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1. ลักษณะทั่วไป (General Background)    
 สาธารณรัฐสังคมนิยมพมาหรือปจจุบันรูจักกันในนามของสหภาพเมียนมาร  (Union  of  
Myanmar) เปนประเทศเพื่อนบานของไทยอีกประเทศหนึ่งที่ มีความสัมพันธกันยาวนาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการทํายุทธศาสตรและประเทศไทยเองก็เคยเสียอิสระภาพของกรุงศรี
อยุธยาใหกับพมาถึง  2  ครั้งคือ  ครั้งที่  1  ในป ค.ศ. 1569  และครั้งที่  2  ในป ค.ศ. 1769  
แตในปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับพมามีความเปนไปในทิศทางที่ดี 
 สหภาพเมียนมาร  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 261,220  ตารางไมล (ประมาณ 676,560  
ตารางกิโลเมตร)  ประชากรของประเทศเมียนมารประมาณ  45,112,000  คน  (ขอมูลป ค.ศ. 
1994)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธมีจํานวนถึง  90  เปอรเซนตของประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ (Webster’s  New  Encyclopedic  Dictionary  1994, 1528) 

 
เจดียชเวดากอง กรุงยางกุง ประเทศพมา 

 

2. พัฒนาการดานการศึกษา (Education Development) 
 กอนที่พมาจะถูกปกครองจากประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 19  นั้น    การศึกษาสวน
ใหญอยูภายใตการดําเนินการของชนเผาตาง ๆ เพราะพมาอยูระหวางทะเลอันดามัน  บังคลา
เทศ  อินเดีย  ธิเบต  จีน  ลาว  และไทย  มีแมน้ําอิระวดีทอดตั้งแตเหนือผานสวนใหญของ
ประเทศลงมาทางทะเลอันดามัน  โดยแยกออกเปนหลายสายกอนลงทะเลตรงที่เรียกวา   
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แหลมอิระวดี  แมน้ําใหญอีกสายหนึ่งคือ  สาละวิน  ผานรัฐฉาน  (Shan  State)   หรือ  ไทย
ใหญลงสูทะเลที่อาวเมาะตะมะ   แมน้ําปายที่แมฮองสอนไหลลงสูแมน้ําสาละวิน  ดวยภูมิ
ประเทศอยางนี้พมาจึงเปนดินแดนของคนหลายเชื้อชาติหรือเผาพันธ  เชน  มอญ  ที่อยูในสวน
ใตมาแตเดิม  ไทยใหญในรัฐฉาน  ไทยลานนาตรงบริเวณพมา – ไทย  - ลาว – จีน   (ประเวศ   
วะสี,  2540: 5)  การศึกษาในสมัยโบราณจึงเนนใหคนไดรูจักวัฒนธรรมของชนเผา  (Civil   
Society)   ที่สมาชิกจะตองรูจักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมตาง ๆ  เหลานั้นไว 

 
บานเรือนริมฝงนํ้าอิระวด ีIrrawaddy 

 
 ภายหลังที่อังกฤษไดเขามาจัดตั้งโรงเรียนใน ค.ศ. 1825  (Postlethwaite, T.N., 1988: 
169)  โรงเรียนทุกที่ยังใชการสอนแบบภาษาพมา  และตองประสบปญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนเปนจํานวนมาก  เพราะการศึกษาในชวงที่พมาอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ  ซึ่ง
ชวงนี้โรงเรียนวัดเริ่มมาถึงจุดเสื่อมสลายแลว  โดยที่อังกฤษไดนําระบบการศึกษาแบบใหมเขา
มาใช  โดยมีโรงเรียนแบบใหมคือ  โรงเรียนที่อยูในเขตชนบท  โรงเรียนสําหรับคนในเขตตัว
เมือง  ซึ่งเปนโรงเรียนแบบอังกฤษ  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่สอนเปนภาษาอังกฤษลวนๆ  
สําหรับชนชั้นสูงบางกลุมที่มีฐานะดีพอที่จะเขาเรียนในโรงเรียนแบบนี้ได 
 โรงเรียนแบบใหมที่อังกฤษนําเขามาใชในชวงที่ครอบครองพมาอยูนี้กลับเปนปญหาทํา
ใหอัตราการรูหนังสือของประชาชนชาวพมาลดนอยลง   โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนในเขต
ชนบท  ทั้งน้ีเพราะในเขตชนบทสวนใหญแตเดิมน้ันจะอาศัยโรงเรียนวัดเปนหลัก   เม่ือโรงเรียน
วัดหมดไปจึงทําใหไดผูเรียนนอยไปดวย   แตระบบโรงเรียนสมัยใหมที่อังกฤษนําเขามาใชกลับ 
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ทําใหเด็กผูหญิงมีโอกาสไดเขาเรียนมากขึ้น  เพราะถาเปนโรงเรียนวัดแตกอนยอมทําใหโอกาส
เด็กผูหญิงมีนอยลงเพราะขัดกับประเพณีและศาสนา  (เกียรติชัย  พงษพาณิชย,  2535: 13) 

