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 สารนิพนธ์ฉบบันี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาการพฒันาเศรษฐกิจของพม่าภายใต้การปกครองของ

รัฐบาลพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า ในช่วง ค.ศ. 1962 -1988 โดยศึกษาถึงแผนพัฒนาและผลการ

ด าเนินการตามแผน โดยใช้วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาและ

วิเคราะห์ ด้วยการศกึษาจากข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร วารสาร หนงัสือ ต ารา และงานวิจยัทัง้จากภาษาไทย

และตา่งประเทศ 

 ผลการศึกษาพบว่า หลงัการปฏิวตัิของกองทพั ใน ค.ศ. 1962 แล้ว กองทพัได้จดัตัง้สภาปฏิวตัิ

ขึน้ท าการปกครองประเทศตัง้แต่ 1962 ถึง 1973 สภาปฏิวตัิได้น านโยบาย วิถีพม่าสู่สั งคมนิยม (the 

Burmese Way to Socialism)  เป็นแผนการด าเนินงานในการสร้างและฟืน้ฟูสถาบนัเศรษฐกิจและ

การเมืองภายใต้ระบบสงัคมนิยม กองทพัได้จดัตัง้พรรคการเมืองพรรคเดียว คือ พรรคโครงการสงัคม

นิยมพม่า (the Burma Socialist Programme Party, BSPP) หรือท่ีเรียกในภาษาพม่าว่าพรรคลานซิน  

พรรคได้ด าเนินการร่วมไปกับกลุ่มชาวนาและผู้ ใช้แรงงาน ในการขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ี

รัฐบาลวางไว้ โดยใช้ นโยบายการพึ่งตนเอง ความเป็นอิสระ และการยึดความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

ซึง่ได้กลายมาเป็นนโยบายตา่งประเทศของพมา่ตอ่มา ในกลางทศวรรษ 1960 รัฐบาลได้ด าเนินนโยบาย

ชาตินิยมด้วยการโอนกิจการของเอกชนและตา่งชาติเข้ามาเป็นของรัฐ และนโยบายการท าให้เป็นพม่า 

นโยบายดงักลา่วถกูน ามาใช้ทัง้ในด้านการค้า อตุสาหกรรม และธุรกิจ  

 แม้วัตถุประสงค์บางประการทางการเมืองและโครงการทางสังคมจะสามารถบรรลุผล ได้ใน

กลางทศวรรษ 1960  แต่เศรษฐกิจของพม่ายังคงถดถอย อัตราการเติบโตเฉล่ียของแต่ละปี ของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และรายได้ตอ่หวัของ จีดีพี ลดต ่าลง ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งท าให้การ

ส่งออกลดต ่าลงด้วย ท าให้เกิดการจลาจลใน ค.ศ. 1967 ผลก็คือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางการเมือง 

และเกิดตลาดมืด ราคาสินค้าอปุโภคและบริโภคมีราคาสงูขึน้ เหตกุารณ์เหล่านีบ้ีบให้รัฐบาลต้องท าการ

ปฏิรูป นโยบาย การปฏิบตั ิและ โครงสร้างสถาบนั ดงันัน้ ใน ค.ศ.  1972 พรรคจึงได้น าแผนย่ีสิบปี หรือ

ท่ีรู้จกักนัวา่ นโยบายเศรษฐกิจระยะยาว และระยะสัน้ของพรรคโครงการสงัคมนิยมมาใช้   



 ในตอนกลางทศวรรษ 1980 รัฐบาลพยายามท่ีจะยับยัง้สภาพความเส่ือมถอยทางเศรษฐกิจ

ด้วยการตดัการน าเข้า และลดการลงทุนสาธารณะ ในเวลาเดียวกันรัฐบาลได้พิมพ์เงินเพิ่มเพ่ือมาใช้

ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ ผลท่ีตามมาก็คือ ในสองมาตรการแรก ท าให้การเติบโตช้าลง ในขณะท่ี

มาตรการหลงัท าให้เกิดตลาดมืด และภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ท าให้รัฐบาลต้องลดค่าเงินลงใน ค.ศ. 

1985 และ 1987 ก่อให้เกิดความไมพ่อใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาล เป็นผลให้ประชาชนก่อการจลาจล

ไปทัว่ประเทศในวนัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 การจลาจลยตุิลงเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน ภายหลงัการปฏิวตัิ

อยา่งนองเลือดโดยสภาฟืน้ฟรูะเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ และในท่ีสดุการปกครองแบบสงัคมนิยมก็ล่ม

สลายลงใน ค.ศ. 1988 
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This master project aims at studying the economic development of Myanmar under 

the Burmese Socialist Programme Party Government 1962-1988, to study the effect of the 
development and the implementation of the plan. The research which is presented in an 
analytical description form uses historical methodology through collecting documents in Thai 
and English source. 

The results of this study found that when the military took over power in 1962 the 
Revolutionary Council  formed by the army. The Revolutionary Council ruled the country from 
1962 to 1973. 
 Soon after the take-over, the Revolutionary Council introduced the Burmese Way to 
Socialism.  This was the blueprint for action to restructure the economic and political 
institutions in line with “socialism”. The military founded the only ruling party, the Burma 
Socialist Programme Party (BSPP or the Lanzin Party) along with mass peasant and worker 
groups to mobilize the populace in implementing the goals of the government. Self-reliance, 
independence and strict neutrality were emphasized in its foreign policy. In the mid-1960s, 
the government carried out the nationalization and Burmanization of trade, industry and 
commerce. In short, an inward-looking policy had been formulated and implemented. 
 Although some of the objectives in the political agenda and social programmes were 
achieved to during the mid-1960s. Burma’s economy remained stagnant: average annual 
growth rates of real gross domestic product (GDP) and per capita GDP decreased. Paddy 
production decreased during the same time. This resulted in rice riots and escalating 
consumer prices in 1967. The consequence was mounting political opposition while the 
economy adjusted by producing a huge black market. This forced the government to reform 
some of its policies,  practices and even institutional structures. Thus, in 1972 the ruling party 
adopted a Twenty-Year Plan, which is know as the Long-Term and Short-Term Economic 
Policies of the Socialist Programme Party. 



 In the mid-1980s, the government tried to contain the deteriorating situation by cutting 
down imports and public investment while at the same time printing money to finance the 
budget deficit. The first two measures slowed growth whereas the third caused the black 
market to grow and inflation escalate. These in turn led the government to the demonetization 
of the kyat in 1985 and 1987. There was a widespread discontend at the government. This 
resulted in uprising spread throughout the country on 8 August 1988 by the people. The 
uprising ended on 18 September, after a bloody military coup  by the State Law and Order 
Restoration Council (SLORC) and to eventual collapse of the socialist regime in 1988. 

 
 





ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งลงได้ด้วยความกรุณาของบคุคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอ
กราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วงเดือน นาราสจัจ์ท่ีเมตตาตอ่ศิษย์นบัตัง้แตเ่ข้ามาศกึษา ณ 
สถาบันแห่งนี ้ศิษย์ซาบซึง้ในความเป็นครูและระลึกถึงพระคุณของท่าน กราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์สาวิตรี พิสณพุงศ์  อาจารย์ปิยะนาถ องัควาณิชย์กลุ ท่ีเมตตาและกรุณาให้ข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่เค้าโครงสารนิพนธ์  

 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ทกุทา่นท่ีได้เมตตาอบรมสัง่สอนให้ความรู้ทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์ และทัง้ในด้านการด าเนินชีวิต กราบ
ขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย พณานานนท์ ท่ีได้กรุณาให้โอกาสเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในแวด
วงวิชาการ  ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ชุ่มวฒันะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลินี 
ประเสริฐธรรม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เชาวลี จงประเสริฐ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชมพนูทุ นาคีรักษ์  ท่ีเมตตา
ดแูล และให้ความหวงัดีแก่ศษิย์เสมอมา  และผู้ ท่ีจะลืมมิได้คือ คณุณฐัพล อิศรางกรู ณ อยธุยา พ่ีแป๊กผู้
มีความเมตตาต่อน้องๆ พ่ีแป๊กให้ทัง้ก าลังใจและยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ ข้าพเจ้าซาบซึง้และ
ขอขอบพระคณุในความมีน า้ใจของพ่ีท่ีให้ความช่วยเหลือมาตลอด 

 สดุท้าย ขอขอบคณุเพื่อนทัง้รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ส าหรับก าลงัใจและความมีน า้ใจท่ีมีให้กนัเสมอมา 
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บทน ำ 

 

ภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ประเทศต่างๆ มีความสนใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึน้ 

โดยเฉพาะประเทศท่ีล้าหลังหรือประเทศด้อยพัฒนา รวมทัง้ประเทศท่ีเพิ่งได้รับเอกราชจากการตกเป็น

อาณานิคม ต่างมีแนวความคิด และความต้องการท่ีจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตน โดยมุ่งเน้นการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือฟืน้ฟูและพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนโครงสร้างการผลิต เพ่ือขจดัความยากจน และยกระดบัคณุภาพชีวิตเพ่ือให้

ความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึน้ 

 เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลงแล้ว ขบวนการชาตนิิยมพมา่ท่ีเรียกวา่สนันิบาตเสรีภาพประชาชน

ตอ่ต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League, AFPFL)1  ได้ต่อสู้ เรียกร้องเอกราชจาก

องักฤษ จนในท่ีสดุองักฤษต้องยินยอมให้เอกราชแก่พม่าเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม ค.ศ. 19482 นายอนู ุประธาน

พรรคเอเอฟพีเอฟแอล (AFPFL)  ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี3 เข้ามาเป็นรัฐบาลท าการบริหารประเทศโดย

ใช้การปกครองแบบสงัคมนิยมประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาตามรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1947 รัฐบาลมีนโยบายท่ี

จะสร้างพม่าให้เป็นรัฐสวัสดิการสังคมนิยม มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม มีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยและให้สิทธิทางการปกครองแก่ชนกลุ่มน้อย แต่รัฐบาลไม่สามารถด าเนินนโยบายให้เป็น

ผลส าเร็จได้ เน่ืองจากปัญหาหลายประการ ท่ีส าคญัคือเกิดการกบฏของพวกคอมมิวนิสต์ และกบฏชนกลุ่ม

น้อย การขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ การขาดเงินทนุ และเกิดความแตกแยกทางการเมือง

                                                   
1 Frank N. Trager. (1966). Burma from Kingdom to Republic. p. 62. 
 สนันิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League, AFPFL) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ ค. ศ. 
1944 โดยผู้ น าขบวนการชาตินิยมพม่าที่เรียกตัวเองว่า ทะข่ิน  ที่ส าคัญคืออองซาน ถั่นทุน โส เท่งเป นุ เป็นต้น มี
วตัถปุระสงค์เพื่อตอ่ต้านญ่ีปุ่ น และตอ่สู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของพมา่ 
2
 Richard Butwell. (1963). U Nu of Burma. p. 94. 

