ำเหมืองแร่ในอุโมงค์ใต้ดนิ
40 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. เวลาท�ำงานราชการ 09.3016.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
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• วันลาพักร้อน/ต่อปี
(ได้รับค่าจ้าง)

1. วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี (ส�ำหรับ
พนักงาน)
2. 30 วัน/ปี (ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง)

3. 20 วัน/ปี (ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง)
4. 10 วัน/ปี (ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับต้น)
• วัดหยุดราชการ (ได้รับค่าจ้าง) 21 วัน/ปี
• วันหยุดลาคลอด (ได้รับค่าจ้าง) 1. ก่อนคลอด ลาพักได้ 45 วัน
2. หลังคลอด ลาพักได้ 45 วัน
พระราชบัญญัติประกันสังคมปี พ.ศ. 2497
(The Social Security Act 1954)
• ค่าจ้าง
พนั ก งานโรงงานขั้ น ต�่ ำ  2,0003,000 จั๊ด/เดือน (ขึ้นอยู่กับ
ความช�ำนาญ)
• บริษัทเอกชนที่มีพนักงานตั้งแต่ ร่วมจ่ายค่าประกันสังคมจากเงิน
5 คนขึ้นไป
เดื อ นประจ�ำร้ อ ยละ 2 ให้ แ ก่
กองทุนประกันสังคม
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พระราชบัญญัติ
• สิทธิประโยชน์

ระเบียบการ
1. ได้รับการตรวจสุขภาพและยา
รักษาโรคฟรี
2. เงินสงเคราะห์คา่ รักษาพยาบาล
3. เงินสงเคราะห์การคลอดบุตร
4. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
5. เงินสงเคราะห์ผู้พิการชั่วคราว
และตลอดชีพ
6. เงินบ�ำนาญ

ที่มา: http://www.boi.go.th

นอกจากนี้รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศใช้กฎหมายการจ้างงาน
และการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2556[8]   ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมี 42 มาตรา โดยแยกเป็นหมวดดังนี้  
1. ชื่อและบทนิยาม
2. การจัดหางานและจัดจ้าง
3. สัญญาจ้างแรงงาน
4. คณะท�ำงานการจ้างงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. การพัฒนาฝีมือแรงงานและโครงการฝึกอบรม
6. การจดทะเบี ย นและการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก อบรมและกรม
การประเมินฝีมือแรงงาน
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7. การแข่งขันฝีมือ
8. การตั้งและการใช้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
9. ความผิดและบทลงโทษ
10. ข้อก�ำหนดอื่นๆ
หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นายจ้างที่มีลูกจ้างจะต้องท�ำ
สัญญาจ้างงานเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นอกเสียจากกรณีการจ้างงาน
ถาวรของหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล หรือกรณีฝึกงานก่อนรับ
เข้างาน หรือกรณีการทดลองงาน หรือกรณีของการจ้างงานก่อนหน้า
กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้
กฎหมายก�ำหนดให้หนังสือสัญญาจ้างงานดังกล่าว จะต้องมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ประเภทการจ้างงาน ระยะเวลาทดลองงาน ค่าจ้าง
สถานที่ท�ำงาน เงื่อนไข จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงาน วันหยุดวันลา การท�ำงาน
ล่วงเวลา การจัดหามื้ออาหารให้ระหว่างเวลางาน ที่พักอาศัย การรักษา
พยาบาล การเดินทางไปท�ำงานและที่อื่น ข้อบังคับการท�ำงาน เพดาน
ชั่ ว โมงการท�ำงานต่ อ เนื่ อ ง หลั ง จากการฝึ ก งานที่ ลู ก จ้ า งยิ น ยอม
การลาออกและเลิ ก จ้ า ง การเลิ ก สั ญ ญาฝ่ า ยเดี ย ว การเลิ ก สั ญ ญา
สองฝ่าย หน้าที่ตามสัญญา  การแก้ไขเพิ่มสัญญา  และข้อสัญญาอื่นๆ
ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ด้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้
นายจ้ า งยั ง มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง ส�ำเนาสั ญ ญาจ้ า งงานนั้ น ให้ แ ก่
ศูนย์การจ้างงานและแลกเปลี่ยนแรงงาน (Employment and Labor
Exchange Office) เพื่อขออนุมัติการจ้างงานนั้นภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด (ยังไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว)
160

ในกรณีลูกจ้างได้ท�ำงานส�ำเร็จก่อนก�ำหนดในสัญญา  หรือในกรณีที่
การจ้างงานนั้นถูกยกเลิกด้วยเหตุที่มิได้คาดไว้ล่วงหน้า  (ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด) หรือในกรณีเลิกจ้างด้วยเหตุอื่น นายจ้างมีหน้าที่ต้อง
จ่ายเงินชดเชย ตามกฎที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและประกันสังคม
(Ministry of Labor, Employment and Social Security) ซึง่ ปัจจุบนั      
ยังไม่มีการออกกฎดังกล่าว
นอกจากนี้ นายจ้างมีหน้าที่จัดการฝึกหัดพัฒนาแรงงานอย่างเป็น
ระบบตามทีค่ ณะท�ำงานตามกฎหมายได้ก�ำหนดไว้ และมีหน้าทีน่ �ำส่งเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายฉบับนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
0.5 ของค่าแรงในแต่ละเดือน โดยไม่หักจากค่าแรงหรือเงินเดือน
ของลูกจ้าง ทั้งนี้ หากนายจ้างขาดส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าว นายจ้างจะ
ถูกเรียกเก็บเงินค้างส่งนั้นในลักษณะเดียวกับภาษีค้างช�ำระ

7.4 กฎหมายเข้าเมือง
ข้อก�ำหนดเรื่องใบอนุญาตเข้าเมือง และการอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
แรงงานตางชาติ ตามกฎหมายเมียนมาร์วาดวยคนเขาเมือง (Myanmar
Immigration Act of 1947) กําหนดใหชาวตางชาติที่จะเดินทางเขา
ประเทศเมียนมาร์ตองมีการขอใบอนุญาตเขาเมือง (Visa) กอน แมวาใน
ขณะนีป้ ระเทศสมาชิกในกลุม ประเทศอาเซียนไดม คี วามตกลงรว มกัน ที่
จะยกเวน การขอวีซาประเภทชั่วคราวใหกับคนในชาติของประเทศ
สมาชิก แตประเทศเมียนมาร์ยังไม่ได้มีการงดเว้นการขอวีซ่าใหชาติใดๆ
ดังนั้นชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปเมียนมาร์ก็จะตองยื่นขออนุญาต
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เขาเมืองกอ นเดินทาง การจางแรงงานชาวตางชาติกอ็ ยูภ ายใตบงั คับของ
กฎหมายแรงงานเมียนมาร์ (Myanmar Labor Law) ทัง้ นีเ้ มียนมาร์ไมม ี
ระบบการขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ทีอ่ นุญาตให้ชาวตางชาติ
พ�ำนักและทํางานในเมียนมาร์ได้ แต่ในหนังสือตรวจตราคนเขาเมือง
ประเภททํางาน (Work Visa) จะใชใ บอนุญาตให้อยูพ่ �ำนัก (Stay Permit)
แทน ดังนั้นการทํางานที่เมียนมาร์จะตองไดรับใบอนุญาตให้อยู่พ�ำนัก
(Stay Permit) ถึงจะสามารถอยูในประเทศเมียนมาร์เปนชวงเวลา
นานกวาใบอนุญาตเขาเมืองชั่วคราว โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อง
การ ทํางานของชาวตางชาติในเมียนมาร์นั้น บริษัทต้องได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการลงทุนเมียนมาร์ (MIC Permit) ก่อน ภายใต้กฎหมาย
เมียนมาร์ว่าด้วยการลงทุนของตางชาติ (MFIL) จึงจะสามารถจางงาน
ชาวตางชาติได้ และการลงทุนของตางชาติประสงคจะจางผูเชี่ยวชาญ
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หรือชางเทคนิค หรือผูบริหารที่เปนชาวตางชาติ ตองแจงจํานวน
ชาวตางชาติทตี่ อ งการจางแก่คณะกรรมการลงทุนเมียนมาร์ (MIC) ทราบ   
ในขณะยื่นขออนุมัติการลงทุน ซึ่งตําแหนงที่ขอจางชาวตางชาตินั้น
ตองเปนกรณีที่ชาวเมียนมาร์ทําไม่ได้ หลังจากได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการลงทุนเมียนมาร์ (MIC Permit) แล้ว บริษัทจะต้องยื่น
ขอใบอนุญาตให้อยู่พ�ำนัก (Stay Permit) ผานกระทรวงที่กํากับดูแล
กิจการที่บริษัทดําเนินกิจการอยู  เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตตอไปยังแผนก
ตรวจคนเข้าเมือง (Department of Immigration) ที่จะมีอายุ 3 เดือน
หรือ 12 เดือน และสามารถเข้าออกประเทศหลายครัง้ ไดในระหวางเวลา
ที่ไดรับใบอนุญาตให้อยู่พ�ำนัก (Stay Permit)

