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ข้อสังเกตอันเน่ืองมาจากความสัมพนัธร์ะหว่างไทยกับพม่า: 
อดตี ปัจจุบัน อนาคต 

 
       พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
       อธิการบดีมจร 
       ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัปากน า้ ภาษีเจรญิ 
 

ค าถามน า 
 

 ๑. เพราะเหตไุร อาณาจกัรสโุขทยัจงึรบัพระพทุธศาสนาผ่านจากพม่า(ส่วนมาก) ทัง้ๆ ท่ีก่อน
หนา้นัน้ พระพทุธศาสนาแผ่เขา้มาสู่ภมูิภาคนีห้ลายช่องทาง ? 
 ๒. เพราะเหตไุร จงึไม่ปรากฏกว่า อาณาจกัรสโุขทยัมีศกึสงครามกบัพม่าตลอดระยะเวลาท่ี
เรอืงอ านาจอยู่ประมาณ ๒๐๐ ปี(พ.ศ.๑๗๘๑-๑๙๘๑) ? 
 ๓. อะไรเป็นเหตปัุจจยัหลกัท่ีท าใหก้รุงศรอียธุยามีศกึสงครามกบัพม่าเป็นจ านวนถึง ๒๔ ครัง้
ในช่วงระยะเวลา ๒๒๘ ปี ? 
 ๔. กระบวนทศันด์า้นการศกึษาของคณะสงฆไ์ทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ไดร้บัอิทธิพลจาก
วฒันธรรมประเพณีพม่าเกือบจะทัง้หมด จรงิหรอืไม่ ? 
 ๕. คมัภีรพ์ระไตรปิฎกท่ีใชเ้ป็นคู่มือศกึษาพระพทุธศาสนาในประเทศไทยปัจจบุนั ส่วนหนึ่ง
เป็นงานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ในประเทศพม่า(เขียน/ปรวิรรต/แปล)  ใช่หรอืไม่ ? 

 
บทวเิคราะหจ์ากค าถามน า 
 

 ๑. เพราะเหตไุร อาณาจกัรสโุขทยัจึงรบัพระพทุธศาสนาจากลงักาผา่นทางพม่า(สว่นมาก) 
ทัง้ๆ ทีก่่อนหนา้นัน้ พระพทุธศาสนาแผเ่ขา้มาสูภู่มภิาคนีห้ลายช่องทาง ? 
 ค าตอบอาจเป็นประการใดประการหนึ่งหรอืทัง้๒ ประการ ดงันี ้
 ประการท่ี ๑ สมยันัน้ ความสมัพนัธเ์ชิงศาสนาระหว่างลงักากบัพม่าอยู่ในระดบัดีมากในทกุ
ดา้น เช่น การสืบทอดประเพณีการบวชระหว่างกนั โดยเฉพาะสมยัพระเจา้ปรกักมพาหท่ีุ ๑(พ.ศ.
๑๖๙๗-๑๗๓๐)องคก์รสงฆใ์นลงักาเขม้แข็งมาก พระสงฆจ์ากพกุามและมอญเดินทางไปศกึษาและ
บวชแปลงใหม่กบัคณะสงฆล์งักา นอกจากนัน้ ยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรูค้มัภีรพ์ระพทุธศาสนา



