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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามทาให้สหภาพเมียนมาร์
เป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008

LEGAL PROBLEMS ON THE EFFORT TO DEMOCRATIZE THE UNION OF
MYANMAR ACCORDING TO PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF THE
REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR OF 2008
โกเมศ ขวัญเมือง
Gomes Kwanmuang
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
ของพม่าช่วงตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรจนถึงสมัยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมี ยนมาร์ ค.ศ. 2008 2) เพื่อ ศึ ก ษาให้ ได้ ม าซึ่ ง บทวิ เ คราะห์ ปัญ หาของบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ที่เป็นอุปสรรคในการทาให้สหภาพ
เมียนมาร์เป็นประชาธิปไตย 3) เพื่อศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่เหมาะสมของการกาหนดท่าที
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนท่าทีที่เหมาะสมของ
สื่อมวลชนและนักวิชาการของประเทศไทยที่ควรมีต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ต่อสภาพการณ์ของ
ระบบการเมืองการปกครองของสหภาพเมียนมาร์ ที่ดารงอยู่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่สาคัญยิ่ง ที่ไม่สามารถทาให้สหภาพเมียนมาร์
เป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ก็เพราะระบบการเมืองและการปกครองของ
สหภาพเมี ย นมาร์ ต้ อ งประสบกั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “กั บ ดั ก ประชาธิ ป ไตย”ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย พบว่ า กั บ ดั ก
ประชาธิปไตยเช่นว่านี้ ประกอบด้วย 2 กับดักด้วยกัน ได้แก่ กับดักเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่นคง
และความเป็นเอกภาพของสหภาพและกับดักเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 กับดักประการแรกนั้น เกิดขึ้นจากที่กลุ่มชาติพันธุ์ ในรัฐฉาน รัฐคะฉิ่น
และรัฐฉิ่น ต่างก็ได้จัดตั้ง “กองกาลังกบฏติดอาวุธ ” เป็นของตนเองขึ้น เพื่อเรียกร้องสิทธิในการ
ปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์และได้ทาการสู้รบกับกองทัพเมียนมาร์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายทหารจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่นคง
และความเป็นเอกภาพของสหภาพ ส่งผลให้เกิดกับดักที่สอง อันเป็นกับดักเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมาร์ ค.ศ.2008 ที่บัญญัติให้ฝ่ายกองทัพสามารถเข้า
ร่วมเป็นผู้นาทางการเมืองแห่งชาติของรัฐ และสามารถใช้อานาจทางการเมืองร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวเมียนมาร์
จากการที่บทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ยนมาร์ ค.ศ.
2008 บัญญัติให้บุคลากรฝ่ายกองทัพ สามารถใช้อานาจทางการเมืองร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารของสหภาพเมียนมาร์ได้นั้ น ทาให้ส ภาพเมียนมาร์จึง ถูกจัด ว่าเป็น “ประเทศที่มี ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผสมพันธุ์ทาง”
คาสาคัญ: บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ , บทบาทนาทางการเมืองของรัฐ, ประเทศที่มีระบอบ
ประชาธิปไตยผสมพันธุ์ทาง
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the evolution of
Myanmar politics and government system was from colonial period of the United
Kingdom until the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008 2) To
study the problem analysis of the provisions of the Constitution of the Republic of
the Union of Myanmar 2008 3) To study the appropriate suggestions of the
determinants and the interaction between the Thai government and the
government of the Union of Myanmar including the right attitude of the mass
media and academic in Thailand that should have towards the government of the
Union of Myanmar and the condition of the political system. Myanmar’s
governance existed the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008.
The study showed that the problem of a major obstacle cannot make
the Union of Myanmar a fully democratic country was politics and government
system of Union of Myanmar. It faced what was called "Democracy traps". The
researcher found that the democracy traps consisted of 2 traps; the integrity,
stability and unity of the Union trap and the provisions of the Constitution of 2008
traps. The first trap occurred from the ethnic groups in Shan State, Kachin State and
Chin State.They established "The insurgent groups launching armed rebellion" to be
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their owns for claiming to provoke the Right to Self-Determination of the ethnic
groups. They have been fighting with the Myanmar Army continuously.
