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ABSTRACT

This Independent Study is a qualitative research and the objective of this
study is to analyze the policies of Thai Government towards the conflict between the
Burmese minority groups and the Burmese Government.
The scope of the analysis was foreign policies of Chuan Leekpai 2
administration which was in power during 1997-2000 and Thaksin Shinawatra
administration which was in power during 2001-2006. The population of interviews
of this study consists of Burmese ethnic minority rebels’ officers, the minorities’
activists and Thai officers in national security field all together 15 persons.
The findings are as follows:
1. Chuan 2 administration advocated the ASEAN’s "Constructive-Flexible
Engagement” which tried to promote democracy and human rights protection in
Myanmar including ethnic minorities’ autonomy rather than economic cooperation
while Thaksin administration adopted the business-economic profit oriented
“Forward-Looking” policy for Myanmar rather than human rights protection and
democracy.
2. For the internal conflict of Myanmar, Chuan 2 administration pressed
Burmese SPDC to give up dictatorship and establish democratic federation while
Thaksin administration tried to mediate Burmese internal conflict by “Bangkok
Process” conference for step by step compromise in order to promote regional
economic cooperation such as ACD and ACMECS.
3. In the critical contrast, Chuan 2 administration decided to crackdown on
ceasefire United Wa State Army’s drug facilities inside Myanmar by Thai army while
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Burmese SPDC decided to attack non-ceasefire Shan State Army-South bases from
Thai territory and those incidents developed to border disputes in 2001-2002 just after
the change to Thaksin administration. Thaksin administration cancelled the drastic
reaction against UWSA drug production and made a distance to Burmese minority
rebels to appease Burmese SPDC. However, SPDC finally arrested planned
representatives of the “Tripartite Dialogue”. Thaksin administration lost contact for
political dialogue with SPDC and ended up by Thai military Coup d’Etat in
September 2006. Thai policies for Myanmar by Chuan and Thaksin administrations
had been succeeded by political heir parties respectively.

vi

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

บทบาทของรัฐบาลไทยในกระบวนการสรางสันติภาพ
ของพมา

ผูเขียน

นายคาซึฮิโร อุคาวา

ปริญญา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ

รองศาสตราจารย ดร.โกสุมภ สายจันทร

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้เปนการวิจยั เชิงคุณภาพและมีวตั ถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
วิเคราะหนโยบายรัฐบาลไทยที่มีตอความขัดแยงระหวางชนกลุมนอยในพมาและรัฐบาลพมา
ขอบเขตการวิเคราะหคือนโยบายการตางประเทศของรัฐบาลชวนหลีกภัย 2ซึ่งอยูในอํานาจ
ในชวง 1997-2000 และ รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณชินวัตรซึ่งอยูในอํานาจในชวง 2001-2006 ประชากร
ของการสัมภาษณในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย นายทหารกองกําลังชนกลุมนอยในพมา นัก
เคลื่อนไหวชนกลุมนอยในพมา และ เจาหนาที่ไทยฝายความมั่นคงของชาติรวมทั้งหมด15 คน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. รั ฐ บาลชวน 2 สนั บ สนุ น "นโยบายความสั ม พั น ธ ส ร า งสรรค -คล อ งตั ว ยื ด หยุ น
(Constructive-Flexible Engagement)"ของอาเซียน ซึ่งพยายามที่จะสงเสริมประชาธิปไตยและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในพมารวมถึงการปกดรองตนเองของชนกลุมนอยมากกวาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในขณะที่รัฐบาลทักษิณมีนโยบาย"มองไปขางหนา (Forward-Looking)"สําหรับประเทศ
พม า ที่ มุ ง เน น ผลประโยชน ท างธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ มากกว า การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ประชาธิปไตย
2. สําหรับความขัดแยงภายในพมา รัฐบาลชวน 2 กดดันรัฐบาลSPDCของพมาใหยกเลิก
การปกครองแบบเผด็จการและสรางประชาธิปไตยในขณะที่รัฐบาลทักษิณพยายามไกลเกลี่ยความ
ขัดแยงภายในพมาโดย ประชุม"กระบวนการกรุงเทพฯ (Bangkok Process)"เพื่อการปรองดองแต
ละขั้นตอนโดยมีวัตถุประสงคสงที่จะเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเชน ACD
และ ACMECS
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3. นโยบายที่ตรงกันขามที่สําคัญไดแก รัฐบาลชวน 2 ไดตัดสินใจที่จะปราบปรามโรงงาน
และอุปกรณผลิตยาเสพติดอยูภายในพมาของ United Wa State Army ที่สงบศึกกับกองทัพพมาโดย
กองทัพไทย ในขณะที่ รัฐบาล SPDC ของพมาตัดสินใจที่จะโจมตีฐานทหาร Shan State ArmySouth ที่ไมไดสงบศึกกับกองทัพพมาจากดินแดนไทยและเหตุการณเหลานั้นพัฒนาไปสูขอพิพาท
ชายแดนใน 2001-2002 ในชวงที่ทักษิณเพิ่งตั้งรัฐบาลใหม รัฐบาลทักษิณยกเลิกปฏิกิริยารุนแรงตอ
การผลิตยาเสพติดโดย UWSA และไมมีความสัมพันธใกลชิดกับกองกําลังชนกลุมนอยพมาเพื่อเอา
ใจรัฐบาลSPDC ของพมา อยางไรก็ตามรัฐบาลSPDCจับกุมตัวแทนเจรจาตามแผนของ"การสนทนา
ไตรภาคี (Tripartite Dialogue)"ในที่สุด รัฐบาลทักษิณขาดการติดตอสําหรับการเจรจาทางการเมือง
กับรัฐบาล SPDC และสิ้นสุดโดยรัฐประหารโดยทหารไทยในเดือนกันยายน ป2006 ทั้งนี้ นโยบาย
ไทยตอพมาโดยรัฐบาลชวน และรัฐบาลทักษิณ ไดรับการสืบทอดโดยทายาททางการเมืองของแต
ละฝาย

