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	 หนังสือเรื่อง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศอ�เซียน”	เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะคว�มรู้แก่ข้�ร�ชก�รไทย	เพื่อเรียนรู้และเข้�ใจ
ระบบก�รบริห�รง�นภ�ครฐัของประเทศต�่งๆ	ในอ�เซยีน	อันจะเปน็ประโยชน์
ในก�รติดต่อประส�นง�นกับข้�ร�ชก�รของประเทศเหล่�นี้ในอน�คต
	 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูคว�มรู้ให้ผู้อ่�นตั้งแต่ประวัติ	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ	วิสัยทัศน์	รวมถึงคว�มเป็นม�ของระบบร�ชก�ร	นโยบ�ยก�รเข้�สู่
ประช�คมอ�เซยีน	และทีน่่�จะเปน็ประโยชน์ในก�รเรยีนรูร้ะบบร�ชก�รของ
ประเทศเหล่�นี้	คือ	เน้ือห�ในส่วนของยุทธศ�สตร์และภ�รกิจของแต่ละ
กระทรวง	ระบบก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร	ท้�ยเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหม�ย
สำ�คัญที่ควรรู้	และลักษณะเด่นของระบบร�ชก�รที่น่�เรียนรู้ไว้ได้อย่�ง 
น่�สนใจ
	 หนังสือระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศในอ�เซียนทั้ง	10	นี้	 อ�จมี
เนือ้ห�แตกต่�งกนัไปบ�้ง	 เนือ่งจ�กผูวิ้จยัไมส่�ม�รถเข�้ถงึขอ้มลูของบ�งประเทศ
ไดด้ว้ยข้อจำ�กดัด�้นภ�ษ�และบ�งประเทศยงัไมม่กี�รจดัทำ�ยุทธศ�สตร์ของ
ร�ยกระทรวง	ท�งคณะผูจ้ดัทำ�หนงัสอืหวงัเปน็อย�่งย่ิงว�่หนังสอืเล่มน้ี	จะมี
ส่วนในก�รติดอ�วุธองค์คว�มรู้ภ�ครัฐให้กับข้�ร�ชก�รไทยไม่ม�กก็น้อย
	 สุดท้�ยต้องขอขอบคุณเจ้�ของรูปภ�พและเว็บไซต์ที่ช่วยกันเผยแพร่ 
อ�เซียนให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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ประวัติและข้อมูลประเทศ
และรัฐบาลโดยย่อ

1
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ

	 ประเทศเมยีนม�ร์เป็นประเทศท่ีผกูพนัท�งประวตัศิ�สตร์กบัช�ตไิทย
ม�ตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธย�	 ทั้งมีก�รเชื่อมสัมพันธ์ท�งก�รทูตหรือก�รมี
สงคร�ม	แต่คว�มเป็นเพื่อนบ้�นที่มีดินแดนติดต่อกัน	มีก�รแลกเปลี่ยน	
ซือ้ข�ยของคนสองแผ่นดนิ	จงึเป็นประเทศสม�ชกิในอ�เชีย่นอีกประเทศ
หนึ่งที่มีเรื่องร�วที่ต้องศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจดังนี้

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศอย่างทางการ	 ส�ธ�รณรัฐสหภ�พเมียนม�ร์	
	 		 	 (The	Republic	of	the	Union	of		 	
	 		 	 Myanmar)[14]

เมืองหลวง	 นครเนปิดอว์	(Nya	Pyi	Daw)	แปลว่�		
	 		 	 นครหลวงใหม่	ประเทศเมียนม�ร์หรือ		
	 		 	 เมียนม�ร์มีเขตแดนติดต่อกับประเทศ		
	 		 	 ไทยท�งทิศตะวันตก	แต่เดิมเมือง	 	
	 		 	 หลวงของเมียนม�ร์	คือ	กรุงย่�งกุ้ง	
	 		 	 แต่เมื่อปี	พ.ศ.	2549	เมียนม�ร์ได้ย้�ย			
	 		 	 เมืองหลวง	และหน่วยร�ชก�รต่�งๆ	
	 		 	 ม�อยู่ที่เมืองเนปิดอว์	ซึ่งอยู่ห่�งจ�ก	 	
	 		 	 ย่�งกุ้งประม�ณ	350	กิโลเมตร	เพื่อ	 	
	 		 	 คว�มสะดวกในก�รบริห�รง�น[14] 
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พื้นที	่ 	 676,578	ต�ร�งกิโลเมตร	(2555)	
เขตแดน										 ด้�นทศิเหนอืและตะวนัออกเฉียงเหนอื
	 		 	 ติดกับทิเบตและยูนน�นของจีนย�วถึง	
	 		 	 2,185	กิโลเมตร	ด้�นทิศตะวันออก	 	
	 		 	 เฉียงใต้ติดกับล�วและไทย	ด้�นทิศ		 	
	 		 	 ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังกล�เทศ	 	
	 		 	 และอินเดีย	ด้�นทิศตะวันตกเฉียงใต้			
	 		 	 และทิศใต้มีแนวช�ยฝั่งต่อเนื่องต�ม	 	
	 		 	 อ่�วเบงกอลและทะเล	อันด�มัน
ประชากร	 ประม�ณ	59,100,000	คน	(2556)	
วันชาติ 4	มกร�คม
ภาษาราชการ	 ภ�ษ�เมียนม�ร์	
ระบอบการปกครอง	 มีระบบรัฐสภ�ที่สม�ชิกม�จ�กก�ร	 	
	 		 	 เลือกตั้งร้อยละ	75	ส่วนที่เหลือแต่งตั้ง	
	 		 	 โดยทห�ร	มีประธ�น�ธิบดีเป็นทั้ง	 	
	 		 	 ประมุขประเทศและหัวหน้�รัฐบ�ล
ธงชาติ 	 มีลักษณะเป็นธงส�มสีรูปสี่เหลี่ยม
	 		 	 ผืนผ้�ภ�ยในแบ่งต�มแนวนอนคว�ม	 	
	 		 	 กว้�งเท่�กัน	พื้นสีเหลือง	สีเขียว	และ	
	 		 	 สีแดงเรียงต�มลำ�ดับ	 จ�กบนลงล่�ง			
	 		 	 กล�งธงมรีปูด�วห้�แฉกสขี�วขน�ดใหญ่
	 		 	 ธงนี้ได้เริ่มชักขึ้นครั้งแรก	เมื่อวันที่	21		
	 		 	 ตุล�คม	พ.ศ.	2553	คว�มหม�ยของ
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	 		 	 สัญลักษณ์ในธงช�ติ	ประกอบด้วย	
	 		 	 สีเขียว	หม�ยถึง	สันติภ�พ	คว�มสงบ			
	 		 	 และคว�มอุดมสมบูรณ์ของเมียนม�ร์			
	 		 	 สีเหลือง	หม�ยถึง	คว�มส�มัคคี	สีแดง		
	 		 	 หม�ยถึง	คว�มกล้�ห�ญ	คว�มเข้มแข็ง
	 		 	 เด็ดข�ด	ด�วสีข�ว	หม�ยถึง	สหภ�พ	 	
	 		 	 อันมั่นคงเป็นเอกภ�พ
ตราแผ่นดิน	 ลักษณะของดวงตร�	ประกอบด้วย	รูป	
	 		 	 สิงห์แบบศิลปะเมียนม�ร์	จำ�นวน	2		 	
	 		 	 ตน	อยู่ในท่�นั่งรักษ�ก�รณ์	หันหลังให้	
	 		 	 กนัและกนั	บรเิวณกล�งตร�มภี�พแผนที่
	 		 	 ประเทศเมียนม�ร์รองรับด้วยช่อใบ	 	
	 		 	 มะกอกคูล้่อมรอบด้วยลวดล�ยบุปผช�ติ
	 		 	 ต�มแบบศิลปะเมียนม�ร์	ที่บนสุดของ		
	 		 	 ดวงตร�เป็นรูปด�วห้�แฉกหนึ่งดวง	
	 		 	 รปูเหล่�นีร้องรบัด้วยม้วนแพรแถบจ�รึก
	 		 	 น�มเต็มของประเทศด้วยใจคว�ม		 	
	 		 	 “ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์”
ดอกไม้ประจำาชาต	ิ ดอกประดู่	(Paduak)	มีสีเหลืองทอง			
	 		 	 ผลิดอกและส่งกลิ่นหอม	ในฤดูฝนแรก		
	 		 	 ช่วงเดือนเมษ�ยนที่ม�พร้อมกับง�น	 	
	 		 	 เฉลิมฉลองปีใหม่	ดอกประดู่	เป็น
	 		 	 สัญลักษณ์ของคว�มแข็งแรง	ทนท�น			
	 		 	 และเป็นดอกไม้ที่ใช้พิธีท�งศ�สน�	 	
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 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน	 23	กรกฎ�คม	2540
หน่วยเงินตรา	 จั๊ด	(Kyat:	MMK)	
อัตราแลกเปลี่ยน	 ≈25	จั๊ด/1	บ�ท	หรือ	≈1,300	จั๊ด/	 	
	 		 	 1	ดอลล�ร์สหรัฐ		
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 49,079	ล้�นเหรียญสหรัฐ
ภายในประเทศ (GDP)  
รายได้ประชาชาติต่อหัว  1,700	เหรียญสหรัฐ
(GDP per capita) 

ลักษณะภูมิประเทศ
	 ประเทศเมยีนม�ร์เป็นประเทศทีม่พีืน้ทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	โดยพรมแดนทั้งหมดมีรูปพรรณสัณฐ�นคล้�ยว่�วที่มี
ห�งย�วล้อมรอบเกือกม้�ขน�ดใหญ่	คือ	แนวเทือกเข�มหึม�และภูเข�ที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่�ไม้	 	 มียอดเข�สูงอยู่ม�กม�ยต�มแนวเทือกเข�ของ
เมียนม�ร์	และมีหล�ยยอดที่สูงเกินกว่�	10,000	ฟุต	ต�มแนวช�ยแดน
หิม�ลัยท�งเหนือของเมียนม�ร์ที่ติดกับทิเบตเป็นยอดเข�ที่สูงที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เรียกว่�	 “ฮ�ก�ก�โบร�ซี”	 โดยมีคว�มสูง	
19,314	 ฟุต	 ตำ่�ลงม�จ�กแนวเข�เหล่�นี้เป็นที่ร�บกว้�งใหญ่ภ�ยใน
ประเทศเมยีนม�ร์	นอกจ�กนีย้งัมทีีร่�บลุม่บริเวณส�มเหลีย่มป�กแม่นำ�้
เอย�วดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดย�วลงไปท�งตอนใต้เป็นน�ข้�วกว้�งใหญ่
ร�วกับไม่มีที่สิ้นสุด	
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	 ภูมิประเทศเป็นป่�ประม�ณร้อยละ	 55	 ของพื้นที่ทั้งหมด	 นอกนั้น
เป็นภูเข�	 และที่ร�บสำ�หรับทำ�ก�รเพ�ะปลูกประม�ณร้อยละ	 10	 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด	 พื้นที่ภูเข�อยู่ท�งทิศเหนือมีเทือกเข�ปัตไก	 (Pat	 Gai)	 
เป็นพรมแดนระหว่�งเมียนม�ร์กับอินเดีย	บังกล�เทศ	 และจีน	 (ทิเบต)	
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ร�บสูงช�น	 และทิศตะวันตกมีเทือกเข�
อระกันโยม�	 (Arakanyoma)	 กั้นเป็นแนวย�วระหว่งช�ยฝั่งทะเลด้�น
อ่�วเบงกอล	 ในเขตรัฐยะไข่	 ตอนกล�งของประเทศเป็นที่ร�บลุ่มแม่นำ้� 
อิรวดี	 พ้ืนที่ท�งตอนใต้และตะวันตกเป็นฝั ่งทะเลย�วไปต�มแนว 
อ่�วเบงกอล	 เร่ิมตั้งแต่วิคตอเรียพอยท์	 ไปจนถึงพรมแดนที่ติดต่อกับ
บงักล�เทศ	พืน้ท่ีท�งใต้สดุของประเทศเป็นแผ่นดนิแคบระหว่�งทะเลกับ
ทิวเข�ตะน�วศรีกั้นระหว่�งไทยกับเมียนม�ร์

ลักษณะภูมิอากาศ 
	 สภ�พภมูอิ�ก�ศส่วนใหญ่บริเวณท่ีเป็นเทือกเข�สงูท�งตอนกล�งและ
ตอนเหนือของประเทศจะมีอ�ก�ศแห้งและร้อนม�กในฤดูร้อน	 ส่วนใน
ฤดูหน�วอ�ก�ศจะเย็นม�กต�มช�ยฝั่งทะเลและบริเวณที่ร�บลุ่มแม่นำ้�
จะแปรปรวนในช่วงเปลีย่นฤด	ูเน่ืองจ�กได้รบัอทิธพิลจ�กพ�ยดีุเปรสช่ัน
เสมอ	ทำ�ให้บรเิวณนีม้ฝีนตกชกุหน�แน่นม�กกว่�ตอนกล�งหรือตอนบน
ของประเทศที่เป็นเขตเง�ฝน	 ซึ่งดูต�มภูมิศ�สตร์จะเห็นลักษณะ 
ภูมิอ�ก�ศดังนี้[1]

 l	 ทิศตะวันตกด้�นหน้�ภูเข�อ�ระกันโยม�ฝนตกชุกม�ก
 l	 ภ�คกล�งตอนบนแห้งแล้งม�กเพร�ะมีภูเข�กั้นกำ�บังลม
 l	 ภ�คกล�งตอนล่�งเป็นดินดอนส�มเหลี่ยมป�กแม่นำ้�ขน�ดใหญ่
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 l	 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนืออ�ก�ศค่อนข้�งเย็นและแห้งแล้ง
	 เมียนม�ร์เป็นประเทศในแถบเมืองร้อน	 มีอ�ก�ศเป็นแบบมรสุม			
เมืองร้อน	 บริเวณริมทะเลจะได้รับผลกระทบจ�กมรสุมเมืองร้อนทุกป	ี
และได้รบัอทุกภยัจ�กธรรมช�ติอยูบ่่อยครัง้	อย่�งเช่น	พ�ยุน�กสิทีท่ำ�ให้
เกิดคว�มเสียห�ยต่อชีวิตและทรัพย์สินช�วเมียนม�ร์เป็นจำ�นวนม�ก	
หมู่บ้�นริมทะเลจำ�นวนม�กถกูพดัห�ยไปทัง้หมดจนไม่เหลอืซ�ก	นบัเป็น
คว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจอย่�งมห�ศ�ล
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	 ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์	 (Republic	 of	 the	 Union	 of	
Myanmar)	หรือพม่�ที่ช�วไทยรู้จัก	หรือเบอร์ม่�	(Burma)	ที่เรียกข�น
เป็นชื่อภ�ษ�อังกฤษ	เป็นอ�ณ�จักรเก่�แก่	ซึ่ง	ม.จ.	สุภัทรดิศ	ดิศกุล[11] 

ไดเ้สนอประวตัศิ�สตร์เมียนม�ร์สมัยโบร�ณโดยย่อว่�	มชีนช�ตพิย	ูหรือ
ปยู	 ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศเมียนม�ร์ก่อนก�รอพยพลงม�ของ
ชนช�ติทิเบต-เมียนม�ร์	 โดยอ�ศัยอยู่แถบเมืองแปรท�งภ�คกล�งของ
ประเทศเมยีนม�ร์	เรียกชือ่ว่�	อ�ณ�จกัรศรเีกษตร	และมหีลกัฐ�นว่�อ�จ
ตั้งม�แล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี	 8	 โดยมีชนช�ติเมียนม�ร์อยู่ท�งเหนือ	
และชนช�ติมอญอยู่ท�งใต้	 ต่อม�ได้ย้�ยอ�ณ�จักรศรีเกษตรไปอยู ่
เมืองฮ�ลิน	(Ha-Lin)	จนระหว่�ง	พ.ศ.	1250-1300	ได้มีก�รอพยพคน
ออกจ�กเมืองฮ�ลินจึงเสื่อมอำ�น�จลง	 สำ�หรับอ�ณ�จักรมอญที่อยู่ท�ง
ทิศใต้ของเมียนม�ร์ได้ย้�ยร�ชธ�นีไปท�งทิศตะวันตกสู ่เมืองพะโค	
(Pegu)	หรือหงส�วดี	 ซึ่งสร้�งขึ้นใน	พ.ศ.	 1368	 	ส่วนเมืองพุก�มของ
ชนช�ติเมียนม�ร์	 ซึ่งตั้งอยู่ท�งทิศเหนือของเมืองแปรได้ต้ังข้ึนในพุทธ
ศตวรรษที่	 7	 พ.ศ.	 1392	 เมืองพุก�มได้เริ่มเข้�ม�อยู่ในประวัติศ�สตร์
พร้อมกับพระเจ้�ปยินพยะได้ทรงสร้�งกำ�แพงล้อมรอบเมืองพุก�ม	
กษัตรย์ิทีส่ำ�คญัของเมอืงพกุ�ม	ได้แก่	พระเจ้�อโนรถ�	พระเจ้�กยนัซติถ�	
พระเจ้�อลองคสิถุ	 พระเจ้�นรปติสิถุ	 พระเจ้�ถิโลมินโล	 และพระเจ้�
นรถหิปเต	ต่อม�เมอืงพกุ�มได้ล่มสล�ยไป	ประเทศเมยีนม�ร์ได้แบ่งออก
เป็น	 3	 ภ�ค	 คือ	 ภ�คใต้อยู ่ภ�ยใต้ก�รปกครองของพระเจ้�ฟ้�รั่ว	 
ภ�คเหนืออยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของ	3	พี่น้องไทย	คือ	อถินขยะ	ยซะถินกยัน	

 1.1.3 ประวัติศาสตร์
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และถิหถุ	 และภ�คตะวันออกได้สร้�งเมืองตองอูขึ้นตั้งแต่	 พ.ศ.	 1823			
ต่อม�เม่ืออ�ณ�จักรเมียนม�ร์ต้ังข้ึนใหม่มีกษัตริย์ที่สำ�คัญ	 คือ	 พระเจ้�
ตะเบง็ชเวตี	้พระเจ้�บเุรงนอง	พระเจ้�นนัทบเุรง	พระเจ้�มห�ธรรมร�ช�	
พระเจ้�สิรินันทสุธรรมร�ช�	 พระเจ้�อลองพระ	 พระเจ้�สินพยูชิน	 
พระเจ้�ปะดงุ	พระเจ้�พะคยีดอ	พระเจ้�พกุ�ม	พระเจ้�มนิดง	และกษตัรย์ิ
องค์สุดท้�ย	คือ	พระเจ้�ธีบอ	ที่ทรงขึ้นครองร�ชย์ในปี	พ.ศ.	2421	และ
พย�ย�มต่อสู้กับอังกฤษแต่ต้องพ่�ยแพ้	 ประเทศเมียนม�ร์จึงต้องเสีย
เอกร�ชในปี	พ.ศ.	2428		โดยพระเจ้�ธีบอได้ถูกนำ�ไปคุมตัวอยู่ในอินเดีย
	 จ�กก�รตกเป็นเมอืงขึน้กว่�	5	ทศวรรษ	ได้มกี�รต่อสูเ้พือ่เอกร�ชของ
เมียนม�ร์ม�เป็นระยะ	อย่�งก�รต่อต้�นคดัค้�นก�รปกครองขององักฤษ
ครั้งแรก	โดยกลุ่มปัญญ�ชนเมียนม�ร์และพระสงค์ในปี	พ.ศ.	2443	และ
ในปี	พ.ศ.	2478	องค์ก�รนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยย่�งกุ้งเป็นกองหน้�ของ
ก�รแผ่ขย�ยกิจกรรม	 และมีพลังในก�รเคลื่อนไหวเพื่อเอกร�ชของช�ต	ิ
ออง	ซ�นได้เป็นผู้นำ�นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยย่�งกุ้งนำ�ก�รประท้วงหล�ย
ครั้ง

นายพลออง ซาน
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		 เม่ือเกิดสงคร�มท่ีรุนแรงกะทันหันระหว่�งฝ่�ยพันธมิตรและ 
ฝ่�ยอักษะ	ออง	ซ�นเห็นโอก�สที่จะทำ�ให้ประเทศมีอิสรภ�พ	ออง	ซ�น
และเพื่อนอีก	29	คน	ที่รู้จักในน�ม	30	สห�ย	ได้เดินท�งไปฝึกอบรมที่
ประเทศญี่ปุ่น	โดย	ในปี	พ.ศ.	2484	ได้กลับเมียนม�ร์และเข้�ร่วมต่อสู้
กบัอังกฤษ	โดยญีปุ่่นให้สญัญ�ว่�จะช่วยเมยีนม�ร์ให้ได้รบัก�รปลดปล่อย
จ�กอังกฤษ	 แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองเมียนม�ร์ได้แล้วกลับไม่มีทีท่�จะให ้
เมียนม�ร์ประก�ศเอกร�ช	ออง	ซ�นจงึกลบัไปเจรจ�กบัอังกฤษทีจ่ะช่วย
รบกับญ่ีปุ่น	ในปี	พ.ศ.	2485	ออง	ซ�นได้ก่อตัง้องค์ก�รสนันบิ�ตเสรีภ�พ
แห่งประช�ชนต่อต้�นฟ�สซิสต์	 (Anti-Fascist	 Peoples	 Freedom	
League:	 AFPFL)	 เพื่อต่อต้�นญี่ปุ่นอย่�งลับๆ	 องค์ก�รนี้ภ�ยหลังได้ 
กล�ยเป็นพรรคก�รเมืองชื่อพรรค	AFPFL

 

ที่มา:  http://www.bloggang.com



17ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคร�มโลกครั้งที่	2	แล้ว	ออง	ซ�นและพรรค	AFPFL	
ได้เจรจ�กับอังกฤษ	 โดยอังกฤษยืนยันท่ีจะให้เมียนม�ร์มีอิสรภ�พ
ปกครองตนเองภ�ยใต้เครือจักรภพ	 และเปิดให้มีก�รเลือกต้ังภ�ยใต้
ประเทศเมียนม�ร์ที่ยังไม่ได้รับเอกร�ชอย่�งเป็นท�งก�รจ�กอังกฤษ	ใน
ปี	พ.ศ.	2490		พรรค	AFPFL	ชนะก�รเลือกตั้ง	โดยน�ยพลอองซ�นได้
เป็นน�ยกรัฐมนตรีคนแรก	 และได้ทำ�คว�มตกลงกับชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศว่�จะให้ชนกลุ่มน้อยแยกตัวเป็นอิสระจ�กก�รรวมตัวกันเป็น
ประเทศเมียนม�ร์ได้	 ภ�ยหลังจ�กท่ีได้รวมตัวกัน	 10	 ปี	 แต่ทว่�อยู่ใน
ตำ�แหน่งได้เพียงหนึ่งเดือนน�ยพลออง	ซ�นและคณะรัฐมนตรีอีก	6	คน
ก็ได้ถูกลอบสังห�รในวันที่	19	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2490	ขณะเดินออกจ�ก
ทีป่ระชมุสภ�	โดยผูบ้งก�รสงัห�รหมูค่รัง้นี	้คอื	น�ยอู	ซอ	อดีตสม�ชิกใน
กลุ่ม	 30	 สห�ย	 ตะข้ินนุหรืออู	 นุได้ข้ึนเป็นน�ยกรัฐมนตรีแทน	 และมี			
ก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่	17	ตุล�คม	พ.ศ.	2490	โดยอังกฤษ
ได้มอบเอกร�ชให้แก่เมียนม�ร์แต่ยังรักษ�สิทธิท�งก�รทห�รไว้	 และใน
วันที่	4		มกร�คม	พ.ศ.	2491	อังกฤษจึงได้มอบเอกร�ชให้แก่เมียนม�ร์
อย่�งสมบูรณ์	ภ�ยหลังจ�กเมียนม�ร์ได้รับเอกร�ชแล้ว	ก�รเมืองภ�ยใน
ประเทศกม็คีว�มสบัสนอยูต่ลอดเวล�	น�ยกรฐัมนตร	ีคอื	น�ยอ	ูนถุกูบบี
ให้ล�ออกเมื่อ	พ.ศ.	2501	ผู้นำ�เมียนม�ร์คนต่อม�	คือ	น�ยพลเน	วิน	ซึ่ง
ได้ทำ�ก�รปร�บจล�จลและพวกนยิมซ้�ยจดัอย่�งเด็ดข�ด	และได้จัดให้มี
ก�รเลือกตั้งทั่วประเทศใน	 พ.ศ.	 2503	 ทำ�ให้น�ยอู	 นุได้กลับม�เป็น								
ผู้จัดตั้งรัฐบ�ลใหม่	เพร�ะได้รับเสียงข้�งม�กในสภ�	และน�ยพลเน	วิน
ทำ�รัฐประห�รอีกครั้งในปี	 พ.ศ.	 2505	 โดยนำ�ประเทศปกครองแบบ
เผด็จก�รสังคมนิยม	ดำ�เนินนโยบ�ยปิดประเทศ	ไม่มีคว�มสัมพันธ์หรือ
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ติดต่อกับโลกภ�ยนอก	และมีก�รสืบทอดระบบเผด็จก�รทห�รต่อๆ	ม�
	 ต่อม�ในปี	พ.ศ.	2531	รฐับ�ลเมยีนม�ร์ได้เปิดโอก�สให้มกี�รเลอืกต้ัง 
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่	พ.ศ.	2505	ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่น�งออง	ซ�น	ซูจีผู้
เป็นบุตรส�วของน�ยพลออง	ซ�นเข้�ม�มีบทบ�ทท�งก�รเมือง	และ	ได้
ประก�ศเป็นผูน้ำ�ในก�รเรยีกร้องอำ�น�จของประช�ชนจ�กรัฐบ�ลทห�ร	
และต้องก�รให้มกี�รปกครองประเทศในระบอบประช�ธปิไตย		น�งออง	
ซ�น	 ซูจี	 ได้จัดตั้งพรรคสันนิบ�ตประช�ธิปไตยขึ้น	 เพื่อดำ�เนินก�รต�ม
เจตน�ที่ได้ตั้งปณิธ�นไว้	จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคว�มขัดแย้งและก�รต่อสู้

	 ในประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่ที่น่�สนใจของประเทศเมียนม�ร์	 เมื่อ																																					
น�งอองซ�น	ซูจีได้รับคะแนนเสียงอย่�งท่วมท้นในก�รเลือกตั้งครั้งแรก
ของประเทศเมียนม�ร์	 แต่รัฐบ�ลทห�รกลับไม่ยอมรับผลก�รเลือกตั้ง	
และสัง่กักบริเวณน�งออง	ซ�น	ซจูใีห้อยูแ่ต่ในบ้�นของน�ง	และห้�มผู้ใด
เข้�เยี่ยมโดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กรัฐบ�ล	 ทั้งยังมีก�รสั่งคุมขังนักโทษ
ท�งก�รเมืองหล�ยพันคน	และมีก�รปร�บปร�มชนกลุ่มน้อย	ทำ�ให้เกิด
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ก�รประณ�มจ�กทั่วโลกในเรื่องของก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น
เหตใุห้องค์ก�รสหประช�ช�ติ	สหรัฐอเมริก�	และประช�คมยโุรปประก�ศ
ควำ่�บ�ตรท�งเศรษฐกิจต่อประเทศเมียนม�ร์
	 ประเทศเมียนม�ร์ได้เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกอ�เซียนเมื่อวันที่	 23	
กรกฎ�คม	พ.ศ.	2540	(ค.ศ.	1997)	พร้อมๆ	กบัส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตย
ประช�ชนล�ว	ท่�มกล�งเสยีงวพิ�กษ์วจิ�รณ์จ�กรัฐบ�ลของประเทศใน
ซีกโลกตะวันตก	 ซึ่งในขณะน้ันประเทศเมียนม�ร์ยังคงมีปัญห�ท�งก�ร
เมือง	 และมีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง	 โดยรัฐบ�ลทห�รเมียนม�ร์ 
ภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยพลซอ	หม่องในน�มของ	 “สภ�ฟื้นฟูกฎระเบียบ
แห่งรัฐ”	หรือ	“สลอร์ค”	(The	State	Law	and	Order	Restoration	
Council:	SLORC)
	 เมื่อถึงเวล�ท่ีเมียนม�ร์เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกอ�เซียนจึงทำ�ให้หล�ย
ประเทศมห�อำ�น�จฝ่�ยตะวนัตก	อ�ทิ	สหรฐัอเมรกิ�	องักฤษ	ออสเตรเลยี	
และกลุ่มประเทศสหภ�พยุโรป	 คัดค้�นก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกของ 
เมยีนม�ร์	โดยแสดงคว�มเหน็ว่�	“อ�เซยีนยงัไม่ควรรับเมยีนม�ร์เข้�เป็น
สม�ชิก	 จนกว่�สภ�พท�งก�รเมืองและก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
เมยีนม�ร์จะดขีึน้”	แต่เมียนม�ร์เป็นประเทศทีม่คีว�มสำ�คัญประเทศหนึง่
ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโลก�ภิวัตน์หรือยุคโลก 
ไร้พรมแดน	ไม่ว่�จะเป็นคว�มสำ�คญัท�งด้�นภูมศิ�สตร์ท่ีมพีรมแดนเป็น
ประตูเชื่อมโยงจีนและอินเดีย	เมียนม�ร์จึงเป็นท�งผ่�นของวัตถุดิบและ
สินค้�ระหว่�งภูมิภ�คได้เป็นอย่�งดี	นอกจ�กนี้ยังมีทรัพย�กรธรรมช�ติ	
โดยเฉพ�ะด้�นพลังง�นอันเป็นปัจจัยสำ�คัญของยุคอุตส�หกรรม	 และ 
เป็นตล�ดสินค้�ประเภทอปุโภคบรโิภค	ซึง่เป็นสนิค้�ส่งออกของประเทศ
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ในภูมิภ�ค	 อีกทั้งเมียนม�ร์ยังมีแรงง�นขั้นตำ่�ร�ค�ถูก	 สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้ 
เมียนม�ร์มีบทบ�ทสำ�คัญอันเป็นท่ีต้องก�รของกลุ่มประเทศอ�เซียนใน
ก�รชักชวนให้เข้�ร่วมเป็นสม�ชิก	
  

น�ยอู	นุ	อดีตน�ยกรัฐมนตรี		และ		น�ยพลเน	วิน	ผู้นำ�ระบบเบ็ดเสร็จ

น�ยพลเต็ง	เซง	น�ยกรัฐมนตรีเมียนม�ร์
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 รัฐบ�ลเมียนม�ร์ได้จัดให้มีก�รเลือกต้ังในระบอบ
ประช�ธิปไตยอีกครั้งในรอบ	 20	 ปี	 รัฐบ�ลที่ได้รับก�รเลือกตั้งคร้ังนี้ได้
พย�ย�มที่จะปรับปรุงก�รเมืองก�รปกครองในประเทศให้มีคว�มเป็น
ประช�ธปิไตยม�กขึน้	และได้ปล่อยตวัน�งออง	ซ�น	ซูจีให้เป็นอสิระจ�ก
ก�รกักบริเวณภ�ยในบ้�นตลอดเวล�รวมเกือบ	 20	 ปี	 และเมื่อเดือน
สิงห�คมปี	พ.ศ.	2554	นี้	น�งออง	ซ�น	ซูจีได้รับอนุญ�ตให้เดินท�งไป
ท่ัวประเทศเป็นคร้ังแรก	 เพื่อพบกับผู้สนับสนุนท�งก�รเมืองของเธอ	
นอกจ�กน้ีเธอยังได้พบกับผู้แทนท�งก�รทูตจ�กองค์ก�รสหประช�ช�ต	ิ
และได้พบกับผู้นำ�ประเทศเมียนม�ร์อีกด้วย	นับเป็นก�รเปลี่ยนแปลงใน
ท�งที่ดีขึ้นจ�กท่�ทีของรัฐบ�ลต่อน�งออง	 ซ�น	 ซูจี	 จึงทำ�ให้ทั่วโลก 
จับต�มองและผ่อนคล�ยท่�ทีต�มลำ�ดับ
	 ในปี	พ.ศ.	2555		เมยีนม�ร์ได้เปิดประเทศให้นกัท่องเทีย่วเข้�ม�เทีย่ว
ชมเมอืงหลวงแห่งใหม่	คอื	“กรุงเนปิดอว์”	ซึง่ย้�ยม�จ�กกรงุย่�งกุง้ตัง้แต่	
พ.ศ.	2548	มเีนือ้ทีป่ระม�ณ	7,024	ต�ร�งกิโลเมตร	มปีระช�กรประม�ณ	
9	แสนคน	สำ�หรับก�รย้�ยเมืองหลวงม�ยังกรุงเนปิดอว์นี้	 มีผู้วิเคร�ะห์
ว่�เป็นเพร�ะต้องก�รต้ังเมืองหลวงในใจกล�งประเทศ	 เพื่อยุทธศ�สตร์
ท�งก�รทห�ร	ซึง่ย่�งกุง้อยูใ่กล้ทะเลม�กเกนิไปและไม่ส�ม�รถแยกพืน้ที่
ทห�รออกจ�กประช�ชนเมื่อมีก�รชุมนุมประท้วงรัฐบ�ล	อีกทั้งต้องก�ร
ทำ�ต�มคว�มเชื่อจ�กธรรมเนียมด้ังเดิม	 เมื่อมีก�รเปลี่ยนร�ชวงศ์ก็ต้อง
ย้�ยเมืองหลวง	และเพื่อเป็นก�รรำ�ลึกถึงบูรพกษัตริย์ที่สร้�งวีรกรรมอัน
ยิง่ใหญ่ในอดตี	รฐับ�ลเมยีนม�ร์จงึได้สร้�งอนุส�วรย์ี	3	กษัตริย์เมยีนม�ร์	
ได้แก่	พระเจ้�อโนรธ�แห่งเมอืงพกุ�ม	พระเจ้�บเุรงนองแห่งเมอืงหงส�วดี 
และพระเจ้�อลองพญ�แห่งชเวโบ	ทีร่วบรวมเมยีนม�ร์เป็นปึกแผ่นกล�ง
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เมืองเนปิดอว์	 นอกจ�กนี้	 ยังจำ�ลองเจดีย์ชเวด�กองไว้ในเมืองอีกด้วย	 
ชื่อว่�	“มห�เจดีย์อุปป�ตะสันติ”

ที่มา:  https://sites.google.com

	 จ�กหนังสือของ	UNDP	 ในร�ยง�นก�รพัฒน�มนุษย์ปี	พ.ศ.	 2556	
กล่�วว่�	ประเทศเมียนม�ร์มีประช�กร	59.1	ล้�นคน	ซึ่งมีประช�กรถึง	
135	เผ่�พนัธุ	์และมหีล�ยเชือ้ช�ติพนัธ์ุ	ประกอบด้วยช�ตพัินธุห์ลกัๆ	ดงันี	้
คือ	เมียนม�ร์ร้อยละ	68	ฉ�นร้อยละ	9	กะเหรี่ยงร้อยละ	7	ยะไข่ร้อยละ	
4	จีนร้อยละ	3	อินเดียร้อยละ	2	มอญร้อยละ	2	และอื่นๆ	ร้อยละ	5[28]

 1.1.4  ลักษณะประชากร
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	 ด้�นศ�สน�	 ประเทศเมียนม�ร์เปิดเสรีภ�พท�งศ�สน�	ประช�กรมี
โอก�สเลือกศ�สน�ต�มคว�มศรัทธ�	 โดยแยกประช�กรต�มก�รนับถือ
ท�งศ�สน�ดังนี้	 พุทธร้อยละ	 89	คริสต์ร้อยละ	 4	 (แบ๊บติสต์ร้อยละ	 3	
โรมันค�ทอลิกร้อยละ	1)	อิสล�มร้อยละ	4	ผู้ที่นับถือลัทธิถือผีร้อยละ	1	
และอื่นๆ	ร้อยละ	2
	 ช�วเมยีนม�ร์นบัถือศ�สน�พุทธเป็นศ�สน�ประจำ�ช�ต	ิโดยประช�กร
กว่�ร้อยละ	89	นบัถอืศ�สน�พทุธ	ช�วเมยีนม�ร์เป็นผูท่ี้เคร่งครัดในเร่ือง
ศ�สน�พทุธม�ก	และมคีว�มเชือ่ในเรือ่งก�รทำ�บญุอย่�งม�ก	โดยจะแบ่ง
เงนิร�ยได้เกอืบครึง่หนึง่ไว้ทำ�บุญ	จะเห็นได้จ�กทีเ่มยีนม�ร์มวีดัและเจดีย์
เป็นจำ�นวนม�ก	 มีผู ้คนเดินท�งไปทำ�บุญที่วัดและไปไหว้เจดีย์ต่�งๆ	 
ทกุวัน	โดยไม่คำ�นงึว่�ต้องเป็นวนัพระหรอืวนัสำ�คญัท�งศ�สน�เท่�นัน้จงึ
จะไปวัด	 เมียนม�ร์บัญญัติให้ศ�สน�พุทธเป็นศ�สน�ประจำ�ช�ติใน	 
พ.ศ.	2517

ที่มา:  http://daweidevelopment.com
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	 ส่วนด้�นภ�ษ�	 นอกจ�กมีภ�ษ�เมียนม�ร์เป็นภ�ษ�ท�งก�รแล้ว 
เมยีนม�ร์ยงัมภี�ษ�หลกัทีใ่ช้พดูกนัในประเทศอกีถงึ	18	ภ�ษ�	ม�กน้อย
ต�มชนช�ติต่�งๆ	 ซึ่งมีดังนี้	 ภ�ษ�เมียนม�ร์	 (ภ�ษ�ท�งก�ร)	 ภ�ษ� 
ไทใหญ่	(ฉ�น)	ภ�ษ�กะเหรี่ยง	ภ�ษ�อ�ร�กัน	(ยะไข่)	ภ�ษ�มอญ	ภ�ษ�
ปะหล่อง	 ภ�ษ�ปลัง	 (ปะลัง)	 ภ�ษ�ปะรวก	 และภ�ษ�ว้�	 ภ�ษ�จิงผ่อ	 
(กะฉิน่)	และภ�ษ�อ�ข่�	ภ�ษ�ไทลือ้	ภ�ษ�ไทขนึ	ภ�ษ�ไทคำ�ต่ี	ภ�ษ�ม้ง
และภ�ษ�เย้�	(เมี่ยน)	ภ�ษ�มอเกน	และภ�ษ�ม�เลย์

ที่มา:  http://aec.ditp.go.th

 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ

	 เมยีนม�ร์ถูกธน�ค�รโลกจดัประเภทให้อยู่ในกลุม่ประเทศด้อยพัฒน�
ม�กที่สุด	(Least	Developed	Country)	แต่เมียนม�ร์ก็เป็นประเทศที่
มีทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์	เช่น	นำ้�มัน	และก๊�ซธรรมช�ติ	อีก
ทั้งยังมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่�ไม้	 และทรัพย�กรท�งทะเล	
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รวมทั้งเป็นแหล่งสำ�คัญที่มีหยก	ไข่มุก	และอัญมณีต่�งๆ	อีกม�ก	
	 นอกจ�กนีก้�รเป็นประเทศขน�ดใหญ่ทีม่ปีระช�กรจำ�นวนม�ก	และ
มีต้นทุนค่�แรงง�นที่ตำ่�ม�กเมื่อเทียบกับประเทศไทย	 ม�เลเซีย	 หรือ
สิงคโปร์	เมียนม�ร์จึงเป็นประเทศที่เหม�ะแก่ก�รลงทุน
	 เมียนม�ร์ได้เริม่แผนพฒัน�เศรษฐกจิฉบบัแรก	พ.ศ.	2535-2538	โดย
อัตร�ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ	 (GDP)	 อยู่ที่ร้อยละ	
7.5	และจ�กแผนพัฒน�เศรษฐกิจฉบับที่	2	พ.ศ.2539-2543	อัตร�ก�ร
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ	 (GDP)	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	
8.5	สำ�หรบัในช่วงแผนพฒัน�ฉบับท่ี	3	พ.ศ.	2544-2548	อตัร�ก�รเตบิโต
ของผลติภณัฑ์มวลรวมประช�ช�ต	ิ(GDP)	อยูท่ี่ร้อยละ	10.5	แผนพัฒน�
ฉบบัที	่4	พ.ศ.	2549-2553	อตัร�ก�รเจรญิเตบิโตของผลติภัณฑ์มวลรวม
ประช�ช�ติอยู่ที่ร้อยละ	 8	 รัฐบ�ลเมียนม�ร์ได้ดำ�เนินนโยบ�ยระบบ
เศรษฐกิจเสรี	 โดยให้ภ�คเอกชนมีส่วนร่วมในก�รผลิต	 ก�รจัดก�ร	 
รวมทั้งได้เปิดประเทศให้มีก�รค้�เพิ่มม�กยิ่งข้ึน	 ซ่ึงดูได้จ�กสถิติก�ร

ที่มา :  http://aseanwatch.org
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ค้�ข�ยกบัต่�งประเทศของเมยีนม�ร์	พบว่�มมีลูค่�ก�รค้�เพิม่สงูขึน้อย่�ง
ต่อเนือ่งทกุปี	โดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2547-2548	มมีลูค่�ก�รค้�รวม
ถึง	28,035.8	ล้�นจั๊ด	ในขณะที่ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2553-2554	มีมูลค่�
สูงขึ้นถึง	3	 เท่�ของปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2547-2548	คือ	มีมูลค่�สูงถึง	
84,615.2	 ล้�นจ๊ัด	 โดยเฉพ�ะก�รค้�กับไทยในช่วง	 3	 ปีที่ผ่�นม�	 โดย
คำ�นวณจ�กสถติปีิ	พ.ศ.	2551-2553	โดยมมีลูค่�เฉลีย่ปีละ	149,270.45	
ล้�นจั๊ด	และไทยข�ดดุลก�รค้�เมียนม�ร์เฉลี่ยปีละ	45,081.92	ล้�นจั๊ด
	 ทั้งน้ีก�รลงทุนที่ได้รับคว�มสนใจม�กท่ีสุดอยู่ในประเภทพลังง�น 
นำ�้มันและก๊�ซธรรมช�ตเิป็นส่วนใหญ่	ซึง่ทัง้สองประเภทนีเ้ป็นก�รลงทนุ
จ�กต่�งช�ติที่มีมูลค่�สูงที่สุด	 ประเทศเมียนม�ร์พย�ย�มอย่�งยิ่งที่จะ
ดงึดดูก�รลงทนุจ�กต่�งช�ต	ิเพือ่ทีจ่ะเข้�ม�ทำ�ให้เกดิก�รพฒัน�ประเทศ	
โดยได้เริ่มมีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหม�ยท่ีใช้กันม�เกือบร้อยปี	 และ 
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มีก�รออกกฎหม�ยด้�นเศรษฐกิจฉบับใหม่ๆ	 ให้มีคว�มทันสมัยและ 
เอื้ออำ�นวยต่อก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติม�กยิ่งขึ้น

สินค้าส่งออก
	 สนิค้�ส่งออกหลกัของประเทศเมียนม�ร์	ได้แก่	สนิค้�ขัน้ปฐมภูม	ิและ
วัตถุดิบจ�กธรรมช�ติ	อ�ทิ	ก๊�ซธรรมช�ติ	ไม้สัก	เสื้อผ้�	ถั่ว	ไม้เนื้อแข็ง	
และแร่ธ�ตุ	เป็นต้น	

สินค้านำาเข้า
	 สินค้�นำ�เข้�ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้�ทุติยภูมิ	อ�ทิ	เครื่องจักร	อุปกรณ์
ขนส่งที่ไม่ใช้ไฟฟ้�	 นำ้�มันปิโตรเลียม	 เครื่องจักร	 อุปกรณ์ไฟฟ้�	 และ 
ย�รักษ�โรค	เป็นต้น

การน�าเข้าเครื่องมือด้านก่อสร้าง
ที่มา:  innnews.co.th
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เมืองสำาคัญและสินค้าที่สำาคัญ[14]

 เมือง ข้อมูลจำาเพาะสินค้าและบริการที่สำาคัญ

 1. นครเนปิดอว	์ นครหลวงแห่งใหม่ก่อตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.	2552	
	 	 	 เป็นทีอ่ยูข่องหน่วยร�ชก�รสำ�คัญทัง้หมด
	 	 	 อยู่ระหว่�งเปลี่ยนถ่�ยสถ�นที่สำ�คัญ
	 	 	 ม�จ�กเมืองย่�งกุ้ง
 2. กรุงย่างกุ้ง	 อดีตเมืองหลวงมีคว�มสำ�คัญในก�ร	
	 	 	 เป็นเมืองศูนย์กล�งก�รค้�และกระจ�ย
	 	 	 สินค้�ไปสู่ภ�คต่�งๆ	ของประเทศ		
	 	 	 นอกจ�กนี้ย่�งกุ้งยังเป็นศูนย์กล�ง	
	 	 	 ก�รค้�อัญมณีและก�รส่งออกไม้สัก
	 	 	 อีกด้วย	ย่�งกุ้งมีเขตนิคมอุตส�หกรรม	
	 	 	 ที่มีคว�มพร้อมด้�นส�ธ�รณูปโภค	
	 	 	 ม�กกว่�เมืองอื่นในประเทศ		 	
	 	 	 อุตส�หกรรมที่น่�ลงทุน	ได้แก่		 	
	 	 	 อุตส�หกรรมสิ่งทอ	อุตส�หกรรมก�ร	
	 	 	 ผลิตสินค้�เพื่อก�รอุปโภคบริโภค		
	 	 	 อุตส�หกรรมก�รประมง	ธุรกิจก�ร
	 	 	 ท่องเที่ยว	ธุรกิจก�รบริก�ร	เช่น	ร้�น	
	 	 	 อ�ห�ร	อู่ซ่อมรถ	และสถ�บันฝึกอบรม
	 	 	 วิช�ชีพ	อุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์		
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	 	 	 อุตส�หกรรมไม้แปรรูป	ก�รผลิตของ	
	 	 	 ชำ�ร่วย	และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำ�จ�กไม้		
	 	 	 เป็นต้น
 3. เมืองหงสาวด	ี เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์	
	 	 	 และวัฒนธรรม	อุตส�หกรรมที่น่�		
	 	 	 ลงทุน	ได้แก่	โรงแรม	ธุรกิจท่องเที่ยว		
	 	 	 ร้�นอ�ห�ร	อู่ซ่อมรถ	และร้�นทำ�ผม
 4. เมืองท่าตอน	 เป็นเมืองช�ยฝั่งทะเลท�งตอนใต้ของ	
	 	 	 สหภ�พเมียนม�ร์ที่มีประวัติศ�สตร์	
	 	 	 และวัฒนธรรมเก่�แก่	อุตส�หกรรมที่	
	 	 	 น่�ลงทุน	ได้แก่	ประมง	และก�ร	 	
	 	 	 แปรรูปสินค้�ท�งทะเล
 5. เมืองเมาะ	 เป็นเมืองต�กอ�ก�ศช�ยทะเล		 	
  ละแหม่ง	 อุตส�หกรรมที่น่�ลงทุน	ได้แก่		 	
	 	 	 อุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ย�งพ�ร�		
	 	 	 อุตส�หกรรมสิ่งทอ	และธุรกิจท่องเที่ยว
 6. เมืองเมียวด	ี ปัจจุบันเป็นเมืองก�รค้�ช�ยแดนติด	
	 	 	 กับอำ�เภอแม่สอด	จังหวัดต�ก	เป็น	
	 	 	 เมืองสำ�คัญในก�รกระจ�ยสินค้�จ�ก	
	 	 	 ประเทศไทยไปยังเมืองต่�งๆ	ของ		
	 	 	 สหภ�พเมียนม�ร์	อุตส�หกรรมที่น่�	