For this reason, the military had a serious concern about the integrity,
stability and unity of the Union. This result was the cause of a second trap. It was a
trap on the provisions of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar
of 2008 traps enacting enabling the Defense Service to be able to participate in the
national political leadership role of the state and exercising the political power
sharing with Legislative Branch and Executive Branch. It caused the election of the
people of Myanmar.
The provision of the Constitution of the Republic of the Union of
Myanmar 2008 enact that the Defense Service Personnel was able to use political
power with the legislation and management of the Union of Myanmar. The
condition of Myanmar is classified as Hybrid Democracy Country.
Keywords: Provision of the Constitution, Political leadership role of the state,
Hybrid Democracy Country

1. บทนา

ในปี ค.ศ.1989 นายพลซอ หม่อง ประธานสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่ งรัฐ
(the State Law and Order Restoration Council : SLORC) ได้ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
จากเดิมที่ใช้คาว่า “สหภาพพม่า (Union of Burma)” เป็น “สหภาพเมียนมาร์ (Union of
Myanmar)” โดยมีวัตถุประสงค์ในแง่จิตวิทยาสังคมในการลบล้างปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ดารง
อยู่ในสหภาพ ทั้งนี้ คาว่า “พม่า” นั้น หมายความเฉพาะถึง “ชาวพม่าแท้ (Proper Burmese)”
เท่านั้น ซึ่งลั กษณะของถ้อยคาส่ อไปในทางแบ่งแยกชาติ พันธุ์ จากปัจจัยดัง กล่ าวจึงให้ ใช้คาว่ า
“เมียนมาร์ (Myanmar)” ซึ่งเป็นคากลาง ๆ แทน ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยอยู่ในสังคมสหภาพเมียนมาร์
ในปี ค.ศ.1992 พลเอกอาวุโสตัน ฉ่วย ได้ทาการรัฐประหาร (coup d'état) รัฐบาล
นายพลซอ หม่อง และจัดตั้ง “สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (The State Peace and
Development Council : SPDC)” ขึ้นแทนที่สภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ ((the State
Law and Order Restoration Council : SLORC)
เมื่อก้าวสู่อานาจ พลเอกอาวุโส ตัน ฉ่วย ได้มีแนวคิดที่จะดาเนินการจัดทารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่แทนที่ “ธรรมนูญอัยการศึก (Martrial Statute)”ซึ่งประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1988
เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของสหภาพเมียนมาร์ ให้เป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศและเพื่อให้
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สหภาพเมียนมาร์รอดพ้นจากสภาวะล้มเหลวทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความ
แตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสหภาพ
ในปี ค.ศ.1992 พลเอกอาวุโสตัน ฉ่วย ได้จัดตั้ง “สมัชชาแห่งชาติ (the National
Convention)”เพื่อจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สมัชชาแห่งชาตินั้ น ประกอบด้วยสมาชิกจานวน
702 คน มีที่มาจากตัวแทนของพรรคการเมืองต่าง ๆ ส่วนหนึ่ง ตัวแทนจากฝ่ายนักกฎหมายส่วน
หนึ่ง และตัวแทนจากฝ่ายกองทัพอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งนางอองซาน ซูจี ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสมัชชา
แห่งชาติในฐานะตัวแทนจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่ อประชาธิปไตย (National League for
Democracy : NLD) ในครั้งนี้ด้วย แต่ภายหลังได้ทาการถอนตัวพร้อมกับตัวแทนพรรค จานวน 86
คน ออกจากการทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ
ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติเพื่อทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก เริ่มต้นในวันที่ 9
มกราคม ค.ศ.1993 แต่ภายหลังจากที่มีการประชุมได้ไม่กี่ครั้ง การประชุมได้เกิดความวุ่นวายและ
ความแตกแยกทางความคิดในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ ทาให้การประชุมสมัชชาแห่งชาติต้องยุติลง
ในทีส่ ุด ในปี ค.ศ.1996
ถั ด มาในปี ค.ศ.2003 นายพลขิ่ น ยุ้ น ต์ นายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ได้
ประกาศนโยบาย“ขั้นตอนสู่ประชาธิปไตย (Roadmap towards Democracy) 7 ขั้นตอน (seven
steps) เพื่อชูนโยบายดังกล่าวในการผลักดันให้มีการฟื้นประชุมสมัชชาแห่งชาติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ
นโยบายขั้ น ตอนสู่ ป ระชาธิ ป ไตย 7 ขั้ น ตอน ได้ ป ระกาศแนวทางไว้ เ มื่ อ วั น ที่ 30
สิงหาคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) (Phonphimon Trichot, 2004 : 274) ปรากฏสาระสาคัญ ดังนี้
1) ฟื้นการประชุมสมัชชาแห่งชาติ (The National Convention) ซึ่งระงับไปชั่วคราวเมื่อปี ค.ศ.
