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	 มผีูก้ล่าวว่า	เปาหมายสงูสุดของการวิจยั	คอื	“การสร้างการเปลีย่นแปลง”	คำากล่าวนี้

แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันสำาคัญยิ่งของการวิจัย	ทั้งนี้เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า	การพัฒนา

ในทุกวงการต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจะทำาอย่างไรให้การวิจัยมีบทบาทอย่าง

จริงจัง	หรือมีชีวิตที่มีพื้นที่จริงมิใช่พ้ืนที่ลวง	 โดยเฉพาะในวงการมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่ผลิต

บัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม

	 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมทางปญญาของชาติ	หลายประเทศในโลกต่างทุ่มทุน

มหาศาลสร้างนกัวจิยัและพัฒนางานวิจัยผ่านทางบณัฑติศกึษา	เพือ่นำาผลวจิยัไปใช้ในการพฒันา

ประเทศ	ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง	นักวิจัยที่มีคุณภาพและผลการวิจัยที่ชาติบ้านเมือง

และประชาชนได้รับประโยชน์เกิดขึ้นมากมาย	คำาตอบที่ได้จากการวิจัยซึ่งตอบปญหาต่าง	ๆ	

ตั้งอยู ่บนฐานของปญญาหรือเหตุผลข้อเท็จจริง	 มิใช่มายาคติหรือการคาดการณ์เอาเอง	

หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้สังคมย่อมได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว	อย่างไรก็ตาม

หากพิจารณาการวิจัยที่เป็นอยู่ในสังคมไทยปจจุบัน	ยังคงมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า	สามารถเชื่อมั่นได้

อย่างสนิทใจหรือไม่เกี่ยวกับคุณประโยชน์หรือผลตอบแทนที่คุ้มค่า	หลักฐานเด่นชัดบ่งบอกว่า

งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่เผยแพร่ออกสู ่สังคมนั้น	 แม้จะมากมายด้วยปริมาณ

แต่ส่วนใหญ่ยังด้อยคุณภาพ	ที่เห็นได้ชัด	คือ	ระบบการวิจัยและนักวิจัยยังขาดความสนใจต่อ

การรับรู้ความต้องการของสังคมทั้งวงแคบและวงกว้าง	 เพื่อนำามาสังเคราะห์เป็นโจทย์วิจัย	

เมื่อเป็นเช่นนี้	สังคม	ประเทศชาติ	และสาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้อย่างไร

	 เมื่อหลายปมาแล้ว	 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์	 พานิช	 ต้ังข้อสังเกตว่า	

วัฒนธรรมการวิจัยในสังคมไทยที่พัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน	 เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการ

ถ่ายทอดทั้งด้านแนวคิด	วิธีการ	และวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ	แต่เป็นการรับมาเฉพาะ

บางส่วน	แล้วนำามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย	ซึ่งมิใช่วัฒนธรรมการวิจัย	จึงมีผลทำาให้สภาพ

ของประชาคมวิจัยไทยมีสภาพ	“ไม่เป็นประชาคมวิจัย”	 ไม่มีวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร	

แลกเปล่ียนกันทางวิชาการ	 ไม่มีพฤติกรรมร่วมกันสร้างความรู้	 หรือเรียนรู้จากกันและกัน	

แต่เป็นการเน้นที่	 “ผู้มีความรู้น้อยเรียนรู้จากผู้มีความรู้มาก”	สังคมวิชาการของไทยอยู่

ในลักษณะ	“ผู้บริโภคความรู้”	มากกว่า	“ผู้ผลิตความรู้”	ผลงานวิจัยที่ผลิตขึ้นในประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นผลงานในระดับคุณภาพปานกลางถึงตำ่า	มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นผลงานวิจัยระดับ

คุณภาพสูง	และผลงานวิจัยระดับคุณภาพมีเพียงบางส่วนที่ได้รับการเผยแพร่อย่างถูกต้อง	

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพปานกลางหรือค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งถูกละเลย	 ไม่ได้นำาออกเผยแพร่	

นี่คือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังโดยฉับไว	 ไม่เช่นนั้นงานวิจัยของเราต้องตกอยู่

ในสภาพล้าหลัง	และอาจจะถึงจุดตำ่าสุดที่ยากต่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

บทบรรณาธิการ
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	 การแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว	สิ่งที่สามารถทำาได้ง่ายเป็นเบื้องต้น	 คือ	การเริ่มที่การ

มุ่งเน้นคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้มงวดอย่างเข้มข้นทั้งตัวผู้สอน	

เนื้อหาสาระ	และวิธีการเรียน	รวมท้ังพฤติกรรมของผู้ที่จะเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	

มิใช่มุ่งสร้างผลผลิตของการศึกษาในระดับนี้ให้เหมือนกับการเลี้ยงไก่เน้ือ	 เพื่อใช้เป็นอาหาร

แต่เพียงอย่างเดียว	ต้องทำาให้การเสพย์และการสร้างองค์ความรู้ถึงพร้อมด้วยปริยัติ	ปฏิบัติ	

และปฏิเวธ	ที่ควบคู่ไปกับศีลธรรมอันดีงาม	หรือถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะน่ันเอง	ต้อง

ทำาลายสิ่งที่เป็นความมกัง่ายในการวจิยัซึง่สะสมไว้มากมายอนัเป็นสนมิทีท่ำาลายเนือ้เหลก็ให้หมด

สิน้ไป	มิเช่นนั้นจะติดเป็นตราบาปที่ก่อให้เกิดความตำ่าต้อยของมหาวิทยาลัย	 ผู้ผลิต	และ

ผลผลิต	ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่ง	คือ	จะช่วยลากดึงศาสตร์ต่าง	ๆ	ให้ตกตำ่าลงด้วย	ความหมาย

หรือคุณค่าของบัณฑิตศึกษาจะมีน้อยลงไปทุกที	หากบัณฑิตไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือมุ่งอยู่

แต่ผลิตงานวิจัยไร้สาระ	โดยไม่คำานงึว่า	ความรูน้ัน้จะต้องใช้แก้ปญหาทีเ่กดิจากมนษุย์สร้างและที่

เกิดจากธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

	 แทบทุกมหาวิทยาลัยต่างก็มีสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นมารองรับภารกิจสำาคัญ

ในการสร้างงานวิจัย	บางแห่งขยายตัวถึงกับเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง	 เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 เพื่อให้ทันกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลง	แต่มหาวิทยาลัยบางแห่ง	สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งทำางานในลักษณะงาน

ธุรการ	หรือเน้นการบริการวิชาการ	หรือบางแห่งทำางานตามความสนใจของผู้บริหารที่เป็นไป

ตามกระแสสังคม	หรือไม่ก็ทำางานตามที่เจ้าของทุนต้องการ	 เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างขีดความ

สามารถในการวิจัยของคณาจารย์จึงค ่อนข้างจำากัด	 ยิ่งการตรวจสอบโครงการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนขาดการเข้มงวดด้วยแล้ว	ก็ยิ่งพากันลงเหวได้โดยง่าย	คงไม่จำาเป็น

ต้องคิดถึงการแข่งขันของประเทศ	แค่คิดว่าจะทำาอย่างไรให้บรรลุผลแคบ	ๆ	ตามแผนงาน

แต่ละป	หรือให้บรรลุผลตามท่ีมีปรัชญามหาวิทยาลัยก็คงเป็นไปได้ยาก	แล้วจะทำาอย่างไร

ให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างแท้จริง	สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยน่าจะต้อง

กระทำาโดยเร็ว	คือ	การตั้งหน่วยวิจัยหรือสถาบันวิจัยเฉพาะทาง	โดยมุ่งทำางานที่ยากขึ้น	 เช่น	

ทำางานในลักษณะชุดโครงการ	 โดยระดมนักวิจัยท้ังภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก	

มาร่วมกันทำางานโครงการย่อยของชุดโครงการ	แต่งานลักษณะน้ีค่อนข้างยากในการหา

นักวิจัยมาร่วมงาน	และยากเข็ญพอสมควรในการหาผู้ประสานงาน	 เนื่องจากการทำางาน

ในลักษณะชุดโครงการจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการเช่ือมโยง	
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รวมทั้งต้องมีทักษะในด้านการจัดการเป็นอย่างดี	หากสามารถทำาได้เช่นนี้	 ก็น่าจะบังเกิด

ประโยชน์ต่อการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน

	 ในด้านผลงานวิจัย	หากพิจารณาให้แคบลงเฉพาะงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ของภาคใต้ท่ีผ่านมา	ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งท่ีพบ	คือ	 งานวิจัยด้านนี้ส่วนใหญ่

ยังด้อยทั้งปริมาณและคุณภาพ	แม้จะมีนักวิจัยและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	แต่หากเปรียบ

เทียบกับภาคอื่น	ๆ	ภาคใต้ยังคงวิ่งตามหลังมาโดยตลอดและอาจจะวิ่งตามหลังอีกต่อไป	

ทั้งด้านเนื้อหาสาระและวิธีการศึกษา	แม้นักวิชาการและผู้รู้ในภาคใต้มีจำานวนไม่แตกต่าง

