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อาคารเปโตรนาส ตึกแฝดสูงติดอันดับโลก สมคำกลาวที่วา 
“มาเลเซีย โบเละห” หรือ มาเลเซียทำได! 

นาฏศิลปของเมียนมารในงานรื่นเริง 



เมียนมาร ประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานคูกับพระพุทธศาสนา 
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ประวัติศาสตร 
และตำนาน 
 
เมียนมาร มีกลุมคนเขามาอาศัยอยูในบริเวณน้ีมาแลวมากกวา 11,000 ป 
แตพบหลักฐานการตั ้งถิ ่นฐานถาวรในชวงยุคสำริดและยุคหิน ใน 
แถบลุมแมน้ำอิรวดี และพบการสถาปนาเปนอาณาจักรในเมียนมาร
ครั้งแรก เมื่อ 3,000 ปกอนคริสตกาล  

ชนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในแถบลุมแมน้ำอิรวดีและชายฝง
เทือกเขาตะนาวศรี อยูมาจนถึงปจจุบันก็คือ ชนชาติมอญ มีอาณาจักร
สุวรรณภูมิที่เรืองอำนาจในสมัยเมื่อประมาณ 300 ปกอนคริสตกาล 
หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 2 เปนอาณาจักรท่ีไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนา
จากชมพูทวีปหรืออินเดีย ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช อาณาจักร

สุวรรณภูมิเจริญรุงเรืองอยางมาก เปนแหลงอารยธรรมที่เขมแข็งใน
ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนท่ีชนชาติพยู หรือชาวพมาจะเขามา
เผยแพรอิทธิพล ตั้งเปนอาณาจักรศรีเกษตรเมื่อประมาณคริสตศตวรรษ 

ที่ 5 เปนอาณาจักรโบราณของเมียนมาร กอนที่จะเขาสูยุคอาณาจักร

พุกาม อันเปนยุคของประวัติศาสตรชาติเมียนมารในเวลาตอมา  
 

l ยุคอาณาจักรศรีเกษตร 
ชาวพยู เปนกลุมคนที่เขามาสรางอาณาจักรโบราณแหงแรกของ

ประวัติศาสตรเมียนมาร สันนิษฐานวา ชาวพยูยายถิ่นฐานมาจากทิเบต 
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ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 5 โดยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายในทางตอนกลาง
ของเมียนมาร และตั้งราชธานีอยางเปนทางการแหงแรกอยูที่ นครศรี-

เกษตร ที่แปลวา นครแหงความงาม ความวิเศษ 

หลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันการมีอยูของอาณาจักรโบราณ
แหงนี้ คือ บันทึกของจีน ที่ระบุวา ชาวพยูเคยสงทูตและเครื่องใช 
เครื่องดนตรีไปยังราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศถัง ชาวพยูมีวิถีชีวิตที่

รับอิทธิพลมาจากอินเดียเปนสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 

ทำการเกษตร เชน การปลูกขาวเจา  
เมืองศรีเกษตรมีพระสถปูท่ีสำคัญสามแหง ไดแก พระสถูปพญามา 

พระสถูปพญาคยี และพระสถูปบอวบอวคยี อยูภายนอกกำแพงเมือง
ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศใตตามลำดับ พระสถูป 

พุกาม อาณาจักรแหงแรกของเมียนมาร 
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ที่ยังคงสภาพดีที่สุด คือ พระสถูป
บอวบอวคยี พบโบราณวัตถุใน 
พระสถูปหลายอยาง ทั้งพระพุทธ-
รูป เทวรูปที ่ทำดวยทองคำ เง ิน 
ตะกั่ว รวมไปถึงงานแกะสลักตางๆ 
เปนตน 

นอกจากนี้ โบราณสถานที่ยัง
หลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน อยู ที ่
เมืองฮามาวซา เชื่อกันวาเมืองนี้เปน
เมืองหลวงเกาของชาวพยู มีการ 
คนพบกำแพงเมืองที ่มีโครงสราง
ขนาดใหญ บางก็วาใหญกวากำแพง 
เมืองพุกาม ใชอิฐกอนใหญในการ
กอสร าง มีท ั ้งคูเม ืองชั ้นในและ 
ชั้นนอก 

อาณาจักรศรีเกษตรของชาว 

พยูเสื่อมสลายไปเมื่อคริสตศตวรรษ
ที่ 9 จากการรุกรานของอาณาจักรนานเจา ชาวพยูถูกจับไปเปนเชลย 
จึงหลงเหลือชาวพยูในตอนกลางของพมานอยมาก และกลมกลืนไปกับ

ชาวพมาที่ไดเขามาแทนที่ดวยอาณาจักรพุกามในที่สุด  

 

l ยุคอาณาจักรพุกาม 
พุกามถือเปนอาณาจักรแรกของชาวพมา (The First Myanmar 

Empire) เริ่มกอรางสรางเมืองเมื่อคริสตศตวรรษที ่ 11 เปนสมัยที่พมา 

พระสถูปบอวบอวคยีในเมืองศรีเกษตร 
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พระพุทธรูปในศิลปะแบบพมา 
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มีความรุงเรืองมาก โดยเฉพาะในสมัยพระเจาอโนรธา หรือพระเจาอโน-
รธามังชอ ในระหวางที่พระองคทรงครองราชย 33 ปนั้น พระองคทรง
เปนผูรวมพมาเปนปกแผนเดียวกัน และแผพระราชอำนาจไปยังดินแดน
ตางๆ อยางกวางขวาง มีอำนาจเหนือชนกลุมตางๆ ในละแวกนี้ ทั้ง
พมาแท ยะไขเหนือ และมอญ อีกทั ้งสามารถตานทานอาณาจักร 
ขางเคียงอยางไทใหญ ไมใหเขามารุกรานพุกามได  

นอกจากพระปรีชาสามารถดานการปองกันอาณาจักรแลว ดาน
การบำรุงพระพุทธศาสนายังเปนที่โดดเดนและเปนผูสรางความรุงเรือง
ของศาสนาพุทธใหประจักษทั่วเมียนมารในปจจุบัน ทั้งการสรางหมู 
พระเจดียนับรอยนับพันองค ซึ่งรวมถึงเจดียชเวดากองดวย อีกทั้งยังได
ใหความชวยเหลือเมืองลังกาในการบูรณะศาสนสถาน การชำระ 
พระไตรปฎก ดวยการสงพระเถระช้ันผูใหญ ตนฉบับพระไตรปฎก และ
ชางเผือก 1 เชือกไปยังลังกา พระเจาอโนรธาจึงถือเปนพระปฐมกษัตริย
ที่เปนวีรกษัตริย องคมหาราชแหงราชวงศพุกาม ที่ไดรับการยกยอง
อยางมากในประวัติศาสตรพมา  

ภายหลังสมัยพระเจาอโนรธา อาณาจักรพุกามมีกษัตริยปกครอง

ตอมาอีก 11 พระองค ไดแก พระเจามานลูลาน (สอวลู) พระเจากยัน-
สิทธา (พระเจาครรชิต) พระเจาอลองคะสิทธุ (พระเจาอลังสิทธูหรือ 

อลังกจอสู) พระเจามินซินซอว พระเจานราธู (พระเจานรสุ) พระเจา 

นราเธียรหกะ (พระเจานรสิงห) พระเจานราปฏิสิทธู พระเจาหะติ-
โลมินโล (พระเจาตางมยา) พระเจากะยอชะวา พระเจาอุชานะ พระเจา
นรธิหบดี (พระเจานราสีหปติ) 

กษัตร ิย ผู ปกครองอาณาจักรพุกามทุกพระองค ลวนเปน

ศาสนูปถัมภกในพุทธศาสนา มีการสรางวัดวาอาราม โบสถ วิหาร โดย
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เฉพาะหมูพระเจดีย ดังปรากฏวาพุกาม 
ไดชื ่อวาเปน “เมืองแหงทะเลเจดีย” 
หรือ “ดินแดนแหงเจดียสี ่พ ันองค” 
อาณาจักรพุกามเร่ิมเส่ือมลงเม่ือไทใหญ
ไดบุกโจมตีและยึดครองพุกาม ทำให
พุกามกลายเปนเมืองราง ชาวไทใหญ
จึงเขามามีอำนาจในพุกาม  

 

l ยุคอาณาจักรตองอู 
อาณาจักรตองอู เปนอาณาจักรแหงที่สองของชาวพมา (The 

Second Myanmar Empire) เริ่มตนในคริสตศตวรรษที่ 15 หลังจากที่
อาณาจักรพุกามเสียแกพวกมองโกลแลว ชาวพมาบางสวนไดอพยพมา
ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนใตของพมา ระหวางแมน้ำอิรวดีกับสาละวิน  
ผูกอตั้งราชวงศตองอู คือ พระเจามังกินโย เดิมเมืองหลวงแหงแรกคือ 

ตองอูตามชื่อราชวงศ ภายหลังในสมัยพระเจาตะเบงชเวตี้ขึ้นครองราชย 
ไดยายเมืองหลวงไปที่กรุงหงสาวดี  

สมัยพระเจามังกินโย (มินกินโย หรือ มิงยินยอ) ถือเปนกษัตริย

พระองคแรกของชาวพมา แมวากอนหนานี ้จะมีกษัตริยที ่ปกครอง

อาณาจักรตองอูมากอน แตพระเจามังกินโยถือเปนกษัตริยแหงราชวงศ
ตองอูองคแรกที ่มีพระปรีชาสามารถในการสรางความเขมแข็งแก
อาณาจักรได โดยพระองคครองราชยตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี 

ที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา 

 สมัยพระเจาตะเบงชเวตี ้พระโอรสในพระเจามังกินโย เปนสมัย
ที่สามารถรวบรวมพมาไดเปนปกแผน ทรงยึดกรุงหงสาวดีจากพวก

เจงกิสขาน แหงมองโกล 
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มอญมาเปนเมืองหลวงของอาณาจักรตองอูได นอกจากนี้ยังตีเอาเมือง
แปร เมืองเมาะตะมะ เมืองยะไขจากพวกมอญ และมีพระดำริท่ีจะขยาย
อาณาจักรมาถึงกรุงศรีอยุธยาดวย แตถูกลอบปลงพระชนมเสียกอน  

