บทความพิเศษ "มองพม่า..มุมใหม่”
ี นจะอยูร่ ว่ มกันอย่างรักใคร่ กลมเกลียว เอืออาทรและแบ่งปั น
การทีประชาชนอาเซย
ึ
ึ
ึ ร่วมว่าเราเป็ น
ซงกันและกัน เราจะต ้องรู ้สกถึงความเป็ นเจ ้าของในบ ้านหลังเดียวกัน และรู ้สก
ี นด ้วยกันก่อน ดังนัน การเปิ ดใจยอมรับในวิถแ
อาเซย
ี ห่งประวัตศ
ิ าสตร์ และทําความเข ้าใจกับวิธ ี
ิ ใจของผู ้นํ าทีปรากฏในหน ้าประวัตศ
คิดและการตัดสน
ิ าสตร์ จะทําให ้เราสามารถก ้าวข ้ามทัศนคติ
เดิมๆ ทีคอยฉุดเราให ้ติดหล่มความคิด "ชาตินย
ิ ม” ทีไม่น่าจะยึดมันต่อไปได ้ในสงั คมโลกาภิวัตน์
ั พันธ์ทใกล
ิ
ทีทุกประเทศต ้องการความร่วมมือ ความสม
ี
้ชด
และการมีเจตนคติทดี
ี ตอ
่ กันอย่าง
ื า "ประชาคมอาเซย
ี น” จึงกําลังรอการหลอมรวมเป็ นนํ าหนึงใจเดียวกัน
จริงใจ บ ้านหลังใหม่ทช
ี อว่
ึ ถึงความเป็ น "พลเมืองอาเซย
ี น” อย่างแท ้จริง
เพือร่วมกันสร ้างความร่มเย็นเป็ นสุข และร่วมรู ้สก
ิ จะ
เพราะฉะนัน การมองประเทศเพือนบ ้านในมุมมองใหม่ ๆ และคิดในทางบวก จึงถือเป็ นสงที
ั
สานความสมพันธ์ระหว่างเพือนบ ้านกับเพือนบ ้านให ้มีความเข ้าใจกันมากขึน

พม่า...ปิ ดประเทศมายาวนาน คนไทยสว่ นใหญ่จงึ ยังคงเข ้าใจพม่าในมุมมองเดิมๆ
รวมถึงผู ้เขียนเอง ทีเมือพอนึกถึงพม่า ก็จะนึกถึงการปกครองโดยผู ้นํ าทหาร นึกถึงความขัดแย ้ง
ระหว่างประชาชนทีถูกกดขี..กับรัฐบาลทหารทีไม่ยอมรับวิถป
ี ระชาธิปไตย
การถูกลิดรอน
อิสรภาพของนางออง ซานซูจ ี และการถูกสหประชาชาติและประชาคมโลกโดดเดียว เนืองจาก
ิ ธิมนุษยชน สง่ ผลให ้นานาชาติ ควําบาตรพม่าในด ้านเศรษฐกิจ แต่เมือ
ปั ญหาด ้านการละเมิดสท
ั มนา "อาเซย
ี นศก
ึ ษา” เมือวันที 24 มกราคม 2556 และฟั งปากฐกถา
ผู ้เขียนได ้เข ้าร่วมการสม
จาก ฯพณฯ พิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ ้ง จึงได ้รับรู ้เรืองราวของพม่า
หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในปั จจุบันทีเปลียนไปในทางทีพัฒนาขึนอย่างมากในชวั
ึ
ไม่กปีี หลังจากทีพม่าได ้รัฐบาลใหม่ เมือปี 2553 ซงไม่
ผด
ิ ไปจากทีท่านทูตเกรินไว ้ในตอนต ้น
ของการปากฐกถาว่า
คนไทยเมือนึกถึงพม่า..จะผิดมาก..หรือ..ผิดหมด..
ไม่ใชเ่ รือง
่ ันฟั ง โดยเรียกตามท่านทูตพิษณุฯ ในชอเดิ
ื
แปลก จึงขอนํ าข ้อมูลจากท่านทูตมาเล่าสูก
มว่า
่ ทีเกิดขึนแล ้วกับผู ้เขียน
พม่า เพือเป็ นการเปลียนมุมมองความเข ้าใจของผู ้อ่านต่อพม่า ดังเชน