กับภาคอื่น	แต่งานส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะของการรวบรวม	ศึกษาวิเคราะห์อย่างง่าย	ๆ	

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่ยังไม ่ได ้ยกระดับขีดความรู ้

ความสามารถให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	 อีกทั้งทำาให้เห็นอีกว่ายังไม่เป็นการเปดกว้าง

เกี่ยวกับวิธีคิด	และวิธีทำางานในมิติใหม่	ผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยส่วนใหญ่จึงยังยำ่าอยู่กับที่	

ทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการ	นักวิจัยบางคนขาดความรู้ด้านทฤษฎี	บางคนขาดความเป็นไทด้าน

วิธีคิด	บางคนมีทั้งสองอย่างแต่มีอัตตาสูงยากที่จะทำางานร่วมกับคนอื่น	นอกจากนี้มีผลงาน

ค้นคว้าวิจัยไม่น้อยที่แสดงให้เห็นแค่ปรากฏการณ์	มองเห็นได้ชัดว่าเป็นงานที่ขาดบริบทการ

มองคนเก่ียวกับเรื่องพื้นที่และเวลา	 ทำาให้เห็นไม่ชัดว่าอะไรคือปจจัยที่ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง	คำาตอบของงานศึกษาวิจัยที่เห็นแค่ปรากฏการณ์เล็ก	 ๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างกว้าง	 ๆ	 จะไม่ช่วยให้เข้าใจปญหาที่แท้จริง	 และไม่สามารถนำาไปต่อยอดศึกษา

เพื่อแก้ปญหาให้ตรงจดุได้	งานศกึษาวิจยัเพือ่การแก้ปญหาต่าง	ๆ 	จึงยากทีจ่ะประสบความสำาเรจ็

และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง	 ถึงเวลาแล้วที่นักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาคใต้จะต้องทบทวนตนเองเกี่ยวกับความรู้ด้านวิธีวิทยาอย่างจรงิจงั	ให้สามารถนำามาอธบิาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างเพียงพอ	ถูกต้องและเหมาะสมกับประเด็นปญหาที่มีความ

หลากหลายและซับซ้อน	 โดยที่งานนี้น่าจะต้องเริ่มต้นอย่างจริงจังที่บัณฑิตศึกษา	 อีกสิ่งหนึ่ง

ที่นักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องตระหนัก	 คือ	 พ้ืนที่และผู ้คนที่ศึกษา

ซึ่งมีความสำาคัญยิ่ง	

	 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	พยายาม

อย่างยิ่งยวดในการทำาหน้าท่ีเผยแพร่ผลงานวิชาการ	สำาหรับฉบับนี้	 ได้นำาบทความวิชาการ	

บทความวิจัย	และบทปริทัศน์หนังสือที่คัดสรรแล้ว	จำานวนทั้งหมด	14	 เร่ือง	มาเผยแพร่

ผลงานแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นความคิดอันหลากหลายของผู ้ เขียน	 กองบรรณาธิการ	

ค
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และสำานักงานกองบรรณาธิการได้พยายามอย่างที่สุดที่จะทำาให้วารสารมีคุณภาพ	แต่ก็ยังมี

ข้อจำากัดอยู่หลายประการ	มีบทความจำานวนมากที่เข้ามารอการพิมพ์เผยแพร่	ซึ่งนับเป็น

นิมิตหมายที่ดี	 แต่ต้องขออภัยในความล่าช้า	ขณะเดียวกันใคร่ขอร้องผู้เป็นเจ้าของบทความ

ว่าหากบทความใดได้รับการตอบรบัเพื่อลงพิมพ์แล้ว	กรุณาอย่านำาไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ฉบับอื่น	ๆ	อีก	 เพราะรังแต่จะเกิดความเสียหายทางวิชาการ	และต่อกระบวนการจัดทำา

วารสาร

                                    ชวน เพชรแก้ว

บรรณาธิการ

ง
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สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพและความขัดแยง

ในพมา ค.ศ. 1920 - 1962
Self - Determination, Independence and Confl ict 

in Burma between 1920 and 1962

             เผา นวกุล1         Phao Nawakul 

บทคัดยอ

 กระแสความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยในพมาสามารถสืบคนรองรอยไดในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คําประกาศของอองซานที่ยางกุงในป ค.ศ. 1947 แสดงใหเห็น
การเขามาของกระแสความคิดประชาธิปไตยในพมาในชวงเวลาน้ัน อยางไรก็ตาม
ประชาธิปไตยในชวงเวลาดังกลาวนํามาใชเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการปกครองตนเอง
และอิสรภาพจากจักรวรรดินิยมอังกฤษมากกวาแสวงหาประชาธิปไตยที่แทจริงตาม
แนวทางตะวันตก นอกจากนั้นกระบวนการเรียกรองน้ียังตองเผชิญกับความขัดแยง
ภายในพมาเองเหตุเพราะกลุ มการเมืองตาง ๆ มีแนวทางการเปล่ียนแปลงบรรลุจุด
มุงหมายแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากกรณีที่อองซานถูกโจมตีจากกลุมการเมืองที่เห็นตาง
วาเปนพวกเดยีวกบัจักรวรรดอิงักฤษ หรอื กรณทีีเ่ขาถกูสงัหารกอนประเทศไดรบัอสิรภาพ 
เปนตน 

คําสําคัญ : สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพ ความขัดแยง พมา

Abstract

 Democratic Thinking in Burma can be traced back after World War II. 
Aung San’s speech in 1947 expresses the coming of “Democratic Thinking” in 
political arena of Burma. However Democratic Thinking is used for 
self - determination and independence campaign than going to real democracy 
in the same western way. Moreover these campaigns confront with conflict 
because political groups have different processes to achieve. Therefore 
conflicts occurred at the end such as Aung San was accused by his opposition 

 1นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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that “he becomes English stooges” or he was killed by his opposition.

Keywords : Self - determination, Independence, Conflict, Burma
 

 เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาเรื่อง สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพ
และความขัดแยงในพมา ค.ศ. 1920 - 1962 การนําเสนอไดแบงประเด็นเปน 4 สวนไดแก 
สวนที่ 1 บทนํา แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของบทความชิ้นนี้ สวนที่ 2 จุดกําเนิดกระแส
ความคิดเกี่ยวกับสิทธิในการปกครองตนเองในบริบทโลกและพมา แสดงถึงการกอเกิด
กระแสความคิดเก่ียวกับสิทธิในการปกครองตนเองในบริบทโลก ซ่ึงพมาก็ไดรับอิทธิพล
ทางความคิดดังกลาวจนนํามาสู การใชฐานคิดนี้เปนขออางในการเรียกรองอิสรภาพ 
สวนที่ 3 ความขัดแยงในพมาทามกลางการเรียกรองอิสรภาพ แสดงใหเห็นถึงความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียกรองอิสรภาพของพมา สวนท่ี 4 บทสรุป

ความนํา
 ประชาธิปไตยท่ีแทจริงเปนเพียงสิ่งเดียวที่กอใหเกิดสิ่งที่ดี
อยางแทจริงกับประชาชน สถานะความเทาเทียมที่แทจริงและโอกาส
สําหรับทุกคนโดยไมจํากัดชนช้ัน เช้ือชาติ ศาสนาและเพศ
 Bogyoke Aung San’s at convention held at The 
Jubilee Hall, Rangoon, May 23, 1947 
         (Aung San, in edited by Silverstein, 1993 : 153)

 การตอสูระหวางชาวพมาและเหลาจักรวรรดิมีมาอยางยาวนานในประวัติศาสตร 
เมื่อมองไปถึงพมากระแสความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย (Democracy) เปนส่ิงที่สามารถ
เห็นไดในชวงการเรียกรองสิทธิในการปกครองตนเอง (self - determination) และ
อิสรภาพ (independence) จากจักรวรรดินิยมอังกฤษ (British Empire) การนําสังคม       
ไปสูประชาธิปไตยท่ีขึ้นกับเจตจํานงชาวพมาเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในประวัติศาสตรพมาโดย
เฉพาะอยางยิ่งในยุคของอองซาน (Aung San) ที่เขามามีบทบาทในการสรางขบวนการ
ตอตานจักรวรรดิอังกฤษและตองการนําประเทศไปสู ระบอบประชาธิปไตยแบบ
สาธารณรัฐและปฏิเสธระบอบกษัตริยท่ีไมมีความยั่งยืน ดังนั้นประชาธิปไตยที่แทจริง
ในสํานึกของอองซานจะเกิดขึ้นดวยการสรางรัฐที่มาจากฉันทามติของประชาชนและคํานึง
ถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสาํคญั (Aung San, in edited by Silverstein, 1993 : 153)
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 อยางไรก็ตาม การพยายามเปลี่ยนแปลงน้ีกลับพบกับอุปสรรค อุปสรรคจาก
ปจจัยภายนอก คือ ความยากลําบากในการตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งเอกราช สวนอุปสรรค
ภายในก็เป นปญหาที่ใหญมากเพราะกลุ มการเมืองอ่ืนหาไดมีกระบวนการบรรลุ
วัตถุประสงคตามแนวทางท่ีอองซานปรารถนาไม บางก็ตองการเปลี่ยนแปลงเปน
สังคมนิยม บางก็ไมพอใจกับการกระทําของอองซานที่เสมือนตกอยูในเกมของจักรวรรดิ
อังกฤษ บางก็เสนอวาการเปลี่ยนแปลงควรจะอาศัยความรุนแรงมากกวาการเจรจา
ประนีประนอม สิ่งเหลาน้ีนํามาซ่ึงความขัดแยงและรุนแรงภายในพมา ดังจะเห็นไดจาก
กรณีการเสียชีวิตของอองซานก็เปนผลของความขัดแยงนี้ หลังจากนั้นดูเหมือนวากระแส
ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในพมาจะสิ้นสุดลงเมื่อนายพลเนวิน (General Ne Win) 
ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลอูนุ (U Nu) ในป ค.ศ. 1962
  
