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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร           
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาตพิันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในสวนของบทความน้ี
จะนําเสนอขอมูลของวัตถุประสงคขอที่ 1 ของงานวิจัย คือ ฐานขอมูลพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในบทความน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “การเลือกตั้ง
เมียนมาร 8 พฤศจิกายน 2558”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, การเลือกตั้ง 

 
Abstract 

 
This article presents results of the database of the Republic of the Union of Myanmar for supporting 

ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development of the Republic 
of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the Union of Myanmar;        
3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to study the infrastructure 
for the ASEAN economic community of the Republic of the Union of Myanmar. This study was the qualitative 
research, focus on the content and document analysis includes information from various sources. Make 
the most of every issue provides comprehensive research objectives. The data used in this study included the 
in–depth interview and focus group. This article was the contents of the first objective that was database of 
the politic development of the Republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN community, and 
this article focus on Myanmar general election, 8th November 2015 
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1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมีประเทศ
สมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร 
ฟลิปปนส มาเลเซีย สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวมเปนสมาชิก ไดแก บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา โดยมี
ขอจํากัดการเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปนประเทศที่มีอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิก
อาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยาง
เปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียงประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อ
การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละ
ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา (Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา “CLMV” คือ 
กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีการขับเคล่ือนโครงสราง
ภายในประเทศทุกภาคสวนที่นาจับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่องความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ ประเทศเมียนมาร ซ่ึงได
เขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับตามองเปนอยางมากใน
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหารที่มาจากการลมลาง
ระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาติในประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรปกดดันอยางหนัก
โดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตกเฉียงใต
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร (ขนาด
ใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดตอ
กับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทิศ

ตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย
55

 เมียนมารเปน
ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความม่ันคง
ภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความสงบสุข
ในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพทุธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะไข ยังมี
การทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก
56

 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ีจึงมุง
ประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท
ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

                                                        
55 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: สํานักขาว

พาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
56 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1425 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผาน
กระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที่ควรนํามาเปน 
“ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการนําเสนอ
ขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
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5. จากเผด็จการทางทหารสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาร 
 

นับจากการเลือกตั้งในเมียนมารป 2533 พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย นําโดยคณะของนางออง ซาน ซู
จี ไดรับชัยชนะอยางถลมทลาย แตกลับไมไดรับการยอมรับจากคณะทหารเมียนมาร และไดทําการยึดอํานาจจับกุมคุมขัง
ปราบปรามนักการเมือง นักกิจกรรม และประชาชนที่เรียกรองประชาธิปไตย การเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมารที่จะมีการหยอน
บัตรลงคะแนนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 255857 ถือวาเปนการเลือกตั้งเสรี ที่มีการหาเสียงอันอึกทึกครึกโครมมากที่สุดในรอบ 
25 ป ภาพรวมการเลือกตั้งใหญน้ัน มีผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งราว 33 ลานคน และพบวา มีพรรคการเมืองที่ลงสมัครทั้งส้ิน 93 พรรค มี
ผูลงชิงชัย 6,189 คน แมจะมีพรรคการเมืองมากกวา 90 พรรค แตก็มีเพียงสองพรรคใหญที่แขงขันกันอยางเต็มที่คือ พรรค
สหภาพสามัคคีและการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party : USDP) หรือ “พรรคสิงหทอง” ที่มี
ประธานาธิบดีเต็ง เสง ใหการสนับสนุน และ พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy 
: NLD) หรือ “พรรคยูงทอง” สวนพรรคการเมืองของชาติพันธุที่นาสนใจคือ พรรคสันนิบาตแหงชาติไทใหญเพื่อประชาธิปไตย 
(Shan Nationalities League for Democracy-SNLD) หรือ “พรรคหัวเสือ” ซ่ึงมีขุนทุนอูเปนผูนําพรรค และมีฐานเสียงอยู
รัฐฉาน การเลือกตั้งในเมียนมารคอนขางซับซอนและแตกตางจากบานเรา เพราะมี 3 สภา คือ สภาระดับชาติหรือรัฐสภาของ
เมียนมาร Pyidaungsu Hluttaw มีอยู 2 สภาดวยกัน และสภาภูมิภาคและสภารัฐ (Regional and State Parliament)  
ฉะน้ัน ประชาชนที่จะเขาคูหาเลือกตั้งก็ตองกาบัตร 3 ใบ ซ่ึงแตละสภามีที่น่ังสงวนไวใหทหาร 25%  

1. สภาประชาชนหรือสภาผูแทนราษฎร (House of representatives-Pyithu Hluttaw) ประกอบดวยสมาชิก 
440 ที่น่ัง โดย 330 ที่น่ัง มาจากการเลือกตั้งในแตละอําเภอ อําเภอละ 1 คน จากทั่วประเทศ 330 อําเภอ ที่เหลือถูกแตงตั้ง
มาจากกองทัพ 

2. วุฒิสภา หรือ สภาชนชาติ (House of Nationalities-Amyotha Hluttaw) ประกอบดวยสมาชิก 224 ที่น่ัง 
โดย 168 ที่น่ัง มาจากการเลือกตั้ง ภาคหรือเขตละ 12 คน และ 56 คน ถูกแตงตั้งมาจากกองทัพ 

3. สภาภูมิภาคและสภารัฐ (Regional and State Parliament) มีสมาชิกทั้งส้ิน 885 ที่มาจากการเลือกตั้ง 665 
ที่น่ัง ที่เหลือมาจากกองทัพ โดยสภาภูมิภาคน้ันหรือสภารัฐน้ัน ในแตละอําเภอจะมี ส.ส. ได 2 ที่น่ัง 

รวมแลวในการเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2558 จะมีการเลือก ส.ส. เขาสูทั้ง 3 สภา รวมทั้งส้ิน 1,142 
คน เหมือนการเลือกตั้งเม่ือป 2553 หรือรอยละ 75 เน่ืองจากรอยละ 25 เปนโควตาของทหารตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