่ เดียวกับทีเกิด
เริมจาก..ความเข ้าใจผิดทีมองว่า ความล้าหล ังของพม่า เกิดขึนเชน
ขึนกับลาว เขมร และเวียดนาม เนืองจากผลพวงของสงครามโลกครังที 2 แต่ในความจริง พม่า
ไม่ได ้ผ่านสงคราม แต่ความล ้าหลังของพม่าเกิดจากนโยบายปิ ดประเทศของตัวเอง และถูก
ซําเติมด ้วยมาตรการควําบาตรจากนานาชาติ แต่ในวันนี..เมือพม่าเปิ ดประเทศ และนักธุรกิจเข ้า
ี งยืนยันว่า พม่าดีกว่าทีคิด เริมจากด ้านการเมือง สอต่
ื างๆ ยังคงเรียกรัฐบาลพม่า
ไปลงทุน มีเสย
ว่า รัฐบาลทหาร แต่การเลือกตังครังประวัตศ
ิ าสตร์ในรอบ 20 ปี ของพม่า ได ้เปลียนการเมืองสู่
รูปแบบใหม่ คือ การเป็ นรัฐบาลพลเรือน โดย นายเต็ง เสง่ ประธานาธิบดี ได ้สละตําแหน่งใน
กองทัพก่อนทีจะลงสมัครเลือกตัง โดยเหตุผลทีว่า ผู ้ทีจะเข ้าสูร่ ะบบการเมืองต ้องลาออกก่อน
ิ ธิ
และขณะนีบรรยากาศประชาธิปไตยในพม่า เรียกได ้ว่า กําลังเบ่งบาน เพราะทุกคนมีสท
ื งพิ
ิ มพ์และแผงหนังสอ
ื ทีมีให ้ชาวพม่าเลือกอ่านจํานวนมาก ซงึ
เสรีภาพมาก สะท ้อนได ้จากสอส
มากกว่าประเทศไทยด ้วยซํา เท่ากับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของพม่า ได ้มี
พัฒนาการทีเปลียนแปลงไปแล ้ว

ในเรือง การปรองดองในชาติ ประเทศไทยอาจจะต ้องพึงพิจารณาพม่าเป็ น
ี แล ้ว เนืองจากประธานาธิบดี เต็ง เสง่ และ นางออง ซาน ซูจ ี ได ้ตกลงร่วมกันทีจะ
ตัวอย่างเสย
่ ระชาธิปไตย และร่วมมือกันปฏิรป
นํ าพาพม่าเดินหน ้าสูป
ู ประเทศขนานใหญ่ เราจะไม่ได ้ยินคําพูด
่ ระบวนการเจรจาแล ้ว
ทางลบจากปากของฝ่ ายใดเลย เพราะขณะนีทุกฝ่ ายวางอาวุธและเข ้าสูก

ในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพม่ากําลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว
บัตรเครดิตกําลังจะ
้ ้ ห ้างร ้าน กลุม
ื
ิ
ใชได
่ ธุรกิจโค๊ก เป็ บซ ี จากอเมริกาแห่แหนกันเข ้ามาลงทุนในพม่า เชอได
้ว่าสนปี
นี คนไทยทีวางแผนไปเทียวจะได ้กินแมคโดนั ลในย่างกุ ้งแน่ๆ โดยเศรษฐกิจทีผ่านมาถือได ้ว่า
เติบโตมาเป็ นระยะจะชะงักก็เพียงในชว่ งวิกฤตความขัดแย ้ง ระหว่างปี 1985 – 1988 เท่านั น
เดิมคนพม่าออกนอกประเทศได ้ ทําธุรกิจกับต่างประเทศได ้แต่ทังนีต ้องทํานอกระบบด ้วยเงินสด
ึ นผลจากมาตรการควําบาตร และเมือพม่าเปิ ดประเทศ ราคาทีดินถีบตัว
ไม่ผา่ นธนาคาร ซงเป็
ี ม (เทียบเป็ น
สูงขึนถึง 300 % ขายกันเป็ นตารางฟุตๆ ละ 700 เหรียญ แพงยิงกว่าทีดินแถวสล
่ ราคาทีดินบริเวณติดสถานทูตไทยในพม่า เนือที 110 ตารางวาเท่ากับ 200 ล ้าน
เงินไทย เชน
ี สูงเป็ นอันดับที 37 ของโลก (ปารีส อันดับที 46 และมิลาน อันดับที 47
บาท) และมีคา่ ครองชพ
ของโลก)