 ๒ 

ระหว่างกนั สนันิษฐานว่ามีคมัภีรส์  าคญัหลายเล่มท่ีหลงัไหลจากลงักามาสู่พม่า พระภิกษุท่ีทรงภมูิรู ้
และภมูิธรรมจ านวนมากจากลงักาเดินทามาสู่พม่า ซึง่ลว้นเป็นพระเถระท่ีมีช่ือเสียง ท าใหก้ษัตรยิแ์ห่ง
กรุงสโุขทยันิยมท่ีจะนิมนตพ์ระลงักาท่ีจ าพรรษาอยู่ในพม่ามาประกาศพระศาสนาในอาณาจกัร
สโุขทยัมากกว่าท่ีจะไปนิมนตจ์ากลงักาโดยตรงหรอืนิมนตม์าจากท่ีอ่ืนๆ ซึง่ไม่เป็นท่ีรูจ้กัของคนใน
สโุขทยั แมว้่าในช่วงนัน้ มีพระสงฆช์าวจีน พระสงฆช์าวอินเดีย(ซึง่อาจจะมี) หรอืแมก้ระทั่งพระสงฆ์
ชาวเอเชียกลางไดเ้ดินทางสญัจรไปมาระหว่างอินเดียกบัจีนมาขึน้ฝ่ังท่ีอาณาจกัรศรวีิชยั(ยคุหลงั) แต่
อาจไม่เป็นท่ีศรทัธาเท่าไรนกั เพราะพระสงฆเ์หล่านัน้ส่วนมากเป็นพระนกัวิชาการท่ีมุ่งไปศกึษาและ
แปลคมัภีรเ์ป็นหลกั ไม่ใช่พระนกัปฏิบตัิเหมือนกบัพระสงฆช์าวพม่าและลงักา 
 ประการท่ี ๒ อาณาจกัรสโุขทยัยงัมีรอ่งรอยแห่งพระพทุธศาสนามหายานปรากฏใหเ้ห็นอยู่
ทั่วไปในวฒันธรรมประเพณีของชาวสโุขทยั กษัตรยิแ์ห่งกรุงสโุขทยัอาจมีพระประสงคท่ี์จะท าให้
พระพทุธศาสนาแบบเถรวาทมีความเขม้แข็งเพ่ือใหมี้อิทธิพลเหนือมหายานท่ีมีหลกัของฮินดผูสมอยู่ 
พอดีในช่วงนัน้ พระพทุธศาสนาเถรวาทรุง่เรอืงในพม่า(พ.ศ.๑๖๐๐-๑๘๐๐) เรยีกว่า “เถรวาทแบบ
พกุาม” ซึง่เป็นนิกายท่ีสืบสายสมัพนัธม์าจากลงักา เม่ือเห็นมีพระสงฆล์งักามาจ าพรรษาอยู่ในพม่า
และบางรูปก็ขา้มพรมแดนมาจ าพรรษาอยู่ท่ีนครศรธีรรมราช(คงเป็นพระราหลุ ?)จงึไดน้ิมนตพ์ระสงฆ์
ลงักาเขา้มาสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่พระพทุธศาสนาในกรุงสโุขทยั เรยีกว่า “เถรวาทแบบลงักาวงศ”์ 
 ๒. เพราะเหตไุร จึงไม่ปรากฏกวา่ อาณาจกัรสโุขทยัมศีกึสงครามกบัพม่าตลอดระยะเวลาที่
เรอืงอ านาจอยู่ประมาณ ๒๐๐ ปี(พ.ศ.๑๗๘๑-๑๙๘๑) ? 
 ค าตอบอาจเป็นประการใดประการหนึ่งหรอืทัง้ ๒ ประการ ดงันี ้

 ประการท่ี ๑ อาณาจกัรสโุขทยัมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัพม่าในทกุดา้น โดยมีความสมัพนัธท์าง
ศาสนาเป็นฐานส าคญัดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในการตอบค าถามขอ้ท่ี ๑ 

 ประการท่ี ๒ อาณาจกัรสโุขทยัมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล มีอิทธิพลแผ่ปกคลมุไปทั่ว แผ่ไป
ถึงลา้นชา้ง(เวียงจนัทน)์ในทิศตะวนัออก แผ่ไปถึงเมืองมอญในทิศตะวนัตก แผ่ไปถึงลา้นนา-ล าปาง
ในทิศเหนือ แผ่ไปถึงแพร-่น่านในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือแผ่ไปถึงคาบสมทุรมลายใูนทิศใต ้ จงึเป็นท่ี
เกรงขามของพม่า 
 ๓. อะไรเป็นเหตปัุจจยัหลกัทีท่  าใหก้รุงศรอียธุยามศีกึสงครามกบัพม่าเป็นจ านวนถงึ ๒๔ ครัง้
ในช่วงระยะเวลา ๒๒๘ ปี(พ.ศ.๒๐๘๑-๒๓๑๐) ? 



 ๓ 

 อาณาจกัรกรุงศรอียธุยามีกษัตรยิ ์ ๓๔ พระองคจ์าก ๕ ราชวงศป์กครองอยู่เป็นเวลา ๔๑๗ ปี
(พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐)  ในยคุตน้ของอาณาจกัรแห่งนีป้ระมาณ ๑๘๗ ปี(พ.ศ.๑๘๙๓-๒๐๘๐) ไม่
ปรากฏว่ากรุงศรอียธุยามีศกึสงครามกบัพม่าการศกึสงครามมาเริม่เกิดในยคุหลงั(พ.ศ.๒๐๘๑-
๒๓๑๐)น่ีเอง จงึเป็นเรื่องท่ีตอ้งค าถามว่า เกิดอะไรขึน้ในกรุงศรอียธุยา ? เกิดอะไรขึน้กบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรุงศรอียธุยากบัพม่า ? 
 ค าตอบอาจเป็นประการใดประการหนึ่งหรอืทัง้ ๒ ประการ ดงันี ้