1996 2) จัดทากระบวนการที่จาเป็นในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและมีวินัยอย่างมี
ขั้นตอน 3) จัดทาร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานที่กาหนดโดยที่ประชุมสมัชชา
แห่งชาติ 4) จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญ 5) จัดให้มีการเลือกตั้งที่เสรี
และยุติธ รรม ให้สอดคล้ องกับรัฐ ธรรมนูญฉบับใหม่ 6) เปิดประชุมรัฐ สภาให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 7) สร้างชาติที่ทันสมัย พัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยให้ผู้นารัฐมีที่มาจาก
การได้รับคัดเลือกโดยรัฐสภาและรัฐบาลและองค์กรกลางอื่นๆ ที่รัฐสภาแต่งตั้ง แม้ ว่ า ในระยะแรก
ของการประกาศนโยบายขั้นตอนสู่ประชาธิปไตยจะถูกต่อต้านจากกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
รัฐฉานและกลุ่มชาติพันธุ์ว้าก็ตาม แต่จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเมียนมาร์ ส่งผลให้ใน
ที่สุ ดการประชุมสมัช ชาแห่งชาติก็ส ามารถขับเคลื่ อนได้อีกครั้ง และได้มีการประชุมในวาระแรก
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม ค.ศ.2004 โดยมีนายพลเต็ง เส่ง เลขาธิการคนที่ 1 ของ
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สภาสั น ติ ภ าพและการพั ฒ นาแห่ ง รั ฐ (SPDC) เป็ น ประธานสมั ช ชาแห่ ง ชาติ แ ละประธาน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่สองได้สิ้ นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน
ค.ศ.2007 พร้อมกับการยกร่างรัฐ ธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการส าเร็จและได้จัดให้มี การออกเสี ยง
ประชามติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม และวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2008 ผลการออกเสียงประชามติ
ปรากฏว่าเสียงส่วนมากของประชาชนมีประชามติให้รับร่างรั ฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว พลเอกอาวุโส
ตัน ฉ่วย จึงนาผลการออกเสียงประชามติดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับรองของสภาสันติภาพและ
การพัฒนาแห่งรัฐ (SPDC) เพื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.