3John F. Cady. (1958). A History of Modern Burma. p. 575. 



 

ในกลุม่ผู้น าในพรรคเอเอฟพีเอฟแอล (AFPFL)1 นอกจากนีย้งัมีการบกุรุกเข้ามาของกองทพัก๊กมินตัง๋ของจีน

ทางตอนเหนือของพม่าท าให้พม่าต้องใช้ก าลังผลักดันออกไป 2 เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญท่ี

กองทพัยกขึน้อ้างเพื่อเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง ดงันัน้ในวนัท่ี 2 มีนาคม ค.ศ. 1962 กองทพัพม่าภายใต้

การบังคับบัญชาของนายพลเนวิน จึงได้ท าการยึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนของนายอูน ุ

กองทัพได้ให้เหตุผลในการปฏิวัติยึดอ านาจครัง้นีว้่า กองทัพเห็นว่าในขณะนัน้พม่ามีอันตรายจากการ

แตกแยก และระบบการปกครองของรัฐบาลพลเรือนก าลงัเบี่ยงเบนไปจากแนวทางสงัคมนิยมท่ีนายพลออง

ซานผู้ก่อตัง้ประเทศได้วางแนวทางไว้3 

 ภายหลงัจากยึดอ านาจการปกครองแล้ว นายพลเนวินได้ก าหนดรูปแบบการปกครองประเทศไว้ว่า

จะด าเนินการปกครองไปในแนวทางสงัคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ ได้มีการจดัตัง้ สภาปฏิวติั (Revolutionary 

Council) ขึน้ เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและใช้อ านาจสูงสุดของรัฐ และได้ประกาศนโยบาย 

สงัคมนิยมวิถีพม่า (The Burmese Way to Sociatist) เป็นนโยบายในการพึ่งพาตนเอง และโดดเด่ียว

ตนเองออกจากสงัคมโลก และในวนัท่ี 4 กรกฎาคม สภาปฏิวตัิได้จดัตัง้ พรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า (The 

Burmese Socialist Programme Party, BSPP หรือเรียกในภาษาพม่าว่าพรรคลานซิน)4 เป็นพรรค

การเมืองท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพียงพรรคเดียวของพม่า ท าหน้าท่ีประสานงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบายท่ีสภาปฏิวตัไิด้ก าหนดไว้ 

วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1963 นายพลเนวิน ได้ประกาศว่าจะใช้นโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ โดยได้เร่ิม

ด าเนินการตามเป้าหมายแห่งอดุมการณ์สงัคมนิยมอย่างจริงจงั5 และต้องการท่ีจะก าจดับริษัทตา่งชาติและ

                                                   
1วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2539).  สนันิบาตเสรีภาพประชาชนตอ่ต้านฟาสซิสต์. ใน สารานกุรมประวติัศาสตร์สากลสมยัใหม่ 
: เอเชีย. หน้า 191.  
2
 Josef Silverstein. (1977). Burma : Military Rule and the Politics of Stagnation. p. 26. 

3 Ibid. p. 80-81. 
4
 Frank N. Trager. (1966). op. cit. p. 201. 

5
 Josef Silverstein. (1977).  op. cit. p. 155. 

 



 

การด าเนินการทางธุรกิจของนายทนุต่างชาติออกไป โดยรัฐบาลได้ท าการโอนกิจการของเอกชนเข้ามาเป็น

ของรัฐ โดยโอนบริษัท เบอร์ม่า ออยล์ คมัปะนี (The Burma Oil Company) ในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1963 

ตอ่มาอีกสองปีได้โอนกิจการเหมืองแร่ของบริษัท เบอร์ม่า คอร์เปอร์เรชัน่ (ไมนิ่ง) (The Burma Corperation 

(mining) ) กิจการธนาคารทัง้หมดไม่ว่าเป็นของตา่งชาติและของชาวพม่าได้ถกูโอนเข้าเป็นของรัฐ รวมทัง้

ร้านค้าตา่งๆ กวา่ 15,000 แหง่ 

 แต่สิ่งท่ีขัดแย้งกับการโอนกิจการเอกชนเข้ามาเป็นของรัฐ ก็คือ รัฐบาลกลับด าเนินการอย่าง

ระมดัระวงัในภาคเกษตรกรรม ทัง้นีเ้พราะผู้ปกครองกองทพัต้องการได้รับความนิยมและการสนบัสนนุจาก

ชาวนา แตช่าวนาจะต้องท าการเพาะปลกูตามแผนท่ีวางไว้ในพืน้ท่ีท่ีรัฐบาลก าหนด และต้องขายข้าวใ ห้แก่

รัฐบาลตามราคาท่ีก าหนด ซึ่งต ่ากว่าราคาในท้องตลาดท าให้ชาวนาขาดแรงจูงใจในการผลิต การผลิตตก

ต ่าลงเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนข้าวในประเทศ1 สง่ผลให้การส่งออกข้าวลดลง โดยลดลงจาก 1.6 ล้านตนั

ในปี 1962/63 เป็น 0.64 ล้านตนัในปี 1966/67 ท าให้รายได้จากการสง่ออกลดลงอย่างรุนแรง โดยลดลงจาก 

1,262.7 ล้านจตัต์ ลดลงเหลือ 500.8 ล้านจตัต์ การท่ีรายได้จากการส่งออกลดลงท าให้ไปมีผลกระทบต่อ

การน าเข้า การสะสมทนุ การลงทนุ และการเตบิโตของ จี. ดี. พี. (GDP)2 

การท่ีรัฐบาลลดการน าเข้า และการจดัจ าหน่ายสินค้าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มีประสิทธิภาพท าให้

เกิดการขาดแคลนสินค้าท่ีมีความจ าเป็นในการอุปโภค และบริโภค โดยเฉพาะข้าว น า้มันท่ีใช้ในการ

ประกอบอาหาร เสือ้ผ้า จึงเกิดการลกัลอบน าเข้าสินค้าเหล่านีม้าจ าหน่ายในตลาดมืดในราคาท่ีสงู พ่อค้าท่ี

ประกอบการค้าในตลาดมืดส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาวจีน ดงันัน้ในปี 1967 จึงเกิดการจลาจลต่อต้านพ่อค้า

ชาวจีนขึน้ กระทัง่ปลายปีเม่ือสินค้าทางการเกษตรรุ่นใหมไ่ด้ออกมา ความขาดแคลนจงึได้บรรเทาลง 

ทางด้านอุตสาหกรรมนัน้ ในช่วงทศวรรษแรกของการปกครองของรัฐบาลทหารได้มีการลงทุน

สาธารณะทางด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชดั ในปี 1960/61 ใช้งบประมาณ 3.6 เปอร์เซ็นต์ของ

รายจา่ยเพ่ือลงทนุทางด้านอตุสาหกรรม ส่วนในปี 1970/71 ได้ใช้งบประมาณไปถึง 37 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ๆ ท่ี มี

                                                   
1 Myat Thein. (2006). Economic Development of Myanmar. p. 3. 
2 Ibid. p. 55. 



 

การลงทนุทางด้านอตุสาหกรรมเป็นอย่างมาก แตผ่ลผลิตท่ีได้กลบัเพิ่มขึน้เพียง 3.4 เปอร์เซ็นต์ตอ่ปี คณุค่า

ของผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้ 4.6 เปอร์เซ็นต์ในราคาคงท่ี 

อย่างไรก็ดีแม้รัฐบาลพยายามเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่สภาพเศรษฐกิจของพม่าก็ไม่ดีขึน้

เทา่ใดนกั ทัง้นีส้าเหตเุกิดจากการสะสมของเหตกุารณ์ตา่งๆ ตัง้แตน่โยบายการโอนกิจการเอกชนเข้ามาเป็น

กิจการของรัฐ การบริหารจดัการท่ีผิดพลาด นโยบายเศรษฐกิจท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกต ่า

ของการส่งออกข้าว การขาดรายได้จากการส่งออกทัง้หมด การสะสมทุน และการลงทุน สิ่งเหล่านีมี้

ผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ีเร่ิมก่อตวัขึน้ใหม่ และท าให้ระบบเศรษฐกิจทัง้มวล

ล้มเหลวไปทัง้ระบบ  

จากสภาพความล้มเหลวในแผนงานพฒันาและต้องเผชิญกบัความตกต ่าทางเศรษฐกิจนีเ้องท าให้

นายพลเนวิน ต้องท าการทบทวนถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้และต้องการท่ีจะปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างบาง

ประการ ด้วยการเปล่ียนแผนนโยบายใหม่ตัง้แต่ปี 1971 จากการประชุมพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า 

(BSPP) หรือพรรคลานซิน ในปี 1971 พรรค ยอมรับแผน 20 ปี (The Twenty-Year Plan, TYP หรือท่ี

เรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจระยะยาวและระยะสัน้ของพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า” (Long-Term and 

Short-Tern Economic Policies of the Burma Socialist Programme Party))1 

แผนย่ีสิบปี (The Twenty-Year Plan, TYP) มีระยะเวลา ตัง้แต ่1973-1993 เน้นความส าคญัของ

เป้าหมายความเป็นประเทศสังคมนิยม เปิดโอกาสให้เอกชนมีบทบาทมากขึน้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยอมรับศกัยภาพของการขยายตวัทางการค้าตา่งประเทศ  รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงทศันคติท่ีมีตอ่การกู้ ยืมจาก

ตา่งประเทศ มีการสถาปนาความสมัพนัธ์กบัธนาคารโลก (World Bank) ในปี 1972 และเป็นครัง้แรกในรอบ

กว่าทศวรรษท่ีมีการกู้ ยืมเงินจาก ไอดีเอ (International Development Association, IDA) ในขณะท่ีแผน

ย่ีสิบปี ได้ก าหนดนโยบายท่ีแนะแนวทางการท างานและก าหนดเป้าหมายไว้อย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียด

ได้ก าหนดไว้ในแผนส่ีปีทัง้ห้าระยะในเวลากวา่สองทศวรรษ 

                                                   
1
 Hal Hill. and Jayasuriya. (1986). An Inward-Looking Economy in Transition : Economic Development in 

Burma since the 1960s. p. 9. 