จุดกําเนิดกระแสความคิดเกี่ยวกับสิทธิในการปกครองตนเองในบริบทโลก
และพมา
 การกําเนิดของรัฐสมัยใหม มีความสัมพันธ กับแนวคิดอํานาจอธิปไตย 
(sovereignty) โดยเฉพาะอยางยิ่งกําเนิดสนธิสัญญาเวสฟาเลีย (Westphalia) นํามาซึ่ง
การส้ินสุดสงครามสามสิบปใน ค.ศ. 1648 ทําใหนักวิชาการดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศยุคหลังกลาววา “เวสฟาเลียคือใบเบิกทางที่ยิ่งใหญที่เปล่ียนผานจากโลกเกาไปสู
โลกใหม” (Gross, 1948, p : 28, as cited in Cox, Dunne and Booth, 2001, p : 4) 
เวสฟาเลียยึดถือหลักที่วาดวยการปกครองตนเอง (autonomy) [หรือ สิทธิในการปกครอง
ตนเอง (self - determination) : ผูเขียน] ดินแดน (territory) การยอมรับซึ่งกันและกัน 
(mutual recognition) และอํานาจในการควบคุม ทั้งหมดเปนแนวความคิดที่มีอิทธิพล
ตอการกําเนิดรัฐอธิปไตย (sovereign state) ในปจจุบัน1 และเปนหลักคิดดานความ
สัมพันธระหวางประเทศที่สําคัญซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในเวลาตอมา  

   1แมวาแนวความคิดที่ว า “รัฐมีสิทธิในการปกครองตนเอง (autonomy หรือ self - 

determination) โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐอื่น” จะไดรับการยอมรับแตหลักการนี้ก็ถูกโตแยง

เชนกัน สตีเฟน ดี. คราสเนอร (Stephen D. Krasner) กลาวถึงความคลุมเครือของหลักที่วาดวยสิทธิ

ในการปกครองตนเองวา หลักการนี้ถูกแทรกแซงโดยบรรทัดฐานที่เกิดข้ึนในสังคมไมวาจะเปนหลัก

สิทธิมนุษยชน (human rights) สิทธิชนกลุมนอย (minority rights) ประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งแสดง

ใหเห็นวารัฐตาง ๆ ในสังคมอาจไมสามารถมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองในเร่ืองตาง ๆ แตถูกกดดัน

จากบริบทภายนอกใหรัฐนั้น ๆ ตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่กลาวไป (เพิ่มเติมใน Krasner, in edited by 

