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การควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐสภาอเมริกัน ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาผานกฎหมายชื่อ Burmese
Freedom and Democracy Act of 2003 เมือ่ กลางเดือนกรกฎาคม 2546
ภายใต ก ฎหมายดั ง กลา ว รั ฐ บาลอเมริกัน จะดํ าเนิ นการควํ่ าบาตรพมา ทาง
เศรษฐกิจดวยการหามนําเขาสินคาและบริการจากพมา หามเคลื่อนยายรายการในบัญชีเงินฝาก
และทรัพยสนิ ของผูน ําพมาในสหรัฐอเมริกา หามออกวีซาแกผูนําพมาในการเดินทางเขาออกสหรัฐ
อเมริกา และใหผูแทนสหรัฐอเมริกาในสถาบันการเงินระหวางประเทศ ไมวาจะเปนธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารพัฒนาอาเซีย ยับยั้งการจัดสรรเงินใหกูแกรัฐบาลพมา
การธํารงการปกครองระบอบเผด็จการและการคุกคามขบวนการประชาธิปไตย
ภายในประเทศนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่นานาอารยประเทศตอตานรัฐบาลพมา พมาปดประเทศ
ยาวนานถึง 26 ป ตลอดชวงเวลาที่นายพลเนวินยึดกุมอํานาจรัฐ เพิ่งจะแงมประตูในป 2531 และ
จัดใหมีการเลือกตั้งในป 2533 โดยที่พรรค National League for Democracy (NLD) อันมีนาง
อองซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi) เปนผูน าํ ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา 80% แตผูนํา
ฝายทหารขีโ้ กง นอกจากไมยอมใหพรรค NLD และนางอองซาน ซูจี ปกครองประเทศแลว ยังจับ
กุมคุมขังเธออีกดวย
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพพมาออกไปจัดตั้งนอกประเทศ ทั้งในประเทศไทย
ยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา เพื่อตอตานรัฐบาลทหารเผด็จการในพมา มีความพยายาม
ผลักดันใหประเทศมหาอํานาจควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจ ซึ่งประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
Free Burma Coalition เปนขบวนการที่เขมแข็งในสหรัฐอเมริกา มีการรณรงคตอตานบรรษัท
ระหวางประเทศที่เขาไปลงทุนในพมา
Pepsi Cola เปนเปาหมายใหญของการรณรงคตอ ตานพมา Pepsi Cola นอกจาก
ประกอบธุรกิจนําอั
้ ดลมแลว ยังมีธรุ กิจประเภท 'แดกดวน ยัดเร็ว' (Fast Food) ดังเชน Kentucky
Fried Chicken, Pizza Hut และ Taco Bell อีกทัง้ ยังผลิตอาหารขบเคีย้ ว ดังเชน Doritos และ
Lays อีกดวย
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Pepsi Cola เขาไปประกอบธุรกิจรวมทุนกับ Myanmar Golden Star Co. ดวยการ
จัดตัง้ บริษทั Pepsi Cola Products Myanmar ดวยเหตุดงั นี้ Pepsi Cola จึงเปนเปาแหงการโจมตี
จากขบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆทัว่ สหรัฐอเมริกา จนทายทีส่ ดุ Pepsi Cola ตองขาย
หุน ใน Pepsi Cola Products Myanmar ทิง้ ไป
ขบวนการตอตานบริษัทที่คบคากับพมาขยายไปสูวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ตางๆในสหรัฐอเมริกาไมนอยกวา 75 แหง ในชวงตนทศวรรษ 2540 การรณรงคดังกลาวนี้ประสบ
ความสําเร็จระดับหนึ่ง เพราะปรากฏวา บริษัทอเมริกันจํานวนไมนอยพากันถอนธุรกิจออกจาก
พมา อาทิ Amoco, Levi Strauss, Lizz Claiborne, Eddie Bauer, Reebok International และ
Federated Department Stores เปนตน
การตอตานบริษัทที่คบคากับพมาขยายจากมหาวิทยาลัยไปสูการเมืองทองถิ่น
องคกรบริหารสวนทองถิ่นหลายตอหลายเมืองตรากฎขอบังคับหามจัดจางจัดซื้อจากบริษัทที่คบคา
กับพมา บางเมืองมีกฎขอบังคับหามนําเงินทุนขององคกรบริหารสวนทองถิ่นฝากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่คบคากับพมา
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพรณรงคตอตานรัฐบาลเผด็จการพมาอยางไดผล นับตั้ง
แตป 2540 เปนตนมา บรรษัทระหวางประเทศจํานวนไมนอยกวา 56 บรรษัทถอนธุรกิจออกจาก