สําหรับการรณรงคหาเสียง ทั้งสองพรรคใหญตางงัด “กลยุทธส่ือสารการเมือง” มาใชอยางเต็มที่ อยางเชนการใช
ดนตรีเปนส่ือในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งน้ีอยางกวางขวาง ทุกเวทีหาเสียงทั้งพรรค NLD และพรรค USDP จะมีนักรองมาขับ
กลอมบทเพลงใหผูมาฟงการปราศรัยไดรวมกันเตนอยางเพลิดเพลิน มีขอนาสังเกตกลุมนักรองแถวหนาของยางกุง จะมาเปน
อาสาสมัครใหพรรค USDP เดินสายเปดเวทีคอนเสิรตหาเสียง ทั้งในเขตเมืองใหญและชนบท ขณะที่พรรค USDP ถูกแฉวา ได
วาจางนักรองแนวเซ็กซ่ีขึ้นเวทีหาเสียงที่รัฐยะไข แตในเขตเมืองใหญ พรรค USDP ไดเปดเวทีคอนเสิรตแขงกับพรรคฝายคาน
อีกดานหน่ึงก็มีการเลนการเมืองสกปรกปรากฏขึ้นตามส่ือตางๆ ซ่ึงพรรคฝายคาน NLD มักถูกเปนเปาโจมตีจากฝายตรงขามอยู
บอยครั้ง เน่ืองจากส่ือวิทยุและทีวีอยูในการควบคุมของรัฐบาลทหาร พรรค NLD จึงใชกลยุทธเปดเวทีปราศรัย และจัด
กิจกรรมการเมืองในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะรถแหหาเสียง ที่มีการตกแตงประดับประดาคลายรถแหในงานบุญประเพณี มีสีสัน
แปลกตา รวมถึงขบวนมอเตอรไซค จักรยาน และสามลอ นอกจากน้ี พรรคเอ็นแอลดียังใชส่ือใหมอยางเฟซบุก มาสราง
เครือขายกระจายภาพและขาวการเคล่ือนของออง ซาน ซูจี สงผลใหชาวเมียนมารจํานวนมากที่สวมใสเส้ือผาสีแดง ดาวขาว
และมีรูปของออง ซาน ซูจี ซ่ึงเปนเส้ือสัญลักษณของพรรคเปนจํานวนมาก โดยมีทั้งการสวมใสทั่วไปและเดินทางไปรวม
กิจกรรมทางการเมือง ไมวาผลการเลือกตั้งจะออกมาเชนใด แตชาวเมียนมารก็ไดแสดงออกใหชาวโลกไดเห็นแลววามีความ
ตื่นตัวทางการเมืองมากนอยแคไหน วันเวลาแหงการรอคอยดอกไมประชาธิปไตยเบงบานไดมาถึงแลว สําหรับแผนดินที่ถูก
ปกครองโดยระบอบเผด็จการมายาวนาน58 

                                                        
57 รวมสรุป รวบรวมขอมูล รวมถึงการสนทนากลุมของคณะผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ นําโดย ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร. นัยนา 

เกิดวิชัย และ พันตํารวจโท ธวัชชัย สุดประเสริฐ ตําแหนง รองผูกํากับการฝายอํานวยการ 8 กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 7 รับผิดชอบ
งานดานการตางประเทศและศูนยอํานวยการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

58 หนังสือพิมพคม ชัด ลึก. สมรภูมิเลือกตั้งเมียนมาร อึกทึกครึกโครมที่สุดในรอบ 25 ป: เกาะติดเลือกตั้งเมียนมาร. คนเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/20151107/216503.html  
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  ทั้งน้ี ในบัญญัติรัฐธรรมนูญเมียนมา ฉบับป 2008 ระบุไววา “ประธานาธิบดีมีฐานันดรเหนือบุคคลอ่ืนในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร” นางซู จี ถูกกีดกันจากการรับตําแหนงเปนประธานาธิบดี โดยระบุไวรัฐธรรมนูญเมียนมา ฉบับป 2008 
วา ผูที่มีคูสมรสหรือบุตรเปนชาวตางชาติไมสามารถรับตําแหนงน้ีได ซ่ึงลูกชายทั้งสองของนางซู จี ถือสัญชาติอังกฤษ 
นอกจากน้ี การเลือกประธานาธิบดีของเมียนมารตามรัฐธรรมนูญป 2008 ยังซับซอน โดยผูที่จะไดเปนประธานาธิบดีตองไดรับ
การเสนอชื่อขึ้นมา 3 คน จาก 3 กลุม คือ วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร และ ตัวแทนทหารที่ไดโควตาเขามาน่ังในสภา จากน้ันจะ
มีการโหวตในสภา ถาผูใดชนะการโหวตก็จะไดรับตําแหนง “ประธานาธิบดี” สวนผูที่แพการโหวตอีก 2 คน จะไดรับตําแหนง 
“รองประธานาธิบด”ี ทั้งน้ี “ซูจี”ประกาศกอง ถา NLD ชนะเลือกตั้ง “ฉันจะอยูเหนือประธานาธิบดี (I will be above the 
President)”59  
 
สถานการณการเลือกตั้งเมียนมาร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

แมพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือยอๆ วา NLD ที่นางอองซาน ซูจีเปนหัวหนาจะเปนที่นิยมชมชอบ 
และคาดวาจะชนะการเลือกตั้ง ไดเปนผูจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมของประเทศ แต NLD ตัดสินใจไมสงผูสมัครที่เปนชาวมุสลิมเขารับ
การเลือกตั้งเลย Win Mya Mya ซ่ึงเปนชาวสุมลิม และดํารงตําแหนงรองประธานพรรค NLD ในเมืองมัณฑะเลย บอกวาแม
เธออยากจะเขารับเลือกตั้ง แตตัดสินใจไมลง เพราะการแทรกแซงจากกลุม Ma Ba Tha ซ่ึงเปนกลุมชาตินิยมชาวพุทธที่
กระตุนใหเกิดกระแสตอตานชาวมุสลิม แมเธอจะเสียใจที่ไมมีโอกาสไดเขารวมการเลือกตั้งครั้งน้ี แตก็หวังวา เม่ือ NLD จัดตั้ง
รัฐบาลได จะนําไปสูความเสมอภาคสําหรับชนกลุมนอยและผูที่นับถือศาสนาอ่ืนๆแต Yin Yin Moe เจาของรานขายยา
ในมัณฑะเลย บอกวาในฐานะที่เปนนักการเมือง นางออง ซาน ซูจี จะตองมุงเนนในฉันทามติที่มาจากกาเลือกตั้ง ไมวานางออง
ซาน ซูจีคิดจะทําอะไรก็ตาม จะตองคํานึงถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย อยางไรก็ตาม Khin Maung Thein ผูสมัครรับ
เลือกตั้งชาวมุสลิมคนเดียวในมัณฑะเลยของพรรค United National Congress ซ่ึงเปนพรรคชาวมุสลิม ดีใจที่เขาไดคะแนน
เสียง 815 คะแนน ซ่ึงชนะผูสมัครของพรรครัฐบาลเขากลาวแสดงความเชื่อม่ันวา นางอองซาน ซูจี เปนผูมีความซ่ือสัตย และ
ชาวเมียนมารทั้ง 50 ลานคนจะมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เพราะฉะน้ันเขาจึงรวมฉลองชัยชนะของพรรค NLD ในการเลือกตั้ง
ครั้งน้ีดวย60 
 