7.5 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
7.5.1 กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่
ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ลงนามรับรองกฎหมายลงทุนต่างชาติ
ที่ส�ำคัญในการปฏิรูปประเทศของเมียนมาร์ ซึ่งด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจัยเสริมทีท่ �ำให้เศรษฐกิจของเมียนมาร์อยูใ่ นระดับแข็งแกร่ง
ด้วยค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับต�่ำ  ทั้งมีวัตถุดิบที่หาได้จากความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกให้
ความสนใจเป็นพื้นฐาน และการออกกฎหมายลงทุนที่ยืดหยุ่นนี้ คาดว่า
จะมีส่วนกระตุ้นมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign
Direct Investment: FDI) มากขึ้น
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จากรายงานการลงทุนโลกประจ�ำปี พ.ศ. 2555 (World Investment
Report 2012 ) ประมาณการมลูค่า FDI ของเมียนมาร์ปี พ.ศ. 2555 นี้
เพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัวนับจากปี พ.ศ. 2549 ทัง้ รัฐบาลเมียนมาร์ได้มอบอ�ำนาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนแก่คณะกรรมการการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar
Investment Commission-MIC) ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์
ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งขยายขอบเขต
อ�ำนาจในการยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ นั ก ลงทุ น เสนอ
รวมถึงการให้อ�ำนาจในการลงโทษนักลงทุนต่างชาติที่กระท�ำการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ตั้งแต่การตักเตือน การระงับสิทธิ
ประโยชน์การลงทุนชัว่ คราวไปจนถึงการขึน้ บัญชี กฎหมายลงทุนต่างชาติ
ฉบับใหม่ยังก�ำหนดกรอบเวลาข้อเสนอโครงการลงทุนเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กฎหมายลงทุน โดยนับจากวันที่นักลงทุนต่างชาติยื่น
ข้ อ เสนอโครงการลงทุ น ต่ อ คณะกรรมการการลงทุ น ซึ่ ง จะได้ รั บ
การพิจารณาเพื่อรับรองหรือปฏิเสธโครงการลงทุนภายใน 105 วัน
การก�ำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาโครงการลงทุนของคณะกรรมการ
ลงทุนเมียนมาร์ (MIC) นี้ ท�ำให้ขั้นตอนในการดําเนินงานมีความชัดเจน
ส่งผลดีต่อนักลงทุนต่างชาติที่ยื่นข้อเสนอขอรับการส่งเสริมโครงการ
ลงทุนต่างๆ ทัง้ รูปแบบการลงทุนทีม่ คี วามยืดหยุน่ มากขึน้ และกฎหมาย
ลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ เปิดโอกาสนักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ
กิจการได้ทง้ั หมด ยกเลิกการก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนขัน้ ต�ำ่ ของนักลงทุน
แม้วา่ กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ของเมียนมาร์จะเปิดโอกาสให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ได้มากขึ้น แต่กฎหมายลงทุน
ดังกล่าว ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการกําหนด
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เงื่อนไขการจ้างแรงงานซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ กฎหมายลงทุน
ต่างชาติฉบับใหม่ก�ำหนดให้การจ้างแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor)
ต้องเป็นชาวเมียนมาร์เท่านั้น รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรมให้แรงงาน
ชาวเมียนมาร์มีทักษะที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานเพิ่มขึ้นด้วย