Cox, Dunne and Booth, 2001 : 17 - 19)
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 สนธิสัญญาเวสฟาเลียใน ค.ศ. 1648 กอใหเกิดแนวคิดรัฐอธิปไตยซึ่งไดรับการ
ยอมรับวาเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ ท้ังน้ีหลักการท่ีสําคัญดังกลาวขางตนไดแพรขยายอยาง
รวดเร็วไปทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่เหลาจักรวรรดินิยมลมสลายชวงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (Philpott, 2001 : 3 - 4) รัฐท่ีตกอยูภายใตอํานาจจักรวรรดิกลาย
มาเปนรัฐอธิปไตยซ่ึงในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศชี้วาส่ิงนี้เปรียบ
เสมือนชัยชนะของแนวความคิดสิทธิในการปกครองตนเองที่ประชาชนในรัฐนั้น ๆ มีความ
ปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับวาตนเองเปนรัฐท่ีมีอธิปไตย (statehood) และเมื่อมาถึง 
ค.ศ. 1960 คําประกาศของสหประชาชาติ (United Nation) ก็ตอกยํ้าถึงชัยชนะของแนว
ความคิดเรื่องสิทธิในการปกครองตนเองท่ีใหสิทธิแกรัฐที่ตกอยูภายใตอํานาจจักรวรรดิมี
สิทธิในการปกครองตนเอง ผลของคําประกาศน้ีจากเดิมใน ค.ศ. 1914 ประชากร 1 ใน 3 
ของโลกตกอยูภายในอํานาจของเหลาจักรวรรดินิยมทั้งในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา
และตะวันออกกลาง แตชวง ค.ศ. 1955 - 1970 กวา 78 รัฐถูกปลดปลอยจากอํานาจ
จักรวรรดิเหลานั้น ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงยกสถานะตนเองเปนพลเมืองแหงรัฐอธิปไตย 
(Philpott, 2001 : 35 - 36) 
 สนธิสัญญาเวสฟาเลียถือเปนจุดเริ่มของแนวความคิดสิทธิในการปกครองตนเอง 
หลังจากนั้นชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 กระแสความคิดน้ีไดรับการกลาวถึงอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะจากบทบาทการรณรงคของ วูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาที่เสนอความคิดเห็นไปท่ัวโลกโดยเฉพาะประเด็นสิทธิในการปกครองตนเอง 
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1918 วิลสันเดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อประชุมสันติภาพท่ีจะจัดขึ้น
ในวันท่ี 18 มกราคม ค.ศ. 1919 การเดนิทางไปยโุรปครัง้นัน้เปนความหวงัสําหรบัประชาชน
ผูอยูภายใตอํานาจของเหลาจักรวรรดิ (Manela, 2009 : 19 - 20) จุดเนนที่สําคัญของ
วิลสันที่ผลักดันในการประชุมครั้งนั้นคือ การมองวาชาติขนาดเล็กและออนแอมีสิทธิ
เทาเทียมกับมหาอํานาจ การสรางสันติภาพใหโลกกระทําผานกฎหมายระหวางประเทศ
และสรางสถาบันอยางองคการสันนิบาตชาติ (League of Nations) เปนการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นมากกวาการใชสงคราม และท่ีสําคัญประชาชนตองมีสิทธิในการปกครองตนเอง 
(Manela, 2009 : 22) หลักการเหลาน้ีภายหลังมีการนําไปใชกลาวอางเพื่อตอตาน
จักรวรรดินิยมอยางแพรหลาย
 ชวงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผูนําชาติมหาอํานาจใหความสําคัญกับแนวคิดสิทธิ
ในการปกครองตนเอง มีการตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเองโดย
หลักการนีม้กีารประกาศเปนเปาหมายของสงครามในกฎบตัรแอตแลนตกิ (Atlantic Charter) 
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ซึ่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ วินสตัน เชอรชิล (Winston Churchill) และ ประธานาธิบดี
สหรัฐ แฟรงคลิน ดี. รูสเวลท (Franklin D. Roosevelt) ประกาศเปนการท่ัวไปกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 จะเร่ิมขึ้น หลังจากพวกเขาชนะสงครามส่ิงเหลาน้ีก็เห็นผลในชวง
คริสตทศวรรษที่ 1950 และในการกําเนิดสหประชาชาติสาระสําคัญของแนวคิดสิทธิใน
การปกครองตนเองไดรับการบรรจุในคําประกาศ ค.ศ. 1960 ดวยเหตุนี้หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จักรวรรดินิยมจึงจําตองปลดปลอยประเทศที่อยูภายใตอํานาจของตนตามพันธะ
สัญญาท่ีใหไวแกประชาคมโลกกอนหนาน้ัน (Philpott, 2001 : 157 - 158) 
 อยางไรก็ตาม ดวยกระแสของการปฏิวัติทางความคิดน้ี จะเห็นไดวาสิทธิในการ
ปกครองตนเองมีการนํามาใชเปนเหตุผลในการเรียกรองอิสรภาพในรัฐอาณานิคมทั่วไป 
ในพมาก็เชนกันกระแสการเรียกรองอิสรภาพเริ่มเปนรูปเปนรางในชวงคริสตทศวรรษ
ที่ 1920 จากการตอตานจักรวรรดิอังกฤษและญี่ปุน ซึ่งกอใหเกิดทั้งการกระทําที่รุนแรง 
เชน สงครามกองโจร และ การกระทําที่ไมรุนแรง เชน การเจรจา เปนตน จึงกลาวไดวา
ชวงเวลาดังกลาวสอดคลองกับการเขามาของแนวความคิดสิทธิในการปกครองตนเอง
ที่มีพลังมากในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แนวคิดนี้มักถูกใช
เรียกวาการกอกบฏ (rebellion) เพื่อตอตานรัฐกระทั่งกลายมาเปนพื้นฐานสําหรับ
ความชอบธรรมของรัฐ (state legitimacy) ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญสําหรับกฎหมาย
ระหวางประเทศ (Anderson, 1996 : 37)
 ในพมาหากศึกษาประวัติศาสตรแนวคิดสิทธิในการปกครองตนเองจะพบวา การ
เรียกรองใหไดมาซ่ึงอิสรภาพกําเนิดอยางเปนรูปธรรมในคริสตทศวรรษที่ 1920 ซึ่งเปน
ชวงเวลาใกลเคียงกับการแพรขยายแนวคิดสิทธิในการปกครองตนเองที่นําเสนอและ
ผลักดันโดย วดูโรว วิลสนั ทัง้นีก้ารกลาวถงึการตอสูเพือ่อสิรภาพในพมาเริม่ตนทีก่ารศกึษา
ถึงบทบาทของคนรุนใหมในคริสตทศวรรษที่ 1920 คนรุนใหมเหลานี้ตอตานจักรวรรดิ
อังกฤษโดยใชความยากลําบากที่พวกเขาประสบจากการอยูภายใตจักรวรรดิอังกฤษเปน
เหตุผลสําคัญของการตอสู นอกจากน้ันมีวรรณกรรมฝายซายจากอังกฤษที่หล่ังไหลเขาสู
พมาเปนจํานวนมาก สิ่งเหลานี้ทําใหคนหนุมสาวแสดงออกเชิงรูปธรรมในการตอตาน
จักรวรรดิและเพื่อปลดปลอยตนเองจากพันธนาการทั้งปวง (เทยเลอร, 2550 : 277) 
 ในคริสตทศวรรษ 1930 เหลานักศึกษาไดรับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองฝาย
ซายที่ตอตานทุนนิยมอยางตอเนื่อง ขณะที่หนังสืออยางโลกทุนนิยม เนกานิ หรือ 
สังคมนิยม ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย สะทอนใหเห็นการใชแนวคิดการปกครอง
ตนเองในการเรยีกรองอสิรภาพซ่ึงดไูดจากขอเรยีกรองของบะทอง (Ba Thaung) ท่ีเรยีกรอง
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ใหคนพมาเคารพตัวเองมากข้ึนตลอดจนเลิกเกี่ยวของกับคนตางชาติและเลิกซื้อสินคา
ของคนตางชาติ (เทยเลอร, 2550 : 282 - 283) สิ่งเหลานี้กอใหเกิดพลังขับเคล่ือนในการ
ตานจักรวรรดิอังกฤษภายใตชื่อ “สมาคมเราชาวพมา” (Dobama Asiayone หรือ 
We - Burman’s Association) ซึ่งเปนการผสานแนวความคิดฝายซายและชาตินิยม
เขาดวยกัน 
 สมาคมเราชาวพมาเคลื่อนไหวภายใตกลุมของผูรักชาติ (patriotic group) ที่มี
เปาหมายสําคัญคือการควํ่าบาตรสินคาและวัฒนธรรมของตางชาติ พวกเขารวมตัวกันเปน
พรรคการเมืองหัวรุนแรง (extremist party) และไดสร างปญหาใหกับรัฐบาล
จักรวรรดินิยมเปนอยางมากในชวงเวลาน้ัน (Yi, 1988 : 4) โดยมีบะทอง แกนนําคนสําคัญ
เปนผู สร างองคความรู ในสังคมพมาผานการแปลหนังสือที่ สําคัญรวมทั้งการเปน