 

หลงัจากการด าเนินการตามแผนดงักลา่วมาระยะหนึ่ง เศรษฐกิจได้มีการปรับปรุงให้ได้ผลดีขึน้แตก็่

เป็นผลในระยะเวลาสัน้ๆ เน่ืองจากไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงในนโยบายพืน้ฐานท่ีต้องการพฒันา

อุตสาหกรรมยิ่งกว่าการพฒันาโดยยึดพืน้ฐานทางการเกษตร ทัง้ท่ีเกษตรกรรมเป็นพืน้ฐานเศรษฐกิจของ

พมา่ โดยเฉพาะข้าว ซึง่นา่จะท าให้รัฐมีรายได้เป็นเงินตราตา่งประเทศ เกิดการสะสมทนุ เพ่ือท่ีรัฐจะได้ใช้ใน

การพฒันาประเทศและพฒันาด้านอ่ืนๆ ได้ตอ่ไป ความล้มเหลวได้เพิ่มความรุนแรงมากขึน้ จนในตอนกลาง

ทศวรรษท่ี 1980 รัฐบาลพยายามยบัยัง้สถานการณ์ท่ีเส่ือมทราม ด้วยการลดการน าเข้าและลดการลงทุน

สาธารณะ ในขณะเดียวกนั รัฐได้ท าการพิมพ์เงินเพ่ือชดเชยงบประมาณท่ีขาดดลุ ในขณะท่ีสองมาตรการ

แรกท าให้การเตบิโตช้าลง สว่นมาตรการหลงัท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลต้องลดคา่เงินจตัต์ลงในปี 1985 

และ 1987 ความไม่พอใจของประชาชนเร่ิมส่งผลส าคญัทางการเมืองตัง้แต่เดือนกันยายน 1987 หลงัจาก

รัฐบาลรับมือกบัการล้มของระบบเศรษฐกิจด้วยการยกเลิกธนบตัรอย่างไม่มีการวางแผนท าให้ธนบตัรร้อย

ละ 80 ท่ีใช้หมนุเวียนในท้องตลาดถกูขจดัออกไป ท าให้ประชาชนไมพ่อใจรัฐบาลเป็นอยา่งมาก 

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1988 ในขณะท่ีประชาชนมีความไม่พอใจต่อสภาพความเส่ือมโทรมทาง

เศรษฐกิจอยู่ก่อนแล้ว ก็ได้เกิดกรณีนกัศกึษารวมตวักนัประท้วงเม่ือมีนกัศกึษาคนหนึ่งถกูยิงเสียชีวิตขึน้อีก 

ทัง้สองเหตกุารณ์ได้จุดกระแสการประท้วงอย่างต่อเน่ืองจนมีประชาชนจ านวนมากซึ่งไม่พอใจรัฐบาลอยู่

ก่อนแล้วได้เข้าร่วมประท้วงกบันกัศกึษาจนกลายเป็นการจลาจลไปทัว่ประเทศ ท าให้ทหารต้องใช้ก าลงัเข้า

ท าการปราบปรามอย่างรุนแรงจนมีผู้ เสียชีวิตและถกูจบักมุเป็นจ านวนมาก ท าให้นายพลเนวินต้องลาออก

จากต าแหน่งประธานพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า ทหารได้ท าการปฏิวตัิและได้จดัตัง้ สภาฟ้ืนฟรูะเบียบ

และกฎหมายแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration Council, SLORC) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 1988 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลทหารเพ่ือบริหารประเทศตอ่ไป  

จากข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด จะเห็นว่าการท่ีประเทศพม่ามีสภาพล้าหลงั ทัง้ทางเศรษฐกิจ และ

สงัคม การเมืองไม่พฒันา เกิดจากความล้มเหลวของผู้น าพม่า การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

มากกวา่จะเห็นแก่ประโยชน์ของสว่นรวมและประเทศชาตเิป็นตวัถ่วงให้ประเทศไมพ่ฒันา สาเหตเุกิดจากตวั

บคุคลท่ีเป็นผู้น า ถ้าผู้น าประเทศเห็นแก่ประเทศชาติและส่วนรวมแล้วพม่าก็น่าจะพฒันามากกว่าท่ีเป็นอยู่

ในปัจจบุนั 



 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพม่า หรือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจพม่า มีงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องคือ 

 นรนิติ เศรษฐบุตร. (2528). ทหารกับสังคมนิยมพม่า. เป็นงานวิจยัท่ีได้รับทุนการวิจัยจาก

สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้วิจยัต้องการศึกษาบทบาทของทหารในการเมืองพม่า และบทบาทของพรรคโครงการสมัคมนิยม

พมา่ท่ีกองทพัตัง้ขึน้วา่ได้สร้างเสถียรภาพทางการเมืองในพม่าอย่างไร แตเ่น่ืองจากพม่าก าลงัสร้างประเทศ 

รัฐบาลต้องท าหน้าท่ีในการพฒันาประเทศ จงึมีการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจไปด้วยในขณะเดียวกนั 

 พมา่ต้องการพฒันาประเทศไปในแนวทางสงัคมนิยม และต้องการให้เป็นประเทศอตุสาหกรรมจึงได้

ยึดเอาสหภาพโซเวียตเป็นต้นแบบในการพฒันา รัฐบาลมีนโยบายในการพึ่งตนเอง และไม่ต้องการติดต่อ

ทางการค้ากบัตา่งประเทศจงึโดดเดี่ยวตนเองจากประชาคมโลก แตเ่น่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณท่ีจะ

น ามาลงทนุ และพฒันาประเทศจึงเป็นเหตใุห้เศรษฐกิจของพม่าทรุดโทรมอย่างหนกั แม้ภายหลงัรัฐบาลจะ

ได้ผอ่นคลายความเป็นสงัคมนิยมลง แตส่ภาพเศรษฐกิจของพม่าก็ทรุดหนกัเกินกว่าจะเยียวยา จึงท าให้ไม่

ประสบความส าเร็จในการท่ีจะพฒันาประเทศให้เป็นอตุสาหกรรม 

 Myat Thein. (2006). Economic Development of Myanmar. Institute of Southeast Asian 

Studies, Singapore. 

 หนงัสือ  Economic Development of Myanmar จะกล่าวถึงการปฏิบตัิตามนโยบายการพฒันา

เศรษฐกิจของพม่าตัง้แตปี่ 1948 จนถึงปี 2000 ในบทแรกได้แบ่งล าดบัขัน้เวลาในช่วงคร่ึงศตวรรษออกเป็น 

3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นชว่งรัฐบาลประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา (1948-1962) ระยะท่ีสองเป็นระยะท่ีมีการ

ปกครองแบบสังคมนิยมภายใต้รัฐบาลทหาร (1962-1988) และระยะท่ีใช้การตลาดเป็นตวัน า (market-

oriented period) ภายใต้การปกครองของทหารเชน่เดียวกนั 

 หนงัสือจะให้ข้อมูลทางด้านประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจพม่าตัง้แต่ปี 1948-2000 อาจกล่าวได้ว่าเป็น

หนังสือท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพม่าเพียงเล่มเดียวท่ีมีเนือ้หาครอบคลุมระยะเวลาดงักล่าว เป็น

หนงัสือท่ีเขียนโดยนกัเศรษฐศาสตร์ชาวพม่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีอาศยัอยู่ในพม่า เน่ืองจากผู้ เขียนได้อาศยัอยู่ใน

พมา่ตลอดมา แม้ในระยะท่ีปกครองโดยระบบสงัคมนิยม ท าให้ผู้ เขียนสามารถวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่งๆ ได้



 

อย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ เม่ือพิจารณาถึงความขาดแคลนและความไม่น่าเช่ือถือของข้อมูลของราชการ 

ท าให้หนงัสือมีคณุคา่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ 

 Tin Maung Muang Than. (2007). State Dominant in Myanmar : The Political Economy of 

Industrialization. Institute of Southeast Asian Studies. 

 เป็นหนังสือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวการต่อสู้ ของพม่าท่ีถูกละเลยมาจนปัจจุบันมาจนถึงการพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และได้บรรยายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเรือน อนัเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้

ทหารแทรกแซงเข้ามาปกครองรัฐเป็นเวลากว่า 40 ปี และได้ท าให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันทาง

เศรษฐกิจพืน้ฐานท่ีมีผลตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

 หนงัสือได้แบง่ช่วงเวลาออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงเหตกุารณ์ทางการเมือง

ของพม่าสมยัใหม่ เร่ิมต้นด้วยการบรรยายถึงมรดกในสมยัอาณานิคมท่ีได้รับจากองักฤษ เหตกุารณ์ในส า

ดบัถัดมา คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา (ตัง้แต่ปี 1948 จนถึงเม่ือทหารเข้ามายึด

อ านาจการปกครองในปี 1962) เม่ือทหารเข้ามาปกครองใช้ ช่ือเรียกว่า “วิถีพม่าสู่สงัคมนิยม” (Burmese 

road to socialism, 1962-1974) ระยะท่ีส่ีเป็นระยะท่ีเป็นรัฐสงัคมนิยมท่ีมีพรรคการเมืองพรรคเดียว (1974-

1988) และระยะสดุท้ายเป็นระยะ “ปฏิรูปการตลาด” (market reform) ภายใต้การปกครองของทหาร (1988 

ถึงปัจจุบนั) ผู้ เขียนเน้นว่าในแต่ละระยะนัน้ รัฐเป็นผู้ด าเนินการในการพัฒนาอุตสาหกรรมแทนท่ีจะเป็น

ผู้สนบัสนนุ และเป็นผู้ครอบครองปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ และจะขดัขวางเอกชนไม่ให้เข้ามาด าเนินการ 