 ประการท่ี ๑ สมยัอาณาจกัรสโุขทยั กลุ่มคนชาติพนัธุต์่างๆ แบ่งเขตการปกครองแต่ละภมูิภาค
เป็นสดัส่วน ไม่รุกรานอาณาเขตแดนของกนัและกนั ขอมปกครองในท่ีราบลุ่มน า้โขงทัง้หมด มีอิทธิพล
และวฒันธรรมเขม้แข็งไม่มีใครรุกรานได ้ พม่าและมอญปกครองท่ีราบลุ่มแม่น า้สาละวินและอิระวดี 
ลาวหรอืละวา้ปกครองท่ีราบลุ่มแม่น า้เจา้พระยา 
 ในกาลต่อมาเม่ืออาณาจกัรกรุงศรอียธุยาเกิดขึน้ แมอ้  านาจดา้นการปกครองของกลุ่มขอม
และละวา้อาจลดถอยลง แต่อิทธิพลดา้นวฒันธรรมยงัมีอยู่มาก ในรชัสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) มีการรวมอาณาจกัรสโุขทยั(กลุ่มขอมเดิม)เขา้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบักรุงศรี
อยธุยา(กลุ่มละวา้เดิม) ประเด็นนีอ้าจมีผลสืบเน่ืองอย่างนอ้ย ๒ ประการคือ (๑)กลุ่มพม่าอาจเกิด
ความไม่ไวว้างใจฝ่ายสโุขทยั(กลุ่มขอม)และอยธุยา(กลุ่มละวา้) โดยเกรงว่าในอนาคต ทัง้ ๒ กลุ่มนี ้
เม่ือรวมกนัแลว้อาจแผ่อาณาจกัรไปรุกรานพวกตนก็ได ้จงึวางท่าทีเป็นขา้ศึกศตัรูเอาไวก่้อน (๒)ท่ีราบ
ลุ่มน า้โขงและเจา้พระยาซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองของกรุงศรอียธุยามีอาณาเขตกวา้งใหญ่เกินก าลงัท่ี
จะดแูลไดท้ั่วถึง ขาดเอกภาพ และท่ีราบลุ่มทัง้ ๒ นีมี้ทรพัยส์ินมาก พม่าเห็นเป็นโอกาสท่ีจะยดึเอามา
เป็นของตนเอง จงึก่อศกึสงครามเป็นอาจิณ เห็นไดจ้ากการศกึสงครามระหว่างกนั ๒๔ ครัง้นัน้ เป็น
ฝ่ายพม่าท่ีโจมตีก่อนถึง ๑๗ ครัง้ 
 ประการท่ี ๒ ในรชัสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการปฏิรูปการปกครองจากเดิมท่ี
แบ่งเป็นเวียง วงั คลงั นา โดยการตัง้ระบบศกัดนิาและจดัระบบขนุนางใหม่แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย แยก
ทหารออกจากพลเรอืน คือ(๑)ฝ่ายทหารเรยีกว่า กลาโหม (๒)ฝ่ายพลเรือนเรยีกว่า มหาดไทย ตัง้
ต  าแหน่งอคัรมหาเสนาบดีใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุฝ่ายกลาโหมและฝ่ายมหาดไทย ซึง่ใหญ่กว่า
ต าแหน่งสงูสดุของเวียง วงั คลงั นาท่ีมีอยู่ก่อนและมีฐานะเป็นเพียงเสนาบดี ประเด็นนีอ้าจมีผล
สืบเน่ืองอย่างนอ้ย ๒ ประการคือ (๑)เกิดความแตกแยกในหมู่ขา้ราชการฝ่ายกลาโหมและมหาดไทย 
มีการแย่งต าแหน่งกนั มีการขวนขวายสรา้งอ านาจอิทธิพลโดยช่องทางของระบบศกัดินา (๒)ขาด



 ๔ 

เอกภาพเชิงนโยบาย โดยเฉพาะดา้นต่างประเทศ ฝ่ายกลาโหมอาจมุ่งท่ีจะท าศกึสงครามอย่างเดียว 
ไม่เห็นช่องทางท่ีจะพฒันาประเทศในรูปแบบอ่ืน จงึเกิดกรณีชกัศกึเขา้บา้นอยู่เนืองนิตย ์ จะเห็นไดว้่า 
หลงัจากปฏิรูปการปครองไดเ้พียง ๕๐ ปี กรุงศรอียธุยาก็เริม่มีศกึสงครามกบัพม่าเรื่อยมา 
 ๔. กระบวนทศันด์า้นการศกึษาของคณะสงฆไ์ทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ไดร้บัอทิธิพลจาก
วฒันธรรมประเพณพีม่าเกอืบจะทัง้หมด จรงิหรือไม่ ? 
 ค าตอบคือ “จรงิประมาณ ๕๐ เปอรเ์ซ็นต”์ โดยมีขอ้มลูรองรบัดงันี ้