บรรณาธิการนิตยสารสองภาษา งานเหลาน้ีทําใหเขาไดรับรางวัล The Prince of Wales 
Translation Prize นอกจากน้ันเขายังเปนอาจารยพิเศษหลักสูตรเอเชียตะวันออกศึกษา
ในมหาวิทยาลัยยางกุง ท่ีมหาวิทยาลัยแหงน้ีทําใหเขาไดพบกับเพ่ือนรวมอุดมการณอยาง 
เทียนหมอง (Thein Maung) นักศึกษาทุนจากลอนดอน และ ฮลาบอ (Hla Baw) ที่ทํางาน
เปนผูชวยในรานขายยา (Yi, 1988 : 4) ท้ังน้ีการเคลื่อนไหวของพวกเขาชวงคริสตทศวรรษ 
1930 ใชคําขวัญเปนไปในแนวทางของชาตินิยมเปนหลัก “พมาเปนประเทศของพวกเรา 
วรรณกรรมพมาเปนวรรณกรรมของพวกเรา ภาษาพมาเปนภาษาของพวกเรา รักประเทศ
ของพวกเรา หวงแหนวรรณกรรมของพวกเรา รักษาภาษาของพวกเรา” เปนคําขวัญ
ที่สําคัญของสมาคมเราชาวพมา พวกเขาตอตานการยึดครองธุรกิจของเหลานายทุน
อังกฤษ - อินเดีย (British - India) และจีน นอกจากน้ันพวกเขายังปรารถนาความสงบ
และเตรียมพรอมเชนกันหากเกิดภัยสงคราม (Yi, 1988 : 5) 
 พลังท่ีสรางใหสมาคมเราชาวพมาและประชาชนมีความรู สึกตอการตอตาน
จักรวรรดิคือการตีพิมพหนังสือเลมเล็ก 36 หนา ที่ประกอบดวย 8 บทความในนิตยสาร
ที่ชื่อวา Gandaloka บทความเหลาน้ีแฝงไปดวยการพยายามอธิบายถึงวัฒนธรรมตางชาติ
กําลังเขามาแทนท่ีวัฒนธรรมของพมา (Yi, 1988 : 10 - 12) ดวยพลังเหลานี้นําไปสู
ขบวนการตอตานจักรวรรดิอังกฤษในเดือนกันยายนป ค.ศ. 1930 มีการเผาทําลายบุหรี่
นําเขาจากอังกฤษและเรียกรองใหทุกคนควํ่าบาตรสินคานําเขาจากอังกฤษทั้งหมด 
(Yi, 1988 : 12 - 13) 
 ในวันท่ี 16 มกราคม ค.ศ. 1939 สมาคมเราชาวพมาออกแถลงการณถึงความสุด
ที่จะทนตอจักรวรรดินิยมอังกฤษที่กดขี่สังคมพมาดวยการใชรัฐธรรมนูญที่เปนเครื่องมือ
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ในการกดขี่ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาตอบโต คือ โดยการไมเขารวมกิจการบานเมือง ควํ่าบาตร
สินคาและนัดหยุดงานเพ่ือแสดงออกถึงการตอตาน (Yi, 1988 : 121) ในปนั้นอองซานเริ่ม
เขามามีบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวมากข้ึนโดยเขามีตําแหนงเปนเลขานุการทั่วไป 
การประทวงไดเริ่มข้ึนชวงเวลาดังกลาว ประชาชน นักศึกษา แรงงานและอื่น ๆ ตางเผชิญ
หนากับเจาหนาที่ตํารวจ อองซานถูกจับกุมในขอหาพยายามลมลางรัฐบาลโดยการใช
กําลังแตก็ไดรับการปลอยตัว หลังจากนั้นรัฐบาลก็พยายามจับกุมเขาอีกครั้งแตก็ไมเปนผล 
เขาหนีไปที่อินเดีย แลวลักลอบกลับมายังพมาอยางเงียบ ๆ โดยเขาเปนผูสนับสนุน
นักศึกษามหาวิทยาลัยยางกุงในการตอตานสงครามในยุโรปและจักรวรรดิ และเขาหนี
อีกครั้งจากการจับกุมของรัฐบาล ในชวงเวลาน้ันอองซานไดเจรจากับญี่ปุนจนในที่สุดไดรับ
ความชวยเหลือในการโคนลมอํานาจจักรวรรดิอังกฤษ เขากลับเขามาสู พมาอีกครั้ง
ใน ค.ศ. 1941 ในฐานะกองทหารท่ีไดรับการฝกจากญี่ปุนไดช่ือวา “กองทัพแหงอิสรภาพ
ของพมา” (Burma Independence Army หรือ BIA) (Silverstien, 1993 : 3 - 4) 
อยางไรก็ตาม กระแสความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยหาไดมีพื้นที่ในชวงคริสตทศวรรษ 
1930 ชวงเวลานี้กลาวไดวาเปนชวงของการตอตานจักรวรรดิอังกฤษดวยชาตินิยม 
เลิกสนับสนุนสินคาจากจักรวรรดิซ่ึงเราจะเห็นไดจากคําประกาศของสมาคมเราชาวพมา 
พวกเขาเรยีกรองใหปฏิเสธอํานาจตางชาติดานภาษา วรรณกรรม และใหทุกคนหันกลับมา
ที่วัฒนธรรมพ้ืนเมืองของตนเอง (Callahan, 2003 : 36) 
 ชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 กระแสเรื่องอิสรภาพเห็นภาพชัดเจนขึ้นจากการ
ที่อองซานและพวกขอรับการสนับสนุนจากกองทัพญี่ปุ นเพื่อเสริมกําลังใหไดมาซ่ึง
อิสรภาพจากอังกฤษ การพยายามลมอังกฤษถูกกระทําภายใตรมเงาของญี่ปุน กองทัพ
ญี่ปุนบุกเขาสูพมาดวยกองทัพ 64,000 นาย และทายที่สุดกองทัพอังกฤษชุดสุดทายก็ตอง
ออกจากพมาไปในเดือนมีนาคมป ค.ศ. 1942 กองทัพแหงอิสรภาพของพมาหวังไดรับ
อิสรภาพอยางรวดเร็วเมื่อขับไลอังกฤษออกไปได แตความฝนก็สลายช่ัวขามคืน
เมื่อจักรวรรดิญี่ปุ นพยายามเขายึดครองพมามากกวาการใหอิสรภาพ ดังนั้นการตอสู
ภายในประเทศเพือ่ตอตานญีปุ่นจงึเปนสิง่ทีเ่กิดข้ึนในชวงเวลาดงักลาว (Callahan, 2003 : 
46 - 51) 
 การตอตานจักรวรรดิญ่ีปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นํามาซ่ึงการกอตั้งองคกร
ตอตานฟาสซสิต (Anti - Fascist Organization หรอื AFO) ขึน้ โดยมอีองซานเปนประธาน 
จุดมุงหมายของพวกเขาเพื่อตอตานญี่ปุนเพื่อใหไดมาซึ่งอิสรภาพ พวกเขาประสบผลสําเร็จ
ในการขับไลญี่ปุนออกไป ผลกระทบที่สําคัญคือ ญี่ปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให
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พวกเขาออนกําลังลง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1945 ทหารทั่วประเทศลุกฮือตอตาน
ญี่ปุน กระทั่งวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1945 อังกฤษและพมาจับมือกันเพื่อตอตานญี่ปุน
สําเร็จลุลวง หลังจากน้ัน องคกรตอตานฟาสซิสตเปล่ียนชื่อเปน “สันนิบาตประชาชนเสรี
ตอตานฟาสซิสต” (Anti - Fascism People’s Freedom League หรือ AFPFL) 
(อองซานซูจี, 2535 : 31 - 32) อังกฤษจึงเขามามีบทบาทในพมาอีกครั้งหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ทําใหพมาตองตอสูอีกครั้งเพื่ออิสรภาพซึ่งชวงเวลาน้ีมีนัยสําคัญเกิดขึ้นน่ันก็คือ 
การเขามาของแนวคิดการปกครองตนเองและประชาธิปไตยที่เปนผลมาจากการประกาศ
จุดยืนอยางหนักแนนของผูนําชาติมหาอํานาจดังกลาวขางตน ดวยเหตุนี้นโยบายอังกฤษ
หลังสงครามโลกจึงไม สามารถหนีจากพันธะสัญญาที่ประกาศไว ก อนสงครามวา
การปกครองตนเองเปนสิ่งท่ีตองเกิดขึ้นหลังสงคราม เม่ือเปนเชนนั้นนโยบายหลังป 
ค.ศ. 1945 จึงมุงใหอํานาจพมาในการปกครองตนเองแตอยูภายใตเครือจักรภพอังกฤษ 
(Commonwealth) (Pearn, in edited by Kratoska, 2001 : 11) 
 การพยายามเรียกรองอิสรภาพเกิดขึ้นชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงชวง
ที่ญี่ปุนออกจากพมา แตกระแสความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในพมากลับพบไมบอยนัก
ในชวงเวลาดังกลาว เราอาจเห็นไดบางสวนจากแนวทางของสมาคมเราชาวพมาชวง 
ค.ศ. 1936 - 1937 ท่ีคําประกาศกลาวถึงการตอตานจักรวรรดิและความเปนประชาธิปไตย 
สมาคมเราชาวพมายืนหยัดเพื่อท่ีเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยเสรีอยางสมบูรณ แนวทาง
การเคลื่อนไหวเนนไปท่ีการตอตานการรุกลํ้าสิทธิของพลเมืองและสิทธิตามประชาธิปไตย 
และเปลี่ยนจากสมาคมเราชาวพมาใหเปนสหพันธแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ
เพื่อตอตานจกัรวรรด ิเพือ่เสรีภาพ และประชาธปิไตย (เทยเลอร, 2550 : 287 - 288) จะเหน็
ไดวาอิสรภาพและประชาธิปไตยเขามามีบทบาทในพมาอยางมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
การตอรองเพื่อใหไดอิสรภาพเห็นภาพชัดเจนในยุคของอองซาน ใน ค.ศ. 1941 อองซาน
กลาวที่โตเกียวถึงการเปลี่ยนผานไปสูอิสรภาพ การเปล่ียนผานแบงเปน 3 ชวง ไดแก         
ชวงเตรยีมความพรอม ชวงการรวมกนัและชวงการสรางสงัคมใหมหลงัสงคราม ดงัคาํกลาว
ของอองซานที่วา