7.5.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้า
หลังจากการเปิดประเทศ รัฐบาลเมียนมาร์ได้ปรับระบบต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสากลมากขึน้ มีการปรับกฎหมายให้ทนั สมัย อย่างกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้า  ซึ่งแม้ว่าจะไม่ครอบคลุม
ทุกด้านอย่างประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว แต่ก็มีกฎหมายใกล้เคียง
และมีกระบวนที่ท�ำให้เข้าใจถึงระบบของประเทศเมียนมาร์ดังนี้
1. ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาประเทศเมียนมาร์ มาตรา  478
ระบุว่า  “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง “เครื่องหมายที่ใช้แสดงให้เห็น
ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลใดโดย
เฉพาะ” และ มาตรา 479 “เครือ่ งหมายทีใ่ ช้แสดงให้เห็นว่าสังหาริมทรัพย์
ใดเป็นของบุคคลใดโดยเฉพาะเรียกเครือ่ งหมายนัน้ ว่า เครือ่ งหมายทรัพย์
(Property Mark)”
คุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งหมายที่ จ ะสามารถได้ รั บ การจดทะเบี ย น
เครื่อง หมายนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) ในอันที่จะ
สามารถแยกแยะให้เห็นความแตกต่างว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
นั้ น แตกต่ า งไปจากสิ น ค้ า ของผู ้ อื่ น เครื่ อ งหมายที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
การบรรยายถึงคุณลักษณะของสินค้า  บ่งบอกแหล่งก�ำเนิดของสินค้า 
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หรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าทั่วไป ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่
มีลักษณะบ่งเฉพาะ
ส่ ว นข้ อ ยกเว้ น และไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง คื อ เครื่ อ งหมายที่
เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เช่น ผิด
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนมาตรา 13 ที่บัญญัติว่า  เครื่องหมายใด
มีความหมายคาบเกี่ยวในเรื่องศีลธรรม กฎหมาย หรือเป็นปัญหา
อันเกี่ยวเนื่องด้วยเหตุผลที่เป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือที่ควรถูก
ปฏิเสธเนื่องจากเป็นการใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดเพื่อการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนได้ เช่น
• เครื่องหมายที่เป็นค�ำหรือมีภาพลามกอนาจาร
• เครื่องหมายที่มีถ้อยค�ำจารึก หรือตราโล่ห์ หรือสิ่งอื่นใดที่แสดง
นัยถึงอ�ำนาจของผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง
• เครื่องหมายที่แสดงถึงชนิดของสินค้า
• เครื่องหมายที่เป็นค�ำแนะน�ำสินค้าหรือสโลแกนของสินค้า
• เครื่องหมายที่มีสีเลียนแบบสีของธนบัตร หรือมีพระบรมฉาย
ลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์ หรือกองทัพหลวง
• เครื่องหมายที่มีภาพของอดีตผู้น�ำเมียนมาร์นายพลออง ซาน
(General Aung San)
2. สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมาย
การค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วที่ จ ะใช้
เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น ในเมียนมาร์
เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า สามารถฟ้ อ งผู ้ ก ระท�ำละเมิ ด สิ ท ธิ นั้ น
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา  ใช้สิทธิทางแพ่งในการขอให้ศาลมีค�ำสั่ง
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ห้ามมิให้ผู้กระท�ำการละเมิดในการใช้เครื่องหมาย และสามารถฟ้อง
เรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดนั้น และ
สามารถใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีทางอาญาโดยขออ�ำนาจกรมศุลกากรให้ท�ำการยึด
สินค้าปลอมแปลงที่ละเมิดนั้นได้
3. ข้ อ ยกเว้ น สิ ท ธิ เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า จดทะเบี ย นไม่ มี
หลักเกณฑ์ก�ำหนดไว้
4. อายุความคุม้ ครองไม่มกี ฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจน แต่ในทางปฏิบตั ิ
ตัวแทนเมียนมาร์มักจะแนะน�ำให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค�ำแถลงแสดง
ความเป็ น เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า พร้ อ มลงประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกๆ 2 ปี วิธีด�ำเนินการและการจัดเตรียมเอกสาร
กระท�ำเช่นเดียวกับในขั้นตอนการยื่นค�ำขอใหม่
5. การต่ออายุความคุม้ ครองไม่มกี ฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจน แต่ใช้วธิ ี
การยื่นค�ำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ (Declaration of Ownership)
และลงประกาศในหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกับในขั้นตอนการยื่นค�ำขอใหม่
6. การรั ก ษาสิ ท ธิ ถึ ง แม้ เ มี ย นมาร์ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะที่ ใ ห้
ความคุ้มครองเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า  แต่การให้ความคุ้มครองใน
เรือ่ งเครือ่ งหมายการค้ามีบทบัญญัตอิ ยูใ่ นมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียน (Registration Act) สรุปได้ว่า  การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้น สามารถด�ำเนินการโดยยื่นเอกสารค�ำแถลง
แสดงความเป็ น เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า  (Declaration of
Ownership) เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว ก็จะมีการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งเรียกกันว่า  “Cautionary Notice” ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการแสดงสิทธิในเครือ่ งหมาย การค้าของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
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ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงกัน
7. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติ
และกระบวนการอันเป็นกรอบก�ำหนดการยืน่ เพิกถอนเครือ่ งหมายการค้า
ที่จดทะเบียนแล้ว ทางเดียวที่จะกระท�ำได้ คือ การใช้กระบวนการทาง
กฎหมายโดยขอค�ำสั่งศาลให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกรณีตัวอย่างในเรื่องดังกล่าว
8. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถท�ำได้โดยต้องบันทึก
การโอนสิทธิดังกล่าวต่อส�ำนักเครื่องหมายการค้า  และต้องเป็นการ
โอนสิทธิพร้อมกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้น   เอกสารที่
ต้องใช้ประกอบด้วย
• หนังสือมอบอ�ำนาจและเอกสารค�ำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ
ในนามของผู้รับโอน ซึ่งรับรองลายมือชื่อโดยกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ และผ่านการรับรองโดยสถานทูตเมียนมาร์อีกครั้ง
• สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
9. การอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ไม่ มี ข ้ อ ห้ า มเรื่ อ งการอนุ ญ าตให้ ใช้
สิ ท ธิ ต ราบเท่ า ที่ ก ารอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น การขั ด ต่ อ
พระราชบัญญัตกิ ารท�ำสัญญาของเมียนมาร์ (Myanmar Contract Act)
และเนื่องจากไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีบทบัญญัติเป็น
การเฉพาะในเรื่องวิธีการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือผลของ
การจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่ในทาง
ปฏิบัติแนะน�ำให้มีการติดต่อนายทะเบียนเพื่อการขออนุมัติอย่างไม่เป็น
ทางการก่อน
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ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. การเตรียมค�ำขอ
• ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าไม่ได้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
หรือสถานประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียน   
ดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าใน
ประเทศเมียนมาร์เป็นผู้ด�ำเนินการยื่นค�ำขอจดทะเบียนแทน
• ผู้ยื่นค�ำขอสามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียนส�ำหรับสินค้า/บริการ
หลายจ�ำพวกในค�ำขอเดียวกันได้ เพียงแต่จะต้องระบุความจ�ำนงดังกล่าว
ไว้ในค�ำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ รวมทัง้ ผูย้ นื่ ค�ำขอสามารถคุม้ ครอง
“รายการสินค้าทั้งจ�ำพวก” เพื่อครอบคลุมถึงสินค้าทั้งหมดในจ�ำพวก
นั้นๆ ได้ โดยระบุไว้ในค�ำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ
• การยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถกระท�ำได้
• ไม่จ�ำเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นค�ำขอ       
จดทะเบียน
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• ค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
• หนังสือมอบอ�ำนาจต้องรับรองลายมือชื่อโดยกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ และต้องผ่านการรับรองเอกสารโดยสถานทูต
เมียนมาร์
• ค�ำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งต้องรับรองลายมือชื่อโดย
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
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• รูปเครื่องหมายการค้า
• ข้อมูลของผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ
• รายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน
เอกสารดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมดจะต้องยืน่ พร้อมกับค�ำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
3. การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องท�ำการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า 
เครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแต่มไิ ด้ประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เครื่องหมายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะตรวจ
สอบได้ ในทางปฏิบตั กิ ารตรวจค้นเครือ่ งหมายการค้าสามารถด�ำเนินการ
ผ่านส�ำนักงานกฎหมายต่างชาติทอี่ ยูใ่ นเมียนมาร์หรือส�ำนักงานกฎหมาย
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ข ้ อ มู ล การประกาศโฆษณาเครื่ อ งหมาย การค้ า ใน
หนังสือพิมพ์ซึ่งส�ำนักงานต่างๆ ดังกล่าวเป็นผู้เก็บรวบรวมไว้เอง
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4. การตรวจสอบค�ำขอในเมียนมาร์
ไม่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการตรวจสอบค�ำขอ รวมทัง้ ในพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนมาตรา  13 ก็ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการตรวจสอบ
ค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  อย่างไรก็ตาม นายทะเบียน
ผู้ท�ำการรับรองเอกสารการจดทะเบียนเป็นผู้มีอ�ำนาจในการปฏิเสธ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ถ้าการจดทะเบียนนั้นไม่สอดคล้อง
กับบทบัญญัตมิ าตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียน ส�ำหรับใน
กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   
ดังกล่าว  
5. การประกาศโฆษณา
เนื่องจากประเทศเมียนมาร์ไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องเครื่องหมาย
การค้า  ในทางปฏิบัติที่นิยมกระท�ำกันคือเมื่อได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแล้วก็จะท�ำการประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้านัน้ ผ่านหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ทัง้ นีไ้ ม่มขี อ้ ก�ำหนดเรือ่ ง
ระยะเวลาในการประกาศโฆษณา และการประกาศโฆษณาไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้เอกสารใดๆ ประกอบ นอกจากร่างค�ำประกาศโฆษณาทีต่ อ้ งการจะลง
ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
6. การรับจดทะเบียน
ค�ำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียน
และได้มกี ารประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของในเครือ่ งหมายการค้านัน้
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ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ล้ ว ถื อ ได้ ว ่ า เครื่ อ งหมายการค้ า ดั ง กล่ า วได้ รั บ
การจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. การขอถือสิทธิย้อนหลังในเมียนมาร์
ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการขอถือสิทธิวันยื่นค�ำขอจดทะเบียนย้อนหลัง
8. การคัดค้านหรือโต้แย้งในเมียนมาร์
ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการยื่นค�ำคัดค้านหรือค�ำโต้แย้งเป็นการเฉพาะ
9. การอุทธรณ์
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอุทธรณ์บัญญัติไว้ในมาตรา  71
ถึง มาตรา 77 ในพระราชบัญญัติการจดทะเบียน เช่น การอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ปฏิเสธการรับเอกสารและค�ำขอในการยื่นค�ำขอจดทะเบียนของผู้ช่วย
นายทะเบี ย น (Sub-Registrar) ซึ่ ง ผู ้ ข อสามารถยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ่ อ
นายทะเบียนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค�ำสั่ง แม้ว่าผู้ขอ
มีสิทธิที่จะน�ำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้ตามมาตรา  77 แห่ง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียน กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งปฏิเสธ
การรับจดทะเบียนของนายทะเบียน แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั ไม่มคี ดีขนึ้ สูศ่ าล
ภายใต้มาตรา 77 ดังกล่าว
10. ค่าธรรมเนียมราชการ
รวมทั้งค่าบริการของส�ำนักงานตัวแทน ควรดูตารางค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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11. ขั้นตอนและระยะเวลา
โดยปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเมียนมาร์จะ
ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ นับตัง้ แต่วนั ยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การค้า จนกระทั่งถึงวันที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การบังคับใช้สิทธิ