 
พุกามเมืองงามของพระพทุธศาสนา 

 เม่ือพมาไดรับเอกราชในป ค.ศ.  1948  รัฐบาลไดเรงแกไขปญหาการไมรูหนังสือของ
ประชาชนใหลดลง  เพราะขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่  2  กิจกรรมตาง ๆ ดานการศึกษา
หยุดชะงักลง  รัฐบาลพมาไดจัดระบบการศึกษาทั้งระบบใหม  รวมทั้งกิจกรรมดานตาง ๆ  และ
ในป ค.ศ.  1948  เชนกัน  รัฐสภาไดผานราชบัญญัติการศึกษามวลชน  ผลคือ   มีการจัดตั้ง
สภาการศึกษามวลชนขึ้นมาดําเนินการดวยการศึกษาการอยางจริงจัง   สภาการศึกษามวลชน
ที่วานี้เปนองคกรที่มีอํานาจอิสระ  ครั้งแรกที่กอตั้งแตเดิมขึ้นอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ  ตอมา
จึงยายไปอยูภายใตกระทรวงบริหารสังคม  จุดมุงหมายหลักของกระทรวงการศึกษามวลชนแหง
นี้ก็คือ  การขจัดความไมรูหนังสือ   2  แนวทางดวยกัน  แนวทางหนึ่งคือขจัดความไมรูหนังสือ   
จากการศึกษาในระบบ  อีกแนวทางหนึ่งก็ดวยการอํานวยสิ่งซ่ึงจะชวยใหรูหนังสือแกผูใหญ  ซึ่ง
จากการใชกระบวนการ  แกไขผูไมรูหนังสือทั้งสองวิธีนี้  ทางสภาการศึกษามวลชนเชื่อวาขจัด
ความไมรูหนังสือ และเชื่อม่ันวาจะเปนการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานใหแกทุกคน   วากันที่จริง
แลว  จุดมุงหมายหลักของสภาการศึกษามวลชนที่วาไมมีอะไรมากไปกวามุงที่ใหมีการพัฒนา
ชุมชน  โดยการจัดตั้งหมูบานที่มีการพัฒนาแบบผสมผสานนั่นเอง  เพ่ือที่จะใหบรรลุถึงซ่ึง
เปาหมายดังกลาวนี้ทางสภาไดแตงตั้งผูดําเนินการทางดานการศึกษามวลชนที่ไดรับการ
ฝกอบรมแลวขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  ผูดําเนินการดังกลาวนี้จะไดรับเงินสนับสนุนและไดรับอุปกรณ
ที่จะนําไปใชดําเนินการชวยเหลือแกโรงเรียนวัด  และยังเปนผูดําเนินการดั่งหน่ึงผูที่คอยปองกัน
การไมรูหนังสือของคนพมาดวย  วิธีการดังกลาวนี้ไมสัมฤทธิ์ผลดังที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว  และ
จุดออน 
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จุดหนึ่งของวิธีการดังกลาวคือวา  ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนขึ้นนั้นไดใชวิธีซึ่ง
มอบใหกับผูดําเนินการที่ไดรับเงินตอบแทน  ทําใหการดําเนินการเพื่อการศึกษาของมวลชนมิได
เปนไปในความหมายที่แทจริงคือ  เหมือนกับเปนการวาจางผูดําเนินการใหทํางานใหเทานั้น   
ความลมเหลวเชนน้ีเองที่ทําใหสภาการศึกษามวลชนไมไดรับความเชื่อถือในระยะเวลาตอ ๆ มา 

แผนการศึกษาชวง  4  ปที่กําหนดขึ้นใน
ป ค.ศ. 2495  เปนความพยายามอีกครั้งหน่ึงแต
มุ ง เนนวางแผนการศึกษาให เปนไปเพื่อ รัฐ
สวัสดิการ  ในชวงระยะเวลาน้ีเองไดมีการขยาย
การศึกษาออกไปอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งก็คือการขยายการศึกษาดานประถม   
จากตัวเลขที่คนไดกอนหนานี้จะดําเนินการตาม
แผนการศึกษาดังกลาวนี้  มีโรงเรียนประถมของ
รัฐอยู  3,335  โรงเรียน  และมีนักเรียนเขาเรียน  
468,436  คน  จนถึงปลายป ค.ศ. 2499  ซึ่งเปน
ช วงที่ หมดกํ าหนดระยะ เวลาของแผนสี่ ป  
ปรากฏวามีจํานวนโรงเรียนเพ่ิมขึ้นเปน  10,146  
โรงเรียน  และมีจํานวนนักเรียน  687,380  คน  
จํานวนที่เพ่ิมดังกลาวนี้มีถึงสี่เทาของจํานวน
โรงเรียนที่มีอยูกอนหนานั้นในเวลา 4 ปแรกที่
ดําเนินการมาจนครบตามแผน 

แผนการศึกษา  4  ปในชวงที่สองซึ่งเร่ิมตนในป ค.ศ. 2499  ไดเพ่ิมจํานวนโรงเรียนขึ้น
เปน  11,557  และทําใหจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นเปน  1,576,331  คน   จากตัวเลขดังกลาวนี้
แสดงใหเห็นวาจํานวนเด็กที่ลงทะเบียนเรียนเปนอัตรารอยละ 63 เม่ือเทียบกับตัวเลขของป ค.ศ. 
2493–2494   ตัวเลขรอยละ  63  นี้ยังไมไดรวมจํานวนเด็กอีก  300,000   คน  ที่ลงทะเบียน
เรียนกับโรงเรียนวัด  และอีกจํานวนหลายหมื่นคนที่ลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนเอกชน  
อยางไรก็ตาม  แมจะไดใชความพยายามอยางมากมายในขณะนั้นแลวดวยการนําเอาแผนการ
ปฏิรูปตาง ๆ มาใชแกไขปญหาดานการศึกษา  ในชวงหลายปที่พมาไดรับเอกราชมาแลว  
แผนการทั้งหลายเหลานี้ดูเหมือนวายังไมเปนการเพียงพอตอการสรางระบบการศึกษาของชาติ
ใหสนองตอบตอสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มเปลี่ยนไปในขณะนั้น 
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3. จุดมุงหมายและนโยบายการศึกษา (Aims and Policies of Education) 
 การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2505  ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาและรูปแบบ
การศึกษาของพมาใหม  ดวยการจัดการระบบการศึกษาที่เปนไปตามแนวคติของสังคมนิยม  
สภาคณะปฏิวัติในขณะนั้นไดประกาศนโยบายดังนี้ 
 “ระบบการศึกษาที่มีอยูในขณะน้ียังไมเปนการเพียงพอตอการดํารงชีวิต   และจําเปนที่
จะตองปฏิรูปเสียใหม  ระบบการศึกษาจะตองจัดใหเพียงพอตอการสนองตอบในการดํารงชีวิต   
และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของคุณคาอันเปนแกนหลักของสังคมนิยม   เปาหมายดานการศึกษาของ
เราคือ   เพื่อนําการศึกษาพื้นฐานไปใหทั่วถึงทุกคน”     
 ในรัฐธรรมนูญของพมาที่ใชอยูขณะนั้นไดจํากัดความหมายของนโยบายการศึกษาของ
พมาไวดังนี้ 

มาตรา  152 
-  ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการศึกษา 
-  ภาษาพมาเปนภาษาที่ใชรวมกัน  ภาษาของเผาพันธุในชาติอาจนํามาใชสอนได 
-  ประชาชนทุกคนจะตองไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายของรัฐกําหนด  