ตอมาในสมัยพระเจาบุเรงนอง ไดรับการยกยองวาเปนพระมหา
กษัตริยที่มีพระปรีชามากโดยเฉพาะทรงเปนยอดจอมทัพพมา ในสมัย
ของพระองคถือไดวาเปนชวงเวลาที ่อาณาจักรตองอูรุ งเรืองสูงสุด  
ทรงขยายอำนาจเหนือดินแดนไดกวางไกลที่สุด สามารถยึดครองทั้งกรุง
อ ังวะ มณีป ุระ ฉาน ลานนา ลานชาง รวมทั ้งกร ุงศร ีอย ุธยา  

บุเรงนอง เจาของฉายา “ผูชนะสิบทิศ” 

นวนิยายอิงประวัต ิศาสตรของไทย ผู ชนะ 

สิบทิศ ประพันธโดย ยาขอบ มีการตีพิมพครั้ง

แรกในหนังสือพิมพรายวันเมื ่อป ค.ศ. 1931  

ยาขอบนำเคาโครงเรื่องมาจากพงศาวดารที่ได

กลาวถึง พระเจาบุเรงนองแหงราชวงศตองอู 

สวนชื่อ “ผูชนะสิบทิศ” มาจากคำที่

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงยกให

พระเจาบุเรงนองเปน “The Conqueror of Ten 

Directions”  

เร ื ่องยอของ ผู ชนะสิบทิศ มีอยู ว า  

พระเจาบุเรงนอง หรือ “จะเด็ด” เปนบุตร

สามัญชนที่มารดาไดเปนแมนมเลี้ยงพระราชโอรส พระราชธิดาของกษัตริยตองอู 

ทำใหจะเด็ดผูกพันกับพระราชธิดา นามวา จันทรา จนเกิดเปนความรัก จะเด็ด

ยังเปนผูมีความสามารถในการสูรบ สามารถรบชนะยึดครองเมืองตางๆ ไดทุก

ทิศทาง ในการออกเดินทางไปรบทัพจับศึกนั้น จะเด็ดพบรักกับหญิงสาวอีกคน
หนึ่ง คือ ธิดาเจาเมืองแปร ชื่อ กุสุมา จนกลายเปนโศกนาฏกรรมความรักของ
กษัตริยผูยิ่งใหญแหงราชวงศตองอู 
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นับแต ป  ค .ศ . 1563 เก ิดสงคราม 
ชางเผือก อันมีชนวนมาจากที่พระเจา 
บุเรงนองทรงขอชางเผือก แตสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิทรงปฏิเสธ สุดทาย
พระมหาจักรพรรดิทรงเจรจาสงบศึก 
ยอมเสียชางเผือก 4 เชือก พรอมทั้งสง
พระนเรศวร พระราชโอรสมาเปนองค
ประกันที่หงสาวดี ในที่สุดพระเจาบุเรง-
นองสามารถเขาตีกรุงศรีอยุธยาได 
ในเหตุการณเส ียกร ุงคร ั ้งแรกในป  
ค.ศ. 1569 กอนที่สมเด็จพระนเรศวร 
จะประกาศเอกราชใน 15 ปตอมา 
ภายหลังพระเจาบุเรงนองสิ้นพระชนม 
อาณาจักรตองอูก็ไมสามารถคงความ
ยิ่งใหญดังเดิมได แมผูที่ครองราชยสืบ

ตอจากพระเจาบุเรงนอง คือ พระเจา

นันทบุเรงจะมุงมั่นเชนพระบิดา แตตองเผชิญกับการแยงชิงอำนาจ 
ในราชวงศ และการพยายามแยกตัวเปนเอกราชในหลายหัวเมือง รวม
ถึงกรุงศรีอยุธยา ภายใตการนำของสมเด็จพระนเรศวรดวย  

หลังจากสิ้นสุดอำนาจของพระเจานันทบุเรง อาณาจักรตองอู 

เกิดความวุ นวายอยางมาก หัวเมืองตางๆ แยกตัวกระจัดกระจาย 
สถานภาพของการเปนศูนยกลางอำนาจของราชวงศตองอูเริ่มสั่นคลอน 
พระมหากษัตริยของตองอูองคตอมาจึงมาจากเจาเมืองอังวะ ซึ่งเปน
พระญาติของพระเจานันทบุเรง มีพระนามวา พระมหาธรรมราชาธิบดี 

อนุสาวรียพระเจาบุเรงนอง กษัตริยนักรบ 
ของเมียนมาร 
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พระราชโอรสของนะยองราม พระอนุชาของพระเจานันทบุเรง พระมหา
ธรรมราชาสามารถรวบรวมพมาใหเปนปกแผนไดในระดับหนึ่งเทานั้น 
แตก็ไมสามารถกลับไปยิ่งใหญเหมือนในสมัยพระเจาบุเรงนองได 

อาณาจักรตองอูมีกษัตริยรวมทั้งสิ้น 14 พระองค ไดแก พระเจา
มังกินโย พระเจาตะเบงชเวตี้ พระเจาบุเรงนอง พระเจานันทบุเรง  
พระมหาธรรมราชา พระเจามังรายทิพพา พระเจาธาลุน พระเจา
พินทะเล พระเจาพยี พระเจานราวาระ พระเจามังรายกยอดิน พระเจา
สานี พระเจาทานินกันเว และพระมหาธรรมราชาธิบดี  

ในที่สุดอาณาจักรตองอูสิ้นสุดลง เพราะกษัตริยในยุคหลังของ
ราชวงศออนแอ ไมสามารถควบคุมเมืองตางๆ ใหอยูภายใตพระราช-
อำนาจได และตางพากันกอกบฏ เกิดความวุนวายในราชสำนัก โดย
เฉพาะเมื่อมีการยายเมืองหลวงจากตองอูไปที่กรุงอังวะ ในขณะเดียวกัน
ฝายมอญไดเขายึดกรุงหงสาวดี ทำใหอาณาจักรตองอูสิ้นความเปน
อาณาจักรของพมาในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 

 

l ยุคอาณาจักรคองบอง  
อาณาจักรคองบอง ถือเปนอาณาจักรแหงที่สามของชาวพมา 

(The Third Myanmar Empire) ตอจากอาณาจักรตองอู และเปน

อาณาจักรสุดทาย กอนที่พมาจะตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ประวัติ- 

ศาสตรสมัยนี้จึงรุงเรืองในตอนตนรัชกาลของพระเจาอลองพญาเทานั้น 
ตอมาอาณาจักรคองบองก็ตองรับศึกหนักจากการรุกคืบเขามาของ 
ชาติตะวันตก และพยายามตานทานเพื่อรักษาอำนาจของราชวงศไว
อยางยากลำบาก จนตองยอมแพแกอังกฤษในที่สุด 
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ไทย--ในมุมมองของเมียนมาร 

ในการเรียนรู ประวัติศาสตรชาติไทย ในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธาน ี 

เมียนมารถือเปนชาติท่ีมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตรยุคน้ัน จากการเปนชาติท่ี

เขามารุกรานจนทำใหไทยตองเสียกรุงไปถึงสองครั้งคือ ในสมัยพระเจาบุเรงนอง

และสมัยพระเจามังระ โอรสของพระเจาอลองพญา ที่กลาวถึงการเผากรุงศรี- 

อยุธยา นำทองไปบูรณะเจดียชเวดากอง สรางความเคียดแคนตอพมาในหมู 

คนไทยบางกลุม ท่ีมักจะอางเหตุการณดังกลาวเพ่ือสรางความรูสึกชาตินิยมในหมู

คนไทยดวยกันเอง 

 จากนวนิยาย บทละคร และบทภาพยนตรอิงประวัติศาสตรของไทย ท่ีมัก

กลาวถึงเมียนมารในแงรายจากเหตุการณทางประวัติศาสตรมาโดยตลอด สำหรับ 

ชาวเมียนมารไมไดรูสึกเปนปฏิปกษกับคนไทยอยางท่ีคนไทยบางกลุมรูสึก กลาวคือ 

ไมไดมีเรื่องที่ตองมาเคียดแคนกันแลว แมเมียนมารจะใหการยกยองพระเจา 

บุเรงนองและพระเจาอลองพญาเปนมหาราชของชาติ แตก็มิไดเกลียดชังหรือดูถกู

ไทยในการเปนชาติผูแพในอดีตแตอยางใด 

ประวัติศาสตรการสรางชาตินิยมของเมียนมาร มองไปไกลกวาการแขงขัน

และตอสูกับชาติไทย แตเปนอังกฤษและอินเดียในสมัยท่ีตองตกเปนอาณานิคมของ

อังกฤษ ท่ีทำใหเมียนมารรูสึกนอยเน้ือต่ำใจมากท่ีสุดในประวัติศาสตรชาติเมียนมาร 

นับตองทำสงครามกับอังกฤษถึง 3 คร้ัง และแพทุกคร้ัง จนตองยินยอมมอบอำนาจ

ใหแกชาติตะวันตก ที่เขามาทำการเปลี่ยนแปลงเมียนมาร นับตั้งแตการยกเลิก

ระบอบกษัตริย นโยบายการปกครองที่ไดสรางปญหาใหแกเมียนมารมาจนถึง
ปจจุบันในเร่ืองของชนกลุมนอย ไทยจึงเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความสัมพันธอันดี
กับเมียนมารมาโดยตลอด ไมไดถูกสรางความรูสึกเปนศัตรูเหมือนกับที่ตำรา
ประวัติศาสตรไทยเขียนไว 



23คัทลียา  เหลี่ยมดี  *  

พระเจาอลองพญา เดิมชื ่อ อองไจยะ แปลวา ชัยชนะ ทรง 
เริ่มตนจากการเปนผูนำตอสูกับชาวมอญ จนสามารถสถาปนาตนเอง
เปนมหาอุปราช สามารถรวบรวมพมาตอนบนทั้งหมด รวมทั้งพวก 
ไทใหญดวย ทรงตั้งเมืองชโบเปนราชธานีแรกของคองบอง ตอมาเมื่อยึด
กรุงอังวะได ก็ถือเอากรุงอังวะเปนเมืองหลวง และเมื่อยึดกรุงหงสาวดี
จากพวกมอญมาได จึงสถาปนาตนเองขึ ้นเปนพระมหากษัตริย  
พระนามวา พระเจาอลองพญา แหงราชวงศคองบอง ต้ังราชธานีแหงใหม
ชื่อ ยางกุง จากเดิมที่ชื่อเมืองตะเกิง เปนเมืองทาที่อยูใกลกรุงหงสาวดี 
ซึ่งอาณาจักรคองบองไดกลายเปนอาณาจักรของชาวพมาที่เขมแข็ง 
อีกครั้งในตอนตนราชวงศนี้ 