1. การกระท�ำทีถ่ อื ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครือ่ งหมายการค้า โดย
ทั่วไปไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวในการพิจารณาว่าการกระท�ำใดถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยตรง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ที่จะ
พิ จ ารณาว่ า การกระท�ำใดถื อ เป็ น การก่ อ ให้ เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ใ น
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นให้ดูว่าการกระท�ำนั้นๆ ท�ำให้สาธารณชน
สับสนหลงผิดในเรื่องความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่
2. มาตรการในการเยียวยา  เมื่อปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า  เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถใช้
มาตรการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญา ดังต่อไปนี้
			 (ก) มาตรการเยียวยาทางแพ่ง
เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า สามารถใช้ ม าตรการเยี ย วยา
การคุ้มครองชั่วคราว (Injunctive Relief) หลังจากยื่นค�ำร้องต่อศาล
หลังจากนั้นศาลสั่งให้ผู้ละเมิดระงับการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ดังกล่าว ส�ำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย เจ้าของเครื่องหมายการค้า
สามารถยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจ ค�ำฟ้องต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุ
แห่งการฟ้องร้อง การร้องสิทธิเพื่อบรรเทาความเสียหาย ค่าธรรมเนียม
ในการขึ้นศาล ข้อจ�ำกัดและเขตอ�ำนาจศาล เมื่อค�ำฟ้องเป็นที่พึงพอใจ
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ต่อศาล ศาลก็จะรับค�ำฟ้องและมีเลขคดีให้ค�ำฟ้องนั้น หลังจากนั้นศาล
ออกหมายเรียกจ�ำเลย จ�ำเลยต้องเสนอค�ำให้การ หลังจากนั้นศาลก็จะ
สรุปประเด็นโดยพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อเสนอทั้งสองฝ่าย ทั้งแง่
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ถ้าคดีไม่ถกู จ�ำหน่ายเพราะสรุปประเด็นเบือ้ ง
ต้นได้ ศาลจะก�ำหนดวันนัดฟังค�ำพิจารณาคดีในวันนัดฟังพิจารณาคดี
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการทางแพ่ง ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของเมียนมาร์ บัญญัติว่าค่าธรรมเนียมของคดีต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของศาล โดยศาลมีอ�ำนาจเต็มที่ในการตัดสินว่าผู้ใดจะเป็น
ผู้จ่ายหรือจ่ายโดยคิดมูลค่าจากทรัพย์สินใด และในขอบเขตใดที่ควรจะ
คิดค่าธรรมเนียมนั้น สรุปได้ว่าการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของศาลและขึ้นอยู่กับคดีแต่ละคดีไป
		 (ข) มาตรการเยียวยาทางอาญา
การด�ำเนินการต่อผู้กระท�ำการละเมิดในทางอาญา 2 วิธี กล่าว
คือ แจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสถานีต�ำรวจหรือยื่นค�ำร้อง
โดยตรงต่อศาล โทษทางอาญาถ้าผู้กระท�ำละเมิดมีความผิดอาจถูก
พิพากษาให้จ�ำคุก หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			
ความผิดที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น มีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			
บทลงโทษส�ำหรับการลอกเลียนเครือ่ งหมายการค้าของบุคคล
อื่นในลักษณะปลอมแปลงมีโทษจ�ำคุก 2 ปี หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			
บทลงโทษส�ำหรับการครอบครองเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ
เพื่อส�ำหรับปลอมแปลงเครื่องหมายการค้ามีโทษจ�ำคุก 3 ปี หรือปรับ
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
l

l

l
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บทลงโทษส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าที่ปลอมแปลงนั้น มีโทษจ�ำคุก 1 ปี หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในแต่ ล ะกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ศาลสามารถมี ค�ำสั่ ง ริ บ ทรั พ ย์ ที่ มี
ความเกีย่ วข้องกับการปลอมแปลงเครือ่ งหมายการค้าอย่างถาวร ในกรณี
นี้เป็นดุลยพินิจของศาล
l