 เปาหมายของพวกเรา คือ การเปนอิสรภาพในเง่ือนไข
และความจําเปนของพวกเราเอง มีการรางรัฐธรรมนูญและมีมติ
ยอมรับ แสดงใหเห็นวารัฐเอกราชใหมของพมาไดกอรางขึ้นแลว 
สวนประเด็นของกษัตริยท่ีผานมามีความวุนวายเกิดขึ้นในการอาง
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ความเปนกษัตริย ในแนวคิดของประชาชนพมา การนําพาไปในทาง
ที่ดีอยูท่ีผูนํา ถาผูนําไมดีหรือไมมีความสามารถในการนําก็จะนําพา
ประเทศไปในทางท่ีผิด ในพมากษัตริยไมสามารถรักษาสถานภาพ
ของตนเองไดเทากับจักรวรรดิญ่ีปุน ในประวัติศาสตรพมาจะเห็นวา
กษัตริยอยูไดเพียงสองสามรุนเทานั้น ความม่ันคงดวยระบบกษัตริย
เปนส่ิงท่ีไมสามารถเปนไปไดในความเปนจริงของพมา 

            Blue Print for Burma 
               (Aung San, in edited by Silverstein, 1993 : 19 - 20)

 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1945 อองซานกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุม
ชาติพันธุหลังไดรับอิสรภาพไวอยางนาสนใจวา ประชาชนควรมีสิทธิในเศรษฐกิจและ
สังคม ในการเลือกตัวแทนทางการเมือง การเขาถึงทรัพยากรของรัฐเปนไปอยางเทาเทียม 
ไม มีการแบงแยกทางศาสนา สิ่งที่สนับสนุนความคิดการแบงแยกน้ีต องถูกหาม 
(Silverstein, 1993 : 10 - 11) นอกจากน้ี ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1946 เขายังกลาววา 
ทุกชาติในโลกตองเปนอิสระทั้งภายนอกและภายใน ชาตินิยมจําเปนสําหรับชาติที่ทุกคน
มีชีวิตรวมกัน ผลประโยชนรวมกัน มีภาษาเดียวกันและมีความรูสึกของการเปนชุมชน 
(Silverstein, 1993 : 9) สิ่งเหลานี้หากมองที่เนื้อหาสาระ อองซานสนใจอยางยิ่ง
ในประเด็นความเทาเทียมของประชาชน การกระจายอํานาจการปกครองไปสู มือ
ของประชาชนหรือการปกครองตนเอง ตอมาใน ค.ศ. 1947 ตอกยํ้าวาส่ิงที่พมาตองการ
นั้นคือ ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยอองซานกลาวที่ย างกุ งในวันที่ 
23 พฤษภาคม วา

 พวกเราตองการระบอบสาธารณรัฐหรือระบอบกษัตริย 
คาํตอบท่ีพวกเราตองการ คือ สาธารณรัฐที่เนนแนวทางดานเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ สิ่งท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้ง อาหาร 
เสื้อผา ท่ีอยู เปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการมนุษย มีการผลิตสินคา
ที่แสดงความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภค 
         Bogyoke Aung San’s at convention held at The 
Jubilee Hall, Rangoon, May 23, 1947 