 ท่ีว่าจรงิประมาณ ๕๐ เปอรเ์ซน็ตน์ัน้ หมายถึงรูปแบบการศกึษาพระปรยิตัิธรรมโดยเฉพาะ
แผนกบาลี ต าราไวยากรณท่ี์ใชศ้กึษาอยู่ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั เขียนขึน้โดยการคดัขอ้ความออกมา
จากต าราหลกั เช่น มลูกจัจายนะ โมคคลัลานะสทัทนีติปกรณ ์แลว้ประยกุตใ์หง้่ายต่อการศกึษา ต ารา
หลกัเหล่านีเ้รยีกว่า “บาลีใหญ่” นิยมใชศ้กึษากนัในประเทศพม่า(ในเมืองไทยมีการศกึษาอยู่ท่ีส  านกั
วดัท่ามะโอ จงัหวดัล าปางและท่ีวิทยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆษ นครปฐม) นอกจากต าราไวยากรณ์
แลว้ ต  าราอ่ืนๆท่ีใชป้ระกอบการเรยีนการสอนบาลีส่วนมากเป็นการปรวิรรตมาจากบาลีอกัษรมรมัมะ
(พม่า) 
 ส่วนท่ีว่าไม่จรงิอีกประมาณ ๕๐ เปอรเ์ซ็นตน์ัน้ หมายถึงเนือ้หาสาระของต ารา เพราะต าราท่ี
ใชศ้กึษากนัอยู่ในประเทศไทยบางเล่มเขียนขึน้ในพม่า บางเล่มแมจ้ะเป็นอกัษรพม่า แต่เขียนขึน้ใน
ลงักาหรอืในประเทศอ่ืนๆ เนือ้หาวิชาดา้นพระพทุธศาสนาก็มาจากหลายแหล่ง เช่น ลงักา อินเดีย  
 ๕. คมัภรีพ์ระไตรปิฎกทีใ่ชเ้ป็นคู่มอืศกึษาพระพทุธศาสนาในประเทศไทยปัจจบุนั สว่นหนึ่ง
เป็นงานทีส่รา้งสรรคข์ึน้ในประเทศพม่า(เขยีน/ปรวิรรต/แปล) ใช่หรอืไม่ ? 
 ค าถามนีไ้ม่สามารถตอบไดว้่าใช่หรอืไม่ใช่ เพราะยงัไม่มีขอ้มลูชดัเจน แต่มีประเด็นพอท่ีจะท า
ใหไ้ดค้  าตอบบางส่วนดงัท่ีนกัประวตัิศาสตรรู์ก้นัอยู่แลว้ว่า ในคราวกรุงศรอียธุยาแตกครัง้ท่ี ๒ (พ.ศ.
๒๓๑๐) บา้นเมืองถกูเผาราบเรยีบ สมบตัิมีค่าก็ถกูยกัยา้ยถ่ายเทขนไปท่ีอ่ืน ท่ีไม่สามารถขนไปไดก็้ถกู
เผาหรอืถกูทอดทิง้ไม่มีใครดแูล ในขณะพา่ยศกึสงคราม คนหนีตายอลม่าน บา้นเมืองถกูเผา จะมีใคร
หรอืไม่ท่ีหอบหิว้เอาคมัภีรพ์ระไตรปิฎกติดตวัไปดว้ย เหมือนคราวท่ีนาลนัทามหาวิหารถกูเผา พระ
นิสิตต่างชาติก็พากนัหอบหิว้ต  าราพระพทุธศาสนาหนีกลบัไปประเทศของตน เช่น ชาวทิเบต ประเด็น
นีมี้แนวทางวิเคราะหห์าค าตอบไดบ้นสมมติฐาน ๒ ประการดงันี ้

 ประการท่ี ๑ มีคนหอบหิว้ไปดว้ย 
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 ถา้เป็นอย่างนี ้ พอตอบไดว้่า คมัภีรพ์ระไตรปิฎกท่ีใชเ้ป็นคู่มือศกึษาในประเทศไทยปัจจบุนั 
เป็นคมัภีรท่ี์สืบทอดมาตัง้แต่สมกัรุงศรอียธุยา ซึง่เป็นคมัภีรท่ี์อาจน ามาจากอินเดีย ลังกา หรอืพม่า 
หรอืหลายแห่งรวมกนั ไม่ใช่งานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ในพม่าเสียทีเดียว 
 ประการท่ี ๒ ไม่มีคนหอบหิว้ไปดว้ย 

 ถา้เป็นอย่างนี ้ ก็พอตอบไดว้่าคมัภีรพ์ระไตรปิฎกท่ีใชเ้ป็นคู่มือศกึษาพระพทุธศาสนาใน
ประเทศไทยปัจจบุนั ส่วนหนึ่งเป็นงานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ในประเทศพม่า เพราะเป็นท่ีรูก้นัทั่วไปว่า 
ทางการพม่าอปุถมัภส์นบัสนนุใหพ้ระสงฆท์ างานดา้นคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาอย่างเต็มท่ี ตัง้แต่อดีตมา
จนถึงปัจจบุนั  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนคมัภีร ์การแปลคมัภีร ์หรอืการปรวิรรตคมัภีร ์ 
 เม่ือคมัภีรพ์ระไตรปิฎกฉบบัสมยักรุงศรอียธุยา ถกูเผาหรอืถกูทอดทิง้แลว้ นกัปราชญร์าช
บณัฑิตในสมยักรุงธนบรุแีละสมยักรุงรตันโกสินทร ์ ประสงคจ์ะใหมี้พระไตรปิฎกครบชดุขึน้มาอีก 
จ าตอ้งไปรวบรวมเอาตน้ฉบบัจากท่ีนัน้บา้งท่ีนีบ้า้ง(เช่น ฉบบัอกัษรขอม)1ซึง่ก็ยงัไม่สมบรูณ ์ล่วงมาถึง
รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี ๗(พ.ศ.๒๔๖๘ ๒๔๗๕) จงึปรากฏว่ามี
พระไตรปิฎกครบชดุ๔๕ เล่มสมบรูณด์งัท่ีปรากฏอยู่ในปัจจบุนั ซึ่งเป็นท่ีรูก้นัดีอีกนัน้แหละว่า 
พระไตรปิฎกท่ีครบชดุสมบรูณท่ี์สดุในยคุนัน้ มีอยู่ ๒ แหล่งคือ ฉบบัอกัษรมรมัมะ(พม่า)และฉบบั
อกัษรขอม 