สมัยพระเจาอลองพญา ตรงกับรัชสมัยของพระเจาอยูหัวบรมโกศ
แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเกิดเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรชาติไทย 
กอนเหตุการณเสียกรุงครั ้งที ่สอง พระเจาอลองพญามีแผนเขาตี 

เมืองพุกามกลายเปนที่เลี้ยงสัตวของชาวบาน 
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กรุงศรีอยุธยา โดยมีหลายมูลเหตุที่นักประวัติศาสตรสันนิษฐาน เชน 
บางก็วาไมพอใจที่กรุงศรีอยุธยาใหความชวยเหลือพวกมอญที่หลบหนี
พมามา บางก็วาพระเจาอลองพญาอยากมีชื ่อเสียงเหมือนพระเจา 
บุเรงนองในสมัยราชวงศตองอู บางก็วาพระเจาอลองพญาทรงเชื่อวา
พระองคเองเปนพระโพธิสัตวกลับชาติมาเกิด ตองขยายอาณาจักรเพื่อ
เผยแผพระพุทธศาสนา กอนที่จะสามารถยึดกรุงศรีอยุธยาได พระเจา 
อลองพญาทรงเริ่มยกทัพเขายึดเมืองตางๆ ตั้งแตเมืองเมาะตะมะ ทวาย 
ตะนาวศรี กุยบุรี ปราณบุรี เพชรบุรี แตยังมิทันจะยึดกรุงศรีอยุธยาได
สำเร็จก็สิ้นพระชนมดวยไขทรพิษเสียกอน พระเจามังระ หรือ สินพยูชิน 
พระราชโอรสองคที่สองจึงไดสืบทอดเจตนารมณพระราชบิดา สามารถ
เขาตีกรุงศรีอยุธยาไดสำเร็จ ในป ค.ศ. 1767 ตรงกับสมัยพระเจา 
เอกทัศนแหงราชวงศบานพลูหลวง  

กอนหนาพระเจามังระครองราชยนั ้นยังมี พระเจามังลอก  

ดานเจดียสามองคเปนเสนทางที่พมาใชยกทัพเขามาในสยามบอยครั้งที่สุด 
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พระราชโอรสองคโตของพระเจาอลองพญา แตสิ้นพระชนมหลังครอง
ราชยได 3 ปเทานั้น ภายหลังสิ้นพระเจามังระแลว ก็มีกษัตริยที่ขึ้น
ครองราชยตอมา ไดแก พระเจาจิงจากู พระเจาปางสา และพระเจาปดุง 
หรือ โบดอวพญา อันเปนรัชสมัยที่ความขัดแยงกับอังกฤษเริ่มตนขึ้น 

พระเจาปดุง เปนพระราชโอรสในพระเจาอลองพญา ครองราชย
ยาวนานที่สุดถึง 37 ป ทรงเคยพยายามรุกรานสยามอีกครั้งในสมัย

สงครามอังกฤษกับพมาสามครั้ง 

l ครั ้งที ่ 1 ค.ศ. 1824 สมัยพระเจา

พะคยีดอว อังกฤษตองการตลาดเพ่ือการคาตาม

แนวพรมแดนที่ติดกับบริติชอินเดีย ผลคือพมา

ตองทำสนธิสัญญาสงบศึกยันดาโบ ทำให

อังกฤษไดดินแดนของพมาตอนใตตั้งแต ยะไข 

ตะนาวศร ี และสิทธิในการควบคุมเสนทาง 

เดินเรือไปมลาย ู

l คร้ังท่ี 2 ค.ศ. 1852 หรือท่ีเรียกกันวา 

สงครามดัลฮาซี สมัยพระเจาปะกันมิน เกิดจาก

อังกฤษ นำโดยขาหลวงใหญแหงบริติชอินเดีย 

ลอรด ดัลฮาซี ตองการไดเมืองทาท่ียางกุงท่ีเร่ิม

คึกคักหลังจากอังกฤษชนะจีนในสงครามฝน 

และตองการยึดพมาไวทั้งหมด สงครามไดยุติลงเมื่อพระเจามินดงสามารถยึด

อำนาจมาจากพระเจาปะกันมินและเจรจาสงบศึกสำเร็จ แตอังกฤษสามารถยึด

เมืองอิรวดีและหงสาวดีไปได  

l ครั้งที ่ 3 ค.ศ. 1885 สมัยพระเจาธีบอ ทรงดำเนินนโยบายดึงฝรั่งเศส 

เขามารับมือกับอังกฤษ แตไมสำเร็จ สงครามคร้ังน้ีพมาจึงเปนฝายแพ อังกฤษได
บังคับใหพระเจาธีบอสละราชสมบัติ นับเปนจุดส้ินสุดของราชวงศและอาณาจักร
คองบองนับแตน้ันมา 
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รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรในชื่อ “สงครามเกาทัพ” แตไมสำเร็จ 
และตองพบกับศึกอันหนักย่ิงกวาคือ ภายหลังทรงนำทัพเขายึดอาณาจักร
ยะไข (อาระกัน) มาได จนเปนเหตุใหพมามีเขตแดนขนานกับแควน
เบงกอลของอังกฤษ เมื่อชาวยะไขลุกฮือขึ้นตอตานพมา แตเพลี่ยงพล้ำ
จนตองหนีเขาไปในเขตของอังกฤษ ทำใหอังกฤษเริ่มเห็นวาทาทีของ
พมาเชนนั้นมีลักษณะเดียวกับการรุกรานแบบจักรวรรดินิยม อังกฤษจึง
เริ ่มมองวาพมาเปนภัยตออังกฤษ และเห็นวานาจะสามารถใชพมา 
ใหเปนประโยชนในการตอสูกับฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตนี้ อังกฤษจึงเริ่มสงทูตมาเจรจาฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับ
พมาในนามบริษัทอีสตอินเดีย ชักชวนใหพมาปดเมืองทาเพื่อไมให
ฝรั่งเศสเขามาได และขอใหพมายอมรับสนธิสัญญาการคา รวมถึง
พยายามสรางมิตรไมตรี การเขามาเจรจาในครั้งนี้ แมอังกฤษจะไม
ประสบความสำเร็จในเบื้องตน ความขัดแยงก็ยังมิไดเกิดขึ้นแตอยางใด 

สิ่งที่ทำใหพมากับอังกฤษตองผิดใจกันในเวลาตอมาคือ กรณี
ผูนำกบฏเมืองยะไขที่ชื่อ ชิน พยัญ ไดหลบหนีการตามจับของพมา

เขาไปในปาทึบของเมืองจิตตะกองของอินเดีย ซึ่งเปนอาณานิคมของ

อังกฤษ แตอังกฤษไมไดชวยพมารบกับยะไขและปลอยให ชิน พยัญ 
เขาไปในเขตแดนในอาณัติของอังกฤษโดยไมตามจับ พมาจึงประกาศ
ตัดความสัมพันธกับอังกฤษ นับเปนชนวนที่นำไปสูสงครามระหวาง

อังกฤษกับพมาถึง 3 ครั ้ง สงครามนี ้ดำเนินมาตลอดตั ้งแตสมัย 

พระเจาปดุง พระเจาพะคยีดอว พระเจาธารระวดี พระเจาปะกันมิน 
พระเจามินดง และพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในสมัยพระเจา 

ธีบอในที่สุด  
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การเมืองการปกครอง  
 

l ยุคอาณานิคมอังกฤษ 
อังกฤษเริ่มปกครองพมาในฐานะดินแดนที่ยึดไดมาตั้งแตสงคราม 

โลกครั้งที่ 1 โดยใหพมาเปนมณฑลหนึ่งของอินเดีย (British India) ภาย

ใตการดูแลของขาหลวงใหญแหงบริติชอินเดีย 
มีการเปล่ียนแปลงการปกครองอีกคร้ังในป ค.ศ. 1937 โดยใหพมา 

แยกออกมาเปน British Burma มียางกุงเปนเมืองหลวง ใชนโยบาย 
“แบงแยกและปกครอง” (Divides and Rules) ปกครองพมาโดยออกเปน

สองสวน คือ พมาแท (Proper Burma) ปกครองโดยตรงแบบมี 

พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย สวนสนามในวันชาติ 
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สภานิติบัญญัติ โดยยกเลิกการปกครองดั้งเดิมของพมา จัดระบบ
ราชการตามแบบที่ปกครองอินเดียแทน และชนกลุมนอยตามแนว
ชายแดน (Frontier Areas) เปนการปกครองโดยออม หรือรัฐอารักขา ซึ่ง
เปนผลมาจากสมัยอาณาจักรคองบอง กลุมชาติพันธุอื่นที่เปนเมืองขึ้น
และเมืองประเทศราชมีการติดตออังกฤษโดยไมไดผานราชสำนักคอง- 
บอง และเมื ่อตองตกอยู ภายใตการปกครองของอังกฤษจึงหวังจะ
สามารถแยกตัวเปนอิสระจากพมาภายหลังการไดรับเอกราชแลว  

 อังกฤษใชการปกครองแบบดังกลาวเพื่องายตอการจัดเก็บภาษ ี
เนื่องจากอังกฤษทราบดีวากลุมชาติพันธุตางๆ ไมไดปรารถนาที่จะอยู
ภายใตการปกครองของชาวพมา จึงแยกการดูแลออกจากกัน แตยังให
ดินแดนทั้งหมดเปนอันหนึ ่งอันเดียวกันคือ บริติชเบอรมา ซึ ่งการ
ปกครองในลักษณะนี้ไดกอใหเกิดปญหาภายในพมามาจนถึงปจจุบัน 
ในเรื่องความไมลงรอยกันของชนกลุมนอยชาติพันธุตางๆ กับรัฐบาล
กลาง อังกฤษตองการพมาเพราะตองการขยายพื้นที่การผลิตสินคา
เกษตรกรรมและเมืองทาจากลัทธิลาอาณานิคม และเพื่อแขงขันกับ