2008 อันเป็นผลให้สหภาพเมียนมาร์มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับอีกครั้ง หลังจากที่ต้องว่างเว้นจากการไร้
ซึง่ รัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่ ค.ศ.1988 - ค.ศ.2008
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทาการศึกษาถึง“แก่นแท้”หรือ“สารัตถะ (Core)”ของบทบัญญัติ
ต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 แล้ว พบว่า บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 หลายข้อ (มาตรา) ได้แสดงให้เห็น
เจตนารมณ์อย่างชัดแจ้งถึงความมุ่งหมายในการสื บทอดอานาจให้แก่ฝ่ายกองทัพเมียนมาร์ ที่มี
บทบาทเป็นผู้นาทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์ อันทาให้สหภาพเมียนมาร์ในปั จจุบันต้องตกอยู่
ในสภาพการพบเจอกับ “กับดักประชาธิปไตย (Democracy traps)” อย่างมีนัยสาคัญ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองของพม่าช่วงตกเป็นอาณานิคม
ของสหราชอาณาจักรจนถึงสมัยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บทวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ที่เป็นอุปสรรคในการทาให้ส หภาพเมียนมาร์เป็น
ประชาธิปไตย
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ เสนอแนะที่ เ หมาะสมของการก าหนดท่ า ที ใ นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนท่าทีที่เหมาะสมของสื่อมวลชน
และนักวิชาการของประเทศไทยที่ควรมีต่อสภาพการณ์ของระบบการเมืองการปกครองของสหภาพ
เมียนมาร์ที่ดารงอยู่ในปัจจุบัน
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3.วิธีดาเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยทาการศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิคส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือและรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ตลอดจนรัฐบัญญัติ (Acts) ที่เกี่ยวข้องกับ
3.1 วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองชองพม่า ช่วงตกเป็นอาณานิคมของ สหราช
อาณาจักรจนถึงสมัยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008
3.2 ปัญหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008
ที่เ ป็ น อุป สรรคในการท าให้ ส หภาพเมี ยนมาร์เ ป็ น ประชาธิป ไตย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ศึก ษาถึ ง
แนวความคิดของฝ่ายกองทัพ เมียนมาร์ที่มีอิทธิพลต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008

4. ผลการวิจัย

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามทาให้สหภาพเมียนมาร์เป็น
ประชาธิปไตยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
4.1 สภาพปัญหาการดารงอยู่ของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสหภาพเมียน
มาร์เนื่องด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็น “สังคมพหุลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม” หรือ
“พหุ นิ ย ม (Pluralism)”ที่ ป รากฏความหลากหลายทั้ง กลุ่ ม คนและวั ฒ นธรรม สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ มีประชากรทั้งสิ้น 53.26 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ถึง 135 กลุ่ม ที่รู้จัก
กันทั่วไปได้แก่ พม่า มอญ ฉาน กะเหรี่ยง คะฉิ่น ฉิน คะยา ยะไข่ กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ยกเว้นพม่า
ที่ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ จึงได้ กาหนดให้ชื่อของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 7 กลุ่ม เป็นชื่อรัฐ 7 รัฐ
ส่วนพม่านั้นถูกกาหนดให้เป็นเขตปกครอง 7 เขตปกครอง คือ สะกาย มัณฑะเลย์ พะ
โค ย่างกุ้ง เอยาวดี มะเกว และตะนาวศรี ในแง่ประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาก่อนปี ค.ศ.1824 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนที่พม่าจะตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เนื่องจากแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีโครงสร้าง
ทางสังคมและการปกครองเป็นของตนเอง รัฐบาลส่วนกลางจึงไม่มีความพยายามรวมดินแดนเหล่านี้
เข้าอยู่ภายใต้โครงสร้างรัฐพม่าแต่อย่างใด คงให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้ปกครองกลุ่มต่างๆ ในการปกครอง
ตนเอง
ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆ กับรัฐบาลพม่าจึงมีอยู่น้อยมาก
หรือแทบจะไม่มีอยู่เลย ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับผู้นาในท้องถิ่นประจาแคว้นจะ
สูงกว่า ดังนั้น จิตสานึกในความเป็นสมาชิก ของกลุ่มชาติพันธุ์และความผูกพันกับผู้นาท้องถิ่น จึงมี
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อยู่มากกว่าจิตสานึกในการเป็นสมาชิกในรัฐพม่า และนี้ ถือว่าเป็นสาเหตุหลักสาคัญอันเป็นปัญหาใน