 
สถานะและบทบาทของพม่าในปัจจุบัน 
 

 สหภาพพม่ามีพืน้ท่ี ๖๗๘,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร(ใหญ่กว่าประเทศไทย ๑.๓ เท่า) 

                                                           

 
1สมเด็จพระเจา้ตากสนิ(พ.ศ.๒๓๑๐- ๒๓๒๕) โปรดเกลา้ฯ ใหร้วบรวมพระไตรปิฎกและคมัภีรต์า่งๆ ที่กระจดักระจายอยู่

ตามหวัเมอืงตา่งๆ มาคดัเป็นฉบบัหลวง แตก็่ยงัไมบ่รบิรูณ ์

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก รชักาลที่ ๑(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒) ใน พ.ศ.๒๓๓๒ ไดส้รา้งวดัมหาธาตขุึน้ และโปรดเกลา้
ฯ ใหป้ระชมุพระสงฆแ์ละราชบณัฑิตคดัลอกพระไตรปิฎก 

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที่ ๓(พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔) โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระไตรปิฎกฉบบัหลวง
เพิ่มขึน้ครบถว้นสมบรูณก์วา่ในรชักาลก่อนๆ และโปรดใหแ้ปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย 

  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที่ ๗(พ.ศ.๒๔๖๘ -๒๔๗๕) โปรดเกลา้ฯใหจ้ดัพิมพพ์ระไตรปิฎก ๔๕ เลม่
ชดุ เรยีกวา่ พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั 

  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รชักาลที่ ๘(พ.ศ.๒๔๗๕ -๒๔๘๙) โปรดเกลา้ฯ ใหแ้ปลพระไตรปิฎกเป็น ๒ 
สวน คือส านวนธรรมดาและส านวนเทศนา เรยีกวา่ พระไตรปิฎกฉบบัหลวง 
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 แบง่การปกครองเป็น ๑๔ เขต โดยแยกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑)เขตท่ีราบลุ่มซึง่ประชากรส่วน
ใหญ่มีเชือ้สายพม่า เรยีกว่า มณฑล(Division)มีอยู่ ๗ มณฑล (๒)เขตพืน้ท่ีสงูรอบนอกซึง่ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มนอ้ย เรยีกว่า รฐั(State) มีอยู่ ๗ รฐั 
 มีประชากรประมาณ ๕๐ ลา้นคน 

 พม่านิยมยา้ยท่ีตัง้และเปล่ียนช่ือเมือหลวง เท่าท่ีปรากฏช่ือก็คือ เริ่มจาก(๑)รตันปรุองัวะ (๒)
ตองอ ู (๓)หงสาวดี (๔)องัวะ (๕)ชเวโบ (๖)อมรปรุะ (๗)มณัฑเลย ์ (๘)ย่างกุง้ (๙)เหน่ปย่ีด่อ2 
นอกจากนี ้ พม่ายงันิยมเปล่ียนช่ือประเทศ เช่น เปล่ียนจากสหภาพพม่าเป็นเมียนม่าร ์ และก าลงัจะ
เปล่ียนเป็น “สหภาพสาธารณรฐัพม่า” 
 กลไกในการปกครองประเทศก่อนหนา้นีคื้อ “สภาฟ้ืนฟกูฎหมายและระเบียบแห่งรฐั(SLORC)” 
ต่อมาไดย้กเลิกกลไกนีแ้ลว้ตัง้สภาสนัติภาพและการพฒันาแห่งรฐั(SPDC)ขึน้มาแทน และใชก้ลไกนี้
มาจนถึงปัจจบุนักลไกแบบนีน้่าจะเหมาะกบัประเทศพม่าซึง่เป็นพหสุงัคม คือ มีคนไม่นอ้ยกว่า ๗ 
ชาติพนัธุอ์าศยัอยู่รว่มกนั ตอ้งอาศยัความเป็นหนึ่งเดียวแห่งนโยบายและใหอ้  านาจเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด
แก่ผูน้  าสงูสดุ 

