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นางนภาพร เกาะทอง 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 

วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศพม่า 
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เอกสารประกอบการเรียนรู ้ 

 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 

  เรื่อง  

วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศพม่า 

  
 

โดย  

นางนภาพร   เกาะทอง  

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรียนปทุมวิไล อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุร ี



3 
 

 
 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา

วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น
พลโลก (Global Citizenship) ตระหนกัถึ งแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) เขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา เขา้ใจทางเลือก
และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้ สร้าง ความเป็นธรรม ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสังคม 
เห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน ไม่ท าลายโลก รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั ตระหนกัในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มสู่การพฒันา อยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และ
โลก ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวฒันธรรม ท่ี
แตกต่างกนัรวมทั้งรู้จกัเรียน รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคน ทัว่
โลกดว้ยความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา เร่ืองวกิฤตการณ์การเมือง
ในประเทศพม่า เล่มน้ี จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บั
ผูเ้รียน ร่วมกนัพฒันาโลกอยา่งย ัง่ยนื  
 

                                                                                                                                             ผูจ้ดัท า 
                                                                                                                       นางนภาพร   เกาะทอง   

                                                  
  
 
 
 

ค าน า 
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มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน   ส  4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในแง่ความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง  ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  

ผลการเรียนรู้ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศสหภาพพม่า 

          จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นของการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของสหภาพพม่าได้ 
2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทางการเมืองสหภาพพม่าก่อนการเลือกตั้งได ้
3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งนางอองซานซูจีกบัการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ 
4. วเิคราะห์ประชาคมโลกกบัการเปล่ียนแปลงของสหภาพพม่าได ้

สาระส าคญั 
ในอดีตชาวตะวนัตก เรียกประเทศน้ีวา่ Burma จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2532 พม่าไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศ

เป็น Myanmar ช่ือใหม่น้ีเป็นท่ียอมรับจาก องคก์ารสหประชาชาติ  แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา  สหราช
อาณาจกัร เป็นตน้ ไม่ยอมรับการเปล่ียนช่ือน้ี เน่ืองจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนช่ือ ปัจจุบนัหลาย
คนใชค้  าวา่ Myanmar ซ่ึงมาจากช่ือประเทศในภาษาพม่าวา่ Myanma Naingngandaw ไม่วา่จะมีความเห็น
เก่ียวกบัรัฐบาลทหารอยา่งไรก็ตาม ค าวา่เมียนมาร์ เป็นการทบัศพัทม์าจากภาษาองักฤษวา่ Myanmar แต่ความ
จริงแลว้ ชาวพม่าเรียกช่ือประเทศตนเองวา่ มยะหม่า หรือ เมียนมา ส่วนในประเทศไทยจะสะกดวา่ เมียนมาร์ 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรื่อง 

วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศพม่า 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar ) 
ประเทศพม่า (องักฤษ: Burma หรือ Myanmar) มีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

(องักฤษ: Republic of the Union of Myanmar ) เป็นประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละคาบสมุทร          
อินโดจีนซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีพรมแดนติดต่อดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

ในอดีต ชาวตะวนัตก เรียกประเทศน้ีวา่ 
Burma จนกระทัง่เม่ือปี พ .ศ . 2532  พม่าได้
เปล่ียนช่ือประเทศเป็น Myanmar ช่ือใหม่น้ีเป็น
ท่ียอมรับจาก องคก์ารสหประชาชาติ  แต่บางชาติ 
เช่น สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจกัร  เป็นตน้ ไม่
ยอมรับการเปล่ี ยนช่ือน้ี เน่ืองจากไม่ยอมรับ
รัฐบาลทหาร ท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนช่ือ ปัจจุบนัหลายคน
ใชค้  าวา่ Myanmar ซ่ึงมาจากช่ือประเทศในภาษา
พม่าวา่ Myanma Naingngandaw ไม่วา่จะมี
ความเห็นเก่ียวกบั รัฐบาลทหาร อยา่งไรก็ตาม               
ค าวา่  เมียนมาร์ เป็นการทบัศพัทม์าจากภาษา  
องักฤษวา่ Myanmar แต่ความจริงแลว้ ชาวพม่า
เรียกช่ือประเทศตนเองวา่ มยะหม่า หรือ เมียนมา 
ส่วนในประเทศไทยจะสะกดวา่ เมียนมาร์ 

 

ประเทศ เมียนมา ร์ หรือ  สหภาพ พม่า  ไดจ้ดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ท่ีมาจากการเลือกตั้งตามระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นคร้ังแรก  หลงัจากไดมี้การจดัการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2553  
ซ่ึงถือวา่เป็นกา้วส าคญัของการเมืองในประเทศพม่า  ท าใหส้ถานะการปกครองของประเทศพม่าใน ประชาคม
ระหวา่งประเทศนั้น กลายเป็นการปกครองแบบรัฐสภา  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ  แทนท่ีรัฐบาล

ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
ทีม่า: www.geology.com 

1. ทางทิศเหนือติดต่อกบัจีน  
2. ทางทิศใตจ้รดทะเลอนัดามนั  
3. ทางทิศตะวนัออกติดต่อกบัลาวและไทย 
4. ทางทิศตะวนัตกติดต่อกบัอินเดียและ

บงักลาเทศ และจรดมหาสมุทรอินเดีย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2