 
 

ภาพที่ 00 การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร 
ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20151107/216503.html 

 

                                                        
59TIC NEW. ซูจีประกาศกอง ถา NLD ชนะเลือกตั้ง “ฉันจะอยูเหนือประธานาธิบดี. คนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก  

http://news.tlcthai.com/world/646301.html 
60 วอยซ ซอฟ อเมริกา. สถานการณทางการเมืองของชาวมุสลิมในเมียนมารหลังการเลือกตั้งคร้ังประวัติศาสตร. คนเมื่อ 17 

พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.voathai.com/content/myanmar-muslims-tk/3054436.html 
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ภาพที่ 00 การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร 
ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20151107/216503.html 

 

 
 

ภาพที่ 00 การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร 
ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20151107/216503.html 

 

 
 

ภาพที่ 00 การเลือกตั้งเมียนมาร วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ที่มา  http://www.komchadluek.net/detail/20151109/216590.html 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1429 

 
 

ภาพที่ 00 การเลือกตั้งเมียนมาร วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ที่มา  http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447660259 

 
ภาพคนเมียนมารแตงตัวขะมุกขะมอม นุงโสรง ผาถุง สวมรองเทาแตะ ยืนเขาแถวกลางแดดเปนเวลา 3-4 ชั่วโมง 

เพื่อรอคิวที่จะไดหยอนบัตรเลือกตั้งทั้ง 3 สภา เมียนมารน้ันเปนสหภาพที่ประกอบดวยรัฐตาง ๆ เขตการเลือกตั้งของรัฐตาง ๆ 
จึงสลับซับซอน รัฐสภาของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา หรือที่เรียกวา "ปยีตองซุ ลุดดอ" (Pyidaungsu Hluttaw) 
ประกอบไปดวย 3 สภา ไดแก สภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) หรือ "ปยีตุ ลุดดอ" (Pyithu Hluttaw) สภา
ชนเผา (House of Nationalities) หรือ "อะเมียวตา ลุดดอ" (Amyotha Hluttaw) และสภาภูมิภาคและรัฐ (Regional and 
State Hluttaws) ในรัฐธรรมนูญกําหนดใหทหารมีที่น่ังในสภาทั้ง 3 ถึง 1 ใน 4 หรือ 25 เปอรเซ็นต เม่ือเลือกตั้งแลวสมาชิก
สภารวมทั้ง 3 สภาดังกลาว จึงมาลงมติเลือกประธานาธิบดี โดยจากขาวทั่วไปชาวเมียนมารทั้งที่ยางกุง ที่สมุทรสาคร และที่
ระนองในประเทศไทย ตื่นเตนกระตือรือรนไปหยอนบัตรเลือกตั้งดวยเครื่องแตงกายที่แสดงใหเห็นถึงความยากจน อันเกิดจาก
การปกครองประเทศของทหารเมียนมารที่ทําการปดประเทศ ประกาศใช "นโยบายสังคมนิยมแบบเมียนมาร" หรือ "Burmese 
Way of Socialism" ยึดที่ดินบานเรือนมาเปนของรัฐ ชาวไร ชาวนาเมียนมารตองเชาไรนาของตนเองที่ไดรับมรดกสืบทอดมา
จากปูยาตายายเพื่อทํากิน ทางการจะยึดคืนมาใชเพื่องานของรัฐเม่ือใดก็ได ไมตองจายคาชดเชย บานเรือน รถยนต ทางรัฐบาล
ทหารอาจจะขอไปใชเพื่อกิจการของรัฐโดยไมตองคืน ไมตองจายเงินชดเชยก็ได เปนระบอบคอมมิวนิสตโดยพรรคการเมือง
ทหาร ไมใชโดยพรรคคอมมิวนิสตสมัยกอนจะปดประเทศ คนไทยมองเมียนมารอยางชื่นชม เพราะเมียนมารกาวหนากวา
ประเทศไทยเกือบทุกดาน คนไทยไปเรียนวิชาปาไม วิศวกรรม และอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยยางกุงหรือมัณฑะเลย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเจานายฝายเหนือจะเรียนจบมาจากเมียนมารทั้งน้ัน ทาเรือยางกุงเปนศูนยกลางการเดินเรือของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ไมใชสิงคโปรอยางทุกวันน้ี สิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการเดินเรือในภูมิภาคน้ีเพราะเมียนมารปดประเทศ เม่ือนายพลเน
วินทําการปฏิวัติยึดธุรกิจทุกอยางเปนของรัฐ ขับไลชาวอินเดีย จีน ฝรั่ง ออกนอกประเทศโดยไมใหนําทรัพยสินเงินทอง อัญมณี 
เพชร พลอย ติดตัวออกมาเลย หลายคนตองซอนเพื่อนําติดตัวออกมาแตก็ไดเล็กนอยเทาน้ัน รัฐบาลเผด็จการทหารหามสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศเปนเวลา26 ป กอนหนาน้ันคนเมียนมารที่เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมขึ้นไปสามารถพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษไดคลองแคลว ในขณะที่คนไทยทําไมไดหรือทําไดไมดีเทา บัดน้ีกลับกัน ขาราชการเมียนมารรวมทั้งคนชั้นสูง
และชั้นกลางของเมียนมารพูดภาษาอังกฤษไมได หรือพูดไดก็พูดอยางที่เขาพูดกันในผับหรือที่อาบอบนวด เพียง 26 ปที่เมียน
มารปดประเทศ เมียนมารกลายเปนประเทศที่ลาหลังที่สุดประเทศหน่ึงในโลก จากประเทศที่อุดมสมบูรณ เปนผูสงออกขาว
รายใหญที่สุดของโลก กลายเปนประเทศที่อดอยาก เด็กขาดอาหาร รางกายทรุดโทรม ผูคนยังนุงผาขาดว่ิน จนนึกขอบคุณจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ที่หามคนไทยนุงโสรง กางเกงแพร โจงกระเบน หามคนไทยกินหมาก ตัดตนหมาก คางพลูทิ้ง ไปสถานที่
ราชการตองสวมรองเทา ใสหมวก กอนออกจากบานไปทํางานตองหอมแกมภรรยา 