ระบบเศรษฐกิจพม่าจะถูกควบคุมโดยรัฐ ช่วงท่ีเข้มงวดท่ีสุดคือช่วงของรัฐบาลสังคมนิยมทหาร (1962-

1988) ในช่วงประชาธิปไตยได้มีการวางแผนพัฒนาท่ีเรียกว่า “ดินแดนแห่งความสุข” (Pyidawtha) ซึ่ง

ผู้ เขียนกลา่ววา่เป็นแผนท่ีทะเยอทะยานจนเกินไปในการท่ีจะจดัตัง้รัฐสวสัดิการแบบประชาธิปไตย โครงการ

นีล้้มเหลวไมส่ามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้ตามท่ีคาดหวงั 

 ภาคเอกชนของพม่าได้รับผลอันเลวร้ายภายใต้การปกครองของทหารในระบบสังคมนิยม เวลา

เกือบสามทศวรรษ ทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจล้วนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการของเอกชนเข้ามาเป็น

ของรัฐ จุดหมายของรัฐบาลคือ การดึงเอาส่วนเกินจากภาคการผลิตออกมาให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได้ใน

ขณะท่ีกดการบริโภคลงให้น้อยท่ีสดุ แยกตวัเองออกจากเศรษฐกิจโลก โดยพยายามพึ่งเศรษฐกิจของตนเอง 



 

ควบคมุสงัคมอย่างเข้มงวด ซึ่งประสบความส าเร็จเพียงเล็กน้อยในด้านการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือการ

เตบิโตทางเศรษฐกิจ 

 ความล้มเหลวของรัฐบาลทหาร ประกอบกับความกดดันอย่างรุนแรงของควา มต้องการ

ประชาธิปไตยของประชาชนพมา่ จงึน าไปสูก่ารปฏิวตัภิายในกองทพั ในปี 1988 มีการจดัตัง้องค์กรปกครอง

ท่ีทนัสมยัใช้ช่ือว่า “สภาฟืน้ฟูระเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ” (The State Law and Order Restoration 

Council, SLORC) ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็น “สภาการพฒันาและสนัติภาพแห่งรัฐ” (State Peace and 

Development Council, SPDC) และกลบัมาใช้การตลาดเป็นตวัน า 

 Michael Adas. (1974). The Burma Delta : Economic Development and Social Change on 

an Asian Rice Frontier. University of Wisconsin Press. 

 งานของอาดาส เป็นงานท่ีศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าหลงัปี 1852 เม่ือพม่า

ตอนล่าง (Lower Burma) ถกูผนวกโดยองักฤษจนกระทัง่การปกครองขององักฤษสลายตวัจากการบกุของ

กองทพัญ่ีปุ่ น จดุท่ีนา่สนใจอยูท่ี่การพฒันาอตุสาหกรรมข้าวในภมูิภาคนี ้

 ในช่วงท่ีพม่าถูกปกครองโดยอาณานิคม ในทางสังคมพม่าได้พฒันาไปเป็นสงัคมท่ีมีลกัษณะพหุ

สงัคม (pluralistic society) เศรษฐกิจพม่ามีลกัษณะเฉพาะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงสงัคม (socioeconomic) 

เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างชนพืน้เมืองชาวพม่า และคนต่างชาติ การวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของ

เศรษฐกิจในยคุนีจ้งึมีความส าคญัอยา่งมากในประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจพมา่ 

 หนงัสือได้แบง่การพฒันาเศรษฐกิจของดินดอนสามเหล่ียมออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ปี 1858 -

1907 เป็นระยะท่ีมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 ปี 1908 -1930 เป็นระยะท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเม่ือชาวนาสูญเสียท่ีดินในช่วงกลางของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และระยะท่ี 3 ระหว่างปี 

1930-1941 เป็นระยะท่ีเกิดวิกฤตเม่ือเศรษฐกิจของเขตดินดอนสามเหล่ียมถูกท าลายในยุคท่ีเศรษฐกิจ

ตกต ่า 

 สิ่งท่ีหนงัสือนีเ้น้นคือ ประการแรกในระยะท่ีหนึ่งเป็นยุคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง

ด้วยการขยายตัวพ ร้อมกันทั ง้ ในทาง เศรษฐกิ จและสวัสดิการของชาวนา ประการ ท่ีสองใน

กระบวนการพัฒนานีช้าวพม่าได้สร้างความก้าวหน้าในหลายๆ ทางด้วยกันซึ่งมิใช่เฉพาะแต่ในด้าน

เกษตรกรรมเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงด้านการเงิน การค้า และกิจการโรงสี ประการท่ีสามโครงสร้างทางพหสุงัคม



 

ของพมา่คอ่นข้างจะแตกตา่งจากสิ่งท่ีเห็นได้ทัว่ๆ ไป คือชาวยโุรปจะอยู่บนสดุของสงัคม ตามมาด้วยคนตา่ง

ด้าวท่ีเป็นชาวเอเชีย ได้แก่ชาวจีนและอินเดีย สว่นประชากรท่ีเป็นชนพืน้เมืองจะอยูต่ ่าสดุ 

 จุดเด่นของหนังสือเล่มนีคื้อ การน าเสนอวิ ธีการท่ีน าเอากระบวนการทางเศรษฐกิจและ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมมารวมกันบนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน โดยแบ่งตลาดแรงงานตาม

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในแต่ละระดบัของการพัฒนา ด้วยวิธีเดียวกันนีผู้้ เขียนได้น าไปใช้กับขบวนการทาง

ประวตัิศาสตร์ของแนวคิดพหุสงัคม นอกจากนีผู้้ เขียนยงัได้น าเอาประเด็นท่ีชาวนาก่อกบฏขึน้ในปี 1930 

โดยมีอุดมการณ์ท่ีจะฟืน้ฟูระบบดัง้เดิม เขามองไปท่ีแรงกระตุ้นภายในท่ีท าให้เกิดความตกต ่าของชาวนา

ตัง้แตปี่ 1920 ซึง่วิธีการของผู้ เขียนในขอบเขตดงักลา่วนบัวา่มีความส าคญัยิ่ง 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. ศกึษาประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจของพมา่ ระหวา่ง ค.ศ. 1962 – 1988 

2. ศกึษานโยบาย และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจพม่าของรัฐบาลพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า

 3. ศกึษาวิธีการด าเนินการในการพฒันาเศรษฐกิจพม่าของรัฐบาลพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่าว่า

มีวิธีด าเนินการอยา่งไร และมีผลอยา่งไร 

 

ความส าคัญของการศึกษา 

 ประเทศพม่าได้รับเอกราชจากองักฤษ มาตัง้แต ่4 มกราคม ค.ศ. 1948 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 60        

ปีเศษ ได้มีการพฒันาประเทศมาตัง้แตก่่อนได้รับเอกราช และมีแผนพฒันาการเศรษฐกิจตลอดมา มีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีบุคลากรท่ีมีการศึกษาดีจ านวนมาก สามารถจะพัฒนาประเทศให้

เจริญก้าวหน้าได้ทดัเทียมประเทศเพ่ือนบ้านได้ แตท่ าไมพม่าจึงยงัล้าหลงัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 

จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจของพม่า โดยเฉพาะในช่วงท่ีคณะทหารได้

ท าการปฏิวตั ิเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 1962 และได้จดัตัง้รัฐบาลท าการบริหารประเทศในระบบสงัคมนิยมจนถึง 

ค.ศ. 1988 ก่อนท่ีจะถกูคณะทหารด้วยกนัท าการปฏิวตัิ 



 

 งานวิจยันีจ้ะให้รายละเอียดของการด าเนินการในการพฒันาเศรษฐกิจ และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

มีผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีท าให้เศรษฐกิจของพมา่มีสภาพเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

 

ของเขตของการศึกษา 

 งานวิจยันีจ้ะท าการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของพม่าในสมยัรัฐบาลพรรคโครงการสังคมนิยม

พมา่ ระหวา่ง ค.ศ. 1962 – 1988 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 ศึกษาจากข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร วารสาร หนังสือ ต าราและงานวิจัย ทัง้จากภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ รวมทัง้ข้อมลูจากอินเตอร์เนต โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์แล้ว

น าเสนอข้อมลูด้วยวิธีพรรณนาและวิเคราะห์ 

 

แหล่งศึกษาค้นคว้า 

 1.ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.ส านกัวิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 3.ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4.หอสมดุแหง่ชาตทิา่วาสกุรี 

  

 

 



บทที 1 

การสร้าง รัฐ-ชาติ และการพัฒนา 

 

 ภายหลงัจากทีทวีปยโุรปต้องเผชิญกบัสงครามใหญ่ๆ มาถึง 2 ครัง ติดๆ กนั คือสงครามโลกครังที 

1ค.ศ. 1914-1918 และสงครามโลกครังที 2 ค.ศ. 1939-1945 ภายในระยะเวลาทีห่างกันเพียงสาม

ทศวรรษ ทําให้มหาอํานาจตะวนัตกทีเคยเป็นเจ้าอาณานิคมอ่อนล้าจากสงครามทังสองครัง อนัเป็น

สาเหตขุองความล่มสลายของจักรวรรดินิยมต่อมา ประเทศอาณานิคมทังหลายต่างอาศยัเงือนไขของ

สงครามโลกครังที 2 เรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม 

 โลกยคุหลงัอาณานิคม (the post-colonial world) ก่อให้เกิดประเทศใหม่ๆ  หรือประเทศทีได้รับ

เอกราชใหม่ๆ  ขนึ ดงัทีรูเปิร์ท อีเมอร์สนั (Rupert Emerson)กลา่ววา่การล่มสลายของจักรวรรดินิยม ทํา

ให้ชาติเกิดใหมเ่ข้าไปแทนที การลม่สลายของจักรวรรดินิยมเริมตงัแต่สงครามโลกครังที 1 ด้วยการแตก

กระจายของดินแดนส่วนใหญ่ในยุโรปเป็นต้นมา จนถึงสงครามโลกครังที 2 เป็นจุดสดุยอดของการล่ม

สลายของจกัรวรรดิในเอเชีย ประชาชนชองชาติทีเคยเป็นอาณานิคมเหลา่นีได้ประกาศวา่จะไมย่อมตกอยู่