การสร้างชาติในสมัยพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (Phonphimon Trichot,1981)
4.2 สภาพปัญหาการดารงอยู่ของกองกาลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จากการ
พ่ายแพ้สงครามของญี่ปุ่นในพม่า ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1945 ทาให้อังกฤษได้เข้าปกครองพม่าอีก
ครั้ง อังกฤษได้ออกสมุดปกขาว (White Paper) ชี้แจงถึงการจัดการปกครองพม่าเสียใหม่ โดยจัดให้
พม่าเป็น “เครือจักรภพ (The Commonwealth)” และมีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้แก่ชาว
พม่าแท้ (Proper Burmese) และขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่อังกฤษ หลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งทั่ว
ประเทศเพื่อเลือกผู้แทนมาทาหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประสบการณ์จากสงคราม
ทาให้ พม่าไม่มีค วามอดทนพอที่จ ะคอยความเป็ นเอกราช และยิ่งกว่ านั้น พม่าเห็ นเสรีภ าพทาง
การเมืองของพม่าจะต้องควบคู่กับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น องค์การสันนิบาตต่อต้านฟาสซิสต์
ของผู้รักเสรี (Anti-Fascist People's Freedom League : AFPFL) ภายใต้การนาของตะขิ่นออง
ซาน จึงต่อต้านการกลับมาของอังกฤษและมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อเอกราชโดยสมบูรณ์ของพม่า
(Thipaubon Dabsuwan, Siwaporn Chaiprasittikul,1977 : 224)
ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.1947 ตะขิ่นอองซาน ตะขิ่นมายา ตะขิ่นตัน ตุน และอูซอ ใน
ฐานะตัว แทนของพม่า ได้ทาการเจรจาเรื่องเอกราชของพม่ากับนายกรัฐ มนตรีคลีเมนต์ แอตลี
แห่งสหราชอาณาจักรและได้บรรลุความตกลงแอตลี-อองซาน ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ พม่าจะได้รับ
เอกราชภายใน 1 ปี และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน 4 เดือน
ต่อมาตะขิ่นอองซาน ตะขิ่นอู นุ ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนรัฐฉาน
คะฉิ่นและชิน ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 เรียกการเจรจาในครั้งนั้นว่า “การประชุมปางโหลง”
ภายหลังการประชุม 3 วัน อองซานได้นาข้อตกลงเข้าชี้แจงในคณะรัฐมนตรีพม่า
ในที่สุดที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง“สภาสูงสุดแห่งสหพันธ์เทือกเขา (Supreme Council of
the United Hill People)” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 (Hugh Tinker, 1967) ข้อตกลงนั้น
ระบุว่า ประการแรก จะร่วมกันเรียกร้องเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ ประการที่สอง เมื่อเรียกร้อง
เอกราชคืนจากอังกฤษได้สาเร็จแล้ว สหพันธรัฐเทือกเขามีสิทธิปกครองตนเองโดยอิสระ ดั่งเช่นที่เคย
ปฏิบัติ เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในเดือนเมษายน ค.ศ.1947 และการยกร่าง
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างรั ฐธรรมนูญและประกาศใช้
รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.1947 นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญสหภาพพม่าฉบับ
แรก หลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร
รัฐ ธรรมนูญแห่ งสหภาพพม่า ค.ศ.1947 ได้รับรองสิ ทธิของรัฐชนกลุ่ มน้อย อย่างมี
นัยสาคัญ ดังนี้ “ทุกรัฐของชนกลุ่มน้ อย มีสิทธิถอนตัวออกจากสหภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก) สิทธิในการถอนตัวจะต้องไม่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ข) รัฐที่
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ประสงค์จ ะใช้ สิ ท ธิถ อนตั ว จะต้ องกระทาโดยมีม ติ (Resolution) ของ “สภาแห่ง รัฐ (State
Council)”ของรัฐเท่านั้น โดยได้รับเสียงสนับสนุน จานวน 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสภาแห่งรัฐ”
ก่อนที่รัฐฉานจะใช้สิทธิถอนตัวตามเวลาที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่า
ค.ศ.1947 คือ ต้องผ่านการประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้ว 10 ปี ในเดือนมกราคม ค.ศ.1958 ฝ่าย
พม่ า ได้ ส่ ง ก าลั ง ทหารเข้ า ไปแทรกซึ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกแยกภายในรั ฐ ฉาน ต่ อ มาในเดื อ น
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1962 รัฐฉานได้เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกับพม่าและเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ.
1962 ว่าด้วยความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ ในขณะที่นายพลเน วิน (Ne
win) เห็นว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในสหภาพพม่า จึงได้ทาการปฏิวัติ (Revolution) ล้มระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและรัฐบาลอู นุ (U Nu) นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญ ค.ศ.