แมเราจะเคยมีนโยบายชาตินิยม แตก็ไมเคยยึดทรัพยขับไลตางชาติออกนอกประเทศ ปดประเทศ แตจะใหคนไทย
ขายกวยเตี๋ยว ทํามาคาขาย ปลูกผักสวนครัว แขงกับพอคาจีน เม่ือทําไมสําเร็จก็สงลูกสาวไปแตงงานกับคนจีนเสียเลย หลาน ๆ 
ออกมาก็เปนคนไทยหมด จนบัดน้ีไมมีคนจีนจริง ๆ เสียแลว ทุกคนเปนคนไทยพูดไทยชัดเจน มีเพียงไมก่ีคนที่พูดไทยไมชัด 
เพียงแตใชนามสกุลยาวหนอยเทาน้ัน เคยไดยินเพื่อนชาวมาเลเซียบนวามาเมืองไทยไมรูใครเปนไทยใครเปนจีน เพราะชื่อเปน
ชื่อไทยยาว ๆ อานยาก ๆ ไปเสียหมด ไมเหมือนคนจีนมลายู สิงคโปร หรืออินโดนีเซียระยะเวลาไมถึง 30 ปที่เมียนมารปด



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1430 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ประเทศ ภายใตระบอบสังคมนิยมแบบเมียนมาร ประเทศเมียนมารถูกตัดขาดจากโลกภายนอก คบหาสมาคมโดยการซ้ืออาวุธ
จากประเทศจีน ซ่ึงขณะน้ันยังยืนหยัดการเปนระบอบเศรษฐกิจที่ปด เปนสังคมนิยมแบบซายจัดตามความคิดของประธาน
เหมา เจอตุง เม่ือจีนเกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่องนโยบาย 4 ทันสมัย และหันมาใชระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ปญหา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับเมียนมารก็เกิดขึ้น ความกดดันตอรัฐบาลทหารเมียนมารก็เริ่มกอตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ เม่ือมีการเปด
ใหประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน อันไดแก เวียดนาม กัมพูชา และลาว เขาเปนสมาชิกอาเซียน เมียนมารก็ขอสมัครเปน
สมาชิกอาเซียน ภายใตแนวคิดที่เรียกกันวา "Constructive Engagement" เพื่อไมใหผิดมติสหประชาชาติ อาเซียนรวมกับ
มหาอํานาจทั้ง 3 อันไดแก สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย จึงกดดันรัฐบาลทหารใหเปดประเทศ ใหกําหนด "ทางเดินสู
ประชาธิปไตย" หรือ "Road Map to Democracy" เมียนมารจึงไดปลอยออง ซาน ซู จี ใหออกมาตั้งพรรคการเมือง ประเทศ
ตะวันตกโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบล มีมติใหรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกับออง ซาน ซู จี นับเปนคนเมียนมารคนที่ 2 ที่
ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติน้ีตอจาก อู ถาน อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาต ิถาดูใหดีจะเห็นวากองทัพเมียนมารไมไดเต็ม
ใจที่จะเดินทางไปสูการเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงแตคงจะทนตอแรงกดดันจากมหาอํานาจทั้ง 3 อันไดแก สหรัฐอเมริกา 
จีน และรัสเซีย ไมได เพราะถาจีนและรัสเซียหยุดความชวยเหลือทางทหารกับรัฐบาลเมียนมาร สหภาพเมียนมารก็อาจจะอยู
ไมได เพราะกองกําลังที่ตอสูกับรัฐบาลเมียนมาร ไมวาจะเปนกองทัพไทยใหญ มอญ กะเหรี่ยง กะฉิ่น และอ่ืน ๆ ก็ยังมิไดยุติ
การสูรบกัน แมวาในความเปนจริงจะมีการลงนามทําสัญญาหยุดยิงแลวก็ตาม หากกองทัพเมียนมารยังขัดขืนไมยอมดําเนินการ
เปดประเทศ ไมเดินตามแนวทางประชาธิปไตย ไมไดรับการสนับสนุนทางทหารจากภายนอก สหภาพเมียนมารอาจจะแตก
ออกเปนหลายประเทศก็มีโอกาสเปนไปได 

ในประเทศเมียนมารน้ัน แมวาทหารจะทําการปดประเทศ ยึดทรัพยสินของเอกชน รวมทั้งที่ดินเปนของรัฐ การรวม
ชนชาติตาง ๆ ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน เมียนมารทําไมไดเหมือนประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่คนสวนใหญกวา 70 เปอรเซ็นต นับ
ถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท แตชาวพุทธในเมียนมารก็ไมเหมือนชาวพุทธในประเทศไทย เพราะพระภิกษุในเมียนมารน้ันมี
บทบาททางการเมืองสูงมาก มีความคิดในดานชาตินิยม มีความคิดตอตานศาสนาอ่ืนอยางรุนแรงจนมักจะมีเรื่องกันอยูเสมอ 
ตั้งแตครั้งยังเปนอาณานิคมของอังกฤษหลังการเลือกตั้งเม่ือพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD หรือ 
National League for Democracy ภายใตคําขวัญ "เลือกตั้งเพื่อการเปล่ียนแปลง"61  