พมา เพราะผลประโยชนทางธุรกิจในพมามีเพียงนอยนิด และเทียบมิไดกับผลประโยชนในสหรัฐ
อเมริกาและสหภาพยุโรป ในป 2539 มีการควํ่าบาตรการทองเที่ยวในพมา (Tourism Boycott)
กระนัน้ ก็ตาม บริษัทนําเที่ยวจํานวนไมนอยยังคงมีธรุ กรรมในพมา
ในขณะที่สหภาพยุโรปควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจ รัฐบาลอเมริกันยับยั้งชั่งใจ
ทีจ่ ะใชมาตรการนี้ ตราบจนกระทั่งผูนํารัฐบาลพมาปราบปรามและกวาดลางผูนํา NLD และจับกุม
คุมขังนางอองซาน ซูจี นับตัง้ แตปลายเดือนพฤษภาคม 2546 เปนตนมา ฟางเสนสุดทายก็ขาดผึง
และแลวกระบวนการตรากฎหมายเพื่อควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจในรัฐสภาอเมริกันก็เริ่มตนขึ้น
จนไดรับความเห็นชอบในทายที่สุด
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ค วามสั น ทั ด ในการใช ม าตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิ จ
(Economic Sanction) กรณีสาคั
ํ ญไดแก การใชมาตรการนี้เลนงานคิวบา ลิเบีย และอิรกั แตการ
ใชมาตรการการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจเลนงานผูนําเผด็จการมักจะไรประสิทธิผล การณปรากฏ
วา ประชาชนในประเทศเหลานี้ตองรับทุกขเข็ญจากการถูกควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ โดยที่ผูนําเผด็จ
การสามารถยึดกุมอํานาจเผด็จการสืบตอมา ประชาชนมิไดรับรูวา ความทุกขเข็ญเกิดจากความ
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บกพรองของระบอบการเมืองการปกครอง หากแตรับรูวา การกระทําของประเทศมหาอํานาจ
ตางหากที่สรางภาวะทุกขเข็ญแกประชาชน
พมามีความสัมพันธทางการคากับสหรัฐอเมริกาไมมาก ในป 2545 พมาขาย
สินคาออกใหสหรัฐอเมริกาเพียง 356.4 ลานดอลลารอเมริกัน สวนใหญเปนสิ่งทอและเสื้อผา
การคาชายแดนระหวางพมากับไทยคาดวามีมากกวาการคาระหวางพมากับสหรัฐอเมริกากวา
เทาตัว หากสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร และไทยไมรวมกับสหรัฐอเมริกาในการควํ่าบาตร
พมา มาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะพิสูจนใหเห็นวาไรประสิทธิผล
อีกครั้งหนึ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการเลนบท 'พีเ่ อื้อย' แหงอาเซียบูรพา ทัง้ ในการ
ดํ าเนินนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศและการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใน
อาเซียบูรพา ไมมีเหตุที่จะเชื่อวา สาธารณรัฐประชาชนจีนจะรวมควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจ
ทัง้ มิใชวิธีคิดของผูนําจีนอีกดวย
สิงคโปรมีผลประโยชนทั้งดานการคาและการลงทุนในพมาเปนอันมาก ประกอบ
กั บ สิ งคโปรยังไมฟนคืนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่ ไมมีเหตุที่จะคาดหวังวา
สิงคโปรจะทุบหมอขาวของตนเอง เวนแตสิงคโปรจะถูกยื่นคําขาดใหเลือกระหวางสหรัฐอเมริกากับ
พมา
ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะไมดําเนินนโยบายการตางประเทศในลักษณะเผชิญหนา
กับประเทศเพือ่ นบาน มิไยตองกลาวถึงผลประโยชนทางธุรกิจของผูนําไทยในพมา แตการไมรวม
สังฆกรรมในการควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจอาจมีผลตอความยืดเยื้อในการเจรจาขอตกลงการคา
เสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
การควํ่าบาตรพมาทางเศรษฐกิจซึ่งนําโดยสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา แมจะ
สรางความออนเปลี้ยแกระบบเศรษฐกิจพมา แตผลกระทบไมรุนแรงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ประเทศเพือ่ นบานในอาเซียบูรพายังคงคบคาสมาคมกับพมา
ในประวัติศาสตรโลก ไมเคยปรากฏวา การควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจจะสามารถ
ทํ าลายอํ านาจและระบอบเผด็จการ ความเขมแข็งของพลังประชาธิปไตยตางหากที่สามารถ
โคนลมระบอบเผด็จการได