ตึกโคโลเนียลในเมียนมาร 
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ขบวนการชาตินิยม 
ตั้งแตตน ความไมพอใจอังกฤษ เริ่มเกิดขึ้นจากในกลุมผูไดรับ

การศึกษาแบบตะวันตก และกลุมพระสงฆ กระแสชาตินิยมเกิดขึ้น 
ในหมูประชาชนชาวพมา และเริ่มตอตานการปกครองของอังกฤษ โดย
ขบวนการชาตินิยมพมาที่สำคัญมีดังนี้  

l สมาคมชาวพุทธหนุม YMBA  

The Young Men’s Buddhist Association หรือ YMBA กอตั้งโดย

นายอู เมย ออง มีประวัต ิจบการศึกษาดานกฎหมายจากมหา- 
วิทยาลัยเคมบริดจในประเทศอังกฤษ แตเห็นวาตนเองตองการใหชาว
พมาสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมขึ้นมาเอง โดยเฉพาะการเปนพุทธ-

ศาสนิกชน จึงไดเปนแกนนำในการเรียกรองใหชาวอังกฤษตองยินยอม
ถอดรองเทาเวลาเขาวัด (No Footwear) และใหคณะสงฆมีสิทธิ์ในการ

ประเทศตะวันตกอื่น โดยเฉพาะฝรั่งเศส ทำใหพมาตองอยูในสภาวะ 
ถูกบีบบังคับใหยอมจำนนตออังกฤษในครั้งนั้น 

คนอังกฤษปกครองคนพมาในยุคอาณานิคม 
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กำหนดหลักการแตงกายที่เหมาะสมเวลาเขาวัด จากเดิมที่ชาวอังกฤษ
ดูถูกชาวพมาและวัฒนธรรมของพุทธ เหตุการณนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของ
การเรียกรองสิทธิเสรีภาพของชาวพมา กอนจัดตั ้งเปนองคกรทาง 
การเมืองภายใตชื่อ General Council of Burmese Association (GCBA) 
ที่นำไปสูการเรียกรองเอกราชตอไป 

l สมาคมเราชาวพมา Dobama Asiayone 
เปนกลุมเคลื่อนไหวของนักศึกษา มีจุดเริ่มตนจากมหาวิทยาลัย

ยางกุง ที่มีขบวนการนักศึกษา (All Burma Student) และขยายตัวเปน 
สมาคมเราชาวพมา (โดบามา เอเชียยัน) หรือกลุมตะขิ่น มีผูนำคือ อู นุ 
และ อู ออง ซาน มีจุดมุงหมายคือ การเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ 
โดยยึดหลักพระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของการเปนชาวพมา และการ
ชูแนวคิดสังคมนิยมเพื่อปกครองพมาหลังไดรับเอกราช 

การดำเนินการของสมาคมเกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
(ค.ศ. 1939) ท่ีทำใหอังกฤษตองตกอยูในสภาวะความขัดแยงและสงคราม 

เปนโอกาสใหชาวพมารวมตัวกันเพื ่อเรียกรองเอกราช โดยนายพล 
ออง ซาน ไดนำสมาคมเราชาวพมารวม 30 คน (ตรีทศมิตร) เขารวม
การฝกทหารกับญี่ปุนเพื่อตอสูกับอังกฤษ และกอตั้งกองทัพเอกราช

พมาขึ้น แตภายหลังเกิดความขัดแยงกับญี่ปุน เพราะไมมีความจริงใจ

ในการชวยเหลือพมา และพมาไดตกอยูภายใตการควบคุมของญี่ปุน 
จึงไดจัดตั้งองคกรลับชื่อ สันนิบาตเสรีชนตอตานฟาสซิสต (AFPFL) เพื่อ
ตอตานญี่ปุน 

หลังจากนั้นไมนาน ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที ่ 2 ทำใหอังกฤษ

กลับมายึดพมาอีกครั้ง นายพล ออง ซาน ไดพยายามเจรจากับอังกฤษ
และผูนำชนกลุมนอยตางๆ ทั่วประเทศ ดวยการจัดทำ สนธิสัญญา 
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ปางโหลง เพื่อสรางแนวทางการอยูรวมกันเปนประเทศพมา ซึ่งแนวทาง
ดังกลาวทำใหนายพล ออง ซาน ถูกลอบสังหารจากผูไมเห็นดวยกับเขา
ในป ค.ศ. 1947 อยางไรก็ดี เขาเปนผูนำขบวนการชาตินิยมของพมาที่

ไดรับสมญานามวา “บิดาแหงเอกราชพมา” ผูทำใหพมาไดรับเอกราช
จากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1948  

 

กองกำลังชนกลุมนอยในเมียนมาร 
หลังจากที่ชนกลุมนอยคาดการณไดวาสนธิสัญญาปางโหลงไม

สามารถเกิดขึ้นไดจริง เนื่องจากรัฐบาลกลางของชาวพมาบายเบี่ยง 
ที่จะใหอำนาจแกหัวหนากลุมชาติพันธุในการดูแลประชากรของตนเอง 
สงผลใหหลายกลุมเริ่มตั้งกองกำลังกลุมติดอาวุธ เพื่อตอตานแนวทาง

การรวมศูนยอำนาจของทางการพมา โดยกลุมที่มีความเขมแข็งและ
สรางอำนาจตอรองกับรัฐบาลชาวพมาไดมาโดยตลอด คือ 

การลงนามในสนธิสัญญาปางโหลง เปนเเนวทางรวมมือเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ 
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l กองทัพรัฐฉาน Shan State Army (SSA) 
 กองทัพรัฐฉาน หรือ SSA ของชาวไทใหญ กอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1964 

ภายหลังความพยายามเรียกรองการเปนรัฐอิสระเม่ือป ค.ศ. 1958 อันเปน

เวลาครบ 10 ปของการลงนามสนธิสัญญาปางโหลง รัฐบาลพมา 

ไมทำตามขอตกลงตามสนธิสัญญาในการยินยอมใหรัฐของชนกลุมนอย
สามารถยื่นเรื่องขอแยกตัวเปนอิสระได แตรัฐบาลพมากลับสงกองกำลัง
เขายึดรัฐฉาน ทำใหชาวไทใหญตองลุกฮือขึ้นตอสูกับรัฐบาลกลางพมา 

ซึ่งในครั้งแรก ผูนำการตอสูคือ กลุม ‘หนุมศึกหาญ’ รวมมือกับเจาฟา

สนธิสัญญาปางโหลง 

ในชวงของกระบวนการสรางชาติของพมา นำโดยนายพล ออง ซาน นั ้น  

ไดพยายามรวมชนกลุมนอยตางๆ ใหเขารวมการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ  

มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารของรัฐบาลช่ัวคราวพมา เจานาย

ช้ันเจาฟาของพมา และผูแทนจากรัฐฉาน คะฉ่ิน และฉ่ิน เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 

ค.ศ. 1947 มีการรางสนธิสัญญาปางโหลง มีสาระสำคัญคือ การมอบบทบาท

ทางการเมืองสวนกลางใหแกชนกลุมนอย ใหสิทธิในการปกครองตนเองในรูปแบบ

สหพันธรัฐ ที่รัฐบาลกลางจะดูแลดานความมั่นคงของประเทศ สวนเรื่องทั่วไป

รัฐบาลทองถิ่นสามารถจัดการไดอยางเอกเทศ ซึ่งมีขอตกลงวา ชนกลุมนอย

สามารถถอนตัวไดหลังจากรวมตัวกันแลวเปนเวลา 10 ป โดยตองไดรับความ 

เห็นชอบจากสภาแหงรัฐและผูนำของรัฐ  ซ่ึงเปนท่ียอมรับของชนกลุมนอย 

สาระสำคัญในสนธิสัญญาปางโหลงไดกลายเปนสวนหน่ึงของการเรียกรอง

เอกราชรวมกับชาวพมา แมวาพมาจะไดรับเอกราชจากอังกฤษในที่สุด แต 

สนธิสัญญาปางโหลงก็ไมสามารถมอบอำนาจใหแกชนกลุมนอยได เนื่องจาก 

ไมเคยมีรัฐบาลไหนที่จริงใจมอบอำนาจตามที่ตกลงไวได และพยายามบีบคั้นให 

ชนกลุมนอยตางๆ ตองตั้งกองกำลังเพื่อตอตานความเปนเผด็จการของรัฐบาล

ทหารพมามาจนถึงปจจุบัน 
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ไทใหญ ชวยกันตอสูจนเอาชนะกองกำลังของรัฐบาลได แตเมื่อเวลา
ผานไปชาวไทใหญออนแรงลง จึงกอตั้งเปนกองทัพรัฐฉานในที่สุด 

ประวัติศาสตรการตอสูของกองทัพรัฐฉานเขมขนมาโดยตลอด 
ครั้งหนึ่ง กองทัพรัฐฉานเคยแตกแยกในยุคคอมมิวนิสต และเคยเดิน 
ผิดทางในยุคขุนสา ซึ่งแมวาจะเปนกองกำลังที่มีอาวุธทันสมัยมาก  
ในนาม “กองทัพเมืองไต” แตกลายเปนกองกำลังที่มีชื่อเสียงในทางที ่

ไมดี เนื่องจากความเขมแข็งของกองกำลังมาจากกำไรจากการคาขาย

ยาเสพติด ซึ่งก็ลมลงเพราะความเผด็จการของขุนสาเองและการจูโจม
ของรัฐบาลกลางที่สามารถสังหารขุนสาได ทำใหปจจุบันกองทัพรัฐฉาน 
เหลือเพียงการนำของเจายอดศึก โดยมีฐานกำลังอยูใน 11 เมืองของ 

รัฐฉาน ซึ่งรัฐบาลทหารพมาก็พยายามยุติกองกำลังของเจายอดศึกมา

โดยตลอด โดยใชนโยบายยายชาวบานออกจากพื้นที่ของกองกำลังและ
ประกาศใหเปนพื้นที่ยิงอิสระ เพื่อมุงทำลายลางกองกำลังใหได แตกอง
กำลังของเจายอดศึกมีความเขมแข็งมาก  

ภายหลังการเลือกตั้งในป ค.ศ. 2010 เมื่อเดือนมกราคม ป ค.ศ. 