บังคับไว 
มาตรา  153 
ก. ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะทําการวิจัยในทางวิทยาศาสตรไดอยางเสรี   ทํางานดวย

ความคิดที่สรางสรรคและมีความคิดริเร่ิมในอันที่จะพัฒนาศิลปะ  วรรณกรรม  และวัฒนธรรมใน
สาขาตาง ๆ   

ข. ประชาชนมีสิทธิอยางเสรีในการเลือกใชภาษาและวรรณกรรมของตนเองเลือกปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมประเพณี   วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของตนเองและเชื่อถือศาสนาตามความชอบ
ของตนเองได   อยางไรก็ตาม  การดําเนินการตามสิทธิดังกลาวนี้จะตองไมเปนภัยตอความเปน
เอกภาพของชาติและกฎระเบียบของสังคมแหงสิทธิสสังคมนิยมซ่ึงเปนสิ่งพึงประสงคพ้ืนฐาน
ของสภาพทั้งมวล   ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งในกรณีดังกลาวซึ่งจะมีผลกระทบในทางเสื่อม
เสียตอผลประโยชนของเชื้อชาติใดเชื้อชาติหน่ึงจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดมีการปรึกษาหารือและ
ไดรับความยินยอมจากเชื้อชาติที่มีผลกระทบแลวเทานั้น 

ค. แมจะมีสิทธิดังไดกําหนดไวในขอ  ก.  และขอ  ข.  ขางตนน้ันการกระทําได ๆ  ซึ่ง
เปนการเหยียบย่ําตอเอกภาพและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติและกฎระเบียบของ
สังคมลัทธิสังคมนิยมเปนสิ่งตองหาม  บุคคลซึ่งละเมิดขอหามนี้จะตองไดรับการลงโทษตาม
กฎหมาย 
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จากนโยบายดังกลางขางตนน้ีเองที่นําไปสูการรางกฎหมายดานการศึกษาขึ้นมาอีกสอง
ฉบับ  กลาวคือ  กฎหมายมหาวิทยาลัยป  2507 และกฎหมายพื้นฐานป 2508 ซึ่งผลจากการที่มี
กฎหมายสองฉบับน้ีเอง  จํานวนเงินที่ใชจายดานการศึกษาไดเพ่ิมขึ้นอีกเทาตัวในระยะสิบป
ตอมา  เปาหมายและทิศทางนั้นก็คือการใหการศึกษาดานพื้นฐานแกทุกคนในประเทศ   ซึ่ง
วัตถุประสงคดังกลาวไดจัดดําเนินการในสองแนวทางดวยกันคือ   ดวยการเปดโรงเรียนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในเขตที่ยังไมไดรับการพัฒนาและอีกแนวทางหนึ่งก็โดยการจัดการรณรงคการเรียนรู
หนังสืออยางแข็งขันขึ้น 

ยุทธศาสตรทั้งสองวิธีดังกลาวนี้ไดนํามาดําเนินการนับแตนั้นมา  จํานวนโรงเรียน
ประถม  โรงเรียนมัธยมตน  โรงเรียนมัธยมปลาย    และจํานวนนักเรียนกับจํานวนครูไดเพ่ิม
ปริมาณขึ้นอยางมากมายในชวงทศวรรษนั้น     คือ   ระหวางป  ค.ศ. 1960 – 1970 ในปตอ ๆ 
มาไดมีการนําเอา  “โรงเรียนในสังกัด”  เขามาใชเพ่ือชวยเสริมการศึกษาใหเพียงพอกับความ
ตองการและการเรียกรองดานการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวยโรงเรียนในสังกัดนี้จะนํามา
กลาวถึงในรายละเอียดในภายหลัง 

เราจะยังไมกลาวถึงของผลการดําเนินยุทธศาสตรขางตนน้ีวาเปนอยางไรในรายละเอียด
ตอนนี้  แตอยากกลาววาขบวนการที่จัดดําเนินการดานการศึกษาตองมาหยุดชะงักอีกชวงหนึ่ง
เม่ือเกิดเหตุการณทางการเมืองจากการเรียกรองประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนพมา
ในป พ.ศ. 2531  เม่ือคณะปฏิวัติในปจจุบันซ่ึงเรียกตัวเองวา  “สภาคณะผูรักษากฎหมายและ
ระเบียบแหงรัฐ”  ไดเขายึดอํานาจรัฐในวันที่  18  กันยายน  2531  ในวันเดียวกันนั่นเอง  
ประธานคณะปฏิวัติคณะนี้ไดแถลงถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาไวดังนี้ 

“เน่ืองจากชวงเวลาที่เราเขารับความรับผิดชอบในอํานาจแหงรัฐเปนเวลาระยะสั้น  เรา
คงใหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขและการศึกษา  และเรื่องอ่ืน ๆ  เปนกิจกรรม
การพัฒนาสังคมไดเฉพาะในวงจํากัดเทานั้น  การปรับปรุงการสาธารณสุขและการศึกษาในระยะ
ยาว  รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาสังคมอื่น ๆ นั้นจะดําเนินการตอไปโดยรัฐบาลที่ขึ้นมามีอํานาจ
ภายหลังจากที่ไดมีการเลือกตั้งทั่วไปในระบอบประชาธิปไตยแบบระบบหลายพรรค” 

นับแตนั้นมา  โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแหงก็ถูกปดตัวลงโดยคําสั่งของคณะ
ปฏิวัติเปนเวลากวาหนึ่งป  และโรงเรียนบางสวนนอกจากระดับมหาวิทยาลัยเพิ่งจะไดรับ
อนุญาตใหเปดเรียนไดอีกเม่ือกลางเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2532  นี้เอง  (เกียรติชัย  พงษ
พาณิชย  2535,     16–19) 
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นักเรียนประถมประเทศพมา(พ.ศ. 2549) 

 