         (Aung San, in edited by Silverstein, 1993 : 152)
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 จุดเนนที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ อองซานนิยมในระบอบประชาธิปไตยและ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เขาใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมและการผลิต คนงานตอง
ไดรับการคุมครองในการทํางานท้ังในเรื่องสุขภาพและประกันสังคม ชนกลุมนอยมีสิทธิ
ในการปกครองตนเอง ไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนาและเพศ ระบบยุติธรรมตองเปน
ประชาธิปไตยที่แทจริง ประชาธิปไตยที่แทจริงตองตระหงานไปทั้งโลก (Aung San, in 
edited by Silverstein, 1993 : 153 - 154)
 ชวงตนป ค.ศ. 1947 อองซานเดินทางไปยังอังกฤษเพ่ือเจรจาเรื่องอิสรภาพ 
ความตองการของเขามี 3 ขอหลัก คือ 1) สรางรัฐบาลช่ัวคราว (interim government)           
2) เปดประชุมสภาผูแทน และ 3) ประกาศอิสรภาพภายใน 1 ป ทั้งนี้รัฐบาลชั่วคราวตองมี
อํานาจเต็มตามที่ปรารถนาทั้งในเรื่องของกองทัพ การตางประเทศ และสามารถกูยืมเงิน
จากตางประเทศได การเลือกตั้งตองมีขึ้นอยางรวดเร็วภายในเดือนเมษายน หลังจากนั้น        
จึงเปดประชุมสภาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ. 1947 หลังจากนั้น สภาจะเปน
ตัวกําหนดวาพวกเขาจะอยูกับอังกฤษในเครือจักรภพหรือจะออกจากอังกฤษแบบเด็ดขาด 
หากสภาเลือกที่จะอยูในเครือจักรภพ ผลการตัดสินใจนี้จะสงไปยังรัฐสภาของอังกฤษ
เพื่ออนุมัติ แตหากเปนอยางอื่นอังกฤษจะเปนผูกําหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป (Aung San, 
in edited by Silverstein, 1993 : 53 - 54)
 ด วยสิ่งที่กล าวไปขางต น กระแสการปกครองตนเองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจึงเบงบานในพื้นที่ทางการเมืองภายใตการนําของอองซาน 
การเปลี่ยนแปลงโดยสันติเปนสิ่งท่ีอองซานตองการมากกวาการทําสงครามเพื่อใหไดมา
ซึ่งอิสรภาพหรือเอกราช (Aung San, in edited by Silverstein, 1993 : 55) ส่ิงเหลานี้
เปนสิ่งที่มนุษยชาติคาดหวังใหเกิดข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยางสันติเปนทางออก
ที่โลกปจจุบันยึดถือ อยางไรก็ตาม ความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงอยางสันติก็จบลง
ดวยความขัดแยงและความรุนแรง กระท่ังการเปลี่ยนผานไปสูระบอบประชาธิปไตย
ในพมาตามแนวทางของอองซานตองพบอุปสรรค ในที่สุดจึงนํามาสูระบอบเผด็จการ
ทหารที่เขามาในพื้นท่ีทางการเมืองและสืบทอดอํานาจนานนับทศวรรษจวบจนปจจุบัน

ความขัดแยงในพมาทามกลางการเรียกรองอิสรภาพ
 การเดินทางไปอังกฤษเพื่อไปเจรจาเรื่องอิสรภาพถูกมองวาไมมีประโยชนและ
ถูกกลาวหาวา “พวกเขากลายมาเปนลูกไลของอังกฤษ” กระทั่งเม่ือวันที่ 27 มกราคม 
ค.ศ. 1947 อองซานไดทําสนธิสัญญากับอังกฤษโดยมีใจความสําคัญในเรื่องตาง ๆ เชน 
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จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญภายใน 4 เดือน โดยมีอองซานเปนผูนํารัฐบาล
ชั่วคราว อังกฤษตองสนับสนุนใหพมาเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติรวมทั้งใหความชวย
เหลือเงินกูเพื่อซอมแซมประเทศใหกับพมา เปนตน ส่ิงเหลาน้ีสรางความไมพอใจใหกับอีก
พวกหนึ่งในสันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสต ทําใหในที่สุดองคกรนี้ก็แตกออกเปน
เสี่ยง ๆ (หมองทนิออง, 2551 : 307 - 309) สมาชิกทีม่อีดุมการณแบบคอมมวินสิตมคีวามคิด
ที่แตกตางในดานเศรษฐกิจและการเมือง การเมืองภายใตหลักความสัมพันธระหวาง
ประเทศเปนส่ิงท่ีพวกเขาไมพึงปรารถนา การปฏิวัติโดยกองทัพตางหากที่เปนสิ่งสําคัญ 
พวกเขาเคลื่อนไหวใตดินเพื่อตอตานอองซาน โดยรวมมือกับกลุมเคล่ือนไหวแบงแยก
ดินแดนรัฐอารกันและปลกุระดมชาวนาในภาคกลาง (Thompson, in edited by Kratoska,
2001 : 73)
 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1946 พรรคสันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสตไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวยคะแนนเสียงอยางทวมทน ทายที่สุดมติ
ของสภาจึงนําพมาไปสูอิสรภาพ สิ่งเหลานี้สรางความไมพอใจแกบรรดาอดีตแกนนําผูออก
จากสันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซอ (Saw) เขาคิดวา
ตนเองควรจะไดรับความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนมากกวาอองซาน ดังนั้น การกําจัดอองซานจึงเปน
สิ่งที่เขาจะกระทํากอนที่จะมีการประกาศเอกราชอยางเปนทางการ เขารวบรวมมือปน
และสั่งใหจัดการกับอองซาน ดวยเหตุเหลาน้ีจึงนํามาซ่ึงเหตุการณทางประวัติศาสตร
ที่สําคัญในวนัที ่19 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 (หมองทนิออง, 2551 : 308 - 309) กอนอองซาน
เสียชีวิต เขากําลังเตรียมพรอมเกี่ยวกับการปกครองหลังจากไดรับอิสรภาพ ทุนนิยมกับ
ระบบราชการเดิมของพมาตองทํางานรวมกันภายใตผลประโยชนชาติ การที่อองซาน
ตัดสินใจยอมรับกติกาของอังกฤษ ทําใหสมาชิกที่มีอุดมการณแบบคอมมิวนิสตตัดสินใจ
รวมกับพรรคคอมมิวนิสตในการกอการจลาจล หลังจากอองซานเสียชีวิตซอคาดหวังวา
ตนเองจะไดรับเชิญใหเปนผูนําประเทศ แตเหตุการณหาไดเปนเชนน้ันไม อังกฤษเชิญ
อูนุมาเปนผูนํา รัฐธรรมนูญฉบับใหมของพมาถูกดําเนินการตอโดยรัฐบาลของอูนุจนสําเร็จ
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1947 รัฐสภาอังกฤษอนุมัติการแยกตัวในเดือนพฤศจิกายน 
และในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1948 พมาก็ไดรับอิสรภาพอยางเปนทางการ (Furnivall, in 
edited by Kratoska, 2001 : 55 - 56)
  กลาวไดวาพมาหลังไดรับเอกราชมีความผันผวนทางการเมืองสูง ดังนั้น 
ใน ค.ศ. 1958 รัฐบาลพลเรือนอูนุจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทหารซึ่งนําโดย
นายพลเนวนิเขามาดแูลความสงบเรยีบรอย โดยทหารจะเขามาปกครองประเทศในระยะสัน้
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เพื่อใหมีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปได กระท่ัง ค.ศ. 1960 อูนุชนะการเลือกตั้งภายใตพรรค
สันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสต แตก็ประสบกับปญหาเพราะพมามีกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก พวกเขารวมตัวกันเพื่อขอแยกตนเองเปนอิสระจากรัฐบาลกลาง 
ทําใหเหลาทหารไมพอใจเพราะเกรงวาจะเปนบอเกิดแหงการแบงแยกดินแดน แตรัฐบาล
อูนุก็ปฏิเสธที่จะใหทหารเขามาชวยเพราะคิดวาการเมืองยอมแกดวยการเมืองตามปกติ 
(นรนิติ, 2528 : 12 - 13) อยางไรก็ตาม ในชวงของการตกเปนอาณานิคมของอังกฤษส่ิงที่
อังกฤษกระทํา คือ การใหอิสระแกกะเหร่ียงโดยยอมรับประวัติศาสตรความเปนมาของ
พวกเขา แตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 การแบงแยกการปกครองก็เปนปญหาท่ีทําใหคนพมา
ไมสามารถที่จะรวมกันเปนหน่ึงเดียวภายในชาติได เกิดการตอสูกันระหวางกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ นอกจากน้ันกลุมคอมมิวนิสตของพมาก็มีแนวคิดสุดโตงที่ตองการการเปลีย่นแปลง
ดวยความรนุแรงทาํใหพวกเขาแยกตัวออกจากพรรคสนันบิาตประชาชนเสรตีอตานฟาสซิสต
ในป ค.ศ. 1946 และไดดําเนินการทางการเมืองในลักษณะใตดินตั้งแต ค.ศ. 1947 เปนตน
มา สวนกลุมพรรคคอมมิวนิสตอีกกลุมที่นําโดยทันตุน (Than Tun) มีอํานาจตอรอง
ทางการเมืองอยูไมนอยโดยในชวงตนพวกเขามีผูสนับสนุนถึง 25,000 คน ใน ค.ศ. 1948 
พวกเขาสามารถยึดเสนทางหลักยางกุง มัณฑะเลย เอาไวไดดวยเหตุเหลาน้ี ทําใหพมา
ชวงนั้นมีความวุนวายทางการเมืองสูง (นรนิติ, 2528 : 16 - 17)
 การสิ้นผูนําทางการเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญทําใหพรรคสันนิบาตประชาชนเสรี
ตอตานฟาสซิสตออนแอจนเปนเหตุใหอูนุตองพึ่งพาทหารเพื่อนํามาซ่ึงความสงบเรียบรอย 
ในขณะนั้นการถือครองทรัพยสินของคนตางชาติท้ังอังกฤษ อินเดีย จีน ทําใหรัฐบาลอูนุ
ตองออกนโยบายโอนทรัพยสินเหลาน้ันมาเปนของรัฐ (Land Nationalization Act) และ
รัฐบาลอูนุพยายามทํารัฐใหเปนรัฐสวัสดิการแตก็ไมสามารถทําไดเพราะถูกขัดขวางโดย
ชาวตางชาติและไมมีเงินเพียงพอ ทําใหรัฐบาลอูนุตองเปล่ียนแผนทางเศรษฐกิจหันมาเนน
การสงเสริมการลงทุน เปดโอกาสใหชาวตางชาติมาลงทุนโดยจะไมดําเนินนโยบาย
โอนทรัพยสิน แตดวยความขัดแยงภายในพรรคทําใหนโยบายตลาดเสรีไมไดนํามา
ปฏิบัติอยางจริงจัง (นรนิติ, 2528 : 20 - 22) อูนุพยายามสรางการเปล่ียนแปลงอยางสันติ
เชนเดียวกับแนวทางของอองซาน เขาเดินทางไปท่ัวโลกเพื่อแสดงเจตจํานงดังกลาวไมวา
จะเปนที่ ปกกิ่ง มอสโคว วอชิงตัน เยรูซาเลม ไคโร เบลเกรด เปนตน อูนุประกาศวาพรรค
สันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสตมีแนวทางท่ีเปนสังคมนิยมประชาธิปไตย กอนการ
ถูกปฏิวัติโดยเหลาทหาร ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 1960 อูนุพยายามสนับสนุนแนวทาง
ประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันก็ตอตานฟาสซิสตและการเขามาในพื้นที่การเมือง
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ของทหาร อูนุกลาวหลังชนะการเลือกตั้งวา นายพลเนวินและตัวเขานั้นสนับสนุนระบอบ
ประชาธปิไตยและประชาธปิไตยจะเตบิโตดจุดอกไมทีบ่านสะพรัง่ (Maung, 1969 : 283) 
 อยางไรก็ดี อูนุไดดําเนินนโยบายอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นน่ันก็คือ 
การสรางรัฐใหเปนรัฐแหงพุทธศาสนา การพยายามจัดการปกครองรัฐมอญและยะไข
โดยการใหอํานาจปกครองตนเอง สิ่งเหลานี้ทหารมองวาอาจนํามาซ่ึงความขัดแยง
และแตกแยกภายในประเทศ การพยายามกระจายอํานาจการปกครองแบบสหพันธรัฐ
เปนสิ่งที่อันตราย ระบอบสังคมนิยมที่เหลาทหารคาดหวังก็จะออนกําลังลงไปอีก 
หากดําเนนินโยบายเชนนี ้ (เทยเลอร, 2550 : 412) สิง่เหลานีเ้ริม่ตนจากการหาเสยีงเลอืกตัง้
ที่กําลังจะมีขึ้นใน ค.ศ. 1960 อูนุใหคํามั่นสัญญาวาหากไดกลับไปเปนรัฐบาลเขาจะสราง
ศาสนาพุทธใหเปนศาสนาประจําชาติ สิ่งน้ีสรางความยินดีใหกับบรรดาพระสงฆและเหลา
พุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก พรอมกันน้ันทหารลดความชอบธรรมของพรรคการเมือง
สายคอมมิวนิสตดวยการออกแผนพับโจมตีวาพวกเขาสรางความเสียหายทางศาสนา เชน 
เผาเจดีย ปลนวัด เปนตน ทําใหพระสงฆเกิดความรูสึกหวาดกลัวตอพรรคการเมืองสาย
คอมมิวนิสต สิ่งเหลานี้เปนประโยชนตออูนุมาก อูนุจึงบอกวา สิ่งเหลานี้คือนโยบายของ
พรรคทีจ่ะปฏบิตั ิ (Maung, 1969 : 271 - 272) อนูยุนืหยดัในประชาธปิไตยเปนอยางมาก 
เขาประกาศวาเขาตองการสรางพมาใหเปนประชาธิปไตย มองถึงอนาคตที่อยูตรงหนา 
การใชเสียงขางมากกดขี่เสียงขางนอยจะไมมีทางเกิดขึ้น มีการรับฟงฝายคานและ
นักการเมืองที่ไมมีที่นั่งในสภา ตลอดจนเปดพื้นที่ทางการเมืองอยางมีสวนรวมใหแก
พวกเขา (Maung, 1969 : 283)
 จุดสําคัญท่ีสรางความไมพอใจแกทหารคือ อูนุสงเสริมใหรัฐตาง ๆ  มีอิสระในการ
ปกครองตนเองเปนแบบสหพันธรัฐ โดยเฉพาะรัฐอาระกันและมอญจะมีอิสระ ศาสนาพุทธ
ไดรับการยกสถานะเปนศาสนาประจําชาติ สวนศาสนาอ่ืนก็จะไดรับการปกปองจาก
รัฐธรรมนูญ (Maung, 1969 : 284) พรอมกันน้ันทหารควรถูกกันออกจากการเมือง ส่ิงที่
ทหารเคยทําจะตองยุติและไมมีการสานตอโครงการ หลังจากอูนุชนะการเลือกตั้ง 
โครงการแรกทีย่กเลกิ คอื โครงการจดัสรรท่ีดนิทาํกิน การกระทาํของอนูสุรางความเจ็บปวด
ใหแกทหารเปนอยางมากโดยเฉพาะนายพลเนวนิ (Maung, 1969 : 286 - 287) นอกจากนี้ 
อูนุยังจัดการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองไดทําสัญญาประชาคมไวกับ
ประชาชนอยางเรงดวน สิ่งนี้ทําใหนายพลเนวินเห็นวาถึงเวลาแลวที่จะตองออกมาควบคุม
สถานการณเพราะหากปลอยไวอาจทําใหพมาสุมเส่ียงตอการแบงแยกประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนโยบายปกครองตนเอง จนในท่ีสุดวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1962 เหลาทหาร 
ก็ยึดอํานาจการปกครอง และประกาศอยางเปนทางการในเชาวันที่ 2 มีนาคม วา
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      เราขอแจงใหทานทราบวา กองทัพเขายึดอํานาจการปกครอง
ดวยความรับผิดชอบและเปนหนาที่ที่จะรักษาประเทศใหปลอดภัย...
ทุกคนไมตองตระหนกตกใจ...พวกเราจะสรางส่ิงที่ดีที่สุดใหประชาชน
มีความสุขและใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น                      
            (Maung, 1969 : 292)

 ดวยขอมูลเชิงประจักษเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวาทามกลางการเรียกรองอิสรภาพ
พมากลับพบวาความขัดแยงและรุนแรงอยางตอเนื่องนับตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ชวงป ค.ศ. 1945 - 1947 ทางหนึง่ คอื การพยายามทาํสังคมใหเปนประชาธิปไตย อองซาน
กระทําอยางเขมขน เขาเริ่มตนที่การออกหางจากความรุนแรงทั้งปวงในการเปลี่ยนผาน
ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงของอองซาน นอกจากน้ัน
แผนการของเขายังสะทอนใหเห็นถึงความพยายามที่จะสถาปนาอํานาจตนเหนือ
ดินแดนพมา โดยการเจรจาเรื่องการมีสภา การลงมติหรือแมแตการใหอํานาจรัฐบาล
ชั่วคราวมอีาํนาจเตม็ตามทีป่รารถนาทัง้ในเรือ่งกองทัพ การตางประเทศ และสามารถกูยมืเงนิ
จากตางประเทศได สิ่งเหลาน้ีแสดงถึงการสถาปนาอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของพมา 
ทําใหรัฐอื่นมองเห็นวาพวกเขามีอํานาจการตัดสินใจในกิจการบานเมืองเปนของตนเอง
อยางนอยก็โดยพฤตินัย (de facto) 
 อยางไรก็ตาม การเดินตามทางสันติกลับสรางความแตกแยกภายในพรรค
สันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสตอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยอุดมการณทางการเมือง
ที่ตางกันทําใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรง เกิดการตอตานใตดิน สุดทายลงเอยดวย
การสังหารอองซานผูซ่ึงเปนผูนํารัฐในขณะน้ัน จากสิ่งที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวาสถาบัน
ทางการเมืองภายในประเทศหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนส่ิงที่ออนแอเปนอยางมาก พมา
ประกอบดวยกลุมที่มีความคิดหลากหลายซึ่งเราจะเห็นไดจากความแตกแยกของพรรค
สันนิบาตประชาชนเสรีตอตานฟาสซิสต และภายในประเทศนักปฏิวัติแบงแยกดินแดน
เพื่อความเปนอิสระก็เห็นไดท่ัวไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของนักแบงแยกดินแดนรัฐ
อาระกัน หลังจากน้ันในชวง ค.ศ. 1947 - 1962 สถาบันทางการเมืองในประเทศ
ยิ่งออนแอมากขึ้นโดยเฉพาะภายใตการนําของอูนุ อูนุถูกนักสังคมนิยมมองวาเปนผูท่ีไมมี
ความสามารถในการบริหาร เปนนักปราศรัย เปนผูสะกดจิตคนดวยคําพูด (Maung,
1969 : 271) ภายใตสถานการณทางการเมืองตอนน้ันมี 3 ส่ิงที่เกิดข้ึนเวลาเดียวกัน 
ทางหนึ่ง คือ รัฐบาลอูนุพยายามสนับสนุนประชาธิปไตยอยางเต็มที่โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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การใหสิทธิแกรัฐตาง ๆ ในการปกครองตนเอง สรางพมาเปนสหพันธรัฐ ทางที่สอง คือ 
ทหารและนักการเมืองสายสังคมนิยม พวกเขาตองการความเปนหนึ่งเดียวของชาติ
มากกวาสิ่งใด ทางสุดทาย คือ รัฐตาง ๆ เรียกรองอิสรภาพในการปกครองตนเองจาก
รัฐบาลกลาง
  ดวยความไมลงรอยกนัในทางความคดิ แนนอนวาทหารกบัรฐับาลมแีนวความคดิ
ตางกันอยางสุดข้ัว การพยายามแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อเรงใหรัฐตาง ๆ มีอิสระในการ
ปกครองตนเองก็เปนตัวเรงใหเหลาทหารตระหนักตอการแบงแยกประเทศจนทําใหทหาร
ยึดอํานาจการปกครองในทายท่ีสุด ประชาธิปไตยที่แทจริงตามแนวทางของอูนุจึงเปนส่ิงที่
ทหารคิดวาสามารถทําลายชาติได เราจะเห็นไดจากแนวทางการบริหารประเทศของทหาร 
กลาวคือ สภาปฏิวัติทหารพมาดําเนินนโยบายในการโอนกิจการคามาเปนของรัฐอยาง
ตอเนื่อง มีการประกาศวาวิถีการผลิตจะตองเปนของรัฐหรือไมก็ของสหกรณหรือสหภาพ 
เชน เหตกุารณเมือ่วันที ่1 มกราคม ค.ศ. 1963 มกีารโอนกจิการของ บริษทั เบอรมา ออยล  
คัมพานี ซึ่งเปนของอังกฤษมาเปนของรัฐ โอนธนาคารตางชาติกวา 14 แหง ในเดือนตอมา 
ในเดือนมถินุายนโอนกจิการดบีกุแองโกล - อเมรกิา เปนตน และทายทีสุ่ดทําใหชาวอนิเดีย
และปากีสถานกวาแสนคนตองอพยพกลับประเทศ (นรนิติ, 2528 : 39 - 40) การรวมศูนย
อํานาจ (centralization) เปนทางที่ทหารเลือกซึ่งตางจากรัฐบาลพลเรือนอูนุที่เนนเรื่อง
การกระจายอํานาจทางการเมืองและปกครอง (decentralization)
  ทั้งนี้รัฐตาง ๆ ไมวาจะอยางไรพวกเขาก็ปรารถนาที่จะปกครองตนเองอยูแลว
ไมวาสถานการณทางการเมอืงจะเปนอยางไร อยางไรก็ตาม ในยคุของอนูกุารเจรจาเปนส่ิงท่ี
ทํามากกวาการใชกาํลงั ขณะทีแ่นวทางของรฐับาลทหารของนายพลเนวนิเนนทีก่ารรวมศูนย
อํานาจทางการปกครอง ซึ่งวิเคราะหแลวพบวา แนวโนมรัฐตาง ๆ มีความหวังกับรัฐบาล
พลเรือนมากกวารัฐบาลทหารเพราะอยางนอยอูนุก็แสดงใหเห็นแลววาเขาจริงจังกับการ
มอบอํานาจใหรัฐต าง ๆ ปกครองตนเองมากกวารัฐบาลทหารที่ไม มีทางที่จะทํา
สิ่งเหลานี้ ดังน้ัน กลาวไดวาความออนแอของสถาบันทางการเมืองภายในประเทศพมา
ทําใหการพัฒนาไปสูประชาธิปไตยท่ีแทจริงตามแนวทางของอองซานหรืออูนุเปนไปอยาง
ลาชา มีความขัดแยง และความรุนแรงเกิดข้ึนภายในประเทศมากกวาเปนผลจาก
ตางประเทศ 
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บทสงทาย
 งานช้ินนี้แสดงใหเห็นวาการพยายามเรียกรองอิสรภาพเพื่อใหไดสิทธิในการ
ปกครองตนเอง ประชาธิปไตย หรือ ประชาธิปไตยที่แทจริง มีการนํามาใชเพื่อเปาหมาย
ของการไดมาซ่ึงอิสรภาพมากกวาการเดินไปสู ประชาธิปไตยตามแนวทางตะวันตก 
การเรียกรองอิสรภาพท่ีเกิดข้ึนกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงภายในประเทศ 
ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลพลเรือนทั้งอองซานและอูนุศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่เนน
แนวทางสันติถูกทาทายโดยนักสังคมนิยมที่เนนการใชความรุนแรงในการปฏิวัติเพื่อนํา
ประเทศไปสูอิสรภาพ ดวยเหตุน้ีทหารผูซ่ึงยึดถือความเปนหนึ่งเดียวของประเทศจึงพบ
การทาทายจากรัฐบาลพลเรือนและรัฐตาง ๆ ในพมาที่ยึดถือคานิยมการปกครองตนเอง
หรอืการกระจาย อํานาจมากกวารวมศูนยอํานาจ ดวยความไมลงรอยกันน้ีทําใหประเทศ
พมาอยู ในความออนแอ ไมมีสถาบันทางสังคมใดสถาปนาตนเองไดอยางเขมแข็ง เมื่อ
ประเทศตองเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงจึงทําใหกลุมตาง ๆ มุงสูวัตถุประสงคของ
ตนเองเทานั้น สงผลใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงตามมาในที่สุด ที่สําคัญเมื่อศึกษา
ประวัติศาสตรพมาพบวา พัฒนาการทางการเมืองชวงคริสตทศวรรษที่ 1920 จนถึงกอน
ค.ศ. 1962 มีความกาวหนาทางความคดิเปนอยางมาก ท้ังนกัการเมอืง นกัศกึษา ตลอดจน
นักเรียนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงจนอาจกลาวไดวาพัฒนาการทางการเมืองพมา
ในขณะนัน้กาวหนาในระดบัตน ๆ ของเอเชีย
 หลังการยึดอํานาจการปกครองโดยทหารใน ค.ศ. 1962 เม่ือครั้งแรกเริ่ม 
ประชาชนชาวพมาบางสวนรู สึกวาการยึดอํานาจของทหารเปนส่ิงที่ชวยแกไขปญหา
ความขัดแยงท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศได แตความเปนจริงสภาพสังคมพมาหลังการ             
ยึดอํานาจกลับนําพาประเทศไปสูความถดถอยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาตาง ๆ 
เกิดขึ้นไมวาจะเปนการทุจริต เศรษฐกิจตกตํ่า ความยากจน ความรุนแรงตอชนกลุมนอย 
เปนตน ประชาชนชาวพมาจํานวนมากตองอพยพไปยังตางประเทศเพื่อแสวงหาดินแดน
แหงความหวังเพ่ือจะทําใหชีวิตพวกเขาดีข้ึน 
 ความหวังของชาวพมาท่ีจะหลุดออกจากสภาพสังคมที่เลวรายไดรับการ
แสดงออกใน ค.ศ. 1990 เม่ือพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตยของอองซานซูจี
ชนะการเลือกต้ังอยางถลมทลาย แตดวยอํานาจของทหารที่ฝงรากลึกในสังคมพมา
หลายทศวรรษทําใหเจตจํานงของประชาชนที่แสดงออกผานการเลือกตั้งถูกทําลาย
ในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามหลังจากน้ันดวยแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศนํามาสูการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตรอีกครั้งใน ค.ศ. 2015 เจตจํานงของ
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ประชาชนยังเปนเชนเดิมเม่ืออองซานซูจีชนะการเลือกตั้งอยางถลมทลาย สรางความหวัง
ใหกับชาวพมา ในการนําสังคมไปสูการพัฒนาและความเปนประชาธิปไตย แตน่ันอาจเปน
เพียงการสรางความหวังใหกับชาวพมาเทาน้ันเพราะเมื่ออองซานซูจีเดินเขาสู พื้นที่
ทางการเมือง การตอรองกับขั้วอํานาจเดิมทางการเมืองอาจเปนส่ิงที่เกิดขึ้น ดวยการ
ตอรองนี้อาจทําใหอุดมการณทางการเมืองท่ีอองซานซูจีมีถูกลดกําลังลง อองซานซูจีอาจ
ไมสามารถสรางสังคมดังท่ีเธอและประชาชนชาวพมาปรารถนาได อยางไรก็ตาม 
การพัฒนาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะการเลือกตั้งคร้ังประวัติศาสตรในปที่ผานมา
อยางนอยที่สุดก็สะทอนใหเห็นวา พมากําลังเดินเขาใกลประชาธิปไตยมาอีกกาว 
เมื่อประชาธิปไตยไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความขัดแยงที่ดี
ที่สุด ความหวังท่ีจะทําใหประเทศพมาลดความขัดแยงและความขัดแยงที่ลดลงนี้จะสงผล
ตอการพัฒนาประเทศก็เปนสิ่งท่ีอาจเห็นไดในอนาคตอันใกล
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