หนังสือพิมพ New Light of Myanmar ซ่ึงเปนส่ือของรัฐบาลเมียนมาพาดหัวขาวเชาวันน้ี (9 พ.ย.2558) วา "รุง
อรุณแหงยุคใหม ประชาชนหลายลานคนออกมาเลือกตั้ง" โดยคาดวามีผูออกมาใชสิทธ์ิประมาณรอยละ 70 พรอมกับระบุดวย
วาการเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวานน้ีไดชื่อวาเปนการเลือกตั้งที่ "เสรีและยุติธรรมที่สุดในรอบหลายทศวรรษ" ในการเลือกตั้งเม่ือวานน้ี
มีพรรคการเมืองทั้งหมด 91 พรรคสงผูสมัครกวา 6,000 คนลงชิงเกาอ้ีในสภา การนับคะแนนเริ่มตนขึ้นทันทีภายหลังปดหีบ
เลือกตั้งเม่ือเวลา 16.00 น.ตามเวลาทองถิ่น โดยมีการถายทอดสดการนับคะแนนทางสถานีโทรทัศน New Light of 
Myanmar รายงานคําใหสัมภาษณของพล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย  ผูบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาร  ภายหลัง
จากการลงคะแนนเสียงวารัฐบาลจะยอมรับผลการเลือกตั้ง เขากลาววาพรรคที่ไดรับความไววางใจสูงสุดจากประชาชนสมควร
จะเปนผูชนะการเลือกตั้งและไมมีเหตุผลใดจะไมยอมรับผลการเลือกตั้งในเม่ือมันเปนการตัดสินใจของประชาชน และเขาหวัง
วาผูที่ไดรับการเลือกตั้งที่มาจากหลายพรรคจะทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเทศเมียนมาร เรียกรองใหประชาชน
เคารพผลการเลือกตั้งที่จะประกาศโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางดานรองหัวหนาบรรณาธิการของหนังสือพิมพ Seven 
Day ซ่ึงเปนหนังสือพิมพรายสัปดาห คาดการณวาพรรค NLD จะควาที่น่ังในสภาไดมากกวาที่พรรคตองการเพื่อจัดรัฐบาล
บริหารประเทศ แมวาการเลือกตัง้ครั้งน้ีไดรับการมองวาเปนการเลือกตั้งที่เสรีที่สุดในรอบ 25 ป แตสหรัฐฯ ยังคงแสดงความ
เคลือบแคลงใจ โดยเจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐฯกลาวกับสํานักขาวซีเอ็นเอ็นวาการเลือกตั้งของเมียนมารยังเต็มไปดวยปญหา
และโนมเอียงไปทางกองทัพ ขณะที่หัวหนาคณะผูสังเกตการณของสหภาพยุโรปที่เขามาสังเกตการณการเลือกตั้งเปดเผยวา 
การเลือกตั้งโดยทั่วไปของเมียนมาเปนไปดวยความเรียบรอย แมจะมีการกระทําผิดเกิดขึ้นบาง แตไมใชปญหาใหญและดีกวา
การเลือกตั้งทั่วไปเม่ือปพ.ศ.2553 ที่ถูกควํ่าบาตรจากพรรค NLD62 
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พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy : NLD) หรือ “พรรคยูงทอง 
ชนะการเลือกตั้ง 

 
วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ความคืบหนาหลังการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมารที่จัดขึ้นเม่ือวันอาทิตยที่ 8 

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มทยอยประกาศผลการตรวจนับคะแนนอยางเปนทางการ ในยางกุง เมือง
หลวงเศรษฐกิจของเมียนมาร จากที่นับคะแนนแลว 36 เขตทั้ง ส.ส.และสภาทองถิ่น ปรากฏวา พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (NLD) ของนางออง ซาน ซูจี กวาดทั้งหมด 35 ที่น่ัง แยกเปนส.ส. 12 ที่น่ัง (จาก ส.ส. 45 ที่น่ังที่มีการเลือกตั้ง
ในยางกุง) ที่เหลือเปนที่น่ังในสภาทองถิ่น 23 ที่น่ัง จากทั้งหมด 90 ที่น่ัง ขณะที่พรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา (ยูเอสดีพี) 
ซ่ึงเปนพรรครัฐบาล ไดมา 1 ที่น่ังสภาทองถิ่น ผลเลือกตั้งอยางเปนทางการยังเปนเพียงสวนนอย แตเม่ือบวกกับผลนับคะแนน
อยางไมเปนทางการจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ บงชี้ภาพใหญวาพรรคNLDมีแนวโนมชนะอยางถลมทลาย และกอนการแถลง
ของกกต.เมียนมาร นายวิน เต็ง โฆษกพรรค NLD กลาววา พรรคมีแนวโนมที่จะไดที่น่ังทั่วประเทศมากกวา 70% เน่ืองจากผล
นับคะแนนเบื้องตนลวนบงชี้ถึงชัยชนะของพรรค แตยังตองรอการยืนยันอยางเปนทางการ 