7 
 

ทหาร อยา่งไรก็ตามนานาชาติและส่ือตะวนัตกส่วนใหญ่ นั้นไม่เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนจริงๆ โดยเช่ือ
วา่รัฐบาลชุดใหม่น้ี  เป็นรัฐบาลหุ่นของรัฐบาลทหารชุดเดิม  แมก้ระนั้น เร่ืองน้ีก็ยงัน่าสนใจ ในการศึกษา
วเิคราะห์แง่ของการเปล่ียนแปลงในพม่า  วา่เปล่ียนจริงหรือไม่จะเปล่ี ยนไปในทิศทางใด การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว คงจะมีผลกระทบไม่มากก็นอ้ยกบัประเทศไทย รวมถึง  ASEAN และภูมิภาคเอเ ชียตะวนัออก  และตวั
บุคคลในรัฐบาลใหม่ก็จะเป็นตวัแปรส าคญัของการเปล่ียนแปลงน้ีเช่นกนั 

สถานการณ์ทัว่ไปในพม่า 

1. ดา้นการเมือง  ปัญหาทางการเมืองภายในพม่าขณะน้ี มีรากมาจากความผนัผวนของ  กระบวนการ
เปล่ียน แปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่า ในช่วงกลางและปลายทศวรรษท่ี  1980 โดยเฉพาะกระแส
การเรียก  ร้องใหมี้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไปสู่ระบอบ  ประชาธิปไตยแต่ถูกฝ่ายกองทพัซ่ึงเป็นกลุ่ม
อ านาจเดิมท าการปราบปรามอยา่งรุนแรงเม่ือปลาย  ค.ศ. 1988 การจดัตั้งรัฐบาลทหารซ่ึงกุมอ านาจอยา่ง
เบด็เสร็จ  และมีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพา ะการจบักุมตวันางออง ซาน ซู จี  และ
สมาชิกพรรค National League for Democracy (NLD) ท าใหส้ถานการณ์ทางการเมืองในพม่าเป็นปัญหา
ระหวา่งประเทศเร่ือยมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางออง ซาน ซูจี ผูน้ าพรรค NLD 

ทีม่า: มติชนออนไลน์ 
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1.1 ในปี พ.ศ. 2540  มีความพยายามจากหลายฝ่ายท่ีจะคล่ีคลายสถานการณ์ทางการเมืองในพม่า
ใหรั้ฐบาล ผอ่นปรนทางการเมืองและปูทางไปสู่การปรองดองแห่งชาติและ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แต่ก็ไม่ไดมี้ความคืบหนา้ท่ีต่อเน่ือง 

1.2 ในปี พ.ศ. 2553 กระบวนการปรองดองแห่งชาติภายในพม่าดูจะเป็นไปดว้ยดี โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การเจรจาทางการเมืองระหวา่งฝ่ายรัฐบาลกบันางออง ซาน ซู จี  ซ่ึงเร่ิมข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม 2543 โดยตลอด
ช่วงเวลาดงักล่าว มีการทยอยปล่อยตวั นกัโทษการเมืองเป็นระยะและน าไปสู่การยกเลิกการกกับริเวณนางออง 
ซาน ซู จี เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2545 อยา่งไรก็ดี หลงัจากนั้น  ความเคล่ือนไหวทางการเมืองในพม่ากลบัหยดุ
น่ิง ไม่มีการพบปะหารือทางการเมืองอีก  ในทางตรงขา้ม  รัฐบาลพม่ายงัคงเดินหนา้จบักุมผูไ้ม่เห็นดว้ยกบั
รัฐบาลรวมถึงการจบักุมนางออง ซาน ซู จี อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2546 ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาคมระหวา่ง
ประเทศเร่ิมหนัมาด าเนินการกดดนัพม่าอยา่งรุนแรงอีกคร้ัง 

1.3 หลงัจากท่ีตกอยูใ่นกระแสการ
กดดนัจากประชาคมระหวา่งประเทศ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่มาตรการลงโทษของสหรัฐฯ  ซ่ึงส่งผลให้
เศรษฐกิจของพม่าอยูใ่นสภาวะวกิฤติอยา่งรุนแรง 
นั้น เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2546 รัฐบาลพม่าได้
ประกาศปรับเปล่ียนตวับุคคลในรัฐบาลพม่าหลาย
ต าแหน่ง ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การแต่งตั้งพลเอก ข่ิน ยุน้ 
เป็นนายกรัฐมนตรี พลโท โซ วนิ  เป็นเลขาธิการ 
1 และ พลโท เตง็ เส่ง  เป็นเลขาธิการ 2 ของสภา
สันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ ทั้งน้ี การแต่งตั้ง
พลเอก ข่ิน ยุน้  ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
นั้น น่าจะสืบเน่ืองมาจากพลเอก ข่ิน ยุน้  เป็นผูมี้
ภาพลกัษณ์ดีในสายตาประชาคมระหวา่งประเทศ  
มีทกัษะในการเจรจาและถูกมองวา่เป็นผูท่ี้มี
ความคิดเป็นกลาง (moderate)  