7.5.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จากการเปิ ด ประเทศของเมี ย นมาร์ ใ นช่ ว งที่ ผ ่ า นมา  ก่ อ ให้ เ กิ ด
การลงทุนของนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศที่ให้ความสนใจต่อการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เนือ่ งจากเป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์ ทัง้ มีคา่ จ้างแรงงานทีค่ อ่ นข้างต�ำ ่ และแม้วา่ การเปิดประเทศแล้ว
ท�ำให้มเี ศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ แต่ในด้านการพัฒนาทัง้ เทคโนโลยี และวิทยาการ
ความรู้ต่างๆ ยังค่อนข้างน้อย เป็นผลมาจากการจัดการภายในของ
ภาครัฐทีย่ งั ขาดการวางแผนการพัฒนาทีด่ ใี นการเปิดประเทศ โดยสาเหตุ
ส�ำคัญสาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาการคอรัปชั่นที่ค่อนข้างสูงในระบบ
ราชการเมียนมาร์จากการจัดอันดับขององค์กรความโปร่งใสระหว่าง
ประเทศ (Transparency International-TI) ได้จัดอันดับปัญหาการ
คอรัปชั่นใน 176 ประเทศทั่วโลกประจ�ำปี 2555 โดยให้คะแนนจาก   
0-100 โดยหากได้คะแนนน้อย ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีการคอรัปชั่นสูง
โดยเมียนมาร์ได้ถูกจัดอันดับไว้ที่ 172 คือ ได้คะแนนความโปร่งใสอยู่ที่
15 คะแนน จาก 100 คะแนนแต็ม ทั้งนี้เมียนมาร์ยังติดอันดับประเทศ
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รั้งท้าย 5 ประเทศ ทั้งนี้ TI ระบุว่า แม้ทางการเมียนมาร์จะมีการปฏิรูป
มากขึน้ แต่ในอีกด้านหนึง่ การคอรัปชัน่ ยังคงมีให้เห็นอยูใ่ นเมียนมาร์เช่น
กัน[10] จากกรณีดังกล่าวท�ำให้รัฐบาลเมียนมาร์เล็งเห็นถึงความส�ำคัญใน
การจั ด การปั ญ หาการคอรั ป ชั่ น จึ ง มี ก ารออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ
การป้องกัน และปราบปรามการคอรัปชั่น[16] มีการประกาศใช้เมื่อวันที่
7 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกอบด้วย 11 หมวด 73 มาตรา ดังนี้
หมวดที่ 1 ชื่อ การบังคับใช้ และความหมาย
หมวดที่ 2   วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต
หมวดที่ 3 การคัดเลือกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวดที่ 4 การก่อตั้งคณะท�ำงานและหน้าที่ในการวิเคราะห์ เบือ้ งต้น
ของทีมงานในการเชื่อมโยงเงินและที่ดินได้รับจาก
การทุจริต
หมวดที่ 5 การก่อตั้งคณะกรรมการสอบถามและตรวจสอบ ในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ให้ต้องสงสัย หรือมีผู้ร้องเรียนว่าเกิด
การทุจริต
หมวดที่ 6 การก่อตั้งของส�ำนักงาน หรือสถานที่ตั้งของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการจัดหาของรัฐบาล
หมวดที่ 7 การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน การด�ำเนินการ
ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการโดยประธานาธิบดี
สภาผู้แทนราษฏร และผู้แทน
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หมวดที่ 8 การประกาศความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน หนี้สินและ
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลผู้มีอ�ำนาจ
หมวดที่ 9 การยึดทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการทุจริต
เป็นของรัฐ
หมวดที่ 10 ความผิด และบทลงโทษ
หมวดที่ 11 เบ็ดเตล็ด
จะเห็นได้ว่ากฎหมายป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นฉบับนี้
มีจดุ ประสงค์ตามหมวดที่ 2 ซึง่ กล่าวไว้วา ่ กฎหมายฉบับนีต้ งั้ ขึน้ เพือ่ ก�ำจัด
การให้สิ นบนซึ่ งเป็นปัญ หาระดับชาติ เพื่ อการก�ำกับดู แลที่ดี เพื่ อ
การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ เพือ่ ป้องกันและรักษาทรัพย์สนิ ของรัฐ
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของประชาชนในประเทศ และเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
จากวัตถุประสงค์ทไี่ ด้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้วา 
่ กฎหมายฉบับนีใ้ ห้
ความส�ำคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยถือว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่
ส�ำคัญระดับประเทศ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประเทศ โดยหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ฉบับนี้แล้ว ทั้งผู้กระท�ำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษ โดยได้
กล่าวถึงบทลงโทษไว้ในบทที่ 10 ดังนี้
ถ้านักการเมือถูกตัดสินลงโทษในข้อหากระท�ำการติดสินบน จะ
ถูกลงโทษด้วยการปรับ และจ�ำคุกไม่เกิน 15 ปี
ผู้ต้องหาในกรณีติดสินบนเจ้าพนักงานมีโทษปรับ และจ�ำคุก
ไม่เกิน 10 ปี
l

l
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ผู้ที่ตัดสินใจกระท�ำการติดสินบน มีโทษปรับ และจ�ำคุกไม่เกิน 7 ปี
บุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาปกปิดหรือถ่ายโอนทรัพย์สิน
ต่ า งๆทั้ ง ตั ว เงิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการตรวจสอบ
มีโทษปรับ และจ�ำคุก 5 ปีขึ้นไป
ถ้ า บุ ค คลใดที่ ถู ก ตั ด สิ น ลงโทษในข้ อ หากระท�ำความผิ ด ใดๆ
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยเกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อลดคุณค่าหรือ
หมิ่นประมาทบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่มีเหตุผล หรือเพื่อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตที่ผิดกฎหมายกับสถานที่ที่เป็นเท็จ หรือการให้ หรือ
การสร้างหลักฐานเท็จอื่นใด คนที่ท�ำเช่นนั้นต้องระวางโทษปรับ และ
จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี
l
l

l
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ถ้าบุคคลใดๆ ที่ถูกตัดสินลงโทษจากความล้มเหลวในการปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือองค์กรใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต้องระวางโทษปรับ หรือจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ทั้งสองอย่าง
ถ้ า ผู ้ มี อ�ำนาจใดๆ ที่ ถู ก ตั ด สิ น ว่ า มี เจตนาในการส่ ง เอกสาร
ทรัพย์สิน หนี้สิน ช้ากว่าเวลาที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายนี้ หรือยื่นเอกสารเท็จ หรือปกปิด
ข้อมูลต้องระวางโทษปรับ และจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี
ถ้าบุคคลใดที่ท�ำงานด้านการเงิน การธนาคาร ปฎิเสธที่จะช่วย
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ทางการ มี ก ารถ่ า ย
โอนทรัพย์สินต่างๆ ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีการอายัติไว้
โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากส�ำนั ก งานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การปกปิด เปลีย่ นแปลง หรือถ่ายโอนทรัพย์สนิ ทีม่ กี ารก�ำกับตามเอกสาร
ไว้ในระหว่างการสอบสวน ต้องระวางโทษปรับ และจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี
บุคคลใดทีพ่ บว่ามีการเกีย่ วข้องกับความพยายามและสมคบ หรือ
จัดการ หรือสนับสนุนการกระท�ำผิดกฎหมายใดๆ ภายใต้กฎหมายนีต้ อ้ ง
ระวางโทษเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
บทลงโทษของกฎหมายป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มี ทั้ ง      
โทษปรับ และจ�ำคุกระหว่าง 5-15 ปี โดยลงโทษผู้กระท�ำความผิด ผู้มี
ส่วนรู้เห็น หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ทั้งหมด
l

l

l

l
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จากจุดนี้จึงเห็นได้ว่ารัฐบาลเมียนมาร์มีแนวคิดที่จะปราบปราม
การคอรัปชั่นอย่างจริงจังและชัดเจน นอกจากนั้นในปัจจุบันทางรัฐบาล
ยังก�ำลังปรับปรุงระบบกฎหมายภายในประเทศหลายฉบับอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศได้ต่อไป
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ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 เมียนมาร์อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน		
และทหาร
เมียนมาร์อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและทหารเดือนละ
30,000 จั๊ดต่อเดือน หรือประมาณ 1,140 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป “ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยให้การด�ำรง
ชีวติ ของพนักงานภาครัฐและบุคลากรทางทหารดีขนึ้ ” ซึง่ รายงานระบุวา 
่
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดได้รับค่าจ้างวันละ
1,100 จัด๊ และจะได้รบั เงินพิเศษอีกวันละ 1,000 จัด๊ ข้าราชการพลเรือน
ในเมียนมาร์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของประชากรได้รับเงินเดือน
น้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ อาชี พ อื่ น ๆ และหลายคนก็ ต ้ อ งอาศั ย
ค่าน�้ำร้อนน�้ำชาหรือสินบนเพื่อความอยู่รอด การปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้
มีขนึ้ หลังถูกกดดันจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาให้ขนึ้ เงินเดือน ขณะทีร่ าคา
สินค้าถีบตัวสูงขึน้ ก่อนหน้านีป้ ระธานาธิบดีเต็ง เส่ง กล่าวยอมรับปัญหา
เรื่องเงินเดือนในการปราศรัยต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
ที่ผ่านมา  และรับปากจะเร่งแก้ไขโดยเร็ว รัฐบาลวางแผนที่จะเพิ่ม
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ งบประมาณส�ำหรับการขึ้นเงิน
เดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับการจัดสรรในปีการเงินพ.ศ.
2557-2558
แผนได้รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินบ�ำนาญและเงินโบนัสเป็นสัดส่วน
โดยการค�ำนวณการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของ GDP
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป้าหมายการพัฒนา  อัตราเงินเฟ้อ ใบเสร็จ
รับเงินและการช�ำระเงิน และผลกระทบที่เป็นไปได้ในอนาคต
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ทุกข์หลังเกษียณของข้าราชการเมียนมาร์