 ต่อมาในวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รฐับาลทหารพม่าประกาศใหมี้เลือกตัง้ทั่วไป และใน
วนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ไดมี้การเปล่ียนแปลงต าแหน่งทางการเมืองท่ีส าคญั โดยพล.อ.อาวโุสตาน
ฉ่วย(อาย ุ๗๘ ปี) ลาออกจากต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ(SPDC) พล.อ.มินอ่อง หล่าย(อาย ุ๕๔ 
ปี)เขา้รบัต าแหน่งแทน พล.อ.เต็ง เส่ง ลาออกจากต าแหน่งนายกรฐัมนตรแีลว้เขา้รบัต าแหน่ง
ประธานาธิบดี 

 ความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้นอ่ืนๆ นอกจากประเทศไทยเป็นอย่างไร ? 
 พม่าเป็นประเทศปิด ทรพัยากรธรรมชาติยงัมีอยู่มาก เพียบพรอ้มไปดว้ยแรธ่าตตุ่างๆ ท่ี
ทรงคณุค่า เช่น ทบัทิมบรรดาประเทศท่ีมั่งคั่งทัง้หลาย ยกเวน้สหรฐัอเมรกิา ลว้นประสงคจ์ะผกูมิตร
กบัพม่าทัง้นัน้ แมแ้ต่ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนดว้ยกนัเอง ซึง่ค่อนขา้งจะไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีพม่ายงั
ปกครองโดยรฐับาลทหาร แต่ก็มีบางประเทศไปสรา้งสายสมัพนัธด์า้นเศรษฐกิจกบัพม่า เช่น สิงคโปร์

                                                           

 
2ใน พ.ศ.๒๔๒๙ องักฤษปกครองพมา่ ยา้ยและเปลีย่นช่ือเมืองหลวงเป็น “ยา่งกุง้” ตอ่มาในปลายปี ๒๕๔๘  พล.อ.

อาวโุสตานฉ่วยไดส้ั่งใหย้า้ยเมืองหลวงไปท่ีแหง่ใหมแ่ละเปลีย่นช่ือเป็น “เหนป่ยี่ดอ่(แปลวา่ บลัลงักแ์หง่ราชนั)” อยูห่า่งจาก
แมฮ่่องสอนประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร 
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โดยบรษัิทแฟรไ์พรส้เ์ดิมเคยสั่งซือ้ขาวจากประเทศไทย ตอนนีห้นัไปสั่งซือ้จากพม่า มาเลยเ์ซียลงนาม
รว่มมือส่งเสรมิการเลีย้งแพะกบัพม่า อินเดียเตรยีมโครงการสรา้งศนูยไ์อทีขนาดใหญ่ใหแ้ก่พม่า 
 ประเทศพม่าไม่เคยปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ(ในสายตาของต่างชาติ) ระบอบ
การปกครองเริม่จากระบอบชนเผ่าเขา้สู่ระบอบกษัตรยิ ์ จากระบอบกษัตรยิเ์ขา้สู่ระบอบเผด็จ
การทหาร ค าถามท่ีน่าสนใจก็คือ เพราะเหตุไร พม่าจึงไม่ยอมให้มีระบอบประชาธิปไตยเตม็ใบ
(ตามทีน่านาชาติเรียกร้อง) ? 

 พม่าประกอบดว้ยชนกลุ่มนอ้ยกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยอาศยัอยู่ใน ๗ รฐั เคยมีความ
สามคัคีกนัสมยัท่ีรว่มกนัต่อสูก้บัองักฤษเพ่ือใหไ้ดร้บัเอกราช(พ.ศ.๒๔๒๙-๒๔๙๑=๖๒ ปี) เม่ือไดร้บั
เอกราชแลว้ก็กลบัมาแตกแยกกนัอีก แต่ละกลุ่มต่างก็มีความตอ้งการแยกตวัเป็นรฐัอิสระ รฐับาล
ทหารพม่ามีความเช่ือว่า ลกัษณะสงัคมพม่าตอ้งปกครองดว้ยระบอบเผด็จการเท่านัน้จงึจะท าใหมี้
ความสงบตามสมควรแก่อตัภาพ ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถจะท าใหเ้กิดความสงบได ้เพราะชน
กลุ่มนอ้ยทัง้หลายคอยท่ีจะก่อหวอดแยกดินแดนตลอดเวลา 

 
ไทยควรมที่าทตี่อพม่าอย่างไร ? 
 

 ประเทศไทยกบัสหภาพพม่าสถาปนาความสมัพนัธก์นัอย่างเป็นเม่ือ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๑ นบั
ถึงปัจจบุนัเป็นเวลา ๖๓ ปี มีคณะกรรมการในลกัษณะทวิภาคีหลายชดุ เช่น คณะกรรมการชายแดน
ส่วนภมูิภาค(Regional Border Committee=RBC) คณะกรรมการเขตแดนรว่ม(Joint Boundary 