4. ระบบการศึกษา (Education System) 
 ระบบการศึกษาของประเทศพมา  หรือสหภาพเมียนมารที่คลายคลึงกับประเทศอ่ืน ๆ 
คือ  มีการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา  
โครงสรางการศึกษาของพมาจะใชระบบ  5: 4: 2 
 4.1 อนุบาลศึกษา (Kindergarten) 
 การเรียนในระดับนี้จะรับเด็กตั้งแตอายุ  3 – 5  ป  เนนการฝกทักษะและพัฒนาการ
เบื้องตน  การอยูรวมกันอยางสันติ  การอบรมใหขอความรูแกเด็กจะเปนไปในลักษณะงาย ๆ  
เชน  การบวกเลข  การนับเลข  การหัดเขียนภาษาพมา  การอนุบาลศึกษาของพมาจะปรากฏ
อยูเฉพาะเมืองใหญ ๆ เทานั้น  เพราะสภาพทางเศรษฐกิจของพมาไมคอยจะดี  แตทั้งน้ีจะมี
หนวยงานทั้งของเอกชนและรัฐบาลเขามารับผิดชอบดูแล  ซึ่งจะจัดในลักษณะศูนยดูแลเด็กเล็ก
หรือ  บางครั้งก็จัดอยูในโรงเรียนประถมศึกษาดวยกัน  กลาวโดยรวมแลวการจัดการศึกษาใน
ระดับน้ีไมคอยไดรับความสนใจจากผูปกครองเทาที่ควรเพราะผูปกครองไมนิยมสงบุตรหลานเขา
เรียน 
 4.2 ประถมศึกษา (Primary Education) 
 เด็กอายุตั้งแต  5  ขวบขึ้นไปจะเริ่มเขาเรียนในโรงเรียนได  บางแหงจัดใหมีชั้นอนุบาล
อยูในโรงเรียนประถมศึกษา  การศึกษาในระดับนี้จะใชเวลา  5  ป  และถือวาเปนการศึกษาภาค
บังคับ  รัฐบาลจัดใหฟรีและไมมีโรงเรียนเอกชนรัฐบาลควบคุมการดําเนินงาน 
 
 
 
 

EF304(S) 114 



ทั้งหมด  โรงเรียนประถมศึกษาในพมาจะมีการรวมตัวอยางจริงจังของสภาพสังคมชุมชน  มีการ
สรางโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น แตบางครั้งโรงเรียนตองประสบปญหาในการซอมแซมและปญหาเงิน
งบประมาณอุดหนุน  ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวาเหตุการณความยุงยากอันเน่ืองมาจากการ
เรียกรองทางการเมืองของพมานั้นเปนอุปสรรคสําคัญ 

 
การเรียนการสอนในพื้นที่สูง 

 
 

 แมวาโรงเรียนประถมศึกษาในพมาจะมีจุดกําเนิดแทจริงจากการมีสวนรวมของชุมชนใน
ทองถิ่น  แตเปนที่สังเกตวา  โรงเรียนจํานวนมากเหลานี้ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่ทาง
การศึกษา  ไมวาจะเปนการนําเอาชั้นเรียนและอาคารเรียนมาใชเรียนหนังสือในตอนเย็นสําหรับ
การศึกษาผูใหญ  หรือวาจัดงานพิธี  หรืองานอื่นใดของชุมชนโดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลางก็
ตาม  โครงการพัฒนาทางสังคมบางอยางที่จัดทําในภาคสนามนั้นที่แทจริงแลวก็สามารถใช
โรงเรียนเปนศูนยกลางดําเนินการได เชน โครงการปลูกฝฉีดยาเด็ก  หรือโครงการพัฒนาสตรี 
เปนตน  โรงเรียนประถมศึกษาในความหมายของชุมชนจริง ๆ  บางครั้งก็ไมไดตอบสนองความ
ตองการของชุมชน  ซึ่งมาจากเหตุผลประการหนึ่งคือ  เม่ือโรงเรียนสรางเสร็จแลวชุมชนก็จะยก
โรงเรียนใหเปนสิทธิของรัฐบาล  ซึ่งหากกลาวโดยทางทฤษฎีแลวโรงเรียนแหงนั้นก็กลายเปน
สมบัติของรัฐบาลไปโดยปริยาย (ทําใหชุมชนไมมีสิทธิที่จะไปใชโรงเรียนในกิจกรรมของตนได
อีกตอไป) 
 4.3 มัธยมศึกษา (Secondary School) 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาของพมาจะรับผูที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเรียบรอยแลว  
จะแบงออกเปน  2  ชวงคือ   
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 ชวงแรกจะเปนมัธยมศึกษาตอนตน  จะรับเด็กที่มีอายุ  10–12  ป  ใชเวลาเรียน  4  ป  
เนื้อหาวิชาสวนใหญจะเนนทางดานคณิตศาสตร  ภาษาพมา  ภาษาอังกฤษ  และวิชาพื้นฐาน
ทั่วไป เด็กที่จบในระดับน้ีแลวสามารถศึกษาตอในโรงเรียนเกษตรและชางกล  รวมทั้งอาชีวะอ่ืน ๆ 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดอีก 
 ชวงที่สองคือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะใชเวลาเรียน  2  ป  เด็กที่เรียนในระดับ
นี้จะมีอายุระหวาง  14–15  ป  วิชาที่เรียนสวนมากจะเนนทักษะเบื้องตนเพ่ือการประกอบอาชีพ  
ซึ่งสามารถทําใหที่จะเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้นไปใน
อนาคต 
 ปจจุบันนี้แมวาจะประสบปญหาดานการเมือง  แตรัฐบาลพยายามเรงสรางโรงเรียน
มัธยมศึกษา  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สวนอัตราเขาเรียนยังถือวาต่ํา
มากคือ  เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาชาย  25  เปอรเซ็นต  เด็กมัธยมศึกษาหญิง  23  เปอรเซ็นต  
(World  Education  Report, 1991: 128) 
 
 

4.4 อุดมศึกษา (Higher Education) 
 หลังจากที่นักศึกษาจบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว  สามารถที่จะเขาศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาชั้นสูงไดหลายลักษณะ  เชน  มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  ในป ค.ศ.  1978   
ปรากฏวามหาวิทยาลัยในสหภาพเมียนมารมี  2  แหง  วิทยาลัยสวนภูมิภาคอีก  17  แหง  
วิทยาลัยที่สอนไดถึงระดับกลาง  (international  College)   มี  7  แหง  สถาบันทางดาน
การแพทย (lnstitutes  of  Medicine)  อีก  3  แหง  และยังมีสถาบันอ่ืน ๆ ที่สอนเฉพาะทางอีก  
8  แหง  สําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางดานพุทธศาสนา  หรือพระสงฆ  หลังจากจบ
ปริญญาตรีแลวสามารถศึกษาตอในทางพุทธศาสนาชั้นสูงไดที่  international   institutes  of   
Advanced  Buddhistic  Studies  (Postlethwaite, T.N., 1988: 169) 
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มหาวิทยาลยัมัณฑะเลย 