ประธานาธิบดี เตง็ เส่ง 
ทีม่า: วกิพิเีดีย สารานุกรมเสรี 
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1.4 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2546 พล
เอก ข่ิน ยุน้  นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพม่าได้
ประกาศแนวทางการด าเนินการไปสู่กระบวนการ
ปรองดองแห่งชาติและประชาธิปไตย  (Roadmap) 
ในพม่า  เพื่อแกไ้ขปัญหาทางการเมือง
ภายในประเทศและแรงกดดนัจากประชาคม
ระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี  ภายหลงัจากการประกาศ
แนวทางดงักล่าว รัฐบาลพม่า  ไดด้ าเนินการจดัตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ ตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2546 
เป็นตน้มา เพื่อดูแลการจดัประชุม National 
Convention และไดอ้นุญาตใหน้างออง ซาน ซู จี 
กลบัไปพกัอยูท่ี่บา้นพกัของนางเอง เม่ือวนัท่ี 26 
กนัยายน 2546  

1.5 ในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัชนกลุ่มนอ้ย นั้น  รัฐบาลทหารพม่ายงัคงใชว้ธีิการทางทหาร
เขา้จดัการกบักลุ่มต่อตา้นรัฐบาล อยา่งไรก็ดี  ในช่วงปีท่ีผา่นมา  รัฐบาลพม่าเร่ิมแสดงท่าทีเปิดกวา้งมากข้ึนใน
เร่ืองการเจรจาสันติภาพกบัชนกลุ่มนอ้ย 

2. ดา้นเศรษฐกิจ  

 สภาพเศรษฐกิจของพม่าตกต ่าลงอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการลงทุนใหม่ท่ีส าคญัจากต่างประเทศ  ใน
ขณะเดียวกนัมีการยา้ยธุรกิจและการลงทุนของต่างชาติไปประเทศอ่ืน การส่งออก  สินคา้เกษตรลดลง  กอปร
กบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปพม่ามีจ านวนลดลงและนอ้ยกวา่ท่ีทางการพม่าไดต้ั้งเป้าไวม้าก  ท าใหทุ้นส ารอง
เงินตราต่างประเทศลดลง ภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึน ค่าเงิน  “จั้ต” ตกต ่า นอกจากน้ี ในภาคการเกษตร  เร่ิมมีสัญญาณ
ความไม่พอใจของเกษตรกรต่อนโยบายท่ีไม่เป็นธรรมและกดข่ีของรัฐบาล  อาทิ การบงัคบัซ้ือขา้วในราคาถูก 
การเก็บภาษีสินคา้เกษตร (ในรูปผลผลิต) ท่ีสูงข้ึน สถานการณ์ท่ีเลวลงเหล่าน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการวกิฤติ
การทางเศรษฐกิจในเอเชีย  แต่สาเหตุท่ีส าคญัคือการบริหารเศรษฐกิจท่ีผดิพลาดของรัฐบาลและสถานการณ์
ทางการเมืองท่ีไม่ดีข้ึน ซ่ึงลดความมัน่ใจของการลงทุนจากต่างชาติ อีกทั้งยงัเป็นตน้เหตุของการ  คว  ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองของประเทศตะวนัตก 

ข่ิน ยุน้ อดีตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทหารพม่า 
ทีม่า: http://isc-gspa.org 
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3. ดา้นสังคม การท่ีรัฐบาลพม่าทุ่มเทงบประมาณส่วนใหญ่ไปในดา้นการทหาร  ไดส่้งผลกระทบต่อ
งบประมาณดา้นการศึกษาและสาธารณสุข  รัฐบาลพม่าไม่สามารถจดัการศึกษาระดบัปฐมท่ีเพียงพอและมี
คุณภาพใหแ้ก่ประชาชน นอกจากน้ี ท่ีผา่นมายงัไดปิ้ดมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลานาน  (เพราะเกรงนกัศึกษาจะ
ก่อความวุน่วาย ) ซ่ึงท าใหก้ารพฒันาการศึกษาระดบัสูงและการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นพม่าหยดุชะงกัมา
เป็นเวลานาน ส าหรับในดา้นสาธารณสุข พม่าประสบการแพร่ขยายของโรคติดต่อต่างๆ อาทิ มาลาเรีย  วณัโรค 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ HIV/AIDS รายงานล่าสุดของ องคก์ารอนามยัโลก  ไดป้ระเมินคุณภาพบริการดา้น
สาธารณสุขของพม่าอยูใ่นล าดบัท่ี 190 จากทั้งหมด 191 ประเทศ 

 
ความเป็นมาของการเปลีย่นแปลง                           
ประเทศพม่าไดจ้ดัการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนใน  

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2553 แมว้า่ในระหวา่งนั้นจะมี
เหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่างๆ นานา  เกิดข้ึน เช่น การ
คว  ่าบาตรการเลือกตั้งของพรรคสันนิบาตแห่งชาติ  
เพื่อประชาธิปไตย หรือ  NLD (National League for 
Democracy) น าโดย นางออง ซาน ซูจี  จนน าไปสู่การ
ถูกยบุพรรค  หรือการวพิากษว์จิารณ์ของส่ือตะวนั ตก
ถึงความไม่โปร่งใสและไม่เช่ือ มัน่ในการเลือกตั้งใน
พม่า               