การปฏิรูปเศรษฐกิจครังนี รัฐบาลพม่าตังเป้ าหมายโดยจะเพิม GDP ให ้ได ้ 3 เท่าภายใน 3 ปี
ึ
โดยรายได ้หลักจะมาจากการสง่ ออกนํ ามันปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ซงจะมี
แนวโน ้มทําได ้
หรือไม่ ให ้พิจารณาจากความภูมใิ จของรัฐบาลทีว่า "ในอ่าวเมาะตะมะจะขุดจะเจาะตรงไหน
ก็เจอก๊าซทุกที เจาะพืนดินก็เจอนําม ันทุกที” และทีสําคัญ พม่ามีชายแดนติดประเทศไทย
โดยเฉพาะชายแดนทางบกทีมีความยาวถึง 2,401 กิโลเมตร กินพืนที 10 จังหวัดของไทย พม่า
จึงสามารถเรียนรู ้ความล ้มเหลวทังหมดทังปวงได ้จากประเทศไทย
เพือป้ องกันตัวเองไม่ให ้
ํ
ื
เกิดขึนซารอย ได ้ยินแบบนีแล ้ว เชอว่าคนไทยอาจขําไม่ออก...
ตัวอย่างโครงการสําคัญของพม่า
โดยเฉพาะการวางโครงสร ้างพืนฐานเพือรองรับ
ึ นท่าเรือนํ า
การประกอบธุรกิจและการเข ้ามาของนั กลงทุน คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาซงเป็
ลึกทีห่างจากกรุงย่างกุ ้งเพียง 26 กิโลเมตร ลักษณะเหมือนคลองเตย แต่ใหญ่เท่าแหลมฉบัง
ึ กไม่นาน ติละวา
ซงอี
จะกลายเป็ นแหล่งการผลิตใหม่ของภูมภ
ิ าคทีสามารถดึงดูดนั กลงทุนต่างชาติให ้ย ้ายฐานการ
่ ม่าและโครงการท่าเรือในรัฐยะไข่
ผลิตมาสูพ

้
จะเป็ นเสนทางหลั
กในการลําเลียงท่อก๊าซธรรมชาติ ทียาวขึนไปถึงคุนหมิงและหนานหนิง ซงึ
ผลของความพัฒนาจะเกิดขึนร่วมกันทังกับพม่าและจีน และจะรวมไปถึงอินเดียภายใต ้โครงการ
อืนๆ
พม่าได ้วิเคราะห์ SWOT ของประเทศ และเราคนไทยควรจะได ้รับรู ้ถึงจุดแข็งและ
โอกาสของพม่า อาทิ ความเข ้มแข็งของพม่าในวันนี เกิดจากความมุง่ มันในการปฏิรูปประเทศ
การทีมีวัยแรงงานมากและค่าแรงไม่แพง การเป็ นประเทศทีรํารวยทรัพยากรทังทางบกและทะเล
้
ื า เป็ นผู ้ผลิตข ้าวรายใหญ่ของ
มีดน
ิ ทีดีมาก เพราะผ่านการใชประโยชน์
มาน ้อย (พม่าเคยได ้ชอว่
โลก) มีทรัพยากรประมงทีมีอยูม
่ ากมายมหาศาล พูดกันเล่น ๆ ให ้คนไทยต ้องแอบคิด ว่า"ปลา
ทีพม่าแก่ตาย”