1947 และสถาปนา “สภาปฏิวัติ (Revolutiontary Council : RC)” เพื่อนาพม่าเข้าสู่ระบอบสังคม
นิยมวิถีพม่า “Burmese Way to Socialism” ในวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.1962 และจับกุมผู้นากลุ่ม
ชาติพันธุ์เข้าที่คุมขัง สิทธิถอนตัวของกลุ่มชาติ พันธุ์ตามที่รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1947 รับรองไว้ จึงสิ้นสุด
ลงตามรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่า ค.ศ.1947 (Paul Isoart, 1978)
ภายหลังการปฏิวัติ รัฐต่างๆ ต้องตกอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลย่างกุ้งไปโดยปริยาย
แต่ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้จับอาวุธจัดตั้งกองกาลังต่อสู้กับรัฐบาลพม่าเพื่อเรียกร้องสิทธิการ
ปกครองตนเอง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉาน คะฉิ่น ฉิ่น และกะเหรี่ยง ซึ่งความขัดแย้งและการสู้รบ
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลพม่าก็ยังคงดารงยืดเยื้อมาจนถึงขณะร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008
4.3 แนวความคิ ด ของฝ่ า ยกองทั พ เมี ย นมาร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการชี้ น าในกา รร่ า ง
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ. 2008
จากการดารงอยู่ของกองกาลังกบฏติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆ ของสหภาพ
เมียนมาร์ที่ต่อสู้กับทหารเมียนมาร์ เพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองอย่างต่อเนื่อง ทาให้ฝ่าย
กองทัพเมียนมาร์มีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเสถียรภาพ ความมั่น คง และความเป็นเอกภาพ
ของสหภาพเมียนมาร์ ฝ่ายกองทัพเมียนมาร์จึงได้ถ่ายทอดความกังวลเช่นว่านั้น ไปยั งนายพลเต็ง
เส่ ง เลขาธิ ก ารคนที่ 1 ของสภาสั น ติ ภ าพและการพั ฒ นาแห่ ง รั ฐ ที่ มี พ ลเอกอาวุ โ สตั น ฉ่ ว ย
เป็นประธาน ซึ่งนายพลเต็ง เส่ง ได้รับเลือกให้เป็นประธานสมัชชาแห่งชาติและประธานกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม ค.ศ.1993 ปรากฏ
ญัตติที่ได้รับการบรรจุไว้ในวาระการประชุม มีทั้งสิ้น 6 ประเด็นด้วยกัน และประเด็นที่สาคัญที่สุด
คือ ประเด็นข้อที่ (6) ซึ่งกล่าวว่า “ฝ่ายกองทัพจะต้องเป็นผู้นาและมีบทบาทในทางการเมืองของ
สหภาพเมียนมาร์”
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4.4 ปัญหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008
ที่เป็นอุปสรรคในการทาให้สหภาพเมียนมาร์เป็นประชาธิปไตย
จากญัตติวาระการประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญ ข้อที่ (6) ที่กาหนดให้ฝ่ายกองทัพจะต้อง
เป็นผู้นาและมีบทบาทในทางการเมืองของสหภาพเมียนมาร์ นี้เอง ภายหลังได้รับการขยายความ
ปรากฏในบทบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ค.ศ.2008
ดังต่อไปนี้ (1)บทบัญญัติซึ่งให้อานาจผู้บัญชาการทหารสูงสุด (the Commander-in-Chief of the
Defense Services) สามารถใช้อานาจอธิปไตย (Sovereign power) ของสหภาพเมียนมาร์แทน
ประธานาธิบดีได้ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of emergency) ขึ้นภายในสหภาพเมียน
มาร์ โดยบัญญัติรับรองอานาจดังกล่าวไว้ใน ข้อ 417 (2) บทบัญญัติซึ่งให้อานาจผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายกองทัพดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของสหภาพ จานวนถึ ง 3 กระทรวง ได้แ ก่ กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense)
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) และกระทรวงกิจการชายแดน (Ministry of
Border Affairs) (3)บทบัญญัติซึ่งให้อานาจผู้บัญชาการทหารสูงสุด (the Commander-in-Chief
of the Defense Services) มีสิ ทธิ เสนอชื่ อบุ คลากรของฝ่ า ยกองทั พ ดารงตาแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (The Pyithu Hluttaw/ the House of Representatives) จานวนร้อย