เจายอดศึก ผูนำกองทัพรัฐฉาน 
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2012 รัฐบาลพรรค USDP ไดเริ่มเปดการเจรจาเพื่อหยุดยิงกับกองทัพ 
รัฐฉานแลว 

l กองกำลังสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง Karen National 
Union (KNU) 

กองกำลัง KNU เปนกองกำลังติดอาวุธของชาติกะเหรี่ยงคริสต
ที่ทำการตอสูกับรัฐบาลกลางมาตั้งแตป ค.ศ. 1948 มีความเขมแข็งมาก
ในชวงที ่มีนายพลโบเมียะ เปนผูนำกองกำลัง ที่เคยตั ้งตนเองเปน
ประธานาธิบดีของชาวกะเหรี่ยงเปนเวลาถึง 24 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1976-
2000 มีรายไดเลี้ยงกองกำลังจากการขายสินคาในตลาดมืดตามแนว
ชายแดนประเทศไทย 

 ตอมา ในชวงหลังเหตุการณ 8888 
รัฐบาลทหารพมาเคยเปดการเจรจากับกอง
กำลัง KNU แตไมเปนผล เกิดการตอสูกันอยาง
เขมขน แมกองกำลัง KNU จะออนกำลังลงไป

มาก แตดวยยุทธวิธีซุ มรบแบบกองโจร และ 
ตั้งคายชั่วคราวหลบซอนอยูตามแนวพรมแดน
ไทย–พมา ทำใหสถานการณทรงตัวเรื ่อยมา 

และในตนป ค.ศ. 2012 กองกำลัง KNU นำโดย

พลเอก มูตู เส ไดยินยอมที่จะเปดเจรจากับ
รัฐบาลกลางแลวเชนเดียวกับกองกำลังชนกลุมนอยอื่นๆ 

ทั้งนี้กองกำลังของชาวกะเหรี่ยงยังมีกลุมยอย ไดแก กองกำลัง

กะเหรี ่ยงพุทธประชาธิปไตย (DKBA) และกลุ ม Karen National 

Liberation Army (KNLA) ที่แยกตัวออกไปเพราะความแตกตางทาง
อุดมการณ 

บาอู จยี ซอร ผูกอตั้ง KNU 
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ปจจุบัน กลุมชาติพันธุที่มีกองกำลังเปนของตนเองไดรวมกลุมกัน
ภายใตองคกรชื่อ สภาสหชาติสหภาพ หรือ The United Nationalities 
Federal Council (UNFC) ประกอบดวย สหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง (KNU) 

พรรคกาวหนาแหงชาติกะเหรี่ยง (KNPP) พรรครัฐมอญใหม (MNSP) 
แนวรวมแหงชาติฉ่ิน (CNF) และกองกำลังไทใหญ (SSA) องคการเอกราช
คะฉิ่น (KIO) องคการแหงชาติคะฉิ่น (KNO) สหภาพประชาธิปไตยลาหู 

(LDU) แนวรวมปลดปลอยรัฐปะหลอง (PSLF) องคการปลดปลอยชาติ

ปะโอ (PNLO) พรรคกาวหนาแหงรัฐฉาน (SSPP) องคการแหงชาติวา 
(WNO) และกองกำลังรัฐยะไข (ANC) 

เจาโฉย แตก แถลงการณประกาศเอกราชของเมียนมารรวมกับขาหลวงอังกฤษ 
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 l เมียนมารยุคไดรับเอกราช 
หลังจากเมียนมารไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1948 แลว องคกร 

AFPFL ยังคงมีบทบาทในการเปนพรรคการเมือง ผูนำจัดตั้งรัฐบาลมี 
นายอู นุ เปนนายกรัฐมนตรีคนแรก แตการที่ AFPFL รวบรวมผูคนจาก
กลุมชาตินิยมตางๆ ทำใหเกิดความคิดเห็นที่แตกแยกภายในพรรค  
มีการขับไลสมาชิกที่เปนกลุมกรรมกรและชาวนาออกไป และพบปญหา
ใหญเกี่ยวกับชนกลุมนอยที่ตองการจะปกครองตนเอง เพราะรัฐบาล
เมียนมารประกาศการปกครองรูปแบบสหภาพ แตอำนาจที่แทจริงกลับ

อยูที่เพียงชาวพมาเทานั้น สรางความ
ไมพอใจแกผูนำชาติพันธุตางๆ อยาง
มาก และเกิดเปนสงครามกลางเมือง

ภายในหนึ่งปที่ไดรับเอกราช 
ในชวงทศวรรษแรกของการไดรับ

เอกราช (ค.ศ. 1948 - ค.ศ. 1956) เมียนมาร 
ไดมีการเลือกตั้งถึงสามครั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ท่ีพรรค AFPFL 

ของนายกรัฐมนตร ี อ ู น ุ ไดรับชัยชนะ 
ทั้งสามครั้ง โดยพรรคมีนโยบายพุทธ

สังคมนิยม (Buddist Socialism) วาดวยการตีความหลักพุทธศาสนากับ

หลักมารกซิสม มาใชในการปกครองประเทศ แตพรรค AFPFL ก็เริ่ม

ออนแอลง เนื่องจากขาดประสบการณและการสนับสนุนโดยตรงจาก
ประชาชน ผนวกกับกองทัพพมาเร่ิมแข็งแกรงและมีเอกภาพมาก นายก-
รัฐมนตรี อู นุ หันไปขอความชวยเหลือจากกองทัพเพื่อจัดการกับ 
ชนกลุมนอยที่สถานการณบานปลายจนตองตั้งรัฐบาลรักษาการโดย

อู นุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมาร 
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กองทัพ ซึ่งในขณะนั้นมีนายพลเนวินเปนผูนำ เปนเวลา 2 ป ที่กลาย
เปนการปูทางใหทหารเมียนมารเขามามีบทบาททางการเมืองอยาง 
หลีกเลี่ยงไมได และเมื่อป ค.ศ. 1962 นายพลเนวินก็ไดทำรัฐประหาร 
ยึดอำนาจจากอู นุ ในที่สุด 

 

l ยุคสังคมนิยมวิถีพมา  
ภายหลังการรัฐประหารยึดอำนาจในป ค.ศ. 1962 นายพลเนวิน

ไดขึ้นดำรงตำแหนงประธานสภาปฏิวัติ และหัวหนารัฐบาลสภาปฏิวัติ 
กอตั้งพรรคโครงการสังคมนิยมพมา ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 
ป ค.ศ. 1947 และประกาศใชระบอบสังคมนิยมในการปกครองประเทศ  
ที่เรียกวา The Burmese way to Socialism หรือ สังคมนิยมวิถีพมา เปน
แนวทางที ่มีตนแบบจากสหภาพโซเวียต แตมีความแตกตางตรงที ่
รัฐบาลทหารพมามิไดมีนโยบายตอตานการนับถือศาสนา โดยใหการ
รับรองวา ชาวพมามีอิสระในการนับถือศาสนาได แตจำกัดบทบาทของ

คณะสงฆในทางการเมืองที่เคยมีกอนการยึดอำนาจ  
นอกจากนี้ การจัดระบบเศรษฐกิจของรัฐไดทำการโอนกิจการ 

การคาตางชาติมาเปนของรัฐทั้งหมด ไมวาจะเปนบริษัทน้ำมันของ

อังกฤษ ธนาคารตางชาติ บริษัทดีบุกสัญชาติอเมริกัน รวมทั้งรานคา

รายยอยไปจนถึงโรงงานขนาดใหญในประเทศ และดำเนินการ 
แกปญหาที่ดิน ดวยการกระจายที่ดินใหชาวพมา และยึดที่ดินรกราง
ของชาวอินเดียมาจัดตั้งระบบนารัฐ (State Farm) และระบบนารวม 

(Collective Farm) ที่ใหชาวนาที่เปนสมาชิกมารวมทำงาน โดยสามารถ

เชาเครื่องมือเครื่องใชจากสหกรณ และมีเงินทุนใหกูจากธนาคารของรัฐ 
ซึ่งผลที่ไดไมทำใหสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแตอยางใด 
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ดานการปกครอง สมัย
นายพลเนวิน มีความพยายาม
สรางชาติเมียนมารใหเปนหนึ่ง
เดียว แตกลับใชนโยบายกีดกัน
ชนชาติอื ่นอยางตอเนื ่อง เชน 
การขับไลชาวอินเดียและชาวจีน
ออกนอกประเทศ การหามชน 
กลุมนอยทุกกลุมมีบทบาททาง 
การเมือง ปญหาชนกลุมนอยจึง
ทวีความรุนแรง หลายกลุมจัดต้ัง
ขบวนการตอสู เพื่อแยกตนเปน
อ ิสระ เน ื ่องจากไมได ร ับการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมเชนเดียวกับ

ชาวพมา ตามที่เคยไดตกลงดวยสนธิสัญญาปางโหลงกับนายพลออง 
ซาน ผูนำขบวนการชาตินิยมในการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ แตเมื่อ

เมียนมารไดรับเอกราชจากอังกฤษแลว ทุกรัฐบาลที่ผานมากลับเพิกเฉย

แนวทางดังกลาว และใชความรุนแรงในการปราบปรามการตอตาน
รัฐบาลกลาง  

 

เหตุการณ 8888 
ในป ค.ศ. 1988 ความไมพอใจรัฐบาลของนายพลเนวินถึงจุด

แตกหัก เมื่อชนกลุมนอยไดเขามาสนับสนุนกลุมนักศึกษาพมาในยางกุง
ในการตอตานรัฐบาล เนื่องจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทหาร

พมา ขูดรีดภาษีจากชาวนาเพื่อไปเลี้ยงกองทัพ การแกปญหาเศรษฐกิจ

นายพลเนวิน ประธานสภาปฏิวัติแหงเมียนมาร 
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ตกต่ำดวยการยกเลิกธนบัตรชนิดราคา 75 35 และ 25 จั๊ต เหลือเพียง
ธนบัตรชนิดราคา 45 และ 90 จั๊ต ซึ่งนายพลเนวินเห็นชอบใหใชเพราะ
เลข 9 เปนเลขนำโชคแตประชาชนกลับไมสามารถนำธนบัตรไปแลกเงิน
ใหมได สงผลใหเงินจั๊ตที่หมุนเวียนในตลาดหายไปรอยละ 60 - 70 ทันที 
ผูคารายยอยตางพากันลมละลาย กลายเปนชนวนเหตุการณกอจลาจล
เพ่ือเรียกรองประชาธิปไตยคร้ังประวัติศาสตรของประเทศ ท่ีรวมผูประทวง 
จากทุกกลุม ทั้งขบวนการนักศึกษา ชนกลุมนอย คณะสงฆ และ
ประชาชนทั่วไปที่ไมพอใจกับการกระทำของรัฐบาล ดวยการถือฤกษ
เลข 8 เปนเลขนำโชคในการตอสู (วันที่ 8 เดือน 8 (สิงหาคม) 1988 
หรือ 8888) จนนายพลเนวินตองลาออกจากตำแหนงประธานพรรค
โครงการสังคมนิยมพมา นายพลเนวินปกครองเมียนมารเปนระยะเวลา
ถึง 26 ป แมจะมีการแตงตั้งนายพล เสง ลวิน และ ดร. หมอง หมอง 

ประชาชนเมียนมารทุกกลุมรวมกันออกมาประทวงจนเกิดการจลาจล ในเหตุการณ 8888 
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ข้ึนมาเปนหุนเชิดสืบตออำนาจ แตก็ไมรอดพนการตอตานของประชาชน
ไปได  

เหตุการณดังกลาวจบลงดวยการทำรัฐประหารอีกครั้ง เมื่อวันที่ 
18 กันยายน 1988 ภายใตการนำของนายพล ซอ หมอง อดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม การปราบปรามผูประทวงใชความรุนแรง 
ทำใหมีผูเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งคณะรัฐประหารไดประกาศยอมรับ
หลักการประชาธิปไตย และไดสัญญาวาจะจัดใหมีการเลือกตั้งภายในป 
ค.ศ. 1990 พรอมกับยินยอมใหมีการตั้งพรรคการเมืองดวย 

 

l ยุครัฐบาลทหารพมา : SLORC และ SPDC 
 พลเอกอาวุโส ซอ หมอง ไดจัดตั้ง State Law and Order 

Restoration Council (SLORC) หรือ คณะกรรมการรักษากฎระเบียบและ
ความเรียบรอยแหงรัฐ และเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม กำหนดใหทหาร
เปนผู ใชอำนาจควบคุมการเมืองทั ้งหมด หากเกิดเหตุการณความ 

ไมสงบทางการเมือง ทหารสามารถใชอำนาจในการรักษาความมั่นคง
แหงชาติไดถูกตองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ SLORC ได 
จัดตั้ง Union Solidarity and Department Association เพื่อทำหนาที่ 

ในการขยายฐานสนับสนุนรัฐบาลทหารพมาในระดับทองถิ่นทั่วประเทศ 

ตอมาในป ค.ศ. 1997 รัฐบาล
ทหารพมาไดเปลี ่ยนชื ่อหนวยงาน
สงูสุดของรัฐบาลจาก SLORC เปนสภา

เพื ่อสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ 

หรือ State Peace and Development 
Council (SPDC) ในสมัยพลเอกอาวุโส

พลเอกอาวุโส ซอ หมอง 
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ตาน ฉวย ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปกครองเมียนมาร  
เพียงแตเมื่อไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนแลวนั้น เมียนมารก็เริ่มเผชิญกับ
แรงกดดันใหมีการปฏิรูปประเทศเพื่อความเปนประชาธิปไตย และ 
เพิ ่งจะเห็นเคาลางการเปลี ่ยนแปลงเมื ่อมีการประกาศแนวทางสู 
ประชาธิปไตย (Roadmap to Democracy) ในป ค.ศ. 1993 และเปน 
รูปธรรมมากขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดผานการลงประชามติเมื่อ 
เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2008 

l ปแหงการเลือกต้ังคร้ังประวัติศาสตรเมียนมาร 

พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย 

พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย 

เปนผูนำของรัฐบาลทหารพมา 

ที ่มีบทบาทสำคัญในการเมือง 

เมียนมารสมัยใหม เนื่องจากเปน

ผูทรงอิทธิพลสูงในกองทัพพมา 

แตก็เปนผูนำที่มีภาพลักษณไมดี

ในการดำเนินนโยบายปดประเทศ 

ซึ ่งทำใหประชาชนชาวพมาตก

อยูในสภาพยากจนมาโดยตลอด และการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวยการใชกำลัง

ในการปราบปรามกองกำลังชนกลุมนอยตางๆ อยางรุนแรง อยางไรก็ตามพลเอก

อาวุโสผูนี้ก็เปนผูปูทางใหเกิดการจัดทำแผนเพื่อนำไปสูการพัฒนาประชาธิปไตย

ของเมียนมารซึ่งเริ่มตนในยุคที่เขายังครองอำนาจ  

พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย ขึ้นดำรงตำแหนงประธาน SLORC ในป ค.ศ. 

1992 และเปนผูปฏิรูป SLORC ใหกลายเปน SPDC และดำรงตำแหนงประธาน 

SPDC นับตั้งแตนั้นมา นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด และ
ตำแหนงนายกรัฐมนตรีเมียนมารในชวงป ค.ศ. 1992–ค.ศ. 2003 กอนจะสงมอบ
ตำแหนงใหพลเอก ขิ่น ยุนต สวนตำแหนงการเปนประธาน SPDC สิ้นสุด 

ภายหลังที่มีการแตงตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสำเร็จเมื่อตนป ค.ศ. 2011 



42 เมียนมาร�  *  M y a n m a r

l ปแหงการเลือกต้ังคร้ังประวัติศาสตรเมียนมาร 
การเลือกตั้งทั้งสองครั้งมีความสำคัญตอประวัติศาสตรการเมือง

เมียนมารอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการเลือกตั้งที่มาจากการเรียกรอง

ประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงในการกุมอำนาจของฝายการเมือง 

โดยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1990 เปนการเลือกตั้งครั้งแรก
ภายหลังการทำรัฐประหารโดยนายพล ซอ หมอง ผลการเลือกตั้ง คือ 
พรรค NLD ภายใตการนำของนางออง ซาน ซูจี ไดรับชัยชนะอยาง
ทวมทน ไดที่นั่งสมาชิกสภาถึง 392 ที่นั่งจาก 485 ที่นั่ง แตกลับไมไดรับ

สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล โดยคณะทหารอางวา การเลือกตั้งครั้งนั้น 

เสนทางสันติภาพสูประชาธิปไตยในเมียนมาร 

เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 2003 รัฐบาลทหารพมาไดประกาศแผนสรางสันติภาพ

สูประชาธิปไตย 7 ข้ันตอน (The Seven-Stage Roadmap to Democracy) เพ่ือนำไป

สูการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไดแก  

1. การฟนฟูการประชุมสมัชชาแหงชาติ (National Convention)  

2. การดำเนินการเปนข้ันเปนตอนท่ีจำเปนเพ่ือการมีประชาธิปไตยท่ีมีวินัย 

 อยางแทจริง (Genuine Disciplined Democracy)  

3. การยกรางรัฐธรรมนูญ   

4. การจัดลงประชามติรับรองรางรัฐธรรมนูญ  

5. การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา 

6. การจัดประชุมรัฐสภา 

7. การจัดต้ังรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง  
 

เมื่อเมียนมารสามารถจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนไดสำเร็จเมื่อเดือนมีนาคม  

ค.ศ. 2011 เมียนมารจึงไดกาวผานกระบวนการ 7 ข้ันตอนน้ีแลว เปนท่ีนาจับตา

มองวานับจากน้ี เมียนมารจะเขาสูประชาธิปไตยท่ีสมบรูณในแบบท่ีประชาคมโลก

ยอมรับเม่ือใด 
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ไมนาเชื ่อถือ มีการทุจริตการเลือกตั ้ง และดำเนินการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของพรรค NLD อยางเขมงวด ซึ่งรวมถึงนางซูจีที ่ถูกกัก
บริเวณครั้งแรกตั้งแตป ค.ศ. 1989 จนถึงป ค.ศ. 1995 

ประชาธิปไตยของเมียนมารจึงหยุดชะงักไปอีก การปกครอง
ประเทศโดยรัฐบาลทหารไมสามารถแกไขปญหาหลายอยางภายใน
ประเทศได ทั้งปญหาชนกลุมนอย ปญหาปากทองของประชาชน และ
ปญหาคอรรัปชัน บวกกับนโยบายปดประเทศ และการคว่ำบาตรจาก
นานาชาติ ยิ่งสรางปญหามากขึ้นไปอีก 

 ตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษ เมียนมารตองรับแรงกดดัน
จากภายนอกประเทศ และความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกใน
ปจจุบัน เมื่อรัฐบาลทหารพมาเปลี่ยนชื่อองคกรเปน SPDC ไดมีการ
ประกาศแนวทางการฟ นฟูประชาธิปไตยอีกครั ้งภายใตแนวทาง 
Roadmap to Democracy ในป ค.ศ. 2004 ซึ่งผานกระบวนการราง
รัฐธรรมนูญ จนมาถึงขั้นตอนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2010 พรรคที่ชนะการเลือกตั้งคือ พรรค USDP จำนวน 1,100 ที่นั่ง 
อันดับสองคือ พรรคเอกภาพแหงชาติ จำนวน 975 ที่นั่ง อันดับสาม คือ 
พรรคพลังประชาธิปไตยจำนวน 160 ที่นั่ง และอันดับสี่ คือ พรรค

ประชาธิปไตยแหงชาติรัฐฉาน จำนวน 157 ที่นั ่ง นอกจากนั้นเปน

พรรคการเมืองขนาดเล็กและผูสมัครอิสระ 
การเลือกต้ังคร้ังน้ี มีคูหาเลือกต้ังประมาณ 40,000 แหงท่ัวประเทศ 

ระยะเวลาการเลือกต้ัง คือ 06.00 - 16.00 น. มีผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังประมาณ  
29 ลานคน และมีผูมาใชสิทธิ์จริงประมาณรอยละ 50 ของผูมีสิทธิ์