 เมือง ข้อมูลจำาเพาะสินค้าและบริการที่สำาคัญ
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	 	 	 ลงทุน	ได้แก่	อุตส�หกรรมก�รเกษตร		
	 	 	 และอัญมณี
 7. เกาะสอง	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่ง	
	 	 	 เสริมสุขภ�พ	เหม�ะแก่ก�รทำ�ประมง	แต่	
	 	 	 ปัจจุบันมีปัญห�ก�รยกเลิกสัมปท�นใน	
	 	 	 สหภ�พเมียนม�ร์	ซึ่งห�กมีก�รเจรจ�ห�	
	 	 	 ข้อยุติก็จะเป็นโอก�สต่อไปในอน�คต		
	 	 	 อุตส�หกรรมที่น่�ลงทุน	ได้แก่	ธุรกิจท่อง	
	 	 	 เที่ยว	ประมง	และอุตส�หกรรมต่อเนื่อง
 8. เมืองพุกาม	 เป็นเมืองประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญของ
	 	 	 เมียนม�ร์	เรียกอีกชื่อหนึ่งว่�	“ดินแดน	
	 	 	 แห่งเจดีย์หมื่นองค์”	ซึ่งปัจจุบันองค์ก�ร
	 	 	 ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดก	
	 	 	 โลก	“World	Heritage	Sites”	ส�ม�รถ	
	 	 	 เท่ียวได้ตลอดทัง้ปี	และจะงดง�มม�กทีส่ดุ
	 	 	 ในช่วงฤดูฝน	อุตส�หกรรมที่น่�ลงทุน		
	 	 	 ได้แก่	ธุรกจิท่องเท่ียว	เช่น	โรงแรม	รสีอร์ท	
	 	 	 และสน�มกอล์ฟ
 9. เมืองพีนอูหวิ่น	 ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของมัณฑะเลย์มี	
	 	 	 พื้นท่ีท่ีเหม�ะสมแก่ก�รทำ�ก�รเกษตร	 
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	 	 	 โดยเฉพ�ะพืชที่ปลูกบนพื้นที่ที่สูงกว่�	
	 	 	 ระดบันำ�้ทะเลประม�ณ	4,000	เมตร	เช่น
	 	 	 ก�แฟ	เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศที่ดี	คล้�ย	
	 	 	 ยุโรป	จึงเหม�ะแก่ก�รปลูกพืชผัก	ผลไม้		
	 	 	 โดยเฉพ�ะพืชตระกูลส้ม	อุตส�หกรรม
	 	 	 ที่น่�ลงทุน	ได้แก่	อุตส�หกรรมเกษตร		
	 	 	 และอตุส�หกรรมเกษตรแปรรปูทีเ่กีย่วกบั
	 	 	 พืชผลท�งก�รเกษตร	ธุรกิจท่องเที่ยว		
	 	 	 และร้�นอ�ห�ร
 10.เมืองตานต่วย	 อยู่ริมฝั่งอ่�วเบงกอลและมีห�ดง�ป�ลี		
	 	 	 (Ngapali)	ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
	 	 	 ชื่อเสียงของสหภ�พเมียนม�ร์		 	
	 	 	 อุตส�หกรรมที่น่�ลงทุน	ได้แก่	ธุรกิจก�ร	
	 	 	 ท่องเที่ยว	เช่น	โรงแรม	และรีสอร์ท
 11.เมืองมัณฑะเลย	์ เมืองใหญ่อันดับสองที่เป็นศูนย์กล�ง	
	 	 	 เศรษฐกิจของเขตสหภ�พเมียนม�ร์				
	 	 	 ตอนบน	(รฐัชนิ	รฐักะฉิน่	และรฐัฉ�น)	และ
	 	 	 เป็นเส้นท�งก�รค้�ระหว่�งอินเดียกับจีน	
	 	 	 เป็นเมืองที่ช�วเมียนม�ร์	มีตล�ดเซโจซึ่ง	
	 	 	 เป็นศนูย์กล�งก�รค้�ท�งตอนใต้ของเมอืง	
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	 	 	 เป็นย่�นง�นศิลปหัตถกรรม	ทั้งง�นภ�พ		
	 	 	 ง�นแกะสลัก	ก�รสร้�งสถูปเจดีย์	ก�รทำ�	
	 	 	 แผ่นทองคำ�เปลว	ง�นหล่อที่มีฝีมือก�ร	
	 	 	 ผลิตต�มแบบวิธีโบร�ณด้วยทอง	เงิน	
	 	 	 หินอ่อน	สิ่วเส้นด้�ย	และหูกทอผ้�		
	 	 	 อุตส�หกรรมที่น่�ลงทุน	ได้แก่	
	 	 	 ธุรกิจท่อง	เที่ยว	และหัตถกรรม

 เมือง ข้อมูลจำาเพาะสินค้าและบริการที่สำาคัญ

 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง

	 จ�กรฐัธรรมนญูก�รปกครองของส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ปี	
พ.ศ.	2551	(Constitution	of	the	Republic	of	the	Union	of	Myan-
mar	 2008)	 ได้ให้คว�มสำ�คัญเร่ืองคว�มม่ันคงและสถ�นะท�งอำ�น�จ
ของผู้นำ�ท�งทห�รที่ได้ผ่อนคล�ยอำ�น�จท�งก�รเมืองให้ประช�ชนโดย
ก�รเลือกตั้ง	 แต่ก็ยังคงแฝงคว�มคิดต่�งๆ	 ไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ดูได้ตั้งแต่
เรือ่งโครงสร้�งรฐั	(State	Structure)	ท่ีอยู่ในหมวดทีส่องของรฐัธรรมนญู
ว่�ด้วยก�รปกครองของเมียนม�ร์	โดยส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์
ปกครองในระบอบประช�ธิปไตย	 มีประธ�น�ธิบดีเป็นประมุขของ
ประเทศและหัวหน้�รัฐบ�ล	มีรัฐสภ�ประกอบด้วย	สภ�สูง	หรือ	Upper	
House	 ซึ่งเป็นผู้แทนจ�กสภ�ช�ติพันธ์	 สภ�ประช�ชน	 หรือ	 Lower	
House	และสภ�ท้องถิ่น	ตั้งแต่วันที่	30	มีน�คม	พ.ศ.	2554

 เมือง ข้อมูลจำาเพาะสินค้าและบริการที่สำาคัญ
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	 เมยีนม�ร์มกีรงุเนปิดอว์เป็นเมอืงหลวง	แบ่งเขตก�รปกครองออกเป็น	
7	รัฐ	(State)	สำ�หรับรัฐที่ประช�กรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย	ประกอบ
ด้วย

	 1)	 รัฐชิน	 (Chin)	 เมืองเอก	คือ	ฮะค�	ตั้งอยู่ท�งทิศตะวันตกเฉียง-
เหนอืของเมยีนม�ร์	มพีรมแดนด้�นทศิเหนอืและตะวนัตกตดิกบัประเทศ
อินเดีย	 รัฐชินยังมีพรมแดนติดกับรัฐยะไข่	 เขตสก�ย	 เขตมะกวย	 มี
ประช�กรร�ว	465,361	คน	มพีืน้ทีป่่�ไม้อยูป่ระม�ณ	1	ล้�นไร่	(400,000	
เอเคอร์)	 ส่วนใหญ่เป็นป่�สน	 ประช�กรในรัฐนี้ทำ�ก�รเกษตรเป็นหลัก	
ผลผลิตที่สำ�คัญ	คือ	ข้�วโพด	ถั่วทุกชนิด	มันฝรั่ง	ดอกท�นตะวัน	ฝ้�ย	
อ้อย	ย�สูบ	ก�แฟ	ส้ม	และแอปเปิ้ล	ประเพณีที่มีชื่อเสียงม�กที่สุดของ
รัฐชิน	คือ	ง�นประจำ�ช�ติของช�วน�กะ	(น�ค�)

ที่มา:  ttps://www.google.co.th
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	 2)	 รัฐคะฉิ่น	(Kachin)	เมืองเอก	คือ	มิตจีน�	ตั้งอยู่ท�งทิศเหนือสุด
ของประเทศเมียนม�ร์	มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน	รัฐฉ�น	และเขต
สก�ย	มีประช�กรร�ว	1.2	ล้�นคน	สภ�พอ�ก�ศท�งใต้ของรัฐจะอบอุ่น
กว่�ท�งเหนือ	 เน่ืองจ�กสภ�พภูมิประเทศท�งเหนือของรัฐเป็นภูเข�สูง
ที่มีหิมะปกคลุม	 ทำ�ให้อ�ก�ศหน�วเย็นตลอดทั้งปี	 นอกจ�กนี้รัฐคะฉิ่น
ยังเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงด้�นก�รทอผ้�โสร่ง	 ท้ังในด้�นคุณภ�พของเนื้อผ้�
และลวดล�ย	นอกจ�กนีย้งัมงี�นประเพณทีีม่ชีือ่เสยีง	คอื	ง�นคะฉิน่มะโน	
หรือ	 ง�นจีนโป้	 ซึ่งจัดขึ้นร�วปล�ยเดือนธันว�คมของทุกปี	 ทุกคนจะ
พร้อมใจกันแต่งก�ยสวยง�ม	จดุไฟ	พร้อมท้ังเต้นระบำ�กนัอย่�งสนกุสน�น

	 3)	 รัฐกะเหรี่ยง	 (Kayin)	 เมืองเอก	 คือ	 ปะอ�น	 มีพรมแดนติดกับ 
รัฐฉ�น	 กะย�	 เมืองตองอู	 สะเทิม	 เม�ะละแหม่ง	 และอำ�เภอแม่สอด	
ประเทศไทย	แม่นำ้�ที่สำ�คัญในรัฐนี้	คือ	แม่นำ้�ส�ละวิน	มีประช�กรทั้งสิ้น	
1.5	ล้�นคน	มีประเพณีก�รเต้นระบำ�หมู่ที่มีชื่อเสียง	ซึ่งจะเต้นกันในวัน
ขึ้นปีใหม่	 สถ�นที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญในรัฐนี้	 คือ	 ภูเข�ชะเวก�บิน	
ทรัพย�กรธรรมช�ติที่สำ�คัญคือ	เหล็ก	ตะกั่ว	ทองแดง	ดีบุก	และถ่�นหิน

	 4)	 รัฐคะย�	(Kayah)	(กะเหรี่ยงแดง)	เมืองเอก	คือ	หลอยก่อ	ตั้งอยู่
ท�งทศิตะวนัออกของประเทศ	มพีรมแดนด้�นตะวนัออกตดิกบัไทย	และ
ท�งใต้ติดกับรัฐกะเหรี่ยง	 มีประช�กรร�ว	 240,000	 คน	 มีเหมืองแร ่
วุลเฟรม	 ดีบุก	 และดินสีแดงเป็นทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีสำ�คัญ	 ท้ังนี ้
ยังเป็นรัฐที่ผลิตกระแสไฟฟ้�ป้อนประเทศม�ต้ังแต่สมัยอังกฤษจนถึง
ปัจจุบัน	 โดยแหล่งผลิตไฟฟ้�ท่ีสำ�คัญในรัฐนี้	 คือ	 บริเวณนำ้�ตกโลปิตะ	
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(ใกล้กับนำ้�ตกทีลอซูของไทย)	 นอกจ�กนี้	 มีก�รกล่�วถึง	 รัฐคะย�ใน
วรรณกรรมพื้นบ้�นของเชียงใหม่เรื่อง	น�งมโนห์ร�กับพระสุธน	 ว่�เป็น
ถิ่นที่อยู ่ของน�งมโนห์ร�	 และยังกล่�วถึงนำ้�ตกเจ็ดช้ันในรัฐคะย�	 
ซึ่งเชื่อกันว่�เป็นที่เล่นนำ้�ของน�งมโนห์ร�ก่อนถูกพระสุธน	จับตัวไป
 

	 5)	 รัฐมอญ	 (Mon)	 เมืองเอก	 คือ	 มะละแหม่ง	 มีพรมแดนด้�น 
ตะวนัออกตดิกบัรฐักะเหรีย่งและประเทศไทย	หงส�วดด้ี�นเหนอืตดิเขต
ปกครองหงส�วด	ีด้�นใต้ตดิเขตปกครองตะน�วศรี	ส่วนด้�นตะวนัตกติด
กับทะเลอันด�มัน	 และอ่�วเม�ะตะมะ	 ประช�ชนส่วนใหญ่ในรัฐนี้	 คือ	
ช�วมอญ	 ซึ่งเป็นชนช�ติเก่�แก่ท่ีสุดช�ติหน่ึงในเมียนม�ร์	 ช�วมอญ
ทั้งหมดนับถือศ�สน�พุทธ	พุทธสถ�นที่สำ�คัญและมีชื่อเสียงในรัฐนี้ก็คือ	
พระธ�ตุอินทร์แขวน	หรือพระเจดีย์ไจ้เที่ยว
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	 6)	 รัฐยะไข่	 (Rakhine)	 เมืองเอก	คือ	ซิตตเว	 เป็นรัฐเก่�แก่ที่สุดรัฐ
หน่ึงในเมยีนม�ร์	มอี�ยกุว่�	3,000	ปี	ตัง้อยูท่�งทศิตะวนัตกของประเทศ
ติดกับรัฐฉิ่น	 เขตมะกวย	 เขตหงส�วดี	 และเขตอิระวดี	 นอกจ�กนี้ยังมี
พรมแดนติดอ่�วเบงกอลและบังคล�เทศอีกด้วย	 รัฐยะไข่เป็นเขตมรสุม
เนือ่งจ�กเป็นรฐัทีม่ฝีนตกชกุ	มปีระช�กรร�ว	2.6	ล้�นคน	ส่วนใหญ่นยิม
อ�ศยับริเวณหุบเข�และทะเล	ประช�กรส่วนใหญ่นบัถือศ�สน�พุทธและ
อิสล�ม	 รัฐยะไข่มีพระพุทธรูปคู่บ้�นคู่เมืองที่สำ�คัญ	 คือ	 พระมห�มุนี	
พระพุทธรูปองค์แรกของพุทธศ�สน�	 ซึ่งต�มตำ�น�นกล่�วไว ้ว ่�
พระพุทธเจ้�ทรงประทับเป็นแบบให้ช่�งหล่อก่อนจะอัญเชิญองค์
พระพทุธรปูทีห่ล่อเสรจ็แล้วไปประดษิฐ�น	ณ	วดัมห�มนุ	ีเมอืงมณัฑะเลย์ 
ปัจจุบันคือพระมห�มุนี	 พระพุทธรูปทองคำ�เนื้อนิ่มที่เป็นที่รู ้จักกันด	ี 
ส่วนพระมห�มุนีองค์ต้นแบบนั้นยังคงประดิษฐ�นอยู่ที่ยะไข่ตร�บถึง
ปัจจุบัน

	 7)	 รัฐฉ�น	หรือ	รัฐไทใหญ่	(Shan)	เมืองเอก	คือ	ตองยี	ตั้งอยู่ท�ง
ทิศตะวันออกของประเทศ	มีพรมแดนติดกับประเทศจีน	ล�ว	และไทย	
รวมถึงรัฐกะฉิ่นและรัฐกะย�	 เขตสก�ย	 เขตมัณฑะเลย์	 มีประช�กรร�ว	
4.7	 ล้�นคน	 รัฐฉ�นเป็นรัฐท่ีมีคว�มหล�กหล�ยของกลุ่มช�ติพันธุ์ม�ก
ที่สุด	 มีชนเผ่�อยู่รวมกันม�กม�ยกว่�	 80	 ช�ติพันธุ์	 ทำ�ให้มีภ�ษ�ถ่ิน
ม�กม�ยต�มไปด้วย	ทะเลส�บกล�งหบุเข�มรีะดบัคว�มสงูกว่�ห้�พันฟุต
เหนอืระดบันำ�้ทะเล	ก�รดำ�รงชวิีตของช�วบ้�นในทะเลส�บอ�ศัยนำ�้เป็น
หลกั	ไม่ว่�จะเป็นบ้�นหรอืสวนมะเขอืเทศ	ทีท่ำ�กนิต่�งกล็อยอยูเ่หนอืนำ�้
ทั้งสิ้น	นอกจ�กนี้ก�รพ�ยเรือในทะเลส�บก็พ�ยด้วยข�ไม่ใช้มือพ�ยเช่น
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ท่ีอื่นๆ	 นับเป็นเอกลักษณ์อย่�งหนึ่งของช�วอินต�	 ชนพื้นเมืองเผ่�หนึ่ง
ของทะเลส�บอินเลแห่งนี้ 	 วัดที่สำ�คัญในทะเลส�บอินเล	 ได ้แก	่ 
วัดพองดอว์อู	ซึ่งประดิษฐ�นพระบัวเข็มห้�องค์	ซึ่งมีประวัติและตำ�น�น
ของคว�มศักดิ์สิทธิ์ม�กว่�เก้�ร้อยปีตั้งแต่สมัยพุก�ม	 วัดง�แพชอง	 
วดัท่ีเจ้�ฟ้�ไทยใหญ่สร้�งถว�ย	ภ�ยในเป็นทีร่วบรวมบลัลงัก์พระพทุธรูป
ทำ�ด้วยไม้สักแกะสลัก	 ฝีมือละเอียดงดง�มม�ก	 นอกจ�กนี้มีโรงง�น 
ทอผ้�ไหมอินเล	 ซึ่งมีลวดล�ยเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว	 และ	 7	 เขต	 
(Division)	 สำ�หรับเขตท่ีประช�กรส่วนใหญ่เป็นเช้ือส�ยเมียนม�ร	์
ประกอบด้วย

	 (1)	เขตอิระวดี	(Ayeyarwady)	เมืองเอก	คือ	พะสิม	ตั้งอยู่ท�งตอน
ใต้ของที่ร�บภ�คกล�ง	มีพรมแดนท�งเหนือติดกับเขตปกครองหงส�วดี
และ	ย่�งกุ้ง	มีภูมิอ�ก�ศแบบมรสุม	เขตปกครองอิระวดีมีประช�กรร�ว	
6.5	 ล้�นคน	 ส่วนใหญ่เป็นช�วเมียนม�ร์	 กะเหร่ียง	 และยะไข่	 ป่�ไม้ 
ส่วนใหญ่ในเขตนี้อยู่ในเขตภูเข�สูง	ผลผลิตอื่นนอกจ�กข้�ว	คือ	ข้�วโพด	
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ง�	ถัว่ลิสง	และถัว่ต่�งๆ	ง�นประเพณที�งศ�สน�ทีส่ำ�คญั	คอื	ง�นประจำ�
ปีของพระเจดีย์มอตินซุนบริเวณแหลมเนเกรในมห�สมุทรอินเดีย
 
	 		 (2)	เขตพะโค	(Bago)	หรือ	เมืองหงส�วดี	เมืองเอก	คือ	พะโค	มี
ประช�กรประม�ณ	5	ล้�นคน	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเมียนม�ร์	
ตั้งอยู่ใกล้เมืองเม�ะตะมะท�งตอนใต้ของประเทศเมียนม�ร์	 ต่อม�
พระเจ้�ตะเบ็งชะเวต้ียึดครองได้และสถ�ปน�เป็นศูนย์กล�งอำ�น�จของ
ร�ชวงศ์ตองอ	ูหงส�วดีเจริญรุ่งเรืองสดุขีดในรัชสมยัของพระเจ้�บเุรงนอง	
เนื่องจ�กพระองค์ทรงสร้�งพระร�ชวังของพระองค์ชื่อ	 กัมโพชธ�นี	 ซ่ึง
นบัเป็นพระร�ชวงัใหญ่โต	สร้�งโดยเกณฑ์ข้�ท�สจ�กเมืองข้ึนต่�งๆ	โดย
หนึ่งในน้ันมีเมืองเชียงใหม่และอยุธย�รวมอยู่ด้วย	 จนถึงสมัยพระเจ้� 
นันทบุเรงท่ีเสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอูและเผ�ทำ�ล�ยหงส�วดี	
หลังจ�กนั้นไม่น�นเมืองอังวะก็กล�ยเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
เมยีนม�ร์โดยสมบรูณ์	ปัจจบัุนหงส�วดีเป็นเมอืงท่ีทำ�ร�ยได้ให้แก่ประเทศ
เมยีนม�ร์ด้วยคว�มทีเ่ป็นเมอืงท่องเท่ียว	มคีว�มสำ�คญัท�งประวตัศิ�สตร์
และศิลปะวัฒนธรรม	โบร�ณสถ�นที่สำ�คัญ	ได้แก่	พระเจดีย์ชเวมอดอว์	
(พระธ�ตุมุเต�)	 พระร�ชวังบุเรงนอง	 พระพุทธไสย�สน์ชเวต�เลียว	 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น	เป็นต้น

	 		 (3)	เขตม�เกว	(Magway)	เมืองเอก	คือ	ม�เกว	ตั้งอยู่ตอนกล�ง
ของประเทศ	มีลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทร�ย	มีอ�ก�ศร้อน	อยู่ติด
กับเขตปกครองมัณฑะเลย์	หงส�วดี	รัฐยะไข่	และฉิ่น	มีประช�กรร�ว	4	
ล้�นคน	ส่วนใหญ่	คือ	เมียนม�ร์	ฉิ่น	ยะไข่	คะฉิ่น	และฉ�น	อุตส�หกรรม
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ที่สำ�คัญในเขตนี้	คือ	โรงง�นปูนซีเมนต์	ย�สูบ	เหล็ก	สถ�นที่ท่องเที่ยวที่
สำ�คญัคอืโบร�ณสถ�นวษิณ	ุซึง่มกี�รขุดพบเครือ่งประดบัทำ�ด้วยทองคำ�	
ลูกปัดสมัยศรีเกษตร

ที่มา:  http://www.qetour.com

	 		 (4)	เขตมัณฑะเลย์	(Mandalay)	เมืองเอก	คือ	มัณฑะเลย์	พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ร�บสูง	 มีภูเข�มัณฑะเลย์เป็นจุดศูนย์กล�งของเมือง	 
เขตนี้มีพรมแดนติดกับเขตปกครองสก�ย	หงส�วดี	มะกวย	และรัฐฉ�น	
รัฐกะเหรี่ยง	 มีประช�กรร�ว	 6	 ล้�นคน	 ส่วนใหญ่เป็นเมียนม�ร์และ 
ไทยใหญ่	 ประช�กรส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมจำ�พวก	 
ช�	 ก�แฟ	 ดอกไม้เมืองหน�ว	 พลับ	 องุ่น	 เก�ลัด	 นอกจ�กนี้ยังมีป่�ไม้	 
เช่น	ไม้สัก	ไม้มะค่�	ไม้ประดู่	นอกจ�กนี้ยังมีเหมืองทับทิม	ไพลิน	หยก	
และยังเป็นแหล่งก๊�ซธรรมช�ติ	 เนื่องจ�กเมืองมัณฑะเลย์เคยเป็น 
อดีตเมืองหลวงและศูนย์กล�งก�รค้�ที่สำ�คัญ	 สถ�นที่ที่ควรไปชม	 คือ	
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พระร�ชวังมัณฑะเลย์	 พระร�ชวังไม้สักสร้�งข้ึนใหม่ต�มผังเดิมแทนที่
พระร�ชวังเก่�ที่ถูกไฟไหม้เสียห�ย	 วัดชะเวจองดอว์	 วัดไม้สัก	 ซ่ึงช่�ง
บรรจงแกะสลักไว้อย่�งงดง�ม	 ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ 
พระสังฆร�ชเมียนม�ร์	วัดกุโสดอว์	วัดซึ่งมีพระไตรปิฎกสลักบนหินอ่อน	
729	 หลัก	 ได้รับสมญ�น�มว่�เป็นสมุดหินเล่มใหญ่	 ห�กม�มัณฑะเลย์
แล้วต้องไปชมพิธีล้�งพระพักตร์พระมห�มุนี	พระพุทธรูปทองคำ�เนื้อนิ่ม
คู่บ้�นคู่เมืองมัณฑะเลย์	 พิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันม� 
ช้�น�นนับพันปี	 โดยเจ้�อ�ว�สผู ้ทำ�หน้�ท่ีล้�งพระพักตร์จะได้รับ 
ก�รคัดเลือกม�จ�กเจ้�อ�ว�สทั่วประเทศให้เป็นผู้กระทำ�พิธีนี้	 โดยพิธี 
จะเริ่มในเวล�	05.00	น.ของทุกวัน

	 		 (5)	 เขตสะก�ย	 (Sagaing)	 เมืองเอก	คือ	 สะก�ย	ตั้งอยู่ท�งทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ	 มีพรมแดนติดกับรัฐกะฉิ่น	 ฉ�น	 เขตปกครอง 
มัณฑะเลย์	มะกวย	และประเทศอินเดีย	มีพลเมืองร�ว	1	ล้�นคน	รัฐนี้
ทำ�ก�รเกษตรเป็นหลักมีเขื่อนก�โบและคลองชลประท�นคอยส่งนำ้�	
ผลผลิตที่สำ�คัญของเขตนี้	คือ	ไม้สัก	ไม้ท�น�ค�	นำ้�ผึ้ง	หว�ย	และไม้ไผ่	
นอกจ�กนี้	 ศูนย์กล�งท�งพุทธศ�สน�ที่สำ�คัญก็อยู ่ที่เขตปกครอง 
สะก�ยนี้ด้วย	 ประเพณีท่ีสำ�คัญของเขตสะก�ยคือ	พิธีก�รถว�ยข้�ว	ณ	 
พระเจดีย์ป�ด�เมีย	เป็นพิธีประจำ�ปีที่สำ�คัญ

	 		 (6)	เขตตะน�วศรี	(Tanintharyi)	เมืองเอก	คือ	ทว�ย	มีพรมแดน
ด้�นทิศใต้และตะวันออกติดกับทะเลอันด�มัน	มีประช�กรร�ว	1.2	ล้�น
คน	เนือ่งด้วยภมิูประเทศของรฐันีเ้ป็นช�ยฝ่ังทะเล	ประช�กรจงึทำ�อ�ชพี



41ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ประมงเป็นส่วนใหญ่	มกี�รเพ�ะพนัธุห์อยน�งรม	รวมไปถึงก�รผลติไข่มกุ
ที่มีคุณภ�พ	มีรังนก	ดีบุก	และทร�ยเพื่อก�รผลิตแก้ว

พระเจดีย์ชะเวดากอง

	 		 (7)	เขตย่�งกุ้ง	(Yangon)	เมืองเอก	คือ	ย่�งกุ้ง	อยู่บริเวณที่ร�บ
ภ�คกล�งค่อนไปท�งใต้	 มีพรมแดนติดกับอ่�วเม�ะตะมะ	 เขตปกครอง
หงส�วด	ีและเขตปกครองอริะวด	ีภมูอิ�ศร้อนช้ืน	มปีระช�กรร�ว	5	ล้�น
คน	เมืองหลวงของเขตปกครองนี้	คือ	เมืองย่�งกุ้ง	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศเมียนม�ร์ด้วย	 ย่�งกุ ้งเป็นที่อยู ่ของที่ทำ�ก�รรัฐบ�ล	
มห�วิทย�ลัย	 โรงง�น	 อุตส�หกรรมศูนย์กล�งธุรกิจก�รค้�	 ศูนย์กล�ง
คมน�คม	 และที่สำ�คัญที่สุด	 พระเจดีย์ชะเวด�กอง	 พระเจดีย์ทองคำ�
สัญลักษณ์ประเทศเมียนม�ร์ก็อยู่ที่เขตปกครองย่�งกุ้ง
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	 	ในโครงสร้�งรัฐหรือเขตก�รปกครองต่�งก็มีโครงสร้�งก�รปกครอง
ท้องถิ่นเป็นฐ�นร�กรองรับก�รบริห�รจัดก�รเหมือนๆ	 กันทั้ง	 14	 เขต 
ก�รปกครอง	ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น	3	ระดับ	ดังนี้
	 1.	 อำ�เภอ	(ขะหย่�ย)	ปัจจุบันมี	64	ขะหย่�ย
	 2.	 ตำ�บล	(มโยะแหน่)	ปัจจุบันมี	324	มโยะแหน่
	 3.	 หมู่บ้�น	(ย-หว่�	หรือ	เจ-ย-หว่�)	ปัจจุบันมี	13,747	ย-หว่�
	 เขตชุมชนเมืองที่มีเทศบ�ลหรือสุข�ภิบ�ล	 (ยะแกวะ	ซึ่งอ�จแปลว่�	
ย่�น	หรือเขต)	ในปัจจุบันมี	2,470	ยะแกวะ

ที่มา:  http://www.2by4travel.com
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	 วัฒนธรรมของเมียนม�ร์	แม้ได้รับอิทธิพลทั้งจ�กจีน	อินเดีย	แต่ก็มี
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง	 อย่�งวัฒนธรรมมอญที่อยู ่คู ่
เมียนม�ร์ม�ช้�น�น	 ศิลปะของเมียนม�ร์ยังได้รับอิทธิพลจ�กวรรณคดี	
และพระพทุธศ�สน�นกิ�ยเถรว�ทม�ต้ังแต่ครัง้โบร�ณ	ช�วเมยีนม�ร์เป็น
ชนช�ติที่ยึดม่ันในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมที่สั่งสมม�
แต่อดีต	 ก�รยึดมั่นในคุณค่�ของอดีตเช่นนี้ทำ�ให้ช�วเมียนม�ร์ยังคง
ดำ�เนินชีวิตต�มแบบที่เคยยึดถือแต่โบร�ณ	 โดยเฉพ�ะในเรื่องจริยธรรม	
ก�รนับถอืศ�สน�	และก�รปฏบิตัติ�มประเพณทีีไ่ด้รบัก�รสบืทอดต่อกัน
ม�
	 ก�รดำ�เนินชีวิต	 สังคมของช�วเมียนม�ร์เป็นสังคมที่ให้คว�มสำ�คัญ
กับระบบอ�วุโสและระบบอุปถัมภ์เป็นอย่�งยิ่ง	 สถ�นภ�พของช�ยจะ 
สงูกว่�หญงิ	แต่ขณะเดยีวกนัเมือ่หญงิแต่งง�นแล้วกส็�ม�รถขอหย่�จ�ก
ส�มีได้	 เมื่อหย่�แล้วก็กลับม�อยู่ท่ีบ้�นพ่อแม่เหมือนเดิม	 ในช่วงวัย
แต่งง�นมักจะแต่งง�นตัง้แต่อ�ยยุงัน้อย	พธิแีต่งง�นเรยีบง่�ยไม่ต้องมีพธิี
ท�งศ�สน�หรือท�งโลก	 มีแต่ก�รจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชน์ใน 
ก�รแบ่งสนิสมรส	หญงิช�วเมยีนม�ร์จะได้รบัสิทธติ�มกฎหม�ยทัดเทียม
ช�ย	 แม้ว่�สถ�นภ�พอื่นๆ	 ท�งสังคมจะด้อยกว่�ก็ต�ม	 แต่กฎหม�ย 
ของเมียนม�ร์ก็คุ ้มครองสิทธิของสตรีอย่�งม�ก	 ตลอดช่วงชีวิตของ 
ช�วเมียนม�ร์ได้ยึดมั่นอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
สืบทอดม�จ�กอดีต	 แม้ในช่วงก�รตกเป็นอ�ณ�นิคมของอังกฤษ 
ช�วอังกฤษพย�ย�มจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ช�วเมียนม�ร์มีโลกทัศน์

 1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
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แบบสมัยใหม่	 แต่ช�วเมียนม�ร์ก็ยังคงพึงพอใจที่จะดำ�เนินชีวิตอยู่ใน 
ค่�นิยมแบบเดิม	 เช่น	 ก�รแต่งก�ยซึ่งสะท้อนให้เห็นคว�มภ�คภูมิใจใน
คว�มเป็นเมียนม�ร์ของตนอย่�งเห็นได้ชดั	ช�วเมยีนม�ร์ทัง้หญงิและช�ย
นิยมนุ่งโสร่ง	เรียกว่�	“ลองยี”	(Longeje)	ส่วนก�รแต่งก�ยแบบโบร�ณ	
เรยีกว่�	“ลนุตย�อชกิ”	แต่ในปัจจบัุนมกี�รรับวัฒนธรรมจ�กต่�งประเทศ
ม�หล�กหล�ยรูปแบบ	เช่น	ก�รแต่งก�ย	ดนตรี	ฯลฯ
	 นอกจ�กนี้ประเพณีพื้นเมืองเมียนม�ร์นับได้ว่�เป็นสังคมที่แทบหยุด
ก�ลเวล�และคว�มเปลี่ยนแปลงด้วยก�รปิดประเทศม�น�นกว่�	 3	
ทศวรรษ	 สังคมเมียนม�ร์อยู่ได้ด้วยก�รพ่ึงพ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและ
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 เน้นคว�มเป็นอยู่แบบพอมีพอกินและพ่ึงพ�ตนเอง	 
สิ่งจำ�เป็นจึงมีเพียงแค่ปัจจัยสี่	คือ	อ�ห�ร	ที่อยู่อ�ศัย	เครื่องนุ่งห่ม	และ
ย�รักษ�โรค	 ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของช�วเมียนม�ร์จึงมีคว�มเรียบง่�ย 
เมียนม�ร์มีง�นประเพณีของแต่ละเดือนในรอบปี	 เรียกว่�	 “แซะนะล่ะ
หย่�ตี่บะแว”	 หรือประเพณีสิบสองเดือน	 ท่ียังคงสืบทอดง�นประเพณี 
สิบสองเดือนไว้	 แต่ก็มีก�รเปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิมบ้�ง	 และเพื่อคว�ม
เข้�ใจ	ต้องทร�บว่�	เดือน	1	ของเมียนม�ร์เท่�กับเดือน	5	ของไทย	และ
เดือน	 12	 ไทยเท่�กับเดือน	 8	 เมียนม�ร์	 ประเพณีสิบสองเดือนของ 
เมียนม�ร์เป็นดังนี้	[4a]

	 •	 เดอืนหนึง่	เรยีกว่�	เดอืนดะก	ู(ม.ีค.	-	เม.ย.)	เป็นเดอืนเริม่ศกัร�ช
ใหม่	 และเป็นเดือนต้นฤดูร้อน	 มีง�นฉลองสงกร�นต์เป็นง�นฉลองวัน 
ส่งท้�ยปีเก่�และย่�งสู่ปีใหม่	 ช�วเมียนม�ร์ถือว่�ง�นสงกร�นต์เป็น
ประเพณียิ่งใหญ่ในรอบปี	เรียกว่�	ธิงจัน	(Thingyan)	มีก�รเล่นส�ดนำ้�
ตลอด	5	วัน	ช�วเมียนม�ร์ถือว่�ช่วงเวล�นี้เป็นวันมงคล	จึงนิยมเข้�วัด
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รักษ�ศีล	 ช่วยกว�ดล�นวัดและล�นเจดีย์	 สรงนำ้�พระพุทธและเจดีย์	 
รดนำ้�ดำ�หัวพ่อ	แม่	ปู่	ย่�	ต�	ย�ย	ตลอดจนครูบ�อ�จ�รย์	และสระผม
ให้ผู้เฒ่�ผู้แก่ด้วยนำ้�ส้มป่อย	 งดก�รฆ่�สัตว์ตัดชีวิต	 บ้�งสร้�งกุศลด้วย 
ก�รปล่อยวัว	คว�ย	และปล�	เมื่อสิ้นวันสงกร�นต์	ช�วเมียนม�ร์จะนิยม
จัดง�นบวชเณรให้บุตรและจัดง�นเจ�ะหูให้ธิด�	 จะพบเห็นขบวนแห่ 
ลกูแก้วและลกูหญงิไปต�มท้องถนนและรอบล�นองค์เจดีย์	ต�มวดัต่�งๆ	
จึงมีส�มเณรบวชใหม่อยู่กันเต็มแทบทุกวัน

ธิงจัน ประเพณีสงกรานต์ในเมียนมาร์
ที่มา:  e-shann.com

	 •	 เดอืนสอง	เรยีกว่�	เดอืนกะโส่ง	(เม.ย.	-	พ.ค.)	เมยีนม�ร์มสีำ�นวน
ว่�	“ดะกูนำ�้ลง	กะโส่งนำ�้แล้ง”	เดอืนกะโส่งจึงเป็นเดอืนทีแ่ห้งแล้ง	ภ�วะ
อ�ก�ศในเดอืนน้ีออกจะร้อนอบอ้�วกว่�เดอืนอืน่ๆ	ช�วพทุธเมยีนม�ร์จงึ
จัดง�นรดนำ้�ต้นโพธิ์กันในวันเพ็ญของเดือนกะโส่ง	 และถืออีกว่�วันนี ้
ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้�ทรงประสูติ	 ตรัสรู้	 และปรินิพพ�น	 เมียนม�ร ์
ได้กำ�หนดเรียกวันดังกล่�วว่�	 “วันพุทธะ”	 ในวันน้ีช�วพุทธเมียนม�ร์ 
จะนิยมปฏิบัติบูช�ต�มวัดและเจดีย์	 ด้วยก�รรักษ�ศีลและเจริญภ�วน�	
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เดือนกะโส่งนับเป็นเดือนที่ฝนเริ่มต้ังเค้�	 ช�วน�จะเริ่มลงน�เพื่อเตรียม
พื้นที่เพ�ะปลูก
	 •	 เดือนสาม	เรียกว่�	เดือนนะโหย่ง	(พ.ค.-	มิ.ย.)	เดือนนี้เป็นเดือน
เริม่ก�รเพ�ะปลกู	ฝนฟ้�เริม่ส่อเค้�และโปรยปร�ย	อ�ก�ศเร่ิมคล�ยร้อน	
ต้นไม้ใบหญ้�เร่ิมแตกยอด	โรงเรียนต่�งเร่ิมเทอมใหม่หลงัจ�กปิดภ�คฤดู
ร้อน	 เดือนนะโหย่งจึงนับเป็นเดือนเริ่มชีวิตใหม่หลังจ�กผ่�นร้อนผ่�น
หน�วม�หล�ยเดือน	 ในสมัยร�ชวงศ์เคยจัดพิธีแรกน�ขวัญในเดือนนี	้ 
เมียนม�ร์เรียกพิธีนี้ว่�	“ง�นมงคลไถน�”	
	 •	 เดอืนสี	่เรียกว่�	เดอืนหว่�โส่	(ม.ิย.-	ก.ค.)	ถอืเป็นเดอืนสำ�คญัท�ง
พุทธศ�สน�	ด้วยเป็นเดือนเข้�พรรษ�	เมียนม�ร์กำ�หนดให้วันเพ็ญเดือน
หว่�โส่เป็นวันธรรมจักรเพื่อน้อมรำ�ลึกวันปฐมเทศน�ของพระสัมม�-	 
สัมพุทธเจ้�	และถัดจ�กวันธรรมจักร	คือ	วันแรม	1	คำ่�ของเดือนหว่�โส่	
จะเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจำ�พรรษ�ในเดือนนี้ส�วๆ	 เมียนม�ร์ในหมู่บ้�น
มักจะจับกลุ่มออกห�ดอกเข้�พรรษ�	 ซึ่งข้ึนอยู่ต�มช�ยป่�ใกล้หมู่บ้�น	
เพื่อนำ�ม�บูช�พุทธเจดีย์	 นอกจ�กนี้ยังมีก�รถว�ยจีวรและเทียนที่วัด	มี
กิจกรรมสำ�คัญคือง�นบวชพระ	 ด้วยถือว่�วันเพ็ญเดือนหว่�โส่นั้น	 เป็น
วันที่พระพุทธเจ้�ทรงบวชให้กับเบญจวัคคี	 ฤดูฝนจะเริ่มในเดือนหว่�โส	่
และในเดือนหว่�โส่น้ียังเป็นเดือนลงน�ปลูกข้�ว	 เล่�กันว่�ช�วน�จะ
ลงแขกปักดำ�ข้�วในน�พร้อมกับขับเพลงกันก้องท้องทุ่งน�
	 •	 เดือนห้า	 เรียกว่�	 เดือนหว่�ข่อง	 (ก.ค.-ส.ค.)	 เป็นเดือนกล�ง-
พรรษ�	 และเป ็นเดือนท่ีมีง�นบุญสล�กภัต	 เมียนม�ร ์ เรียกว ่�	
“สะเยดั่งบแว”	แต่เดิมใช้ก�รจับติ้ว	ภ�ยหลังหันม�ใช้กระด�ษม้วนเป็น
สล�ก	ปัจจุบันก�รจัดง�นบุญสล�กภัตกล่�วถึงกันน้อยลง	แต่กลับมีง�น
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ที่เด่นดังระดับประเทศขึ้นม�แทน	คือง�นบูช�ผีนัตที่หมู่บ้�นต่องปะโยง	
ณ	ช�นเมืองมัณฑะเลย์	เดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนมักตกหนักกว่�เดือนอื่น
	 •	 เดือนหก	เรียกว่�	เดือนต่อดะลีง	(ส.ค.-	ก.ย.)	เป็นเดือนนำ้�หล�ก	
นำ้�ต�มแม่นำ้�ลำ�คลองจะขึ้นเอ่อเต็มตลิ่ง	หล�ยท้องถิ่นจะจัดง�นแข่งเรือ
กนัอย่�งสนกุสน�น	และในเดอืนนีเ้ช่นกนัจะพบเหน็แพซุงล่องต�มลำ�นำ�้
เป็นทิวแถว	 โดยเฉพ�ะในแม่นำ้�อิระวดี	 แพซุงจะล่องจ�กเหนือสู ่
ปล�ยท�ง	 ณ	 ท่�นำ้�เมืองย่�งกุ้ง	 และเดือนนี้อีกเช่นกันที่ช�วประมง 
จะเริ่มลงอวนจับปล�	ด้วยเป็นเดือนที่มีปล�ชุกชุมเป็นพิเศษ
	 •	 เดือนเจ็ด	 เรียกว่�	 เดือนดะดีงจุ ๊ต	 (ก.ย.-ต.ค.)	 ในวันเพ็ญ 
ของเดอืนนีจ้ะมกี�รทำ�ปว�รณ�ในหมูข่องพระสงฆ์	วันนีเ้ป็นวันอภิธรรม	 
ด้วยเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงม�จ�กสวรรค์ชั้นด�วดึงส์	หลังจ�กที่
ทรงเทศน�พระอภิธรรมตลอด	 3	 เดือนในพรรษ�ที่ผ่�นม�	 ช�วพุทธ 
จะจัดง�นจุดประทีปเพ่ือสักก�ระบูช�พระพุทธเจ้�	 ต่อจ�กวันอภิธรรม
จะเป็นวันออกจ�กพรรษ�	 ซึ่งตรงกับวันแรม	 1	 คำ่�	 ของเดือนดะดีงจุ๊ต	 

คืนวันงานออกพรรษา
ที่มา:  group.wunjun.com
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ในเดือนดะดีงจุ๊ตนี้	 ยังมีก�รจัดประเพณีไหว้ขม�ต่อบิด�ม�รด�และ 
ครบู�อ�จ�รย์	รวมทัง้ช�วเมียนม�ร์ยงัเริม่จดัง�นมงคลสมรสกนัในเดอืนนี้	
		 •	 เดอืนแปด	เรียกว่�	เดือนดะส่องโมง	(ต.ค.-	พ.ย.)	เป็นเดอืนเปลีย่น
ฤดูจ�กหน้�ฝนย่�งเข้�หน้�หน�ว	ช�วน�จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้�วกันในเดือน
ดะส่องโมงนีถ้อืเป็นเดอืนง�นทอดกฐนิ	ง�นกฐนิน้ีจะมีก�รแห่ครวัท�นที่
เมียนม�ร์	เรียกว่�	“ปเดต่�บี่ง”	หรือ	ต้นกัลปพฤกษ์	และในวันสุดท้�ย
ของฤดูกฐิน	 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญของเดือนดะส่องโมง	 ช�วพุทธเมียนม�ร์
จะมีก�รจัดง�นจุลกฐิน	 ที่เรียกว่�	 “มโตต่ีง”	 แปลต�มศัพท์ว่�	 “จีวร 
ไม่บูด”	 กฐินนี้ต้องทำ�ให้แล้วเสร็จภ�ยในวันเดียว	 เริ่มแต่ปั่นฝ้�ยให้เป็น
ด้�ย	 จ�กด้�ยทอให้เป็นผืนผ้�	 แล้วย้อมตัดเย็บเป็นจีวร	 ในเดือนนี ้
ยังมีพิธีต�มประทีปและทอดผ้�บังสุกุล	
	 •	 เดือนเก้า	เรียกว่�	เดือนนะด่อ	(พ.ย.-ธ.ค.)	เป็นเดือนที่เก็บเกี่ยว
ข้�วเสรจ็แล้ว	ช�วน�จะนวดข้�วและสงฟ�งสมุเป็นกอง	เดมิเคยเป็นเพียง
เดือนสำ�หรับบูช�นัตหลวงหรือผีหลวงท่ีเข�โปป�แห่งเมืองพุก�ม	 แต่
ปัจจุบันเมียนม�ร์กำ�หนดให้มีง�นเทิดเกียรติกวีและนักปร�ชญ์ของ 
เมียนม�ร์แทน	โดยจัดในวันขึ้น	1	คำ่�	ง�นนี้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกในเดือน
พฤศจิก�ยน	 พ.ศ.	 2487	 (ค.ศ.	 1944)	 ทุกๆ	 ปีจะจัดให้มีก�รอ่�น 
บทประพันธ์	 และก�รเสวน�เกี่ยวกับวรรณกรรมต�มสถ�นศึกษ�และ 
ย่�นชุมชนต่�งๆ	เดือนนี้ยังเป็นเดือนสำ�หรับก�รคล้องช้�งอีกด้วย
	 •	 เดือนสิบ	 เรียกว่�	 เดือนปย�โต่	 (ธ.ค.-ม.ค.)	 เดือนนี้เป็นเดือนที่
หน�วจัด	 ช�วไร่ที่กำ�ลังเก็บเกี่ยวง�จะต้องคอยเฝ้�ระวังฝนหลงฤดู	 ซึ่ง
ทำ�ให้ง�เสยีห�ย	ช�วน�จะเรียกฝนท่ีตกช่วงนีว่้�	ฝนพงักองง�	คว�มหน�ว
เย็นจะล่วงม�จนถึงเดือนดะโบ๊ะดแว	ซึ่งเป็นเดือนถัดม�
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	 •	 เดือนสิบเอ็ด	 เรียกว่�	 เดือนดะโบ๊ะดแว	 (ม.ค.-ก.พ.)	 ในเดือนนี้
ช�วเมียนม�ร์รำ�ลึกถึงพระพุทธเจ้�ที่ย่อมต้องทรงผจญต่อภัยหน�ว	และ
เชื่อว่�ก�รผิงไฟจะช่วยให้ธ�ตุ	4	คืนสู่สมดุล	ช�วเมียนม�ร์จึงจัดง�นบุญ
บูช�ไฟแด่พระพุทธและพระเจดีย์	ซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้�	เรียกว่�	
ง�นหลัวไฟพระเจ้�	หรือง�นบุญไฟ	ปัจจุบันยังคงมีง�นบุญเช่นนี้เฉพ�ะ
ในบ�งท้องที่ของเมียนม�ร์ตอนบน	ในเดือนนี้ยังมีง�นกวนข้�วทิพย์	ซึ่ง
จัดในช่วงข้�งขึ้นของเดือน	

งานสงกรานต์ทีทเมียนมาร์
ที่มา:  www2.manager.co.th

	 •	 เดอืนสิบสอง	เรียกว่�	เดือนดะบอง	(ก.พ.-	ม.ีค.)	ในเดอืนนีอ้�ก�ศ
จะเร่ิมคล�ยหน�ว	 และเริ่มเปลี่ยนไปสู่ฤดูร้อนในช่วงหลังของเดือน	
ประเพณสีำ�คญั	คอื	ง�นก่อเจดย์ีทร�ย	โดยจะก่อทร�ยเป็นรูปจำ�ลองเข�
พระสุเมรุทำ�ยอดซ้อนเป็น	5	ชั้น	เดือนดะบองเป็นเดือนสำ�หรับง�นบูช�
เจดีย์ชเวด�กอง	ถือเป็นเดือนสุดท้�ยของปีต�มศักร�ชเมียนม�ร์
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	 ท�งรัฐบ�ลกำ�หนดวันหยุดร�ชก�รต�มวันประเพณีไว้เพียงบ�งวัน	
ได้แก่	 วันสงกร�นต์ในเดือนดะกูจัดร�ววันท่ี	 13-17	 เมษ�ยนของทุกป	ี 
วันรดนำ้�ต้นโพธิ์หรือวันพุทธะในวันเพ็ญของเดือนกะโส่งตรงกับวัน
วิส�ขบูช�ของไทย	 วันธรรมจักรในวันเพ็ญของเดือนหว่�โส่ตรงกับวัน
อ�ส�ฬหบูช�ของไทย	 วันอภิธรรมในวันเพ็ญของเดือนดะดีงจุ๊ตตรงกับ
วันออกพรรษ�ของไทย	 และวันต�มประทีปในวันเพ็ญของเดือนดะส่อง
โมงตรงกับวันลอยกระทงของไทย	สิง่ทีน่่�สงัเกตอย่�งหนึง่คือ	ในอดีตนัน้
ง�นประเพณีสิบสองเดือนของเมียนม�ร์จะรวมเอ�ก�รบูช�นัตหรือ 
ผีหลวงไว้ด้วย	 โดยจัดกันในเดือนเก้�	 (เดือนนะด่อ)	 แต่ในระยะหลังได้
เปลีย่นเป็นง�นเทดิเกยีรตกิว	ีอย่�งไรกต็�มช�วบ้�นกย็งัคงรกัษ�พธิบีชู�
ผีนัตไว้	และยังจัดง�นใหญ่กันในเดือนหว่�ข่อง	(เดือนห้�)

วิถีชาวเมียนมาร์
ที่มา:  dmc.tv
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	 โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญของประเทศเมียนม�ร์	ได้แก่	

ระบบการการคมนาคม
	 ประเทศเมียนม�ร์ต่�งให้คว�มสำ�คัญกับโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น
คมน�คม	โดยมกี�รปรบัปรงุและสร้�งท�งหลวงและถนนภ�ยในตวัเมอืง
และช�นเมอืงเพือ่เชือ่มต่อก�รคมน�คมภ�ยในประเทศ	ซ่ึงส�ม�รถนำ�ม�
ประเมินศักยภ�พด้�นก�รค้�และก�รลงทุนในประเทศนี้ได้	โดยเส้นท�ง
คมน�คมที่สำ�คัญของเมียนม�ร์	มีดังนี้
 การคมนาคมทางบก	 ประกอบไปด้วย	 ก�รคมน�คมท�งถนนและ
ก�รคมน�คมท�งรถไฟ	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
 การคมนาคมทางถนน	 หรือก�รเดินท�งด้วยรถยนต์โดยอ�ศัยถนน	
ซึง่ถนนในประเทศเมยีนม�ร์ส่วนใหญ่ขน�นไปกบัภูเข�และแม่นำ�้ทอดไป
ต�มคว�มย�วของประเทศเช่นเดียวกับ
ท�งรถไฟ	 ถนนส�ยต่�งๆ	 ท่ีสำ�คัญมีดังนี	้
ถนนส�ยเมียนม�ร์เป็นถนนส�ยสำ�คัญที่
เชื่อมต่อระหว่�งย่�งกุ้งกับเมืองคุนหมิง	ซึ่ง
อยู่ท�งตอนใต้ของจีนมีคว�มย�วในเขต 
เมียนม�ร์ถึงเมืองมูเซ	 ประม�ณ	 1,160	
กโิลเมตร	และมีคว�มย�วในเขตจนีจ�กมเูซ
ถึงคุนหมิง	 ประม�ณ	 90	 กิโลเมตร	 ถนนส�ยนี้ผ่�นเมืองต่�งๆ	 คือ	 
พะโค-ตองอ-ูปิน	ม�น�-เมกตลิ�-มณัฑะเลย์-เมเบียงกอดเตก็-สป๊ีอ-ล�โช-

 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
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แสนหวี-มูเซ	 รวมคว�มย�วทั้งสิ้นประม�ณ	 2,140	 กิโลเมตร	 และในปี	
พ.ศ.	 2551	 มีก�รก่อสร้�งถนน	 29,187	 กิโลเมตร	 และมอเตอร์เวย์ 
เพิ่มขึ้นอีก	9,600	กิโลเมตร