ชีวิตหลังเกษียนของ อู เพ มิ้นท์ จากการรับราชการในเมียนมาร์ที่มี
เพียงวิทยุหนึ่งเครือ่ งและจักรยานอีกหนึ่งคัน โดยการรับราชการเมือ่ 30
ปีที่ผ่านมานั้น ข้าราชการจะได้รับสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าฟรี
ซึ่งท�ำให้ข้าราชการที่มีเงินเดือนน้อยและมีครอบครัวสามารถอยู่รอดได้
ซึง่ สองสิง่ เปรียบเป็นสมบัตทิ ลี่ ำ�้ ค่าของข้าราชการเมียนมาร์ และในปี พ.ศ.
2554 (ค.ศ. 2011) มีจ�ำนวนข้าราชการทีเ่ กษียณอายุกว่า 9 แสนคน และ
ต้องออกจากบ้านพักสวัสดิการภายในเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่เกษียณ ส่ง
ผลให้คนส่วนใหญ่ต้องพบกับปัญหาหลังเกษียณอายุข้าราชการมีการใช้
ชีวิตที่ล�ำบาก เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีรายได้จากรัฐเท่านั้น และ
ไม่มเี งินเก็บออมท�ำให้การอาศัยเงินบ�ำนาญจากรัฐเพียงอย่างเดียวจึงเป็น
เรื่องที่น่ากลัว นอกจากเงินบ�ำนาญที่ไม่เพียงพอแล้ว หลายคนก็โชคร้าย
เมือ่ ต้องย้ายออกจากบ้านพักข้าราชการ กอปรกับบางคนไม่มญี าติพนี่ อ้ ง
ช่วยเหลือถึงกับต้องอาศัยอยู่ข้างถนน
กลุม่ Social Team for the Aged เป็นกลุม่ ทีร่ วมตัวขึน้ เพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือคนวัยเกษียณ โดยมีการสนับสนุนให้เงินช่วยเหลือคนวัยเกษียณ
เดือนละ 2,000 จั๊ด (ประมาณ 66 บาท) รวมทั้งน�้ำมันถั่วเหลือง ข้าวสาร
ยา และนมข้นหวาน นอกจากนี้ยังได้สร้างกระท่อมมุงจากในพื้นที่ที่เช่า
ส�ำหรับคนชราทีไ่ ร้บา้ น เงินเดือนของข้าราชการทีต่ ำ�่ มากเป็นสาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้คนหลังเกษียณต้องประสบกับปัญหาการเงิน เพราะไม่สามารถ
เตรียมตัวหลังจากทีส่ ทิ ธิในการได้รบั สวัสดิการบ้านพักหมดลง เนือ่ งจาก
“เงินเดือนที่ได้รับต�่ำมากในขณะที่ยังรับราชการ และเงินบ�ำนาญหลัง
เกษียณก็น้อยมาก”
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รัฐบาลจึงมีเป้าหมายในการช่วยเหลือข้าราชการโดยปรับขึน้ เงินบ�ำนาญ
ทั้งนี้นอกจากจะมีการขึ้นเงินบ�ำนาญแล้ว รัฐบาลก็ได้พยายามช่วยเหลือ
ข้าราชการหลังเกษียณด้วยเช่นกัน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินส�ำหรับข้าราชการในพื้นที่ดะกงเมียวติ๊ดให้แก่
ข้ า ราชการเกษี ย ณอายุ จ�ำนวนมากอาศั ย อยู ่ แต่ ห ลายคนก็ ข ายที่
ส่วนของตนเองเพราะต้องการใช้เงิน
รั ฐ บาลได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า  มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะบรรเทาปั ญ หาเรื่ อ ง
ที่อยู่อาศัยไม่เฉพาะแต่ข้าราชการเกษียนอายุเท่านั้น แต่รวมไปถึงคน
วัยเกษียณทุกกลุ่มอีกด้วย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
รัฐมนตรีประจ�ำท�ำเนียบประธานาธิบดี อูโซเต่ง ได้บอกกับส�ำนักข่าว
Myanmar Time ว่า  หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคจะส�ำรวจข้อมูล
ผู้รับเงินบ�ำนาญที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว
จ�ำเป็ น ต้ อ งหาทางออกที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนการพั ฒ นา
ของแต่ละเขต
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8.2 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกกฎหมายสื่อฉบับแรก
รัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกกฎหมายสือ่ ฉบับแรก ซึง่ จะสร้างความมัน่ ใจ
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามที่สื่อมวลชนเมียนมาร์ได้รับในปัจจุบัน
หลังจากที่มีการสั่งเซ็นเซอร์และควบคุมสื่อมวลชนภายใต้การปกครอง
ของรัฐบาลทหารมาเป็นเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ แหล่งข่าวจากกระทรวง
สารสนเทศเมียนมาร์เปิดเผยว่า  ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ลงนามบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะมีการประกาศในเร็วๆ นี้ผ่านทางสื่อรัฐบาล
กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้นกั ข่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลจากรัฐบาลได้
ยกเว้นข้อมูลลับ และจัดตั้งสภาสื่อมวลชนอันประกอบไปด้วยสมาชิก
จ�ำนวน 15-30 ราย เพือ่ ตัดสินชีข้ าดในส่วนของสือ่ หรือนักข่าวรายบุคคล