ทั้งหมด มีผูไดรับเลือกตั้งจำนวน 1,159 ที่นั่ง รวมกับอีก 388 ที่นั่ง 

จากสัดสวนของทหารระดับนายพล   



44 เมียนมาร�  *  M y a n m a r

l การปกครองภายหลังการเลือกต้ังป ค.ศ. 2010 
ปจจุบัน เมียนมารมีระบบการปกครองแบบรัฐสภา ที่สมาชิกมา

จากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขประเทศและหัวหนา
รัฐบาลเปนระบบที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่ไดรับประชามติจากประชาชน
เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 และเมียนมารไดจัดการเลือกตั้งทั่วไป 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรค
สหภาพเอกภาพและการพัฒนา (USDP) ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่กอตั้ง
โดยรัฐบาลทหารพมาเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะ  

นายเต็ง เสง ไดเข าดำรงตำแหนง 
ประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเปนนายกรัฐมนตรี 
ที่มียศทางทหารเปนนายพล แตไดสละยศ
ทางทหารกอนรับตำแหนงเปนประธานาธิบด ี
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2011 ตำแหนงประธา- 
นาธิบดีของเมียนมารนี้จะดำรงตำแหนงคราว
ละ 5 ป  

นอกจากนี้ ในสวนของฝายนิติบัญญัติ  
มีการกำหนดจำนวนสมาช ิกในสภา ให 

ประกอบดวยสัดสวนพลเรือนและทหาร รอยละ 75 : 25 ทำใหเมียนมาร
มีผูแทนในสภาตามรัฐธรรมนูญใหม 1,545 ที่นั่ง โดยสภาระดับประเทศ 

ประกอบสภาลางหรือสภาประชาชน (Pyithu Hluttaw) จำนวน 440 ท่ีน่ัง 

สภาสูงหรือสภาแหงชาติ (Amyotha Hluttaw) จำนวน 224 ที่นั่ง และ
สภาภูมิภาคหรือสภาระดับเขตและรัฐ (รัฐและเขตทั้ง 14 แหง) จำนวน 

881 ที่นั่ง ซึ่งตัวกฎหมายในสวนนี้ ไดแสดงถึงการใหความสำคัญกับ
กองทัพที่ยังคงเปนสถาบันหลักของเมียนมาร เปรียบเสมือนการเปดชอง

เจาโฉย แตก ประธานาธิบดี
คนแรกของเมียนมาร 
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ใหกองทัพสามารถกุมอำนาจฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไดในทาง
ออม 

สวนความเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนนั้น รัฐบาล
ภายใตการนำของประธานาธิบดี เต็ง เสง ไดอนุมัติกฎหมายการชุมนุม
อยางสันติ จากเดิมที่หามไมใหมีการชุมนุมทุกประเภท และจะเขา 
ปราบปรามทันทีเมื่อมีผูขัดขืน โดยกฎหมายฉบับใหมระบุวาหากจะ
ทำการชุมนุมใดๆ ใหยื่นคำรองตอเจาหนาที่ตำรวจลวงหนา 5 วัน 

 

l พรรคการเมืองที่สำคัญในเมียนมาร 
พรรคสหภาพแหงความสมานฉันทและการพัฒนา (USDP) 
พรรค USDP เกิดขึ้นจากการที่รัฐธรรมนูญระบุวาหามมิใหผูที่

ดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที ่ของทางราชการจัดตั ้ง
พรรคการเมือง แตเม่ือมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยน้ัน 
จำเปนจะตองมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น 

บรรดาทหารในกองทัพที่มีตำแหนงทางการเมืองใน SPDC จึงจำ

ตองลาออกจากตำแหนง เพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองลงชิงชัยในการ

เลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 2010 โดยพรรค USDP ได
ทำการจดทะเบียนกับคณะกรรมการเลือกตั้งเมียนมาร ไปเมื่อวันที่  
2 มิถุนายน ค.ศ. 2010 มีสมาชิกประกอบไปดวยอดีตนายทหาร ซ่ึงรวมถึง

นาย เต็ง เสง ดวย เขาไดลาออกจากตำแหนงนายกรัฐมนตรีของ SPDC 

และถอนยศบรรดาศักดิ์ออกจากการเปนทหาร เพื่อปูทางสูการเปน
ประธานาธิบดี นอกจากนี้ สมาชิกรายอื่นๆ ก็ลวนมีสายสัมพันธกับ 
ใกลชิดกับกองทัพ 



46 เมียนมาร�  *  M y a n m a r

บุคคลสำคัญในพรรค 
ประธานาธิบดี เต็ง เสง (Thein Sein) เกิดเมื่อป ค.ศ. 1947 เคย

ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีระหวางป ค.ศ. 2007 - 2011 ขณะยังมียศ
ทางการทหารเปนพลเอก กอนที่จะลาออกจากการเปนทหารเพื่อเตรียม
การเปนประธานาธิบดีในเวลาตอมา จึงถือวานายเต็ง เสง ไดรับ
ตำแหนงประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของเมียนมาร เมื ่อวันที ่ 3 
มีนาคม ค.ศ. 2011  

ภาพลักษณของประธานาธิบดี เต็ง เสง คือเปนผูท่ีประนีประนอม 

และเปนนักปฏิรูป ภายหลังที่นายเต็ง เสง ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี
ก็เริ่มสรางความเชื่อมั่นแกนานาชาติ ทั้งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาประเทศ และแนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร 
ทั ้งเปดเสรีแกสื ่อมวลชนมากขึ ้น การปลอยนักโทษทางการเมือง  

นายเต็ง เสง ประธานาธิบดีพลเรือนนักประนีประนอมและปฏิรูป 
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การเจรจาหยุดยิงกับชนกลุมนอยตางๆ และการแสดงบทบาทในเวที
ระหวางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการไดรับความไววางใจใหดำรง
ตำแหนงประธานอาเซียนในป ค.ศ. 2014 ดวย ซึ่งถือเปนผลงานสำคัญ
ของรัฐบาลเมียนมารภายหลังการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดตั้งแต
ป ค.ศ. 2007 เปนตนมา  

 
พรรค National League for Democracy (NLD) 
พรรค NLD กอตั้งขึ้นในชวงเหตุการณ 8888 นำโดยนางออง ซาน 

ซูจี ดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรค โดยในการเลือกตั้งป ค.ศ. 1990 
พรรค NLD ไดรับชัยชนะอยางลนหลาม แตไมสามารถจัดตั้งรัฐบาล
บริหารประเทศได เนื ่องจากรัฐบาลทหารพมาของพลเอกอาวุโส 
ซอ หมอง อางวาการเลือกตั้งเปนไปอยางไมโปรงใส กองทัพพมาจึง 
อยู ในอำนาจเพื ่อปกครองประเทศตอไป การเคลื ่อนไหวของพรรค 
หลังจากนั้นจึงถูกควบคุมจากรัฐบาลทหารพมาอยางหนัก แมแตการ
เลือกตั้งในป ค.ศ. 2010 พรรค NLD ก็ยังถูกตัดสิทธิ์การมีสวนรวม

ทางการเมืองครั้งสำคัญครั้งนั้น อยางไรก็ดี นางออง ซาน ซูจี ผูเปน

เลขาธิการพรรคที ่ได ร ับการ
ปลอยตัวแลวนั ้น ไดยื ่นจด- 
ทะเบียนพรรคใหมอีกครั้งเมื่อ

ปลายป ค.ศ. 2011 เพื ่อสง 

ผูสมัครรับเลือกตั้งซอมที่จะม ี
ในตนป ค.ศ. 2012 อีกดวย 

ธงของพรรค NLD 
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บุคคลสำคัญในพรรค  
 นางออง ซาน ซูจี เปนธิดาของนายพล อู ออง ซาน วีรบุรุษแหง

อิสรภาพของเมียนมาร เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1945 จบการ
ศึกษาระดับมัธยมที่อินเดีย และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ นางซูจีเริ่มตนบทบาททางการเมืองในชวง
เหตุการณ 8888 ภายหลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ
เพื่อเยี่ยมอาการปวยของแมที่นครยางกุง 

นางออง ซาน ซูจี ถือเปน
ผู นำการตอสู เพื ่อประชาธิปไตย 
คนสำคัญของโลก จากการเปน
ผูนำนักศึกษามหาวิทยาลัยยางกุง 
ในการตอตานร ัฐบาลเผด็จการ
ทหารพมาของนายพลเนวิน แมจะ 
ไมประสบความสำเร็จ และถูกกัก
บริเวณถึง 3 ครั้ง แตแนวทางการ

ตอสูของนางซูจี ไดรับการยกยอง

จากการยืนหยัดตอสูดวยสันติวิธี 
ซึ่งนางเคยไดรับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพเมื่อป ค.ศ. 1991 

เมื ่อวันที ่ 13 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2010 นางซจีูไดรับการปลอยตัว 

และไดรับอนุญาตใหเดินทางออก
จากนครย างก ุ งได  นอกจากนี ้
รัฐบาลยังยกเลิกการหามเผยแพร

นางออง ซาน ซูจี ผูนำประชาธิปไตย 

สูเมียนมาร 
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ขาวสารและภาพถายของนางซูจีลงในสื่อสิ่งพิมพในประเทศ ซึ่งทำให
นางออง ซาน ซูจี กลับเขามามีบทบาทในทางการเมืองอีกครั้ง โดยไดมี
การเขาพบกับผู นำระดับสูงของเมียนมารหลายครั ้ง และเมื ่อเดือน
มกราคม ค.ศ. 2012 นางออง ซาน ซูจี ไดประกาศลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซอมสภาผูแทนราษฎรเมืองทันลิน นครยางกุงอีกดวย ซึ่งการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองมากขึ้นในครั้งนี้ มีผูคาดการณกันมากวานางออง ซาน ซูจี
กำลังจะเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศในทางใดก็ทางหนึ่ง จาก
บุคลิกของการเปนผูประนีประนอม ยึดหลักการเจรจาโดยสันติเพื่อนำ
เมียนมารเขาสูความเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ 

 

ลำดับเหตุการณการเมืองเมียนมารสมัยใหม  

(ค.ศ. 1988 - ค.ศ. 2012) 