Committee=JBC) 
 มีพรมแดนติดต่อกนัทัง้ทางบกและทางน า้ยาว ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ปัญหาเขตแดนระหว่าง ๒ 
ประเทศมีนอ้ยมาก แมใ้นปัจจบุนัจะมีจดุท่ีตกลงกนัไม่ไดม้ากถึง ๖ จดุ เช่น บรเิวณด่านเจดียส์ามองค ์
จงัหวดักาญจนบรุี 
 ในดา้นเศรษฐกิจกาลงทนุ ไทยอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ท่ีมีจ านวนผูเ้ขา้ไปลงทนุในพม่า(รองมาจาก
สิงคโปร)์ ถา้คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุ ไทยน่าจะอยู่อนัดบั ๑ มลูค่าการคา้ระหว่างไทยกบัพม่ายอ้นหลงั
ไป ๕ ปีนบัว่าสงูมาก แต่ในปัจจบุนัมลูค่าการคา้ไดล้ดลงน่าใจหาย เทียบใหด้ใูนปี ๒๕๔๘ มลูค่า 
๙๔๐,๕๖๙ ลา้นบาท ในขณะท่ีในปี ๒๕๕๒ มลูค่าเพียง ๓๖,๖๘๙ ลา้นบาท ท่ีเป็นเช่นนีก็้
เน่ืองมาจากปัญหาความสมัพนัธร์ะหว่าง ๒ ประเทศนั่นเอง 
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 ความจรงิแลว้ ความสมัพนัธท์างศาสนาระหว่างไทยกบัพม่ามีมายาวนานตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั มีเนือ้หาเชิงประวตัิศาสตรป์รากฏในเอกสารทางวิชาการจ านวนมาก พทุธศาสนิกชนไทยกบั
พม่ามีการไปมาหาสู่กนัเป็นประจ า ไทยกบัพม่าจึงไม่มีปัญหาความสมัพนัธท์างศาสนา และมีผลท า
ใหค้วามสมัพนัธด์า้นอ่ืนๆ ดีขึน้ตามไปดว้ย 

 ประเด็นท่ีควรมาท าความเขา้ใจรว่มกนัในยามนี ้ (ยามท่ีคนไทยมีปัญหากนัเองและรฐับาลมี
ปัญหากบัเพ่ือนบา้นอยู่เป็นประจ า) ก็คือ เราจะรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัพม่าในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมืองไดอ้ย่างไร ? 
 ขอ้ส าคญัท่ีสดุประการแรกคืออย่าไปตัง้ตวัเป็นศตัรูกบัพม่า ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศอาจ
ดีในบางเวลา อาจไม่ดีในบางเวลา เป็นเรื่องปกติธรรม ขอเพียงอย่าไปท าสิ่งท่ีไม่พงึท า ๒ อย่างคือ (๑)
วิพากษว์ิจารณกิ์จการภายในของเขา (๒)ทา้รบกบัเขา เม่ือละเวน้สิ่งท่ีไม่พงึท า ๒ อย่างนีแ้ลว้จึง
มารว่มกนัวางรากฐานอย่างนอ้ย ๓ เรื่องท่ีจะท าใหค้วามสมัพนัธใ์นดา้นต่างๆ เขม้แข็ง ดงันี ้

 รากฐานท่ี ๑ เรื่องการศกึษา 
 สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยควรอย่างยิ่งท่ีจะใหโ้อกาสแก่เยาวชนคนหนุ่มสาวชาวพม่ได้
เขา้มาศกึษาโดยวิธีการใหท้นุการศกึษา หรอือย่างนอ้ยก็อ านวยความสะดวกดา้นการเขา้ออกประเทศ
และความเป็นอยู่ในขณะท่ีศกึษาอยู่ในประเทศไทย 

 ปัจจบุนั มีชาวพม่าทัง้ท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหสัถศ์กึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยัมากพอสมควร แมว้ฒุิการศกึษาเดิมท่ีคนเหล่านีน้  ามาสมคัรเขา้เรยีนจะมีความไม่ชดัเจน
อยู่บา้งเก่ียวกบัประเด็นว่า จบระดบัไหน สาขาอะไรกนัแน่ แต่มหาวิทยาลยัก็อนโุลมและก าลงั
ด าเนินการท่ีจะใหส้ภามหาวิทยาลยัเทียบ/รบัรองวฒุิการศกึษาให ้

 การเปิดโอกาสใหค้นในประเทศใดก็ตามเขา้มาศกึษาในประเทศของเรา ถือเป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในระยะยาวและยั่งยืน เพราะคนท่ีเขา้มาศกึษาเหล่านี ้ ท่ีจบการศกึษา
และกลบัไปท างานในบา้นเมืองของตนแลว้ ย่อมมีความรูจ้กัคุน้เคยกบัประเทศไทยเป็นอย่างดี
เกือบจะทกุดา้น ท าใหเ้กิดความไวว้างใจกนั เม่ือมีเหตท่ีุตอ้งติดต่อส่ือสารกนัในเรื่องใดๆ ในอนาคต 
ย่อมสะดวกยิ่งขึน้ 