 
 วิทยาลยัครู (Teacher Training) 
 วิทยาลัยครูในประเทศพมาหรือสหภาพเมียนมารจะมี  2  ระดับคือ 

-  ครูที่จบในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
-  ครูที่จบสูงกวาปริญญาตรีหรือปริญญาตรี 
 
 

    คณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยและสถาบันทางการศึกษา (Institute of 
Education)  
 จะสอนและฝกอบรมครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สวนวิทยาลัยครูจะสอน
และฝกอบรมครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและประถมศึกษา 
 สถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูและโรงเรียนตาง ๆ จะอยูภายใตการดูแลและการ
บริหารงานของกรมการศึกษาพื้นฐาน  (Department  of  Basic  Education)   นอกจากครูและ
คณะกรรมการตาง ๆ  จะเปนผูกําหนดและทํารายละเอียดกระบวนวิชาตาง ๆ  (Syllabus)  ซึ่ง
นับไดวาเปนแนวโนมของการศึกษาของสหภาพเมียนมารที่ปจจุบันมีโปรแกรมมากมายในการ
ฝกอบรมเพื่อใหครูออกไปรับใชสังคมตอไป 
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 นอกจากสถาบันทางการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครูเพ่ือออกไปทําหนาที่สอนแลว  
คณะกรรมการการวิจัยทางการศึกษา (The Myanmar Education Research Board) ยังสนับสนุน
และเปนหนวยงานในการประสานถึงการทําวิจัย  เพ่ือสงเสริมใหไดขอคนพบทางการศึกษา  
เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนของครู  หลักสูตร  รวมทั้งการวัดและการประเมินผลดวย  (UNESCO, 
1977:33) 
 การศึกษาตอเน่ืองและการศึกษาพิเศษ (Continuing Education and Special  
Education) 
 ตั้งแตป ค.ศ.  1965   เปนตนมา  พรรครัฐบาลไดเรงรัดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร  โดยพยายามที่จะกําจัดปญหาการไมรูหนังสือดังขอความที่วา “ประชากรที่อานออก
เขียนไดจะเปนกําลังสําคัญของสังคมนิยม”  (that  energy  citizen  is  literate  is  of  prime  
importance  for  the  successful  building  of  the  socialist  system)   นอกจากนี้ในมาตรา
ที่  152  ของธรรมนูญแหงรัฐไดระบุวา  “ประชากรของสหภาพพมาทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ
การศึกษา” (Energy  citizen  has  the  right  to  education) 
 

จุดมุงหมายของการศึกษาตอเน่ือง (Aims and Objectives) 
 1.  เพ่ือชวยใหประชากรพมาสามารถอานออกเขียนได 
 2.  เพ่ือชวยใหสามารถพัฒนาแนวความคิดและสงเสริมเจตนคติในทางที่ดีตอสังคม 
 3.  เพ่ือชวยสงเสริมใหเขาใจในการดํารงชีวิตมากขึ้น  (A  board  outlook  on  life) 
 4.  เพ่ือกระตุนใหผูที่ไมรูหนังสือมีสวนรวมในการดํารงของสังคมมากขึ้น 
 5.  เพ่ือยกฐานะความเปนอยูหรือแนวทางการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 
 6.  เพ่ือเพ่ิมพูน  (enhance)  ระดับการศึกษาของประชากรทั้งหมด 
 7.  เพ่ือชวยใหสภาพสังคม เศรษฐกิจ มีความกาวหนามากยิ่งขึ้นในสังคม  (UNESCO,  
1982: 21–22 )  
  ในการจัดการสงเสริมการรูหนังสือของสหภาพเมียนมาร  รัฐบาลใหอํานาจแกเมืองตาง 
ๆ (Township)  เปนศูนยในการดําเนินงานรวมทั้งการจัดตั้งหลักสูตร  โปรแกรมการอบรม  
รวมทั้งการเลือกครูที่เปนครูอาสา  (Voluntary  Teachers)   ออกไปคลุกคลีกับคนในพื้นที่เพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  และปรากฏวาในป ค.ศ.  1991  ที่ผานมามีประชากรของประเทศที่ไม
รูหนังสือเพียง  4.6  เปอรเซ็นต   ประมาณ   506,900  คน   จากจํานวนประชากรทั้งหมด  
(UNESCO, 1991: 112)  ถือไดวารัฐบาลของสภาพเมียนมารไดดําเนินและประสบผลสําเร็จเปน
อยางดี 
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การเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั ประเทศพมา 

 
 สําหรับการศึกษาพิเศษของสหภาพเมียนมารนั้นยังไมมีโรงเรียนเฉพาะทางที่สอนใหแก
เด็กหูหนวก  ตาบอด  หรือทุพพลภาพทางดานรางกาย  และปรากฏวาผูปกครองสวนใหญไม
นิยมสงบุตรหลานที่พิการใหเรียนรวมกับเด็กปกติ  สวนมากจะสอนอยูที่บาน  สวนเด็กปญญา
เลิศนั้น  ปรากฏวายังไมมีโรงเรียนที่เปดสอนหรือมีสถาบันเฉพาะที่จะรับเด็กเขาเรียน  การเรียน
การสอนสวนมากจะเปดโอกาสใหเด็กไดรับความรูในชั้นประถมศึกษามากกวาระดับอ่ืนกลาว
โดยสรุปแลวรัฐบาลยังไมใหความสําคัญกับการศึกษาพิเศษเลยซึ่งถื่อวาเปนภาระของผูปกครอง
ที่จัดการเรียนการสอนหรือจัดโปรแกรมอยางใดอยางหนึ่ง   เพ่ือจุดมุงหมายที่อยางนอยเด็ก
เหลานั้นสามารถดํารงตนอยูไดอยางปกติสุขในสังคมแหงสหภาพเมียนมาร 
 