ละ 25 ของสมาชิกทั้งสิ้น 440 คน กล่าวคือ ไม่เกิน 110 คน ( 4) บ ท บั ญ ญั ติ ซึ่ ง ใ ห้ อ า น า จ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนอชื่อบุคลากรฝ่ายกองทัพ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาชนชาติ
(the Amyotha Hluttaw/ the House of Nationalities) จานวนร้อยละ 25 ของสมาชิกทั้งสิ้น
224 คน กล่าวคือ ไม่เกิน 56 คน (5)บทบัญญัติซึ่งให้อานาจผู้บัญชาการทหารสูงสุ ด เสนอชื่อ
บุคลากรฝ่ายกองทัพ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐ (State Hluttaws) และสมาชิกสภา
แห่งภาค (Region Hluttaws) จานวน 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ล ะสภา
(6)บทบัญญัติซึ่งให้สมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพ (the Assembly of Union/ the Pyidaungsu
Hluttaw) ที่ได้รับการสรรหาจากการเสนอชื่อของผู้บัญชาการทหารสูงสุด (Military appointees)
มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครประธานาธิบดีแห่งสหภาพ (7) บทบัญญัติซึ่งให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับ
การสรรหาจากกองทัพมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ค.ศ.2008

5. อภิปรายผล

จากการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บัญญัติให้
บุคลากรฝ่ายกองทัพเมียนมาร์สามารถใช้อานาจทางการเมืองร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
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ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวเมียนมาร์ ทาให้ระบบการเมืองการปกครองของสภาพเมียน
มาร์ จึงถูกจัดว่าเป็น “ประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยผสมพันธุ์ทาง”
ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.
2008 นั้น บทบัญญัติ ข้อ 434 บัญญัติให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับการสรรหาจากกองทัพมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งการให้สิทธิในกรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญเพื่อลดบทบาทของฝ่ายกองทัพในทางการเมืองตามที่รัฐ ธรรมนูญ
บัญญัติไว้นั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก บทบัญญัติ ข้อ 436 กาหนดให้ญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึงร้อยละ 75 จากจานวนสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในขณะที่จานวนคะแนนเสียงของสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพจากฝ่ายกองทัพมีถึง
ร้อยละ 25 จากจานวนสมาชิกทั้งหมด และหากนับรวมกับสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพที่มาจากการ
เลือกตั้งซึ่งเป็นสมาชิกพรรค สหสามัคคีและการพัฒนา (Union Solidarity and Development
Party : USDP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายกองทัพอีกจานวนหนึ่งด้วยแล้ว ย่อมทาให้การ
เสนอญัตติ เพื่อ แก้ไ ขเพิ่ มเติ มรัฐ ธรรมนูญเป็นไปได้ ยากยิ่ง เพราะไม่ ส ามารถได้รั บคะแนนเสี ย ง
สนั บ สนุ น จากสมาชิ ก สมัช ชาแห่ ง สหภาพได้ ค รบร้ อ ยละ 75 ตามเงื่ อ นไขแห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 ฉะนั้น ตราบใดที่ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อลดบทบาททางการเมืองของฝ่ายกองทัพเมีย นมาร์ได้
ตราบนั้นสหภาพเมียนมาร์ ยังคงเป็น “ประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยผสมพันธุ์ทาง” อีกต่อไป
หลายทศวรรษ

6. ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเรื่อง“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามทาให้สหภาพเมี ยนมาร์
เป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008”
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในข้อเสนอแนะนี้ ผู้ วิจัยคงไม่ส ามารถที่จะเสนอแนะให้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008 เพื่อให้ลดบทบาทของฝ่ายกองทัพเมียน
มาร์ในทางการเมืองการปกครองของสหภาพเมียนมาร์ลงได้
เพราะการเสนอแนะเช่นนั้นถือว่าเป็นการก้าวล่วงและแทรกแซงในกิจการภายในของ
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ค.ศ.2008 เพื่อการเช่นว่านั้น คงเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เหมาะสมในอนาคตภายในของ