นางออง ซาน ซูจี หัวหนาพรรคฝายคาน ยังแสดงทาทีระมัดระวัง แตก็พูดเปนนัยวา NLD จะชนะเลือกตั้ง นางซูจี
กลาวปราศรัยครั้งแรกหลังวันเลือกตั้ง จากระเบียงที่ทําการพรรค NLD ในยางกุง วาแมผลเลือกตั้งยังไมออกมา เธอม่ันใจวาทุก
คนรูดีอยูแลว พรอมกับบอกดวยวาผูแพควรยอมรับดวยความกลาหาญและผูชนะควรยินดีดวยความนอบนอม พรรค NLD ซ่ึง
เคยมีที่น่ังนอยนิดจากการเลือกตั้งซอมเม่ือป 2555 หวังกวาดที่น่ังในสภาระดับชาติไมต่ํากวา 67% เพื่อใหมีเสียงมากพอเลือก
ประธานาธิบดีและตั้งรัฐบาล เพราะจะมากพอโคนพรรคUSDPและพันธมิตรกองทัพ ที่รัฐธรรมนูญสงวนที่น่ังไวอยูแลว 25% 
พรรครัฐบาล USDP สงสัญญาณยอมรับความพายแพ หลังจากแกนนํา รวมถึงรักษาการประธานพรรค แพเลือกตั้งใหแก NLD 
และลาสุด เว็บไซตอิระวดี รายงานเม่ือชวงเย็นวา นายติน เนง เต็ง เลขาธิการพรรคUSDPก็สูญเสียที่น่ังส.ส.แกผูสมัครของ
พรรคNLDในรัฐฉานเชนกัน นายเทย อู รักษาการประธานพรรคUSDPกลาวที่บานพักของเขาวา ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เขา
สูญเสียเกาอ้ี ส.ส.เขตฮินทาดา เพราะการตัดสินใจขึ้นอยูกับประชาชน และแมยังไมมีผลคะแนนอยางเปนทางการ แตนายเทย 
อู กลาวเปนนัยยอมรับวาพรรคเปนรองพรรค NLD และพรอมจะยอมรับผลเลือกตั้ง รวมถึงติดตามปญหารองเรียนตามหนวย
เลือกตั้งเพื่อใหม่ันใจวาการเลือกตั้งมีความขาวสะอาด ชาวเมียนมารจํานวนหน่ึงไดแสดงความคิดเห็นผานโลกออนไลน ชื่นชม
ทัศนคติ และการยอมรับในผลการเลือกตั้งของอดีตนายทหารผูน้ีวา เปนแบบอยางที่ดีของนักการเมือง ที่พรอมจะยอมรับผล
อยางตรงไปตรงมา นอกจากน้ี ผูสนับสนุนพรรค NLD บางสวนยังชื่นชม พรอมสนับสนุนใหดํารงตําแหนงผูนําของประเทศใน
อนาคตขางหนาอีกดวย นักวิเคราะห และผูสังเกตการณจํานวนหน่ึงระบุวา นายฉวย มาน ยังมีโอกาสและความเปนไปไดที่จะ
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี มากกวาบุคคลอ่ืนๆ ในพรรคUSDPเพราะถึงแมวาเขาจะถูกปลดออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค
กอนหนาการเลือกตั้งเพียงไมก่ีเดือน แตดวยสายสัมพันธที่สนิทชิดเชื้อกับพรรคNLD และนางออง ซาน ซูจี ก็อาจมีโอกาส
ผลักดันใหเขาไดเปนผูนําทางการเมืองได 
  นายจอหน แครรี รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐ กลาวแสดงความยินดีตอการเลือกตั้งในเมียนมารวา จํานวนผูใชสิทธ์ิที่
ลนหลามเปนส่ิงพิสูจนถึงความกลาหาญและความเสียสละของประชาชนชาวเมียนมารตลอดหลายสิบปที่ผานมา ในขณะที่การ
เลือกตั้งครั้งน้ีเปนกาวยางทีสํ่าคัญ แตยังหางไกลจากคําวา “สมบูรณ” โดยยังมีขอบกพรองสําคัญในเชิงระบบและโครงสรางที่
จะเอ้ือใหเกิดรัฐบาลพลเรือนที่มีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ สหรัฐจะเฝาติดตามกระบวนการนับคะแนน และเรียกรองใหทุก
ฝายชวยกันสรางความม่ันใจวาการรวบรวมคะแนนจะมีความโปรงใสและนาเชื่อถือ และขอรองเรียนใดๆ เก่ียวกับผลเลือกตั้ง
จะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว โปรงใสและเหมาะสม  ดาน คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาร (กกต.) แถลงวา พบการ
กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 43 กรณีในวันเลือกตั้ง เชน บัตรลงคะแนนไมถูกตอง 14 กรณี และโนมนาวใหลงคะแนนใหแก
ผูสมัครคนใดคนหน่ึง 12 กรณี นอกจากน้ีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังตอบคําถามผูส่ือขาว แตปฏิเสธเสียงเรียกรอง
ขอใหกําหนดเสนตายที่จะประกาศผลคะแนนทั้งหมดอยางเปนทางการ โดยอางวามีบัตรลงคะแนนจํานวนมากจากทั่วประเทศ
ที่ตองนับ การเลือกตั้งเม่ือวันอาทติย เปนการเลือกตั้งที่เปดใหฝายคานรวมแขงขันอยางเสรีที่สุดในรอบ 25 ป และชาวเมียน
มารออกมาใชสิทธิกันมากถึง 80% จากผูมีสิทธิออกเสียง 30 ลานคน ซ่ึงเปนตัวเลขที่นักสังเกตการณระบุวาจะมีสวนชวยอยาง
มากในการสงNLDใหไดเสียงสวนใหญ ชาวเมียนมารที่ใชสิทธิจํานวนมากเปนผูที่มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรก บางสวนเคยเลือกตั้ง
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เม่ือ 25 ปกอนแตกองทัพประกาศใหผลเลือกตั้งเปนโมฆะ แตครั้งน้ี ประธานาธิบดีเต็ง เสง และ พล.อ.มิน ออง หลาย ผู

บัญชาการกองทัพเมียนมาร ตางใหสัญญาวาจะเคารพผลเลือกตั้งตอใหพรรค USDP พายแพ
63

 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาร ประกาศวา นางออง ซาน ซู จี ผูนําพรรคฝายคานชนะการเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งที่เธอลงชิงชัย ขณะที่นักวิเคราะห ชี้วา รัฐบาลใหมตองรวมมือกับทุกฝาย เพื่อผลักดันใหเกิดการปรองดองแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาณืประกาศใหนางออง ซาน ซู จี ผูนําพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งในเขตกอวมู ในนครยาง
กุง นอกจากน้ียังไดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอยางเปนทางการเพิ่มอีก 61 ที่น่ังในสภาผูแทนราษฎร โดยในจํานวนน้ีมี
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค NLD ควาชัยชนะไปได 56 คน ดานนายยาน เมียว เตง นักวิเคราะหการเมืองเมียนมาร 
มองวา รัฐบาลใหมของเมียนมารจะตองรวมมือกับทุกภาคสวน รวมทั้งผูนําในกองทัพเพื่อเรงกระบวนการเดินหนาการ
ปรองดองแหงชาติ โดยมุงเนนไปยังกลุมชาติพันธุทั้งหมดและการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู
ใกลกับเจดียสุเหลในนครยางกุงเปดเผยวา ชาวมุสลิมในยางกุงอยูรวมกับชาวพุทธไดเปนอยางดี ตางกับชาวมุสลิมในพื้นที่อ่ืนๆ 
ของเมียนมาร และยินดีที่พรรค NLD จะเขามามีอํานาจบริหารประเทศ ซ่ึงทําใหชาวมุสลิมมองในแงดีวาปญหาความขัดแยง

ระหวางศาสนาจะไดรับการแกไข และประเทศชาติจะเกิดสันติสุขไดในอนาคต
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ผูสนับสนุนนางอองซาน ซูจี และ พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือพรรค NLDปกหลักอยูหนาที่ทํา