5. ขอมูลพื้นฐานของสหภาพพมา 

 เมืองหลวง กรุงยางกุง (Yangon)  
 พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เทาของไทย)  
 -  ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร)  
 -  ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร)  
 -  ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร) และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)  
 -  ทิศใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล  
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 ประชากร 49.6 ลานคน มีเผาพันธุ 135 เผาพันธุ ประกอบดวย เชื้อชาติหลัก ๆ           
8 กลุม คือพมา (รอยละ 68) ไทยใหญ (รอยละ 8) กะเหรี่ยง (รอยละ 7) ยะไข (รอยละ 4) จีน    
(รอยละ 3) มอญ (รอยละ 2) อินเดีย (รอยละ 2) (2546)  
 ศาสนา ศาสนาพุทธ (รอยละ 90) ศาสนาคริสต (รอยละ 5) ศาสนาอิสลาม (รอยละ 3.8) 
ศาสนาฮินดู (รอยละ 0.05)  
 ภาษาราชการ ภาษาพมา  

 
ตัวอักษรพมา 

 
 รูปแบบการปกครอง ปกครองโดยคณะทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหง
รัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เปนประมุข
ประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล 
 - ประธาน SPDC พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 
2535) 
 - นายกรัฐมนตรี พลโท โซ วิน (Lt. General Soe Win) (19 ตุลาคม 2547) 
-รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายญาณ วิน (U Nyan Win) (18 กันยายน 2547) 
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พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย 

 เขตการปกครอง แบงการปกครองเปน 7 รัฐ (state) สําหรับเขตที่ประชากรสวนใหญ 
เปนชนกลุมนอย และ 7 ภาค (division) สําหรับเขตที่ประชากร สวนใหญเปนเชื้อสายพมา 
 GDP 8 พันลานดอลลารสหรัฐ (2546)  
 GDP Growth ประมาณรอยละ 0.7 (2547 ประมาณการ) 
 GDP per capita 99 ดอลลารสหรัฐ (2546)  
 อัตราเงินเฟอ ประมาณรอยละ 36.6 (2546) 
 ทุนสํารองระหวางประเทศ 550 ลานดอลลารสหรัฐ (2546) 
 การคาระหวางประเทศ โครงสรางเศรษฐกิจประกอบดวยภาคเกษตรกรรมเปนสําคัญ
โดยเฉพาะขาว ธัญพืชและถั่วตาง ๆ ผลผลิตของภาคเกษตกรคิดเปนรอยละ 54 ของ GDP 
นอกจากนี้ผลผลิตที่สําคัญอีกสวนหนึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํามัน กาซธรรมชาติ ปาไม) 
 - การคาตางประเทศในชวงป 2546-2547 มูลคารวม 4.4 พันลานดอลลารสหรัฐ  
 - มูลคาการนําเขาสินคาตางประเทศ ประมาณ 1.9 พันลานดอลลารสหรัฐ  
 - มูลคาการสงออกสินคา ประมาณ 2.4 พันลานดอลลารสหรัฐ  
 เงินตรา จ๊ัต (Kyat) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 22 จ๊ัตตอ 1 บาท หรือประมาณ 934 จ้ัต
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ (ธันวาคม 2547) 
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ธนบัติพมาราคา 1 Kyat 

 
 สินคาสงออก กาซธรรมชาติ สิ่งทอ ไมซุง สินคาประมง ขาว ยาง อัญมณี และแรธาตุ 
 สินคานําเขา เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม และเหล็ก 
 ตลาดนําเขา จีน (รอยละ 28.9) สิงคโปร (รอยละ 20.7) และไทย (รอยละ 14) (2546) 
 ตลาดสงออก ไทย (รอยละ 30.2) อินเดีย (รอยละ 9) จีน (รอยละ 7) (2546)  
 การเมืองการปกครอง  
 1. สถานการณทางการเมือง รัฐบาลพมาซึ่งมาจากคณะนายทหารที่ยึดอํานาจการ
ปกครองเม่ือป 2531 มีนโยบายมุงรักษาเสถียรภาพ รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
และสรางความเปนเอกภาพของชาติ โดยปกครองประเทศโดยไมมีรัฐธรรมนูญและใชมาตรการที่
แข็งกราวเด็ดขาดเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวทําใหนานาประเทศ
มองวารัฐบาลพมาขาดความชอบธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการ
ไมยอมรับผลการเลือกตั้งเม่ือป 2533 การจับกุมคุมขังบุคคลที่เคลื่อนไหวเรียกรองประชาธิปไตย
เปนจํานวนมากและการประวิงเวลาเพื่อใหตนอยูในอํานาจตอไป  รัฐบาลพมามีความพยายามที่
จะลดแรงกดดันจากประชาคมระหวางประเทศอยูบาง โดยเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2546 พลเอก ขิ่น 
ยุน นายกรัฐมนตรีไดประกาศ “Roadmap towards Democracy” ของพมา ซึ่งกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการไปสูประชาธิปไตยของพมา 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่สําคัญคือการจัดประชุมสมัชชา
แหงชาติ (National Convention) เพ่ือยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดเริ่มการประชุมแลวเม่ือวันที่ 17  
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พฤษภาคม 2547 และขณะนี้การประชุมไดหยุดพักเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 โดยจะเริ่ม
ประชุมใหมหลังฤดูมรสุม นอกจากนี้ รัฐบาลพมาไดเร่ิมกระบวนการเจรจากับชนกลุมนอยที่
สําคัญ ไดแก กลุมกะเหรี่ยง (Karen National Union – KNU)  
 อยางไรก็ดี รัฐบาลพมายังไมไดดําเนินการในประเด็นที่ประชาคมระหวางประเทศให
ความสําคัญและเรียกรองมาตลอด ไดแก การปลอยตัวนาง ออง ซาน ซู จี เลขาธิการพรรค NLD 
และการใหพรรค NLD เขารวมในสมัชชาแหงชาติ เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2547 รัฐบาลพมาไดการ
ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลสําคัญทางการเมืองครั้ งสําคัญ  โดยอนุญาตใหพลเอก  ขิ่น  ยุน 
นายกรัฐมนตรีลาออกและแตงตั้งพลโท โซ วิน เลขาธิการ 1 ของ SPDC เปนนายกรัฐมนตรี
แทน และกอนหนานี้ เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2547 ไดมีการปรับคณะรัฐมนตรีในพมา โดยแตงตั้ง
ใหนายทหารสายคุมกําลังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการตางประเทศแทน ในการเปลี่ยนแปลงผูนําของพมาครั้งน้ี รัฐบาลพมายังคงยืนยัน
วาจะยึดม่ันในนโยบายปรองดองแหงชาติและประชาธิปไตยในพมาและเดินหนาในกระบวนการ 
Road map ตอไป โดยจะเปดการประชุมสมัชชาแหงชาติอีกสมัยในเดือนกุมภาพันธ 2548 
 2. สถานการณทางเศรษฐกิจ นับตั้งแตเขายึดอํานาจการปกครองเมื่อป 2531 รัฐบาล
ทหารไดเร่ิมนโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากระบบวางแผนสวนกลาง (centrally 
planned economy) เปนระบบตลาด มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เคยเปนจักรกลสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจเดิม รวมทั้งเปดประเทศเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศและสงเสริมการสงออก 
อยางไรก็ดี ปญหาทางเศรษฐกิจที่ยุงยากซับซอนและสั่งสมมายาวนาน การเมืองที่ขาด
เสถียรภาพ การขาดประสบการณดานการบริหารจัดการ รวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตะวันตก ทําใหการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไมคืบหนา รัฐบาลพมายังคงควบคุม
และแทรกแซงกลไกตลาดอยางเขมขนในป 2546 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของพมามีมูลคา 8.8 พันลานดอลลารสหรัฐ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 99 ดอลลารสหรัฐ/
คน ในป 2547 คาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของพมาอยูที่ประมาณรอยละ 0.7  
 