 รากฐานท่ี ๒ เรื่องกิจการคณะสงฆ ์

 กิจการคณะสงฆพ์ม่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเหมือนกบักิจการคณะสงฆไ์ทย สมควรอย่าง
ยิ่งท่ีจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่างกนั แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า ในปัจจบุนั กิจกรรมการ



 ๙ 

แลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่างกนัมีนอ้ยมาก ทัง้ๆ ท่ีในบางเรื่องบางกรณีท่ีไทยกบัพม่ามีปัญหากนั เอาการ
พระศาสนามาเป็นเครื่องมือแกไ้ขได ้ แมแ้ต่ในเรื่องเศรษฐกิจก็สามารถน าการพระศาสนามาช่วย
สนบัสนนุได ้หรอืจะเอาการพระศาสนาน าหนา้ก็ไดด้ว้ยซ า้  
 การน าพระสงฆไ์ทยไปพม่าทกุครัง้ ตอ้งหาโอกาสเขา้ไปเย่ียมอย่างเป็นทางการท่ีวดัใดวดัหนึ่ง 
หรอืองคก์รใดองคก์รหนึ่ง ไม่ใช่เพียงไปกราบไปไหวส้ถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิเหมือนนกัท่องเท่ียวทั่วไป 

 รากฐานท่ี ๓ เรื่องสงัคมสงเคราะห ์

 คราวท่ีพม่าประสบภยัพบิตัิจากพายนุารกี์สในปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั น าโดยพระธรรมโกศาจารย ์ อธิการบดี ไดพ้าคณะจากประเทศไทยเดินทางไปแจกขา้วของ
เครื่องอปุโภคบรโิภคแก่ประชาชนชาวพม่าท่ีประสบภยั น่ีก็เป็นการสงัคมสงเคราะหเ์ช่นกนั แต่ชาว
พม่าท่ีคนไทยควรอนเุคราะหส์งเคราะหใ์หม้ากก็คือพวกท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยทัง้โดยถูกและ
ไม่ถกูกฎหมาย จรงิอยู่ คนเหล่านีอ้าจสรา้งปัญหาสงัคมให ้ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพยต์ิด ปัญหาเชือ้
โรค ปัญหาอาชญากรรม แต่นยัหนึ่งก็มาช่วยสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงดา้นเศรษฐกิจใหก้บัประเทศไทย 
เพราะตอ้งยอมรบัความจรงิว่า ผูป้ระกอบการบางประเภทหาคนมาท างานยากเพราะเป็นงานท่ีคน
ไทยไม่อยากท า จงึตอ้งไปเอาชาวพม่ามาท า 
 ปัจจบุนั แรงงานชาวพม่าในจงัหวดัสมทุรสาครทัง้ท่ีถกูและไม่ถกูกฎหมาย มีประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ คน ท่ีจงัหวดัภเูก็ตมีประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ไม่รวมแรงงานพม่าท่ีกระจายอยู่ตาม
จงัหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนีย้งัมีเด็กพม่าเกิดใหม่จากครอบครวัแรงงานเหล่านีอี้กปีละหลาย
หม่ืนคน เฉพาะท่ีโรงพยาบาลสมทุรสาคร มีเด็กพม่าเกิดใหม่ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

 ถามว่า “ชาวพม่าเหล่านีต้อ้งการจะกลบัประเทศของตนหรอืไม่ ?”  
 จ านวนไม่ถึงครึง่ท่ีตอ้งการเดินทางกลบัประเทศ พวกเขาตอ้งการอยู่ท  ามาหากินในประเทศนี ้
ถา้อยู่ไม่ไดก็้ตอ้งขวนขวายหาทางไปประเทศท่ี ๓ ดงันัน้ สิ่งท่ีประเทศไทยตอ้งท าก็คือ (๑)เตรยีมคน
ไทยใหมี้ความพรอ้มท่ีจะอยู่รว่มกนักบัคนหลายเชือ้ชาติ(พหสุงัคม) (๒)การจดัระบบส ามะโน
ประชากรใหมี้ความชดัเจน (๓)การสงัคมสงเคราะห ์ เป็นตน้ ปัจจบุนั รฐับาลไทยมีภาระตอ้งใหก้าร
สงเคราะหแ์ก่คนไทยซึง่เป็นกลุ่มระดบัรากหญา้ ในอนาคตจะมีกลุ่มระดบัรากหญา้เพิ่มเขา้มาอีกพวก
หนึ่ง นั่นคือชาวพม่าท่ีเขา้มาขายแรงงานอยุ่ในปัจจบุนั(รวมถึงชาวกมัพชูา ชาวลาวเป็นตน้ดว้ย) และ
เม่ือท าไดดี้ คนเหล่านีก็้จะเป็นพวกเรา อนัจะมีผลใหช้าวพม่าทัง้ประเทศกลายเป็นพวกเราไปดว้ย พงึ
ส าเหนียกอยู่เสมอว่า “มิตรแมร้อ้ยคนถือว่านอ้ยไป ศตัรูแมห้นึ่งคนถือว่ามากไป” 