8.3 รัฐบาลเมียนมาร์ก�ำหนดให้ทกุ กระทรวงจัดท�ำระบบ
ออนไลน์ภายในปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งเว็บพอร์ทัล
และซอฟต์แวร์ ส�ำหรับการบริหารจัดการ
รัฐบาลเมียนมาร์ก�ำลังเร่งรัดเพือ่ จะให้การปฏิบตั งิ านของรัฐบาลก้าว
กระโดดทันโลกดิจิตอล เป้าหมายส�ำคัญ คือ การให้ทุกกระทรวงจัดท�ำ
ระบบออนไลน์ซงึ่ ความหมายว่าให้ทกุ กระทรวงมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
ที่ประชาชนสามารถเข้าไปหาข้อมูลและสอบถามได้ ให้ได้ภายในปี พ.ศ.
2558 ในปัจจุบนั มีประชากรเมียนมาร์ทเี่ ข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ราวร้อยละ
1 เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้าถึงนั้น มีบัญชี Facebook ทุกคน
พรรคการเมือง นักข่าว และโฆษกประธานาธิบดี สื่อสารติดต่อกับ
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ประชาชนผ่านทาง Facebook เป็นหลัก การจะปรับการท�ำงานของ
รัฐบาลทั้งประเทศให้เข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลนี้เป็นงานใหญ่มาก เพราะ
แม้แต่ในกรุงเนปิดอร์นครหลวงทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ อาคารทีท่ �ำการรัฐบาล
ยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับเป็นประจ�ำ  อธิบดี Myint Kyaw ของกรม
ข่าวสาร กระทรวงข่าวสารของเมียนมาร์ เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการให้
ได้ตามเป้าหมายที่ว่านี้ เมียนมาร์มีกระทรวง 36 กระทรวง และอธิบดี
Myint Kyaw กล่าวว่า  ข้าราชการเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์
ไม่เป็น ที่พอจะรู้เรื่องก็นิยม Facebook มากกว่า  และกล่าวต่อไปว่า 
เพราะว่าชาวเมียนมาร์นยิ มใช้ Facebook กันมาก ก็เลยง่ายทีจ่ ะเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือขององค์กร
องค์การ Freedom House จัดบริการอินเทอร์เน็ตของเมียนมาร์ในปี
2556 ไว้ในประเภท “ไม่เสรี” โดยมีการกีดกันการเข้าถึง และโครงสร้าง
เป็นปัญหาใหญ่ และแม้วา่ โทษส�ำหรับการใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างไม่ถกู ต้อง
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จะลดการลงโทษจ�ำคุกลงจาก 15 ปี มาเป็น 7 ปี นักวิเคราะห์ยังเห็นว่า 
ทางการของเมียนมาร์ยังจะต้องท�ำงานก้าวหน้าอีกไกล กว่าจะสร้าง
สภาพแวดล้อมส�ำหรับอินเทอร์เน็ตเสรีขึ้นมาได้ Nay Phone Latt
นักเขียนบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นอดีตนักโทษการเมือง บอกว่า  รัฐบาล
สมัยก่อนไม่ฟังเสียงประชาชน คิดว่ามีอ�ำนาจตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้
ซึ่งขัดกับระบบประชาธิปไตย เพราะผู้ที่มีความส�ำคัญในระบบนั้นไม่ใช่
รัฐบาล อดีตนักโทษการเมืองชาวเมียนมาร์ผู้นี้ท�ำงานเป็นที่ปรึกษาของ
รัฐบาลด้านนโยบายการสื่อสารคมนาคม และบอกว่าเวลานี้ รัฐบาล
ต้องการรับฟังเสียงประชาชน และเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลง ประเด็น
ส�ำคัญของการท�ำงานออนไลน์ของหน่วยงานรัฐบาล คือ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย Thaung Su Nyein กรรมการผู้จัดการ บริษัท
Information Matrix ซึ่งก�ำลังจัดท�ำซอฟต์แวร์ให้รัฐบาล กล่าวว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องส�ำคัญมาก และในขณะนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่า เทคโนโลยีนี้จะน�ำ
ผูใ้ ช้ไปทางใดได้บา้ ง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ตอ้ งการให้มเี หตุการณ์ทที่ �ำให้
เกิดความตืน่ ตระหนกเกินความเป็นจริง ซึง่ จะท�ำให้ทกุ คนไม่กล้าทีจ่ ะน�ำ
เทคโนโลยีนี้ไปใช้ เมียนมาร์มีบริการอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2543 และใช้เฉพาะในการทหารเท่านั้น การขยายตัวหลังจากนั้นเป็นไป
อย่างเชือ่ งช้า และราคาแพงมากส�ำหรับคนทัว่ ไป เวลานี้ รัฐบาลเกาหลีใต้
ก�ำลังให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเมียนมาร์ในการปรับข่ายงานอินเทอร์เน็ต
ของประเทศให้ทนั สมัย ซึง่ เป็นโครงการระยะยาว คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2573 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาร์คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตประมาณ 30 ล้านคน หรือครึง่ หนึง่ ของประชากรทัง้ ประเทศ
ภายในสองปีข้างหน้า
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8.4 การพัฒนาเมียนมาร์แห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals: MDG)
การพั ฒ นาเมี ย นมาร์ แ ห่ ง สหั ส วรรษมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ยกระดั บ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้บรรลุผลของเป้าหมายแห่งการพัฒนา
ใน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 8 ประการดังนี้
1. ขจัดความหิวโหยและความยากจน
ความยากจนและความมั่นคงด้านอาหารยังคงเป็นความท้าทายที่
ส�ำคัญของเมียนมาร์ ซึ่งประชากร 1 ใน 4 มีชีวิตอยู่ต�่ำกว่าเส้นความ
ยากจน และ 2 ใน 5 เป็นเรือ่ งของเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ทีข่ าดแคลนอาหาร
ยุทธศาสตร์แห่งชาติของเมียนมาร์ในการพัฒนาชนบทและการบรรเทา
ความยากจน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราความยากจนลงครึ่งหนึ่งจาก
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ร้อยละ 32 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2558 จากผลการ
วิจัยแบบบูรณาการจากสภาพความเป็นอยู่ครัวเรือน การประเมินผล
(IHLCAs) เปิดเผยในการลดอุบัติการณ์ของความยากจนจากร้อยละ 32
ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2553 อุบัติการณ์ของ
ความยากจนลดลงได้ เร็ ว ขึ้ น ในเขตเมื อ งมากกว่ า ในชนบท ดั ง นั้ น
ความยากจนในชนบทยังคงสูงมากและสูงกว่าความยากจนในเมือง
จากข้ อ มู ล พบว่ า  ชนบทยากจนเป็ น ร้ อ ยละ 84 ของทั้ ง หมด
ข้อมูลความยากจนเผยให้เห็นว่าค่าสูงสุดของความยากจนพบในรัฐชิน
ร้อยละ 73 ตามด้วยรัฐยะไข่ ร้อยละ 44 เขตตะนาวศรี ร้อยละ 33
รัฐฉาน ร้อยละ 33 และเขตอิระวดี ร้อยละ 32 ในเมียนมาร์อัตราส่วน
การจ้างงาน/ประชากร (นั่นคือ “สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานของ
ประเทศที่เป็นลูกจ้าง”) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.3 เป็นร้อยละ 57.1
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งพบในเขตชนบทสูงกว่าพื้นที่
ในเมือง และขณะที่ในเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งในเขตชนบทพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 
ในปี พ.ศ. 2553  ร้อยละ 43.7 ของเด็กที่อายุน้อยกว่า 5  ปีเป็นเด็ก
ที่ขาดสารอาหารระดับปานกลาง 34.3 และระดับขาดสารอาหารอย่าง
รุนแรง (มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) ร้อยละ 9.4 ระดับการขาดอาหารพบ
มากในรัฐยะไข่ ร้อยละ 52.8 ในเขตมาเกวร้อยละ 37 เขตอิระวดีร้อยละ
34 และรัฐชินร้อยละ 33.4  
ในปี พ.ศ. 2548   มีด็กขาดสารอาหารระดับปานกลางและระดับ
ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ร้อยละ 41.1 ซึ่งพบว่าในช่วงปี พ.ศ.
2548-2553  มีสถิตกิ ารขาดสารอาหารระดับปานลดลงจากร้อยละ 34.3  
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 189

เป็นร้อยละ 32   และระดับการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงลดลงจาก
ร้อยละ  9.4 เป็นร้อยละ 9.1  และการพบการขาดสารอาหารนี้ในหมู่
คนจนที่อยู่ในชนบทมากกว่าในเขตเมือง