แต่อยา่งไรก็ตามในวนัท่ี 30 มีนาคม ท่ีผา่นมา  คณะรัฐบาล ชุดแรกของพม่าน าโดยพลเอกเตง็เส่ง              
ในฐานะประธานาธิบดี  ก็ไดท้  าการสาบานตนเขา้รับต าแหน่ง  ณ เมือง  เนปิดอว ์เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า  
และจดัตั้งรัฐบาลใหม่  ซ่ึงยงัคงมีความคลางแคลงใจจากรัฐบาลและส่ือในต่างประเทศจ านวนมาก  ถึงการ
ตดัสินใจกา้วลงจากอ านาจในฐานะผูน้ าประเทศและผูน้ ากองทพัของพลเอกอาวโุสตานฉ่วย รวมถึงประกาศยบุ
สภาเพื่อสันติภาพและการพฒันา (State Peace and Development Council– SPDC) ท่ีครองอ านาจรัฐบาลมา
อยา่งยาวนาน และการจดัการเลือกตั้ง ท่ีพลเอกตานฉ่วย  ผลกัดนัอยา่งมาก จึ งเป็นท่ีน่าสนใจวา่  เหตุใดคนอยา่ง
พลเอกตานฉ่วยซ่ึงเป็นผูห้วงอ านาจมากถึงตอ้งการผลกัดนัการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี 

 
จากสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทางการเมืองพม่าก่อนการเลือกตั้ง และการกา้วลงจากฐานะผูน้ า

ประเทศของพลเอกตานฉ่วยนั้น สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

นางออง ซาน ซูจี 
ทีม่า: http://news.mcot.net 
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1.  พลเอกอาวโุสตานฉ่วยนั้น  มีภาพพจน์ในดา้นการบริหารประเทศท่ีไม่ดีในสายตาประชาชน
โดยเฉพาะในคราวท่ีตอ้งเสียหนา้อยา่งมากจากการปลดพลเอกข่ินยุน้ จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

2.  รัฐบาลของพลเอกตานฉ่วย  บริหารงานดา้นเศรษฐกิจผดิพลาดจนก่อใหเ้กิดความยากจนอดอยาก
และท่ีส าคญัส่งผลใหร้าคาน ้ามนัในพม่าถีบตวัสูงข้ึนอยา่งมากจนเกิดการเดินขบวนประทว้งโดยประชาชนและ
พระสงฆ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ในปี 2550 ประชาชนและพระสงฆ์ เดินขบวนประทว้ง  น าไปสู่การปราบปรามอยา่งรุนแรงจากฝ่าย
ทหาร และบริหารงานผดิพลาดในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั พิบติัจากพายนุานกิสโดยสองเหตุการณ์น้ีท าให้
เกิดแรงกดดนัจากต่างชาติเป็นอยา่งมาก  แมแ้ต่ประเทศจีนมิตรประเทศท่ีซ่ึงไม่ค่อยจะวพิากษว์จิารณ์เร่ือง ภาย                  
ในประเทศของพม่า ก็ยงักล่าวต าหนิพม่าในเร่ืองน้ีผา่น องคก์ารสหประชาชาติ  ฉะนั้นคาดวา่การด าเนินการใน
คราวน้ีเป็นไปเพื่อลดกระแสและไม่ใหเ้ป็นการเสียหนา้ไปมากกวา่น้ีพลเอกตานฉ่วย  จึงชู Roadmap “บนัได 7 
ขั้น” การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตยโดยมีการเดินสายหาเสียงสนบัสนุนไปทัว่ประเทศโดย  พล
เอกตานฉ่วย สัญญาวา่จะใหมี้การจดัการเลือกตั้งทัว่ไปภายในปี 2553 

4.  ปัญหาดา้นสุขภาพ ของพลเอก  ตานฉ่วย  พลเอกตานฉ่วย ตอ้งการวา งมือเพื่อใหง้านท่ีมีอยูล่ดลง               
พลเอกตานฉ่วย เกรงวา่ภายใตก้ารบริหารประเทศแบบเก่า หากพลเอก ตานฉ่วยเกิดเสียชีวติกะทนัหนั หรือเกิด

พลเอกอาวโุส ตาน ฉ่วย ผูน้ าสูงสุดของประเทศสหภาพพม่า 
ทีม่า: http://news.mcot.net 
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เหตุการณ์ใดๆ ข้ึนกบัตนเอง ก็จะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายบริวาร  รวมถึงพรรคพวกท่ียอ่มจะเดือดร้อนไปดว้ย
และท่ีส าคญัหากไม่ไดว้างผูสื้บทอดไว้  อ านาจทั้งหลายจะตกอยูก่บัพลเอกอาวโุสหม่ องเอ  ผูน้ าอนัดบัสอง            
ใน SPDC และเป็นคู่แข่งคนส าคญัในการบริหารประเทศโดยทนัที               
          ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าว พลเอก ตานฉ่วย จึงตอ้งหาผูสื้บทอด  และในเวลาเดียวกนั
ตอ้ง จูงมือพลเอกหม่องเอ  ปลดเกษียณไปดว้ยกนั  ซ่ึง ถือวา่เป็นการเดินเกมส์การเมืองอนัแยบย ลของ                          
พลเอก ตานฉ่วย  ท่ียงิกระสุนนดัเดียวไดน้กสองตวัหรือหลายตวัก็เป็นได ้ 