ในฐานะทีตําต้อยอีกตอ่ไป1 

ประเทศเกิดใหม่เหล่านีส่วนใหญ่เป็นประเทศในละตินอเมริกา อาฟริกา ตะวนัออกกลาง และ

เอเชีย รวมเรียกวา่ ประเทศในโลกทีสาม ซึงสว่นใหญ่เป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือกําลงัพัฒนา เป็นรัฐที

เรียกว่า รัฐประชาชาติ (Nation-state)เพราะเป็นรัฐทีเกิดจากการขับดันของพลังลัทธิชาตินิยม 

(Nationalism)และขบวนการชาตินิยม (Nationalist movement) และเนืองจากผู้นําของรัฐเกิดใหมเ่หลา่นี

ต้องการเร่งสร้างความเป็นปึกแผน่ทงัในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมภายหลงัจากทีได้รับเอกราช

                                                   


ศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด 

1 Rupert Emerson. (1960). From Empire to Nation : The rise to self-assertation of Asian and Africa people.    

p. 3. 
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แล้ว การสร้างรัฐและการสร้างชาติจึงเป็นกระบวนการเดียวกัน1 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

ประชาชนทีต้องการการตดัสินใจกําหนดชะตาชีวิตของตนและของชาติ (National self-determination) 

หลกัในการกําหนดชะตาชีวิตตนเอง เป็นการยอมรับหลกัการว่า ชาติ และรัฐ จะต้องดําเนินไปด้วยกัน 

และสิทธิทีจะกําหนดชะตาชีวิตตนเอง จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐอย่างชัดเจน แต่มี

หลักการพืนฐานว่า การกําหนดการแยกสลายของรัฐเป็นสิงทีเป็นไปไม่ได้ แต่สิงนีกลับปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนญูพมา่ ค.ศ. 1947 ทีกําหนดว่าภายในสิบปีหลงัรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคบั รัฐชนกลุ่มน้อยทีไม่

พอใจทีจะอยู่ร่วมกบัสหภาพมีสิทธิทีจะถอนตวัออกไปได้ ซึงเป็นสิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองที

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู2 

ในระยะเวลาทีผ่านไปเพียง 20 กว่าปี นับตงัแต่การยอมจํานนของญีปุ่ นต่อฝ่ายสมัพันธมิตร 

ประวตัิศาสตร์บทใหมข่องเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็เริมดําเนินไปอย่างมีบทบาททีน่าตืนใจ   ถ้าจะกล่าว

ตามเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์แล้ว กระบวนการเสือมสลายของอาณานิคมเพิงจะเริมต้นขนึ จึงเป็นการ

ยากทีจะรู้วา่อะไรเป็นเหตกุารณ์ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทีเกิดขนึในระยะสนัๆ และอะไรเป็นเหตกุารณ์

ทีจะดําเนินไปอย่างยืดเยือตอ่ไป ยิงไปกวา่นนั ในประเทศอย่างพมา่ การเปลียนแปลงภายหลงัสงครามได้

เกิดลกัษณะพิเศษทางการเมืองและการปฏิวตัิทางสงัคมขึนอย่างมากมาย และเกือบเป็นทีแน่นอนว่า

เหตุการณ์เหล่านียังไม่ได้ดําเนินไปจนถึงทีสุด ดังนัน สิงทีปรากฏออกมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นเพียง

ปรากฏการณ์ภายนอกทีปกปิดปัจจยัและพลงัทีซ่อนเร้นอยู่ ซึงจะปรากฏออกมาเมือไรก็ได้3 

 

                                                   

1ชยัอนนัต์ สมทุวณิช. (2533). รัฐกบัสงัคม : ไตรลกัษณ์รัฐไทยในพหุสงัคมสยาม. หน้า 67. 
2Rupert Emerson. (1960).op. cit. p. 300. 

ในรัฐธรรมนญูพม่าฉบบั ค.ศ. 1947 มาตรา 201 ระบุสิทธิการแยกตัว (Right of Succession) แก่รัฐต่างๆ ยกเว้นรัฐซึง

มีข้อห้ามระบไุว้ ได้แก่ มาตรา 178 ไม่ให้สทิธิแยกตวัแก่รัฐคะฉิน (เนืองเพราะมีชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากในเมือง

มิตจีนา (Myitkyina) และเมืองบาโม (Bhamo)) (โปรดด ูพรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุ่มนอ้ยกบัรัฐบาลพม่า. หน้า 32.) 
3John Bastin; & Harry J. Benda. (1968). A History of Modern Southeast Asia : Colonialism, Nationalism, and 

Decolonization. p. 155. 
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1 รัฐ (Nation) และ รัฐ-ชาต ิ(Nation-state) 

 คําวา่ รัฐ (Nation)  รัฐ-ชาติ (Nation-state) หรือบางทีเรียกว่ารัฐประชาชาติ นัน ในการอธิบาย

สภาพการณ์ทางการเมืองในยคุโลกาภิวตัน์ เห็นวา่ ลกัษณะของการเมืองมิได้ดํารงอยู่ตามคําอธิบายเชิง

บรูณาการทีเป็นหนึงเดียวร่วมกนัอีกตอ่ไป โดยเฉพาะอย่างยิงในรูปแบบของความเป็นรัฐ-ชาติ ความเป็น

ชาติ ความเป็นศาสนา และวฒันธรรม มิได้ดํารงอยู่อย่างเป็นเอกภาพเหมือนอย่างคําอธิบายดงัเดิมได้

อธิบายไว้ ในการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างทีเกิดขนึในยคุโลกาภิวตัน์ ทีการรวมตวักันของผู้คนในรัฐนัน 

มิได้มีความเป็นเอกภาพบรูณาการในลกัษณะของรัฐชาติตามทีเคยเข้าใจและได้มีการนิยามมาในอดีต 

 แตก่ารอยู่รวมกนัของผู้คนในรัฐๆ หนึงนนั อยู่ในลกัษณะเศษเสียวและแตกเป็นชินส่วน (pieces 

and fragments) ทีมีความแตกต่างหลากหลายและผสมปนเปกันอย่างยากทีจะเข้าใจตามวิธีคิดหรือ

กรอบทฤษฎีดงัเดิมได้ 

 เมือพิจารณาคําดงักลา่วให้ลกึลงไปจะพบวา่ กลุม่คําเหลา่นีจะนําพาเราไปสูช่ดุความคิดในเรือง

สายเลือด เผา่พนัธุ์เชือชาติ ผู้ สืบสาน ซึงจะวา่ไปแล้ว สิงเหลา่นีเรามกัจะเข้าใจว่ามนับอกถึงความมีอะไร

ร่วมกันหรือเป็นชนเผ่าเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วมนัก็ยังมีสถานะทียังเป็นปริศนาและทียังหาคําตอบทีมี

เหตผุลชดัเจนไมไ่ด้ และทงัๆ ทีประเดน็เรืองความเป็นเอกภาพและความเป็นคนร่วมเชือสายหรือเชือชาติ

เดียวกันยังมีปัญหาทีไม่ลงตวั แต่ขณะเดียวกัน กลุ่มคําศพัท์ดงักล่าวยังนําเราไปสู่ประเด็นเรืองความ

จงรักภกัดีทางสงัคมและการเมือง  การแบ่งแยกไมไ่ด้ การเคารพและบงัคบัใช้กฎหมาย การเชือฟังอํานาจ

รัฐ การบงัคบัและการปกครองของรัฐ อีกทงัยงันําเราไปสูป่ระเดน็เรืองการต้องอยู่ร่วมกนัทางภมิูศาสตร์1 

 คําวา่ รัฐ-ชาติ หรือ รัฐประชาชาตินัน นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นสิงทีถูกจินตนาการ หรือ

ประดิษฐ์สร้างขึนใหม่ในระยะเพียงประมาณ 200 ปีทีผ่านมานีเองแนวคิดของกลุ่มนีเรียกว่า สํานัก

สมยัใหม่ (modernist)เห็นว่าชาติ และ ชาตินิยม เป็นการรังสรรค์ใหม่ ซึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการ

ทํางานของอดุมการณ์ชาตินิยม เพือสร้างอตัลกัษณ์ให้มีความรู้สึกผกูพันเป็นหมู่เหล่าร่วมกัน2 นักคิดที

                                                   

1ไชยนัต์ ไชยพร. (2551). ข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลกัของ คลิฟฟอร์ดเกียทซ์. หน้า 73. 
2ธีรยทุธ บญุมี. (2547). ชาตินิยม และหลงัชาตินิยม. หน้า 31. 
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สําคญัของแนวคิดนี เช่น เบอร์เนสท์เกลล์เนอร์ (Ernest Gellner) นักทฤษฎีเกียวกับชาตินิยมทีสําคญั 

เสนอว่าชาติและชาตินิยมเป็นผลจากการขยายตัวของยุคอุตสาหกรรมและสังคมสมัยใหม่ สังคม

เกษตรกรรมไมพ่ร้อมจะรับเอาทงัความคิดและรูปแบบของชาติและชาตินิยม1 นักวิชาการทีสําคญัอีกคน

หนึงคือ เบนเนดิคท์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) นักประวัติศาสตร์ทีเน้นหน้าทีของระบบ

การศกึษาและการติดตอ่สือสาร วา่มีบทบาทสําคญัในการสร้างความเป็นชาติ และมองว่าชาติเป็นชุมชน

ทีถกูจินตนาการขนึวา่เป็นกลุม่พวกเดียวกนั มีพรมแดนหรืออาณาเขตทีจํากดัชดัเจนแน่นอน2 

 แต่ก็มีแนวความคิดที เห็นแตกต่างออกไปอีกแนวคิดหนึง เรียกว่า สํานักไพรมอร์เดียล 

(primordialist) สํานกันีมีความคิดวา่ความเป็นชาติมีมาก่อนสมยัใหม ่มีรากเหง้ามาจากอดีต เก่าแก่กว่า

การปฏิวตัิอตุสาหกรรม หรือการก่อเกิดของยคุสมยัใหม ่มนษุย์กลุม่ตา่งๆ มกัมีรากฐานทางชาติพันธุ์และ