 เศรษฐกิจการคา  
 1. นักลงทุนตางชาติสามารถเขาไปลงทุนในพมาทั้งในรูปแบบที่ตางชาติเปนเจาของ
100% หรือในรูปของการรวมลงทุน (joint venture) กับนักลงทุนทองถิ่น โดยนักลงทุนตางชาติ
จะตองรวมทุนอยางนอยในอัตรารอยละ 35 ของเงินลงทุนทั้งหมด 
 2. นักลงทุนตางชาติจะตองลงทุนอยางนอย 500,000 ดอลลารสหรัฐ สําหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรม (manufacturing) และ 300,000 ดอลลารสหรัฐ สําหรับธุรกิจบริการ (services) 
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 3. ภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment Law) ของพมา ซึ่ง
อยูภายในการ ควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการการลงทุนของพมา (Myanmar Investment 
Commission – MIC) นักลงทุนสามารถไดรับสิทธิตาง ๆ เชน ไดรับการยกเวนภาษี (tax 
holiday) 3 ป ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 50 จากรายไดที่ไดจากการสงออก 
การชําระภาษีเวินไดสําหรับลูกจางตางชาติไดในอัตราเดียวกับประชาชนชาวพมา  
 4. ธุรกิจตางชาติที่ดําเนินในพมาภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศจะไมถูกยึด
กิจการเปนของพมา (shall not be nationalised) ทั้งน้ี พมาอนุญาตใหจัดสงเงินทุน (capital) 
และผลกําไรสุทธิ (net profit) กลับไปยังประเทศแมได 
 5. นักลงทุนตางชาติสามารถเชาพื้นที่ดําเนินการระยะยาว (long term lease) ไดจาก
รัฐบาลพมา โดยคาเชาพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม (industrial zone) อยูในอัตรา 3 ดอลลารสหรัฐ 
ตอตารางเมตร/ป 
 ความสัมพันธระหวางไทยกับสหภาพพมา  
 1. ดานการทูต ไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับพมาเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 
2491 ไทยและพมามีความสัมพันธที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน  
 2. ดานการเมือง พมามีความสําคัญตอไทยทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันยาวกวาที่ไทยมีกับประเทศเพื่อนบานอ่ืน ๆ (2,401 
กิโลเมตร) กอปรกับปญหาทางการเมืองและชาติพันธุในพมาไดสงผลกระทบตอไทยหลาย
ประการ ไดแก ปญหายาเสพติด ผูหนีภัยการสูรบ (กวา 1 แสนคน) และแรงงานผิดกฎหมาย 
(ประมาณ 1 ลานคน) รวมทั้ง ยังทําใหพมาตองเผชิญกับมาตรการลงโทษ (sanction) จาก
ประชาคมระหวางประเทศ 
 ปจจุบัน ความสัมพันธระหวางไทย – พมาอยูในเกณฑดี ชายแดนมีความสงบ ผูนําทั้ง
สองประเทศไปมาหาสูกันเปนระยะๆ ความรวมมือตางๆ เปนไปดวยดี โดยเฉพาะการ
ปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบแรงงานผิดกฎหมายชาวพมาในไทย การปองกัน
อาชญากรรมขามชาติ  
 3. ดานเศรษฐกิจ   การคา ไทยเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของพมา  
 - มูลคาการคารวม (มกราคม - พฤศจิกายน 2547) 1,712.6 ลานดอลลารสหรัฐ (เพ่ิมขึ้น
จากชวงเดียวกันของป 2546 รอยละ 45.3)  
 - มูลคาการนําเขา 1,158.6 ลานดอลลารสหรัฐ  
 - มูลคาการสงออก 554.0 ลานดอลลารสหรัฐ (ไทยเสียเปรียบดุลการคา 604.5 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (สวนหนึ่งมาจากคาใชจายในการซื้อกาซธรรมชาติจากพมา)  
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 - สินคาสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก ไขมันและนํ้ามันจากพืชและสัตว เคมีภัณฑ 
เหล็ก เหล็กกลา  เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑยาง เปนตน สําหรับสินคาที่ไทยนําเขาจากพมา 
ไดแก ไมซุง ไมแปรรูปและไมอ่ืนๆ สินแรโลหะอ่ืนๆ และเศษโลหะ เหล็กและเหล็กกลา กาซ
ธรรมชาติ ถานหิน และกุงแชแข็ง  
 การคาชายแดน 
 - มูลคาการคาคาชายแดน (มกราคม – กันยายน 2547) รวม 48,372.5 ลานบาท  
 - มูลคาการสงออก 14,216.3 ลานบาท  
 - มูลคานําเขา 34,156.2 ลานบาท ไทยเสียเปรียบดุลการคา 19,940.0 ลานบาท 
(เนื่องจากไทยตองชําระคากาซธรรมชาติแกพมา)  
 การลงทุน 
 ไทยเปนนักลงทุนตางชาติลําดับ 3 ในพมา (รองจากสิงคโปร และสหราชอาณาจักร) ซึ่ง
สวนมากเปนธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ โรงแรมและการทองเที่ยว การแปรรูปและการผลิต 
และประมง  
 กลไกความรวมมือ 
 ไทยและพมามีกลไกความรวมมือในกรอบคณะกรรมาธิการรวมทางการคาไทย-พมา 
(Joint Trade Commission – JTC) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของทั้งสองประเทศเปน
ประธานรวม เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทางการคาระหวางกัน โดยไดประชุม
ครั้งลาสุดคือครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2547 ที่กรุงยางกุง นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือใน
กรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) ซึ่งคืบหนามากในสาขาตาง ๆ 
ไดแก อุตสาหกรรม (กําหนดพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพมาที่เมืองเมียวดี เมาะลําใย และ
พะอัน) พลังงาน (การศึกษาความเปนไปไดในการสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าที่สาละวิน ฮัจจี และ
ตะนาวศรี) และเกษตรกรรม (การจัดทํา Contract Farming) 
 4. ดานสังคมและวัฒนธรรม ไทยและพมามีพรมแดนติดตอกันและประชาชนของทั้งสอง
ประเทศมีความคลายคลึงทางดานวัฒนธรรมและศาสนา ในภาพรวมรัฐบาลไทยและพมาไดลง
นามในความตกลงทางวัฒนธรรมเม่ือ 24 สิงหาคม 2542 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังไดดําเนิน
กิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ โครงการอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในวัดของพมาซึ่ง
กระทรวงการตางประเทศดําเนินติดตอกันมาปนี้เปนปที่ 10 เปนตน 
 ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รัฐบาลไทยไดจัดลําดับพมาใหมีความสําคัญ
ลําดับแรกในโครงการความรวมมือทางวิชาการ ในป 2547 ไทยไดใหทุนการศึกษาและทุน 
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ฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยแกเจาหนาที่พมาแลว 27 คน และจะใหความรวมมือ
ในกรอบอนุภูมิภาคอ่ืน ๆ จํานวน 108 ทุน นอกจากนี้ตั้งแตป 2545 รัฐบาลไทยยังไดเร่ิมใหการ
สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับ
ครูประถมศึกษาจากพมาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรและโภชนาการสําหรับ
เด็กวัยเรียนในประเทศไทย และการสงคณะเจาหนาที่ไทยไปติดตามผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในสหภาพพมา  
 ในดานความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติด เม่ือป 2544 รัฐบาลไทยไดให
ความชวยเหลือแกพมาในโครงการพัฒนาบานยองขาในรัฐฉาน (เขตของวา) ซึ่งดําเนินการโดย
มูลนิธิแมฟาหลวงเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางเลือก (alternative development) โดยนําโครงการ
พัฒนาดอยตุงเปนแบบอยางเพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชนพมาใหเลิกการปลูกฝน 
และมีการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ไดแก การปลูกพืชผล การสรางโรงเรียน โรงพยาบาล 
การสาธารณสุข ฯลฯ (วงเงิน 40 ลานบาท) ปจจุบัน โครงการไดคืบหนาไปมากและขยายจาก
บานยองขาครอบคลุมไปยังเขตวาใตทั้งหมด 
 