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สหภาพเมียนมาร์เอง ที่จะเป็นตัวกาหนดทิศทางของการก้าวผ่านพ้นความเป็นประเทศที่มีระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผสมพันธ์ทาง อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในทางที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้ฝ่ายบริหารของ
ราชอาณาจัก รไทยและบุ คลากรที่เกี่ ยวข้ องน าไปเป็ นแนวทางปฏิบัติ เพื่อ ต่อยอดความสั ม พัน ธ์
ระหว่างสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรไทย ที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่ดีและสร้างสรรค์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ดังต่อไปนี้
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ
สหภาพเมียนมาร์ ควรจะเจรจาพูดคุยกัน เพื่อพัฒนากิจการร่วมค้าตามแนวเขตชายแดนของทั้งสอง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนอาเภอแม่สอด จังหวัดตากกับเมือง
เมียวดี รัฐฉาน ของสหภาพเมียนมาร์ และตามแนวชายแดนบ้านพุน้าร้อน ตาบลบ้านเก่า อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรีกับเมืองทวาย (Dawai) ในเขตปกครองตะนาวศรีของชนชาติพม่า ซึ่งเมือง
ทวายนี้ รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์กาลังพัฒนาให้เป็นท่าเรือน้าลึก เขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Dewai Special Economic Zone : DSEZ) อีกแห่งหนึ่งของสหภาพเมียนมาร์
โดยรัฐบาลไทยจะต้องพัฒนาให้จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น “ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันตก (Western Economic Corridor : WEC)” เช่นเดียวกับการพัฒนาให้ภาค
ตะวันออกของไทยเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)”
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองในปัจจุบัน พร้อมกับการสร้างระบบโลจิสติกส์
(Logistics System) ให้ทันสมัยในการสร้างความสะดวก สร้างความรวดเร็วในการส่งออกสินค้าจาก
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไปยังประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง โดยผ่านท่าเรือน้าลึก
ทวาย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต
(2) ในกรณีของสื่อมวลชนนั้น หากจะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหภาพเมียนมาร์
ควรจะรายงานเหตุการณ์ ในฐานะเป็น “ผู้รายงาน (Reporter)”ที่ดี ซึ่งควรรายงานว่า “เกิดอะไรขึ้น
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใด เกิ ด ขึ้ น ที่ ไ หน และเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร ( What,When,Where and How)”อย่ า ง
ตรงไปตรงมา ไม่ควรเพิ่มเติมสอดแทรกความคิดเห็น ทางการเมืองส่วนตนประกอบในการนาเสนอ
ข่าวที่เกิดขึ้น เพราะหากแสดงความคิดเห็ นทางการเมืองส่ ว นตนประกอบการเสนอข่าวไปด้ว ย
อาจจะทาให้กระทบกระเทือนต่อความมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างราชอาณาจักรและ
สหภาพเมียนมาร์
(3) ในกรณีของนักวิชาการนั้น ในการนาเสนอบทความที่ เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง
การปกครอง ที่เป็น อยู่ของสหภาพเมียนมาร์นั้น ควรจะนาเสนอให้ เป็นหลั กทางวิช าการอย่า ง
ตรงไปตรงมา ไม่เป็นการสมควรที่จะนาเสนอในแง่วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของฝ่ายกองทัพ
เมียนมาร์ในด้านลบ เพราะรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ย่อมเข้าใจดีว่ากระบวนการประชาธิปไตยของ
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สหภาพเมียนมาร์เป็นอย่างไร ไม่จาเป็นต้องมีใครบอกว่าอะไรเป็นอะไร ต้องปล่อยให้รัฐบาลสหภาพ
เมียนมาร์ ฝ่ายกองทัพและประชาชนเมียนมาร์ จัดการแก้ไขปัญหาภายในกันเองในอนาคต
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “การก าหนดนโยบายต่ า งประเทศที่
เหมาะสมของราชอาณาจักรไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ในทศวรรษหน้า
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