สัญลักษณ์ร่วมกัน ทีสืบเนืองมายาวนาน จนในศตวรรษที 18 จึงได้ใช้รากฐานทางชาติพันธุ์และ

สญัลกัษณ์ดงักลา่วมาสร้างความคิดชาตินิยมขนึ นกัคิดสําคญัของกลุ่มนีคือ คลิฟฟอร์ดเกียร์ซ (Clifford 

Geertz) เกียร์ซ เป็นนกัวิชาการคนแรกทีพดูถึงรากฐานเหลา่นี ซึงได้แก่ (1) การสืบสายเลือดเดียวกัน (2) 

เผ่าพันธุ์ หรือชาติพันธุ์  (3) ภาษา  (4) ศาสนา  (5) พืนดินถินฐาน  (6) ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

วฒันธรรม ร่วมกนั เมือเป็นเช่นนีจึงต้องถือวา่ชาติเป็นสิงทีเกิดมาเก่าแก่โบราณ ไมไ่ด้เป็นผลผลิตสมยัใหม่

แตอ่ย่างใด3 

 

 

 

 

 

                                                   

1แหล่งเดิม. หน้า 37. 
2แหล่งเดิม. หน้า 44. 
3แหล่งเดิม. หน้า 32. 
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ลักษณะของรัฐสมัยใหม่  

อนัทีจริง ความเป็นรัฐ  รัฐ-ชาติ และการมีพรมแดนทีกําหนดแน่นอนชดัเจนตายตวั ซึงเป็นลกัษณะ

ของรัฐสมยัใหม ่นัน ยังไม่เป็นทีรู้จักกันในรัฐโบราณอย่างพม่า ก่อนทีจะตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

เบนจามิน เอ. บทัสนั (Benjamin A. Batson) ได้ตงัข้อสงัเกตวา่  

 ผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทังหมดมีประชากรน้อยมาก และฐาน

อํานาจแต่เดิมก็คือ การคุมกําลงัคนมากกว่าการครอบครองดินแดน ดงันนั ความคิด

เกียวกบัรัฐจึงไม่เกียวขอ้งกบัดินแดนทีมีอาณาเขตแน่นอน แต่จะหมายถึง เมืองหลวงซึง

อํานาจและการควบคุมแผ่ออกไปปกครองดินแดนรอบๆ ซึงอํานาจจะลดน้อยลงตาม

ระยะทางหมายความว่า ยิงไกลอํานาจปกครองก็จะอ่อนลงไป ในพืนทีบางแห่งทีไม่ได้

กําหนดขอบเขตแน่ชดั อํานาจปกครองทีขยบัขยายไดก็้สามารถเข้าไปถึงรัฐเพือนบ้านได ้

ดินแดนชายอาณาเขตเหล่านีจึงมกัจะขึนอยู่กบัหลายๆ อํานาจ (เจ้าหลายฝ่าย) พร้อมๆ 

กนั1 

การเกิดขนึของเส้นพรมแดนทีมีความชดัเจนแนน่อนอนัเป็นลกัษณะของรัฐสมยัใหมน่นัเป็นผลมาจาก

สนธิสญัญาสนัติภาพเวสตเ์ฟเลีย ค.ศ. 1648 ในยโุรป  ทีทําขนึหลงัจากเกิดสงคราม 30 ปี ซึงเป็นสงคราม

ทีขดัแย้งกนัเรืองศาสนา ผลของสญัญา ได้ทําการตกลงกนัใน 3 เรือง คือ 1.ปัญหาทางด้านศาสนา  2.

ปัญหาการแบง่ดินแดน และ  3.ปัญหาทางด้านธรรมนญูการปกครองของจกัรวรรดิ ซึงผลของสญัญาทํา

ให้มีการแบ่งเขตแดนทีมีความแน่นอนชดัเจนขนึ2 

การทีรัฐแบบโบราณของพมา่ ไมมี่เส้นแบ่งอาณาเขตพรมแดนทีแนน่อนนนั เมือจกัรวรรดนิิยม

องักฤษได้เข้าครอบครองพมา่ ได้มองเหน็วา่ ระบบอย่างนีดเูหมือนไมเ่ป็นเหตเุป็นผลหรือไมก่็จะก่อให้เกิด

                                                   

นกัประวติัศาสตร์ชาวอเมริกนั อาจารย์ประจําภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติสงิคโปร์ 
1เบนจามิน เอ. บทัสนั. (2543). อวสานสมบรูณาญาสทิธิราชย์ในสยาม. แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติว

รพงศ์ และ ศศิธร รัชนี ณ อยธุยา. หน้า 15. 
2ศรีสขุ ทวิชาประสิทธ์. (2534). ประวติัศาสตร์การเมืองยุโรปจากกลางคริสต์สตวรรษที 17 ถึงสินคริสต์ศตวรรษที 18.

หน้า 35. 
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ความยุ่งยากได้ ชาวตะวนัตกคิดวา่ อาณาเขตของรัฐต้องเป็นสดัสว่นทีแนน่อน  ถ้าไมเ่ป็นของรัฐนีก็ต้อง

เป็นของรัฐนนั ดงันนัจึงต้องกําหนดอาณาเขตให้ชดัเจนลงไป ด้วยเหตนีุผลอย่างหนงึทีติดตามชาติ

ตะวนัตกเข้ามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือการสถาปนาอาณาเขตให้ชดัเจน1ในสมยัต้นรัชกาลที 3 

ของไทย ใน ค.ศ. 1826  เฮนรี เบอร์นี (Henry Burney) ทตูองักฤษได้ทําหนงัสือสอบถามเรืองพรมแดน

ไทยและพมา่ ทางการไทยได้ทําหนงัสือตอบไปวา่ ส่วนในเรืองทีเกียวกบัชายแดนมะริด ทวาย และตะนาว

ศรีนนั ไม่มีหนทางใดทีเราจะสร้างพรมแดนระหว่างไทยกบัพม่าได ้ แต่องักฤษตอ้งการจะตกลงกนัให้

แน่นอนก็ใหไ้ปถามประชาชนทีอาศยัอยู่แถบชายแดนมะริด ทวาย และตะนาวศรี ว่ารู้เรืองพรมแดนนี

อย่างไรบา้ง และใหถื้อเอาตามทีคนชีนนัแหละเป็นชายแดนระหว่างไทยกบัองักฤษ2แสดงให้เห็นวา่ รัฐแต่

โบราณในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นนัไมเ่ห็นความสําคญัของเรืองพรมแดน ซงึผิดกบัชาวตะวนัตก 

ทีต้องการให้มีเส้นแบ่งเขตแดนทีแน่นอน ทงันีก็เพราะ รัฐโบราณนนัมีประชากรอยู่อาศยัอย่างเบาบาง 

ความต้องการกําลงัคนมีความจําเป็นมากกวา่ดงันนัการควบคมุกําลงัคนจึงมีความสําคญั ทําให้เกิด

ศนูย์กลางของอํานาจทีทําการควบคมุกําลงัคนมีอํานาจในการปกครองลดลงไปตามระยะทางทีอยู่ใกล้

หรือไกลจากศนูย์อํานาจปกครอง 

 ตวัอย่างทีเห็นได้ชัดได้แก่ รัฐในสมัยฟืนฟูตองอู ตอนต้นศตวรรษที 17 ได้จัดแบ่งเขตอํานาจ

บริหารโดยจัดแบ่งดินแดนตามลักษณะภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical) ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง 

(nuclear zone) ตงัอยู่บนทีราบอยู่ในความควบคมุของกษัตริย์ ตงัอยู่ทีกรุงองัวะ ซึงเป็นจดุศนูย์กลางของ

วงรี (ellipse) อํานาจของกษัตริย์จะคอ่ยๆ ลดน้อยลงตามระยะทางทีห่างออกไปจากจุดศนูย์กลางคือตวั

เมืองหลวง3  สว่นอีก 2 เขต ไมอ่ยูใ่นความควบคมุของกษัตริย์โดยตรง แต่จะค่อยๆ เข้ามาอยู่ภายใต้การ

ควบคมุและใต้อํานาจการบริหารของกษัตริย์เพิมมากขึน ด้วยการจัดการของราชวงศ์ฟืนฟูตองอ ูและใน

การปฏิรูปรัฐในปีตอ่ๆ มาของราชวงศ์คองบอง เป็นการเพิมอํานาจของกษัตริย์ ส่วนในเขตที 2 เป็น

เขตทีขนึตรงตอ่สว่นกลางอํานาจในการควบคมุจะอยู่ทีเจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตงัจากส่วนกลางทีเรียกว่า 

เมียว-หวุ่น (myo-wun)  ส่วนเขตที 3 เป็นเขตทีเป็นดินแดนเมืองขึน ซึงไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ

                                                   

1เบนจามิน เอ. บทัสนั. (2543). เล่มเดิม. หน้า 15. 