2. บรรลุการศึกษาระดับประถมศึกษาสากล
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดระบบการศึกษาในเมียนมาร์นั้น
ได้ก�ำหนดช่วงระดับชั้นเรียน โดยแบ่งเป็นระดับ ประถมศึกษา  5 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี ซึ่งเด็กในระดับ
ประถมศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 5 – 9 ปี และพบว่าอัตราการรู้หนังสือ
ของเยาวชนที่มีอายุ 15 – 24 ปีอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 96 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบในระดับสากลในด้านการจัดการศึกษาและโอกาสเข้ารับการ
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ศึกษาพบว่า  เด็กเมียนมาร์ร้อยละ 88 ที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาและ
มีเพียงร้อยละ 75 ที่เรียนจนจบชั้นประถมศึกษา  (5 ปี)   ส่วนเด็กอีก
ร้อยละ 12 ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษา  เนื่องจากพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
ที่กว้างมากและไม่เอื้ออ�ำนวยในการลงทะเบียน จึงท�ำให้อัตราการลง
ทะเบี ย นหรื อ การเข้ า เรี ย นของเด็ ก ในส่ ว นนี้ พั ฒ นาช้ า มาก จึ ง เป็ น
เป้าหมายของประเทศที่ต้องการให้เด็กเข้าเรียนในอัตราร้อยละร้อย
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ ต ้ อ งแก้ ป ั ญ หาของนั ก เรี ย นที่ อ ายุ เ กิ น ออกจาก
โรงเรียน  
เนื่องจากการเพิ่มนักเรียนให้เข้าสู่ระบบที่คืบหน้าอย่างช้าๆ จึงท�ำให้
มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมียนมาร์แห่งสหัสวรรษ (MDG)
ในปี พ.ศ. 2558
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ช่ ว ยให้ ส ตรี ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการครองชีพ และมีการยกสถานะสตรีเมียนมาร์ให้มกี ารพัฒนา
ที่ดีขึ้นกว่าในหลายประเทศที่ก�ำลังพัฒนา  เมียนมาร์ได้พบเป้าหมาย
สหัสวรรษแห่งการพัฒนาเมียนมาร์ (MDG) ในปี พ.ศ. 2558 ในการขจัด
ความเหลื่อมล�้ำทางเพศตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ
อุดมศึกษา  แต่ส่วนแบ่งของสตรีในการจ้างงานในภาคและนอกภาค
เกษตรยังไม่ประสบความส�ำเร็จในความเท่าเทียมกัน ค่าจ้างยังแตกต่าง
กัน และแม้ว่าสัดส่วนนี้ได้มีการปรับให้ดีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แต่ยังคง
ไม่ บ รรลุ ผ ลและยั ง คงความท้ า ทายรั ฐ บาลเมี ย นมาร์ ใ นการรองรั บ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมียนมาร์แห่งสหัสวรรษของปี พ.ศ. 2558
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ทีต่ อ้ งการจัดสัดส่วนของทีน่ งั่ ในรัฐสภาให้สตรีมากขึน้ โดยสัดส่วนปัจจุบนั
ต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เมียนมาร์ได้บรรลุความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา 
อัตราส่วนของเด็กชายและเด็กหญิงที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
วัดจากอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98 ในปี พ.ศ.
2543 ร้อยละ 104 ในปี พ.ศ. 2553 อัตราส่วนของเด็กชายและเด็กหญิง
ทีจ่ ะเข้าเรียนในการศึกษาระดับมัธยมได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 99 ในปี พ.ศ.
2543 ร้อยละ 105 ในปี พ.ศ. 2553 อัตราการมีส่วนร่วมโดยรวมใน
การศึกษาระดับมัธยมยังต�่ำและไม่เท่ากัน อัตราการลงทะเบียนขั้นต้น
ของการศึกษาระดับมัธยมก็จะประมาณร้อยละ 53 ในปี พ.ศ. 2551
ช่องว่างที่ยังคงกว้างอยู่ระหว่างชายและหญิงในอันดับที่สูงขึ้นของ
การจ้างงาน การจ่ายเงินให้แก่สตรีโดยรวมอยู่ในอันดับที่ต�่ำกว่าและ
การจ้างงานที่ต�่ำกว่าฝีมือ ในขณะที่หญิงประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงาน
ทั้งมวลยังไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติส�ำหรับงานประเภท
เดียวกัน และอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาในการยกระดับการท�ำงาน
ส�ำหรับงานที่สูงกว่า
4. ลดการตายของเด็ก
อัตราการรอดชีวิตของเด็กในเมียนมาร์ดีขึ้นกว่าทศวรรษที่ผ่านมา 
ประมาณการที่เชื่อถือได้ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2554 พบอัตราการตายที่
62:1,000 การเกิด และอัตราการตายของทารกที่ 48:1,000 ของการเกิด
มีชพี อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามอย่างหนักจากรัฐบาลทีผ่ า่ นมา 
สองปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคืบหน้านีไ้ ม่เพียงพอทีจ่ ะบรรลุการพัฒนา
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เมียนมาร์แห่งสหัสวรรษ (MDG) ในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานจาก
สหประชาชาติประมาณการระหว่างปี พ.ศ. 2554 ก็เป็นทีช่ ดั เจนว่าอัตรา
การตายของทารกลดลงในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีการลดลงในอัตราการ
ตายของเด็กแรกเกิด แม้จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องถึงเป้าหมาย MDG
แต่ยังคงมีความท้าทายในการส่งมอบบริการที่อ่อนแอ โดยเฉพาะสตรี
และเด็กในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล ชายแดน และผูท้ มี่ าจากครอบครัวยากจน
มีผลต่อสุขภาพและความอยู่รอดที่เลวร้าย และลดอัตราการตายของ
ทารกแรกเกิดมีแนวโน้มที่จะเป็นจริง โดยมีการฉีดวัคซีน
5. ปรับปรุงสุขภาพของมารดา
อัตราการคุมก�ำเนิดในหมู่สตรีที่สมรสแล้วยังคงอยู่ในระดับต�่ำ แม้ว่า
อัตราส่วนการตายของมารดาลดลงอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนการเกิด
ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขที่มีทักษะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีเป้าหมาย
ของชาติในการลดการตายของมารดา 130:100,000 ในปี พ.ศ. 2558
สามในสีข่ องการเสียชีวติ ของมารดาทัง้ หมดเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการ
ส่งมอบและหลังคลอดทันที นอกจากนี้ยังมีสาเหตุการตายของมารดา
โดยตรง อาทิ ปัจจัยในครัวเรือน ชุมชน รวมทัง้ ปัจจัยทางสังคมโครงสร้าง
พื้นฐานที่อ่อนแอ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการจ�ำกัดการเข้าถึง
ข้อมูล ทั้งนี้ ยังคงเป็นความท้าทายอีกครั้ง ถึงแม้ว่าสัดส่วนของการเกิด
ร่ ว มกั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ มี ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า สามในสี่
(ร้อยละ 76) แต่การคุมก�ำเนิดที่ทันสมัยไม่ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ความแตกต่างถาวรระหว่างเมือง ภูมิภาค และชนบท
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6. การต่อสู้เอชไอวี หรือเอดส์ มาลาเรีย และโรคอื่น ๆ
เมียนมาร์มีเสถียรภาพการแพร่ระบาดของเอชไอวีในหมู่ประชากร
ทัว่ ไป (15-49 ปี) ต�ำ่ กว่าร้อยละ 1 ความท้าทายทีส่ �ำคัญคือการเพิม่ ระดับ
การรักษาเอชไอวี ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่อยู่
ในความต้องการ ในท�ำนองเดียวกันเมียนมาร์ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายการลดลงของการเจ็บป่วยและการตายของโรคมาลาเรีย
ร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 อัตราอุบัติการณ์วัณโรคลดลงตั้งแต่ปี
พ.ศ.2538 และเป้าหมายของการลดลงครึ่งหนึ่งของการตายจากวัณโรค    
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 และมีแนวโน้มที่จะประสบความส�ำเร็จในปี
พ.ศ. 2558 การแพร่ระบาดของเอชไอวีหรือเอดส์ถือว่ามีเสถียรภาพใน
ระดับประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การรักษาความส�ำเร็จที่ดี อันเป็นผล
มาจากโปรโมชัน่ ของการสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีก่ �ำหนด
อาทิ การใช้ถุงยางอนามัยในหมู่คนงาน
7. ตรวจสอบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
เมียนมาร์มุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และปูทางไป
สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศธรรมชาติ
แต่ ที่ ผ ่ า นมาก็ ยั ง มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เกิ ด ภาวะ
เรือนกระจก สาเหตุทสี่ �ำคัญมาจากการตัดไม้ท�ำลายป่าเพือ่ การเพาะปลูก
ประมาณร้อยละ 6.67 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด มีการคุกคามสัตว์ พันธุพ์ ชื และ
มีความเสี่ยงในการเข้าถึงน�้ำดื่มที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น แม้ว่ารัฐบาลได้
ประกาศใช้กฎระเบียบ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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