ที่มา:  http://www.oknation.net

 การคมนาคมทางรถไฟ	ประเทศเมียนม�ร์มีเส้นท�งรถไฟคว�มย�ว
รวมกว่�	40,007	กโิลเมตร	โดยมศีนูย์กล�งเส้นท�งรถไฟอยูที่ก่รงุย่�งกุง้	
เส้นท�งส�ยหลัก	 คือ	 ส�ยย่�งกุ้ง-มัณฑะเลย์	 ระยะท�งรวมประม�ณ	 
716	 กิโลเมตร	 ซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ได้ม�ตรฐ�นที่สุดในประเทศ[12] 
นอกจ�กน้ียังมีเส้นท�งรถไฟต�มโครงก�รคว�มร่วมมือกลุ่มโครงก�ร
พัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 Greater	
Mekong	Subregion	(GMS)	มีดังนี้
	 1)	 ท�งรถไฟส�ยที	่5	เป็นคว�มร่วมมอืระหว่�งจนีกบัเมยีนม�ร์	โดย
จนีให้งบประม�ณทำ�โครงก�รศกึษ�คว�มเป็นไปได้	4	ล้�นหยวน	ในก�ร
สร้�งท�งรถไฟ	232	กิโลเมตร	
	 2)	 ท�งรถไฟส�ยที่	 8	 โครงก�รระหว่�งไทย–เมียนม�ร์	 ต่อเชื่อม 
เส้นท�งที่ทห�รญ่ีปุ่นได้สร้�งไว้ในระหว่�งสงคร�มโลกครั้งที่	 2	 จ�ก	
Thanbynzayat–ด่�นเจดีย์ส�มองค์	มีคว�มย�วรวม	110	กิโลเมตร	ซึ่ง
จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นท�งท่ีเชี่อมโครงก�รท�งรถไฟสิงคโปร์–คุนหมิง	
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โดยส�ธ�รณรฐัเก�หลสีนบัสนนุงบประม�ณในก�รศกึษ�คว�มเป็นไปได้	
830,000	ดอลล่�ร์สหรัฐ

การคมนาคมทางนำ้า
	 ก�รคมน�คมขนส่งท�งนำ้�ภ�ยในประเทศ	 นับว่�มีคว�มสำ�คัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเมียนม�ร์เป็นอย่�งม�ก	 และยังเป็นเส้นท�ง
คมน�คมหลักม�ตั้งแต่อดีต	 เนื่องจ�กพื้นที่บริเวณป�กแม่นำ้�อิระวดีม ี
ท�งนำ�้อยูม่�กม�ย	และเป็นเขตทีม่ปีระช�ชนพลเมอืงอ�ศยัอยูห่น�แน่น
ที่สุด	เมียนม�ร์มีแม่นำ้�ส�ยสำ�คัญ	4	ส�ย	ดังนี้	
	 1)	 แม่นำ้�เอย�วดี	 (Ayeyarwaddy)	 เดิมชื่ออิระวดี	 เป็นแม่นำ้�ที่มี
คว�มสำ�คญัท�งเศรษฐกจิสงูสุดของประเทศ	มคีว�มย�ว	2,170	กโิลเมตร	
	 2)	 แม่นำ้�ต�ลวิน	(Thanlyin)	เดิมเรียกส�ละวิน	มีคว�มย�ว	1,270	
กิโลเมตร	 โดยไหลม�จ�กทิเบตผ่�นมณฑลยูนน�นและประเทศไทย	 
ม�ออกทะเลอันด�มันที่มณฑลเม�ะลำ�ไย

ที่มา:  http://daweidevelopment.com
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	 3)	 แม่นำ้�ซิทตวง	 (Sittaung)	 ไทยเรียกว่�แม่นำ้�สะโตง	 มีคว�มย�ว	
400	 กิโลเมตร	 อยู่ท�งภ�คกล�งฝั่งตะวันออกของประเทศ	 ไหลม�ท�ง
ทศิใต้จ�กทีร่�บสงูฉ�นม�ออกทะเลอันด�มนัท่ีอ่�วม�ต�บนั	(Martaban)	
แม่นำ้�ซิทตวงเป็นเส้นท�งขนส่งไม้ซุง	โดยเฉพ�ะไม้สักเพื่อก�รส่งออก	
	 4)	 แม ่นำ้�ชินวิน	 (Chindwin)	 มีคว�มย�ว	 960	 กิโลเมตร	 
ไหลจ�กทิศเหนือไปยังทิศใต้ของประเทศม�บรรจบกับแม่นำ้�เอย�วดีที ่
มัณฑะเลย์	[14]

	 นอกจ�กน้ี	 เมียนม�ร์ยังมีคว�มย�วช�ยฝั่งทะเล	 2,832	 กิโลเมตร	
ท่�เรือสำ�คัญอยู่ที่ย่�งกุ้ง	 ซิทต่วย	 (Sittway)	 เจ้�ฟิว	 (Kyau	 Kphyu)					
ต�นต่วย	 (Thandwe)	 ในรัฐยะไข่	 ท่�เรือปะเตง	 (Pathein)	 ในมณฑล			
เอย�วดี	 ท่�เรือเม�ะลำ�ไย	 (Mawlamyaing/มะละแหม่ง)	 ในรัฐมอญ					
ท่�เรือทแว	 (Dawei/ทว�ย)	 ท่�เรือเมก	 (Myeik)	 ท่�เรือก้อต�ว	 (Kaw-
thaung/เก�ะสอง)	ในมณฑลตะน�วศรี	
	 ท่�เรือนำ้�ลึก	 เมียนม�ร์ได้ตระหนักถึงคว�มต้องก�รท่�เรือนำ้�ลึก
สำ�หรบัก�รค้�ในอน�คต	จงึมีโครงก�รพฒัน�ท่�เรอืนำ�้ลกึหล�ยโครงก�ร	
ได้แก่	
	 1)	 โครงก�รท่�เรือนำ้�ลึก	Kyaupyu	ที่รัฐยะไข่	
	 2)	 โครงก�รท่�เรอืนำ�้ลกึ	Kalegauk	อยูร่ะหว่�งเมอืงเม�ะลำ�ไยและ
เมืองเยในรัฐมอญ	
	 3)	 โครงก�รท่�เรือนำ้�ลึกทว�ย	 อยู ่ใกล้เมืองทะว�ยในมณฑล 
ตะน�วศรี	
	 4)	 โครงก�รท่�เรือนำ้�ลึก	 Bokyin	 อยู่ระหว่�งเมือง	 Myeik	 กับ	 
Kawthaung	ในมณฑลตะน�วศรี [1]
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การคมนาคมทางอากาศ
	 เมียนม�ร์มีท่�อ�ก�ศย�นภ�ยในประเทศม�กถึง	84	แห่ง	โดยมีส�ย
ก�รบินที่สำ�คัญ	ได้แก่	
	 •	 สน�มบินน�น�ช�ติ	2	แห่ง	คือ	ที่กรุงย่�งกุ้ง	และเขตมัณฑะเลย์	
ปัจจุบันมีส�ยก�รบินหล�ยส�ยท่ีมีเท่ียวบินไปยังเมียนม�ร์	 อ�ทิ	
ก�รบินไทย	 แอร์เอเซีย	 มีเที่ยวบินจ�กกรุงเทพฯ-กรุงย่�งกุ ้งทุกวัน	 
บ�งกอกแอร์เวย์	อินเดียแอร์ไลน์	และม�เลเซียแอร์ไลน์	เป็นต้น	
	 นอกจ�กนี้ยังมีเที่ยวบินตรงจ�กกรุงย่�งกุ้งไปยังเมืองและประเทศ
ต่�งๆ	อ�ทิ	กรุงเทพฯ	จ�ก�ร์ต�	ฮ่องกง	สิงคโปร์	กัวล�ลัมเปอร์	คุนหมิง	
ลอนดอน	โอซ�ก�	ฯลฯ
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เส้นทางคมนาคม
ทางบก

เส้นทางคมนาคม 
ทางนำ้า

เส้นทางคมนาคม 
ทางอากาศ

1.	เส้นท�งแม่สอด-เมียวดี	
	 ท่�เรือช�ยฝั่งเม�ะละแหม่ง
2.	เส้นท�งจ�กย่�งกุ้งต่อไปยัง
	 บังกล�เทศ	อินเดีย	และต่อขึ้น	
	 เหนือไปเขตมัณฑะเลย์-
	 ล�เจียง-คุนหมิง
3.	เส้นท�งจ�กเชียงร�ย-เชียงตุง		
	 (สหภ�พเมียนม�ร์)-เชียงรุ้ง	
	 (จีนตอนใต้)-คุนหมิง
4.	เส้นท�งเมียวดี(สหภ�พ
	 เมียนม�ร์)-แม่สอด-สุโขทัย-		
	 พิษณโุลก-ขอนแก่น-มกุด�ห�ร-
	 สะหวันนะเขต	(ล�ว)-ดองฮ�-
	 ด�นัง	(เวียดน�ม)

1.	ท่�เรือย่�งกุ้ง
2.	ท่�เรือเม�ะละแหม่ง
3.	ท่�เรือแอมเฮิรสท์
	 หรือไจกะมี
4.	ท่�เรือจิอกพยิว
5.	ท่�เรือทีละว�
6.	ท่�เรือดังตแว
7.	ท่�เรือชิตตเว
8.	ท่�เรือปะเตง	ทว�ย

1.	ย่�งกุ้ง-มัณฑะเลย์-
	 คุนหมิง-ฮ�นอย
2.	ย่�งกุ้ง-เวียงจันทร์-
	 โฮจิมินห์
3.	ย่�งกุ้ง-กรุงเทพฯ-
	 พนมเปญ
4.	ย่�งกุ้ง-บังคล�เทศ
5.	ย่�งกุ้ง-อินเดีย

	 •	 ส�ยก�รบินประจำ�ช�ติของเมียนม�ร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2536	
ได้แก่	เมียนม�ร์แอร์เวย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	Myanmar	Airways	Inter-
national	(MAI)	ให้บริก�รเที่ยวบินระหว่�งประเทศ	สำ�หรับส�ยก�รบิน
ในประเทศ	เช่น	Air	Mandala,	Air	Bagan	และ	Yangon	Airways	มี
เที่ยวบินส่วนใหญ่ไปยังเมืองต่�งๆ	ในเมียนม�ร์

เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศของสหภาพเมียนมาร์ [12]
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ระบบสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน
	 ระบบส�ธ�รณูปโภคข้ันพื้นฐ�นในประเทศเมียนม�ร์ยังไม่ได้
ม�ตรฐ�นทั้งในเรื่องโครงสร้�งก�รคมน�คมขนส่งขั้นพื้นฐ�น	โดยเฉพ�ะ
ถนนทีไ่ม่ได้ม�ตรฐ�น	แล้วยงัมปัีญห�เร่ืองของก�รให้บริก�รกระแสไฟฟ้�
ทีไ่ม่เพียงพอแก่คว�มต้องก�รของประช�ชน	ก�รข�ดแคลนไฟฟ้�เกดิขึน้
เกอืบทกุที	่อย่�งกรงุย่�งกุง้เมอืงหลวงเก่�เป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศ	
และเป็นเขตอตุส�หกรรมแต่มไีฟฟ้�ใช้เพยีง	3-4	ชัว่โมงในแต่ละวันเท่�นัน้	
จึงทำ�ให้บรรด�โรงง�น	 และธุรกิจในย่�งกุ้งต้องพึ่งตนเองด้วยก�รห�	
เครื่องปั่นไฟฟ้�ม�ใช้เอง	ซึ่งทำ�ให้เกิดปัญห�อื่นต�มม�อย่�งร�ค�นำ้�มัน
ที่สูงขึ้นกว่�สองเท่�	 จึงมีแนวโน้มที่ธุรกิจในนิคมอุตส�หกรรมจะต้อง					
ปิดลง	 ในขณะที่เมืองเนปิดอว์ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของเมียนม�ร์ 
มีไฟฟ้�ใช้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 โดยต�มถนนหนท�ง	 ตลอดจนอ�ค�ร 
ของกระทรวงและหน่วยง�นต่�งๆ	 ของรัฐมีไฟฟ้�ประดับประด�อย่�ง
สว่�งไสวตลอดทั้งคืน	
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	 จ�กก�รขย�ยตัวของระบบเศรษฐกิจเมียนม�ร์แต่ข�ดแคลนไฟฟ้�	
ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�	รฐับ�ลเมยีนม�ร์ได้เพิม่ก�รผลติกระแส
ไฟฟ้�ในประเทศม�กขึ้น	 จ�กโรงไฟฟ้�พลังนำ้�กังหันก๊�ซ	 กังหันไอนำ้�	 
และโรงไฟฟ้�ที่ใช้นำ้�มันดีเซล	 และในระยะก�รพัฒน�โรงไฟฟ้�พลังนำ้� 
แม้จะมีต้นทุนก�รผลิตสูง	 และใช้ระยะเวล�ในก�รก่อสร้�งย�วน�นกว่� 
ก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�แบบกังหันก๊�ซและโรงไฟฟ้�แบบพลังคว�มร้อน
ร่วม	 แต่ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รใช้ภ�ยใน
ประเทศ	และเพื่อก�รส่งออกไปข�ยยังประเทศเพื่อนบ้�นได้ดีกว่�

ระบบโทรคมนาคม
	 หลังจ�กท่ีรัฐบ�ลเมียนม�ร์มีนโยบ�ยเปิดประเทศ	 ก็ได้พย�ย�มเริ่ม
ดำ�เนินก�รปฏิรูปประเทศในหล�ยด้�น	 รวมท้ังด้�นโทรคมน�คมที่ถูก
ควบคุมปิดกั้นอย่�งเข้มงวดม�อย่�งย�วน�น	 แม้จะมีก�รให้บริก�ร
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในประเทศ	 แต่ก็มีข้อจำ�กัดม�กในเรื่อง
ของม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ต	คว�มล่�ช้�ในก�รเชื่อมต่อของ
ระบบอินเทอร์เน็ต	 ข�ดจุดให้บริก�รระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพ�ะใน 
เมืองใหญ่	 และมีอัตร�ค่�บริก�รที่สูง	 จนกล�ยเป็นก�รกีดกันไม่ให้
ประช�ชนทั่วไปใช้บริก�รได้	 ผู้ให้บริก�รก็มีเพียงร�ยเดียว	 คือ	 บริษัท
ไปรษณีย์และโทรคมน�คมแห่งประเทศเมียนม�ร์	(MPT)	อันเป็นบริษัท
ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของรัฐบ�ลนั่นเอง	
	 ส่วนโทรศัพท์มือถอื	พบว่�ในปี	พ.ศ.	2551	มปีระช�ชนใช้เพิม่ขึน้เป็น	
214,200	หม�ยเลข	คดิเป็นร้อยละ	0.4	ของประช�กรท้ังหมด	ถือว่�เป็น
สดัส่วนทีต่ำ�่ม�กเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศในกลุม่	CLMV	เช่น	กมัพชู�	
มีร้อยละ	18	และเวียดน�ม	มีร้อยละ	27
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	 อินเทอร์เน็ตมีสองหน่วยง�นหลัก	ได้แก่	กระทรวงโทรคมน�คมและ
ไปรษณย์ี	(MPT)	และ	Myanmar	Teleport	ทัง้นีเ้ป็นเพร�ะอนิเทอร์เน็ต
ในเมียนม�ร์มีร�ค�แพงแต่มีคว�มเร็วตำ่�	 รวมทั้งมีก�รตรวจสอบผู้ต้อง
สงสัยท�งก�รเมืองจ�กรัฐบ�ลเมียนม�ร์	 และสั่งปิดกั้นก�รเข้�เว็บไซต	์
ต่�งช�ตินอกเครือข่�ยเมียนม�ร์ด้วย	 ซึ่งด้วยข้อจำ�กัดเหล่�นี้ทำ�ให้มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตค่อนข้�งตำ่�	 โดยพบว่�ในปี	พ.ศ.	 2550	มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพียง	40,000	คน	หรือคิดเป็นอัตร�ส่วน	1:1,000	คน	เท่�นั้น	ในขณะที่
เวียดน�มมีอัตร�ส่วนผู้ใช้ม�กท่ีสุดในกลุ่ม	 CLMV	 คือ	 205:1,000	 คน	
รองลงม�คือ	ล�ว	มี	17:1,000	คน	และประเทศกัมพูช�	5:1,000	คน	 
ดังนั้นระบบโทรคมน�คมของเมียนม�ร์จึงยังไม่พัฒน�เท่�ที่ควร	 
แม้เมยีนม�ร์จะมเีครอืข่�ย	3G	ในระบบ	W-CDMA	ใช้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2551	
แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ในกิจก�รทห�ร	 และในกลุ่มเศรษฐีท่ีมีกำ�ลังทรัพย์ 
ม�กพอ	เนื่องจ�กโทรศัพท์มีร�ค�สูงม�ก	
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	 นอกจ�กนี้ร�ค�	Sim	Card	ของโทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งเลขหม�ยใน
เดือนพฤษภ�คม	พ.ศ.	2554	อยู่ที่ร�ค�ประม�ณ	500	เหรียญสหรัฐ[12]	

และเลขหม�ยโทรศัพท์ยังถูกควบคุมโดยรัฐ	 ซึ่งคว�มต้องก�รของ
ประช�ชนสะท้อนจ�กก�รบริก�รติดต้ังส�ยส่งโทรคมน�คมจ�ก	447,097	
ส�ย	ในปี	พ.ศ.	2548	เพิ่มขึ้นเป็น	503,900	ส�ยในปี	พ.ศ.	2550
	 เม่ือก�รสือ่ส�รทีไ่ม่พฒัน�	รัฐบ�ลเมยีนม�ร์เหน็ว่�เป็นอปุสรรคสำ�คญั
ต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 จึงได้แก้ไขกฎหม�ยที่เอื้อต่อก�รลงทุนจ�ก 
ต่�งช�ติ	(Foreign	Direct	Investment	Law)	เพื่อเป็นก�รกระตุ้นก�ร
ลงทุนจ�กนักลงทุนต่�งช�ติ	 จึงกำ�หนดให้นักลงทุนต่�งช�ติถือหุ้นได้ถึง
ร้อยละ	 50	 ในกิจก�รร่วมทุนกับหุ้นส่วนท้องถ่ิน	 โดยตัดเรื่องเงินลงทุน 
ขั้นตำ่�ที่ร่�งกฎหม�ยฉบับก่อนกำ�หนดสำ�หรับนักลงทุนต่�งช�ติไว้ท่ี	 
5	ล้�นเหรยีญสหรฐั	ก�รดำ�เนินก�รปฏิรูประบบโทรคมน�คมในเมยีนม�ร์
เป็นหนึ่งในกิจก�รที่รัฐบ�ลเมียนม�ร์เร่งปฏิรูป	 และมีนโยบ�ยเชิญชวน
นกัลงทนุจ�กต่�งประเทศให้เข้�ม�ร่วมทนุกบัหุน้ส่วนท้องถ่ิน	ท้ังสือ่ของ
ท�งก�รเมียนม�ร์ได้ร�ยง�นว่�	 บริษัทไปรษณีย์และโทรคมน�คมแห่ง
ประเทศเมยีนม�ร์	(MPT)	ได้ว�งแผนทีจ่ะแปรรปูกจิก�รให้แก่ผูใ้ห้บรกิ�ร
เอกชน	4	ร�ย	โดยในกระบวนก�รแปรรูปนั้น	MPT	จะถูกยุบและจัดตั้ง
เป็นบริษัท	ใหม่ชื่อ	เมียนม�ร์เทเลคอม	ที่จะดำ�เนินก�รโดยไม่รับทุนจ�ก
รฐัอกีต่อไป	ส่วน	3	บรษิทัทีเ่หลอืจะเป็นนกัลงทนุภ�คเอกชนในประเทศ	
1	 ร�ย	 และนักลงทุนจ�กต่�งประเทศอีก	 2	 ร�ย	 ซึ่งรัฐจะจัดให้มีก�ร
ประมูลขึ้น	 โดยผู้ชนะก�รประมูลนั้นจะต้องพร้อมเริ่มให้บริก�รท�ง
โทรคมน�คมภ�ยในปี	 พ.ศ.	 2556	 สำ�หรับเป้�หม�ยของก�รแปรรูป
กิจก�ร	 และเปิดให้นักลงทุนต่�งช�ติท่ีมีคว�มพร้อมเข้�ม�ร่วม 
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บริห�รจัดก�รระบบโทรคมน�คมในประเทศก็คือ	 ก�รเพิ่มปริม�ณ 
ผู้ใช้ง�นโทรคมน�คม	 ให้มีผู ้ใช้บริก�รโทรคมน�คมเป็นร้อยละ	 80	 
ภ�ยในปี	พ.ศ.	2559	จ�กเดมิมปีระช�ชนช�วเมยีนม�ร์ทีม่โีทรศพัท์บ้�น
หรือโทรศัพท์มือถือใช้ง�นเพียง	3	ล้�นคน	หรือร้อยละ	5.6	จ�กจำ�นวน
ประช�กรทั้งหมด	
	 นอกจ�กกระบวนก�รแปรรูปบริษัทผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมแล้ว	
รฐับ�ลเมยีนม�ร์ยงัมแีผนทีจ่ะร่�งกฎหม�ยโทรคมน�คมของประเทศขึน้
ใหม่	 เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของระบบโทรคมน�คมในประเทศ	 
ก�รเข้�ม�ของนักลงทุนต่�งช�ติ	 รวมไปถึงก�รก้�วเข้�สู ่ก�รเป็น
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เชยีนท่ีหล�ยประเทศพฒัน�โทรคมน�คมก้�วหน้�
พอๆ	กับประเทศอุตส�หกรรม

 1.1.9 ระบบสาธารณสุข

	 เมื่อ	50	ปีที่ผ่�นม�องค์ก�รอน�มัยโลก	(World	Health	Organiza-
tion:	WHO)	 ได้จัดอันดับระบบส�ธ�รณสุข	 ซ่ึงเมียนม�ร์เป็นประเทศ
สดุท้�ยจ�ก	190	ประเทศ	ซึง่องค์ก�รอน�มยัโลกเรียกว่�	“ประสทิธภิ�พ
ของระบบสุขภ�พโดยรวม”	เมียนม�ร์ใช้งบประม�ณในก�รดูแลสุขภ�พ
และคว�มย�กจนเพียงร้อยละ	2	ของ	GDP	ซึง่เป็นจำ�นวนเงินที่น้อยม�ก
ของรัฐบ�ลในก�รใช้จ่�ยดูแลด้�นก�รส�ธ�รณสุขของสหภ�พเมียนม�ร์	
และม�ถึงปัจจุบันก�รดูแลสุขภ�พในเมียนม�ร์ก็ยังมีปัญห�ในก�รให้
บริก�รแก่ประช�ชน	ซึง่ต�มหลกัก�รของก�รปกครองประเทศสงัคมนยิม
ต�มแบบอุดมก�รณ์ของสหภ�พเมียนม�ร์	 ประช�ชนในประเทศทุกคน
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จะได้รับก�รรักษ�พย�บ�ลแบบให้เปล่�	 แต่เมื่อนำ�ม�เปรียบเทียบกับ		
งบประม�ณที่กระทรวงส�ธ�รณสุขได้รับและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกใน
ก�รรักษ�พย�บ�ลและอน�มัย	 ซึ่งสหภ�พเมียนม�ร์มีอยู่ไม่เพียงพอกับ
คว�มต้องก�รของประช�ชน	ทั้งนี้รัฐบ�ลสหภ�พเมียนม�ร์ยังมีโครงก�ร
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	 เช่น	 อหิว�ตกโรค	 ม�ล�เรีย	 วัณโรค	 
โรคท�งเดินอ�ห�ร	โรคเรื้อน	โรคเท้�ช้�ง	โรคเอดส์	เป็นต้น	แต่อย่�งไร
ก็ต�มเนื่องจ�กรัฐบ�ลมีงบประม�ณอันจำ�กัด	จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้อง
ขอคว�มช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศและองค์ก�รอน�มัยโลก	 แต่รัฐบ�ล
สหภ�พเมียนม�ร์ก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับคว�มช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศ	
ก�รบรกิ�รส�ธ�รณปูโภคนบัตัง้แต่ก�รเปลีย่นแปลงก�รปกครองออกม�
สูร่ะบบสังคมนิยม	รัฐบ�ลสหภ�พเมยีนม�ร์ได้ยดึกจิก�รของช�วต่�งช�ติ
ม�เป็นของรัฐ	 และเข้�ดำ�เนินก�รเองต�มคว�มต้องก�รของประช�ชน	
ประช�ชนที่ว ่�งง�นในเมืองต่�งออกไปทำ�ง�นต�มชนบทม�กขึ้น	

สภาพภายในโรงพยาบาลเมียนมาร์
ที่มา:  salweennews.org
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นอกจ�กนี้รัฐบ�ลสหภ�พเมียนม�ร์ยังได้จัดสรรเงินเพื่อพัฒน�ด้�น
ส�ธ�รณูปโภค	 และสุข�ภิบ�ลในชนบทให้ทัดเทียมกับในเมือง	 เพ่ือ							
ลดช่องว่�งคว�มแตกต่�งกันระหว่�งคนในเมืองกับคนในชนบท	 และ					
ยังต้องก�รให้ประช�ชนที่อยู่ในชนบทไม่เข้�ม�ห�ง�นทำ�ในตัวเมือง
	 ในปี	พ.ศ.	2556	ก�รดูแลสุขภ�พช�วเมียนม�ร์ยังไม่ต่�งกับเมื่อ	50	
ปีที่ผ่�นม�	 ทำ�ให้รัฐบ�ลได้อนุมัติงบประม�ณ	 ซึ่งได้มีก�รกำ�หนดไว้ถึง	
450,000,000	 ดอลล่�ร์สหรัฐในก�รใช้จ่�ยด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล	 
โดยส่วนใหญ่จะได้รับก�รจัดสรรให้กับย�	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะ
จัดให้มีย�แห่งช�ติขย�ยไปยังโรงพย�บ�ลของรัฐต�มแผนที่ได้ประก�ศ
จะเพ่ิมก�รใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�จ�ก	 0.20	 ดอลล่�ร์สหรัฐต่อคนต่อปี	 
เป็น	2	ดอลล่�ร์สหรัฐต่อคนต่อปี	และอีกสองปีข้�งหน้�สำ�หรับบัญชีย�
จะมีงบประม�ณถึง	 125	 ล้�นดอลล�ร์	 ซึ่งหม�ยถึงร้อยละ	 27.4	 ของ													
งบประม�ณด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลในปี	พ.ศ.	2555-2556	(ค.ศ.2012-
2013)	 และได้แบ่งส่วนหนึ่งของงบประม�ณที่จะใช้ในก�รเพิ่มจำ�นวน 
แพทย์จ�กโรงเรียนแพทย์ในท้องถิ่น	รวมถึงโครงก�รริเริ่มอื่นๆ	ที่นำ�ไปสู่
ก�รปรับปรุงระบบก�รแพทย์ของประเทศ	แม้ว่�รัฐบ�ลเมียนม�ร์มีก�ร
เพิม่ก�รใช้จ่�ยในก�รดูแลสขุภ�พในปี	พ.ศ.	2556	ด้�นก�รรกัษ�พย�บ�ล
ทีร้่อยละ	3.9	ของงบประม�ณทัง้หมดของประเทศ	แนวโน้มของเงินรวม
ทั้งหมดท่ีจัดสรรให้กับก�รดูแลสุขภ�พเพิ่มขึ้น	 แต่ในขณะเดียวกัน 
เมียนม�ร์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ตำ่�สุดของโลกในแง ่
ของก�รดูแลระบบสุขภ�พ	 ซึ่งจ�กก�รเปรียบเทียบก�รใช้จ่�ยของ
ประเทศแล้ว	 งบประม�ณท�งทห�รยังคงสูง	 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 20.1	 
ของงบประม�ณทั้งหมดของประเทศ	
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	 จ�กร�ยง�นของสำ�นักข่�วรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่�	 เมียนม�ร์เป็น
ประเทศเดยีวในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีใ่ช้จ่�ยในก�รพัฒน�ท�งทห�ร
ทีส่งูกว่�ก�รใช้จ่�ยรวมในก�รดูแลสขุภ�พและก�รศึกษ�	แม้ว่�ประช�กร
ส่วนใหญ่ของเมียนม�ร์ท่ีอ�ศัยอยู่ในพื้นท่ีชนบทจะได้รับบริก�รสุขภ�พ	
แต่ระบบก�รดูแลสุขภ�พส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ 
และในเมือง	จ�กร�ยง�นประจำ�ปี	พ.ศ.	2555	ที่เผยแพร่โดยกระทรวง
ส�ธ�รณสุขของเมียนม�ร์	 ศูนย์สุขภ�พในชนบทได้เพ่ิมขึ้นเพียง	
1,337-1,565	แห่ง	ตั้งแต่	พ.ศ.	2531-2555	 (ค.ศ.1988	 -2012)	และ
ศูนย์เหล่�นี้ข�ดอุปกรณ์พื้นฐ�น	เช่น	ย�	และอุปกรณ์	ผู้ป่วยที่มีเงื่อนไข
ท�งก�รแพทย์ทีซั่บซ้อนต้องเดินท�งบ่อยและไกล	มโีรงพย�บ�ลไม่กีแ่ห่ง
ที่จะส�ม�รถให้ก�รรักษ�กรณีเกิดก�รเจ็บป่วยที่ซับซ้อน
	 แม้จะมีก�รลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภ�คก�รดูแลสุขภ�พของเมียนม�ร์	 
แต่มข้ีอสังเกตว่�	ก�รได้รบังบประม�ณแล้วมคีว�มท้�ท�ยหล�ยประก�ร	
ตั้งแต่ต้องมีกระบวนก�รตรวจสอบเงินที่เกิดจ�กก�รทุจริต	ทั้งก�รสร้�ง
ระบบก�รดูแลสุขภ�พของเมียนม�ร์ก็ข�ดตัวชี้วัดสุขภ�พที่น่�เชื่อถือ	 
มีข้อจำ�กัดในก�รจัดกิจกรรมด้�นสุขภ�พในเมียนม�ร์	 และมีคว�มย�ก 
ในก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่�งถกูต้องเพือ่นำ�เสนอ	จึงกล�ยเป็นปัญห�ท่ี
ท้�ท�ยม�กที่สุดของก�รดูแลสุขภ�พในประเทศ	 เพร�ะข�ดข้อมูลที่ 
น่�เชื่อถือในก�รส่งมอบก�รดูแลสุขภ�พและก�รลงทุน
	 ในก�รสร้�งระบบก�รดแูลสขุภ�พของประช�ชนเป็นวธีิก�รเชิงกลยทุธ์	
ทั้งก�รเพิ่มก�รใช้จ่�ยของรัฐบ�ลจะต้องดำ�เนินก�รเพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของคลินิกสุขภ�พที่ข�ดแคลนในชนบทและโรงพย�บ�ล	 
ก�รป้องกันก�รทุจริตก็เป็นสิ่งที่จำ�เป็น	 เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รใช้จ่�ยที ่
เพ่ิมขึ้นในก�รดูแลสุขภ�พนั้นถึงเป้�หม�ยท่ีอยู่ไว้	 โดยไม่ต้องอ�ศัยก�ร
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ตรวจสอบที่ดีขึ้น	 หรือก�รกำ�กับดูแลในระดับท้องถิ่นที่มีคนอยู่ไม่กี่คน 
คำ้�ประกันว่�เงินท่ีจัดสรรให้กับก�รดูแลสุขภ�พจะถูกนำ�ม�ใช้ได้ต�ม 
เป้�หม�ยโดยวิธีที่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้	 สุดท้�ย 
เป็นส่ิงจำ�เป็นเพ่ือคว�มเข้�ใจท่ีดีข้ึน	 คือ	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีกว�่	
และก�รร�ยง�นก็เป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อผลของข้อมูลที่ถูกต้องของอัตร� 
ก�รเกิดโรค	 ผลลัพธ์ของก�รดูแลสุขภ�พในปัจจุบันและข้อจำ�กัดของ
คลินิกและโรงพย�บ�ลในท้องถิ่น	ซึ่งจำ�เป็นต้องนำ�ผลไปกำ�หนดทิศท�ง
และนโยบ�ยที่ถูกต้อง

 1.1.10 ระบบการศึกษา

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(Ministry	of	Education)	ของเมียนม�ร์	เป็น
ผู้รับผิดชอบก�รบริห�รก�รศึกษ�ของประเทศ	มี	 6	หน่วยง�นในสังกัด	
คือ	 สำ�นักง�นอัตร�กำ�ลังคน	 (Office	 Staff)	 สำ�นักง�นอุดมศึกษ�	 
(Department	 of	 Higher	 Education)	 สำ�นักง�นก�รศึกษ�พื้นฐ�น	
(Department	of	Basic	 Education)	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รภ�ษ� 
เมียนม�ร์	 (Department	 of	Myanmar	 Language	 Commission)	
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รสอบของเมียนม�ร์	 (Department	 of	
Myanmar	Board	of	Examinations)	และสำ�นกัง�นก�รวจัิยก�รศึกษ�
เมียนม�ร์	(Myanmar	Education	Research	Bureau)	
 
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้
	 •	 ประถมศึกษ�	5	ปี	(อนุบ�ล	1	ปี	และประถม	4	ปี)



66

	 •	 มัธยมศึกษ�ตอนต้น	4	ปี
	 •	 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	2	ปี
	 สำ�นกัง�นอดุมศกึษ�	(Departments	of	Higher	Education)	ได้จัด
ระบบง�น	 โดยแบ่งคว�มรับผิดชอบย่อยออกเป็น	 2	 หน่วยง�นต�ม
ภูมิประเทศ	 คือ	 ภ�คเหนือของประเทศ	 (Upper	Myanmar)	 ตั้งอยู่ที่
มัณฑะเลย์	และภ�คใต้ของประเทศ	(Lower	Myanmar)	ตั้งอยู่ที่ย่�งกุ้ง
มสีถ�บนัก�รศึกษ�ในระดับอุดมศกึษ�	174	แห่ง	ส่วนใหญ่อยูภ่�ยใต้ก�ร
ดแูลของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	โดยกระจกุตัวอยู่ในรฐั	2	รฐั	คอื	มณัฑะเลย์	
(37	แห่ง)	และย่�งกุ้ง	(35	แห่ง)	นอกจ�กนี้	ยังอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล
ของกระทรวงอื่นด้วย	เช่น	โรงเรียนแพทย์	(Medical	Schools)	จะอยู่
ภ�ยใต้ก�รดูแลของกระทรวงส�ธ�รณสุข	 และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลย	ี
(Technological	 Universities)	 ภ�ยใต้กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี	เป็นต้น
	 สำ�นักง�นก�รศึกษ�พืน้ฐ�นของเมยีนม�ร์เป็นหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบ
เกี่ยวกับก�รว�งนโยบ�ยและบริห�รก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�	
มัธยมศึกษ�	 รวมท้ังก�รฝึกหัดครู	 แต่เดิมนั้นเป็นระบบบริห�รซึ่งรวม
อำ�น�จไว้ที่ศูนย์กล�ง	 ต่อม�ได้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รออกไป		
สู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่�งๆ	 โดยมีหัวหน้�ส่วนก�รศึกษ�นั้นๆ	 เป็น										
ผู้ควบคุมดูแลและประส�นง�น	 รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้�นงบประม�ณของ
ทุกโรงเรียน	 โดยนักเรียนจะเสียค่�เล่�เรียนเฉพ�ะในระดับมัธยมศึกษ�
ตอนปล�ยเท่�นั้น
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	 ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นของเมียนม�ร์	 พย�ย�มที่จะจัดให้
ครอบคลมุทกุพืน้ทีข่องประเทศ	แต่ยงัมปัีญห�ท่ีไม่ส�ม�รถจัดห�อ�ค�ร
สถ�นที	่วัสด	ุและอปุกรณ์ให้แก่โรงเรยีนในบ�งท้องทีไ่ด้	รฐับ�ลเมยีนม�ร์
ได้ตั้งเป้�หม�ยที่จะให้มีโรงเรียนอย่�งน้อยหนึ่งแห่งในทุกหมู่บ้�น
	 สำ�นักก�รเทคโนโลยีเกษตรและอ�ชีวศึกษ�	 เป็นหน่วยง�นท่ีดูแล
จัดก�รศึกษ�ด้�นเกษตรกรรม	 พณิชยกรรม	 วิศวกรรมเครื่องกล												
ก�รประมง	คหกรรม	และก�รฝึกหัดครูท�งด้�นช่�งเทคนิค	
	 สำ�นักง�นอุดมศึกษ�ทำ�หน้�ท่ีว�งแผนนโยบ�ยและดำ�เนินก�รด้�น
อุดมศึกษ�ของประเทศ	 จัดก�รศึกษ�ในรูปแบบของมห�วิทย�ลัยใน	 
3	 เมืองสำ�คัญ	 คือ	 มห�วิทย�ลัยย่�งกุ้ง	 มัณฑะเลย์	 และเม�ะลำ�ไย	
นอกจ�กนี้	 ยังมีสถ�บันเทคโนโลยีที่จัดก�รศึกษ�วิช�ชีพระดับสูง	 
ใช้เวล�ในก�รศึกษ�	4-6	ปี	ต�มลักษณะวิช�อีกด้วย	ก�รเรียนก�รสอน
มีทั้งเต็มเวล�และนอกเวล�	 ท้ังหลักสูตรระยะส้ันและระยะย�ว	 เพื่อ
รองรับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นในสภ�พเศรษฐกิจและสังคม 
ของเมียนม�ร์ที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง
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	 	เมียนม�ร์เป็นประเทศเก่�แก่	 มีระบบกฎหม�ยที่วิวัฒน�ก�รม�จ�ก
ขนบธรรมเนยีมจ�รตีประเพณทีีเ่รยีกว่�	“Dammathat”	โดยเป็นระบบ
กฎหม�ยที่ผู้พิพ�กษ�ตัดสินอรรถคดีเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 โดยใช้จ�รีต
ประเพณทีีส่ัง่สมม�ช้�น�นพจิ�รณ�คดี	ซึง่จ�รีตประเพณเีหล่�นีป้ระกอบ
ด้วย	หลักกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	กฎหม�ยครอบครัวและมรดก	ซึ่งผู้
พิพ�กษ�ยึดหลักสิทธิที่เท่�เทียมกัน	(Egalitarian	Rights)	ในก�รตัดสิน
คด	ีกฎหม�ยเมียนม�ร์มวีวิฒัน�ก�รม�จ�กอกีหลกัทีเ่รียกว่�	“Phyahton” 
ซึง่เป็นคำ�ตดัสินของศ�ลยตุธิรรม	และศ�ลแห่งพระเจ้�แผ่นดินทีร่วบรวม
สืบเนื่องกันม�	ซึ่งในปัจจุบันเปรียบได้กับร�ยง�นคำ�ตัดสินของศ�ลฎีก�	
(Law	Reports	of	Supreme	Court)	แต่ในขณะเดียวกนัระบบกฎหม�ย
ของเมียนม�ร์ก็ได้รับอิทธิพลม�จ�กประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็น
อ�ณ�นิคม	 ซึ่งระบบกฎหม�ยของอังกฤษเป็นระบบกฎหม�ยจ�รีต
ประเพณ	ี(Common	Law)	ทีไ่ม่ถงึกบัเน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งเอกชน
กับฝ่�ยเจ้�หน้�ที่หรือหน่วยง�นรัฐ	 โดยถือว่�ท้ังสองฝ่�ยอยู่ภ�ยใต ้
กฎเกณฑ์ท�งกฎหม�ยเดียวกัน	 เมียนม�ร์ได้นำ�กฎหม�ยอังกฤษม�ใช้	 
เช่น	กฎหม�ยบริษัท	กฎหม�ยแรงง�น	กฎหม�ยลิขสิทธิ์	และกฎหม�ย
ประกันสังคม	 ฯลฯ	 จึงทำ�ให้ดูเสมือนว่�มีกฎหม�ยที่เป็นส�กลและ 
ทันสมัยกว่�ประเทศอื่นๆ	อย่�งกฎหม�ยประกันสังคมมีใช้ก่อนประเทศ 
ไทย	จ�กระบบกฎหม�ยที่มีเอกลักษณ์	 เนื่องจ�กเป็นก�รผสมผส�นกัน
ระหว่�งจ�รีตแบบเมียนม�ร์กับแบบอังกฤษ	 และกฎหม�ยใหม่ของ 
เมียนม�ร์ต�มแต่ละยุคทำ�ให้มีวิวัฒน�ก�รที่ต้องปรับเปลี่ยนต�มสภ�พ

 1.1.11 ระบบกฎหมาย
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ก�รเมือง	 ซึ่งดูได้จ�กประเทศเมียนม�ร์เมื่อได้รับเอกร�ชได้มีก�รจัดตั้ง
ศ�ลฎกี�	(Supreme	Court)	และศ�ลสงู	(High	Court)	และศ�ลช้ันอืน่ๆ	
ขึ้นม�ต�มพระร�ชบัญญัติตุล�ก�รแห่งสหภ�พในปี	 2491	 (Union	 
Judiciary	 Act	 of	 1948)	 ต่อม�ในปี	 2505	 สภ�แห่งก�รปฏิวัติ	 
(Revolutionary	Council)	ได้ยึดอำ�น�จของประเทศ	และเปลี่ยนแปลง
ก�รปกครอง	รวมถึงระบบศ�ลและกระบวนก�รยุติธรรมไปเป็นระบอบ
สังคมนิยม	 สภ�แห่งก�รปฏิวัติได้ล้มล้�งศ�ลฎีก�และศ�ลสูง	 และได้มี
ก�รจัดตั้งศ�ลหัวหน้�คณะปฏิวัติ	(Chief	Court)	ขึ้นม�แทน
	 ส่วนระบบศ�ลของเมยีนม�ร์ในปัจจุบัน	กฎหม�ยว่�ด้วยตลุ�ก�รแห่ง
สหภ�พปี	 พ.ศ.	 2553	 ได้ออกม�รับรองระบบศ�ลภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ 
ก�รปกครองแห่งสหภ�พเมยีนม�ร์ปี	 พ.ศ.	 2551	 โดยดำ�เนนิง�นภ�ยใต้ 
หลักก�รดงัต่อไปนี	้(ม�ตร�	3	ของกฎหม�ยว่�ด้วยตลุ�ก�รแห่งสหภ�พปี	
2553)

 1. ศาลฎีกา	(Supreme	Court	of	the	Union)	เป็นศ�ลสูงสุด	ที่
มลีำ�ดบัคว�มสำ�คญัและอำ�น�จเหนอืกว่�ศ�ลสงูในเขตก�รปกครองหรือ
ศ�ลสูงในรัฐต่�งๆ	ที่ประกอบไปด้วยศ�ลต่�งๆ	ต�มลำ�ดับขั้นดังต่อไปนี้	
	 1)		 ศ�ลฎีก�แห่งสหภ�พเมียนม�ร์	(The	Supreme	Court	of		
	 	 the	Union	of	Myanmar)	
	 2)	 ศ�ลสงูแห่งสหภ�พเมยีนม�ร์	หรอืศ�ลสงูแห่งรฐั	(The	High
	 	 Court	of	the	Region	or	the	State)
	 3)	 ศ�ลในเขตปกครองตนเอง	(Court	of	Self-Administered
	 		 Division)
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	 4)	 ศ�ลในพื้นที่ปกครองตนเอง	
	 	 (Court	of	Self-Administered	Zone)
	 5)	 ศ�ลแขวง	(District	Courts)	
	 6)	 ศ�ลจังหวัด	(Township	Courts)	
	 7)	 ศ�ลอื่นๆ	ที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ย	(Other	Courts	estab-
	 	 lished	by	Law)	เช่น	ศ�ลคดีเด็กและเย�วชน	(Juvenile		
	 	 Courts)	ศ�ลคดีท้องถิ่น	(Courts	to	try	municipal	of	 	
	 	 fences)	และศ�ลคดจีร�จร	(Courts	to	try	traffic	offences)
 2. ศาลทหาร	(Court	Martial)	ศ�ลทห�รก่อต้ังโดยรฐัธรรมนญูแห่ง
สหภ�พเมียนม�ร์	เพ่ือพจิ�รณ�คดีทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยกองกำ�ลงัปกป้อง
แผ่นดิน	 ซึ่งศ�ลอื่นไม่ส�ม�รถมีเขตอำ�น�จศ�ลเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ทห�รได้	
 3. ศาลรัฐธรรมนูญ	(Constitutional	Tribunal	of	The	Union)

 1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ  
       แห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ก�รเมอืงและคว�มม่ันคงระหว่�งไทยกบัเมยีนม�ร์มคีว�มสมัพนัธ์ใน
ระดับที่น่�พอใจทั้งในภ�พรวม	 ก�รเมือง	 คว�มมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และ
คว�มร่วมมือ	 มีคว�มใกล้ชิดและก�รติดต่อสัมพันธ์กันในทุกระดับ 
โดยเฉพ�ะในระดับประช�ชน	ไทยมีบทบ�ทที่แข็งขันและสร้�งสรรค์ต่อ
พฒัน�ก�รท�งก�รเมืองในเมียนม�ร์	และได้รับก�รยอมรบัจ�กประช�คม
ระหว่�งประเทศ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่�ประเทศสำ�คัญต่�งๆ	 ได้หันม�ดำ�เนิน
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นโยบ�ยก�รมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนม�ร์	 ซึ่งเป็นหลักก�รและแนวท�ง 
ท่ีไทยและอ�เซียนเรียกร ้องและดำ�เนินก�รม�โดยตลอด	 กลไก 
กำ�กับดูแลคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือในระดับทวิภ�คีที่สำ�คัญ	 คือ	 
คณะกรรม�ธิก�รร่วมไทย–เมียนม�ร์	 (Thailand–Myanmar	 Joint	
Commission	 on	 Bilateral	 Cooperation-JC)	 คณะกรรมก�รเขต 
แดนร่วม	(Joint	Boundary	Committee-JBC)	คณะกรรมก�รช�ยแดน
ส่วนภูมิภ�ค	 (Regional	 Border	 Committee-RBC)	 และก�รประชุม
ภ�ยใต้เรือ่งเฉพ�ะ	เช่น	เรือ่งแรงง�นต่�งด้�ว	และเร่ืองย�เสพติด	เป็นต้น
	 ด้�นเศรษฐกิจ	ไทยเป็นประเทศคู่ค้�อันดับ	1	ของเมียนม�ร์	ในขณะ
ที่เมียนม�ร์เป็นคู่ค้�อันดับที่	 23	ของไทย	 โดยในปี	พ.ศ.2553	มีมูลค่�
ก�รค้�ระหว่�งประเทศรวม	 4,886	 ล้�นเหรียญสหรัฐ	 โดยไทยข�ด
ดลุก�รค้�มลูค่�	741	ล้�นเหรยีญสหรฐั	อนัมปัีจจัยหลกัม�จ�กก�รท่ีไทย
รับซื้อก๊�ซธรรมช�ติจ�กเมียนม�ร์	
	 นอกจ�กน้ีด้�นสงัคมและวฒันธรรมได้มกี�รส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์กนั
ทั้งภ�ครัฐ	 โดยกระทรวงก�รต่�งประเทศได้อัญเชิญผ้�พระกฐิน
พระร�ชท�น	 ไปทอดถว�ยยังวัดในเมียนม�ร์เป็นประจำ�ทุกปี	 และ
กระทรวงก�รต่�งประเทศร่วมกับมห�วิทย�ลัยนเรศวรจัดทำ�โครงก�ร 
ฝึกอบรมล่�มภ�ษ�ไทย-เมียนม�ร์ให้แก่เจ้�หน้�ทีแ่ละบคุล�กรไทย	และ
ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รเรื่องคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งไทยกับ 
เมยีนม�ร์	ในส่วนของสม�คมไทย–เมยีนม�ร์เพือ่มติรภ�พได้นำ�นกัศึกษ�
เมียนม�ร์ม�เยือนไทยในเดือนพฤศจิก�ยน	 พ.ศ.2553	 ทั้งมีแผนง�นจะ
จัดโครงก�รนำ�แพทย์เมยีนม�ร์ม�ฝึกอบรมทีป่ระเทศไทย	และสนบัสนนุ
ก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์ของเมียนม�ร์ในปี	พ.ศ.2556	ที่ผ่�นม�	
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1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

	 ประเทศเมียนม�ร์ผ่�นก�รปกครองม�หล�ยรูปแบบตั้งแต่ระบบ
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 ระบบเมืองขึ้น	 ระบบเผด็จก�รเต็มรูปแบบอัน
ย�วน�น	และปัจจุบันมีบรรย�ก�ศของก�รปกครองที่มีส่วนร่วมม�กขึ้น	
เปิดให้มีก�รเลือกตั้ง	 แต่ก็ยังคงถูกวิจ�รณ์จ�กสื่อตะวันตกท่ีมองว่�
เป็นก�รจำ�กัดสิทธิก�รแข่งขันท�งก�รเมืองอย่�งเสรี	 ดังที่ปร�กฏใน
รัฐธรรมนูญก�รปกครองของส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ปี	 พ.ศ.	
2551	(Constitution	of	the	Republic	of	the	Union	of	Myanmar	
2008)	 ซึ่งดูได้ตั้งแต่หมวดที่ส�ม	 ว่�ด้วยหัวหน้�รัฐ	 (Head	 of	 State)	 
โดยบอกถึงคว�มสำ�คัญของประธ�น�ธิบดีและรองประธ�น�ธิบดี	
ประธ�น�ธิบดีถือว่�เป็นตำ�แหน่งท่ีมีลำ�ดับอ�วุโสสูงสุดในก�รบริห�ร
ประเทศ	 และในม�ตร�	 59	 นี้เองที่เขียนถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร
ประธ�น�ธิบดีได้	 คือ	 ต้องมีบิด�ม�รด�เป็นช�วเมียนม�ร์โดยกำ�เนิด
เท่�นั้น	 และต้องไม่มีคู่สมรสเป็นช�วต่�งช�ติ	 ซึ่งประเด็นนี้ยังดำ�รงอยู	่
ออง	 ซ�น	 ซูจี	 จึงถูกตัดสิทธ์ทันทีด้วยมีส�มีเป็นช�วอังกฤษ	 และ 
เป็นที่รับรู้กันว่�ออง	ซ�น	ซูจี	 เป็นคู่แข่งที่ทห�รกลัว	ด้วยเหตุที่เธอเป็น
ผู้นำ�พรรคที่ชนะก�รเลือกต้ังอย่�งท่วมท้นในปี	 พ.ศ.	 2531	 แต่รัฐบ�ล
ทห�รในขณะนั้นไม่ยอมรับผลก�รเลือกตั้ง	ทั้งยังกักบริเวณออง	ซ�น	ซูจี	
ซึ่งเป็นผลดีกับออง	 ซ�น	 ซูจี	 ที่ได้รับคว�มเห็นใจจ�กคนทั่วโลก	 และ 
เป็นผลให้ได้รับร�งวัลโนเบล	(Nobel	Prize)	ส�ข�สันติภ�พ	
	 ก�รเมืองก�รปกครองเมียนม�ร์ต ่�งถูกบัญญัติไว ้ในกฎหม�ย
รัฐธรรมนูญที่บอกว่�	เมียนม�ร์ได้แบ่งแยกอำ�น�จก�รปกครองออกเป็น	



73ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

3	ฝ่�ย	คือ	ฝ่�ยนิติบัญญัติ	ฝ่�ยบริห�ร	และฝ่�ยตุล�ก�ร	ซึ่งปร�กฏใน
รัฐธรรมนูญก�รปกครองโดยเรียงลำ�ดับดังนี้	

		 •	 หมวดทีส่ี่	ว่�ด้วยฝ่�ยสภ�นติบิญัญตั	ิ(Legislature)	ทีม่�จ�กก�ร
เลือกตั้ง	 โดยรัฐธรรมนูญกำ�หนดให้รัฐสภ�ของเมียนม�ร์	 (Pyidaungsu	
Hluttaw)	มี	2	สภ�	ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ใช้อำ�น�จนิติบัญญัติ	ประกอบด้วย	
(1)	สภ�ผู้แทนร�ษฎร	(Pyithu	Hluttaw)	หรือ	(House	of	Represen-
tatives)	 และ	 (2)	 วุฒิสภ�	 (Amyotha	 Hluttaw)	 ซึ่งอ�จจะเรียกว่�	 
สภ�ประช�ช�ติ	(House	of	Nationalities)
	 (1)	สภ�ผู้แทนร�ษฎร	 (Pyithu	 Hluttaw)	 ต�มรัฐธรรมนูญม�ตร�	
109	ว่�มสีม�ชกิสภ�ผูแ้ทนได้ไม่เกนิ	440	คน	ซ่ึงจ�กจำ�นวนทัง้หมด	440	
คนนี	้แบ่งเป็นสม�ชกิทีม่�จ�กก�รเลอืกตัง้โดยตรง	จำ�นวน	330	คน	และ
สม�ชิกที่เป็นบุคล�กรในกองทัพท่ีม�จ�กก�รแต่งตั้งโดยผู้บัญช�ก�ร
ทห�รสูงสุด	จำ�นวน	110	คน	หรือ	1	ใน	4	ของสม�ชิกทั้งหมด	มีว�ระ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	5	ปี
	 (2)	วุฒิสภ�	 (Amyotha	 Hluttaw)	 หรือสภ�ประช�ช�ติ	 ต�ม
รฐัธรรมนญูมีได้ไม่เกนิ	224	คน	เป็นสม�ชกิทีม่�จ�กก�รเลอืกต้ังโดยตรง
จ�กแต่ละเขตก�รปกครอง	(Region)	หรือรัฐ	(State)	เขตก�รปกครอง
หรือรัฐละ	 12	 คน	 ปัจจุบันเมียนม�ร์แบ่งออกเป็น	 7	 เขตก�รปกครอง	
และ	 7	 รัฐ	 สม�ชิกวุฒิสภ�ท่ีม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรงจึงมีจำ�นวนถึง	
168	 คน	 และสม�ชิกที่เป็นบุคล�กรในกองทัพที่ม�จ�กก�รแต่งตั้ง 
โดยผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด	จำ�นวน	56	คน	หรือ	1	ใน	4	ของสม�ชิก
ทั้งหมด	
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	 จ�กก�รมีสม�ชิกทห�ร	 1	 ใน	 4	 ของสม�ชิกทั้ง	 2	 สภ�	 จึงถูก 
ตั้งข้อสังเกตว่�เป็นประช�ธิปไตยไม่เต็มใบ

	 •	 หมวดที่ห้า	ว่�ด้วยฝ่�ยบริห�ร	(Executive	The	Union	Gov-
ernment)	หม�ยถงึประธ�น�ธิบดีมอีำ�น�จสงูสดุในก�รปกครองประเทศ	
มอีำ�น�จในก�รแต่งต้ังหรือถอดถอนรัฐมนตรี	มอีำ�น�จใน	ก�รให้อภัยโทษ
และก�รนิรโทษกรรม	รวมทั้งมีอำ�น�จก�รให้คว�มดีคว�มชอบ
	 ในปัจจุบันประเทศเมียนม�ร์มีคณะรัฐมนตรี	 68	 คน	 ประกอบด้วย
รัฐมนตรี	 29	 คนและรัฐมนตรีช่วย	 39	 คน	 โดยส่วนหนึ่งเป็นอดีต										
น�ยทห�รที่ล�ออกม�ลงสมัครเลือกตั้ง

	 •	 หมวดที่หก ว่�ด้วยฝ่�ยตุล�ก�ร	(Judiciary)	ซึ่งมี	3	ศ�ล	ดังนี้
	 1.	 ศ�ลฎีก�	(Supreme	Court	of	the	Union)	เป็นศ�ลสูงสุดที่มี
ลำ�ดับคว�มสำ�คัญและอำ�น�จเหนือกว่�ศ�ลสูงในเขตก�รปกครอง 
หรือศ�ลสูงในรัฐต่�งๆ	ฯลฯ
	 2.	 ศ�ลทห�ร	(Courts-Martial)
	 3.	 ศ�ลรัฐธรรมนูญ	(Constitutional	Tribunal	of	the	Union)
	 4.	 ศ�ลทั้งส�มระบบข้�งต้น	 เป็นศ�ลท่ีออกแบบเพื่อก�รบริห�ร
จัดก�รประเทศ	และแม้ว่�จะมีก�รระบุในม�ตร�	 294	 ว่�ศ�ลฎีก�เป็น
ศ�ลสูงสุดของสหภ�พฯ	 แต่ก็เขียนว่�จะไม่ส่งผลกระทบต่ออำ�น�จของ
ศ�ลทห�รและศ�ลรัฐธรรมนูญ	ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่�ระบบตลุ�ก�รไม่เป็น
อิสระจ�กฝ่�ยบริห�รภ�ยใต้รัฐธรรมนูญนี้
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

2
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2.1 วิสัยทัศน ์

	 มุ ่งสร ้�งให ้ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร ์มี เสรีภ�พและ
ประช�ธิปไตย	 เป็นประเทศท่ียึดม่ันในหลักก�รของสิทธิมนุษยชน	 
คว�มเสมอภ�ค	 และคว�มยุติธรรม	 เชื่อม่ันว่�คว�มร่วมมือและก�ร 
มีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงไปสู่
ประช�ธิปไตยในเมียนม�ร์

ภารกิจ
	 เป็นเครือข่�ยขององค์กรในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกท่ีสนับสนุนและ
รณรงค์ให้เกิดก�รเคลื่อนไหว	 เพื่อประช�ธิปไตยและสิทธิมนุษยชนใน 
เมียนม�ร์	 สร้�งคว�มเข้มแข็งข้ึนจ�กก�รร่วมมือขององค์กรพันธมิตรที่
หล�กหล�ย	 ซึ่งมีทั้งผู้นำ�องค์กรท�งก�รเมืองและภ�คประช�สังคมจ�ก
กลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ	 ท้ังในและและนอกประเทศเมียนม�ร์	 รวมถึงกลุ่ม
องค์กรพันธมิตรจ�กทั่วทั้งภูมิภ�คเพื่อคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2.2 เป้าหมาย

	 •	 ส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประช�ธิปไตย
ในเมียนม�ร์	 และเพื่อสิทธิของกลุ่มช�ติพันธุ์	 รวมทั้งเหล่�องค์กรต่�งๆ	
ในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	
	 •	 ประส�นคว�มร่วมมอืระหว่�งกลุม่ของช�วเมียนม�ร์และองค์กร
พันธมิตรต่�งๆ	 เพื่อรณรงค์ให้เกิดก�รเคลื่อนไหวอย่�งมีส่วนร่วมและ 
มปีระสิทธิภ�พ
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	 •	 สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวท่ีอยู่ต�มแนวช�ยแดนในก�รเข้�ถึง
ข้อมูลข่�วส�ร	และก�รสนับสนุนด้�นต่�งๆ	ในก�รผลิต	สื่อส�รข้อมูลที่
มเีน้ือห�ส�ระครอบคลมุทนักบัสถ�นก�รณ์	รวมทัง้รวบรวมแหล่งเนือ้ห�
ต่�งๆ	สะท้อนจุดยืนและประเด็นสำ�คัญๆ	ของก�รทำ�ง�นกลุ่ม

2.3 ยุทธศาสตร์

 2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเมียนมาร์

	 เมียนม�ร์ภ�ยใต้แผนพัฒน�ประเทศฉบับท่ี	 4	 (2549/2550-	
2553/2554)	 ซึ่งตั้งเป้�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ	 12	 ต่อปี	 
โดยมีเป้�หม�ยหลักในก�รพัฒน�	ดังนี้	คือ	 (1)	 เพื่อขย�ยอุตส�หกรรม
ด้�นก�รเกษตรและอุตส�หกรรมอื่นๆ	 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของ
ก�รเป็นประเทศอุตส�หกรรม	 (2)	 พัฒน�พลังง�นไฟฟ้�และพลังง�น 
ด้�นอื่นๆ	 เพื่อให้สอดรับกับก�รขย�ยตัวด้�นอุตส�หกรรม	 (3)	 ให้ก�ร
สนับสนุนด้�นก�รเกษตร	 ปศุสัตว์	 และก�รประมง	 เพื่อตอบสนอง 
คว�มต้องก�รภ�ยในประเทศให้เพียงพอ	 ตลอดจนเพ่ือก�รส่งออก	 
(4)	เพื่อเร่งรัดผลผลิตด้�นเกษตรกรรมให้ตรงต�มเป้�ที่ว�งไว้	(5)	ขย�ย
พื้นที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้�นก�รเกษตร	 (6)	 เพ่ิมผลผลิต 
ด้�นนำ�้มนัเพือ่ก�รบรโิภคและเครือ่งยนต์	(7)	สนบัสนนุก�รใช้ประโยชน์
ด้�นพลงัง�นทดแทนจ�กพชืพลงัง�น	(8)	สนบัสนนุเพือ่ก�รเพิม่พืน้ทีข่อง
ป่�ไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมช�ติ	 (9)	 ขย�ย
ก�รบริก�รด้�นก�รศึกษ�และส�ธ�รณสขุเพือ่ก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย์	
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(10)	พฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นและเคร่ืองอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รตดิต่อ
เพ่ือก�รพัฒน�ด้�นก�รค้�กับน�น�ประเทศ	 (11)	 พัฒน�โครงสร้�งพื้น
ฐ�นอย่�งต่อเนือ่ง	(12)	พฒัน�เขตพฒัน�พเิศษ	(Special	Development	
Zone)	 ให้บรรลุเป้�ประสงค์	 (13)	 พัฒน�พื้นท่ีบริเวณช�ยแดนอย่�ง 
ต่อเนื่อง	(14)	พัฒน�พื้นที่ชนบทอย่�งต่อเนื่อง	(15)	ยกระดับประช�ชน
ให้พ้นจ�กคว�มย�กจน	 (16)	 พัฒน�พื้นฐ�นที่แข็งแกร่งของระบบ
เศรษฐกิจและก�รเงิน	 โดยสรุปจะเห็นชัดเจนว่�ทิศท�งก�รพัฒน�ของ
เมียนม�ร์นั้นมุ่งเน้นด้�นเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ	โดยเฉพ�ะด้�นก�รเกษตร
ซึง่ถอืว่�เป็นหวัใจของภ�คเศรษฐกจิเมยีนม�ร์	อย่�งไรกต็�ม	เมยีนม�ร์มี
แผนท่ีจะพัฒน�ก�รเกษตรให้ก้�วหน้�ด้วยก�รเพิ่มเนื้อที่ก�รเพ�ะปลูก	
ก�รปรับปรุงระบบชลประท�น	ก�รปรับปรุงพันธุ์พืช	ตลอดจนก�รดูแล
เรื่องก�รใช้ปุ ๋ยและส�รเคมีต่�งๆ	 ก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตรนี้เพื่อ 
ก�รเพิ่มพูนของผลผลิตให้เพียงพอต่อก�รบริโภคของประช�ชนใน
ประเทศและก�รส่งออก

	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลเมียนม�ร์มีแผนจะพัฒน�อุตส�หกรรมภ�ยใน
ประเทศ	 โดยได้กำ�หนดแผนระยะ	 30	 ปี	 (พ.ศ.	 2543/4	 –	 2573/4)	 
เรียกแผนก�รพัฒน�นี้ว่�	“30	Year	Industrial	Development	Plan	
(2000/01	 to	 2030/31)	 เพื่อเปลี่ยนแปลงก�รผลิตจ�กภ�คเกษตรไป		
สู่ภ�คอุตส�หกรรม	 ยุทธศ�สตร์ที่จะรองรับแผน	 30	 ปี	 โดยก�รตั้ง 
เขตอุตส�หกรรมขึ้น	 18	 แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อดึงดูดก�รลงทุนในปี	 

 2.3.2 แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
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พ.ศ.	 2533	 และพ.ศ.	 2538	 รัฐบ�ลได้ตั้งคณะกรรมก�รพัฒน� 
อุตส�หกรรรมเมียนม�ร์	 (The	Myanmar	Industrial	Development	
Committee	)	ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตส�หกรรมเป็นประธ�น	โดยมี
เป้�หม�ยในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมดังต่อไปนี้	
	 1.	 เพื่อก�รพัฒน�อุตส�หกรรมก�รเกษตร
	 2.	 เพื่อยกระดับคุณภ�พและปริม�ณของผลผลิตภ�คอุตส�หกรรม	
	 3.	 เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรใหม่ๆ
	 4.	 เพื่อผลิตเครื่องจักร	 ชิ้นส่วน	 และเครื่องมือสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม	และ	
	 5.	 สร้�งร�กฐ�นที่มั่นคงเพื่อเปลี่ยนประเทศไปสู่ก�รเป็นประเทศ
อุตส�หกรรม	 พร้อมกันนี้	 เมียนม�ร์ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์เพื่อรองรับ			
เป้�หม�ยเหล่�นี้	ซึ่งได้แก่
	 		 5.1	เพื่อพัฒน�อุตส�หกรรมของรัฐ	สหกรณ์	และเอกชน	
	 		 5.2	เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนก�รพัฒน�ทรัพย�กรด้�นก�ร		 	
	 		 	 เกษตร	
	 		 5.3	เพื่อสนับสนุนอุตส�หกรรมทดแทนก�รนำ�เข้�	และกระตุ้น		
	 		 	 ก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก	
	 		 5.4	เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติ	และให้	 	
	 		 	 บริก�รคว�มช่วยเหลือที่จำ�เป็นแก่ผู้ลงทุนช�วเมียนม�ร์ใน		
	 		 	 ภ�คอุตส�หกรรม
	 		 5.5	เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รยกระดบัเทคโนโลยด้ี�นข้อมูล
	 		 	 ให้เท่�เทียมกับต่�งช�ติ	[5]	 
	 ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญในก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	 คือ	 ก�รสนับสนุน		
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ภ�คเอกชนเข้�ม�ลงทุนในภ�คนี้ให้ม�กขึ้น	นอกจ�กนี้	รัฐบ�ลเมียนม�ร์
ยังสนับสนุนให้ช�วต่�งช�ติเข้�ม�ลงทุนในด้�นอุตส�หกรรมเช่นกัน				
ผ่�นก�รเข้�ร่วมทุนกับนักลงทุนเมียนม�ร์ในลักษณะของก�รลงทุนร่วม	
(Joint	Venture)	หรือก�รลงทุนท�งตรง	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รระดมทุนใน
กิจก�รอุตส�หกรรมใหญ่	 รวมทั้งเพ่ือเป็นก�รยกระดับคว�มส�ม�รถใน
ก�รผลติด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั	หลงัจ�กก�รปิดประเทศไปเป็นเวล�	26	
ปี	อันเนื่องจ�กระบบสังคมนิยมวิถีเมียนม�ร์	(The	Burmese	Way	to	
Socialism)	 ซึ่งมีหลักก�รดำ�เนินก�รในก�รพ่ึงพ�ต่�งช�ติให้น้อยท่ีสุด	
และเน้นก�รพึ่งพ�ตนเอง	 ก�รปิดตัวเองจ�กก�รติดต่อกับต่�งประเทศ	
ทำ�ให้ข�ดก�รเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ส่งผลให้ก�รผลิตของภ�ค
อุตส�หกรรมเมียนม�ร์ยังล้�หลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้�น	ดังนั้น
เมื่อรัฐบ�ลมีนโยบ�ยสนับสนุนก�รพัฒน�ภ�คอุตส�หกรรม	 จึงต้องก�ร
สนบัสนุนด้�นเทคโนโลยจี�กต่�งช�ตใินก�รพฒัน�และถ่�ยทอดวชิ�ก�ร
ท่ีทันสมัยให้กับนักลงทุนช�วเมียนม�ร์	 และเพื่อก�รดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มเป้�ประสงค์	รัฐบ�ลได้กำ�หนดเขตนิคมอุตส�หกรรม	18	แห่ง	เพื่อ
สนับสนนุให้เอกชนเข้�ไปลงทนุ	และสนบัสนนุก�รถ่�ยโอนอตุส�หกรรม
และโรงง�นที่เป็นรัฐวิส�หกิจให้เอกชนดำ�เนินง�น	 โดยในส่วนของเขต
นิคมอุตส�หกรรมนั้น	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดพื้นท่ีกระจ�ยไปทั่วประเทศ				
ห�กแต่ส่วนใหญ่	 ยังคงกระจุกตัวเฉพ�ะบริเวณตอนกล�งของประเทศ
เป็นสำ�คัญ	 โดยเฉพ�ะในเขตเมืองหลัก	 อ�ทิ	 ย่�งกุ้ง	 พะโค	 มัณฑะเลย	์
เป็นต้น	อย่�งไรกต็�มรฐับ�ลได้เพิม่พืน้ทีข่องเขตนคิมอตุส�หกรรมไปอยู่
บรเิวณช�ยแดน		ซึง่มอี�ณ�เขตตดิต่อกบัจนีและไทย	อกีท้ังยงัได้กำ�หนด
พื้นที่บ�งแห่งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เช่น	เขตเศรษฐกิจพิเศษติละว�	
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โดยสรุปอ�จกล่�วว่�	รฐับ�ลเมยีนม�ร์มยีทุธศ�สตร์ในก�รสนบัสนนุภ�ค
อุตส�หกรรม	ประกอบด้วย	
	 1.	 ก�รสนับสนุนให้เอกชนเข้�ม�ลงทุนเพิ่มขึ้น	
	 2.	 ก�รสนับสนุนก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจ
	 3.	 ก�รกำ�หนดพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม	เพื่อสนับสนุนก�รลงทุนเป็น	
3	ลักษณะ	คือ	
	 		 1)	พื้นที่นิคมอุตส�หกรรม	18	แห่ง	
	 		 2)	พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	
	 		 3)	พื้นที่นิคมอุตส�หกรรมในบริเวณช�ยแดน
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ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ

3
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3.1 ความเป็นมาของระบบราชการ

	 ข้�ร�ชก�รในยุคก่อนตกเป็นอ�ณ�นิคม	หรือยุคที่กษัตริย์เมียนม�ร์
ยังดำ�รงอยู่	เป็นที่เค�รพยกย่องของผู้คน	ถึงแม้ว่�ก�รคัดเลือก	ก�รแต่ง
ตัง้	และเง่ือนไขก�รให้บรกิ�รไม่เข้มงวด	กษตัริย์เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูค้งแก่เรยีน
ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและผู้เชี่ยวช�ญก�รบริห�รบ้�นเมือง	 ดูได้จ�ก
ก�รตัดสินของศ�ล	คำ�สั่ง	และกิจกรรมต่�งๆ	เป็นเรื่องส�มัญทั่วไป	ได้มี
ก�รจดบันทึกอย่�งละเอียด	 ซึ่งสะท้อนภ�พให้เห็นว่�พื้นคว�มรู้ของ 
เมียนม�ร์อยู่ในระดับสูง	 แม้เป็นช่วงเวล�ที่อังกฤษเข้�ยึดครอง	 ก็ต้อง
ยอมรับว่�คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นออกเขียนได้ของช�วเมียนม�ร์อยู่ใน
ระดบัสงูกว่�คนในอ�ณ�นคิมอืน่ๆ	ขององักฤษ	คว�มสำ�เร็จในภ�ษ�และ
วรรณกรรมเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องยกย่องและกล่�วถึง
	 หลังจ�กตกเป็นอ�ณ�นิคม	สำ�นักง�นของบริษัท	บริติส	อีส	อินเดีย	
ซึ่งมีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ท่ีกัลกัตต�เป็นผู้บริห�รเขตปกครองในปี	 พ.ศ.	
2428	 เมียนม�ร์ท้ังหมดถูกผลักดันให้อยู่ใต้กฎระเบียบของอ�ณ�นิคม
ระหว่�งปี	พ.ศ.	2429-2480	(ค.ศ.	1886-1937)	 	 เมียนม�ร์ถูกจัดก�ร
ดแูลให้เป็นเพยีงหนึง่จงัหวดัของอนิเดยี	และถกูปกครองโดยอุปร�ชของ
อังกฤษในอินเดีย
	 จ�กร�ยง�นของคณะกรรมก�รชุด	Mac	Aulay	Jowelt	ในปี	พ.ศ.	
2368	 ว่�หน่ออ่อนของระบบก�รบริห�รจัดก�รได้ถูกกำ�หนดให้ไปใช้ใน
อินเดียและเมียนม�ร์	 โดยบุคล�กรช�วอังกฤษกับช�วพื้นเมืองอีก								
บ�งส่วน	 ข้�ร�ชก�รชั้นหัวหน้�ในแต่ละระดับชั้นและข้�ร�ชก�รอินเดีย
ต่�งมีคว�มสุขกับอภิสิทธ์ิต่�งๆ	 และคำ�นึงถึงก�รเป็นชนช้ันนำ�	 ในปี	 
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พ.ศ.	 2480	 เมียนม�ร์ถูกแยกออกจ�กอินเดีย	 คณะกรรมก�รบริก�ร 
ภ�ครัฐที่แยกออกม�ถูกจัดต้ังข้ึนในเมียนม�ร์เพื่อสรรห�และบรรจุ
ข้�ร�ชก�รเมียนม�ร์
	 หลังจ�กประสบคว�มสำ�เร็จได้เอกร�ชในเดือนมกร�คม	พ.ศ.	2491	 
เมียนม�ร์ยังคงใช้โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รที่ส่งมอบโดยอังกฤษ	และ
อิสรภ�พท่ีต�มม�	 คือ	 มีข ้�ร�ชก�รเมียนม�ร์เกือบท้ังหมดเป็น			 
ช�วเมียนม�ร์	(ยกเว้นก�รบริก�รที่อ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญมืออ�ชีพ)	
	 ในปี	พ.ศ.	2496	มปีระก�ศใช้กฎหม�ยข้�ร�ชก�รพลเรือน	และคณะ
กรรมก�รสหภ�พข้�ร�ชก�รเป็นเร่ืองท่ีม�ก่อนของคณะกรรมก�ร 
ก�รคัดเลือกและก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (The	Civil	Service	
Selection	and	Training	Board	-	CSSTB)	ถูกจัดตั้งในปี	พ.ศ.	2520	
มีก�รประก�ศใช้กฎหม�ยคณะกรรมก�รก�รคัดเลือกและก�รฝึกอบรม
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	และมกี�รแต่งตัง้คณะกรรมก�รก�รคดัเลอืกและก�ร
ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือน
	 สถ�บันก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร	Phaung	gyi	ก่อตัง้ข้ึนในปี	พ.ศ.	2508	
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับของกระทรวงมห�ดไทย	 และถูกย้�ยไปอยู่ภ�ยใต ้
ก�รบริห�รของคณะกรรมก�รก�รคัดเลือกและฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	(CSSTB)	ในปี	พ.ศ.	2520	ซึ่งตั้งแต่ดำ�เนินง�นม�มีประธ�นม�
แล้ว	 7	 คน	 ในน�มของคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนและคณะ
กรรมก�รก�รคดัเลอืกและฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	(CSSTB)		อีกท้ัง
สำ�นักง�นใหญ่ของคณะกรรมก�รก�รคัดเลือกและฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	(CSSTB)	ทีร่วมถงึกรมก�รคดัเลอืกและก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร
พลเรอืน	(CSSTD)	และกรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(CSAD)	ได้เปิดทำ�ก�ร
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ใหม่ที่กรุงเนปิดอว์	ตั้งแต่วันที่	21	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2549	เป็นต้นม�
	 นอกจ�กนีรั้ฐบ�ลเมยีนม�ร์ได้รบัก�รช่วยเหลอืในก�รพฒัน�บคุล�กร
ภ�ครัฐโดยคว�มช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศม�โดยตลอด	อย่�งโครงก�ร
คว�มร่วมมอืกบัมูลนธิสินัติภ�พซ�ซ�ก�ว่�	(SPF)	ของญีปุ่น่	ได้จัดประชุม
เชิงปฏบิตักิ�รให้แก่บุคล�กรภ�ครัฐปีละ	120	คน	ในหวัข้อ	“ก�รฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติก�ร	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของข้�ร�ชก�รพลเรือนเมียนม�ร์”	
ในระหว่�งปี	พ.ศ.	2545-2547	ซึ่งก�รฝึกอบรมนี้ประสบคว�มสำ�เร็จใน
ส่วนท่ีเพ่ิมประสทิธภิ�พข้�ร�ชก�รพลเรอืนในก�รทำ�ง�นร่วมกัน	และใน
ปี	พ.ศ.	2545	ประเทศสงิคโปร์ได้บริจ�คเงินช่วยเหลอืจดัตัง้โรงเรยีนก�ร
ฝึกอบรมเมียนม�ร์สิงคโปร์	(Singapore-Myanmar	Training	School)	
ในย่�งกุง้ต�มโปรแกรมเริม่ต้นเพือ่ก�รรวมกลุม่อ�เชีย่น	(The	Initiative	
for	ASEAN	Integration	Programme-IAI)	โดยมีเนือ้ห�ครอบคลมุคว�ม
หล�กหล�ยในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 ไม่ว่�ด้�นภ�ษ�อังกฤษ	
เทคโนโลยีส�รสนเทศ	ก�รบริห�รภ�ครัฐ	ก�รค้�	และก�รท่องเที่ยว
	 โรงเรียนก�รฝึกอบรมเมียนม�ร์สิงคโปร์นี้	 ยังมีโปรมแกรมที่ได้
ม�ตรฐ�นยกระดับสำ�หรับครูผู ้ฝ ึกอบรมด้�นต่�งๆ	 จึงมีก�รส่งคร ู
ผู้ฝึกอบรมม�เรียนในหล�ยหลักสูตรที่โรงเรียนนี้	 และยังมีก�รส่งครู 
ผู้ฝึกอบรมเด่นๆ	ให้มีโอก�สได้เข้�ร่วมหลักสูตรก�รฝึกอบรมต่�งๆ	และ
เป็นตัวแทนไปดูง�นในต่�งประเทศ	 เช่น	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	 ไทย	ญี่ปุ่น	
อินเดีย	เก�หลี	จีน	และ	ฯลฯ	
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ภาพรวมของระบบราชการ

4
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
   การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายต่างประเทศ
	 โดยรวมนโยบ�ยต่�งประเทศของเมียนม�ร์เป็นไปต�มแนวท�งที่ได้
ประก�ศไว้ต้ังแต่ได้รบัเอกร�ชเมือ่ปี	พ.ศ.	2491	(ค.ศ.	1948)	และปฏิบตัิ
สืบต่อกันม�	โดยมีหลักก�รสำ�คัญ	ดังนี้
	 1.	 รักษ�หลัก	5	ประก�รของก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ	
	 		 •	 ก�รเค�รพเอกร�ชและอธิปไตย	
	 		 •	 ก�รไม่รุกร�น	
	 		 •	 ก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน	
	 		 •	 ก�รรักษ�ผลประโยชน์ร่วมกันและคว�มเท่�เทียมกัน	
	 		 •	 ก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ
	 2.	 รักษ�คว�มสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ	 โดยเฉพ�ะกับ
ประเทศเพื่อนบ้�น
	 3.	 สนับสนุนสหประช�ช�ติและองค์กรของสหประช�ช�ติ
	 4.	 ดำ�เนินคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือทวิภ�คีและพหุภ�คีใน
กรอบของนโยบ�ยต่�งประเทศที่เป็นอิสระ
	 5.	 ประส�นง�นและร่วมมอืกบักลุม่ประเทศในภูมภิ�คด้�นเศรษฐกจิ
และสังคม
	 6.	 ดำ�เนินก�รอย่�งแข็งขันเพื่อสันติภ�พของโลกและคว�มมั่นคง			

 4.1.1 นโยบายรัฐบาล
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ต่อต้�นลัทธิจักรวรรดินิยม	 อ�ณ�นิคม	 และอ�ณ�นิคมในรูปแบบใหม่	
โดยเฉพ�ะก�รแทรกแซงกิจก�รภ�ยใน	 และก�รมีอำ�น�จเหนือรัฐอ่ืน		
และเพื่อคว�มเสมอภ�คด้�นเศรษฐกิจ
	 7.	 ยอมรับคว�มช่วยเหลอืจ�กภ�ยนอก	เพือ่ก�รพฒัน�ประเทศโดย
ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
	 ในปัจจุบันเมียนม�ร์ให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงต่อหลักก�รไม่แทรกแซง
กิจก�รภ�ยใน	 รัฐบ�ลเมียนม�ร์ยืนกร�นที่จะดำ�เนินก�รท�งก�รเมือง
ต�มแนวท�งของตน	 ไม่ให้ฝ่�ยใดเข้�ม�ก้�วก่�ยกิจก�รภ�ยใน	 ขณะ
เดียวกันก็พย�ย�มรักษ�คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อเมยีนม�ร์	โดยเฉพ�ะประเทศในภูมิภ�คเพือ่เป็นพันธมติรในก�รรบัมอื
กับแรงกดดันจ�กประเทศตะวันตก

นโยบายเศรษฐกิจ
	 จ�กเศรษฐกิจโลกยคุไร้พรหมแดน	จงึทำ�ให้เป็นแรงผลักดนัให้ประเทศ
เมียนม�ร์ปรับก�รจัดก�รระบบเศรษฐกิจจ�กระบบว�งแผนส่วนกล�ง	
(Centrally-planned	 Economy)	 ม�เป็นระบบตล�ดเสรีและเปิด
ประเทศรองรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กภ�ยนอก	 ส่งเสริมก�รส่งออก	
ก�รท่องเท่ียว	 และขย�ยคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจกับภูมิภ�คที่ทำ�ให้
เศรษฐกิจมีก�รเติบโตอย่�งท่ัวถึง	 ซึ่งดูได้จ�กร�ยง�นเศรษฐกิจสหภ�พ
เมยีนม�ร์ของธน�ค�รแห่งประเทศไทยพบว่�	เศรษฐกจิเมยีนม�ร์ปี	พ.ศ.	
2555	 (ค.ศ.	 2012)	 ขย�ยตัวม�กข้ึน	 จ�กแรงขับเคลื่อนของก�รลงทุน
ด้�นพลังง�นนำ้�มันและก๊�ซเป็นสำ�คัญ	รวมทั้งคว�มพย�ย�มก�รปฏิรูป
เศรษฐกิจและก�รเมือง	 จึงส่งผลให้ประเทศตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริก�	



90

สหภ�พยุโรป	 และอีกหล�ยประเทศเริ่มผ่อนคล�ยม�ตรก�รควำ่�บ�ตร	
รวมถึงก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศในก�รมุ่งสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ี 
ใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภ�คอ�เซียนม�กข้ึน	 ถือเป็นก�รสร้�งคว�ม 
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจ�กต่�งประเทศ	
	 จ�กก�รประเมินล่�สุดของกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ	 (Inter-
national	 Monetary	 Fund)	 หรือ	 IMF	 ค�ดว่�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	
2555/2556	เศรษฐกิจจะขย�ยตัวร้อยละ	6.3	และปีงบประม�ณ	พ.ศ.	
2556/57	 ขย�ยตัวร้อยละ	 5.4	 และยังขย�ยตัวต่อเนื่องในอีก	 4	 ปี		 
งบประม�ณเฉลี่ยร้อยละ	6.7	ต่อปี	แนวโน้มด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศ
และก�รลงทนุยังคงเพิม่ข้ึนอย่�งต่อเนือ่ง	จ�กคว�มเช่ือมัน่สภ�พแวดล้อม
ท�งเศรษฐกิจที่มีก�รเปล่ียนแปลงในทิศท�งที่ดีข้ึน	 และม�ตรก�ร 
ควำ่�บ�ตรผ่อนคล�ยม�กขึ้นในปี	พ.ศ	2556	ก�รประก�ศกฎหม�ยก�ร
ลงทุนฉบบัใหม่	และกฎหม�ยเหมอืงแร่ทีก่ำ�ลงัออกม�	ภ�คก�รเงนิมกี�ร
ปฏิรูประบบสถ�บันก�รเงินเพื่อรองรับด้�นเศรษฐกิจ	ธน�ค�รกล�งเมีย
นม�ร์ได้เปล่ียนระบบอตัร�แลกเปลีย่นหล�ยอตัร�ม�เป็นระบบเดยีว	คอื	
ระบบอตัร�แลกเปล่ียนลอยตัวแบบจดัก�ร	(Managed	Float	Exchange	
Rate)	นบัเป็นก�รปฏริปูระบบก�รเงนิทีส่ำ�คญัของเมยีนม�ร์	ส่งผลทำ�ให้
อัตร�แลกเปลี่ยนท�งก�รเดิมอยู่ที่	 6	 จั๊ด/ดอลล�ร์	 สรอ.	 ม�อยู่ที่	 818	
จั๊ด/ดอลล�ร์	สรอ.	เป็นก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับพ่อค้�และนักลงทุน	
เนื่องจ�กมีอัตร�ใกล้เคียงอัตร�ตล�ดมืด	 อีกท้ังธน�ค�รกล�งเมียนม�ร์
ได้ผ่อนคล�ยให้ธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศ	 11	 แห่ง	 ส�ม�รถรับแลก
เปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 และอนุญ�ตให้ธุรกิจและบุคคลธรรมด�
ส�ม�รถขออนุญ�ตเป็นบุคคลรับอนุญ�ต	 เพื่อเพิ่มช่องท�งแลกเปลี่ยน
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เงินตร�และเพิ่มสภ�พคล่องในก�รทำ�ธุรกรรมเงินตร�ต่�งประเทศใน
ระบบม�กขึ้น	
	 ต่อม�กระทรวงก�รคลังและร�ยได้ประก�ศอนุญ�ตให้ธน�ค�รต่�ง
ประเทศที่มีสำ�นักง�นตัวแทนในเมียนม�ร์ส�ม�รถเจรจ�ร่วมทุนกับ
ธน�ค�รพ�ณชิย์เอกชนทัง้	11	แห่งทีไ่ด้รบัอนญุ�ตให้บรกิ�รธน�ค�รด้�น
ต่�งประเทศ	และในจำ�นวนนีม้	ี4	ธน�ค�รท่ีให้บรกิ�รเงนิโอนแรงง�นต่�ง
ประเทศ	 ซึ่งในอน�คตมีแนวโน้มจะอนุญ�ตให้เปิดส�ข�และบริก�รเต็ม
รูปแบบ
	 นอกจ�กนี้รัฐบ�ลเมียนม�ร์ทำ�ข้อตกลงร่วมมือกับตล�ดหุ้นโตเกียว
และกลุ่มหลักทรัพย์ไดว�	(Tokyo	Stock	Exchange	and	Daiwa	Se-
curities	Group)	ที่จะให้คว�มช่วยเหลือจัดตั้งตล�ดหลักทรัพย์	ค�ดว่�
จะเริม่เปิดตล�ดหลกัทรพัย์ภ�ยในปี	พ.ศ.	2558	ส่วนด้�นก�รค้�ระหว่�ง
ประเทศค�ดว่�	จะมีร�ยได้จ�กก�รส่งออกก๊�ซธรรมช�ติในแหล่งใหม่ที่
เริ่มส่งออกได้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	และภ�คก�รท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้ม
ขย�ยตวัต่อเนือ่งจ�กนกัท่องเทีย่วยโุรปและสหรัฐอเมริก�	ประกอบกบัมี
นกัลงทนุจ�กต่�งประเทศเดินท�งเข้�ไปสำ�รวจพ้ืนทีเ่พ่ือมองห�ลู่ท�งก�ร
ลงทุนในอน�คต	

นโยบายด้านสุขภาพ
	 นโยบ�ยสุขภ�พแห่งช�ติได้รับก�รพัฒน�ในปี	 พ.ศ.	 2536	 ที่มีก�ร 
เริม่ต้นโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ต	ินโยบ�ยสขุภ�พ
แห่งช�ติได้ว�งเป้�หม�ยสุขภ�พที่สำ�คัญ	 คือ	 ใช้วิธีก�รดูแลสุขภ�พ 
เบือ้งต้น	และจะระบไุว้อย่�งชดัเจนในก�รดำ�เนนิกจิกรรมสุขภ�พในก�ร
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ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิด	 และทำ�ง�นร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 
เมียนม�ร์ได้กำ�หนดและดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนสุขภ�พในระยะย�ว	 และ
ในปัจจุบันเป็นไปต�มแผนสุขภ�พแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2549-2554	 ภ�ยใน
กรอบระยะเวล�ห้�ปี	 โดยปีที่สอง	วิสัยทัศน์สุขภ�พของเมียนม�ร์	พ.ศ.	
2573	 มีเป้�หม�ยที่จะเพิ่มอ�ยุเฉลี่ยโดยค�ดหวังที่อ�ยุ	 75	 ปี	 ก�รให้
บรกิ�รก�รดแูลสขุภ�พผูส้งูอ�ยจุะได้รบัก�รรกัษ�พย�บ�ลฟร	ีได้รบัก�ร
ยกเว้นจ�กส่วนแบ่งค่�ใช้จ่�ย	และได้รับก�รดูแลเป็นพิเศษในครอบครัว
และชุมชน	 เช่น	 บริก�รท่ีอยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่กำ�ลังเผชิญปัญห�
สังคมและคว�มย�กลำ�บ�กในก�รทำ�กิจกรรมในชีวิตประจำ�วันและไม่มี
ครอบครัว	 โดยให้ก�รสนับสนุนท�งสังคมโดยไม่คำ�นึงถึงเช้ือช�ติ	 บ้�น 
ผู้สูงอ�ยุทุกคนมีคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล	 รวมทั้งข้�ร�ชก�รพลเรือนที่
เกษยีณอ�ยุร�ชก�ร	นอกจ�กนีก้รมสวสัดกิ�รสงัคมยงัให้คว�มช่วยเหลอื
ด้�นก�รเงินและเทคนิค	 สร้�งขีดคว�มส�ม�รถรวมถึงวิธีก�รที่จะเข้�ใจ
และตรวจสอบพื้นฐ�นส�เหตุของก�รเจ็บป่วย	 และมีอิทธิพลต่อปัจจัย
ท�งสงัคม	สขุภ�พจติใจ	และปัญห�ทีค่นกำ�ลงัเผชญิ	จงึจะส�ม�รถเข้�ใจ
และมีคว�มเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยสูงอ�ยุ	มีก�รอบรมกิจกรรมก�รออก
กำ�ลังก�ยที่ง่�ยและใช้ง�นได้
 
นโยบายการลงทุนจากต่างชาติของเมียนมาร์
ภายหลังการปฏิรูปประเทศ
	 นับต้ังแต่เมียนม�ร์ได้ริเร่ิมก�รปฏิรูประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 โดย 
รัฐบ�ลชุดใหม่ที่มิใช่รัฐบ�ลทห�ร	 มีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่�งม�ก	
โดยเฉพ�ะในด้�นก�รเปิดเสรีก�รค้�และก�รลงทุน	ซึ่งถือเป็นก�รปูท�ง
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ให้เมียนม�ร์ส�ม�รถรวมตัวเข้�กับเศรษฐกิจโลกได้อีกครั้งหลังจ�กที่
ได้ปิดประเทศม�ย�วน�นกว่�	 5	 ทศวรรษ	 ทั้งยังเสริมสร้�งภ�พลักษณ์ 
ด้�นบวกของเมียนม�ร์ในส�ยต�ช�วโลก	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�ร 
เสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นของนักลงทุนต่�งช�ติ	
	 ก�รปฏรูิปนโยบ�ยเศรษฐกจิมหภ�คท่ีสำ�คญั	คอื	ก�รทบทวนปรบัปรงุ
กฎหม�ยก�รลงทุนฉบับเดิมให ้มีคว�มทันสมัยและสอดรับกับ 
สภ�พแวดล้อมในปัจจุบัน	ทั้งยังสอดคล้องกับแผนง�นภ�ยใต้กรอบก�ร
ปฏิรูปท�งเศรษฐกิจและสังคม	(Framework	for	Economic	and	So-
cial	Reform:	FESR)	ซึ่งเป็นแผนง�นในช่วง	3	ปี	 (พ.ศ.	2556-2558)	
โดยก�รปฏิรูปประเทศเมียนม�ร์ด้�นก�รลงทุน	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2555	 
เมียนม�ร์ได้มีก�รออกกฎหม�ยก�รลงทุนฉบับใหม่	 (Foreign	 Invest-
ment	 Law:	 FIL)	 ม�ใช้แทนกฎหม�ยฉบับเดิม	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ส่งเสริมก�รลงทนุจ�กต่�งช�ตใินเมียนม�ร์	ซึง่ถอืเป็นปัจจยัสำ�คญัในก�ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมถึงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	 
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 ก�รสร้�งก�ร 
จ้�งง�นภ�ยในประเทศ	อันนำ�ไปสู่ก�รลดคว�มย�กจน	และก�รพัฒน�
ประเทศอย่�งยั่งยืน	 มีหน่วย	 ง�นหลักท่ีรับผิดชอบก�รพิจ�รณ�อนุมัติ
โครงก�รลงทนุของต่�งช�ติ	คอื	คณะกรรม�ธิก�รก�รลงทนุแห่งเมยีนม�ร์	
(Myanmar	Investment	Commission:	MIC)	
	 ต�มกฎหม�ยก�รลงทุนฉบับใหม่	 ก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติในเมียน-	
ม�ร์จะส�ม�รถทำ�ได้ในขอบเขตที่กว้�งขว�งม�กขึ้น	อนุญ�ตให้ต่�งช�ติ
เข้�ม�ลงทุนได้เกือบทุกส�ข�	 ยกเว้นในส�ข�ที่ระบุไว้ในร�ยก�รที่ห้�ม
มิให้ต่�งช�ติเข้�ม�ลงทุน	 (Negative	 List)	 ซึ่งครอบคลุมธุรกิจที่มีผล 
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กระทบต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี	 ส�ธ�รณสุข	 
ระบบนิเวศน์	และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	
	 สำ�หรับสิทธิประโยชน์พิเศษด้�นก�รลงทุน	เมื่อเปรียบเทียบระหว่�ง	
กฎหม�ยก�รลงทนุฉบับเดิมกับฉบับใหม่พบว่�	นกัลงทนุต่�งช�ตจิะได้รบั
จ�กสิทธิประโยชน์ด้�นต่�งๆ	 ม�กข้ึนกว่�เดิม	 ที่เห็นได้ชัดคือสิทธิ
ประโยชน์ในก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ในระยะเวล�	5	ปี	(เมื่อเทียบกับ	3	ปี	
ต�มกฎหม�ยเดิม)	 และยังส�ม�รถต่ออ�ยุได้	 ห�กรัฐบ�ลเมียนม�ร์เห็น
ว่�เป็นก�รลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐ	นอกจ�กนี้	ยังให้ก�รยกเว้นภ�ษี	
นำ�เข้�	 เครื่องจักร	อุปกรณ์	และวัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�งกิจก�ร	รวมถึง
ภ�ษีนำ�เข้�วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตในช่วง	3	ปีแรกของกิจก�ร	ส่วนสิทธิ
ประโยชน์ในก�รเช่�ซื้อที่ดิน	 นักลงทุนต่�งช�ติส�ม�รถเช่�ซื้อที่ดินใน
ระยะเวล�น�นถึง	 50	ปี	 (เมื่อเทียบกับ	30	ปี	 ต�มกฎหม�ยเดิม)	และ 
ส�ม�รถต่ออ�ยุได้	2	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	10	ปี	รวม	70	ปี	(เมื่อเทียบกับ	
15	ปี	 ต�มกฎหม�ยเดิม	 รวม	 45	ปี)	 ทั้งนี้	 ห�กเป็นก�รลงทุนในพื้นที่ 
ที่ยังไม่พัฒน�และห่�งไกลก�รติดต่อคณะกรรม�ธิก�รก�รลงทุนแห่ง 
เมยีนม�ร์	(MIC)	อ�จพจิ�รณ�ขย�ยก�รต่ออ�ยกุ�รเช่�ซ้ือทีดิ่นอีก	10	ปี	
	 อย่�งไรก็ดี	 ประเด็นท่ีมีลักษณะพิเศษของกฎหม�ยฉบับนี้	 และนัก
ลงทุน	 ต่�งช�ติจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญ	 คือ	 เรื่องก�รจ้�งแรงง�น 
ท้องถิน่ช�วเมยีนม�ร์ในสัดส่วนทีเ่พิม่ขึน้ตลอดช่วงเวล�ก�รลงทุน	กล่�ว
คือ	อย่�งน้อยร้อยละ	25	ในช่วง	2	ปีแรก	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	50	ในปีที่	
3-4	 และร้อยละ	 75	 ในปี	 5-6	 นอกจ�กนี้	 ก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติใน 
เมียนม�ร์ยังถกูกำ�กบัดแูลต�มกฎหม�ยเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ปี	พ.ศ.	2554	
และกฎหม�ยเขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยปี	 พ.ศ.	 2554	 ซ่ึงปัจจุบัน 
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เมยีนม�ร์อยูร่ะหว่�งพฒัน�เขตเศรษฐกจิพเิศษ	3	แห่ง	คือ	ทว�ย	Kyauk	
Phue	 และ	 Thilawa	 ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่คล้�ยคลึงกับที่
ได้รบัต�มกฎหม�ยก�รลงทนุฉบบัใหม่	และเน้นก�รส่งเสริมก�รลงทุนใน
ภ�คก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก

นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 กระบวนก�รปฏริปูในเมยีนม�ร์เป็นไปต�มข้ันตอนดังนี	้ระยะที	่1	คือ	
ก�รปฏิรูปท�งก�รเมือง	ก�รปรองดอง	ก�รให้อิสระกับสื่อมวลชน	ระยะ
ที่	2	คือ	ก�รแสดงบทบ�ทร่วมในสังคมอ�เซียน	และมีเป้�หม�ยในก�ร
ก้�วเข้�สู่ระยะที	่3	คอื	ยคุธรรม�ภบิ�ล	(Good	Governance)	ซึง่รฐับ�ล
เมียนม�ร์ได้ผลักดนัอย่�งเตม็ที	่ตัง้แต่ก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันกฬี�
ซีเกมส์	(South-East	Asian	Games:	SEA	Games)	ในปีที่ผ่�นม�	เป็น
เจ้�ภ�พในก�รจดัก�รประชมุรัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซยีน	ณ	เมอืงพกุ�ม	
ซึ่งเป็นก�รประชุมท่ีมีรัฐมนตรีต่�งประเทศจ�กประเทศสม�ชิกอ�เซียน
ทั้ง	 10	 ประเทศม�ห�รือ	 เพื่อว�งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของกิจกรรม
อ�เซียนตลอดทั้งปี	 ต่อม�ก็เป็นก�รจัดอ�เซียนพ�ร�เกมส์	 พ.ศ.	 2557	
(ASEAN	Para	Games)
	 กิจกรรมทั้งหมดเหล่�นี้	 ได้พิสูจน์แล้วว่�เมียนม�ร์มีคว�มพร้อมม�ก
ด้�นประสิทธิภ�พและคว�มต้ังใจ	 ฉะนั้นในเรื่องคว�มพร้อมด้�น	 AEC	
สำ�หรับเมียนม�ร์มีก�รเตรียมตัวต่�งๆ	 ม�กม�ย	ที่สำ�คัญที่สุด	 คือ	 ก�ร
เป็นประธ�นอ�เซยีนของเมยีนม�ร์ในปี	พ.ศ.	2557	นี	้เนือ่งจ�กในปี	พ.ศ.	
2558	 สม�ชิกทั้ง	 10	 ประเทศในอ�เซียนจะเคลื่อนตัวเข้�สู่คว�มเป็น
ประช�คมอ�เซียน	 ฉะนั้น	 ผู้ที่ได้เป็นประธ�นอ�เซียนในปีน้ีจะมีคว�ม
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สำ�คัญม�ก	 เพร�ะต้องเป็นผู้ว�งกลไกทุกอย่�งเพื่อรองรับก�รเข้�สู ่
ประช�คมในปีถัดไป	 อย่�งไรก็ต�มก�รได้ม�เป็นประธ�นอ�เซียนของ 
เมยีนม�ร์นัน้ถอืเป็นคว�มท้�ท�ยอย่�งม�ก	ด้วยก�รเป็นประธ�นอ�เซียน
ครั้งแรกของประเทศเมียนม�ร์	 ฉะนั้นคว�มสำ�เร็จของก�รเป็นประธ�น
อ�เซียนในครั้งนี้	 จะนำ�พ�เมียนม�ร์ไปสู่แถวหน้�ของสังคมที่มีอ�เซียน
เป็นเส�หลกั	อกีทัง้ได้รับผลประโยชน์ท�งก�รเมอืงทีม่นียัสำ�คญัอย่�งม�ก
สำ�หรับเมียนม�ร์ในอน�คต	เพื่อพัฒน�ก�รท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจ	และ
สังคมในอน�คต	
	 ด้�นสังคมของเมียนม�ร์ในปัจจุบันเปิดม�กขึ้น	 ช�วเมียนม�ร์ใน
ปัจจุบันเล่น	 Social	Media	 ไม่ว่�จะเป็น	 facebook,	 twitter,	 line			
ทำ�ให้โลกและช�วเมียนม�ร์ต่�งรับรู้คว�มเป็นไปของกันและกันผ่�น					
สื่อออนไลน์ที่ไร้พรหมแดนด้วยพัฒน�ก�รรับรู้ทั้งหล�ยเหล่�นี้	 ทำ�ให้ 
เมียนม�ร์พลิกบทบ�ทจ�กทีเ่คยถกูน�น�ประเทศควำ�่บ�ตรหรอืมองข้�ม
กล�ยเป็นบุเรงนองยุคไฮเทคก็ย่อมได้	
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4.2 จำานวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ

ประธานาธิบดี
U Thein Sein

รองประธานาธิบดี
U Nyan Tun

รองประธานาธิบดี
U Sal Mauk Kham

อัยการสูงสุดแห่งสหภาพ

36 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสหภาพ

 4.2.1 โครงสร้างรัฐบาล
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หน่วยง�นร�ชก�รของเมียนม�ร์	มีทั้งหมด	30	กระทรวง	ดังนี้

 4.2.2 หน่วยงานราชการของเมียนมาร์

 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

1. กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)

 เว็บไซต	์		http://www.modins.net
														 myanmarinfo/ministry/defence.htm
 

2. กระทรวงเกษตร
และชลประทาน

(Ministry of Agriculture 
and Irrigation)

 เว็บไซต	์		http://www.moai.gov.mm/

3. กระทรวงอุตสาหกรรม
(Minister of Industry)

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

4. กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

 เว็บไซต	์		http://www.mofa.gov.mm
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

5. กระทรวงการวางแผนและ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

(Minister of National Planning 
and Economic Development)

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

6. กระทรวงคมนาคม
( Ministry of Transport )

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

7. กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour)

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

8. กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)

เว็บไซต	์			http://www.myanmareducation.edu.mm	
อีเมล						comphq@dhelm-edu.gov.mm
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

9. กระทรวงพลังงาน
(Ministry of Energy)

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

10. กระทรวงการขนส่งทางรถไฟ
(Ministry of Rail Transporta-

tion)

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

11. กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Heath)

เว็บไซต	์		http://www.moh.gov.mm

12. กระทรวงพาณิชย์
(Minister of Commerce)

เว็บไซต์ 		http://www.commerce.gov.mm



101ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

13. กระทรวงการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

(Minister of Hotels and 
Tourism)

ที่อยู่ 						The	Republic	of	the	Union	of		
													Myanmar	Building	No.	33,	Naypyitaw
โทรศัพท	์	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

เว็บไซต	์		http://www.myanmar.com/finance/

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

 เว็บไซต	์		http://www.mora.gov.mm

14. กระทรวงการคลังและสรรพากร 
(Minister of Finance and 

Revenue)

15. กระทรวงการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Ministry of Communications,
Posts and Telegraphs)

16. กระทรวงกิจการศาสนา
(Minister of Religious Affairs)
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17. กระทรวงโยธาธิการ
(Minister of Construction)

 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์ 			http://www.construction.gov.mm

18. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(Ministry of Science and 
Technology)

เว็บไซต	์			http://www.modins.net/myanmarinfo/	
	 ministry/science.htm		

19. กระทรวงวัฒนธรรม
(Minister of Culture)

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

20. กระทรวงการอพยพ
และประชากร

(Ministry of Immigration & 
Population)

เว็บไซต	์			http://www.myanmar.com/Ministry/
													imm&popu/
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

21. กระทรวงสารสนเทศ
(Minister of Information)

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

22. กระทรวงสหกรณ์
(Ministry of Co-operatives)

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

23. กระทรวงกิจการชายแดน
( Ministry for progress of 

Border Areas and National 
Races and Development 

Affairs)

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

24. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า
( Ministry of Electric Power)

เว็บไซต	์			http://www.modins.net/myanmarinfo/	
	 ministry/electric.htm
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

25. กระทรวงการกีฬา
(Minister of Sports)

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

26. กระทรวงป่าไม้
(Ministry of Forestry)

เว็บไซต์  	http://www.myanmar.com/Ministry/	
	 Forest/	

27. กระทรวงมหาดไทย
(The Ministry of Home 

Affairs)

เว็บไซต์  		http://www.mora.gov.mm

28. กระทรวงเหมืองแร่
(Ministry of Mines)

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

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

เว็บไซต	์	http://www.myanmar.gov.mm/ministry/		
	 MSWRR/	

30. กระทรวงปศุสัตว์ ประมง 
และการพัฒนาชนบท

(Minister of Livestock, 
Fisheries and Rural

Development)

เว็บไซต	์		http://www.livestock-fisheries.gov.mm
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4.3 จำานวนข้าราชการทัว่ประเทศพร้อมคณุลกัษณะหลกั 
  หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.3.1 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการเมียนมาร์

	 จำ�นวนข้�ร�ชก�รเมียนม�ร์ท่ัวประเทศ	 (Population	 of	 Civil	 
Servants)	 จ�กร�ยง�น	 เมื่อวันท่ี	 1	 เมษ�ยน	พ.ศ.	 2556	 ว่�มีเกือบ	 
2	 ล้�นคนโดยแยกเป็นข้�ร�ชก�รประจำ�	 1.2	 ล้�นคน	 เป็นพนักง�น	
740,000	คน	และข้�ร�ชก�รเมียนม�ร์ทีเ่กษยีณอ�ยรุ�ชก�รเมือ่อ�ยคุรบ	
60	ปี	ที่รับบำ�น�ญอีก	760,000	คน[20b]

	 จ�กก�รที่รัฐบ�ลเมียนม�ร์ปกครองโดยระบอบเผด็จก�รทห�รม�
อย่�งย�วน�น	แม้ว่�จะเปิดให้มีก�รเลือกตั้ง	แต่กฎระเบียบต่�งๆ	ยังคง
อยู่	คุณลักษณะข้�ร�ชก�รของเมียนม�ร์จึงพอสรุปได้ดังนี้
	 1.	 ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มผิดต�มกฎหม�ยที่เป็นข้อห้�มสำ�หรับ
ผู้ที่เข้�รับร�ชก�ร
	 2.	 ต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเป็นโรคต้องห้�มต�มกฎหม�ยทีก่ำ�หนดสำ�หรบั
ผู้ที่เข้�รับร�ชก�ร
	 3.	 ต้องเข้�ใจในกฎวินัยข้�ร�ชก�ร
	 4.	 ต้องปฏิบัติต�มระเบียบร�ชก�ร
	 5.	 ต้องรับใช้ประเทศด้วยคว�มซื่อสัตย์
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	 จ�กก�รจดัก�รประชมุข้�ร�ชก�รอ�วุโสอ�เซียนครัง้ที	่17	ณ	ประเทศ
เมียนม�ร์	เม่ือวนัที	่26-27	กนัย�ยน	พ.ศ.	2556	ซึง่สมัมน�ถงึส�ระสำ�คญั
ของข้�ร�ชก�รพลเรือนที่รัฐบ�ลเมียนม�ร์ประก�ศถึงวัตถุประสงค์ว่�
ต้องก�รให้ข้�ร�ชก�รอ�วุโสมีคว�มเข้�ใจร่วมกับรัฐบ�ลเมียนม�ร์ใน
ก�รเตรียมก�รเข้�สู่สังคมอ�เซียนดังนี้
	 •	 เพ่ือให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รอ�วโุสเข้�ใจองค์ประกอบทีส่ำ�คัญต่�งๆ	
และนโยบ�ยของรัฐ
	 •	 เพื่อให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รอ�วุโสคุ้นเคยกับหลักธรรม�ภิบ�ล	ทั้ง
ให้ก�รสนบัสนนุในก�รปฏิบัติ	เพือ่ทำ�ให้เกดิก�รปกครองทีส่ะอ�ดโปร่งใส
	 •	 เพ่ือให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รระดับอ�วุโสต้องรอบรู้เรื่องก�รเมือง	
เศรษฐกิจ	สังคม	และมีคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รกลไกบริห�รของช�ติ
	 •	 เพ่ือให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รอ�วุโสมีคว�มรู้แน่นเกี่ยวกับกฎหม�ย
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 และกฎหม�ยระหว่�งประเทศในระดับที่แน่นอน	 
และเพื่อปฎิบัติหน้�ที่บริห�รต�มกฎเกณฑ์
	 •	 เพื่อให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รอ�วุโสมีคว�มรู้อย่�งละเอียดรอบคอบ
ในจริยธรรมของข้�ร�ชก�ร	 กฎข้อบังคับ	 และระเบียบต่�งๆ	 รวมถึง 
วิธีปฏิบัติก�ร
	 •	 เพื่อให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รอ�วุโสได้รับรู้ระบบคว�มนึกคิดใหม่ๆ	
และทันสมัยในด้�นก�รบริห�ร	 และเริ่มต้นเพิ่มระดับคว�มส�ม�รถ 
ในก�รเป็นผู้นำ�ในภ�คก�รบริห�รจัดก�ร

 4.3.3  คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่
       ประชาคมอาเซียน
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	 •	 เพื่อให้แน่ใจว่�ข้�ร�ชก�รอ�วุโสได้ยกระดับสมรรถนะ

	 ก�รจัดก�รอบรมข้�ร�ชก�รอ�วุโสข้�งต้น	เป็นโครงก�รนำ�ร่อง	ก่อน
ทีจ่ะจดัอบรมพฒัน�บคุล�กรในระดับอ่ืนๆ	ท่ีให้สอดคล้องกบัก�รทำ�แผน
พัฒน�ที่เมียนม�ร์เป็นประธ�นอ�เซียนต่อจ�กประเทศบรูไน
	 ส่วนในด้�นคว�มพร้อมของก�รเตรียมบุคล�กรนั้น	 เมียนม�ร์มี 
คว�มพร้อมแล้ว	 ซึ่งดูได้จ�กก�รประชุมธรรม�ภิบ�ลอ�เซียนที่ย่�งกุ้ง	 
(the	 ASEAN	 Good	 Governance	 Forum	 in	 Yangon)	 ที่จัดโดย 
คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนสหภ�พเมียนม�ร์	(The	Union	Civil	
Service	 Board)	 และ	 โปรแกรมพัฒน�ของสหประช�ช�ติ	 (United	 
Nations	 Development	 Programmed	 -	 UNDP)	 เมื่อวันที่	 24	
กันย�ยน	2557	ที่ผ่�นม�	U	Kyaw	Thu		ประธ�นกรรมก�รข้�ร�ชก�ร
พลเรือนพม่�	ได้กล่�วถึงก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รพลเรือนของเมียนม�ร์ให้
สอดคล้องกบัก�รเปลีย่นแปลง	โดยต้องมีก�รตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร
ของประช�ชนต�มคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นเพือ่ช่วยให้ก�รดำ�เนนิง�น
ของรัฐเป็นไปอย่�งดีย่ิงข้ึน	 โดยเน้นให้คว�มสำ�คญัในเรือ่งของจรยิธรรม
ในก�รทำ�ง�นของข้�ร�ชก�รพลเรอืน[28a]  
	 อย่�งไรก็ต�ม	 จ�กก�รก่อตั้ง	 ASEAN	 ขึ้นนั้น	 ได้มีคว�มร่วมมือ 
ท�งด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ร่วมกันระหว่�งประเทศสม�ชิก	 
โดยเมียนม�ร์ได้รับผิดชอบในเร่ือง	 ก�รฝึกอบรม	 (“Training	 of	 
Trainers”)	ทั้งนี้เมียนม�ร์ได้ดำ�เนินก�รจัดหลักสูตรอบรมต่�งๆ	ร่วมกับ
ประเทศสม�ชกิ	เช่น	สงิคโปร์	ในโครงก�รคว�มร่วมมอื(SCP)	โดยเป็นก�ร
ให้ข้�ร�ชก�รเมียนม�ร์ได้เข้�ฝึกอบรมกับรัฐบ�ลสิงคโปร์	[30]		เป็นต้น

 



109ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวกับ ASEAN

5



110

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเมียนมาร์
	 เนื่องจ�กประเทศเป็นจุดเชื่อมระหว่�งภูมิภ�คเอเชียใต้	 เอเชีย
ตะวันออก	 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประช�กรส่วนใหญ่อยู ่ใน											
วัยทำ�ง�น	และค่�แรงตำ่�	ประกอบกับมีทรัพย�กรธรรมช�ติจำ�นวนม�ก	
เช่น	 พลังง�น	 แร่ธ�ตุ	 ป่�ไม้	 พื้นที่ก�รเพ�ะปลูก	 ตลอดจนทรัพย�กร 
ท�งทะเล	 และจัดเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ย�กจนที่สุด	 (Least	
Developed	Country)	ซึง่ได้รบัก�รยกเว้นภ�ษ	ีและสทิธิพิเศษท�งก�ร
ค้�จ�กหล�ยประเทศ	ประกอบกบัเมยีนม�ร์ได้เปลีย่นแปลงก�รปกครอง
เป็นระบอบประช�ธิปไตยและเปิดประเทศให้ผู้สนใจเข้�ไปลงทุนได ้
เสรีม�กขึ้น	 โดยผ่�นนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศของ 
เมยีนม�ร์	ก�รพฒัน�ภ�คก�รเงนิ	ก�รเดนิหน้�ปฏริปู	และใช้ประโยชน์จ�ก 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและแรงง�น	ก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รลงทุน	รวมทั้ง
ก�รพัฒน�โครงข่�ยคมน�คมในประเทศเชิงรุกท้ังท�งถนน	 รถไฟ	 และ
ท่�เรือ	 ทำ�ให้เมียนม�ร์มีก�รพัฒน�อย่�งมีนัยสำ�คัญ	 โดยมีก�รขย�ยตัว
ท�งเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2555	คิดเป็นร้อยละ	6.3	ซึ่งสูงกว่�ค่�เฉลี่ยของ	
5	ปีทีผ่่�นม�ทีอ่ยูร้่อยละ	54	อย่�งไรกด็รีะบบก�รเมอืงและนโยบ�ยของ
เมียนม�ร์ยังไม่แน่นอน	ระบบส�ธ�รณปูโภคขัน้พืน้ฐ�นยงัข�ดแคลนและ
มีร�ค�สูง	รวมถึงเครือข่�ยคมน�คมยังไม่สมบูรณ์	นอกจ�กนี้เมียนม�ร์มี
ข้อจำ�กัดท�งด้�นเงินทุนและระบบก�รเงินที่ไม่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยได้
อย่�งเสรี	 ประกอบกับในอดีตท่ีผ่�นม�เมียนม�ร์ได้ร้บผลกระทบจ�ก
ม�ตรก�รควำ�่บ�ตรของประช�คมโลก	จงึทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทนุของ
ภ�ครัฐและภ�คเอกชนมีต้นทุนเฉลี่ยสูงกว่�ประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภ�ค	 
ดังนั้น	 เมียนม�ร์จึงได้มีก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและ
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สังคมของช�ติต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเมื่อวันที่	 19	
กรกฎ�คม	พ.ศ.	2555	ซึ่งรัฐบ�ลจะเดินหน้�สู่ก�รปฏิรูประยะที่	2	โดย
จะให้คว�มสำ�คัญต่อประเด็นต่�งๆ	ดังนี้
	 1.	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	
2554-2574)	 (National	 Comprehensive	 Development	 Plan- 
NCDP)	
	 2.	 ให้คว�มสำ�คญัต่อภ�คก�รค้�และก�รลงทนุ	รวมถงึก�รระดมก�ร
ลงทุนระหว่�งประเทศ	
	 3.	 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมที่มีประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง	
	 4.	 ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มช่วยเหลอืจ�กต่�งช�ตใิห้มปีระสทิธภิ�พ
และสอดคล้องกับเป้�หม�ยของประเทศในก�รปฏิรูประยะที่	2	คือ	ก�ร
พัฒน�เศรษฐกิจและยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนช�วเมียนม�ร์
ให้ดีขึ้น
	 5.	 สำ�หรับก�รจดัทำ�แผนพฒัน�เศรษฐกจิและสังคมดงักล่�วข้�งต้น	
เมียนม�ร์มีเป้�ประสงค์ยึดหลักประช�ชนระดับร�กหญ้�	(Bottom	up)	
ได้รับประโยชน์สูงสุด	(People-centered	Approach)	จ�กก�รบริห�ร
จัดก�รของรัฐ	 และมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�ง	 นโยบ�ย	 และ
กระบวนก�รในก�รพัฒน�	ซึง่มปัีจจยัสำ�คญัในก�รปรับปรุงคุณภ�พชีวติ
ด้�นต่�งๆ	 เช่น	 ด้�นสิ่งแวดล้อม	 คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
สภ�พคว�มเป็นอยู่ภ�ยในชุมชน	 เป็นต้น	 ซึ่งต�มกรอบแผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคม	 (The	Framework	on	Economic	and	Social	
Reform:	FESR)	จะมีโครงก�รเร่งด่วนเพื่อให้เกิดคว�มเจริญเติบโตท�ง
ด้�นเศรษฐกิจและสังคมอย่�งต่อเนื่อง	ดังนี้
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	 	 1)	 ปฏิรูปภ�ษีและก�รเงิน	
	 	 2)	 ปฏิรูปภ�คก�รคลังและก�รเงิน	รวมถึงธน�ค�รกล�ง	
	 	 3)	 เปิดเสรีท�งก�รค้�และก�รลงทุน	
	 	 4)	 พัฒน�ธุรกิจภ�คเอกชน	โดยปฏิรูปกฎหม�ยและระเบียบที่		
	 	 	 สำ�คัญสำ�หรับภ�คก�รท่องเที่ยว	
	 	 5)	 พัฒน�ระบบโทรคมน�คมและก�รสื่อส�รให้ทันสมัย
	 	 6)	 พัฒน�ส�ธ�รณสุขและก�รศึกษ�	
	 	 7)	 สร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและคว�มเจริญเติบโตภ�ค	 	
	 	 	 ก�รเกษตร	
	 	 8)	 สร้�งระบบบริห�รจัดก�รให้มีคว�มโปร่งใส	โดยเน้นคว�ม	 	
	 	 	 โปร่งใสในก�รจัดทำ�และดำ�เนินง�นที่ใช้จ่�ยจ�ก	
	 	 	 เงินงบประม�ณภ�ครัฐ	
	 	 9)	 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	โดยปรับปรุงระบบคมน�คมขนส่ง	
	 	 	 ส�ธ�รณะและพลงัง�น	รวมท้ังปรับปรงุกฎหม�ยเกีย่วกบัก�ร
	 	 	 จ้�งง�นและก�รให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจก�รของรัฐ
	 	 10)	สร้�งคว�มมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลจ�กก�ร
	 	 	 ดำ�เนินง�นของรัฐ	
	 	 11)	สำ�หรับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 20	 ปี	 
	 	 	 (พ.ศ.	2554-2574)	ต�มกรอบดังกล่�วข้�งต้น	เมียนม�ร์ได้
	 	 	 กำ�หนดเป้�หม�ยที่สำ�คัญไว้	ดังนี้	
	 	 	 (1)	ปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของประช�ชนช�วเมียนม�ร์	
	 	 	 (2)	เพิ่มร�ยได้ประช�กร	
	 	 	 (3)	พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
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ส�ธ�รณปูโภค	เช่น	ก�รคมน�คม	แหล่งนำ�้และสขุ�ภิบ�ล	พลงัง�นไฟฟ้�	
ก�รศึกษ�	ก�รส�ธ�รณสุข	และระบบประกันสังคม	เป็นต้น
	 	 	 (4)	จัดให้มีก�รจ้�งง�นเพิ่มม�กขึ้น	
	 	 	 (5)	อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	
	 	 	 (6)	บรรลเุป้�หม�ยก�รพฒัน�แห่งสหสัวรรษ	(Millennium	
Development	 Goals:	MDGs)	 ต�มวัตถุประสงค์ของสหประช�ช�ติ
และประช�คมอ�เซียน

5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง

	 	หลงัจ�กเหตกุ�รณ์ลกุข้ึนสู	้ปี	พ.ศ.	2531	ของประช�ชน	ทำ�ให้กองทพั
เมียนม�ร์ทีม่กีำ�ลงัถึง	2	แสนคน[20a]	ยังหว่ันไหว	และได้มกี�รเปลีย่นแปลง 
เชิงโครงสร้�ง	ในเรือ่งคว�มมัน่คงท�งทห�รและคว�มมัน่คงท�งก�รเมอืง	
ซึ่งทห�รได้รักษ�คว�มเป็นเผด็จก�ร	 ซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญและกลไก 
ทุกอย่�ง	 มีก�รเพิ่มกำ�ลังทห�รถึงในปัจจุบันค�ดว่�มีถึง	 4	 แสนคน	 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้ว่�	 กองทัพเมียนม�ร์มีกำ�ลังพลม�กเป็นอันดับสองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจ�กเวียดน�ม	และเป็นกองทัพที่ใหญ่อันดับ	
12	 ของโลก[20a]	และตั้งแต่	 พ.ศ.	 2533	 เมียนม�ร์ได้ปรับเปลี่ยนท่ีตั้ง 
กองบัญช�ก�รให้เข้มแข็งข้ึน	 โดยก�รว�งระบบป้องกันตนเองเน้นเรื่อง
อุโมงค์ใต้ดินและย้�ยเมืองหลวงไปที่เนปิดอว์	 เรียกว่�เป็นก�รสร้�ง	
“กำ�แพงเหล็ก”	 ของเมียนม�ร์	 โดยระบบอุโมงค์ใต้ดินของเมียนม�ร์จะ
ใช้เพ่ือทำ�สงคร�มอโุมงค์	(Tunnel	Warfare)	ป้องกนัก�รโจมตที�งอ�ก�ศ
และสงคร�มกองโจร
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	 จ�กจุดแตกหัก	 (Breaking	 Point)	 ของเหตุก�รณ์ในปี	 พ.ศ	 2531	 
ที่เรียกว่�	 “ลุกขึ้นสู้	 1988”	 (Uprising	 1988)	 ซ่ึงมีคว�มหม�ยต่อ 
คว�มคิดท�งยุทธศ�สตร์ของกองทัพเมียนม�ร์สูง	 ทำ�ให้กองทัพ 
เมียนม�ร์ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมท�งยุทธศ�สตร์คือภูมิรัฐศ�สตร์	 โดย 
ห�ศูนย์อำ�น�จแห่งใหม่ที่กรุงเนปิดอว์	 ส�เหตุก�รย้�ยเมืองหลวง	 
ห�กจะมองแบบนักก�รทห�รพบได้ว่�	 สภ�พผังเมืองกรุงย่�งกุ้งมีคว�ม
สุ่มเสี่ยง	แม้รัฐบ�ลเมียนม�ร์จะพย�ย�มจัดระเบียบหล�ยครั้ง		บทเรียน
จ�กเหตุก�รณ์	1988	ยังคงอยู่ในกลุ่มทห�ร	ก�รที่สถ�นทูตหล�ยแห่งมี
ก�รตั้งสถ�นีข่�วกรองท�งก�รทห�ร	และสถ�นทูตบ�งแห่ง	มีก�รติดต่อ
เชื่อมต่อกับนักข่�วต่�งประเทศ	 ส่งผลให้ก�รจัดเก็บข้อมูลรั่วไหล 
สู่ภ�ยนอก	 อีกทั้งประช�ชนหรือฝูงชนตั้งถิ่นฐ�นไม่เป็นระเบียบปะปน 
ไปกับสถ�นที่ร�ชก�ร	 ก�รพบปะระหว่�งร�ชก�รกับประช�ชนมีคว�ม
หละหลวมไม่รัดกุมแน่นหน�	 จึงเป็นส�เหตุหนึ่งที่ต้องก�รเปิดพื้นที่ใหม่	
มีก�รว�งผังเมืองใหม่	 ว�งระบบคว�มมั่นคงใหม่	 รวมถึงประช�กร	
พลเรือน	ประช�ชน	ข้�ร�ชก�ร	และกองทัพ	ให้มีลักษณะที่แยกส่วนกัน	
เพื่อง่�ยต่อก�รควบคุมและสั่งก�ร	 เป็นก�รทำ�ก�รอย่�งไม่เปิดเผย	 
แม้กระทั่งนักก�รทูตตะวันตกก็ไม่ทร�บเรื่องก�รย้�ยเมือง	 จวบจน	 
7	 ปีผ่�นไป	 เนปิดอว์เพิ่งจะเปิดตัวออกสู่โลกภ�ยนอก	 ลับ	 ลวง	 พร�ง	 
7	ปี	ย้อนหลงั	สะท้อนยทุธศ�สตร์กองทพัเมยีนม�ร์	เรือ่งก�รป้องกนัก�ร
ลุกขึ้นสู้	 (Uprising)	 เห็นได้จ�กผังเมืองกรุงเนปิดอว์ที่ถูกสร้�งขึ้นม� 
อย่�งมรีะบบ	มกี�รแบ่งโซนอพ�ร์ทเมนท์สำ�หรบัข้�ร�ชก�รเพ่ืออยูอ่�ศัย	
ให้ง่�ยต่อก�รบังคับบัญช�	 ส่วนกองทัพและกองบัญช�ก�รกระทรวง
กล�โหมแยกไปส่วนท่ีร�บสงูตะวันออกของเมืองฉ�น	และมกี�รเจ�ะแนว
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ภูเข�สร้�งคลังสรรพ�วุธต่�งๆ	 เก็บเข้�ไปในเขตภูเข�	 มีก�รแบ่งส่วน 
กรุงเนปิดอว์ได้อย่�งชัดเจน	 มีก�รแบ่งศูนย์ร�ชก�รแผ่นดินคล้�ย 
ปตุร�จ�ย�	ส่วนเขตเมอืงเก่�มพีลเมอืงเป็นเกษตรกร	ส่วนใหญ่อยูท่ี่เมอืง
เปียงมะน�	และโซนนี้เป็นเขตกองทัพทห�รเมียนม�ร์	ซึ่งอยู่ติดกับเขื่อน
ทะเลส�บเยซิน	 และขึ้นไปจะเป็นส่วนอำ�นวยคว�มสะดวกให้กองทัพ
ต่�งๆ	จะเห็นได้ชัดว่�มีก�รสร้�งถนน	8-20	เลน	มีค่�ต่อท�งยุทธศ�สตร์	
แม้เมืองนี้มีประช�กรไม่แน่นขนัดต่�งจ�กกรุงย่�งกุ ้ง	 เพ่ือป้องกัน
เหตุก�รณ์ลุกขึ้นสู ้	 (Uprising)	 ที่ประช�ชนปิดล้อมถนนได้อย่�ง 
ที่เคยกระทำ�ในกรุงย่�งกุ้ง	 แต่ประช�ชนจะถูกล้อมกรอบด้วยกองพล 
รถถังแทน
	 ห�กมองในเชิงยุทธศ�สตร์ท�งทห�ร	 ต้องเข้�ใจแรงกดดันจ�ก
ภ�ยนอก	ช่วงปี	พ.ศ.	2533	(ค.ศ.	1990)	เมียนม�ร์อยูใ่นระบอบเผดจ็ก�ร
โดยทห�ร	 ช่วงนั้นมีเสียงกดดันจ�กต่�งประเทศ	 ไม่ว่�จะเป็นเสียง 
เรียกร้องจ�กท�งผู้ปกครองซ�อุดิอ�ระเบียให้สหประช�ช�ติส่งกองทัพ
ล้มระบอบทห�รในเมียนม�ร์	 เพร�ะจ�กเหตุก�รณ์มุสลิมโรฮิงญ� 
ถูกขับออกจ�กรัฐยะไข่	หรือรัฐอ�ระกัน	หรือแม้แต่	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	
ก็บอกว่�เมียนม�ร์เป็นรัฐนอกคอก	 มีก�รคุกค�มเมียนม�ร์ผ่�นสื่อแบบ
เดียวกับที่คุกค�มอิรัก	 และอัฟก�นิสถ�น	 ในช่วงดังกล่�วรัฐบ�ลทห�ร
เมยีนม�ร์ได้ให้คว�มสำ�คญักบัก�รตัง้รบัแนวลกึ	ต้องถอนกองบัญช�ก�ร
จ�กยุทธศ�สตร์ช�ยฝั่งเข้�สู่ภ�ยใน	 โอบล้อมด้วยขุนเข�และแนวป่�	
กองทัพเมียนม�ร์ให้คว�มสำ�คัญกับสงคร�มแบบกองโจรม�กขึ้น	 มีก�ร
ป้องกันในแนวลึก	 ซึ่งดูได้จ�กก�รเจ�ะอุโมงค์ใต้ดินเพ่ือทำ�เป็นคลัง
สรรพ�วุธ	
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	 นอกจ�กนี้	 สิ่งที่สะท้อนคุณค่�ท�งยุทธศ�สตร์ท�งก�รทห�รของ 
กรุงเนปิดอว์	 [8a]	 คือผลกระทบลักษณะลูกโซ่ต่อก�รเติบโตของเมือง
ยุทธศ�สตร์ที่อยู่ร�ยรอบ	หรือกลุ่มเมืองบริว�รทั่วประเทศเมียนม�ร์ที่มี
คุณค่�ในก�รพัฒน�ท�งโลจิสติกส์	 ซึ่งต้องมีก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับเมือง
ยุทธศ�สตร์โดยรอบว่�จะส่งผลอย่�งไรต่อก�รสร้�งแนวปร�ก�รเหล็ก
ของรฐับ�ลเมยีนม�ร์	ยกตวัอย่�ง	เช่น	“เมอืงย่�งกุง้”	เป็นเมอืงท่�สำ�คัญ
ท�งเศรษฐกิจ	 แม้ว่�เมียนม�ร์จะย้�ยเมืองหลวงไปแล้ว	 แต่ในท�ง
ยุทธศ�สตร์ยังคงเป็นฐ�นที่มั่นที่เข้มแข็งของกองทัพเรือเมียนม�ร์	ขึ้นไป
อีก	 70	 ไมล์	 เป็น	 “เมืองตองอู”	 เป็นเมืองยุทธศ�สตร์แห่งสงคร�ม 
กองโจร	เป็นเมอืงทีก่องทัพเมยีนม�ร์ใช้เป็นฐ�นเข้�ไปรบกบัรัฐกะเหร่ียง	
รัฐคะย�	 อยู่ในเขตลุ่มนำ้�สะโตง	 ซึ่งเป็นด่�นหน้�ก่อนถึงกรุงเนปิดอว	์ 
และอยู่ไม่ไกลจ�กขุนหยวง	 แม่ฮ่องสอน	 ถัดขึ้นไปรัฐบ�ลเมียนม�ร์ได ้
สร้�งท�งหลวงส�ยพิเศษ	 พินลวง–ตองจี	 ผ ่�นเมืองยุทธศ�สตร	์ 
คือ	 กะลออองบัน	 ในเขตท่ีร�บสูงฉ�น	 แล้วไปบรรจบกับเมืองตองจี	 
เมอืงหลวงของรฐัฉ�น	ซึง่เป็นฐ�นทีม่ัน่ท�งภ�คตะวันออกของเมยีนม�ร์	
ใช้ในก�รระดมสรรพกำ�ลังเพื่อรบกับกองกำ�ลังชนกลุ่มน้อย	 ในเขต
ที่ร�บสูงฉ�นมีท�งหลวงส�ยพิเศษตัดกล�งเข้�เมืองตองจี	 จ�กนั้น 
ขึ้นแนวระเบียงยุทธศ�สตร์ไปด้�นบนจะพบกับเมืองขน�ดใหญ่	 คือ	 
“เมืองมิจทีร�”	เมืองศูนย์กล�งกองทัพอ�ก�ศ	เครื่องบินรบ	ย้�ยม�จ�ก
ฐ�นทัพอ�ก�ศมินก�ล�ดง	 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจ�กเนปิดอว์	 มีเส้นท�งหลวง
พิเศษเชื่อมกับเส้นท�งรถไฟส�ยพิเศษเชื่อมต่อระหว่�งเมืองหลวงกับ 
เมืองมิจทรี�	แล้วขึน้ม�ด้�นบนเป็น	“เมอืงมณัฑะเลย์”	ซึง่เป็นเมอืงใหญ่
อนัดับสองของเมยีนม�ร์	และเป็นท่ีอยู่ของศนูย์บัญช�ก�รกล�ง	(Central	
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Command)	 ทั้งยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประช�กรเมียนม�ร์	 และเป็น
ฐ�นกองทัพทห�รร�บเมียนม�ร์	 ซึ่งมีร�ว	17-18	กองพัน	 เมืองสุดท้�ย
คือเมืองปินอูลวินอว์หรือเมืองเมย์เมียว	 เป็นเมืองเวสต์พอยท์	 (West	
Point)	ของกองทพัเมยีนม�ร์	และเป็นทีอ่ยูข่องวทิย�ลยัป้องกนัประเทศ	
โรงเรียนศึกษ�ท�งทห�ร	 และล่�สุดมีก�รสร้�งเป็นเมืองไซเบอร์	 
(Cyber	City)	ขึน้ม�	โดยเจ�ะเข้�ไปในหุบเข�	เพ่ือเป็นเมอืงแห่งวทิย�ก�ร
ส�รสนเทศ	 ทั้งหมดนี้	 คือ	 แนวระเบียงท�งยุทธศ�สตร์เพื่อเป็น 
แนวปร�ก�รเหล็กป้องกันสำ�หรับกองทัพเมียนม�ร์ที่มีฐ�นบัญช�ก�ร 
ที่เนปิดอว์	[8a]

	 มองในมุมยุทธศ�สตร์	 ห�กมีศึกเข้�ม�	 เมืองย่�งกุ้งจะเป็นด่�นแรก 
ที่รับศึกท�งทะเล	 เมืองตองอูจะเป็นจุดยันไม่ให้ข้�ศึกร่ัวม�ถึงใจกล�ง
หุบเข�สะโตง	 และเป็นฐ�นที่รบกับกะเหร่ียง	 กลุ ่มช�ติพันธุ ์ท่ีถูก 
ปลุกปั่นให้สร้�งคว�มปั่นป่วนในเมียนม�ร์	 เหล่�นี้เป็นภ�พสะท้อนจ�ก
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ปร�ก�รเหลก็ว่�	รฐับ�ลเมยีนม�ร์ย้�ยเมอืงเพร�ะตระหนกัถงึคณุค่�ท�ง
ยุทธศ�สตร์	 และก�รเติบโตของเนปิดอว์	 มีผลต่อเส้นท�งก�รลำ�เลียง 
ยุทธปัจจัย	 ส่งกำ�ลังบำ�รุงจ�กเนปิดอว์เชื่อมไปยังเมืองสำ�คัญต่�งๆ	 
ขณะเดียวกันฐ�นทัพอ�ก�ศที่เมืองมิจทีร�จะเป็นฝ่�ยปกป้องน่�นฟ้�ให้
กรุงเนปิดอว์	 และยังไม่รวมเหล่�เมืองวิทย�ก�ร	 เมืองมัณฑะเลย์	 เมือง
ปินอูลวินอว์	 และจ�กที่นั่นไม่ไกลกันมีเมืองแปรอุตส�หกรรมผลิตอ�วุธ
ให้กับกองทัพยุทธศ�สตร์	หรือวงแหวนท�งยุทธศ�สตร์จะจำ�กัดวง	และ
สร้�งปร�ก�รเหล็กเป็นชั้นๆ	 ในก�รล้อมกรุงเนปิดอว์ในย�มศึกสงคร�ม	
จ�กภ�พที่เห็นเป็นก�รปร�กฏตัวของนวัตกรรมท�งภูมิศ�สตร์	 และ 
ภูมิยุทธศ�สตร์ภ�ยในประเทศเมียนม�ร์	
	 ก�รที่เมียนม�ร์เปิดประเทศมีทั้งคุณและโทษ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
ระยะแรก	และภ�ยหลังอ�จเกิดคว�มสุ่มเสี่ยงทำ�ให้ประเทศมห�อำ�น�จ
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เข้�ม�รุกประเทศเมียนม�ร์ม�กข้ึน	 ซึ่งเห็นได้จ�กเหตุก�รณ์ในรัฐคะฉิน	
รัฐฉ�น	 และรัฐยะไข่	 (รัฐอ�ระกัน)	 ที่สหประช�ช�ติเข้�ไปตรวจสอบ
ตดิต�มประเทศเมยีนม�ร์	แต่ก�รเปิดประเทศทำ�ให้เมยีนม�ร์	เปิดโอก�ส
ก�รพัฒน�	ม�ยืนอยู่กับน�น�ช�ติได้อย่�งภ�คภูมิ	
	 นอกจ�กนี้	เมียนม�ร์ยังมียุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นอื่นๆดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสหกรณ์ [13]

 วิสัยทัศน์
	 สหกรณ์เมยีนม�ร์จะมุง่มัน่ในก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ติ
ของประเทศและเพือ่รกัษ�เอกลกัษณ์ของสหกรณ์ทีส่่งเสรมิคว�มร่วมมอื
ท�งเศรษฐกิจและสังคมให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดี
 
 พันธกิจ
	 ภ�รกิจ	คือ	ก�รตระหนักถึงคว�มจริงต�มวัตถุประสงค์	ต่อไปนี้
	 •	 ปฏิบัติต�มค่�นิยม	จริยธรรม	และหลักก�รสหกรณ์
	 •	 มุ ่งมั่นและประยุกต์คว�มรู้ท่ีทันสมัย	 วิธีก�รนำ�เทคนิคและ
เทคโนโลยีที่ก้�วหน้�ม�ใช้ในสังคมสหกรณ์
	 •	 มีส่วนร่วมในก�รสร้�งและก�รพัฒน�ประเทศที่ทันสมัย	 โดย 
ก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พของสหกรณ์ที่มีคว�มอุตส�หะ
 
 2. ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม [13]

	 •	 ก�รจัดก�รบริก�รในสน�มบินและท่�เรือนำ้�ลึกที่มีประสิทธิภ�พ
	 •	 ก�รส่งเสริมกิจกรรมก�รขนถ่�ยและพักสินค้�	 เช่น	 ก�รจัดส่ง
สินค้�	ก�รจัดสินค้�ลงเรือ	ฯลฯ
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	 •	 ก�รตรวจตร�ดูแลที่เข้มแข็ง	 รับประกันได้ว่�ปลอดภัย	 และ 
มีมั่นคงของภ�คก�รเดินเรือและก�รบิน
	 •	 เสริมสร้�งก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์สำ�หรับภ�คก�รขนส่ง
	 •	 ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ติอย่�งจริงจังในวิถีต่�งๆ	
ของก�รขย�ยก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบของก�รขนส่ง
	 •	 ก�รว�งแผนอย่�งเข้มข้นและจริงจังในก�รพัฒน�ก�รขนส่งที่มี
คว�มปลอดภัยและร�บรื่นสำ�หรับพื้นที่ชนบท	
	 •	 ว�งแผนม�ตรก�รป้องกันภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ

 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและชลประทาน [13]

   (Ministry of Agriculture and Irrigation) 
	 กระทรวงเกษตรและชลประท�นเมียนม�ร ์ 	 จัดตั้ งขึ้นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่สนองต่อคว�มต้องก�รบริโภคภ�ยใน	และสนบัสนนุก�ร
ส่งออกผลผลิตด้�นก�รเกษตรท่ีเกินคว�มต้องก�รบริโภค	 เพ่ือสร้�ง 
ร�ยได้ให้กับประเทศ	 รวมถึงให้คว�มช่วยเหลือเพื่อก�รพัฒน�ชนบท 
ผ่�นก�รพัฒน�ท�งก�รเกษตรในลักษณะก�รเพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกร	
ด้วยก�รเพิ่มผลผลิตพืชผลท�งก�รเกษตร	 โดยมีกลยุทธ์ก�รพัฒน�และ
หน้�ที่สำ�คัญ	ดังนี้
 
กลยุทธ์การพัฒนา 
	 •	 ก�รใช้ประโยชน์จ�กเมล็ดพันธุ์ที่มีก�รปรับปรุงคุณภ�พให้ดีขึ้น	
	 •	 ก�รจัดตั้งฟ�ร ์มต ้นแบบสำ�หรับถ ่�ยทอดเทคโนโลยีด ้วย
เทคนิควิทย�ศ�สตร์สมัยใหม่
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	 •	 ก�รใช้ประโยชน์ของปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตรได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พในเวล�ที่เหม�ะสม	
	 •	 ก�รลดก�รสูญเสียในระหว่�งก�รผลิต	 (จ�กก�รเตรียมดิน 
จนถึงก�รเก็บเกี่ยว)	
	 •	 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รเข้�ถึงตล�ดทั้งภ�ยในและ 
ต่�งประเทศ	
 
 หน้าที่
	 •	 จัดเตรียมแผนพัฒน�ก�รเกษตรทั้งในระยะสั้น	ระยะกล�ง	และ
ระยะย�ว	 รวมถึงโครงก�รต่�งๆ	 และติดต�มประเมินผลโครงก�รท่ีม ี
ก�รนำ�ไปปฏิบัติแล้ว	 เพื่อนำ�เสนอต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงฯ	 และ
หน่วยง�นต่�งๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมวเิคร�ะห์	รวมถึงก�รเตรียมก�รจัดทำ�
และยื่นโครงก�รพิเศษที่สอดคล้องกับนโยบ�ยต่�งๆ	 ต�มวัตถุประสงค์
ของรัฐบ�ล	
	 •	 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติด้�นก�รเกษตร	 วิเคร�ะห์	 เพ่ือจัดทำ�
ร�ยง�นเสนอต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลต่อ
ส�ธ�รณชน	และสร้�งคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รด้�นก�รเกษตรกบัองค์กร
ระหว่�งประเทศ	
	 •	 สื่อส�ร	 สร้�งแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบก�รท้องถิ่นและต่�งช�ติ	
เพือ่ให้เกดิก�รพฒัน�ธรุกจิในภ�คก�รเกษตร	มกี�รบริห�รจัดก�รก�รค้�
และกิจกรรมท�งธุรกิจ	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือในก�รส่งออก
สินค้�เกษตรกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงฯ	
	 •	 ก�รมีส่วนร่วมในก�รสร้�งคว�มร่วมมือขององค์กรต่�งๆ	 กับ
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หน่วยง�นอื่นท่ีเก่ียวข้องด้�นเกษตรกรรม	 และก�รพัฒน�บุคล�กรด้�น
ก�รเกษตรของเมียนม�ร์ร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 
ทั้งนี้	กระทรวงฯ	ได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ประช�คมอ�เซียน	โดยจัด
ตั้งหน่วย	 “ASEAN”	 ข้ึน	 ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รของฝ่�ยว�งแผน
ก�รเกษตร	 ซึ่งจะมีหน้�ที่	 คือ	 เป็นผู้แทนประส�นง�นกับกระทรวง 
อื่นๆ	 ที่เก่ียวกับกิจก�รอ�เซียน	 ก�รร่วมมือกับหน่วยง�นอื่นในสังกัด 
กระทรวงฯ	 ดำ�เนินกิจกรรมเกษตรในก�รประชุมภ�คเกษตรและป่�ไม้
ของอ�เซียน	ก�รศึกษ�และทบทวนภ�วะเศรษฐกิจของประเทศสม�ชิก
อ�เซยีน	ก�รร่วมมอืกบั	AFTA	ในก�รลดภ�ษศีลุก�กรต�มกรอบอ�เซียน	
และร�ยง�นคว�มก้�วหน้�และจัดทำ�ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกิจรรม
อ�เซียนให้แก่ภ�ครัฐ

 4. ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
   (Ministry of Industry) [13]

	 ณ	 เมืองเนปิดอว์	 บทบ�ทของกระทรวงอุตส�หกรรมเมียนม�ร์	 
จะทำ�หน้�ที่ควบคุมดูแลภ�คก�รผลิตของอุตส�หกรรมประเภทต่�งๆ	 
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ทั้งอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่	 อ�ทิ	 นำ้�ต�ล	 เครื่องดื่มที่มีและไม่ม ี
แอลกอฮอล์	เป็นต้น	และอุตส�หกรรม	SMEs	เช่น	สิ่งทอ	อ�ห�ร	และ
เครื่องใช้ภ�ยในบ้�น	รวมถึงให้ก�รสนับสนุนก�รจัดตั้งโรงง�น	ตลอดจน
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอุตส�หกรรม	 และบุคล�กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ทักษะแรงง�นในภ�คก�รผลติ	สำ�หรับโครงสร้�งอตุส�หกรรมจะประกอบ
ด้วย
 
 จำานวนสถานประกอบการ 
	 จำ�แนกต�มลักษณะเจ้�ของ	 (ข้อมูลปี	 2553)	 แบ่งเป็น	 ของรัฐบ�ล	
จำ�นวน	 791	 สถ�นประกอบก�ร	 และของเอกชนจำ�นวน	 101,000	 
สถ�นประกอบก�ร	

 การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม 
	 มีประม�ณ	4.8	ล้�นคน	

 ขนาดของอุตสาหกรรม 
	 แบ่งเป็น	3	ขน�ด	ได้แก่	
	 •	 ขน�ดเล็ก	เงินลงทุน	1	ล้�นจั๊ด	คนง�น	50	คน	
	 		 ก�รผลิต	2.5	ล้�นจั๊ด/ปี	(62.5	ล้�นบ�ท)
	 •	 ขน�ดกล�ง	เงินลงทุน	1-5	ล้�นจั๊ด	คนง�น	50-100	คน		 	
	 		 ก�รผลิต	2.5-10	ล้�นจั๊ด/ปี	(62.5-250	ล้�นบ�ท)
	 •	 ขน�ดใหญ่	เงินลงทุน	5	ล้�นจั๊ดขึ้นไป	คนง�น	100	คนขึ้นไป		 	
	 		 ก�รผลิตม�กกว่�	10	ล้�นจั๊ด/ปี	(250	ล้�นบ�ท)
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  อุตสาหกรรมสำาคัญ 
	 อุตส�หกรรมสำ�คัญของเมียนม�ร์	 ได้แก่	 อุตส�หกรรมเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอออล์	อุตส�หกรรมนำ้�ต�ล	อุตส�หกรรม
แปรรูปก�รเกษตร	 อุตส�หกรรมประมง	 อุตส�หกรรมแปรรูปไม้และ
เฟอร์นเิจอร์	อุตส�หกรรมสิง่ทอ	อตุส�หกรรมเหมอืงแร่	เช่น	อญัมณ	ีและ
อตุส�หกรรมพลงัง�น	เช่น	นำ�้มนั	ไฟฟ้�จ�กเขือ่น	ก๊�ซธรรมช�ติ	เป็นต้น	
โดยในปัจจุบัน	 รัฐบ�ลกำ�ลังพัฒน�อุตส�หกรรมขน�ดเล็กในพื้นท่ี 
ชนบทภ�ยใต้แนวคิด	หนึ่งหมู่บ้�นหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (One	Village	One	
Product:	OVOP)	ต�มต้นแบบที่ม�จ�กญี่ปุ่น	เพื่อช่วยพัฒน�เศรษฐกิจ
ในชนบทให้เกดิก�รจ้�งง�น	และประช�ชนมรี�ยได้เพิม่ขึน้	ซึง่จะเป็นก�ร
ลดช่องว่�งคว�มย�กจนในชนบทให้เหลือน้อยลง	
 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาร ์
	 จะดำ�เนินก�รภ�ยใต้แนวคิด	 “กลุ ่มอุตส�หกรรม	 (Industrial	 
Cluster)”	 และก�รกำ�หนดเขตอุตส�หกรรม	 (Industrial	 Zone)	 
โดยมีก�ร	 กำ�หนดอุตส�หกรรมบนฐ�นก�รเกษตร	 (Agro-based	 
Industry)	 เป็นอุตส�หกรรมเป้�หม�ย	ตลอดจนก�รเตรียมคว�มพร้อม
สู่ประช�คมอ�เซียน	(AEC)	