2กรมศิลปากร. (2514). เอกสารของเฮนรี เบอร์นี เล่ม 1. หน้า 194. 
3Victor B. Lieberman. (1984). Burmese Administrative Cycles.p. 64. 
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กษัตริย์ แตจ่ะต้องถวายเครืองบรรณาการแก่กษัตริย์ อํานาจในการปกครองจะอยู่ทีเจ้าประเทศราชและ

เป็นตําแหน่งทีสืบทอดกนัตามตระกลูและมีภมิูหลงัทีแตกตา่งกนัทงัทางวฒันธรรมและเชือชาติ ผู้ปกครอง

เหล่านี ได้แก่ เจ้าฟ้าแห่งรัฐฉาน (Shan Sawbwas)  ดวูาแห่งคะฉิน (KachinDuwas)  เจ้าฟ้าคะเรนนี 

หรือคะยาห์ (KarenniSawbwas) หวัหน้ากะเหรียง (Karen chief) และหวัหน้าชิน (Chin chief) ฯลฯ1 

จากตวัอย่างทียกมานีจะเห็นว่า ระบบบริหารของรัฐโบราณนัน เส้นแบ่งอาณาเขตของรัฐนันไม่มีความ

ชดัเจนแน่นอน ผู้ปกครองรัฐมกัไมค่อ่ยเห็นความสําคญั บางครังอาจจะทบัซ้อนกนักบัรัฐอืน สิงทีรัฐเน้นก็

คือการควบคมุกําลงัคนซึงเรืองของกําลงัคนจะมีความสําคญัต่อรัฐมากกว่าสิงเหล่านีได้เปลียนแปลงไป

เมือจกัรวรรดินิยมตะวนัตกได้เข้ามามีอํานาจยึดครองดินแดนในแถบนี  

 

การเกิด รัฐ-ชาต ิสมัยใหม่ในยุคอาณานิคม 

 การเกิด รัฐ  และ รัฐ-ชาติ หรือรัฐประชาชาติ ทีเป็นรัฐสมยัใหมน่นั เป็นผลมาจากการเข้ามาของ

ลทัธิจกัรวรรดินิยม จดุเริมต้นของยคุอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เริมขึนตอนปลายศตวรรษที 

18 เมือบริษัทการค้าอินเดียตะวนัออก (VOC)ของฮอลนัดาถูกยกเลิกไป และรัฐบาลฮอลนัดาได้เข้ามา

ปกครองหมูเ่กาะอินเดียตะวนัออกโดยตรง แตน่กัประวตัศิาสตร์บางท่านอาจกําหนดปีทีองักฤษยึดครอง

สิงคโปร์ใน ค.ศ. 1819 เป็นปีเริมต้นของยุคอาณานิคม แต่บางท่านอาจเห็นว่าปีทีมีความสําคญักว่านัน 

คือ ค.ศ. 1858 อนัเป็นปีทีอินเดียตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ โดยรัฐบาลองักฤษเข้าไปจัดการปกครอง

โดยตรง แทนทีบริษัทอินเดียตะวนัออก (The East India Company)จุดสงูสดุของยุคอาณานิคมจะอยู่

ในช่วงทศวรรษ 1870 ด้วยการทีองักฤษเข้าไปยึดครองเประ (Perak) และสลงังอร์ (Selangor) ใน ค.ศ.

                                                   

1 Robert H. Taylor. (1987). The State in Burma. p. 23. 
คือ บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลนัดา (The Dutch East India Company)ซึงในภาษาฮอลนัดา(Dutch) ใช้ว่า

VereenigdeOost-IndischeCompagnie, VOC. 
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1874 จากผลของสญัญาปังกอร์ (Pangkor) ตามมาด้วยการทีองักฤษเข้ายึดครองพม่าตอนบน (Upper 

Burma) ภายหลงัสงครามองักฤษ-พมา่ ครังที 3 ใน ค.ศ. 1885 ซึงทําให้องักฤษได้ปกครองพมา่ทงัหมด1 

 ลทัธิจกัรวรรดินิยมหรือลทัธิอาณานิคมนนัได้ก่อให้เกิดการครอบงําทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรมของชาติมหาอํานาจตะวนัตก เพือผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

ยุทธศาสตร์ โดยมีแรงผลักดันทีสําคัญมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม จากอุดมการณ์แบบทุนนิยม 

(Capitalism) และอดุมการณ์เสรีนิยม (Liberalism) ทีดํารงอยู่ในโลกตะวนัตก2 

ผลกระทบหรือความเปลียนแปลงจากลทัธิอาณานิคม ก็คือ การก่อกําเนิดของรัฐแบบใหม่ และ

เนืองจากยคุนีเป็นยคุทีเรียกวา่ “สมยัใหม”่ (Modern) ความเป็นสมยัใหมข่องโลกตะวนัตกจึงมีผลกระทบ

ตอ่ดินแดนทีต้องตกเป็นอาณานิคมอย่างมาก โดยการสร้างระบบการปกครองอาณานิคมตามรูปแบบของ

รัฐสมยัใหม ่คือ รัฐทีมีอํานาจเหนือดินแดนทีมีอาณาเขตชัดเจน ในขณะเดียวกัน ก็สถาปนาอํานาจการ

ปกครองจากสว่นกลาง รวมตลอดไปถึงการจดัการบริหารการปกครองทีมีความเป็นเหตเุป็นผลในรูปแบบ

ของระบบราชการและขยายไปทวัอาณานิคมเพือสร้างความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันส่วนนโยบายในการ

พฒันาเศรษฐกิจ มีการสร้างวิสาหกิจสมยัใหม ่ซึงดําเนินการโดยชาวยโุรป มีการสร้างเหมืองและไร่ขนาด

ใหญ่ซึงต้องการแรงงานคนพืนเมืองอนัเป็นปัจจยัสําคญัในการทําลายระบบเผ่า และนําคนพืนเมืองส่วน

หนึงเข้ามาอยู่ในเมืองและมีสว่นร่วมในระบบเศรษฐกิจทีใช้เงินตรา มีการสร้างถนนและทางรถไฟแม้จะมี

วตัถปุระสงค์เพือความมนัคง หรือเพือใช้ขนส่งแร่ธาต ุพืชผล และสินค้า แต่ก็ทําให้คนพืนเมืองสามารถ

เดินทางติดตอ่สมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัได้ ซึงมีสว่นช่วยทําลายความรู้สึกเฉพาะท้องถินซึงมีอยู่มาในสมยัก่อน

                                                   


 สนธิสญัญาปังกอร์ (Pangkor Treaty) เป็นสญัญาทีทําขึนระหว่าง เซอร์แอนดรู คลาร์ก (Sir Andrew Clarke) ผู้ ว่า

ราชการสเตรตส์เซ็ทเทิลเมนทส์ (Governor of the Straits Settlements)  ของอังกฤษทีสิงคโปร์ และราชา อับดุลลา 

(Raja Abdullah) สลุต่านแห่งเประ โดยลงนามกนัในวนัที  20 มกราคม ค.ศ. 1874 ผลของสญัญาฉบับนีทําให้อังกฤษมี

อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายทีจะควบคุมผู้ปกครองรัฐมาลายู เป็นการก้าวเข้าไปใช้อํานาจของจักรวรรดินิยมอังกฤษ

เหนือรัฐมาลาย ู
1ฉลอง สนุทราวาณิชย์. (2547). รัชกาลที 5 กบัลทัธิอาณานิคมและสยาม. ใน รัชกาลที 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพู

ทวีป. หน้า 266. 
2แหล่งเดิม. หนา้ 269. 
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ยคุอาณานิคม การดําเนินการตา่งๆ เหลา่นีของผู้ปกครองอาณานิคมมีวตัถปุระสงค์ ก็คือการขดูรีดทรัพย์

สมบัติไปจากอาณานิคม เพือผลประโยชน์ของผู้ ปกครองเอง ประชาชนส่วนใหญ่จะถูกกีดกันจาก

ผลประโยชน์ ทีเกิดจากทรัพยากรแห่งชาติของตน แต่อย่างไรก็ตามผลนันก็ทําให้เกิดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจแห่งชาติขนึ1 และผลสําเร็จก็คือสร้างรัฐขนึมา ซึงแตกตา่งไปจากรัฐก่อนสมยัใหม่ หรือก่อนหน้า

ยคุอาณานิคม 

 ผลของการเปลียนแปลงอีกประการหนึง คือการเกิดขนึของ ชาติ (Nation) เพือสนองจุดประสงค์

ของผู้ปกครองตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นในเรืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ ความมนัคง ใน

ท้ายทีสุด ได้นําไปสู่ สิงทีเป็นเครือข่าย (network) ทังเครือข่ายทางเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด 

เครือขา่ยทางสงัคมวฒันธรรม และเครือข่ายทางการบริหาร ซึงจะรองรับด้วยระบบการคมนาคมขนส่ง 

ระบบการศกึษา ระบบสวสัดิการ และการรักษาความมนัคงในรูปแบบตา่งๆ โดยผ่านเครือข่ายเหล่านีเอง 

ทีความเป็นรัฐแบบใหมแ่ละความเป็นชาติจะเกิดขนึในเวลาตอ่มา2แตอ่ย่างไรกต็าม กระบวนการดงักล่าว 

ได้ทําให้พืนฐานโครงสร้างของสงัคมเก่าของชาวพืนเมืองถกูทําลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ความเจริญและ

ความทนัสมยัได้เข้ามาแทนที เพือให้เกิดชาติสมยัใหมข่นึ 

 

การรวมชาตขินัต้นของผู้ปกครองอาณานิคม 

 ในการเข้ามาปกครองอาณานิคมขององักฤษนนั องักฤษพยายามนําเอาความทนัสมยัเข้าไปสร้าง

ความเจริญในดินแดนทีตนปกครอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม องักฤษได้ทุ่มเท

ความเจริญทางด้านการศกึษา สาธารณสขุ และการสร้างโครงสร้างพืนฐาน และสาธารณปูโภค มีการแบ่ง

เขตแดนทางการเมืองอย่างแน่นอน องักฤษได้แบ่งพมา่ออกเป็นสองสว่น คือสว่นทีเป็น พม่าแท้ และส่วน

บริเวณภูเขา หรือเขตชายแดน  เพือประโยชน์ในการบริหารและการปกครองของตนการดําเนินการในการ

บริหารและการพฒันาตา่งๆ นีนบัเป็นลําดบัขนัในการรวมชาติขนัต้นซึงประชาชนชาวพม่าส่วนใหญ่แทบ

                                                   

1เอ. เอฟ. เค.ออแกนสกี.(2516). ลําดบัขนัของการพฒันาการเมือง. แปลโดย ฉตัรทิพย์ นาถสภุา. หน้า 16. 
2ฉลอง สนุทราวาณิชย์. (2547).เล่มเดิม.หน้า 272. 
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จะไมมี่บทบาทอย่างใดๆ ในการสร้างชาติทีกําหนดโดยผู้ปกครองอาณานิคมนนัเลย การขีดเส้นพรมแดน

โดยผู้ปกครอง ประชาชนก็เห็นว่าเป็นเส้นพรมแดนทีกําหนดขึนเอง และไม่ว่าจะเป็น กองทัพ ระบบ

ราชการ หรือระบบเศรษฐกิจ ต่างได้ถูกกําหนดโดยผู้ปกครองเพือให้คนพืนเมืองต้องปฏิบัติ  แต่ในการ

ตอ่สู้ เพือเอกราชคนพืนเมืองเริมมีบทบาทเพิมขนึในการรวมชาติ ก่อนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นเอกราช 