หากพิจารณาวเิคราะห์ไปท่ีตวับุคคลในรัฐบาลใหม่ก็น่าสนใจไม่นอ้ยเน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญั             
ในการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ทางการเมืองในพม่า  โดยเฉพาะประมุขของประเทศในปัจจุบนั   
พลเอก เตง็เส่ง  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   มีความใกลชิ้ดกบัพลเอกตานฉ่วย  งานของพลเอกเตง็เส่ง   
มกัมีลกัษณะรอรับค าสั่งจาก พลเอกตานฉ่วย ตลอดเวลา และไม่มีการริเร่ิมนโยบายใดๆโดยเฉพาะนโยบายการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองโดยไม่ผา่นพลเอกตานฉ่วย  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การข้ึนด ารงต าแหน่งประมุขของ
ประเทศนั้นเป็นการวางตวัของ  พลเอกตานฉ่วย  และท าใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ในระยะเร่ิมแรกคงจะยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของอ านาจเกิดข้ึนในพม่า  นอกจากน้ี พลเอกเตง็เส่งก็มีสุขภาพไม่ดี เป็นโรคหวัใจ  และตอ้งอาศยั
เคร่ืองช่วยการเตน้ของหวัใจ (Pacemaker) ซ่ึงอาจจะเป็ นความตั้งใจของพลเอกตานฉ่วยท่ี ตั้งใจ วางตวัผูท่ี้
อ่อนแอจากปัญหาสุขภาพ  ช่วงท่ีพลเอกตานฉ่วยยงัมีชีวติอยู่  พลเอกเตง็เส่ง  คงจะไม่มีพลงัเพียงพอท่ีจะ
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงประเทศพม่าในอนาคตอนัใกลน้ี้  ส าหรับต าแหน่งรองประธานาธิบดีสองต าแหน่ง
นั้น หน่ึงในนั้นคือผูท่ี้มีความใกลชิ้ดกบัพลเอกหม่องเอ  คู่แข่งของพลเอกตานฉ่วยในรัฐบาลเก่า คือ พลเอก             
ทินอ่อง มินอู ส่วนรองประธานาธิบดีอีกคน คือ นพ.ดร.สายสีหมอกค า เป็นคนของพรรค USDP ซ่ึงป็นคนของ  
พลเอกตานฉ่วย  จะเห็นไดว้า่ แมจ้ะอยูใ่นระบบการปกครองใหม่  พลเอกตานฉ่วย กบัพลเอกหม่องเอ ก็ยงัคง
ตอ้งการรักษาสมดุลอ านาจกนัเสมอ 

ดา้นรัฐสภานั้นพรรคสหภาพเพื่อเอกภาพและการพฒันา  (Union Solidarity and Development Party– 
USDP) เป็นพรรคนิยมทหาร  ไดท่ี้นัง่ในรัฐสภามากถึง 388 ท่ีนัง่ จากทั้งหมด 493 ท่ีนัง่ อนัท่ีจริงแลว้ พรรค  
USDP นั้นพฒันามาจากสมาคมสหภาพเพื่อเอกภาพ  และการพฒันา  (Union Solidarity and Development 
Association - USDA) ซ่ึงเดิมมีหนา้ ท่ีด าเนินกิจกรรมทางสังคมและการเมืองของทหาร ควบคุมโดยพลเอก     
ตานฉ่วย  โดยพลเอกตานฉ่วยไดป้รับเปล่ียนสมาคม USDAไปเป็นพรรค USDP เพื่อน าไปใชเ้ป็นพรรค
การเมืองเพื่อลงแข่งการเลือกตั้งโดยประธานสภาผูแ้ทนราษฎร (สภาล่าง) เป็นพลเอกฉ่วยมาน หน่ึงในผูน้ าของ
กองทพั  ซ่ึงมีสายสัมพนัธ์กบัพลเอกตานฉ่วยและมีความขดัแยง้กบั พลเอกหม่องเอ  ในสมยัการปกครองเดิม 
ส่วนประธานวฒิุสภา  (สภาสูง ) เป็นพลเอกทินอ่องมินอู  ซ่ึงมีสายสัมพนัธ์กบันายพลหม่องเอ  ส าหรับคณะ
รัฐบาลส่วนใหญ่ก็เป็นคนจากกลุ่มอ านาจเก่า  โดยเฉพาะรัฐมนตรีในก ระทรวงส าคญัๆเช่น พลโทโกโก                
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เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในประเทศ  (Home minister) ซ่ึงเดิมคือหน่ึงในผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้
ส านกังานปฏิบติัการพิเศษ (Bureau of Special Operations – BSO) ในสมยัรัฐบาลเดิม  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดย
พลเอกตานฉ่วย นายทินนงัเ ตง็ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลงั  ซ่ึงเดิมก็เป็นรัฐมนตรีการคา้ในสมยัรัฐบาลชุด
เดิมท่ีมีสายสัมพนัธ์อนัดีกบัพลเอกเตง็เส่ง 
 

โลกกบัการเปลีย่นแปลงของสหภาพพม่า  

 