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

	 ณ	เมืองเนปิดอว์	บทบ�ทกระทรวงปศุสัตว์และก�รประมงเมียนม�ร์	
จะทำ�หน้�ทีพ่ฒัน�ด้�นเกษตรในกลุม่ปศสุตัว์และประมง	โดยกระทรวงฯ	
มีก�รว�งกรอบก�รพัฒน�ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว	กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
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กบัก�รป้องกนัและอนรุกัษ์ทรพัย�กรสตัว์นำ�้อืน่ๆ	ตลอดจนก�รให้คว�ม
ช่วยเหลือเกษตรกรในก�รพัฒน�ปศุสัตว์ในชนบท	 โดยก�รแพร่ขย�ย 
พันธุ์สัตว์	 ให้คว�มช่วยเหลือเรื่องอ�ห�รสัตว์	 สัตวแพทย์	 และย�รักษ�
โรค	ก�รป้องกันและก�รรักษ�โรคปศุสัตว์	เป็นต้น	ซึ่งจะสอดรับกับแผน
พัฒน�ประเทศระยะ	30	ปี	(พ.ศ.	2543-2573)	ของรัฐบ�ล	นอกจ�กนี้
กระทรวงฯ	ยังให้ก�รสนับสนุนภ�คเอกชนในเรื่องเทคโนโลยี	ก�รตล�ด	
และก�รลงทนุในอตุส�หกรรมประมงและปศสุตัว์	เพือ่ส่งเสรมิก�รแปรรปู
และสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�	
	 สำ�หรบัส�ระโดยสรุป	คอื	เมยีนม�ร์มชี�ยฝ่ังทะเลย�วประม�ณ	2,832	
กิโลเมตร	เป็นเขตไหล่ทวีปประม�ณ	228,781	ต�ร�งกิโลเมตร	และเขต
เศรษฐกิจจำ�เพ�ะประม�ณ	486,000	ต�ร�งกิโลเมตร	โดยมีพื้นที่ชุ่มนำ้�
ประม�ณ	500,000	เฮกต�ร์	หรือประม�ณ	3,100,000	ไร่	 (1	เฮกต�ร์	
เท่�กับ	6	ไร่	1	ง�น)	ส่งผลให้มีแหล่งทรัพย�กรท�งทะเลที่หล�กหล�ย
และอดุมสมบรูณ์	จ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจท�งทะเลพบว่�	ในน่�นนำ�้ของ
เมียนม�ร์ส�ม�รถจับสัตว์นำ้�ได้สูงสุดถึงปีละ	1.05	ล้�นตัน	(Maximum	
Sustainable	Yield)	แต่มีก�รใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ	70	นอกจ�กนี้
ยงัมแีหล่งนำ�้ธรรมช�ติภ�ยใน	ท่ีประกอบไปด้วยทะเลส�บ	อ่�งเกบ็นำ�้	บงึ	
แม่นำ้�	และคลอง	มีพื้นที่รวมกันประม�ณ	8.2	ล้�นเฮกต�ร์	หรือประม�ณ	
51.2	ล้�นไร่

5.2 หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบงานทีเ่กีย่วกบั ASEAN
	 หน่วยง�นหลกัทีร่บัผดิชอบง�นทีเ่กีย่วกับ	ASEAN	ของเมียนม�ร์	คอื	
กรมกิจก�รอ�เซียน	กระทรวงก�รต่�งประเทศ	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
	 •	 กองก�รเมืองและก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
	 		 Tel:	95-67-412	360	
	 •		 กองคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ	
	 		 Tel:	95-67-412-357
	 •		 กองประส�นง�น
	 		 Tel:	95-67-412	345

	 	 เนื่องจ�กในปีนี้พม่�ได้เป็นประธ�นอ�เซียนเป็นปีแรก	 จึงได้มี 
ก�รจัดตั้งคณะเลข�ธิก�รแห่งช�ติเมียนม�ร์อ�เซียน	 (The	 ASEAN	
Myanmar	National	 Secretariat)	 ขึ้น	 มีบทบ�ทในก�รเป็นประธ�น
อ�เซียนภ�ยใต้แนวคิดที่ว่�	 “Moving	 Forward	 in	 Unity	 to	 a	 
Peaceful	 and	 Prosperous	 Community”	 (ก้�วไปข้�งหน้� 
ในก�รสร้�งคว�มส�มัคคีให้ชุมชนแห่งคว�มสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง)	
โดยองค์กรนีข้ึน้ต่อกระทรวงก�รต่�งประเทศ	ซึง่มรี�ยละเอยีดก�รติดต่อ
ดังนี้	
	 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รแห่งช�ติเมียนม�ร์อ�เซียน	 (The	 ASEAN	 
Myanmar	 National	 Secretariat)	 ตั้งที่สำ�นักง�นหม�ยเลขท่ี	 9	
กระทรวงต่�งประเทศ	 	 ติดต่อหม�ยเลขโทรศัพท์ในเมียนม�ร์:	 
+95-67-412057,	412227		โทรส�ร	:	+95-67-412057
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	 ส่วนก�รติดต่อ	 e-mail	 กับหน่วยทำ�ง�นเพ่ือประธ�นอ�เซียน 
ปี	พ.ศ.	2557	มีดังนี้

             หน่วยงาน              e-mail address
1	 ประช�คมก�รเมืองและคว�มมั่นคงอ�เซียน	 		apsc@asean2014.gov.mm

	 (Asean	Political-Security	Community)	

2	 ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 	 		aec@asean2014.gov.mm

	 (Asean	Economic	Community)	

3	 ประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน	 		ascc@asean2014.gov.mm

	 (Asean	Socio-Cultural	Community)	

4	 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รแห่งช�ติ	 	 		amns@asean2014.gov.mm

	 เมียนม�ร์อ�เซียน	(The	ASEAN	Myanmar	

	 National	Secretariat	Office)	

5	 ข้อมูลข่�วส�ร	(Information)	 	 		information@asean2014.gov.mm

6	 พิธีก�รทูต	(Protocol)	 	 		protocol@asean2014.gov.mm

7	 ก�รบริห�รจัดก�ร	(Administration)	 		admin@asean2014.gov.mm

8	 โลจิสติกส์	(Logistics)	 	 		logistics@asean2014.gov.mm

	 ในก�รห�ข้อมลูทีจ่ะดบูทบ�ทของเมยีนม�ร์ในฐ�นะประธ�นอ�เซียน	
สืบค้นได้ที่เว็บไซต์ดังนี้
	 -	http://asean2014.gov.mm/contact-us	
	 -	http://asean2014.gov.mm/2014-chairmanship
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	 ในส่วนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (UCSB)	 
ที่ต ้องมีหน้�ที่ รับผิดชอบในง�นของอ�เซียนนั้น	 ท�งสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(UCSB)	ได้มอบภ�รกิจง�นให้แผนก
คัดเลือกและฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร	(The	Civil	Service	Selection	and	
Training	 Department	 -	 CSSTD)	 เป็นผู้มีบทบ�ทในก�รเป็นตัวแทน
หรือเข้�ร่วมในง�นบูรณ�ก�รกิจกรรมอ�เซียน	 (Initiative	 for	 ASEAN	
Integration	 (IAI)	 framework)	 และเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดประชุม
ระดับอ�เซียนว่�ด้วยง�นร�ชก�ร	 (ASEAN	 Conference	 on	 Civil	 
Service	Matter	-	ACCSM)		อีกทั้งส่งข้�ร�ชก�รเข้�อบรมในหลักสูตร
ก�รพัฒน�นักฝึกอบรม	(Training	of	Trainers)
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ระบบการพัฒนาข้าราชการ

6



130

6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ

	 กฎหม�ยคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (รัฐสันติภ�พและ								
ก�รพัฒน�กฎหม�ยสภ�	 No.	 24/2010)	 ถูกตร�ขึ้นสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์	 2551	 (ค.ศ.	 2008)	
เม่ือวันที่	 28	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 2553	 (ค.ศ.	 2010)	 ทำ�ให้สำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(Union	Civil	Service	Board-UCSB)[23] 
ได้รับมอบง�นและทำ�หน้�ที่แทนคณะกรรมก�รก�รคัดเลือกข้�ร�ชก�ร
พลเรือนและก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (CSSTB)	 ท้ังหมด	 
และ	 “กฎหม�ยคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน”	 ได้กำ�หนดให้ม ี
คณะกรรมก�รอย่�งน้อย	5	คน	และม�กที่สุดไม่เกิน	7	คน
	 องค์กรก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รภ�ยใต้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	(UCSB)	มีดังนี้
	 1.	 สำ�นักง�นก�รคัดเลือกและก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	 
(The	 Civil	 Service	 Selection	 and	 Training	 Department)	 
หรือ	CSSTD
	 2.	 สำ�นักง�นกิจก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(The	Civil	Service	Affairs	
Department)	หรือ	CSAD
	 3.	 สถ�บันกล�งของข้�ร�ชก�รพลเรือน	 Phaung	 gyi	 หรือ	 (The	
Central	Institute	of	Civil	Service)	หรือ	Phaung	gyi
	 4.	 สถ�บันกล�งของข้�ร�ชก�รพลเรือนภ�คเหนือตอนบนของ 
เมียนม�ร์	 (The	Central	 Institute	of	 Civil	 Service)	 หรือ	Upper	
Myanmar
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ

	 ต�มกฎหม�ยของสภ�ผู้แทนร�ษฎร	4/77	ประก�ศในปี	พ.ศ.	2517	
(ค.ศ.	 1974)	 และโดยเนื้อห�กฎหม�ยของคณะกรรมก�รก�รคัดเลือก
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	และก�รฝึกอบรมบททีส่�มว่�ด้วย	“คว�มรับผดิชอบ
และอำ�น�จหน้�ที่”	 เพื่อยกฐ�นะสถ�บันกล�งของข้�ร�ชก�รพลเรือน			
มีภ�รกิจดังต่อไปนี้		
	 •	 ก�รดำ�เนินก�รหลักสูตรเกี่ยวกับก�รเข้�รับตำ�แหน่งสำ�หรับ
ข้�ร�ชก�รด้�นก�รจัดก�รและด้�นเทคนิคระดับต่�งๆ
	 •	 ก�รดำ�เนินก�รหลักสูตรก�รฟื้นฟูสำ�หรับก�รจัดก�รระดับกล�ง
	 •	 ก�รจัดสัมมน�สำ�หรับผู้บริห�รระดับอ�วุโส	เช่นเดียวกับสม�ชิก
ของส่วนกล�งและท้องถิ่น
	 •	 ก�รทำ�วิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รฝึกอบรมเทคนิคก�รบริห�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน

วัตถุประสงค์
	 1.	 ก�รฝึกอบรมบคุล�กรก�รบริก�ร	เพือ่ทำ�ให้บคุล�กรเหล่�นีไ้ด้รบั
ประสบก�รณ์อย่�งเต็มที่	 มีคว�มคุ้นเคยกับส�ยง�นต�มหน้�ที่และ 
คว�มรับผิดชอบ	และกล�ยเป็นผูใ้ห้บริก�รท่ีดี	ให้บรกิ�รทีน่่�สนใจแก่ผูค้น
ในก�รมส่ีวนร่วมในภ�คเศรษฐกจิ	สงัคม	และก�รบรหิ�รจัดก�รภ�ครฐั
	 2.	 เพือ่ห�วธิกี�รแก้ไขปัญห�ก�รจดัก�รในท�งปฏิบตัด้ิวยวธิกี�รของ
ก�รอภิปร�ยร่วมกัน	 และเพื่อยกระดับคุณภ�พของก�รปฏิบัติง�น	 
โดยก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดและประสบก�รณ์
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	 3.	 เพื่อพัฒน�เทคนิคและก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้ด้วยวิธีก�รวิจัย	
ก�รมส่ีวนร่วม	ก�รกระจ�ยเนือ้ห�ของวทิย�นพินธ์	และเอกส�รร�ยง�น
ต�มหัวข้อต่�งๆ
	 4.	 เพื่อสนับสนุนก�รป้องกันแห่งช�ติของประเทศ	

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (UCSB)	 เป็นผู้รับผิด
ชอบก�รดำ�เนินก�รหลักสูตรก�รฝึกอบรมข้ันพื้นฐ�นสำ�หรับข้�ร�ชก�ร
ทุกระดับในเมียนม�ร์ทั้งหมด	 โดยมีสถ�บันฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นภ�ยใต้
กำ�กับดูแลของ	UCSB	ดังนี้	[21]

 1. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน (Phaung gyi)	ก่อตั้งขึ้น
ในปี	พ.ศ.	2508	(ค.ศ.	1965)	โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนก�รฝึกอบรมกล�ง
ของประช�ชน	(Central	People’s	Training	School)	ตัง้อยูใ่กล้หมูบ้่�น	
Phaung	gyi,	Hlegu	ห่�งจ�กย่�งกุ้ง	50	ไมล์	โดยได้กำ�หนดเป้�หม�ย
ในก�รฝึกอบรมไว้จำ�นวน	 3,000	 คร้ังต่อปี	 และได้ย้�ยม�อยู่ในกำ�กับ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (UCSB)	 ในปี	พ.ศ.	 2520	
(ค.ศ.	 1977)	 และยกสถ�นะข้ึนเป็นสถ�บัน	 ซึ่งปัจจุบันต้ังอยู่บนเนื้อที่
ประม�ณ	9	พนักว่�ไร่	(3,951	เอเคอร์)	มห้ีองประชุมขน�ดใหญ่ทีร่องรับ
ผู้เข้�ฟังก�รฝึกอบรมได้	 2,000	 คน	 มีห้องประชุมขน�ดกล�ง	 2	 ห้อง	
พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย	ระบบ	CCTV	ที่รองรับคนได้	500	คน	มีห้องเรียน
ท่ีรองรับคนได้	 200	 คนอีก	 13	 ห้องเรียน	 มีห้องคอมพิวเตอร์สำ�หรับ
รองรบัคนกว่�	100	เครือ่ง	มห้ีองแลบ็สำ�หรับก�รฝึกภ�ษ�พร้อมอปุกรณ์
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สำ�หรับผู้เข้�ฝึกอบรมม�กกว่�	80	 เครื่อง	ทั้งมีอุปกรณ์ก�รช่วยสอนอีก
ม�กม�ย	 แผนกวิจัยมีส่วนช่วยเหลือในก�รฝึกอบรม	 ก�รสื่อส�ร	 มี 
คณะกรรมก�รด้�นพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 มีห้องสมุดท่ีบรรจุหนังสือ
ม�กกว่�	50,000	เล่ม	และมหีน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กบัอกี	6	แผนก	ดังนี้
	 		 (1)	แผนกก�รบริห�รก�รจดัก�ร	(Management	Department)
	 		 (2)	แผนกเศรษฐกิจ	(Economics	Department)
	 		 (3)	แผนกรัฐศ�สตร์	(Political	Science	Department)
	 		 (4)	แผนกสังคมศ�สตร์	(Social	Science	Department)
	 		 (5)	แผนกกฎหม�ย	(Law	Department)
	 		 (6)	แผนกวิทย�ศ�สตร์ท�งทห�ร	(Military	Science	Depart-
ment)
	 นอกจ�กนี้ยังมีโปรแกรมพัฒน�ทีมง�นของสถ�บันเอง	 ส่งเสริม 
ให้ครูผู ้ฝ ึกอบรมได้ศึกษ�ในระดับปริญญ�โท	 ปริญญ�เอก	 หรือ
ประก�ศนียบัตรเฉพ�ะท�ง	 ทั้งส่งบุคล�กรไปดูง�นในต่�งประเทศ	 
เช่น	ไทย	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	เก�หลี	จีน	ฯลฯ
 2. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือนภาคเหนือตอนบนของ 
เมยีนมาร์ (Upper Myanmar)	สถ�บันนีต้ั้งอยูใ่กล้หมูบ้่�น		Zeebingyi	
ซึ่งอยู่ห่�งจ�กเมืองมัณฑะเลย์	 24	 ไมล์	 เปิดทำ�ก�รม�ตั้งแต่วันที่	 7	
กุมภ�พันธ์	 พ.ศ.	 2542	 โดยมีห้องประชุมขน�ดใหญ่ที่รองรับผู้เข้�ฟัง 
ก�รฝึกอบรมได้	 1,750	 คน	 มีห้องประชุมขน�ดกล�งพร้อมอุปกรณ ์
ทันสมัยที่รองรับคนได้	500	คน	มีห้องเรียนที่รองรับคนได้	200	คนอีก	8	
ห้องเรียน	มีห้องคอมพิวเตอร์สำ�หรับรองรับคนอีก	60	เครื่อง	มีห้องแล็บ
สำ�หรับก�รฝึกภ�ษ�และมีอุปกรณ์สำ�หรับผู้เข้�ฝึกอบรมอีก	 96	 เครื่อง	
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และมีห้องสมุดที่บรรจุหนังสือม�กกว่�	5,000	เล่ม	ตั้งแต่เปิดทำ�ก�รม� 
สถ�บันกล�งของข้�ร�ชก�รพลเรือนภ�คเหนือตอนบนของเมียนม�ร์น้ี	 
ได้จัดก�รฝึกอบรมให้บุคล�กรของเมียนม�ร์ม�ม�กกว่�	 1	 ล้�นคนแล้ว	
และมีหน่วยง�นภ�ยใต้กำ�กับอีก	6	แผนก	ดังนี้
	 		 (1)	แผนกก�รบริห�รก�รจดัก�ร	(Management	Department)
	 		 (2)	แผนกเศรษฐกิจ	(Economics	Department)
	 		 (3)	แผนกรัฐศ�สตร์	(Political	Science	Department)
	 		 (4)	แผนกสังคมศ�สตร์	(Social	Science	Department)
	 		 (5)	แผนกกฎหม�ย	(Law	Department)
	 		 (6)	แผนกวิทย�ศ�สตร์ท�งทห�ร	(Military	Science	Depart-
ment)
	 ส่วนด้�นก�รฝึกอบรมและก�รพัฒน�ที่เป็นม�กกว่�ก�รกำ�หนด
หลักสูตรภ�คบังคับ	 สถ�บันฯ	 ยังเปิดอบรมเร่ืองก�รพัฒน�ทักษะด้�น
ก�รบริห�รจัดก�ร	 (Management	Skill	Development)	ที่ควบคู่ไป
กับก�รดูง�นในต่�งประเทศ	 เช่น	 มีก�รดูง�นในประเทศไทย	 หรือ 
เรื่องก�รบริห�รภ�ครัฐ	(Public	Administration)	ไปดูง�นในประเทศ
เก�หลี	เป็นต้น
	 นอกจ�กน้ีข้�ร�ชก�รพลเรือนมีก�รเรียกร้องให้ก�รฝึกอบรมพัฒน�
มีคว�มเป็นพลวัต	 (Dynamic)	 ม�กข้ึน	 โดยให้คว�มสำ�คัญในก�รให ้
ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง	 ซึ่งเร่ืองนี้เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับก�รว�งแผน	
ก�รตรวจสอบ	และก�รตดัสนิใจ	ดงันัน้ระบบส�รสนเทศด้�นง�นบรหิ�ร
ทรัพย�กรมนุษย์		(Human	Resource	Management	Information	
Systems:	 HRMIS)	 ซึ่งให้คว�มสำ�คัญในก�รใช้ระบบส�รสนเทศ 
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เพือ่ก�รจดัก�รทรพัย�กรมนษุย์สำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนจึงเป็นเร่ืองท่ี
สำ�คัญ	ซึ่งรัฐบ�ลได้จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	ในก�รนำ�	HRMIS	ม�
ใช้สำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนที่	La	Cannelle,	Domaine	Les	Pailles	
และมกี�รเสนอให้ข้�ร�ชก�รพลเรอืนปรบัปรงุก�รให้บริก�ร	ก�รส่งมอบ
ง�นบริก�ร	 เพื่อตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้รับบริก�รที่เพิ่มม�กข้ึน
ทุกวัน	 โดยมีก�รนำ�ระบบส�รสนเทศด้�นง�นบริห�รทรัพย�กรมนุษย ์
ม�ลดภ�ระง�นทีอ่�จไม่จำ�เป็นลง	อนัจะทำ�ให้เกดิก�รเพ่ิมประสทิธิภ�พ
และประสิทธิผลในก�รบริห�รจัดก�ร	 อีกท้ังข้�ร�ชก�รพลเรือนยุคใหม่	
ควรมีแนวคิดให้ทุกคนในองค์ก�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รพัฒน�องค์ก�ร
ให้บรรลุผลอย่�งยั่งยืนและส�ม�รถแข่งขันได้	 โดยเน้นคว�มสำ�คัญของ
ก�รใช้นวัตกรรม	ม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น	และเน้นก�รใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยม�จัดก�รกับข้อมูลและส�รสนเทศต่�งๆ	
	 ก�รนำ�ระบบเทคโนโลยเีพือ่ก�รสือ่ส�รและส�รสนเทศ	(Information	
and	 Communication	 Technology:	 ICT)	 ม�ใช้ในสถ�นที่ทำ�ง�น	 
จะช่วยให้บุคล�กรทำ�ง�นได้ดีข้ึน	 และเกิดคว�มพึงพอใจในง�น 
ม�กขึน้	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนทีเ่ข้�ร่วมก�รประชุมเชงิปฏบิตักิ�ร	เพือ่ห�รอื 
เกีย่วกบัร่�งข้อกำ�หนดของระบบและก�รปรกึษ�ห�รือโครงก�ร	HRMIS	
ท่ีพัฒน�คว�มร่วมมือกับธน�ค�รโลก	 โดยค�ดหวังว่�ระบบ	 HRMIS	 
จะอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รและก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์ของ
ทรัพย�กรมนุษย์ในข้�ร�ชก�รพลเรือนโดยรวม	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้�งฐ�นข้อมลูร่วมกนัสำ�หรบัเจ้�หน้�ทีภ่�ครัฐ	และเพือ่ให้กระทรวง
และหน่วยง�นต่�งๆ	 ใช้เครื่องมือนี้สำ�หรับก�รจัดก�รร่วมกันระหว่�ง
หน่วยง�นและก�รว�งแผนทรัพย�กรมนุษย์
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นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดหลักสูตรก�รจัดก�รสำ�หรับเจ้�หน้�ที่รัฐระดับ
อ�วุโสที่ใช้เวล�สี่สัปด�ห์	 ณ.	 สถ�บันกล�งของข้�ร�ชก�รพลเรือน	
(Phaung	gyi)	ซึ่งมีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(UCSB)	
เป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยได้รับคว�มช่วยเหลือด้�นเทคนิคจ�กโครงก�ร
พัฒน�แห่งสหประช�ช�ติและธน�ค�รโลกในก�รปรับปรุงก�รบริห�ร
จดัก�รและคว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รบคุล�กรของข้�ร�ชก�รพลเรือน 
ในเมียนม�ร์	 ซึ่งอยู่ในกระบวนก�รปฏิรูปของตนเอง	 ที่มุ่งเน้นก�รสร้�ง
สภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รพัฒน�	 และเจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลระดับ
อ�วุโสของรัฐบ�ลเมียนม�ร์เปรียบดังหัวรถจักรที่เป็นผู้ผลักดันนโยบ�ย
และว�งกรอบกฎหม�ย	
	 น�ย	Toily	Kurbanov	ผูอ้ำ�นวยก�รโครงก�รพฒัน�แห่งสหประช�ช�ติ
ประเทศเมียนม�ร์กล่�วว่�	“เจ้�หน้�ทีร่ฐับ�ลระดบัอ�วโุสเป็นผูท้ีช่่วยให้
สถ�บันฯ	 ขับเคล่ือนง�นและบุคล�กรที่จะทำ�ง�น”	 อีกท้ังหลักสูตร 
ก�รฝึกอบรมนี้จะสะท้อนถึงคว�มรับผิดชอบของผู้จัดก�รอ�วุโสที่จะนำ�
ทีมง�นและสร้�งคุณค่�ของสภ�พแวดล้อมท่ีจะทำ�ให้เกิดกระบวนก�ร
เปลี่ยนแปลงของเมียนม�ร์	ซึ่งท�ง	UNDP	จะช่วยเมียนม�ร์ทั้งหมดด้วย
ก�รปฏิบัติท่ีดีที่สุดทั่วโลกและเข้�ถึงประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
เพือ่ให้เมยีนม�ร์เข้�สูก่ระบวนก�รเปลีย่นแปลงและปรบัตวัอย่�งประเทศ
ที่ก้�วผ่�นก�รปฏิรูปได้แล้วม�กขึ้น	 ซึ่งเมียนม�ร์ได้เร่ิมต้นก�รทำ�ง�น 
ในทิศท�งนี้แล้วภ�ยใต้ขั้นตอนที่ส�มของก�รปฏิรูป	
	 น�ย	Toily	Kurbanov	กล่�วเพิม่เติมอกีว่�	UNDP	จะมส่ีวนร่วมม�ก
ขึ้นและทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับรัฐบ�ล	 เป็นส่วนหนึ่งของคว�มพย�ย�ม 
ท่ีจะเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของประเทศ	ทั้งจะให้คว�มช่วยเหลือ	UCSB	
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ในคว�มพย�ย�มที่จะเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถโดยรวมของก�รส่งมอบ 
ก�รฝึกอบรมสำ�หรบัปรบัปรงุก�รจดัก�รบรกิ�รส�ธ�รณะของประช�ชน	
นอกจ�กนั้น	UNDP	 ยังช่วย	UCSB	 ร่�งนโยบ�ยก�รฝึกอบรมแห่งช�ติ
ของรัฐบ�ลและกำ�ลังก�รผลิต	UNDP	ต้องร�ยง�นก�รประเมิน	เพื่อให้	
UCSB	นำ�ไปพัฒน�ปรับปรุงต่อไป	หน่วยง�นก�รฝึกอบรมจะได้รับก�ร
ก่อตั้งขึ้นใน	 UCSB	 เพื่อช่วยปรับปรุงขีดคว�มส�ม�รถของเจ้�หน้�ที่
รัฐบ�ล	 และทำ�ง�นร่วมกับโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติสำ�หรับ 
ก�รส่งมอบคว�มช่วยเหลือด้�นก�รพัฒน�
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กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้

7
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ

	 หน้�ทีแ่ละอำ�น�จของคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(UCSB)	ต�ม
ม�ตร�	8		9	และ	10	ในบทที่ส�มของกฎหม�ย	UCSB	จะดำ�เนินก�ร 
กับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รที่กฎหม�ยอ้�งถึง	[22]

มาตรา 8 
	 หน้�ที่ของคณะกรรมก�รมีดังนี้
	 (ก)	ระบบก�รคัดเลือกก�รบรรจุข้�ร�ชก�รพลเรือนในม�ตร�	3
	 (ข)	ก�รฝึกอบรมและก�รฝึกฝนบุคล�กรในก�รให้บริก�รอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ
	 (ค)	สนับสนุนรัฐบ�ลในก�รพิจ�รณ�จริยธรรม	กฎระเบียบ	ขั้นตอน	
ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้องกับบุคล�กรก�รบริก�ร	 และช่วยว�งแนวท�ง
นโยบ�ย
	 (ง)	 ก�รปฏิบติัก�รทำ�วจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักจิก�รต่�งๆ	ของบคุล�กรที่
ให้บริก�ร	
	 (จ)	ก�รติดต่อสื่อส�รกับหน่วยง�นของสหประช�ช�ติ	 องค์กรระดับ
ภูมิภ�ค	 และองค์กรระหว่�งประเทศด้วยคว�มเห็นชอบของรัฐบ�ล
สหภ�พในส่วนที่ได้รับก�รยอมรับในกิจก�รของบุคล�กรที่ให้บริก�ร
ต่�งๆ	 	
	 (ฉ)	ก�รวิเคร�ะห์กิจก�รต่�งๆ	 ของบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�ร	 
ซึ่งได้รับก�รสอบถ�มโดยองค์กรของบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�ร	 และ 
ก�รตอบกลับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและขั้นตอนต่�งๆ	ที่มีอยู่
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	 (ช)	ก�รดำ�เนินก�รบันทึกเนื้อห�ส�ระอย่�งเป็นระบบเกี่ยวกับ 
ก�รต่อต้�นบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�ร
	 (ซ)	ก�รวิเคร�ะห์และก�รประส�นง�นในคว�มน่�เชื่อถือของเนื้อห�
ก�รคัดเลือก	 ก�รฝึกฝน	 และธำ�รงรักษ�วินัยต่�งๆ	 ของสหภ�พองค์กร
บุคล�กรฝ่�ยบริก�ร	และฝ่�ยบริก�รของเขตหรือรัฐ
	 (ฌ)	ก�รประส�นง�นและดำ�เนนิก�รจดัต้ังองค์กรบคุล�กรด้�นก�รให้
บริก�ร	 เพ่ือดำ�เนินง�นต่�งๆ	 ซึ่งบริห�รจัดก�รโดยรัฐบ�ลส่วนภูมิภ�ค
หรือส่วนรัฐให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้	 และก�รแต่งตั้งบุคล�กรด้�นก�รให้
บริก�รที่จำ�เป็น	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหม�ยสหภ�พที่เกี่ยวข้องกับ
บคุล�กรด้�นก�รให้บรกิ�ร	หรอืโดยก�รประส�นง�นล่วงหน้�กบัรฐับ�ล
กล�ง	
	 (ญ)	 ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รเป็นประจำ� 
ทุกปีให้แก่ประธ�น�ธิบดี	และส่งร�ยง�นระหว่�งก�ลห�กจำ�เป็น
	 (ฎ)	ก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ลได้ทันต�มเวล�

มาตรา 9 
	 อำ�น�จของคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รคัดเลือกเพื่อก�ร 
นัดหม�ยและก�รส่งเสริมบุคล�กรก�รให้บริก�ร	มีดังนี้
	 (ก)	ก�รกำ�หนดว่�มเีพียงตำ�แหน่งบุคล�กรด้�นก�รให้บรกิ�รตำ�แหน่ง
ใด	 ที่จะต้องได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�ร	 โดยได้รับคว�มเห็น
ชอบจ�กรัฐบ�ลกล�ง	
	 (ข)	ก�รกำ�หนดก�รคดัเลอืกบคุล�กรด้�นก�รให้บริก�รในตำ�แหน่งท่ี
เหลือ	 ซึ่งได้รับก�รคัดเลือกโดยองค์กรบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�รที่
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เกี่ยวข้อง	 ซึ่งสอดคล้องกับคำ�สั่งของคณะกรรมก�ร	 ยกเว้นในส่วน 
ก�รกำ�หนดลำ�ดับตำ�แหน่งข้�ร�ชก�ร	 ซึ่งต้องได้รับก�รคัดเลือกจ�ก 
คณะกรรมก�รเท่�นั้น	
	 (ค)	สำ�หรับตำ�แหน่งที่ได้รับก�รกำ�หนดต�มหัวข้อย่อย	(ข)	ในม�ตร�	
9	 นั้น	 ให้แต่งตั้งองค์กรบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�รส่วนกล�งเป็นผู้ 
คัดเลือกบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�รด้วยก�รก่อตั้งหน่วยง�น	 โดยมี
หัวหน้�องค์กรบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�รที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก่อตั้ง
	 (ง)	 ให้หัวหน้�องค์กรบุคล�กรด้�นก�รให้บริก�รส่วนภูมิภ�คหรือ 
ส่วนรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งของคณะกรรมก�รในเรื่องเกี่ยวกับ
บุคล�กรด้�นก�รให้บริห�รต�มที่ระบุในหัวข้อย่อย	 (ฌ)	 ในม�ตร�	 8	 
ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย	(ซ)	ในม�ตร�	8	
	 (จ)	ก�รให้คำ�แนะนำ�แก่สำ�นักง�นรัฐบ�ล	 ถ้�มีคว�มจำ�เป็นที่จะ 
แต่งตั้งบุคล�กรตำ�แหน่งต่�งๆ	 ในทุกองค์ก�รท่ีต้องก�รบุคล�กรก�รให้
บริก�รส�ม�รถติดต่อในว�ระจรได้
	 (ฉ)	ก�รพิจ�รณ�ต�มเงื่อนไขข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริม	
เนือ้ห�ส�ระทีแ่นะนำ�	โดยองค์กรทีเ่ชีย่วช�ญด้�นบุคล�กรก�รให้บริก�ร	
ซึง่ได้รบัคว�มเชือ่ถอืและส่งเสริมต�มก�รจดัลำ�ดับเจ้�หน้�ทีต่�มประมวล
หนังสือของรัฐบ�ล	

มาตรา 10 
	 อำ�น�จของคณะกรรมก�รที่เก่ียวข้องกับก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ
ของบุคล�กรก�รให้บริก�ร	มีดังนี้
	 (ก)	ก�รจัดตั้งมห�วิทย�ลัยและโรงเรียนของบุคล�กรก�รให้บริก�ร	
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ส�ม�รถฝึกอบรมและฝึกฝนบุคล�กรที่ให้บริก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ
	 (ข)	ก�รครอบคลุมก�รฝึกอบรม	ก�รอภิปร�ย	และก�รสัมมน�
	 (ค)	ก�รจดัเตรยีมนโยบ�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รฝึกอบรมส่งไปยงัรฐับ�ล	
เพื่อรับก�รอนุมัติและดำ�เนินก�ร
	 (ง)	 ก�รประส�นง�นโดยให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รฝึกอบรมที ่
ได้รับ	 นโยบ�ยนี้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�
ประสิทธิภ�พของหน่วยง�น	ซึ่งเปิดสอนโดยองค์กรต่�งๆ	ด้�นบุคล�กร
ก�รให้บริก�รของสหภ�พสำ�หรบับคุล�กรด้�นก�รให้บรกิ�รในองค์กรนัน้ๆ

7.2 กฎหมายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน[25]

 
	 คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 คือ	 หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่กำ�กับ	
ดูแลข้�ร�ชก�รพลเรือนตั้งแต่ก�รสรรห�คัดเลือก	 ก�รฝึกอบรม	 ก�ร 
เลื่อนตำ�แหน่ง	 และก�รดูแลในหล�ยๆ	 ด้�น	 โดยมีกฎหม�ยที่บังคับใช้
สำ�หรับคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	ดังนี้	

 บทที่ 1	ชื่อ	ก�รบังคับใช้และคำ�จำ�กัดคว�ม
 1:	 (ก)		ให้เรยีกกฎหม�ยฉบับนีว่้�กฎหม�ยคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	
	 		 (ข)		กฎหม�ยฉบบันีใ้ห้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัทีป่ระก�ศในรฐัธรรมนญู	
 2:	 คำ�ที่อยู่ในกฎหม�ยฉบับนี้ให้มีคว�มหม�ยดังนี้
	 		 (ก)	 รัฐธรรมนูญ	 หม�ยถึง	 รัฐธรรมนูญแห่งส�ธ�รณรัฐสหภ�พ 
เมียนม�ร์	
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	 		 (ข)	คณะกรรมก�ร	หม�ยถึง	คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภ�ยใต้รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยนี้
	 		 (ค)	ประธ�น	หม�ยถงึ	ประธ�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	
	 		 (ง)	สม�ชิก	หม�ยถึง	สม�ชิกคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	
	 		 (จ)	องค์ก�รบริก�รบุคล�กร	หม�ยถึง	องค์ก�รบุคล�กรพลเรือน
ท่ีเกิดขึน้	และสอดคล้องกบับทบญัญตัทิีม่อียูใ่นรฐัธรรมนญูและกฎหม�ย
ที่มีอยู่	
	 		 (ฉ)	 ก�รบริก�รบุคคล	 หม�ยถึง	 ก�รให้บริก�รด้�นบุคล�กร
พลเรอืนทีไ่ด้รับก�รแต่งตัง้ในตำ�แหน่งทีม่อียูข่องบคุล�กรองค์ก�รบรกิ�ร
 3:	 กฎหม�ยฉบับนีใ้ห้ใช้กบัทุกบรกิ�รของบคุล�กรพลเรอืนของแต่ละ
องค์กรบคุล�กรบรกิ�ร	ยกเว้นบคุล�กรบรกิ�รท�งแพ่งท่ีกล่�วถึงในส่วน	
291	และ	292	ของรัฐธรรมนูญ

 บทที่ 2 ก�รก่อตั้ง	แต่งตั้ง	และก�รกำ�หนดหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน
 การก่อตั้งคณะกรรมการ
 4:	 ประธ�นของสหภ�พจะสร้�งคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	
ท่ีมีสม�ชิกอย่�งน้อยห้�คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน	 รวมทั้งประธ�นกรรมก�ร	
เพ่ือดำ�เนินก�รต�มหน้�ท่ีในก�รคัดเลือก	 ก�รฝึกอบรมบุคล�กรในก�ร
ให้บริก�ร	และก�รกำ�หนดกฎระเบียบของข้�ร�ชก�รพลเรือน	
 การแต่งตัง้ และการกำาหนดหน้าทีใ่ห้ประธานกรรมการและสมาชิก
 5:	 ประธ�นของสหภ�พแต่งตั้งประธ�นกรรมก�รและสม�ชิกจ�ก
กลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	
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	 		 (ก)	ผู้ที่มีอ�ยุ	50	ปีบริบูรณ์	
	 		 (ข)	 บุคคลที่ตอบสนองคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้สำ�หรับสภ�ผู้แทน-
ร�ษฎร	ที่กล่�วไว้ในม�ตร�	120	ของรัฐธรรมนูญ	ยกเว้นก�รจำ�กัดอ�ยุ	
	 		 (ค)	บุคคลที่ยงัไม่ได้ละเมิดบทบัญญตัิที่กล่�วถึงในส่วน	121	ของ
รัฐธรรมนูญซึ่งห้�มบุคคลที่ม�จ�กก�รก�รเลือกต้ังเป็นตัวแทนของ 
สภ�ผู้แทนร�ษฎร	
	 		 (ง)	ปัญญ�ชนและผู้มีประสบก�รณ์
	 		 (จ)	บุคคลที่มีคว�มจงรักภักดีต่อประช�ชนและประเทศ
	 		 (ฉ)	บุคคลที่ไม่ได้เป็นสม�ชิกของพรรคก�รเมือง
	 		 (ช)	บุคคลที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของสภ�ผู้แทนร�ษฎร
 6:	 (ก)	 ประธ�นกรรมก�รอยู ่ในคว�มดูแลของประธ�นสหภ�พ 
เมียนม�ร์	
	 		 (ข)	สม�ชิกจะอยูใ่นคว�มดูแลของประธ�นกรรมก�ร	และประธ�น
สหภ�พโดยผ่�นท�งประธ�นกรรมก�ร
 7:	 ประธ�นกรรมก�รและสม�ชิก
	 		 (ก)	 มีบุคล�กรข้�ร�ชก�รพลเรือนที่จะต้องดำ�เนินก�รต�มบท	
บัญญัติของส่วนย่อย	(ค)	ม�ตร�	246	ของรัฐธรรมนูญ
	 		 (ข)	เป็นบุคคลที่จะไม่ลงแข่งขันในก�รเลือกตั้งทั่วไปใดๆ	เพื่อไม่
ให้เสียสิทธิที่จะได้รับก�รเลือกต้ังจ�กพลเมืองต�มม�ตร�	 38	 (ก)	 ของ
รัฐธรรมนูญ	 ส่วนย่อยเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะดำ�เนินกิจก�รขององค์กร	 และ
กิจกรรมขององค์กรระหว่�งประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับก�รเลือกตั้งต�ม
บทบัญญัติที่มีอยู่ในส่วน	120	และ	121	ของรัฐธรรมนูญ	นับจ�กวันที่ได้
มีก�รประก�ศ
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 บทที่ 3	 หน้�ที่	และอำ�น�จของคณะกรรมก�ร
 8:	 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รมีดังนี้	
	 (ก)	 ก�รคัดเลือกข้�ร�ชก�รพลเรือนต�มม�ตร�ที่	3	ของระบบ	
	 (ข)	 ก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือนอย่�งมีประสิทธิภ�พ
	 (ค)	 ก�รสนับสนุนของรัฐบ�ลเมียนม�ร์	 เพื่อก�รพิจ�รณ� 
ด้�นจริยธรรม	ระเบียบ	ขั้นตอน	ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�ร
ด้�นบุคล�กร	และก�รเปิดใช้ง�นในก�รว�งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นนั้น
	 (ง)	 ก�รดำ�เนินก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	
	 (จ)	 ก�รติดต่อสื่อส�รกับหน่วยง�นขององค์กรสหประช�ช�ติ
ระดบัภมูภิ�ค	และองค์กรระหว่�งประเทศ	ต�มคว�มเหน็ชอบของรฐับ�ล
เมียนม�ร์ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของข้�ร�ชก�รพลเรือน
	 (ฉ)	 ก�รวิเคร�ะห์เรื่องของข้�ร�ชก�รพลเรือนโดยองค์กร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ในเรื่องของคว�มสอดคล้องต่อกฎระเบียบและ 
ขั้นตอนที่มีอยู่
	 (ช)	 ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลอย่�งเป็นระบบในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ก�รดำ�เนินก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือน
	 (ซ)	 ก�รวิเคร�ะห์และประส�นง�นในส่วนที่เกี่ยวกับเร่ืองของ 
ก�รเลือก	 ก�รบำ�รุงรักษ�ส�ข�วิช�องค์กรข้�ร�ชก�รพลเรือน	 และ
พนักง�นรัฐ	
	 		 (ฌ)	 ก�รประส�นง�นและก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบองค์กร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 สำ�หรับก�รบริห�รง�นโดยภ�ครัฐหรือรัฐบ�ลใน 
ก�รแต่งตั้งบุคล�กรเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนจำ�เป็นต้องสอดคล้องกับ
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กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัสหภ�พพนกัง�นบริก�รหรอืโดยก�รประส�นง�น
กับรัฐบ�ลเมียนม�ร์ล่วงหน้�
	 		 (ญ)	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รเป็นประจำ�			
ทุกปีให้แก่ประธ�น�ธิบดี	และส่งร�ยง�นระหว่�งปีห�กจำ�เป็น	
	 		 (ฎ)	 ปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ลเมียนม�ร์เป็น			
ครั้งคร�ว
 9:	 อำ�น�จของคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รคัดเลือก	 แต่งตั้ง	 
และเลื่อนตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รมีดังนี้
	 		 (ก)	 กำ�หนดต�มคว�มเห็นชอบของรัฐบ�ล	 ซึ่งตำ�แหน่งของ
ข้�ร�ชก�รพลเรือนจะต้องได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�ร	
	 		 (ข)	 ก�รพิจ�รณ�ในก�รคัดเลือกข้�ร�ชก�รทห�ร	 โดยองค์กร
ข้�ร�ชก�รพลเรือนให้สอดคล้องกับคำ�สั่งของคณะกรรมก�ร	นอกเหนือ
จ�กก�รจัดอันดับที่กำ�หนดของสำ�นักง�นท่ีได้รับก�รคัดเลือกโดย						
คณะกรรมก�ร	
	 		 (ค)	 ก�รมอบหม�ยให้องค์กรสหภ�พบริก�รบุคล�กร	 เพื่อ 
คัดเลือกบุคล�กรบริก�รสำ�หรับตำ�แหน่งต�มม�ตร�ย่อย	 (ข)	 โดยก�ร
สร้�งโครงสร้�งโดยหัวหน้�องค์ก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริก�รบุคล�กร
	 		 (ง)	 ก�รกำ�หนดหัวหน้�ง�นของบุคล�กรองค์ก�รภ�ครัฐท่ีจะ
ดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งของคณะกรรมก�รในเรื่องที่จำ�เป็นในก�รแต่งตั้ง
บุคล�กรข้�ร�ชก�รที่มีอยู่ในส่วนย่อย	(ฉ)	ของม�ตร�	8	ต�มบัญญัติที่มี
อยู่ในส่วนย่อย	(จ)	ของม�ตร�	8
	 		 (จ)	 ก�รให้คำ�แนะนำ�แก่สำ�นักง�นของรัฐบ�ล	 ในกรณีจำ�เป็น 
ของก�รแต่งตั้งตำ�แหน่งของบุคล�กรข้�ร�ชก�รใดๆ	 ในบริก�รใดๆ	 
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ของบุคล�กรองค์ก�รเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ที่ผิดปกติใดๆ
	 		 (ฉ)	 ก�รวิเคร�ะห์และก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�แนะนำ�โดยองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริก�รบุคล�กรในส่วนของก�รเล่ือนขั้นในก�รจัด
อันดับของเจ�้หน้�ที่รัฐให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับก�รเลื่อน
ตำ�แหน่ง
 10:		 อำ�น�จของคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รฝึกอบรม	 และ 
ก�รดูแลข้�ร�ชก�รพลเรือนที่มีประสิทธิภ�พ	มีดังนี้	
	 		 (ก)	 ก�รจัดต้ังมห�วิทย�ลัยและโรงเรียนของข้�ร�ชก�ร	 เพื่อ
ให้ก�รฝึกอบรมและก�รดูแลข้�ร�ชก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
	 		 (ข)	 ก�รจัดฝึกอบรม	ก�รอภิปร�ย	และก�รสัมมน�	
	 		 (ค)	 ก�รจัดทำ�นโยบ�ยท่ีเกีย่วข้องกบัก�รฝึกอบรมส่งไปยงัรฐับ�ล	
เพื่อก�รอนุมัติ
	 		 (ง)	 ก�รประส�นง�นที่สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับก�รใช้คว�มส�ม�รถของภ�ควิช�หลักสูตรก�รฝึกอบรมที่
เปิดโดยแต่ละองค์กรข้�ร�ชก�รของเมียนม�ร์สำ�หรับก�รให้บริก�ร
 11:  คณะกรรมก�รอ�จจดัโครงสร้�งของผูใ้ต้บงัคับบญัช�ท่ีมสีม�ชิก
ในก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร	
 12:		 คณะกรรมก�รมีสิทธิที่จะขอคว�มช่วยเหลือจ�กองค์กรบริก�ร
ส่วนบุคคล	 หรือบุคล�กรผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคที่
จำ�เป็นในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร	
 13:		 คณะกรรมก�รมีสิทธิจะขอข้อเท็จจริงที่จำ�เป ็นเก่ียวกับ
ข้�ร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริก�รบุคล�กร
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 บทที่ 4	ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง	 ก�รล�ออก	 ก�รสิ้นสุดจ�กหน้�ที่	
และก�รบรรจุและแต่งตั้งประธ�นกรรมก�รและสม�ชิก
 14:		 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของประธ�นกรรมก�รและสม�ชิกจะ
เหมือนกันกับประธ�น�ธิบดี
 15:		(ก)	ถ้�ประธ�นกรรมก�รปร�รถน�ท่ีจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งต�ม
คว�มตั้งใจของตนเองสำ�หรับส�เหตุใด	 ๆ	 ก่อนที่จะครบว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งของตน	 อ�จล�ออกจ�กตำ�แหน่งหลังจ�กส่งข้อคว�มเป็น 
ล�ยลกัษณ์อกัษรว่�มคีว�มจำ�นงจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งยืน่ให้แก่ประธ�น
สหภ�พ
	 	 	(ข)	ห�กสม�ชิกปร�รถน�ที่จะล�ออกจ�กตำ�แหน่งที่มีอยู่ใน 
ส่วนย่อย	 (ก)	 อ�จจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งหลังจ�กส่งข้อคว�มว่�มี 
คว�มจำ�นงที่จะล�ออกเป็นล�ยลักษณ์อักษรต่อประธ�นสหภ�พผ่�น
ประธ�นกรรมก�ร
 16:		 ประธ�นกรรมก�รอ�จขึ้นตรงกับประธ�นสหภ�พ	ห�กสม�ชิก
ที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ท่ีได้รับมอบหม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พหรือ
ไม่ปฏิบัติต�มจริยธรรมและวินัยที่มีอยู่ในม�ตร�	 18	 ให้ล�ออกจ�ก 
ตำ�แหน่งใดๆ	ห�กไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่งของประธ�น�ธิบดีจะถูกยกเลิกใน
ก�รปฏิบัติหน้�ที่
 17:		 ห�กตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รหรือสม�ชิกใดๆ	 ว่�งลงจ�ก 
ก�รล�ออกพ้นจ�กหน้�ที่	ก�รต�ย	หรือส�เหตุอื่นใด	ประธ�น�ธิบดีอ�จ
แต่งตั้งและกำ�หนดหน้�ท่ีประธ�นใหม่	 หรือสม�ชิกที่สอดคล้องกับ
บทบัญญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัก�รแต่งตัง้ประธ�นกรรมก�รหรอืสม�ชิกทีม่อียู่
ในรฐัธรรมนญูต�มว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของประธ�นฯหรือสม�ชิกนัน้
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 บทที่ 5	จริยธรรมและวินัยของประธ�นกรรมก�รและสม�ชิก
 18:	 ประธ�นกรรมก�รและสม�ชิกจะต้องปฏิบัติต�มกฎจริยธรรม
และวินัยต่อไปนี้:	
	 	 (ก)	 จะต้องไม่เป็นหนี้	 และไม่จงรักภักดีต่อรัฐอื่นๆ	 นอกเหนือ
จ�กส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์	
	 	 (ข)	 จะต้องปฏิบัติต�มบทบัญญัติท่ีมีอยู ่ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหม�ยที่มีอยู่
	 	 (ค)	 ต้องปฏิบัติหน้�ที่อย่�งตรงไปตรงม�โดยไม่ทุจริต	
	 	 (ง)	 จะต้องทำ�ง�นให้สอดคล้องกับหน้�ที่และศักดิ์ศรี

 บทที่ 6	ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
 19: 	ก�รประชุมทัว่ไปของคณะกรรมก�รจะจดัขึน้อย่�งน้อยสองครัง้
ต่อเดือน	นอกจ�กจะมีสิ่งจำ�เป็นพิเศษอ�จมีก�รเรียกประชุมเพิ่มเติมได้	
 20:		ประธ�นคณะกรรมก�รทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในก�รประชุม	
 21:			(ก)		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รจะทำ�หน้�ที่บันทึกก�รประชุม
	 	 		(ข)		 	 ก�รประชุมแต่ละคร้ังจะถูกส่งไปยังก�รประชุมครั้งต่อๆ	
ไปจนเรื่องได้รับก�รอนุมัติ	
	 	 		(ค)		 ก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รที่ยังไม่ได้มติชัดเจน	 
ถือเป็นก�รประชุมที่เป็นคว�มลับ