การพรรค NLD ในนครยางกุงตลอดทั้งคืน เพื่อติดตามความคืบหนาการนับคะแนนเลือกตั้ง และฉลองจํานวนที่น่ังในสภาที่
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของเมียนมารยังคงทยอยประกาศอยางตอเน่ือง โดยสํานักขาวตางประเทศหลายสํานักรายงาน
ไปในทิศทางเดียวกันวา พรรค NLD สามารถเอาชนะพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ไปแบบถลมทลาย และอาจ
ครองเสียงขางมากในสภากวารอยละ70ตามที่หวังไว ซ่ึงผลอยางเปนทางการจะมีการเปดเผยอีกครั้งภายในวันน้ี ขณะที่เม่ือ
วาน นาง อองซาน ซูจี ผูนําพรรค NLD ไดปรากฏตัวที่ระเบียงพรรค และ กลาวแสดงความยินดีตอการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสําคัญ
ของประเทศที่เกิดขึ้น พรอมระบุวาพรรคแอลดีไดที่น่ังเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาล แตก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงผลการลงคะแนน
ดังกลาว พรอมรองขอใหกลุมผูสนับสนุนอยากระทําการยั่วยุพรรคคูแขงที่มีกองทัพสนับสนุน หลัง กกต.ของเมียนมารออกมา
เปดเผยวา หนวยเลือกตั้งมีปญหาสัดสวน 1 ตอ 1000 แมวาผลอยางเปนทางการจะยังไมถูกประกาศออกมา แต นายเท อู 
รักษาการประธานพรรค USDP ใหสัมภาษณกับนักขาวรอยเตอรวา เขายอมรับในความพายแพของตัวเอง และยอมรับการ
ตัดสินใจของประชาชน ไมวาผลอยางเปนทางการจะเปนอยางไร ขณะที่นายหง เลย โฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีน
แถลงวาในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบาน จีนมีความยินดีตอการเลือกตั้งเมียนมารที่ผานพนไปอยางราบรื่น และรัฐบาลจีนจะ
สนับสนุนเมียนมารในทุกบริบททางการเมืองที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งภายใตกฎหมายเพื่อเนนย้ําถึงเสถียรภาพทาง

การเมืองและการพัฒนาในระยะยาวตอไป
65

  
นางอองซาน ซูจี หัวหนาพรรคเอ็นแอลดี ไดแถลงขอบคุณประชาชนที่ออกมาใชสิทธิเลือกตั้งบริเวณหนาพรรค NLD 

เม่ือเวลาประมาณ 11.00 น.ตามเวลาไทย ภายหลังจากที่พรรคของเธอมีแนวโนมวาจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้ง
ประวัติศาสตร กอนหนาน้ัน นายฉวย มาน ประธานสภาผูแทนราษฎรเมียนมาร และอดีตหัวหนาพรรค USDP ไดประกาศ
ยอมรับความพายแพใหกับพรรค NLD ในศึกเลือกตั้งเมียนมารที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา 
 

                                                        
63 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก. พรรครัฐบาลสงสัญญาณยอมรับพายเลือกตั้งเมียนมาร. คนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.komchadluek.net/detail/20151109/216590.html 
64 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS. กกต.เมียนมาประกาศ "ออง ซาน ซู จี" ชนะการเลือกตั้งในยางกุง. คนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 

2558 จาก news.thaipbs.or.th/.../ปดหีบเลือกตั้งเมียนมาร 
65 หนั งสือพิมพไทย รัฐออนไลน .  "NLD" ฉลองชัยชนะเลือกตั้ ง เมียนมาร .  คนเมื่ อ  10 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.thairath.co.th/clip/29897 
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ภาพที่ 00 นายฉวย มาน ประธานรัฐสภาเมียนมาร แถลงรับความพายแพพรรคฝายคานของนางอองซาน ซูจี 
ที่มา http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468335.html 

 
 

 
 

ภาพที่ 00 นางออง ซาน ซูจี ในขณะหาเสียงเลือกตั้งกอน 8 พฤศจิกายน 2558 
ที่มา http://asiancorrespondent.com/2015/10/burma-says-election-to-proceed-as-planned-on-nov-8/ 

 
ความคืบหนาของการนับคะแนนเลือกตั้ง คือ พรรค NLD ของนางซูจีชนะการเลือกตั้งแนนอน ซ่ึงเปนผลการชนะ

การเลือกตั้งในสัดสวนมากกวารอยละ 80 และสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได
66

 และประเด็นที่นาจับตามองที่สุด คือ 
เน่ืองจากกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยรัฐบาลทหารไดบัญญัติเงื่อนไขวาผูที่เปนประธานาธิบดีตองไมเปนผูที่แตงงานกับคน
ตางชาติ กฎน้ีถูกเขียนขึ้นเพื่อกีดกันนางอองซานโดยแท เน่ืองจากเธอไดแตงงานกับชาวตางชาติและลูกชายของเธอก็ถือ
สัญชาติอังกฤษดวย และดวยเหตุผลน้ี นางอองซาน ซู จี จึงไมสามารถดํารงตําแหนงเปนประธานาธิบดีคนตอไปของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารได (Aung San Suu Kyi can’t become president)

 
 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แหงสหรัฐ แสดงความยินดีกับนางอองซาน ซูจี ผูนําฝายคานเมียนมาร จากผลของ
ความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร ซ่ึงดูเหมือนจะทําใหเมียนมาไดตั้งรัฐบาลใหมทําเนียบขาวแถลงวา ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา  ไดโทรศัพทมาแสดงความยินดีกับนางอองซาน ซูจี ผูนําฝายคานคนสําคัญของเมียนมา และ เจาของรางวัล
โนเบลสันติภาพ ซ่ึงใชเวลากวา 10 ป ถูกกักบริเวณแตภายในที่พัก โดยกลาวชื่นชมในความพยายามที่ไมมีทอถอย และความ
เสียสละอยางมากของเธอมานานหลายป เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอยางสันติวิธี นอกจากน้ันแลวประธานาธิบดีสหรัฐ 
ยังไดพูดคุยกับประธานาธิบดีเต็งเสง ของเมียนมา และชื่นชมการเลือกตั้งที่ผานมา ซ่ึงหลายฝายตั้งความหวังวา จะนําประเทศ
ไปสูสันติและหลุดพนจากการปกครองของทหารมานานหลายสิบป ทําเนียบขาวระบุอีกวา นายโอบามาหวังวาผลการเลือกตั้ง
                                                        