ประเทศพม่า  มีการเปล่ียนแปลงระบบและระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิป ไตยตามกระแสโลก
ส่วนกลุ่มอ านาจเก่าจะยอมสละอ านาจออกไปทั้งหมดทนัทีเลยก็ตอ้งยอมรับวา่เป็นไปไม่ได้  ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ือง
ผดิปกติแต่อยา่งใด  ถึงแม้วา่ประเทศตะวนัตกจะไม่ค่อย สนใจกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในพม่า  แต่ใน
แง่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในอาเซียน หรือแมก้ระทัง่ระหวา่งประเทศพม่า
กบัประเทศไทย ก็มีความน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย  แน่นอนวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศอยา่งทนัทีทนัใด ประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
ประเทศกลุ่มสภาพยโุรปก็ยงัคงไม่เปล่ียนมุมมอง ท่ีมีต่อประเทศพม่า  สหรัฐอเมริกาและองักฤษยงัคงให้
ความส าคญัและใชกิ้จกรรมของนางออง ซาน   ซูจี เป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกระดบัของเสรีภาพของประชาชนใน
พม่า เป็นหลกัเหมือนเดิม  ยิง่การเลือกตั้งท่ีผา่นมา นางออง ซาน ซูจี  ถูกตดัสิทธ์ิในการเลือกตั้ง รวมถึงพรรค  
NLD ของนางยงัถูกยบุ สหรัฐอเมริกาและองักฤษจึงเห็นวา่พม่ายงัไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใดในตอนน้ี 
 

ในระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนั้น ประเทศพม่าตั้งอยู่ ตรงกลางระหวา่งประเทศมหาอ านาจใหม่อยา่ง
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย  ซ่ึงก าลงัแข่งขนักนัในทุกๆ  ดา้น โดยประเทศจีนนั้นเป็นประเทศแรกท่ีแสดง
ความยนิดีกบัรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่จีนใหค้วามส าคญักบัรัฐบาลใหม่ของ
พม่ามากเพียงใด  เน่ืองจากในสมยัรัฐบาลเก่า  พลเอกตานฉ่วยนั้น  พยายามจะผกูมิตรกบัอินเดียมากกวา่จีนสืบ
เน่ืองมาจาก พลเอกข่ินยุน้ ท่ีถูก พลเอกตานฉ่วยปลดนั้น มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัจีน ซ่ึงจีนก็หวงัวา่รัฐบาลชุดน้ี
จะใหค้วามส าคญักบัจีนมากข้ึน เพราะวา่แมพ้ลเอก เตง็เส่ง จะบริหารงานภายใตค้  าสั่งของพลเอกตานฉ่วย  เป็น
บุคคลท่ีค่อนขา้งจะมีแนวคิดสมยัใหม่เบ้ืองตน้แลว้ ทั้งสองประเทศคงจะรอดูท่าทีรัฐบาลใหม่ แต่ผลประโยชน์
เดิมๆ ท่ีทั้งอินเดีย  และจีนมอบใหพ้ม่าคงจะยงัไม่เปล่ียนแปลง  ส่ิงท่ีน่าสนใจ  คือ รัฐบาลชุดใหม่ของพม่า น้ีจะ
สามารถรักษาสมดุล ของทั้งสองมหาอ านาจน้ีอยา่งไร หากสามารถท าได้ แน่นอนวา่ความช่วยเหลือในทุกดา้น 
ไม่วา่จะเป็นทางเศรษฐกิจ  การศึกษา การทหารและความมัน่คง และอ่ืนๆ  จากทั้งสองประเทศจะเขา้มาสร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศพม่าอยา่งมาก  
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ภูมิภาคอาเซียน สนบัสนุนการเลือกตั้งของพม่าอยา่งเตม็ท่ี  ก่อนจดัการเลือกตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน  
อยูแ่ลว้ แต่ประเทศสมาชิกกลบัมีปฏิกิริยาต่อการจดัตั้งรัฐบาลของพม่าค่อนขา้งนอ้ย กลบัสนใจอยูส่องเร่ือง คือ 

1. การท่ีพม่าเปล่ียนการบริหารประเทศมาเป็นรูปแบบของประชาธิปไตย  ท่ีถึงแมเ้น้ือในอาจจะยงัไม่
เปล่ียนท าใหก้ลุ่มประเทศสมาชิกอาจจะโล่งใจไปเปราะหน่ึง  เน่ืองจากในปี 1997 กลุ่มประเทศอาเซียนลงนาม
เห็นชอบรับพม่าเขา้มาเป็ นสมาชิกนั้น  ประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไดโ้จมตีถึงการรับรัฐบาล
เผด็จการทหารเขา้มาเป็นสมาชิกอยา่งมาก  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี  ท าใหอ้าเซียนสามารถบอกกล่าวกบั
ประชาคมโลกไดว้า่ระบบทางการเมืองของพม่าไม่ไดข้ดัแยง้กบันโยบายของอาเซียนแลว้  อยา่งนอ้ยก็ใน
ทางการทูต  