 บทที่ 7 ทั่วไป
 22:	 	 ก�รทำ�ง�นเตรียมคว�มพร ้อมในก�รดำ�เนินก�รโดย 
คณะกรรมก�รสันตภิ�พและก�รพฒัน�แห่งรฐั	ก่อนทีก่ฎหม�ยฉบบันีจ้ะ
มีผลบงัคบัใช้สำ�หรับก�รดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ยนีจ้ะถอืว่�ได้ดำ�เนนิก�ร
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ต�มรัฐธรรมนูญ
 23:		ก�รคัดเลือกและฝึกอบรมคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนที่
เกิดขึ้นภ�ยใต้กฎหม�ยก�รคัดเลือกและก�รฝึกอบรมคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	(สภ�ผู้แทนร�ษฎร	กฎหม�ยฉบับที่	4/1977)	จะยัง
คงปฏิบัติหน้�ที่และอำ�น�จของตนจนกว่�จะถึงวันก่อตั้งคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	ภ�ยใต้กฎหม�ยนี้
 24:	 	 ระเบียบ	 คำ�สั่ง	 และวิธีก�รท่ีออกโดยคณะกรรมก�รคัดเลือก
และก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรือนก่อนที่กฎหม�ยนี้บังคับใช้	 อ�จ 
นำ�ไปใช้เท่�ที่จะไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยนี้	
 25:	 	 ให้คณะกรรมก�รเป็นเจ้�หน้�ท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รท่ีจะ
ดำ�เนินก�รทำ�ง�นของสำ�นักง�นต่�งๆ	ของคณะกรรมก�รโดยคว�มเห็น
ชอบของรัฐบ�ล	
 26:	 	 กฎหม�ยนี้อ�จมีก�รแก้ไข	 แทรก	 หรือยกเลิกโดยรัฐสภ�	 ซ่ึง
ประกอบด้วย	 สภ�ผู้แทนร�ษฎรและรัฐสภ�	 โดยก�รแก้ไขที่เกิดขึ้นจะ
ต้องสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูของส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมียนม�ร์	โดย
กฎหม�ยนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ในส่วนที่ไม่ได้รับก�รยกเลิกโดยรัฐสภ�	
 27:	 	 ในก�รดำ�เนินก�รต�มบทบัญญัติ ท่ีมีอยู ่ ในกฎหม�ยนี	้ 
คณะกรรมก�รอ�จ
	 	 (ก)	 ออกระเบียบที่จำ�เป็นด้วยคว�มเห็นชอบของรัฐบ�ล	
	 	 (ข)	 ออกระเบียบ	ประก�ศ	คำ�สั่งที่จำ�เป็นต�มขั้นตอน	
 28: 	กฎหม�ยก�รคดัเลอืกและก�รฝึกอบรมคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	(สภ�ผู้แทนร�ษฎรกฎหม�ยฉบับที่	4/1977)	จะถูกยกเลิกต�ม	
	 	 (ก)	 ก�รกำ�หนด	
	 	 (ข)	 ต�ย	
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 	 (ค)	 ก�รกำ�หนดเป็นผู้วิกลจริต	 ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	
	 	 (ง)	 ก�รไม่ยอมรบัก�รตดัสนิใจในคว�มบริสทุธิท์�งศีลธรรมจ�ก
กลุ่มสงฆ์	ผู้เชี่ยวช�ญที่เกี่ยวข้องในนิก�ย	หรือคำ�สั่งคณะสงฆ์	เนื่องจ�ก
ก�รฟ้องร้องก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยของกฎวินัยของพระสงฆ์	(Parajika	
Vinaya)
	 	 (จ)	 ก�รตัดสินจ�กก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยใดๆ	
	 	 (ฉ)	 ผิดจ�กกฎหม�ยของสหภ�พเมียนม�ร์

 บทที่ 8	 เบ็ดเตล็ด
 30:		เงนิและทรพัย์สนิอืน่ๆ	จ�กก�รทำ�ง�นและสิง่ท่ีกำ�ลงัดำ�เนนิก�ร	
ต�มสิทธิและคว�มรับผิดชอบในก�รคัดเลือกผู ้รักษ�พระไตรปิฎก	 
(Tipitakadhara)	 โดยคณะกรรมก�รท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้รักษ� 
พระไตรปิฎก	(Tipitakadhara)	ต�มพระร�ชบัญญัติปี	พ.ศ.	2503	(ค.ศ.	
1960)	ซึง่ถกูยกเลิกโดยม�ตร�	35	จะตกเป็นของคณะกรรมก�รคดัเลอืก
 31:		พระสงฆ์ของศ�สน�ท่ีคงเหลอืจ�กก�รตรวจสอบคดัเลอืกผูร้กัษ�
พระไตรปิกฎที่จัดขึ้นโดยสม�คมเพื่อสนับสนุนพระพุทธศ�สน� 
หรือกระทรวงศ�สน�ในน�มของสม�คมรัฐศ�สน�ก่อนที่กฎหม�ยนี้ม ี
ผลบังคับใช้จะมีสิทธิที่จะดำ�เนินก�รต่อไป	และได้รับสิทธิสมควรภ�ยใต้
กฎหม�ยนี้อย่�งต่อเนื่อง
 32:	 	 เร่ืองที่ดำ�เนินก�รโดยกลุ ่มศ�สน�	 (Ovadacariya)	 หรือ 
คณะกรรมก�รคดัเลอืกจะไม่ถกูต้อง	เนือ่งจ�กตำ�แหน่งทีว่่�งของสม�ชกิ
ที่เกี่ยวข้องใดๆ	
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 33:		 กฎระเบียบที่มีอยู ่ ในข ้อกำ�หนดแรกของบทบัญญัติและ 
กฎระเบียบที่มีอยู ่ในข้อกำ�หนดท่ีสองและส�มของต�ร�งผู ้ รักษ� 
พระไตรปิฎก	 (Tipitakadhara)	 ต�มพระร�ชบัญญัติปี	 พ.ศ.	 2503	 
ซึ่งถูกยกเลิกโดยม�ตร�	35	อ�จจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่�บทบัญญัติ
นั้นจะไม่สอดคล้องกับกฎหม�ยนี้	
 34: 	ก�รดำ�เนินก�รต�มบทบัญญัติของกฎหม�ยนี้:	
	 	 (ก)	 กระทรวงศ�สน�อ�จเห็นชอบต�มรัฐบ�ลที่จะออกระเบียบ
ที่จำ�เป็น	
	 	 (ข)	 กระทรวงศ�สน�อ�จค่อยๆ	 ออกระเบียบต�มคำ�ประก�ศ
และคำ�สั่งต�มคว�มจำ�เป็น	 และคณะกรรมก�รคัดเลือกอ�จออกคำ�สั่ง	
ดังกล่�วต�มคว�มจำ�เป็น	
 35: 	ผูรั้กษ�พระไตรปิฎกทีถ่กูเลอืกจ�กพระร�ชบญัญตัปีิ	พ.ศ.	2503	
จะถูกยกเลิกไป

7.3 กฎหมายแรงงาน

	 คว�มสัมพันธ์ท�งกฎหม�ยระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�งในเมียนม�ร์
นั้น	 จะปร�กฏในสัญญ�จ้�งแรงง�น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องข้อกำ�หนด
เวล�ทำ�ง�น	ก�รหยดุง�นประจำ�ปี	และสวสัดกิ�รเรือ่งก�รรกัษ�พย�บ�ล
ของพนักง�น	 ทั้งนี้กฎหม�ยแรงง�นของเมียนม�ร์กำ�หนดว่�	 แม้ว่� 
ก�รจ้�งแรงง�นระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�งใดจะไม่ได้ทำ�เป็นสัญญ�	
แต่สิทธิดังที่จะกล่�วต่อไปนี้	จะต้องไม่น้อยกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้	



154

ข้อกำาหนดว่าด้วยเรื่องแรงงาน
	 •	 ชั่วโมงทำ�ง�นของลูกจ้�งต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดนั้น	ถูกแบ่งออก
เป็นประเภทกิจก�ร	3	ประเภท	และลูกจ้�งจะมีชั่วโมงทำ�ง�นสูงสุดต่อ
สัปด�ห์ดังนี้	และห�กน�ยจ้�งให้ทำ�ง�นเกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	ก็จะ
ต้องจ่�ยค่�จ้�งล่วงเวล�เป็นเงินสองเท่�ของค่�จ้�งในเวล�ทำ�ง�นปกติ	
	 		 1)	 กิจก�รประเภทบริษัท	 ร้�นค้�	ห้�งสรรพสินค้�	 และโรงง�น	
ลูกจ้�งจะทำ�ง�นได้	48	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	
	 		 2)	กจิก�รประเภทขุดเจ�ะนำ�้มนั	และเหมอืงแร่	ลกูจ้�งจะทำ�ง�น
ได้	44	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	
	 		 3)	 กิจก�รเหมืองแร่ใต้ดิน	 ลูกจ้�งจะทำ�ง�นได้	 40	 ชั่วโมงต่อ
สัปด�ห์
	 •	 ก�รล�และวันหยุดประจำ�ปีภ�ยใต้กฎหม�ยวันล�และวันหยุด	
พ.ศ.	2494	(Leave	and	Holidays	Act	1951)	ลูกจ้�งทุกคนมีสิทธิที่
จะล�ง�น	ดังนี้	
	 		 1)	ล�กิจได้	6	วันต่อปี	
	 		 2)	ล�ประจำ�ปีได้	10	วันต่อปี	
	 		 3)	ล�ป่วยได้ไม่เกิน	30	วันต่อปี	
	 		 4)	วันหยุดร�ชก�ร	21	วัน	
	 		 5)	 ล�คลอด	 ไม่มีกฎหม�ยใดกำ�หนดระยะเวล�ในก�รล�คลอด
บุตรไว้	 แต่ในท�งปฏิบัติน�ยจ้�งจะให้ลูกจ้�งหญิงล�คลอดบุตรได้เป็น
เวล�	12	สัปด�ห์	ต�มที่ร�ชก�รอนุญ�ตให้ข้�ร�ชก�รหญิงล�คลอดและ
เลี้ยงดูบุตรได้
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	 •	 ก�รประกันสังคมและค่�ชดเชยสำ�หรับลูกจ้�ง	 กฎหม�ยประกัน
สังคม	พ.ศ.	2497	(Social	Security	Act	1954)	กำ�หนดให้น�ยจ้�งที่มี
ลูกจ้�งในสถ�นประกอบก�รตั้งแต่	5	คนขึ้นไป	จะต้องจัดให้มีก�รส่งเงิน
เข้�กองทนุประกนัสงัคม	ซึง่ก�รจ่�ยเงินสมทบของน�ยจ้�งจะเป็นร้อยละ	
2.5	ของค่�จ้�งที่จ่�ยให้ลูกจ้�งแต่ละคน	และลูกจ้�งต้องจ่�ยร้อยละ	1.5	
ของเงินเดือน	 สิทธิของลูกจ้�งต�มกฎหม�ยประกันสังคม	 คือ	 จะได้รับ
ก�รรักษ�พย�บ�ลฟรี	 ได้รับเงินชดเชยขณะพักรักษ�ตัว	 คลอดบุตร	 
และทุพพลภ�พ	 เงินช่วยค่�ทำ�ศพ	 และเงินบำ�น�ญ	 ในกรณีที่ลูกจ้�ง 
ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม	 น�ยจ้�งก็มีหน้�ที่ก�รจ่�ยค่�ชดเชย 
ในกรณีที่ลูกจ้�งได้รับบ�ดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับก�รทำ�ง�นต�มกฎหม�ย 
ค่�ตอบแทนของคนง�น	พ.ศ.	2466	 	 (Workmen’s	Compensation	
Act	1923)	ได้กำ�หนดไว้
	 •	 ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	 น�ยจ้�งมีหน้�ที่จะต้อง
จัดสภ�พก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยแก่ลูกจ้�ง	 และจะต้องมี 
ก�รอบรมให้พนักง�นส�ม�รถใช้อุปกรณ์รักษ�คว�มปลอดภัยได้	
นอกจ�กนี้จะต้องจัดให้มีชุดปฐมพย�บ�ลไว้ในสถ�นประกอบก�รด้วย	
	 •	 ค ่�ตอบแทนในก�รทำ�ง�น	 ในประเทศเมียนม�ร ์ไม ่ได ้มี 
ก�รกำ�หนดค่�แรงข้ันตำ่�ไว้	 ยกเว้นอุตส�หกรรมโรงสีข้�ว	 และใบย�สูบ	 
ดังนั้นค่�แรงจึงข้ึนอยู่กับก�รตกลงกันระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง		 
ซึง่มกัจะใช้ประสบก�รณ์	และคว�มรู	้รวมทัง้ฝีมือและคว�มต้องก�รของ
ตล�ดแรงง�นของลูกจ้�งม�เป็นตัวกำ�หนดค่�จ้�ง
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	 •	 ก�รระงับข้อพิพ�ทแรงง�น	 ห�กมีข ้อพิพ�ทที่เกิดขึ้นจ�ก 
ก�รจ้�งแรงง�น	 ไม่ว่�จะเป็นข้อพิพ�ทระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง 
เรือ่งก�รจ้�ง	ง�น	ก�รระงับก�รจ้�งง�น	ข้อกำ�หนดก�รจ้�งง�น	ข้อพิพ�ท
ระหว่�งน�ยจ้�ง	 หรือข้อพิพ�ทระหว่�งลูกจ้�ง	 ก็จะต้องห�ท�งระงับ 
ข้อพิพ�ทระหว่�งกันเองเสียก ่อน	 และห�กก�รระงับข ้อพิพ�ท 
ระหว่�งกันไม่ได้ผล	 จึงจะยื่นข้อพิพ�ทให้อนุญ�โตตุล�ก�รภ�ยใต้
กฎหม�ยข้อพพิ�ทท�งก�รค้�	พ.ศ.	2472	(Trade	Disputes	Act	1929)	
เป็นผู้ตัดสิน	
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พระราชบัญญัติ ระเบียบการ

พระราชบัญญัติการจ้างงานปี พ.ศ. 2502
(The Employment Registration Act 1959)

•	ชั่วโมงก�รทำ�ง�น 1.	โดยทั่วไป	8	ชั่วโมง/วัน

2.	บริษัท	ศูนย์ก�รค้�	โรงง�น	
48	ชั่วโมง/สัปด�ห์

3.	อุตส�หกรรมเหมืองแร่	และ
ขุดเจ�ะนำ้�มัน	44	ชั่วโมง/สัปด�ห์

4.	ก�รทำ�เหมอืงแร่ในอโุมงค์ใต้ดนิ	
40	ชั่วโมง/สัปด�ห์

5.	 เวล�ทำ�ง�นร�ชก�ร	 09.30-
16.30	น.	วันจันทร์-วันศุกร์

 7.3.1 กฎหมายแรงงานและอัตราค่าแรง

ตารางแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชาวเมียนมาร์

	 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจ้�งง�นช�วเมียนม�ร์	 ได้แก่	 พระร�ช-	
บัญญัติก�รจ้�งง�นปี	พ.ศ.	2502	 (The	Employment	Registration	
Act	1959)	และพระร�ชบญัญตัปิระกันสงัคมปี	พ.ศ.	2497	(The	Social	
Security	Act	1954)	สรุปได้ดังต�ร�ง
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•	วันล�พักร้อน/ต่อปี	
(ได้รับค่�จ้�ง)

1.	วันล�พักร้อน	6	วัน/ปี	(สำ�หรับ
พนักง�น)

2.	 30	 วัน/ปี	 (สำ�หรับผู ้บริห�ร
ระดับสูง)

3.	 20	 วัน/ปี	 (สำ�หรับผู ้บริห�ร
ระดับกล�ง)

4.	 10	 วัน/ปี	 (สำ�หรับผู ้บริห�ร
ระดับต้น)

•	วัดหยุดร�ชก�ร	(ได้รับค่�จ้�ง) 21	วัน/ปี

•	วันหยุดล�คลอด	(ได้รับค่�จ้�ง) 1.	ก่อนคลอด	ล�พักได้	45	วัน

2.	หลังคลอด	ล�พักได้	45	วัน

พระราชบัญญัติประกันสังคมปี พ.ศ. 2497
(The Social Security Act 1954)

•	ค่�จ้�ง พนักง�นโรงง�นข้ันตำ่�	 2,000-
3,000	จั๊ด/เดือน	(ขึ้นอยู่กับ
คว�มชำ�น�ญ)

•	 บริษัทเอกชนที่มีพนักง�นต้ังแต	่
5	คนขึ้นไป

ร่วมจ่�ยค่�ประกันสังคมจ�กเงิน
เดือนประจำ�ร ้อยละ	 2	 ให้แก่
กองทุนประกันสังคม
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พระราชบัญญัติ ระเบียบการ

•	สิทธิประโยชน์ 1.	 ได้รับก�รตรวจสุขภ�พและย�
รักษ�โรคฟรี

2.	เงนิสงเคร�ะห์ค่�รกัษ�พย�บ�ล

3.	เงินสงเคร�ะห์ก�รคลอดบุตร

4.	เงินช่วยเหลือง�นฌ�ปนกิจ

5.	 เงินสงเคร�ะห์ผู้พิก�รช่ัวคร�ว
และตลอดชีพ

6.	เงินบำ�น�ญ

ที่มา:  http://www.boi.go.th

	 นอกจ�กนี้รัฐบ�ลเมียนม�ร์ได้ประก�ศใช้กฎหม�ยก�รจ้�งง�น	 
และก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 พ.ศ.	 2556[8]	 	 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 
30	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2556	ซึ่งมี	42	ม�ตร�	โดยแยกเป็นหมวดดังนี้		
	 1.	 ชื่อและบทนิย�ม
	 2.	 ก�รจัดห�ง�นและจัดจ้�ง
	 3.	 สัญญ�จ้�งแรงง�น
	 4.	 คณะทำ�ง�นก�รจ้�งง�นและก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น	
	 5.	 ก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นและโครงก�รฝึกอบรม
	 6.	 ก�รจดทะเบียนและก�รจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมและกรม 
ก�รประเมินฝีมือแรงง�น
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	 7.	 ก�รแข่งขันฝีมือ
	 8.	 ก�รตั้งและก�รใช้กองทุนพัฒน�ฝีมือแรงง�น
	 9.	 คว�มผิดและบทลงโทษ
	 10.	ข้อกำ�หนดอื่นๆ
	 หลังจ�กกฎหม�ยฉบับนี้มีผลบังคับใช้	 น�ยจ้�งท่ีมีลูกจ้�งจะต้องทำ�
สัญญ�จ้�งง�นเป็นหนังสือภ�ยใน	30	วัน	นอกเสียจ�กกรณีก�รจ้�งง�น
ถ�วรของหน่วยง�นหรือองค์กรของรัฐบ�ล	 หรือกรณีฝึกง�นก่อนรับ 
เข้�ง�น	 หรือกรณีก�รทดลองง�น	 หรือกรณีของก�รจ้�งง�นก่อนหน้�
กฎหม�ยฉบับนี้บังคับใช้
	 กฎหม�ยกำ�หนดให้หนังสือสัญญ�จ้�งง�นดังกล่�ว	 จะต้องมีเนื้อห�
ดังต่อไปนี้	 ได้แก่	 ประเภทก�รจ้�งง�น	 ระยะเวล�ทดลองง�น	 ค่�จ้�ง	
สถ�นที่ทำ�ง�น	เงื่อนไข	จำ�นวนชั่วโมงทำ�ง�น	วันหยุดวันล�	ก�รทำ�ง�น
ล่วงเวล�	ก�รจัดห�มื้ออ�ห�รให้ระหว่�งเวล�ง�น	ที่พักอ�ศัย	ก�รรักษ�
พย�บ�ล	 ก�รเดินท�งไปทำ�ง�นและที่อื่น	 ข้อบังคับก�รทำ�ง�น	 เพด�น
ช่ัวโมงก�รทำ�ง�นต่อเนื่อง	 หลังจ�กก�รฝึกง�นที่ลูกจ้�งยินยอม	 
ก�รล�ออกและเลิกจ้�ง	 ก�รเลิกสัญญ�ฝ่�ยเดียว	 ก�รเลิกสัญญ� 
สองฝ่�ย	 หน้�ที่ต�มสัญญ�	 ก�รแก้ไขเพ่ิมสัญญ�	 และข้อสัญญ�อื่นๆ	 
ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ต่�งๆ	ต้องไม่ด้อยกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้
	 น�ยจ้�งยังมีหน้�ที่ ในก�รส่งสำ�เน�สัญญ�จ้�งง�นนั้นให ้แก ่ 
ศูนย์ก�รจ้�งง�นและแลกเปลี่ยนแรงง�น	(Employment	and	Labor	 
Exchange	 Office)	 เพื่อขออนุมัติก�รจ้�งง�นนั้นภ�ยในระยะเวล� 
ที่กำ�หนด	(ยังไม่มีก�รกำ�หนดระยะเวล�ดังกล่�ว)
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	 ในกรณีลูกจ้�งได้ทำ�ง�นสำ�เร็จก่อนกำ�หนดในสัญญ�	 หรือในกรณีที่
ก�รจ้�งง�นนั้นถูกยกเลิกด้วยเหตุท่ีมิได้ค�ดไว้ล่วงหน้�	 (ไม่ว่�บ�งส่วน
หรือทั้งหมด)	 หรือในกรณีเลิกจ้�งด้วยเหตุอื่น	 น�ยจ้�งมีหน้�ที่ต้อง 
จ่�ยเงินชดเชย	 ต�มกฎที่ออกโดยกระทรวงแรงง�นและประกันสังคม	
(Ministry	of	Labor,	Employment	and	Social	Security)	ซึง่ปัจจบุนั					
ยังไม่มีก�รออกกฎดังกล่�ว
	 นอกจ�กนี้	 น�ยจ้�งมีหน้�ที่จัดก�รฝึกหัดพัฒน�แรงง�นอย่�งเป็น
ระบบต�มทีค่ณะทำ�ง�นต�มกฎหม�ยได้กำ�หนดไว้	และมหีน้�ทีน่ำ�ส่งเงิน
เข้�กองทุนพัฒน�ฝีมือแรงง�นต�มกฎหม�ยฉบับนี้	 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	
0.5	 ของค่�แรงในแต่ละเดือน	 โดยไม่หักจ�กค่�แรงหรือเงินเดือน 
ของลูกจ้�ง	ทั้งนี้	ห�กน�ยจ้�งข�ดส่งเงินเข้�กองทุนดังกล่�ว	น�ยจ้�งจะ
ถูกเรียกเก็บเงินค้�งส่งนั้นในลักษณะเดียวกับภ�ษีค้�งชำ�ระ

7.4 กฎหมายเข้าเมือง

	 ข้อกำ�หนดเรื่องใบอนุญ�ตเข้�เมือง	 และก�รอนุญ�ตทำ�ง�นสำ�หรับ	
แรงง�นต่�งช�ติ	ต�มกฎหม�ยเมียนม�ร์ว่�ด้วยคนเข้�เมือง	(Myanmar	
Immigration	 Act	 of	 1947)	 กำ�หนดให้ช�วต่�งช�ติที่จะเดินท�งเข้�
ประเทศเมียนม�ร์ต้องมีก�รขอใบอนุญ�ตเข้�เมือง	(Visa)	ก่อน	แม้ว่�ใน
ขณะนีป้ระเทศสม�ชกิในกลุม่ประเทศอ�เซยีนได้มคีว�มตกลงร่วมกนั	ท่ี
จะยกเว้น	 ก�รขอวีซ่�ประเภทชั่วคร�วให้กับคนในช�ติของประเทศ
สม�ชิก	แต่ประเทศเมียนม�ร์ยังไม่ได้มีก�รงดเว้นก�รขอวีซ่�ให้ช�ติใดๆ	
ดังนั้นช�วไทยที่ต้องก�รเดินท�งไปเมียนม�ร์ก็จะต้องยื่นขออนุญ�ต 
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เข้�เมืองก่อนเดนิท�ง	ก�รจ้�งแรงง�นช�วต่�งช�ตกิอ็ยูภ่�ยใต้บังคบัของ
กฎหม�ยแรงง�นเมยีนม�ร์	(Myanmar	Labor	Law)	ท้ังนีเ้มียนม�ร์ไม่มี
ระบบก�รขอใบอนญุ�ตทำ�ง�น	(Work	Permit)	ทีอ่นญุ�ตให้ช�วต่�งช�ติ
พำ�นักและทำ�ง�นในเมียนม�ร์ได้	 แต่ในหนังสือตรวจตร�คนเข้�เมือง 
ประเภททำ�ง�น	(Work	Visa)	จะใช้ใบอนญุ�ตให้อยูพ่ำ�นกั	(Stay	Permit)	
แทน	 ดังนั้นก�รทำ�ง�นที่เมียนม�ร์จะต้องได้รับใบอนุญ�ตให้อยู่พำ�นัก	
(Stay	 Permit)	 ถึงจะส�ม�รถอยู่ในประเทศเมียนม�ร์เป็นช่วงเวล� 
น�นกว่�ใบอนุญ�ตเข้�เมืองชั่วคร�ว	 โดยต�มธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อง 
ก�ร	ทำ�ง�นของช�วต่�งช�ติในเมียนม�ร์นั้น	บริษัทต้องได้รับใบอนุญ�ต
จ�กคณะกรรมก�รลงทนุเมยีนม�ร์	(MIC	Permit)	ก่อน	ภ�ยใต้กฎหม�ย 
เมียนม�ร์ว่�ด้วยก�รลงทุนของต่�งช�ติ	 (MFIL)	 จึงจะส�ม�รถจ้�งง�น
ช�วต่�งช�ติได้	 และก�รลงทุนของต่�งช�ติประสงค์จะจ้�งผู้เช่ียวช�ญ	
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หรือช่�งเทคนิค	 หรือผู ้บริห�รท่ีเป็นช�วต่�งช�ติ	 ต้องแจ้งจำ�นวน 
ช�วต่�งช�ติทีต้่องก�รจ้�งแก่คณะกรรมก�รลงทนุเมยีนม�ร์	(MIC)	ทร�บ			
ในขณะย่ืนขออนุมัติก�รลงทุน	 ซึ่งตำ�แหน่งท่ีขอจ้�งช�วต่�งช�ติน้ัน	
ต้องเป็นกรณีที่ช�วเมียนม�ร์ทำ�ไม่ได้	 หลังจ�กได้รับใบอนุญ�ตจ�ก 
คณะกรรมก�รลงทุนเมียนม�ร์	 (MIC	 Permit)	 แล้ว	 บริษัทจะต้องยื่น 
ขอใบอนุญ�ตให้อยู่พำ�นัก	 (Stay	 Permit)	 ผ่�นกระทรวงท่ีกำ�กับดูแล
กิจก�รที่บริษัทดำ�เนินกิจก�รอยู่	 เพื่อย่ืนเรื่องขออนุญ�ตต่อไปยังแผนก
ตรวจคนเข้�เมือง	(Department	of	Immigration)	ที่จะมีอ�ยุ	3	เดือน	
หรอื	12	เดอืน	และส�ม�รถเข้�ออกประเทศหล�ยคร้ังได้ในระหว่�งเวล�
ที่ได้รับใบอนุญ�ตให้อยู่พำ�นัก	(Stay	Permit)

 7.5.1 กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่

7.5 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้

	 ประธ�น�ธิบดีเต็ง	 เส่ง	 ได้ลงน�มรับรองกฎหม�ยลงทุนต่�งช�ต ิ
ท่ีสำ�คัญในก�รปฏิรูปประเทศของเมียนม�ร์	 ซ่ึงดำ�เนินม�อย่�งต่อเนื่อง	
และเป็นปัจจยัเสรมิทีท่ำ�ให้เศรษฐกจิของเมยีนม�ร์อยูใ่นระดับแข็งแกร่ง	
ด้วยค่�จ้�งแรงง�นท่ีอยู่ในระดับตำ่�	 ท้ังมีวัตถุดิบท่ีห�ได้จ�กคว�ม 
อุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีนักลงทุนจ�กทั่วทุกมุมโลกให้
คว�มสนใจเป็นพื้นฐ�น	และก�รออกกฎหม�ยลงทุนที่ยืดหยุ่นนี้	ค�ดว่�
จะมีส่วนกระตุ้นมูลค่�ก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ	 (Foreign	 
Direct	Investment:	FDI)	ม�กขึ้น



164

	 จ�กร�ยง�นก�รลงทนุโลกประจำ�ปี	พ.ศ.	2555	(World	Investment	
Report	2012	)	ประม�ณก�รมลูค่�	FDI	ของเมียนม�ร์ปี	พ.ศ.	2555	นี้	
เพ่ิมขึน้กว่�เท่�ตวันบัจ�กปี	พ.ศ.	2549	ท้ังรัฐบ�ลเมยีนม�ร์ได้มอบอำ�น�จ
หน้�ท่ีอย่�งชัดเจนแก่คณะกรรมก�รก�รลงทุนเมียนม�ร์	 (Myanmar	
Investment	Commission-MIC)	ซึง่เป็นหน่วยง�นของรฐับ�ลเมยีนม�ร์
ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ	 พร้อมทั้งขย�ยขอบเขต
อำ�น�จในก�รยอมรับหรือปฏิเสธธน�ค�รพ�ณิชย์ที่นักลงทุนเสนอ	 
รวมถึงก�รให้อำ�น�จในก�รลงโทษนักลงทุนต่�งช�ติที่กระทำ�ก�รฝ่�ฝืน
กฎหม�ยหรือกฎระเบียบต่�งๆ	 ต้ังแต่ก�รตักเตือน	 ก�รระงับสิทธิ
ประโยชน์ก�รลงทนุชัว่คร�วไปจนถึงก�รขึน้บัญช	ีกฎหม�ยลงทนุต่�งช�ติ
ฉบับใหม่ยังกำ�หนดกรอบเวล�ข้อเสนอโครงก�รลงทุนเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ภ�ยใต้กฎหม�ยลงทุน	 โดยนับจ�กวันที่นักลงทุนต่�งช�ติยื่น 
ข้อเสนอโครงก�รลงทุนต่อคณะกรรมก�รก�รลงทุน	 ซึ่งจะได้รับ 
ก�รพิจ�รณ�เพ่ือรับรองหรือปฏิเสธโครงก�รลงทุนภ�ยใน	 105	 วัน	 
ก�รกำ�หนดกรอบเวล�ในก�รพจิ�รณ�โครงก�รลงทนุของคณะกรรมก�ร
ลงทุนเมียนม�ร์	(MIC)	นี้	ทำ�ให้ขั้นตอนในก�รดำ�เนินง�นมีคว�มชัดเจน	
ส่งผลดีต่อนักลงทุนต่�งช�ติท่ียื่นข้อเสนอขอรับก�รส่งเสริมโครงก�ร
ลงทนุต่�งๆ	ทัง้รปูแบบก�รลงทนุทีม่คีว�มยดืหยุน่ม�กข้ึน	และกฎหม�ย
ลงทนุต่�งช�ตฉิบับใหม่	เปิดโอก�สนกัลงทนุต่�งช�ตสิ�ม�รถเป็นเจ้�ของ
กจิก�รได้ทัง้หมด	ยกเลกิก�รกำ�หนดสดัส่วนก�รลงทนุขัน้ตำ�่ของนกัลงทนุ	
	 แม้ว่�กฎหม�ยลงทนุต่�งช�ตฉิบบัใหม่ของเมยีนม�ร์จะเปิดโอก�สให้
นักลงทุนต่�งช�ติเข้�ม�ลงทุนในเมียนม�ร์ได้ม�กขึ้น	แต่กฎหม�ยลงทุน
ดังกล่�ว	 ยังมีประเด็นที่ต้องพิจ�รณ�เพิ่มเติม	 โดยเฉพ�ะก�รกำ�หนด
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เงื่อนไขก�รจ้�งแรงง�นซึ่งมีคว�มเข้มงวดม�กขึ้น	 ทั้งนี้	 กฎหม�ยลงทุน
ต่�งช�ติฉบับใหม่กำ�หนดให้ก�รจ้�งแรงง�นไร้ฝีมือ	(Unskilled	Labor)	
ต้องเป็นช�วเมียนม�ร์เท่�นั้น	 รวมทั้งต้องมีก�รฝึกอบรมให้แรงง�น 
ช�วเมียนม�ร์มีทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นเพิ่มขึ้นด้วย	

 7.5.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้า

	 หลังจ�กก�รเปิดประเทศ	 รัฐบ�ลเมียนม�ร์ได้ปรับระบบต่�งๆ	 ให้
สอดคล้องกบัส�กลม�กข้ึน	มีก�รปรับกฎหม�ยให้ทนัสมยั	อย่�งกฎหม�ย
ให้คว�มคุ้มครองในเรื่องเครื่องหม�ยก�รค้�	 ซ่ึงแม้ว่�จะไม่ครอบคลุม 
ทุกด้�นอย่�งประเทศพัฒน�อุตส�หกรรมแล้ว	 แต่ก็มีกฎหม�ยใกล้เคียง
และมีกระบวนที่ทำ�ให้เข้�ใจถึงระบบของประเทศเมียนม�ร์ดังนี้
	 1.	 ภ�ยใต้ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ประเทศเมียนม�ร์	 ม�ตร�	 478	
ระบุว่�	“เครื่องหม�ยก�รค้�”	หม�ยถึง	“เครื่องหม�ยที่ใช้แสดงให้เห็น
ว่�สินค้�ภ�ยใต้เครื่องหม�ยดังกล่�วเป็นสินค้�ท่ีผลิตโดยบุคคลใดโดย
เฉพ�ะ”	และ	ม�ตร�	479	“เครือ่งหม�ยท่ีใช้แสดงให้เหน็ว่�สงัห�รมิทรพัย์
ใดเป็นของบุคคลใดโดยเฉพ�ะเรยีกเครือ่งหม�ยนัน้ว่�	เครือ่งหม�ยทรพัย์	
(Property	Mark)”
	 คุณสมบัติของเครื่องหม�ยที่จะส�ม�รถได้รับก�รจดทะเบียน 
เคร่ือง	 หม�ยนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพ�ะ	 (Distinctive)	 ในอันที่จะ
ส�ม�รถแยกแยะให้เห็นคว�มแตกต่�งว่�สินค้�ที่ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�
นั้นแตกต่�งไปจ�กสินค้�ของผู ้อื่น	 เครื่องหม�ยที่มีลักษณะเป็น 
ก�รบรรย�ยถึงคุณลักษณะของสินค้�	 บ่งบอกแหล่งกำ�เนิดของสินค้�	 
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หรือเป็นเครื่องหม�ยที่ใช้ในท�งก�รค้�ทั่วไป	ไม่ถือว่�เป็นเครื่องหม�ยที่
มีลักษณะบ่งเฉพ�ะ
	 ส่วนข้อยกเว้นและไม่ได้รับคว�มคุ ้มครอง	 คือ	 เครื่องหม�ยที ่
เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้�ไม่ส�ม�รถรับจดทะเบียนได้	 เช่น	 ผิด 
พระร�ชบัญญัติก�รจดทะเบียนม�ตร�	13	ที่บัญญัติว่�	 เครื่องหม�ยใด 
มีคว�มหม�ยค�บเกี่ยวในเรื่องศีลธรรม	 กฎหม�ย	 หรือเป็นปัญห� 
อันเกี่ยวเน่ืองด้วยเหตุผลที่เป็นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย	 หรือที่ควรถูก
ปฏิเสธเนื่องจ�กเป็นก�รใช้อำ�น�จในท�งท่ีผิดเพื่อก�รจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�	ดังกล่�วไม่ส�ม�รถจดทะเบียนได้	เช่น
	 •	 เครื่องหม�ยที่เป็นคำ�หรือมีภ�พล�มกอน�จ�ร
	 •	 เครื่องหม�ยที่มีถ้อยคำ�จ�รึก	หรือตร�โล่ห์	หรือสิ่งอื่นใดที่แสดง
นัยถึงอำ�น�จของผู้ขอจดทะเบียน	ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้�ของที่แท้จริง
	 •	 เครื่องหม�ยที่แสดงถึงชนิดของสินค้�
	 •	 เครื่องหม�ยที่เป็นคำ�แนะนำ�สินค้�หรือสโลแกนของสินค้�
	 •	 เคร่ืองหม�ยที่มีสีเลียนแบบสีของธนบัตร	 หรือมีพระบรมฉ�ย
ลักษณ์ของพระมห�กษัตริย์	หรือพระร�ชวงศ์	หรือกองทัพหลวง
	 •	 เครื่องหม�ยท่ีมีภ�พของอดีตผู้นำ�เมียนม�ร์น�ยพลออง	 ซ�น	
(General	Aung	San)
	 2.	 สิทธิเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน	เจ้�ของเครื่องหม�ย	
ก�รค้�ที่ได ้ รับก�รจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู ้ เดียวที่จะใช้
เครื่องหม�ยก�รค้�กับสินค้�ท่ีได้รับก�รจดทะเบียนนั้น	 ในเมียนม�ร์
เจ ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถฟ้องผู ้กระทำ�ละเมิดสิทธินั้น 
ทั้งท�งแพ่งและท�งอ�ญ�	 ใช้สิทธิท�งแพ่งในก�รขอให้ศ�ลมีคำ�สั่ง 
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ห้�มมิให้ผู้กระทำ�ก�รละเมิดในก�รใช้เครื่องหม�ย	 และส�ม�รถฟ้อง 
เรียกค่�เสียห�ยที่เกิดจ�กก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ท่ีละเมิดนั้น	 และ
ส�ม�รถใช้สทิธฟ้ิองคดีท�งอ�ญ�โดยขออำ�น�จกรมศุลก�กรให้ทำ�ก�รยดึ
สินค้�ปลอมแปลงที่ละเมิดนั้นได้
	 3.	 ข้อยกเว้นสิทธิเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนไม่มี 
หลักเกณฑ์กำ�หนดไว้
	 4.	 อ�ยุคว�มคุม้ครองไม่มกีฎหม�ยกำ�หนดไว้ชดัเจน	แต่ในท�งปฏบิตัิ
ตัวแทนเมียนม�ร์มักจะแนะนำ�ให้ผู ้ขอจดทะเบียนยื่นคำ�แถลงแสดง 
คว�มเป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�พร้อมลงประก�ศโฆษณ�ใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกๆ	2	ปี	 วิธีดำ�เนินก�รและก�รจัดเตรียมเอกส�ร
กระทำ�เช่นเดียวกับในขั้นตอนก�รยื่นคำ�ขอใหม่	
	 5.	 ก�รต่ออ�ยคุว�มคุม้ครองไม่มกีฎหม�ยกำ�หนดไว้ชดัเจน	แต่ใช้วธิี
ก�รยื่นคำ�แถลงแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ	(Declaration	of	Ownership)	
และลงประก�ศในหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกับในขั้นตอนก�รยื่นคำ�ขอใหม่
	 6.	 ก�รรักษ�สิทธิ	 ถึงแม้เมียนม�ร์ยังไม่มีกฎหม�ยเฉพ�ะที่ให ้
คว�มคุ้มครองเกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้�	 แต่ก�รให้คว�มคุ้มครองใน
เรือ่งเครือ่งหม�ยก�รค้�มีบทบัญญัติอยู่ในม�ตร�	13	ของพระร�ชบญัญตัิ
ก�รจดทะเบียน	 (Registration	 Act)	 สรุปได้ว่�	 ก�รจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�นั้น	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รโดยยื่นเอกส�รคำ�แถลง 
แสดงคว�มเป็นเจ ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�	 (Declaration	 of	 
Ownership)	 เมื่อได้รับก�รจดทะเบียนแล้ว	 ก็จะมีก�รลงประก�ศใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งเรียกกันว่�	 “Cautionary	 Notice”	 ท้ังนี้เพ่ือ
เป็นก�รแสดงสทิธใินเครือ่งหม�ย	ก�รค้�ของเจ้�ของเครือ่งหม�ยก�รค้�
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ให้เป็นที่รับทร�บโดยทั่วถึงกัน
	 7.	 ก�รเพิกถอนก�รจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ไม่มีบทบัญญัติ
และกระบวนก�รอันเป็นกรอบกำ�หนดก�รยืน่เพกิถอนเครือ่งหม�ยก�รค้�
ที่จดทะเบียนแล้ว	ท�งเดียวที่จะกระทำ�ได้	 คือ	ก�รใช้กระบวนก�รท�ง
กฎหม�ยโดยขอคำ�สั่งศ�ลให้เพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียน	
อย่�งไรก็ต�ม	ยังไม่มีกรณีตัวอย่�งในเรื่องดังกล่�ว
	 8.	 ก�รโอนสิทธิในเคร่ืองหม�ยก�รค้�ส�ม�รถทำ�ได้โดยต้องบันทึก
ก�รโอนสิทธิดังกล่�วต่อสำ�นักเครื่องหม�ยก�รค้�	 และต้องเป็นก�ร 
โอนสิทธิพร้อมกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องหม�ยก�รค้�นั้น	 	 เอกส�รที่
ต้องใช้ประกอบด้วย
	 •	 หนังสือมอบอำ�น�จและเอกส�รคำ�แถลงแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ
ในน�มของผู้รับโอน	 ซึ่งรับรองล�ยมือชื่อโดยกรมก�รกงสุล	 กระทรวง 
ก�รต่�งประเทศ	และผ่�นก�รรับรองโดยสถ�นทูตเมียนม�ร์อีกครั้ง
	 •	 สัญญ�โอนสิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�
	 9.	 ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ	 ไม่มีข้อห้�มเรื่องก�รอนุญ�ตให้ใช  ้
สิทธิตร�บเท่�ที่ก�รอนุญ�ตให้ใช ้สิทธิดังกล่�วไม่เป็นก�รขัดต่อ 
พระร�ชบญัญตักิ�รทำ�สญัญ�ของเมยีนม�ร์	(Myanmar	Contract	Act)	
และเนื่องจ�กไม่มีกฎหม�ยเคร่ืองหม�ยก�รค้�จึงไม่มีบทบัญญัติเป็น 
ก�รเฉพ�ะในเร่ืองวิธีก�รจดทะเบียนก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ	 หรือผลของ
ก�รจดทะเบียน	 หรือไม่จดทะเบียนก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ	 แต่ในท�ง
ปฏิบัติแนะนำ�ให้มีก�รติดต่อน�ยทะเบียนเพ่ือก�รขออนุมัติอย่�งไม่เป็น
ท�งก�รก่อน
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ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
 1. การเตรียมคำาขอ 
	 •	 ในกรณทีีผู่ย่ื้นคำ�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ไม่ได้มถิีน่ทีอ่ยู่
หรือสถ�นประกอบธุรกิจในประเทศเมียนม�ร์	 ผู้ย่ืนคำ�ขอจดทะเบียน			
ดังกล่�วจะต้องแต่งต้ังหรือมอบอำ�น�จให้ตัวแทนเครื่องหม�ยก�รค้�ใน
ประเทศเมียนม�ร์เป็นผู้ดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนแทน
	 •	 ผู้ย่ืนคำ�ขอส�ม�รถยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสำ�หรับสินค้�/บริก�ร
หล�ยจำ�พวกในคำ�ขอเดยีวกนัได้	เพยีงแต่จะต้องระบคุว�มจำ�นงดังกล่�ว
ไว้ในคำ�แถลงแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ	รวมทัง้ผู้ยืน่คำ�ขอส�ม�รถคุ้มครอง	
“ร�ยก�รสินค้�ทั้งจำ�พวก”	 เพื่อครอบคลุมถึงสินค้�ท้ังหมดในจำ�พวก
นั้นๆ	ได้	โดยระบุไว้ในคำ�แถลงแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ
	 •	 ก�รย่ืนคำ�ขอจดทะเบยีนท�งอนิเทอร์เนต็ยงัไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้
	 •	 ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ก่อนก�รยื่นคำ�ขอ							
จดทะเบียน

 2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
	 •	 คำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�	
	 •	 หนังสือมอบอำ�น�จต้องรับรองล�ยมือชื่อโดยกรมก�รกงสุล	
กระทรวงก�รต่�งประเทศ	และต้องผ่�นก�รรบัรองเอกส�รโดยสถ�นทตู
เมียนม�ร์
	 •	 คำ�แถลงแสดงคว�มเป็นเจ้�ของซึ่งต้องรับรองล�ยมือช่ือโดย 
กรมก�รกงสุล	กระทรวงก�รต่�งประเทศ
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	 •	 รูปเครื่องหม�ยก�รค้�
	 •	 ข้อมูลของผู้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน	เช่น	ชื่อ	ที่อยู่	และสัญช�ติ	
	 •	 ร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รที่ประสงค์จะขอรับก�รจดทะเบียน
	 เอกส�รดงักล่�วข้�งต้นทัง้หมดจะต้องยืน่พร้อมกบัคำ�ขอจดทะเบยีน
เครื่องหม�ยก�รค้�

 3. การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า 
	 ไม่มีกฎหม�ยบัญญัติให้ต้องทำ�ก�รตรวจค้นเครื่องหม�ยก�รค้�	
เครือ่งหม�ยก�รค้�ทีไ่ด้รบัก�รจดทะเบยีนต่อน�ยทะเบยีนแต่มิได้ประก�ศ
โฆษณ�ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 เครื่องหม�ยเหล่�นี้ไม่ส�ม�รถที่จะตรวจ
สอบได้	ในท�งปฏิบตักิ�รตรวจค้นเครือ่งหม�ยก�รค้�ส�ม�รถดำ�เนนิก�ร
ผ่�นสำ�นกัง�นกฎหม�ยต่�งช�ตทิีอ่ยูใ่นเมยีนม�ร์หรอืสำ�นกัง�นกฎหม�ย
ท้องถ่ิน	 โดยใช้ข้อมูลก�รประก�ศโฆษณ�เครื่องหม�ย	 ก�รค้�ใน
หนังสือพิมพ์ซึ่งสำ�นักง�นต่�งๆ	ดังกล่�วเป็นผู้เก็บรวบรวมไว้เอง
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  4. การตรวจสอบคำาขอในเมียนมาร์ 
	 ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกบัก�รตรวจสอบคำ�ขอ	รวมท้ังในพระร�ชบัญญตัิ
ก�รจดทะเบียนม�ตร�	 13	 ก็ไม่มีบทบัญญัติในเร่ืองก�รตรวจสอบ 
คำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�	 อย่�งไรก็ต�ม	 น�ยทะเบียน 
ผู้ทำ�ก�รรับรองเอกส�รก�รจดทะเบียนเป็นผู้มีอำ�น�จในก�รปฏิเสธ 
ก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�	 ถ้�ก�รจดทะเบียนนั้นไม่สอดคล้อง
กบับทบญัญตัมิ�ตร�	13	แห่งพระร�ชบญัญตักิ�รจดทะเบียน	สำ�หรับใน
กรณีที่พิจ�รณ�แล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ดังกล่�ว	
น�ยทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�จะรับจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�			
ดังกล่�ว		

 5. การประกาศโฆษณา 
	 เน่ืองจ�กประเทศเมียนม�ร์ไม่มีกฎหม�ยเฉพ�ะในเรื่องเครื่องหม�ย	
ก�รค้�	 ในท�งปฏิบัติที่นิยมกระทำ�กันคือเมื่อได้รับก�รจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�แล้วก็จะทำ�ก�รประก�ศโฆษณ�คว�มเป็นเจ้�ของ
เครือ่งหม�ยก�รค้�นัน้ผ่�นหนงัสือพมิพ์ท้องถิน่	ทัง้นีไ้ม่มข้ีอกำ�หนดเรือ่ง
ระยะเวล�ในก�รประก�ศโฆษณ�	และก�รประก�ศโฆษณ�ไม่จำ�เป็นต้อง
ใช้เอกส�รใดๆ	ประกอบ	นอกจ�กร่�งคำ�ประก�ศโฆษณ�ท่ีต้องก�รจะลง
ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 6. การรับจดทะเบียน 
	 คำ�แถลงแสดงคว�มเป็นเจ้�ของท่ีได้รับก�รรับรองจ�กน�ยทะเบียน
และได้มกี�รประก�ศโฆษณ�คว�มเป็นเจ้�ของในเครือ่งหม�ยก�รค้�นัน้
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ในหนังสือพิมพ์แล้ว	 ถือได้ว ่�เครื่องหม�ยก�รค้�ดังกล่�วได้รับ 
ก�รจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 7. การขอถือสิทธิย้อนหลังในเมียนมาร์
	 ไม่มีบทบัญญัติเรื่องก�รขอถือสิทธิวันยื่นคำ�ขอจดทะเบียนย้อนหลัง

 8. การคัดค้านหรือโต้แย้งในเมียนมาร์
	 ไม่มีบทบัญญัติเรื่องก�รยื่นคำ�คัดค้�นหรือคำ�โต้แย้งเป็นก�รเฉพ�ะ

 9. การอุทธรณ์ 
	 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองก�รอุทธรณ์บัญญัติไว้ในม�ตร�	 71	
ถึง	ม�ตร�	77	ในพระร�ชบัญญัติก�รจดทะเบียน	เช่น	ก�รอุทธรณ์คำ�สั่ง
ปฏิเสธก�รรับเอกส�รและคำ�ขอในก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนของผู้ช่วย
น�ยทะเบียน	 (Sub-Registrar)	 ซึ่งผู ้ขอส�ม�รถยื่นอุทธรณ์ต ่อ 
น�ยทะเบียนได้ภ�ยใน	 30	 วัน	 นับจ�กวันที่ได้รับคำ�ส่ัง	 แม้ว่�ผู้ขอ 
มีสิทธิที่จะนำ�คดีขึ้นสู ่ก�รพิจ�รณ�ของศ�ลได้ต�มม�ตร�	 77	 แห่ง 
พระร�ชบัญญัติก�รจดทะเบียน	 กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งปฏิเสธ 
ก�รรับจดทะเบยีนของน�ยทะเบยีน	แต่ในท�งปฏบัิติยงัไม่มคีดีข้ึนสูศ่�ล
ภ�ยใต้ม�ตร�	77	ดังกล่�ว	

 10. ค่าธรรมเนียมราชการ
	 รวมทั้งค่�บริก�รของสำ�นักง�นตัวแทน	ควรดูต�ร�งค่�ใช้จ่�ยในก�ร
จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�
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 11. ขั้นตอนและระยะเวลา 
	 โดยปกติก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศเมียนม�ร์จะ
ใช้เวล�ประม�ณ	3	สปัด�ห์	นบัตัง้แต่วนัย่ืนคำ�ขอจดทะเบยีนเครือ่งหม�ย	
ก�รค้�	จนกระทั่งถึงวันที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�

การบังคับใช้สิทธิ
	 1.	 ก�รกระทำ�ท่ีถอืว่�เป็นก�รละเมดิสทิธใินเคร่ืองหม�ยก�รค้�	โดย
ท่ัวไปไม่มีหลักเกณฑ์ต�ยตัวในก�รพิจ�รณ�ว่�ก�รกระทำ�ใดถือเป็นก�ร
ละเมิดสิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�โดยตรง	อย่�งไรก็ต�มหลักเกณฑ์ที่จะ
พิจ�รณ�ว่�ก�รกระทำ�ใดถือเป็นก�รก่อให้เกิดก�รละเมิดสิทธิใน
เคร่ืองหม�ยก�รค้�ของผู้อื่นให้ดูว่�ก�รกระทำ�นั้นๆ	 ทำ�ให้ส�ธ�รณชน
สับสนหลงผิดในเรื่องคว�มเป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�นั้นหรือไม่	
	 2.	 ม�ตรก�รในก�รเยียวย�	 เมื่อปร�กฏว่�มีก�รละเมิดสิทธิใน
เคร่ืองหม�ยก�รค้�	 เจ้�ของเคร่ืองหม�ยก�รค้�จดทะเบียนส�ม�รถใช้
ม�ตรก�รเยียวย�ท�งแพ่งและท�งอ�ญ�	ดังต่อไปนี้
   (ก) มาตรการเยียวยาทางแพ่ง
	 		 เจ ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถใช ้ม�ตรก�รเยียวย� 
ก�รคุ้มครองชั่วคร�ว	 (Injunctive	 Relief)	 หลังจ�กย่ืนคำ�ร้องต่อศ�ล	 
หลังจ�กนั้นศ�ลสั่งให้ผู้ละเมิดระงับก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธ ิ
ดังกล่�ว	 สำ�หรับก�รเรียกร้องค่�เสียห�ย	 เจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�
ส�ม�รถยืน่คำ�ฟ้องต่อศ�ลทีม่เีขตอำ�น�จ	คำ�ฟ้องต้องแสดงให้เหน็ถึงเหตุ
แห่งก�รฟ้องร้อง	ก�รร้องสิทธิเพื่อบรรเท�คว�มเสียห�ย	ค่�ธรรมเนียม
ในก�รขึ้นศ�ล	 ข้อจำ�กัดและเขตอำ�น�จศ�ล	 เมื่อคำ�ฟ้องเป็นที่พึงพอใจ 
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ต่อศ�ล	 ศ�ลก็จะรับคำ�ฟ้องและมีเลขคดีให้คำ�ฟ้องนั้น	 หลังจ�กนั้นศ�ล
ออกหม�ยเรียกจำ�เลย	 จำ�เลยต้องเสนอคำ�ให้ก�ร	 หลังจ�กน้ันศ�ลก็จะ
สรุปประเด็นโดยพิจ�รณ�อยู่บนพ้ืนฐ�นของข้อเสนอทั้งสองฝ่�ย	ทั้งแง่
ข้อเทจ็จรงิหรอืข้อกฎหม�ย	ถ้�คดีไม่ถูกจำ�หน่�ยเพร�ะสรปุประเดน็เบือ้ง
ต้นได้	 ศ�ลจะกำ�หนดวันนัดฟังคำ�พิจ�รณ�คดีในวันนัดฟังพิจ�รณ�คดี	
สำ�หรบัค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนนิก�รท�งแพ่ง	ในประมวลกฎหม�ยแพ่งและ
พ�ณิชย์ของเมียนม�ร์	 บัญญัติว่�ค่�ธรรมเนียมของคดีต่�งๆ	 ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของศ�ล	 โดยศ�ลมีอำ�น�จเต็มท่ีในก�รตัดสินว่�ผู้ใดจะเป็น 
ผู้จ่�ยหรือจ่�ยโดยคิดมูลค่�จ�กทรัพย์สินใด	 และในขอบเขตใดที่ควรจะ
คิดค่�ธรรมเนียมน้ัน	 สรุปได้ว่�ก�รคิดค่�ธรรมเนียมต่�งๆ	 ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของศ�ลและขึ้นอยู่กับคดีแต่ละคดีไป
   (ข) มาตรการเยียวยาทางอาญา
	 		 ก�รดำ�เนินก�รต่อผู้กระทำ�ก�รละเมิดในท�งอ�ญ�	2	วิธี	 กล่�ว
คือ	 แจ้งข้อมูลเป็นล�ยลักษณ์อักษรไปยังสถ�นีตำ�รวจหรือยื่นคำ�ร้อง
โดยตรงต่อศ�ล	 โทษท�งอ�ญ�ถ้�ผู้กระทำ�ละเมิดมีคว�มผิดอ�จถูก
พิพ�กษ�ให้จำ�คุก	หรือปรับ	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
   l	 คว�มผิดที่เกิดจ�กก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�นั้น	 มีโทษจำ�คุก
ไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับ	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	
   l	 บทลงโทษสำ�หรับก�รลอกเลยีนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ของบคุคล
อื่นในลักษณะปลอมแปลงมีโทษจำ�คุก	2	ปี	หรือปรับ	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
   l	 บทลงโทษสำ�หรับก�รครอบครองเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดๆ	
เพ่ือสำ�หรับปลอมแปลงเคร่ืองหม�ยก�รค้�มีโทษจำ�คุก	 3	 ปี	 หรือปรับ	
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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   l	 บทลงโทษสำ�หรับก�รจำ�หน่�ยสินค้�ภ�ยใต้เครื่องหม�ย	 
ก�รค้�ที่ปลอมแปลงนั้น	มีโทษจำ�คุก	1	ปี	หรือปรับ	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	
ในแต่ละกรณีดังกล่�วข้�งต้น	 ศ�ลส�ม�รถมีคำ�สั่งริบทรัพย์ที่ มี 
คว�มเกีย่วข้องกบัก�รปลอมแปลงเครือ่งหม�ยก�รค้�อย่�งถ�วร	ในกรณี
นี้เป็นดุลยพินิจของศ�ล

 
	 จ�กก�รเปิดประเทศของเมียนม�ร์ในช่วงที่ผ่�นม�	 ก่อให้เกิด 
ก�รลงทุนของนักธุรกิจจ�กหล�กหล�ยประเทศที่ให้คว�มสนใจต่อก�ร
ลงทนุในประเทศเมยีนม�ร์	เนือ่งจ�กเป็นประเทศทีม่ทีรพัย�กรธรรมช�ติ
สมบูรณ์	ทัง้มค่ี�จ้�งแรงง�นทีค่่อนข้�งตำ�่	และแม้ว่�ก�รเปิดประเทศแล้ว
ทำ�ให้มีเศรษฐกจิทีดี่ข้ึน	แต่ในด้�นก�รพฒัน�ทัง้เทคโนโลย	ีและวทิย�ก�ร	
คว�มรู้ต่�งๆ	 ยังค่อนข้�งน้อย	 เป็นผลม�จ�กก�รจัดก�รภ�ยในของ 
ภ�ครฐัทีย่งัข�ดก�รว�งแผนก�รพฒัน�ทีดี่ในก�รเปิดประเทศ	โดยส�เหตุ
สำ�คัญส�เหตุหนึ่งเกิดจ�กปัญห�ก�รคอรัปช่ันที่ค่อนข้�งสูงในระบบ
ร�ชก�รเมียนม�ร์จ�กก�รจัดอันดับขององค์กรคว�มโปร่งใสระหว่�ง
ประเทศ	 (Transparency	 International-TI)	 ได้จัดอันดับปัญห�ก�ร
คอรัปชั่นใน	 176	 ประเทศทั่วโลกประจำ�ปี	 2555	 โดยให้คะแนนจ�ก			
0-100	 โดยห�กได้คะแนนน้อย	 ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่�มีก�รคอรัปชั่นสูง	
โดยเมียนม�ร์ได้ถูกจัดอันดับไว้ที่	172	คือ	ได้คะแนนคว�มโปร่งใสอยู่ที่	
15	คะแนน	จ�ก	100	คะแนนแต็ม	ทั้งนี้เมียนม�ร์ยังติดอันดับประเทศ

 7.5.3 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต



176

รั้งท้�ย	5	ประเทศ	ทั้งนี้	TI	ระบุว่�	แม้ท�งก�รเมียนม�ร์จะมีก�รปฏิรูป
ม�กขึน้	แต่ในอีกด้�นหนึง่	ก�รคอรปัชัน่ยงัคงมใีห้เหน็อยูใ่นเมยีนม�ร์เช่น
กัน[10]	จ�กกรณีดังกล่�วทำ�ให้รัฐบ�ลเมียนม�ร์เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญใน
ก�รจัดก�รปัญห�ก�รคอรัปชั่น	 จึงมีก�รออกกฎหม�ยเกี่ยวกับ 
ก�รป้องกัน	 และปร�บปร�มก�รคอรัปชั่น[16]	 มีก�รประก�ศใช้เมื่อวันที่	
7	สิงห�คม	พ.ศ.2556	ประกอบด้วย	11	หมวด	73	ม�ตร�	ดังนี้

หมวดที่ 1	 ชื่อ	ก�รบังคับใช้	และคว�มหม�ย
หมวดที่ 2			 วัตถุประสงค์ของกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�ม 
	 ก�รทุจริต
หมวดที่ 3	 ก�รคดัเลอืกคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มอำ�น�จ
	 หน้�ทีข่องคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ
หมวดที่ 4	 ก�รก่อตั้งคณะทำ�ง�นและหน้�ที่ในก�รวิเคร�ะห์	เบือ้งต้น
	 ของทีมง�นในก�รเชื่อมโยงเงินและที่ดินได้รับจ�ก
	 ก�รทุจริต
หมวดที่ 5	 ก�รก่อตั้งคณะกรรมก�รสอบถ�มและตรวจสอบ	ในกรณี		
	 ที่มีเหตุก�รณ์ให้ต้องสงสัย	หรือมีผู้ร้องเรียนว่�เกิด
	 ก�รทุจริต
หมวดที่ 6	 ก�รก่อตั้งของสำ�นักง�น	หรือสถ�นที่ตั้งของคณะ	กรรมก�ร
	 ป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตโดยก�รจัดห�ของรฐับ�ล
หมวดที่ 7	 ก�รให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รให้สินบน	ก�รดำ�เนินก�ร		
	 ดังกล่�วจะต้องดำ�เนินก�รโดยประธ�น�ธิบดี	
	 สภ�ผู้แทนร�ษฏร	และผู้แทน	
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หมวดที่ 8	 ก�รประก�ศคว�มเป็นเจ้�ของในทรัพย์สิน	หนี้สินและ	 	
	 อสังห�ริมทรัพย์ของบุคคลผู้มีอำ�น�จ
หมวดที่ 9	 ก�รยึดทรัพย์สิน	และอสังห�ริมทรัพย์ที่ผ่�นก�รทุจริต
	 เป็นของรัฐ
หมวดที่ 10	 คว�มผิด	และบทลงโทษ
หมวดที่ 11	 เบ็ดเตล็ด

	 จะเห็นได้ว่�กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รคอรัปชั่นฉบับนี ้
มีจดุประสงค์ต�มหมวดท่ี	2	ซึง่กล่�วไว้ว่�	กฎหม�ยฉบบันีต้ัง้ขึน้เพ่ือกำ�จดั
ก�รให้สินบนซึ่งเป็นปัญห�ระดับช�ติ	 เพื่อก�รกำ�กับดูแลที่ดี	 เพ่ือ 
ก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มรบัผดิชอบ	เพือ่ป้องกนัและรกัษ�ทรพัย์สนิของรฐั	
เพื่อเป็นก�รรักษ�สิทธิของประช�ชนในประเทศ	และเพื่อส่งเสริมคว�ม
โปร่งใสในก�รส่งเสรมิก�รพฒัน�ด้�นเศรษฐกจิทัง้ในและต่�งประเทศ	
	 จ�กวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้กล่�วไปข้�งต้นจะเหน็ได้ว่�	กฎหม�ยฉบับนีใ้ห้
คว�มสำ�คัญกับก�รป้องกันก�รทุจริต	 โดยถือว่�ก�รทุจริตเป็นปัญห�ที่
สำ�คัญระดับประเทศ	ต้องได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน	เพื่อไม่ก่อให้เกิด
คว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินของประเทศ	 โดยห�กมีก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย
ฉบับนี้แล้ว	 ทั้งผู้กระทำ�และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษ	 โดยได้
กล่�วถึงบทลงโทษไว้ในบทที่	10	ดังนี้
 l	 ถ้�นักก�รเมือถูกตัดสินลงโทษในข้อห�กระทำ�ก�รติดสินบน	 จะ
ถูกลงโทษด้วยก�รปรับ	และจำ�คุกไม่เกิน	15	ปี
 l	 ผู้ต้องห�ในกรณีติดสินบนเจ้�พนักง�นมีโทษปรับ	 และจำ�คุก 
ไม่เกิน	10	ปี
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 l ผู้ที่ตัดสินใจกระทำ�ก�รติดสินบน	มีโทษปรับ	และจำ�คุกไม่เกิน	7	ปี
 l	 บุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษในข้อห�ปกปิดหรือถ่�ยโอนทรัพย์สิน
ต่�งๆท้ังตัวเงินและอสังห�ริมทรัพย์	 เพ่ือหลีกเลี่ยงก�รตรวจสอบ 
มีโทษปรับ	และจำ�คุก	5	ปีขึ้นไป
 l	 ถ้�บุคคลใดที่ถูกตัดสินลงโทษในข้อห�กระทำ�คว�มผิดใดๆ	 
ภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับนี้	 โดยเกิดจ�กวัตถุประสงค์เพ่ือลดคุณค่�หรือ 
หมิ่นประม�ทบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยไม่มีเหตุผล	 หรือเพื่อร้องเรียน 
เก่ียวกับก�รทุจริตที่ผิดกฎหม�ยกับสถ�นที่ที่เป็นเท็จ	 หรือก�รให้	 หรือ 
ก�รสร้�งหลักฐ�นเท็จอื่นใด	 คนที่ทำ�เช่นนั้นต้องระว�งโทษปรับ	 และ 
จำ�คุกไม่เกิน	5	ปี	
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 l	 ถ้�บุคคลใดๆ	ที่ถูกตัดสินลงโทษจ�กคว�มล้มเหลวในก�รปฏิบัติ
ต�มคำ�ส่ังที่ออกโดยคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	
หรือองค์กรใดๆ	 ท่ีได้รับก�รแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รทจุรติต้องระว�งโทษปรบั	หรอืจำ�คกุไม่เกนิ	6	เดอืน	หรอื
ทั้งสองอย่�ง	
 l	 ถ้�ผู ้มีอำ�น�จใดๆ	 ที่ถูกตัดสินว่�มีเจตน�ในก�รส่งเอกส�ร
ทรัพย์สิน	 หนี้สิน	 ช้�กว่�เวล�ท่ีกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รทุจริตต�มกฎหม�ยนี้	 หรือยื่นเอกส�รเท็จ	 หรือปกปิด
ข้อมูลต้องระว�งโทษปรับ	และจำ�คุกไม่เกิน	5	ปี
	 l	 ถ้�บุคคลใดท่ีทำ�ง�นด้�นก�รเงิน	 ก�รธน�ค�ร	 ปฎิเสธที่จะช่วย 
ในก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 
ในก�รปฎิบัติหน้�ที่ตรวจสอบข้อมูลอย่�งเป็นท�งก�ร	 มีก�รถ่�ย 
โอนทรัพย์สินต่�งๆ	 ของธน�ค�ร	 หรือสถ�บันก�รเงินที่มีก�รอ�ยัติไว	้ 
โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 และ 
ก�รปกปิด	เปลีย่นแปลง	หรือถ่�ยโอนทรพัย์สนิทีม่กี�รกำ�กบัต�มเอกส�ร
ไว้ในระหว่�งก�รสอบสวน	ต้องระว�งโทษปรับ	และจำ�คุกไม่เกิน	5	ปี
 l	 บคุคลใดทีพ่บว่�มีก�รเก่ียวข้องกับคว�มพย�ย�มและสมคบ	หรอื
จดัก�ร	หรอืสนบัสนนุก�รกระทำ�ผดิกฎหม�ยใดๆ	ภ�ยใต้กฎหม�ยนีต้้อง
ระว�งโทษเช่นเดียวกับที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคว�มผิดนั้น
	 บทลงโทษของกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตมีทั้ง						
โทษปรับ	และจำ�คุกระหว่�ง	5-15	ปี	 โดยลงโทษผู้กระทำ�คว�มผิด	ผู้มี
ส่วนรู้เห็น	 หรือผู้ท่ีไม่ให้คว�มร่วมมือกับเจ้�หน้�ที่ในก�รตรวจสอบก�ร
ทุจริตที่เกิดขึ้น	 ซึ่งถือว่�เป็นก�รลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริต
ทั้งหมด	



180

	 จ�กจุดนี้จึงเห็นได้ว่�รัฐบ�ลเมียนม�ร์มีแนวคิดที่จะปร�บปร�ม 
ก�รคอรัปชั่นอย่�งจริงจังและชัดเจน	นอกจ�กนั้นในปัจจุบันท�งรัฐบ�ล
ยงักำ�ลงัปรบัปรงุระบบกฎหม�ยภ�ยในประเทศหล�ยฉบบัอย่�งต่อเนือ่ง	
เพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�ประเทศได้ต่อไป
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ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้

8
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8.1 เมียนมาร์อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
   และทหาร

	 เมียนม�ร์อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้�ร�ชก�รพลเรือนและทห�รเดือนละ	
30,000	จั๊ดต่อเดือน	หรือประม�ณ	1,140	บ�ท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	
เมษ�ยน	พ.ศ.	 2555	 เป็นต้นไป	 “ด้วยคว�มตั้งใจที่จะช่วยให้ก�รดำ�รง
ชีวิตของพนกัง�นภ�ครัฐและบคุล�กรท�งทห�รดข้ึีน”	ซ่ึงร�ยง�นระบวุ่�	
บุคล�กรในหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีได้รับค่�จ้�งน้อยที่สุดได้รับค่�จ้�งวันละ	
1,100	จ๊ัด	และจะได้รบัเงนิพเิศษอกีวนัละ	1,000	จัด๊	ข้�ร�ชก�รพลเรอืน
ในเมียนม�ร์	 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	 3.3	 ของประช�กรได้รับเงินเดือน 
น้อยที่ สุด	 เ ม่ือเทียบกับอ�ชีพอื่นๆ	 และหล�ยคนก็ต ้องอ�ศัย 
ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�หรือสินบนเพื่อคว�มอยู่รอด	ก�รปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้
มีขึน้หลงัถูกกดดนัจ�กบรรด�สม�ชกิรฐัสภ�ให้ขึน้เงนิเดอืน	ขณะทีร่�ค�
สนิค้�ถบีตวัสงูข้ึน	ก่อนหน้�นีป้ระธ�น�ธบิดเีตง็	เส่ง	กล่�วยอมรบัปัญห�
เรื่องเงินเดือนในก�รปร�ศรัยต่อรัฐสภ�เมื่อวันที่	1	มีน�คม	พ.ศ.	2555	
ท่ีผ่�นม�	 และรับป�กจะเร่งแก้ไขโดยเร็ว	 รัฐบ�ลว�งแผนที่จะเพิ่ม 
เงินเดือนของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 งบประม�ณสำ�หรับก�รขึ้นเงิน
เดือนของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญได้รับก�รจัดสรรในปีก�รเงินพ.ศ.	
2557-2558	
	 แผนได้รวมถึงก�รเพิ่มข้ึนของเงินบำ�น�ญและเงินโบนัสเป็นสัดส่วน
โดยก�รคำ�นวณก�รจ่�ยเงินจะขึ้นอยู่กับก�รเจริญเติบโตของ	 GDP	
เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ	 เป้�หม�ยก�รพัฒน�	 อัตร�เงินเฟ้อ	 ใบเสร็จ 
รับเงินและก�รชำ�ระเงิน	และผลกระทบที่เป็นไปได้ในอน�คต	
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ทุกข์หลังเกษียณของข้าราชการเมียนมาร์
	 ชีวิตหลังเกษียนของ	อู	เพ	มิ้นท์	จ�กก�รรับร�ชก�รในเมียนม�ร์ที่มี
เพียงวิทยหุนึ่งเครือ่งและจกัรย�นอีกหนึ่งคนั	โดยก�รรับร�ชก�รเมือ่	30	
ปีที่ผ่�นม�น้ัน	 ข้�ร�ชก�รจะได้รับสิทธิในก�รมีที่อยู่อ�ศัยและไฟฟ้�ฟรี	
ซึ่งทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่มีเงินเดือนน้อยและมีครอบครัวส�ม�รถอยู่รอดได	้
ซึง่สองสิง่เปรยีบเป็นสมบัติท่ีลำ�้ค่�ของข้�ร�ชก�รเมยีนม�ร์	และในปี	พ.ศ.	
2554	(ค.ศ.	2011)	มจีำ�นวนข้�ร�ชก�รทีเ่กษยีณอ�ยกุว่�	9	แสนคน	และ
ต้องออกจ�กบ้�นพักสวัสดิก�รภ�ยในเวล�	4	เดือนนับตั้งแต่เกษียณ	ส่ง
ผลให้คนส่วนใหญ่ต้องพบกับปัญห�หลังเกษียณอ�ยุข้�ร�ชก�รมีก�รใช้
ชีวิตที่ลำ�บ�ก	เนื่องจ�กที่ผ่�นม�ส่วนใหญ่จะมีร�ยได้จ�กรัฐเท่�นั้น	และ
ไม่มเีงนิเกบ็ออมทำ�ให้ก�รอ�ศยัเงนิบำ�น�ญจ�กรฐัเพียงอย่�งเดียวจงึเป็น
เรื่องที่น่�กลัว	นอกจ�กเงินบำ�น�ญที่ไม่เพียงพอแล้ว	หล�ยคนก็โชคร้�ย
เมือ่ต้องย้�ยออกจ�กบ้�นพกัข้�ร�ชก�ร	กอปรกบับ�งคนไม่มญี�ตพิีน้่อง
ช่วยเหลือถึงกับต้องอ�ศัยอยู่ข้�งถนน
	 กลุม่	Social	Team	for	the	Aged	เป็นกลุม่ท่ีรวมตัวข้ึนเพ่ือให้คว�ม
ช่วยเหลอืคนวยัเกษียณ	โดยมกี�รสนบัสนนุให้เงนิช่วยเหลอืคนวยัเกษียณ
เดือนละ	2,000	จั๊ด	(ประม�ณ	66	บ�ท)	รวมทั้งนำ้�มันถั่วเหลือง	ข้�วส�ร	
ย�	และนมข้นหว�น	นอกจ�กนี้ยังได้สร้�งกระท่อมมุงจ�กในพื้นที่ที่เช่�
สำ�หรับคนชร�ทีไ่ร้บ้�น	เงนิเดอืนของข้�ร�ชก�รทีต่ำ�่ม�กเป็นส�เหตุหลกั
ท่ีทำ�ให้คนหลังเกษียณต้องประสบกับปัญห�ก�รเงิน	 เพร�ะไม่ส�ม�รถ
เตรยีมตวัหลงัจ�กทีส่ทิธใินก�รได้รับสวสัดกิ�รบ้�นพกัหมดลง	เนือ่งจ�ก	
“เงินเดือนที่ได้รับตำ่�ม�กในขณะที่ยังรับร�ชก�ร	 และเงินบำ�น�ญหลัง
เกษียณก็น้อยม�ก”	
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รฐับ�ลจงึมเีป้�หม�ยในก�รช่วยเหลอืข้�ร�ชก�รโดยปรับข้ึนเงินบำ�น�ญ	
ทั้งนี้นอกจ�กจะมีก�รขึ้นเงินบำ�น�ญแล้ว	รัฐบ�ลก็ได้พย�ย�มช่วยเหลือ
ข้�ร�ชก�รหลังเกษียณด้วยเช่นกัน	ในช่วงต้นปี	พ.ศ.	2533	(ค.ศ.	1990)	
รัฐบ�ลได้จัดสรรที่ดินสำ�หรับข้�ร�ชก�รในพื้นที่ดะกงเมียวติ๊ดให้แก่
ข้�ร�ชก�รเกษียณอ�ยุจำ�นวนม�กอ�ศัยอยู ่	 แต่หล�ยคนก็ข�ยท่ี 
ส่วนของตนเองเพร�ะต้องก�รใช้เงิน
	 รัฐบ�ลได้ชี้ให้เห็นว่�	 มีคว�มต้องก�รที่จะบรรเท�ปัญห�เรื่อง 
ที่อยู่อ�ศัยไม่เฉพ�ะแต่ข้�ร�ชก�รเกษียนอ�ยุเท่�นั้น	 แต่รวมไปถึงคน 
วัยเกษียณทุกกลุ่มอีกด้วย	 เมื่อเดือนพฤษภ�คม	พ.ศ.	 2557	 ที่ผ่�นม�
รัฐมนตรีประจำ�ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดี	 อูโซเต่ง	 ได้บอกกับสำ�นักข่�ว	
Myanmar	 Time	 ว่�	 หน่วยง�นภ�ครัฐระดับภูมิภ�คจะสำ�รวจข้อมูล 
ผู้รับเงินบำ�น�ญที่ยังไม่มีบ้�นเป็นของตัวเอง	 หลังจ�กที่ได้ข้อมูลม�แล้ว	
จำ�เป ็นต ้องห�ท�งออกที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแผนก�รพัฒน� 
ของแต่ละเขต
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8.2 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ออกกฎหมายสื่อฉบับแรก

	 รฐับ�ลเมยีนม�ร์ได้ออกกฎหม�ยสือ่ฉบบัแรก	ซ่ึงจะสร้�งคว�มมัน่ใจ
ในเร่ืองสิทธิและเสรีภ�พต�มที่สื่อมวลชนเมียนม�ร์ได้รับในปัจจุบัน	 
หลังจ�กที่มีก�รสั่งเซ็นเซอร์และควบคุมสื่อมวลชนภ�ยใต้ก�รปกครอง
ของรัฐบ�ลทห�รม�เป็นเวล�เกือบ	5	ทศวรรษ	แหล่งข่�วจ�กกระทรวง
ส�รสนเทศเมียนม�ร์เปิดเผยว่�	ประธ�น�ธิบดีเต็ง	เส่ง	ได้ลงน�มบังคับ
ใช้กฎหม�ยดังกล่�ว	 ซึ่งจะมีก�รประก�ศในเร็วๆ	 นี้ผ่�นท�งสื่อรัฐบ�ล	
กฎหม�ยดงักล่�วอนญุ�ตให้นกัข่�วส�ม�รถเปิดเผยข้อมลูจ�กรัฐบ�ลได้
ยกเว้นข้อมูลลับ	 และจัดตั้งสภ�สื่อมวลชนอันประกอบไปด้วยสม�ชิก
จำ�นวน	15-30	ร�ย	เพือ่ตดัสนิชีข้�ดในส่วนของสือ่หรอืนกัข่�วร�ยบคุคล

8.3 รัฐบาลเมียนมาร์กำาหนดให้ทุกกระทรวงจดัทำาระบบ
ออนไลน์ภายในปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งเว็บพอร์ทัล 
และซอฟต์แวร์ สำาหรับการบริหารจัดการ

	 รฐับ�ลเมยีนม�ร์กำ�ลงัเร่งรดัเพือ่จะให้ก�รปฏิบัติง�นของรัฐบ�ลก้�ว
กระโดดทันโลกดิจิตอล	 เป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ	ก�รให้ทุกกระทรวงจัดทำ�
ระบบออนไลน์ซึง่คว�มหม�ยว่�ให้ทุกกระทรวงมเีว็บไซต์เป็นของตนเอง	
ที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ไปห�ข้อมูลและสอบถ�มได้	ให้ได้ภ�ยในปี	พ.ศ.	
2558	ในปัจจบุนัมปีระช�กรเมยีนม�ร์ทีเ่ข้�ถงึอนิเทอร์เนต็ได้ร�วร้อยละ	
1	 เท่�นั้น	 แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้�ถึงนั้น	 มีบัญชี	 Facebook	 ทุกคน	
พรรคก�รเมือง	 นักข่�ว	 และโฆษกประธ�น�ธิบดี	 สื่อส�รติดต่อกับ
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ประช�ชนผ่�นท�ง	 Facebook	 เป็นหลัก	 ก�รจะปรับก�รทำ�ง�นของ
รัฐบ�ลทั้งประเทศให้เข้�ไปอยู่ในโลกดิจิตอลนี้เป็นง�นใหญ่ม�ก	 เพร�ะ
แม้แต่ในกรงุเนปิดอร์นครหลวงทีส่ร้�งขึน้ม�ใหม่	อ�ค�รท่ีทำ�ก�รรัฐบ�ล
ยังมีปัญห�เร่ืองไฟฟ้�ดับเป็นประจำ�	 อธิบดี	 Myint	 Kyaw	 ของกรม
ข่�วส�ร	กระทรวงข่�วส�รของเมียนม�ร์	เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รให้
ได้ต�มเป้�หม�ยที่ว่�นี้	 เมียนม�ร์มีกระทรวง	 36	กระทรวง	และอธิบดี	
Myint	Kyaw	กล่�วว่�	ข้�ร�ชก�รเมียนม�ร์ส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์
ไม่เป็น	 ที่พอจะรู้เรื่องก็นิยม	 Facebook	 ม�กกว่�	 และกล่�วต่อไปว่�	
เพร�ะว่�ช�วเมยีนม�ร์นิยมใช้	Facebook	กนัม�ก	กเ็ลยง่�ยทีจ่ะเผยแพร่
ข้อมูลผ่�นท�งสื่อสังคมนี้	 ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือขององค์กร	
องค์ก�ร	 Freedom	House	 จัดบริก�รอินเทอร์เน็ตของเมียนม�ร์ในปี	
2556	ไว้ในประเภท	“ไม่เสรี”	โดยมีก�รกีดกันก�รเข้�ถึง	และโครงสร้�ง
เป็นปัญห�ใหญ่	และแม้ว่�โทษสำ�หรบัก�รใช้อนิเทอร์เนต็อย่�งไม่ถูกต้อง	 
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จะลดก�รลงโทษจำ�คุกลงจ�ก	15	ปี	ม�เป็น	7	ปี	นักวิเคร�ะห์ยังเห็นว่�	
ท�งก�รของเมียนม�ร์ยังจะต้องทำ�ง�นก้�วหน้�อีกไกล	 กว่�จะสร้�ง 
สภ�พแวดล้อมสำ�หรับอินเทอร์เน็ตเสรีข้ึนม�ได้	 Nay	 Phone	 Latt	 
นักเขียนบล็อก	 (Blog)	 ซึ่งเป็นอดีตนักโทษก�รเมือง	 บอกว่�	 รัฐบ�ล 
สมัยก่อนไม่ฟังเสียงประช�ชน	 คิดว่�มีอำ�น�จตัดสินทุกสิ่งทุกอย่�งได	้ 
ซึ่งขัดกับระบบประช�ธิปไตย	 เพร�ะผู้ท่ีมีคว�มสำ�คัญในระบบนั้นไม่ใช่
รัฐบ�ล	 อดีตนักโทษก�รเมืองช�วเมียนม�ร์ผู้นี้ทำ�ง�นเป็นที่ปรึกษ�ของ
รัฐบ�ลด้�นนโยบ�ยก�รสื่อส�รคมน�คม	 และบอกว่�เวล�นี้	 รัฐบ�ล
ต้องก�รรับฟังเสียงประช�ชน	 และเต็มใจรับก�รเปลี่ยนแปลง	ประเด็น
สำ�คัญของก�รทำ�ง�นออนไลน์ของหน่วยง�นรัฐบ�ล	 คือ	 ก�รรักษ� 
คว�มมั่นคงปลอดภัย	 Thaung	 Su	 Nyein	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	
Information	Matrix	ซึ่งกำ�ลังจัดทำ�ซอฟต์แวร์ให้รัฐบ�ล	กล่�วว่�เรื่องนี้
เป็นเรื่องสำ�คัญม�ก	และในขณะนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่�	เทคโนโลยีนี้จะนำ�
ผูใ้ช้ไปท�งใดได้บ้�ง	แต่ในขณะเดียวกนักไ็ม่ต้องก�รให้มเีหตกุ�รณ์ทีท่ำ�ให้
เกดิคว�มตืน่ตระหนกเกนิคว�มเป็นจรงิ	ซึง่จะทำ�ให้ทุกคนไม่กล้�ท่ีจะนำ�
เทคโนโลยีนี้ไปใช้	 เมียนม�ร์มีบริก�รอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	
2543	และใช้เฉพ�ะในก�รทห�รเท่�นั้น	ก�รขย�ยตัวหลังจ�กนั้นเป็นไป
อย่�งเชือ่งช้�	และร�ค�แพงม�กสำ�หรบัคนทัว่ไป	เวล�นี	้รฐับ�ลเก�หลใีต้
กำ�ลังให้คว�มช่วยเหลอืรฐับ�ลเมยีนม�ร์ในก�รปรบัข่�ยง�นอนิเทอร์เนต็
ของประเทศให้ทนัสมยั	ซึง่เป็นโครงก�รระยะย�ว	ค�ดว่�จะแล้วเสร็จใน
ปี	 พ.ศ.	 2573	 อย่�งไรก็ต�ม	 รัฐบ�ลเมียนม�ร์ค�ดว่�จะมีผู้ใช้บริก�ร
อนิเทอร์เนต็ประม�ณ	30	ล้�นคน	หรอืครึง่หนึง่ของประช�กรทัง้ประเทศ
ภ�ยในสองปีข้�งหน้�
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8.4 การพัฒนาเมียนมาร์แห่งสหัสวรรษ 
   (Millennium Development Goals: MDG) 

	 ก�รพัฒน�เมียนม�ร์แห่งสหัสวรรษมีเป ้�หม�ยเพื่อยกระดับ 
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 โดยให้บรรลุผลของเป้�หม�ยแห่งก�รพัฒน� 
ใน	พ.ศ.	2558	ประกอบด้วย	8	ประก�รดังนี้

 1. ขจัดความหิวโหยและความยากจน
	 คว�มย�กจนและคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยที่
สำ�คัญของเมียนม�ร์	 ซึ่งประช�กร	 1	 ใน	 4	 มีชีวิตอยู่ตำ่�กว่�เส้นคว�ม
ย�กจน	และ	2	ใน	5	เป็นเรือ่งของเดก็อ�ยตุำ�่กว่�	5	ปี	ทีข่�ดแคลนอ�ห�ร	
ยุทธศ�สตร์แห่งช�ติของเมียนม�ร์ในก�รพัฒน�ชนบทและก�รบรรเท�
คว�มย�กจน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตร�คว�มย�กจนลงครึ่งหนึ่งจ�ก
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ร้อยละ	32	ในปี	พ.ศ.	2548	เป็นร้อยละ	16	ในปี	พ.ศ.	2558	จ�กผลก�ร
วิจัยแบบบูรณ�ก�รจ�กสภ�พคว�มเป็นอยู่ครัวเรือน	 ก�รประเมินผล	
(IHLCAs)	เปิดเผยในก�รลดอุบัติก�รณ์ของคว�มย�กจนจ�กร้อยละ	32	
ในปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็นร้อยละ	 26	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 อุบัติก�รณ์ของ 
คว�มย�กจนลดลงได้เร็วขึ้นในเขตเมืองม�กกว่�ในชนบท	 ดังนั้น 
คว�มย�กจนในชนบทยังคงสูงม�กและสูงกว่�คว�มย�กจนในเมือง
	 จ�กข้อมูลพบว่�	 ชนบทย�กจนเป็นร้อยละ	 84	 ของทั้งหมด	 
ข้อมูลคว�มย�กจนเผยให้เห็นว่�ค่�สูงสุดของคว�มย�กจนพบในรัฐชิน	 
ร้อยละ	 73	 ต�มด้วยรัฐยะไข่	 ร้อยละ	 44	 เขตตะน�วศรี	 ร้อยละ	 33	 
รัฐฉ�น	ร้อยละ	33	และเขตอิระวดี	ร้อยละ	32	ในเมียนม�ร์อัตร�ส่วน
ก�รจ้�งง�น/ประช�กร	 (นั่นคือ	 “สัดส่วนของประช�กรวัยทำ�ง�นของ
ประเทศที่เป็นลูกจ้�ง”)	 เพ่ิมข้ึนจ�กร้อยละ	 54.3	 เป็นร้อยละ	 57.1	
ระหว่�งปี	พ.ศ.	2548	และ	พ.ศ.	2553	ซึ่งพบในเขตชนบทสูงกว่�พื้นที่
ในเมือง	 และขณะที่ในเมืองเกิดก�รเปลี่ยนแปลงม�กข้ึนอย่�งรวดเร็ว	 
ซึ่งในเขตชนบทพบในผู้หญิงม�กกว่�ผู้ช�ย	โดยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�	
	 ในปี	พ.ศ.	2553		ร้อยละ	43.7	ของเด็กที่อ�ยุน้อยกว่�	5		ปีเป็นเด็ก
ที่ข�ดส�รอ�ห�รระดับป�นกล�ง	34.3	และระดับข�ดส�รอ�ห�รอย่�ง
รุนแรง	(มีนำ้�หนักน้อยกว่�เกณฑ์)	ร้อยละ	9.4	ระดับก�รข�ดอ�ห�รพบ
ม�กในรัฐยะไข่	ร้อยละ	52.8	ในเขตม�เกวร้อยละ	37	เขตอิระวดีร้อยละ	
34	และรัฐชินร้อยละ	33.4		
	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 	 มีด็กข�ดส�รอ�ห�รระดับป�นกล�งและระดับ 
ข�ดส�รอ�ห�รอย่�งรุนแรง	 ร้อยละ	 41.1	 ซึ่งพบว่�ในช่วงปี	 พ.ศ.	 
2548-2553		มีสถติิก�รข�ดส�รอ�ห�รระดบัป�นลดลงจ�กร้อยละ	34.3		
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เป็นร้อยละ	 32	 	 และระดับก�รข�ดส�รอ�ห�รอย่�งรุนแรงลดลงจ�ก 
ร้อยละ	 	9.4	 เป็นร้อยละ	9.1	 	และก�รพบก�รข�ดส�รอ�ห�รนี้ในหมู่
คนจนที่อยู่ในชนบทม�กกว่�ในเขตเมือง
 

 2. บรรลุการศึกษาระดับประถมศึกษาสากล
	 	ก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นและก�รจัดระบบก�รศึกษ�ในเมียนม�ร์นั้น	 
ได้กำ�หนดช่วงระดับชั้นเรียน	 โดยแบ่งเป็นระดับ	 ประถมศึกษ�	 5	 ปี	
มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 4	ปี	 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	2	ปี	 ซึ่งเด็กในระดับ
ประถมศึกษ�อยู่ในช่วงอ�ยุ	 5	 –	 9	 ปี	 และพบว่�อัตร�ก�รรู้หนังสือ 
ของเย�วชนท่ีมีอ�ยุ	 15	 –	 24	 ปีอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ	 96	 แต่เมื่อ 
เปรยีบเทยีบในระดับส�กลในด้�นก�รจัดก�รศึกษ�และโอก�สเข้�รบัก�ร
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ศึกษ�พบว่�	 เด็กเมียนม�ร์ร้อยละ	 88	 ท่ีมีโอก�สเข้�รับก�รศึกษ�และ 
มีเพียงร้อยละ	 75	 ท่ีเรียนจนจบชั้นประถมศึกษ�	 (5	 ปี)	 	 ส่วนเด็กอีก 
ร้อยละ	 12	 ไม่มีโอก�สเข้�รับก�รศึกษ�	 เนื่องจ�กพื้นที่ในส่วนภูมิภ�ค 
ท่ีกว้�งม�กและไม่เอื้ออำ�นวยในก�รลงทะเบียน	 จึงทำ�ให้อัตร�ก�รลง
ทะเบียนหรือก�รเข้�เรียนของเด็กในส่วนนี้พัฒน�ช้�ม�ก	 จึงเป็น 
เป้�หม�ยของประเทศที่ต้องก�รให้เด็กเข้�เรียนในอัตร�ร้อยละร้อย	 
อีกทั้งยังมีประเด็นท่ีต้องแก้ปัญห�ของนักเรียนที่อ�ยุเกินออกจ�ก
โรงเรียน		
	 เนื่องจ�กก�รเพิ่มนักเรียนให้เข้�สู่ระบบที่คืบหน้�อย่�งช้�ๆ	จึงทำ�ให้
มีผลต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�เมียนม�ร์แห่งสหัสวรรษ	 (MDG)	
ในปี	พ.ศ.	2558

 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
	 ช่วยให้สตรีส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินที่มีก�รปรับปรุง
ม�ตรฐ�นก�รครองชพี	และมีก�รยกสถ�นะสตรเีมยีนม�ร์ให้มกี�รพัฒน�
ท่ีดีขึ้นกว่�ในหล�ยประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�	 เมียนม�ร์ได้พบเป้�หม�ย
สหัสวรรษแห่งก�รพัฒน�เมียนม�ร์	(MDG)	ในปี	พ.ศ.	2558	ในก�รขจัด
คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเพศต้ังแต่ในระดับประถมศึกษ�	 มัธยมศึกษ�	 และ
อุดมศึกษ�	 แต่ส่วนแบ่งของสตรีในก�รจ้�งง�นในภ�คและนอกภ�ค
เกษตรยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในคว�มเท่�เทียมกัน	ค่�จ้�งยังแตกต่�ง
กัน	และแม้ว่�สัดส่วนนี้ได้มีก�รปรับให้ดีขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	แต่ยังคง
ไม่บรรลุผลและยังคงคว�มท้�ท�ยรัฐบ�ลเมียนม�ร์ในก�รรองรับ 
ก�รบรรลเุป้�หม�ยก�รพฒัน�เมยีนม�ร์แห่งสหสัวรรษของปี	พ.ศ.	2558	
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ทีต้่องก�รจัดสัดส่วนของท่ีน่ังในรฐัสภ�ให้สตรีม�กขึน้	โดยสดัส่วนปัจจบุนั
ตำ่�กว่�ประเทศอ่ืนๆ	 ในภูมิภ�ค	 เมียนม�ร์ได้บรรลุคว�มเท่�เทียมกัน
ท�งก�รศึกษ�ในระดับประถมศึกษ�	 มัธยมศึกษ�	 และอุดมศึกษ�	
อัตร�ส่วนของเด็กช�ยและเด็กหญิงท่ีจะเข้�เรียนในระดับประถมศึกษ�	
วัดจ�กอัตร�ส่วนก�รเข้�เรียนสุทธิได้เพ่ิมข้ึนจ�กร้อยละ	 98	 ในปี	 พ.ศ.	
2543	ร้อยละ	104	ในปี	พ.ศ.	2553	อัตร�ส่วนของเด็กช�ยและเด็กหญิง
ท่ีจะเข้�เรียนในก�รศึกษ�ระดบัมธัยมได้เพิม่ขึน้จ�กร้อยละ	99	ในปี	พ.ศ.	
2543	 ร้อยละ	 105	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 อัตร�ก�รมีส่วนร่วมโดยรวมใน 
ก�รศึกษ�ระดับมัธยมยังตำ่�และไม่เท่�กัน	 อัตร�ก�รลงทะเบียนขั้นต้น
ของก�รศึกษ�ระดับมัธยมก็จะประม�ณร้อยละ	 53	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 
ช่องว่�งที่ยังคงกว้�งอยู ่ระหว่�งช�ยและหญิงในอันดับที่สูงขึ้นของ 
ก�รจ้�งง�น	 ก�รจ่�ยเงินให้แก่สตรีโดยรวมอยู่ในอันดับที่ตำ่�กว่�และ 
ก�รจ้�งง�นที่ตำ่�กว่�ฝีมือ	ในขณะที่หญิงประม�ณครึ่งหนึ่งของพนักง�น
ทั้งมวลยังไม่ได้รับคว�มเท่�เทียมกันในท�งปฏิบัติสำ�หรับง�นประเภท
เดียวกัน	 และอ�จจะไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�ในก�รยกระดับก�รทำ�ง�น
สำ�หรับง�นที่สูงกว่�

 4. ลดการตายของเด็ก
	 อัตร�ก�รรอดชีวิตของเด็กในเมียนม�ร์ดีขึ้นกว่�ทศวรรษท่ีผ่�นม�	
ประม�ณก�รที่เชื่อถือได้สำ�หรับในปี	 พ.ศ.	 2554	 พบอัตร�ก�รต�ยที่	 
62:1,000	ก�รเกดิ	และอตัร�ก�รต�ยของท�รกที	่48:1,000	ของก�รเกดิ
มชีพี	อย่�งไรกต็�มแม้จะมคีว�มพย�ย�มอย่�งหนักจ�กรัฐบ�ลท่ีผ่�นม�	
สองปี	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่คว�มคบืหน้�นีไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะบรรลกุ�รพฒัน�
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เมียนม�ร์แห่งสหัสวรรษ	 (MDG)	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 หน่วยง�นจ�ก
สหประช�ช�ตปิระม�ณก�รระหว่�งปี	พ.ศ.	2554	กเ็ป็นทีชั่ดเจนว่�อตัร�
ก�รต�ยของท�รกลดลงในช่วงทศวรรษทีผ่่�นม�	มกี�รลดลงในอตัร�ก�ร
ต�ยของเด็กแรกเกิด	แม้จะมีก�รลดลงอย่�งต่อเนื่องถึงเป้�หม�ย	MDG	
แต่ยังคงมีคว�มท้�ท�ยในก�รส่งมอบบริก�รที่อ่อนแอ	 โดยเฉพ�ะสตรี
และเดก็ในพืน้ทีช่นบทห่�งไกล	ช�ยแดน	และผูท้ีม่�จ�กครอบครวัย�กจน
มีผลต่อสุขภ�พและคว�มอยู่รอดที่เลวร้�ย	 และลดอัตร�ก�รต�ยของ
ท�รกแรกเกิดมีแนวโน้มที่จะเป็นจริง	โดยมีก�รฉีดวัคซีน	

 5. ปรับปรุงสุขภาพของมารดา
	 อัตร�ก�รคุมกำ�เนิดในหมู่สตรีที่สมรสแล้วยังคงอยู่ในระดับตำ่�	แม้ว่�
อัตร�ส่วนก�รต�ยของม�รด�ลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 และสัดส่วนก�รเกิด
ร่วมกับบุคล�กรส�ธ�รณสุขท่ีมีทักษะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 และมีเป้�หม�ย
ของช�ติในก�รลดก�รต�ยของม�รด�	 130:100,000	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	
ส�มในสีข่องก�รเสยีชวีติของม�รด�ทัง้หมดเกดิข้ึนในช่วงระยะเวล�ก�ร
ส่งมอบและหลังคลอดทันที	 นอกจ�กนี้ยังมีส�เหตุก�รต�ยของม�รด�
โดยตรง	อ�ท	ิปัจจยัในครวัเรอืน	ชมุชน	รวมทัง้ปัจจยัท�งสงัคมโครงสร้�ง
พื้นฐ�นที่อ่อนแอ	 ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ	 และก�รจำ�กัดก�รเข้�ถึง
ข้อมูล	ทั้งนี้	ยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยอีกครั้ง	ถึงแม้ว่�สัดส่วนของก�รเกิด
ร่วมกับบุคล�กรส�ธ�รณสุขที่มีคว�มส�ม�รถเพ่ิมขึ้นกว่�ส�มในสี่	 
(ร้อยละ	 76)	 แต่ก�รคุมกำ�เนิดที่ทันสมัยไม่ได้เพิ่มข้ึน	 นอกจ�กนี้ยังม ี
คว�มแตกต่�งถ�วรระหว่�งเมือง	ภูมิภ�ค	และชนบท
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 6. การต่อสู้เอชไอวี หรือเอดส์ มาลาเรีย และโรคอื่น ๆ
	 เมียนม�ร์มีเสถียรภ�พก�รแพร่ระบ�ดของเอชไอวีในหมู่ประช�กร
ท่ัวไป	(15-49	ปี)	ตำ�่กว่�ร้อยละ	1	คว�มท้�ท�ยทีส่ำ�คัญคือก�รเพ่ิมระดับ
ก�รรักษ�เอชไอวี	ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมเพียงประม�ณ	1	ใน	3	ของผู้ที่อยู่
ในคว�มต้องก�ร	 ในทำ�นองเดียวกันเมียนม�ร์ประสบคว�มสำ�เร็จต�ม	
เป้�หม�ยก�รลดลงของก�รเจ็บป่วยและก�รต�ยของโรคม�ล�เรีย	 
ร้อยละ	 50	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	 อัตร�อุบัติก�รณ์วัณโรคลดลงตั้งแต่ปี	
พ.ศ.2538	และเป้�หม�ยของก�รลดลงครึ่งหนึ่งของก�รต�ยจ�กวัณโรค				
เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	2553	และมีแนวโน้มที่จะประสบคว�มสำ�เร็จในปี	
พ.ศ.	 2558	 ก�รแพร่ระบ�ดของเอชไอวีหรือเอดส์ถือว่�มีเสถียรภ�พใน
ระดับประเทศตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	ก�รรักษ�คว�มสำ�เร็จที่ดี	อันเป็นผล
ม�จ�กโปรโมชัน่ของก�รสือ่ส�รเพือ่ก�รเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีก่ำ�หนด	
อ�ทิ	ก�รใช้ถุงย�งอน�มัยในหมู่คนง�น
 
 7. ตรวจสอบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
	 เมียนม�ร์มุ่งเน้นที่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของประเทศ	 และปูท�งไป	
สู่ก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืนของทรัพย�กรป่�ไม้	 ระบบนิเวศธรรมช�ติ	
แต่ที่ผ ่�นม�ก็ยังมีก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 เกิดภ�วะ 
เรอืนกระจก	ส�เหตุท่ีสำ�คญัม�จ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เพ่ือก�รเพ�ะปลกู	
ประม�ณร้อยละ	6.67	ของพืน้ทีท่ัง้หมด	มกี�รคกุค�มสตัว์	พันธ์ุพืช	และ
มีคว�มเสี่ยงในก�รเข้�ถึงนำ้�ดื่มที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	 แม้ว่�รัฐบ�ลได้
ประก�ศใช้กฎระเบียบ	 และกฎหม�ยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับก�รใช้
ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน
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