 
 การเยือนที่สําคัญ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนินเยือนพมาอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 2-5 มีนาคม 2503  
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินเยือนพมาอยาง
เปนทางการ ระหวางวันที่ 29 กุมภาพันธ- 5 มีนาคม 2531  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนพมา
อยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 21-31 มีนาคม 2529  
 เสด็จพระราชดําเนินเยือนพมาเปนการสวนพระองค 2 ครั้ง  
 - (เมืองเชียงตุง) ระหวางวันที่ 3-4 มีนาคม 2537 
 - ระหวางวันที่ 10-14 มีนาคม 2546  
 การเยือนไทยของผูนําพมา 
 - พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ/นายกรัฐมนตรี
พมา (ตําแหนงขณะนั้น) รวม 2 ครั้ง (เม่ือวันที่ 8-9 มีนาคม 2542 และวันที่ 29 เมษายน 2546) 
 - รองพลเอกอาวุโส หมอง เอ รองประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ ระหวาง
วันที่ 23-25 เมษายน 2545  
 - พลเอก ขิ่น ยุน ในขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการ 1 ของสภาสันติภาพและการพัฒนา
แหงรัฐ ระหวางวันที่ 3-5 กันยายน 2544 และเดินทางมาที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 2 
ครั้ง (วันที่ 7 ตุลาคม 2544 และ 19 พฤษภาคม 2546) 
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 เพ่ือกําหนดจุดที่จะกอสรางสะพานขามแมน้ําสายแหงที่ 2 และทําพิธีวางศิลาฤกษงานกอสราง
สะพาน และในฐานะนายกรัฐมนตรีพมา เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เพ่ือรวมประชุม BIMST-EC 
Summit ที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2547 
 - พลเอก ตูระ ฉวย มาน เสนาธิการทหาร/สมาชิกสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ 
ระหวางวันที่24 – 26 สิงหาคม 2547  
 

6. บทสรุป (Conclusion) 
 สหภาพเมียนมารนั้นยังเปนอีกประเทศหนึ่งมีชองวางทางดานการศึกษาอาจจะเปน
เพราะปจจัยทางดานการเมืองที่ทําใหประเทศตองปดตัวเองขาดการติดตอกับประเทศตาง ๆ  
ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของประชากรอยางไรก็ตามนโยบายของประเทศที่พ่ึงจะ
หันมาใชนโยบายใหม   เปดประเทศใหไดมีโอกาสเขารวมสมาคมสังคมโลกมากขึ้นโดยเฉพาะ
ภายหลังจากที่มีรัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2533   รัฐบาลไดกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน  รวมทั้งการศึกษา   อน่ึงองคการระหวางประเทศเชน 
UNESCO  UN  UNSCEF ตางก็ใหความสําคัญและหาทางชวยเหลือรัฐบาลสหภาพเมียนมาร
เพ่ือสันติสุขของโลกตอไป 
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