2. การท่ีรัฐบาลพม่าประกาศจะใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบตลาด  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย  และ          
มีแนวโนม้วา่จะมีการจดัการอยา่งจริงจงัหลงัจากท่ีพลเอกตานฉ่วยเสียหนา้มาคร้ังหน่ึงเพราะตนเองได้         
ปลดพลเอกข่ินยุน้ออก  และเขา้บริหารเศรษฐกิจของประเทศผดิพลาด พลเอกตานฉ่วยคงจะไม่อยากเสียหนา้           
กบัผลงานของ  Roadmap ของตนคร้ังน้ี ฉะนั้น  ถา้หากท าไดจ้ริงก็หมายความวา่กลุ่มประเทศอาเซียนจะ
สามารถเขา้ไปท าธุรกิจในพม่าไดม้ากข้ึน  โดยเฉพาะกลุ่มนกัธุรกิจท่ีไม่มีเส้นสายทางการเมือง  หรือการทหาร  
ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นจริง ประเทศพม่าเองก็จะมีการขยายตวัของภาคธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม  (SME) รวม        
ถึงการขยายตวัของชนชั้นกลางมากข้ึน  ส่งผลใหโ้อกาสในการเผชิญหนา้ทางการทหารและปัญหาความมัน่คง
รูปแบบเก่าๆ  ลดลงไป นอกจากน้ียงัเป็นผลดีต่อ  นโยบายการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) และนโยบายตลาดเดียว  
(Single Market) ภายใตแ้ผนงาน ASEAN Economic Community 2015 และยงัจะสร้างเสถียรภาพแก่อาเซียน
มากข้ึนตามไปดว้ย 

สรุปแลว้ จากสถานการณ์ในปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่มีอะไรท่ีสามารถรับประกนัไดว้า่ประเทศพม่าจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนจริงๆ เน่ืองจากกลุ่มอ านาจเก่าก็ยงัมีอ านาจอยูม่ากและไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้  เพราะใน
เบ้ืองตน้น้ีคงจะเป็นการเล่นการเมืองกนัของสองผูมี้อ  านาจอยา่งพลเอกอาวโุสตานฉ่วย  และ  พลเอกอาวโุส
หม่องเอ เช่นเดิม แมท้ั้งสองคนจะเกษียณไปแลว้ก็ตาม นอกจากน้ีท่าทีต่อพม่าของประเทศมหาอ านาจตะวนัตก
ท่ียงัคงไม่เปล่ียนแปลงตราบใดท่ีสถานะของออง  ซาน ซูจี ยงัไม่เปล่ียนแปลง  อยา่งไรก็ตามแต่หากดูจาก
ลกัษณะของพลเอกเตง็เส่ง   ผูมี้ความคิดสมยัใหม่  รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดซ่ึงพลเอกตานฉ่วย                 
ใหก้ารสนบัสนุน  ก็ถือวา่ เป็นนิมิตหมายอนัดีของประเทศพม่าและมิตรประเทศรวมถึง ASEAN ซ่ึงหากพม่า
ประสบความส าเร็จอยา่งท่ีควรจะเป็นแลว้ ประเทศมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกาอาจจะอยากกลบัเขา้มาสนใจ
พม่าอีกคร้ัง  และเม่ือถึงเวลานั้นพม่าคงจะกลายเป็นจุดศูนยก์ลางใหม่ของความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งหลีกเล่ียงมิไดแ้น่นอน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน 

โรงเรียนปทุมวไิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจ านวน  2  หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือกจ านวน  10 ขอ้ 
3. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มน าแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดยเด็ดขาด  

ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วกิฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศสหภาพพม่า 
1. ความสัมพนัธ์ดา้นใด ท่ีถือเป็นการยนืยนัวา่การ
รวมกลุ่มเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าปราศจาก
ปัญหา 

ก. ทางการทูต 
ข. ทางการเมือง 
ค. ทางการปกครอง 
ง. ทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

2. นาง ออง ซาน ซู จี มีความสัมพนัธ์กบัการเมือง
ในพม่าอยา่งไร 

ก. เป็นผูน้ าคดัคา้นระบอบประชาธิปไตย 
ข. เป็นนกัการเมืองฝ่ายคา้นในประเทศพม่า 
ค. เป็นนกัการเมืองฝ่ายสนบัสนุนในประเทศ
พม่า 
ง. เป็นผูส้นบัสนุนการรัฐบาลทหารใน
ประเทศพม่า 

 

3. ขอ้ใด คือผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม

ของไทยจากการปกครองแบบรัฐบาลทหารของ

พม่า 

ก. ปัญหาการขาดดุลการคา้ 

ข. ปัญหาการพฒันาประเทศ 

ค. การสร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งกนั 

ง. ปัญหาผูค้นอพยพและปัญหาอาชญากรรม

ขา้มชาติ 

4. นางอองซาน ซูจี เป็นหวัหนา้พรรคการเมืองใด
ในประเทศสหภาพพม่า 
ก. NLB 
ข. NBL 
ค. NLD 
ง. NDL 
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                   หน้าท่ี 2   
5. ปัจจุบนัประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นอยา่ง

เด่นชดั คือ 

ก.  มีการปกครองแบบนายกรัฐมนตรี 

ข.  มีการปกครองแบบการสวมหมวกสองใบ 

ค.  มีการเปล่ียนการปกครองเป็นแบบรัฐบาล

ทหาร 

ง.  มีการปกครองแบบรัฐสภา โดยมี

ประธานาธิบดีเป็นประมุข 

6. ขอ้ใด คือผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มของ

ไทยจากการปกครองแบบรัฐบาลทหารของพม่า 

ก. ปัญหาการขาดดุลการคา้ 

ข. ปัญหาการพฒันาประเทศ 

ค. การสร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งกนั 

ง. ปัญหาผูค้นอพยพและปัญหาอาชญากรรม

ขา้มชาติ 

7. ปัจจุบนัประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นอยา่ง

เด่นชดั คือ 

ก.  มีการปกครองแบบนายกรัฐมนตรี 

ข.  มีการปกครองแบบการสวมหมวกสองใบ 

ค.  มีการเปล่ียนการปกครองเป็นแบบรัฐบาล

ทหาร 

ง.  มีการปกครองแบบรัฐสภา โดยมี

ประธานาธิบดีเป็นประมุข 

 