66 M Thai. ผลการเลือกตั้งเมียนมาร พรรค NLD ใกลควาคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา. คนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก 
http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468465.html   
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อยางเปนทางการที่จะประกาศออกมา จะเปนที่ยอมรับและเคารพจากทุกฝาย และจะรวมมือกันเพื่อจิตวิญญาณแหงความเปน
เอกภาพ เพื่อใหไดรัฐบาลตัวแทนจากเจตนารมณของประชาชนเปนสําคัญ ขณะน้ี พรรค NLD ใกลจะไดเสียงขางมากใน
รัฐสภา โดยไดไปประมาณรอยละ 80 ของที่น่ังที่ถูกประกาศออกมา แต 1 ใน 4 ของที่น่ังรัฐสภา ถูกจัดสรรใหกับกองทัพ ซ่ึงจะ
หมายความวากองทัพจะยังคงมีอิทธิพลอยางมากในรัฐสภา ทางดานพลเอกอาวุโส มีน ออง ไล (MIN AUNG HLAING) ผู
บัญชาการกองกําลังติดอาวุธของเมียนมาร ประกาศวา “กองทัพจะทําส่ิงที่ดีที่สุด ในการรวมมือกับรัฐบาลใหม” ระหวางชวง
หลังการเลือกตั้ง และพลเอกเต็ง เสง ประธานาธิบดีเมียนมาร หัวหนาพรรค USPD ก็ใหคําม่ันวา “รัฐบาลของเขาจะเคารพ
การตัดสินใจและการเลือกตั้งของประชาชน และจะสงมอบอํานาจใหรัฐบาลใหมตามกําหนด”67 
 

 
 

ภาพที่ 00 อองซานซูจีโบกมือใหฝูงชน 
ที่มา http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9550000042290 

 
ประธานาธิบดีเต็ง เสง ผูนําเมียนมาร แสดงความยินดีตอพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ที่

ชนะเลือกตั้งทั่วไปอยางถลมทลาย ขณะที่นางออง ซาน ซูจี สงจดหมายเชิญ 3 บุคคลสําคัญทางการเมือง เขารวมเจรจาสราง
ความปรองดองแหงชาตินางซูจี ไดยื่นจดหมายเชิญนายพลมิน ออง ไลง ผูบัญชาการกองทัพ ประธานาธิบดีเต็ง เสง และนาย 
ฉวย มาน ประธานรัฐสภา เขารวมหารือเพื่อความปรองดองแหงชาติ ทั้งน้ีนายฉวย มาน ไดตอบรับคํารองขอจากนางซูจี แลว 
โดยระบุวาเขาจะรวมมือเพื่อสรางสันติภาพและพัฒนาประเทศ ขณะที่ประธานาธิบดีเต็ง เสง ผูนําเมียนมารการสงจดหมายขอ
เจรจา 3 ฝายมีขึ้น ขณะที่ผลการนับคะแนนอยางเปนทางการครั้งลาสุดของวันน้ี พรรค NLD ยังเดินหนาโกยที่น่ังในสภาอยาง
ตอเน่ือง โดยหน่ึงในเขตที่ กกต. ประกาศผลในวันน้ี มีเขตเลือกตั้งที่หมูบานกอวมู ที่นางอองซาน ซูจี ลงสมัครรับเลือกตั้ง
รวมอยูดวย ซ่ึงเธอก็สามารถรักษาเกาอ้ี ส.ส. ที่หมูบานแหงน้ีไวไดเปนสมัยที่ 2 โดยสรุปแลว พรรค NLD ของซูจี ไดที่น่ังใน
สภาผูแทนราษฎรทั้งส้ิน 134 ที่น่ัง และสภาชนชาติ 77 ที่น่ัง รวมเปน 211 ที่น่ัง คิดเปนรอยละ 90 จากจํานวนเกาอ้ีที่มีการ
ประกาศออกมา ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ขณะที่พรรค USDP ไดที่น่ังรวม 2 สภา เพียง 12 ที่น่ังเทาน้ัน โดยพรรค 
NLD ตองการเสียงอยางนอย 329 ที่น่ัง เพื่อครองเสียงขางมาก และเพียงพอตอการเลือกประธานาธิบดีในตนปหนา ดานกลุม
ชาติพันธุตาง ๆ พากันตั้งความหวังวา พรรค NLD ที่มีความเปนไปไดที่จะไดจัดตั้งรัฐบาล จะสามารถยุติเหตุขัดแยงระหวาง
กลุมชาติพันธุในเมียนมาร และเชื่อวานางซูจี นําหยิบยกเรื่องน้ีมาดําเนินการแกไขเปนอันดับแรก แมวานางซูจี ยังคงไมชัดเจน
ในการรักษาสิทธิของกลุมชาติพันธุก็ตาม68 
 

                                                        
67 เร่ืองเลาเชานี้ 13 พฤศจิกายน 58. “โอบามา แสดงความยินดี อองซานซูจี ควาชยัเลือกตั้งพมา”. คนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 
international&nid=61772 

68 เร่ืองเลาเชานี้ 12 พฤศจิกายน 58. เต็ง เสง แสดงความยินดพีรรคอองซานซูจีชนะเลือกตั้งพมา. คนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 จาก 
http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 
international&nid=6165 
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M Thai. ผลการเลือกตั้งเมียนมาร พรรค NLD ใกลควาคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา. คนเม่ือ 17 พฤศจิกายน 

2558 จาก http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468465.html   
อองซานซูจีโบกมือใหฝูงชน. คนเม่ือ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.manager.co.th/IndoChina/   

ViewNews.aspx?NewsID=9550000042290 
เรื่องเลาเชาน้ี 13 พฤศจิกายน 58. “โอบามา แสดงความยินดี อองซานซูจี ควาชัยเลือกตั้งพมา”. คนเม่ือ 18 

พฤศจิกายน 2558 จาก http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 
international&nid=61772 

เรื่องเลาเชาน้ี 12 พฤศจิกายน 58. เต็ง เสง แสดงความยินดีพรรคอองซานซูจีชนะเลือกตั้งพมา. คนเม่ือ 16 
พฤศจิกายน 2558 จาก http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 

 
 
 
 
 
 
 