1988 - เหตุการณ 8888 

 - คณะทหารโดยนายพล ซอ หมอง ทำการรัฐประหาร ตั้ง SLORC ขึ้น 

  เพื่อบริหารประเทศ  

1989 - SLORC ประกาศเปล่ียนช่ือประเทศ จาก Burma เปน Myanmar 

 - นางออง ซาน ซูจี ถกูกักบริเวณเปนคร้ังแรก 

1990 - การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรก หลังจากคณะทหารยึดอำนาจ โดยพรรค NLD  

  ของนางออง ซาน ซูจี ไดรับชัยชนะ แตไมสามารถต้ังรัฐบาลได เน่ืองจาก 

  รัฐบาลทหารไมยอมรับผลการเลือกต้ัง 

1991 - นางซจีู ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

1992 - พลเอก ตาน ฉวย ข้ึนดำรงตำแหนงประธาน SLORC  

1995 - นางออง ซาน ซูจี ไดรับการปลอยตัวเปนคร้ังแรก 

1997 - SLORC ประกาศเปล่ียนช่ือเปน SPDC  
 - สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรประเทศเมียนมาร 
 - เมียนมารเขาเปนสมาชิกอาเซียนพรอมกับลาว 

 



50 เมียนมาร�  *  M y a n m a r

2000 - นางออง ซาน ซูจี ถกูกักบริเวณเปนคร้ังท่ี 2 

2003 - พลเอก ขิ่น ยุนต ขึ้นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีของเมียนมาร และ 

  ประกาศแนวทางสูประชาธิปไตยของประเทศ (Roadmap to Democracy) 

 - นางออง ซาน ซูจี ถกูกักบริเวณเปนคร้ังท่ี 3 

2005  - รัฐบาลทหารพมาประกาศยายเมืองหลวงไปท่ี เมืองเปยนมานา (เนปดอว) 

2007 - เหตุการณพระสงฆเมียนมารท่ีออกมาประทวง กลุมผูประทวงถูกปราบ 

  ปรามอยางรุนแรง 

2008 - ประกาศรัฐธรรมนญูฉบับใหม 

2010 - ทหารแปลงรางเปนพลเรือน 

 - นายพล เต็ง เสง ลาออกจากการเปนทหาร และลงชิงตำแหนง 

  ประธานาธิบดีในนามพรรค USDP 

 - การเลือกต้ังท่ัวไปภายใตรัฐธรรมนญูใหม  

 - นางออง ซาน ซูจี ไดรับการปลอยตัว 

2011  - นายเต็ง เสง ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีของรัฐบาลพลเรือน 

 - นักโทษการเมืองจำนวนมากไดรับการปลอยตัว 

2012 - พรรค NLD จดทะเบียนพรรคครั้งใหม นางออง ซาน ซูจ ี ประกาศ 

  กลับเขาสูวงการการเมือง 

 - การเจรจาหยุดยิงกับกลุมชาติพันธุตางๆ 

เปลี่ยนชื่อประเทศ จาก  “พมา”  เปน “เมียนมาร” 

ภายหลังท่ีเมียนมารไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1947 ไดประกาศช่ือประเทศอยางเปน

ทางการครั้งแรกในฐานะรัฐเอกราชวา The Union of Burma หรือ สหภาพพมา 
หลังการเปลี่ยนแนวทางการปกครองประเทศเปนแบบสังคมนิยมวิถีพมา ภายใต

การนำของนายพลเนวิน จึงมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในป ค.ศ. 1974 โดยใชชื่อวา 
The Socialist Republic of the Union of Burma หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยมแหง

สหภาพพมา  กอนท่ีจะกลับมาใชช่ือ สหภาพพมา อีกคร้ังในป ค.ศ. 1988 

ภายหลังการทำรัฐประหารโดยนายพล ซอ หมอง และหลังจากนั้นเพียง 
ปเดียว ก็เปลี่ยนชื่อจาก Union of Burma เปน Union of Myanmar โดยมีการ
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วิเคราะหกันวาสาเหตุท่ีรัฐบาลทหารพมาเปล่ียนช่ือประเทศน้ัน เพราะไมตองการใช

ช่ือ Burma ท่ีอังกฤษใชเรียกพมาในสมัยอาณานิคม ซ่ึงเพ้ียนมาจาก บารมา หรือ 

พมา ท่ีเปนชนชาติด้ังเดิมของประเทศ  

สวนการเลือกใชชื่อวา เมียนมาร นั้น มาจากความหมายที่ดีในภาษาพมา 

โดยคำวา Myan แปลวา รวดเร็ว สวน Mar แปลวา เขมแข็ง น่ันเอง 

อยางไรก็ตาม หลายฝายทั้งคนเมียนมารและนานาประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศแถบตะวันตกอยางสหรัฐอเมริกายังคงเรียกวา เบอรมา เปนการแสดงการ 

ไมยอมรับในการเปล่ียนช่ือประเทศโดยรัฐบาลทหารพมา ซ่ึงเปนเผด็จการ ไดอำนาจ

มาอยางไมเปนประชาธิปไตย สวนประเทศไทยนั้น ไดมีประกาศของทางราชการ

แลววา ในการติดตอราชการใหใชช่ือประเทศ ‘เมียนมาร’ ตามท่ีสถานทตูเมียนมาร

ประจำประเทศไทยไดทำหนังสือแจงมายังกระทรวงการตางประเทศของไทย แต 

คนไทยท่ัวไปก็ยังคุนเคยกับช่ือ “พมา”  

ตอมา เมียนมารมีการเปลี่ยนแปลงชื่อทางการของประเทศครั้งลาสุด จาก 

Union of Myanmar เปน The Republic of Union of Myanmar หรือ สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร ในป ค.ศ. 2008 ตามประกาศในรัฐธรรมนญูใหมของเมียนมาร

น่ันเอง 

 

l การแบงเขตการปกครอง 
เมียนมารแบงเขตการปกครองออกเปน 7 รัฐ (states) ที่ประชากร

แตละรัฐสวนใหญเปนชนกลุมนอย ไดแก  
l รัฐชิน (Chin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองฮะคา 
l รัฐคะฉิ่น (Kachin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองมิตจีนา  
l รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองปะอาน  
l รัฐกะยา (Kayah) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองหลอยกอ  
l รัฐมอญ (Mon) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองมะละแหมง  
l รัฐยะไข (Rakhine) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองซิตตเว  
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ธงชาติใหมของเมียนมาร 

เมื่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เมียนมารไดเริ่มใชธงชาติแบบใหมอยาง 

เปนทางการ มีลักษณะเปนธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา บนผืนธงมีแถบสีสามสียาวตาม

แนวนอนของผืนธง เปนแถบสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจาก 

บนลงลาง กลางธงมีรปูดาวหาแฉกสีขาวขนาดใหญ  

ความหมายของสัญลักษณในธงชาติประกอบดวย สีเขียว หมายถึง 
สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณของเมียนมาร สีเหลือง หมายถึง 

ความสามัคคี สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ ความเขมแข็ง เด็ดขาด ดาวสีขาว  
หมายถึง สหภาพอันม่ันคงเปนเอกภาพ 

l รัฐฉาน (Shan) หรือรัฐไทใหญ มีเมืองหลวงชื่อ เมืองตองยี  
สำหรับเขตที่ประชากรสวนใหญเปนเชื้อสายพมา แบงเปน 7 เขต 

(divisions) ไดแก 
l เขตอิรวดี (Ayeyarwady) มีเมืองเอกชื่อ เมืองพะสิม 
l เขตพะโค (Bago) มีเมืองเอกชื่อ เมืองพะโค 
l เขตมาเกว (Magway) มีเมืองเอกชื่อ เมืองมาเกว 
l เขตมัณฑะเลย (Mandalay) มีเมืองเอกชื่อ เมืองมัณฑะเลย 
l เขตสะกาย (Sagaing) มีเมืองเอกชื่อ เมืองสะกาย 
l เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) มีเมืองเอกชื่อ เมืองทวาย 
l เขตยางกุง (Yangon) มีเมืองเอกชื่อ เมืองยางกุง  
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เบื้องหลังการยายเมืองหลวงใหม-เมืองเนปดอว 

รัฐบาลทหารพมาไดตัดสินใจประกาศยายเมืองหลวงอยางเปนทางการเมื ่อ 

ปลายเดือนมีนาคม 2006 จากเมืองยางกุงไปเมืองเนปดอว (Nay Pyi Taw)  

นับเปนการยายเมืองหลวงใหมของเมียนมารในรอบ 60 ป นับต้ังแตยางกุงไดเปน 

เมืองหลวงต้ังแตป ค.ศ. 1948 หลังไดรับเอกราชจากอังกฤษ  

การตัดสินใจยายเมืองหลวงคร้ังน้ีไดสรางความประหลาดใจแกประชาคม

โลกอยางมาก เนื่องจากการยายเมืองหลวงตองใชงบประมาณมหาศาลในการ

กอสรางสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐานใหมท้ังหมด ในขณะท่ีเมียนมารยังเปนประเทศท่ี

ยากจน เงินทุนสำรองระหวางประเทศก็มีจำกัด จึงมีนักวิเคราะหพยายามรวบรวม

ขอมลูถึงสาเหตุของการยายเมืองหลวงคร้ังน้ี ซ่ึงสรุปไดวา  

- จุดยุทธศาสตรที่ด ี ที่ตั้งเมืองหลวงใหม-เนปดอว เปนจุดยุทธศาสตร 

สามารถเดินทางไปทุกสวนของประเทศไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งภูมิประเทศของ

เนปดอวอยูใกลภูเขาท่ีสามารถปองกันตนเองและปลอดภัยจากการรุกรานของศัตรู 

- ความเชื่อทางโหราศาสตร ถารัฐบาลทหารไมสรางเมืองหลวงใหม  

จะบริหารประเทศไมได ไปไมรอด 

- การชวงชิงอำนาจระหวางทหารกับพลเรือน รัฐบาลทหารพมา

ตองการควบคุมอำนาจไวกับตนใหมากท่ีสุด 

- รฐับาลเมียนมารวางแผนใหเมอืงนีเ้ปนเมืองศนูยราชการ เปนท่ีต้ัง

ของกระทรวงตางๆ กวา 30 กระทรวง กองบัญชาการกองทัพ ศูนยกลางธุรกิจ

นานาชาติ ศูนยการประชุมขนาดใหญ เปนศูนยกลางการทองเท่ียว มีโรงแรมระดับ

หาดาว  