8. ขอ้ใด คือผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม

ของไทยจากการปกครองแบบรัฐบาลทหารของ

พม่า 

ก. ปัญหาการขาดดุลการคา้ 

ข. ปัญหาการพฒันาประเทศ 

ค. การสร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งกนั 

ง. ปัญหาผูค้นอพยพและปัญหาอาชญากรรม

ขา้มชาติ 

9. ปัจจุบนัประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็น

อยา่งเด่นชดั คือ 

ก.  มีการปกครองแบบนายกรัฐมนตรี 

ข.  มีการปกครองแบบการสวมหมวกสองใบ 

ค.  มีการเปล่ียนการปกครองเป็นแบบรัฐบาล

ทหาร 

ง.  มีการปกครองแบบรัฐสภา โดยมี

ประธานาธิบดีเป็นประมุข 

10. ขอ้ใด คือผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม

ของไทยจากการปกครองแบบรัฐบาลทหารของ

พม่า 

ก. ปัญหาการขาดดุลการคา้ 

ข. ปัญหาการพฒันาประเทศ 

ค. การสร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งกนั 

ง. ปัญหาผูค้นอพยพและปัญหาอาชญากรรม

ขา้มชาติ 
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ืองวกิฤตการณ์การเมืองในสหภาพพม่า 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 

 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social Justice) 

 

4.สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้
สถาน การณ์ (Value and 
Perception) 

 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
(Sustainable Development) 

 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
(Conflict Resolution) 
 

 

8.ความหลากหลาย (Diversity)  
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เฉลยใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ืองวกิฤตการณ์การเมืองในสหภาพพม่า 

 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global 
Citizenship) 

ประชาชนชาวพม่า 
ประชากรโลกท่ีจบัตามองความเป็นอยูข่องชาวพม่า 

2.การพึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence
) 

นานาประเทศตอ้งการทรัพยากรธรรมชาติจากพม่า จึงพยายามท าทุกวถีิทางท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ประกอบกิจกรรมทุกอยา่งกบัชาวพม่า 

3. ความเป็นธรรม
ทางสังคม (Social 
Justice) 

ไม่มีความเป็นธรรมทางสังคมระหวา่งชนชั้นปกครองกบัผูถู้กปกครอง 

4.สิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) 

ผูน้ าในระบอบเผด็จการมกัละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

5.ค่านิยมและการ
ตระหนกัรับรู้
สถานการณ์ 
(Value and 
Perception) 

ประชาชนถูกกดข่ีข่มเหงอยา่งหนกั ยากจน ถูกลิดรอนเสรีภาพ ปกครองโดยรัฐบาลทหาร 

6. การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื(Sustainable 

Development) 

รัฐบาลพม่ายอมใหมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองจากเผด็จการทหารมาเป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

7. การแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ 

(Conflict 

เปล่ียนระบอบการปกครอง ผอ่นคลายความเป็นเผด็จการ ใหเ้สรีภาพกบัประชาชน 
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Resolution) 

8.ความ

หลากหลาย 

(Diversity) 

 

รัฐบาลเผด็จการทหาร ทนต่อแรงตา้นของประชาชน และแรงบีบท่ีนานาชาติน ามาใช ้เช่น บอยคอร์ต 
แซงชัน่ ประณาม ท่ีส าคญักระแสปฏิวติัดอกมะลิรุนแรงมาก อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผู้น้  าพม่า กลวัการ
สูญเสียอ านาจ เช่น ตูนีเซีย อียปิต ์ลิเบีย เป็นตน้ 

 

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
ใบงานที ่  2   

เร่ือง   วกิฤตการณ์การเมืองในประเทศพม่า  
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศสหภาพพม่า  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูล ในหวัขอ้ มารู้จกัสหภาพพม่ากนัเถอะ 
********************************************************************************** 
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เฉลยใบงานที ่  2 

เร่ือง   วกิฤตการณ์การเมืองในประเทศพม่า  
ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศสหภาพพม่า  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูล ในหวัขอ้ มารู้จกัสหภาพพม่ากนัเถอะ 
********************************************************************************** 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Burma_en.png
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง วกิฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า  

ผลการเรียนรู้ : 

ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนวาดภาพพร้อมระบายสี จากการสรุป แนวคิดวกิฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าบูรณา

การกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มละ 1 ภาพ 

***********************************************************************************  

 
 

 
 
 
 
 
 

วาดภาพระบายสี 
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เฉลยใบงานที่ 3 
เร่ือง วกิฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า  

ผลการเรียนรู้ : 

ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนวาดภาพพร้อมระบายสี จากการสรุป แนวคิดวกิฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าบูรณา

การกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มละ 1 ภาพ 

***********************************************************************************  
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(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
 

ใบงานที ่ 4 

เร่ือง วกิฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า  

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า 

ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนศึกษา-วเิคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า 

*********************************************************************** 
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เฉลยใบงานที ่ 4 

เร่ือง วกิฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า  

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวกิฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า 

ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนศึกษา-วเิคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า 

*********************************************************************** 
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