ี นถือว่ามีเพียง 2 ประเทศ ทีมีหม
ด ้านการท่องเทียว ในอาเซย
ิ ะให ้คนเมืองร ้อนได ้
ั ผัส ซงพม่
ึ
สม
าและเวียดนามมีจด
ุ ขายตรงนั น แต่พม่าดูจะลําหน ้ากว่า คือ นั กท่องเทียวสามารถ
เล่นสกีได ้ด ้วย และพม่าเตรียมเสนอเมืองมัณฑะเลย์และพุกาม จดขึนทะเบียนเป็ น มรดกโลก
ื
้
ี งตุงไปหลวงพระ
รวมถึงวางแผนทีจะเชอมเส
นทางท่
องเทียวระหว่างประเทศ โดยบินจากเชย
่
ี
ั
บางสูเสยมราฐและจําปาศกดิ (แล ้วไทยอยูต
่ รงไหน)
ึ งั เกตได ้ว่า มีการวางแผน
อีกหนึงของการวางแผนระยะ 3 ปี ทีพม่าตังเป้ าหมาย ซงส
แม ้กระทังตัวเลข คือ
- วันที 11 เดือน 12 ปี 13 (2013) พม่ากําหนดให ้เป็ นวันพิธเี ปิ ดมหกรรมกีฬา
ี
์
ซเกมสครังสําคัญทีสุด ในรอบ 40 ปี ทีจะถือโอกาสเปิ ดตัว
นครเนปิ ดอว์ เมืองหลวงใหม่ให ้ชาวโลกได ้รู ้จักอย่างเป็ นทางการ
ี น และจะมีการจัดการ
- แผนในปี ทสอง
ี
คือ ในปี 2557 พม่าจะเป็ นประธานอาเซย
ี นตามมาอีกหลาย ๆ ครัง
ประชุมอาเซย

- ปี ทสาม
ี
คือปี 2558 รัฐบาลจะคืนอํานาจให ้กับประชาชนในการเลือกตังทัวไปครัง
ใหม่ เพราะฉะนันแผน 3 ปี ทพม่
ี าวางไว ้ ก็จะถือเป็ น
่ กัน เหตุผลก็คอ
ปี ทองของไทยเชน
ื ไทยจําเป็ นทีจะต ้องหาทียืนในพม่า
ั เจน
1. เพือเป็ นการตอบรับแผนของพม่าทีประกาศตัวไว ้อย่างชด
ั
ั ทัศน์ทตรงกั
2. สนั บสนุนความสมพันธ์ทขณะนี
ี
ผู ้นํ าของสองประเทศต่างมีวส
ิ ย
ี
น และ
มีกระบวนการเจรจาทีนํ าร่องไว ้แล ้ว
3 ความจําเป็ นทีทังสองประเทศต ้องพึงพาอาศัยกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาติทไทยต
ี
้องนํ าเข ้าจากพม่า ขณะเดียวกันไทยก็ต ้องให ้การสนั บสนุนพม่าในหลาย ๆ
ี นซงถ
ึ ้าประเทศไทยใชโอกาสทองนี
้
ั พันธ์
เรือง โดยเฉพาะการเป็ นเจ ้าภาพอาเซย
เท่ากับความสม
ของสองประเทศก็ยอ
่ มจะดีวันดีคน
ื ขึนอย่างแน่นอน

และสุดท ้ายท่านทูต พิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ ้ง ได ้ฝาก
ั มนาให ้ชว่ ยกันขยายการรับรู ้สูส
่ าธารณชนไทยว่า ขณะนีพม่าเปลียนไปแล ้ว ถ ้าได ้
ผู ้เข ้าร่วมสม
รู ้จักพม่าในมุมใหม่ คนไทยก็จะเห็นโอกาส ไม่วา่ จะเป็ นเรืองของการติดต่อทางการค ้า การ
่ งทางความสม
ั พันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลและประชาชนกับประชาชน และติดตาม
ลงทุน ชอ
ึ
ต่อไปว่า การปฏิรูปประเทศพม่ายุคใหม่ จะมีผลอย่างไรต่อประเทศไทย ซงแน่
นอนว่า ย่อมจะ
ี นต่อไปด ้วยเชน
่ กัน โดยยําว่า คนไทยต ้อง "reset all
สง่ ผลต่อทิศทางการรวมตัวของอาเซย
ํ
yourself” กับทุกประเทศเพือนบ ้าน และทีสาคัญ คือ การเรียนรู ้และทําความเข ้าใจต่อประเทศ
เพือนบ ้าน ต่อไปนี "ต้องไปเห็ นด้วยตา และใคร่ครวญด้วยสติปญ
ั ญา” และคุณจะเปลียน
ทัศนคติใหม่ได ้ด ้วยตัวคุณเอง

เรียบเรียง : ปั ณญานั ตย์ วิเศษสมวงศ ์