กลุม่คนทกุชาติพนัธุ์ทีอยู่ในรัฐในความปกครองของอาณานิคมจะรวมตวักนัเพือเรียกร้องอิสรภาพจากเจ้า

อาณานิคมทีปกครองอยู่ ในกรณีของพมา่ ออง ซาน ผู้ นําขบวนการชาตินิยมพม่าในขณะนันได้ประสาน

กับกลุ่มการเมืองต่างๆ รวมทังพรรคคอมมิวนิสต์ นอกจากนียังได้ประสานงานกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ 

เพือให้ร่วมมือในการรวมตัวกันเป็นประเทศภายใต้โครงสร้างของสหพันธรัฐ 1 เพราะในการต่อสู้ เพือ

เรียกร้องเอกราชนนัจะต้องมีการรวบรวมความเห็นพ้องร่วมกันและกําหนดจุดหมายร่วมกันเพือเป็นพลงั

ในการตอ่สู้  ซึงเกือบจะเป็นสิงเดียวทีช่วยสร้างความผกูพนัในชาติทีเกิดใหมใ่ห้มีความเข้มแขง็ โดยเฉพาะ

ภายหลงัจากทีได้เอกราชมาแล้ว 

 แตก่ารมีสภาพชีวิตภายใต้แอกของอาณานิคม ได้ก่อให้เกิดการแตกกระจายทางสงัคม (social 

disintegration) อย่างยากทีจะประสานกันได้ การสร้างชาติของประเทศเกิดใหม่จึงเต็มไปด้วยอปุสรรค

นานาประการ ทีสําคญัได้แก่ความแตกแยกไมล่งรอยกนัระหวา่งกลุม่เชือชาติหรือชาติพันธุ์ต่างๆ ภายใน

ชาติ เมือองักฤษได้เข้าปกครองพมา่ได้อาศยัความแตกแยกเหลา่นีเป็นประโยชน์แก่ตนในการสร้างความ

มนัคงทางการปกครองด้วยนโยบายทีเรียกวา่ นโยบายการแบ่งแยกและปกครอง (divide and rule) ทังนี

เพราะความแปลกแยกและความแตกตา่งทางด้านวฒันธรรม การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ

ของประชาชนภายในพมา่ เป็นสิงทีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ปกครองชาวองักฤษ ผู้ปกครองทีเป็น

เจ้าอาณานิคมย่อมไม่พอใจกับความเป็นเอกภาพของประเทศทีอยู่ภายใต้การปกครองของตน เพราะ

เมือใดทีประชาชนภายในรัฐสามารถรวมตวัเป็นปึกแผน่และมีพลงัทีเข้มแข็ง ก็ย่อมจะเป็นภยัคกุคามต่อ

ความมนัคงของผู้ปกครองเมือนนั2 

                                                   

1พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุ่มนอ้ยกบัรัฐบาลพม่า.  หน้า 27-28. 
2แหล่งเดิม. หน้า 19. 
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 ในสมยัทีอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมนัน กลุ่มชนต่างๆ ในพม่าเหล่านีต่างอยู่ภายใต้

อํานาจเดด็ขาดของผู้ปกครองเดียวกนั แตไ่มเ่คย อยู่ร่วมกนัในความหมายทีแท้จริง เพราะการอยู่ร่วมกัน

นัน มีมิติทีแตกต่างไปจาก การอยู่รวมกัน การอยู่ร่วมกันหมายถึงการต้องยอมรับความแตกต่างให้คง

สภาพอยู่ได้ โดยไมค่วามแตกแยกจนเป็นผลกระทบตอ่อํานาจการบงัคบัของรัฐ 

 การสร้างรัฐและการสร้างชาติทีเคยเป็นคําขวญั ทีผู้ นําใช้เคลือนไหวเพือเรียกร้องเอกราช จึงมี

ความหมายทีแตกตา่งไปอย่างสินเชิงภายหลงัทีได้รับเอกราชแล้ว ในกรณีของพม่าชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์

ตา่งๆ ยอมเข้าร่วมอยู่ในสหภาพพมา่ ทีได้ตงัขนึใหมด้่วยความเชือถือในความเป็นผู้ นําของ อองซาน เมือ

สินอองซานแล้วผู้นําชนกลุม่น้อยตา่งไมเ่ชือถือในตวัผู้ นําคนอืนทีไม่รักษาสญัญาทีเคยตกลงไว้ต่อกันใน

ระยะแรกๆ ก่อนได้รับเอกราช จึงไม่ยอมรับอํานาจรัฐภายใต้การนําของผู้ นําชาวพม่า ปัญหาความชอบ

ธรรมจึงเกิดขนึตราบเท่าทกุวนันี 

 

การสร้างรัฐ-ชาต ิ

 แนวความคิดในการสร้าง รัฐ-ชาติ แพร่หลายอย่างมากจนกลายเป็นแนวคิดสําคญัในการศึกษา

การเมืองเปรียบเทียบนนั ก็เพราะในระยะเวลา 40 กว่าปีทีผ่านมา มหาอํานาจทีเคยเป็นเจ้าอาณานิคม

ต้องการสนบัสนนุให้เกิดเอกภาพทางการปกครองและเกิดเสถียรภาพทางการเมือง มากกว่าทีจะส่งเสริม

ความเป็นอิสระของกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ นกัวิชาการตะวนัตกในยคุทีการเมืองเปรียบเทียบกําลงัเฟืองฟู จึง

มีแนวโน้มทีจะมองความแตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรม วา่เป็นจดุออ่นของกระบวนการทําให้ทนัสมยั 

การศึกษาถึงสังคมแบบดังเดิมและค้นหาวิธีเพือ “พัฒนา” สังคมเหล่านัน จึงเป็นประเด็นใหญ่ของ

ความคิดเกียวกบัการสร้างชาติ1 

 ศาสตราจารย์ ดี. แอล. เซ็ธ (D. L. Sheth) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ประจําศนูย์ศึกษาเพือ

พฒันาสงัคม ประเทศอินเดีย เห็นวา่ การศกึษาวา่ด้วยการสร้างชาติของนกัรัฐศาสตร์อเมริกนั ในทศวรรษ 

1950 และ 1960 นัน ไม่มีความละเอียดอ่อนต่อปัญหาเรืองกลุ่มชาติพันธุ์หรือเชือชาติในสังคมของ

                                                   

1ชยัอนนัต์ สมทุวณิช. (2533). เล่มเดิม.  หน้า 68.  
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ประเทศโลกทีสาม มุ่งแต่จะเปลียนสงัคมของประเทศเหล่านีให้เป็นเหมือนกับสงัคมตะวนัตกผ่านการ

ปลกูฝังความคิดเรืองการสร้างชุมชนทางการเมืองทีเรียกว่า ชาติ (Nation)และกลไกการผดงุความเป็น

ชาติทีเรียกวา่ รัฐ-ชาติ (Nation-state)เท่านนั1 

 

การสร้างรัฐ-ชาตกิับการสร้างเอกลักษณ์ของชาต ิ

 ในสงัคมตะวนัตก รัฐ-ชาติ เกิดจากความจําเป็นทีต้องการรวมคนทีมีภาษาและวฒันธรรมแบบ

เดียวกนัเข้าด้วยกนัภายใต้ชมุชนทางการเมืองชนิดใหมที่เรียกวา่ ชาติ จากนันจึงสร้างรัฐขึนมา เพือดแูล

บริหารและเป็นตัวแทนชาติ จึงเรียกอย่างเต็มรูปว่า รัฐ-ชาติ แต่ในกรณีของประเทศโลกทีสาม นัก

รัฐศาสตร์อเมริกนักลบัเสนอให้สร้างรัฐและชาติขึนพร้อมๆ กัน เพือย่นระยะเวลาให้สนัลงจะได้สามารถ

พฒันาได้ทนัสงัคมตะวนัตก แตค่วามพยายามดงักลา่วกลบัสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้กับประเทศ

เหลา่นี เพราะกระบวนการสร้างชาติ และ รัฐ-ชาติ ในสงัคมทีมีกลุ่มเชือชาติและชาติพันธุ์ทีหลากหลาย 

จะต้องสลายเอกลกัษณ์ต่างๆ ในสงัคมเดิมลง ภายใต้ข้ออ้างของการรวมชาติและการสร้างความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกันในชาติ แล้วสร้างเอกลกัษณ์ใหม่ขึนแทน เรียกว่า เอกลกัษณ์ประจําชาติ (national 

identities) ซึงได้มาจากการชเูอกลกัษณ์ของกลุม่ชาติพันธุ์หลกัในสงัคม ในขณะเดียวกัน ก็จะทําหน้าที

เก็บกด ปิดกนัความแตกตา่งหลากหลายของกลุม่เชือชาติหรือชาติพนัธุ์อืนๆ ไว้ภายใต้เอกลกัษณ์ชนิดใหม่

ทีเรียกวา่ ความเป็นพลเมือง (citizenship)ทีทกุคนในชาติจะมีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกเรือง

เชือชาติ ศาสนา เพศ วฒันธรรม ชนชนัวรรณะ หรือสีผิว เป็นต้น 

 ดงันนั การสร้างชาติจึงเป็นการเปลียนสมดลุของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสงัคมจากเดิมทีวางอยู่

บนฐานทางวัฒนธรรมสู่ฐานทางการเมือง กลุ่มเชือชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ทีถูกเก็บกด ปิดกันจาก

กระบวนการสร้างชาติดงักล่าว ก็จะพยายามเคลือนไหวเพือเรียกร้องความเป็นอิสระให้แก่ตนเองในรูป

ของขบวนการปลดปลอ่ยเพือแยกออกไปตงั รัฐ-ชาติ ของตวัเอง ขณะทีกลุม่ชาติพนัธุ์หลกัทีเป็น “ตวัแทน” 

                                                   

1ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร. (2543). วาทกรรมการพฒันา : อํานาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็นอืน.หน้า 

71-72. 
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ชาติ และมีอํานาจรัฐอยู่ในมือก็จะทําการปราบปรามกลุม่ชาติพันธุ์เหล่านี จนนําไปสู่สงครามกลางเมือง

และต้องมีการสร้างชาติใหมอ่ย่างไมมี่วนัจบสิน เพือให้สอดรับกบัความคิดแบบรัฐ-ชาติสมยัใหม ่ทีเชือใน

ระบบรัฐ-ชาติเดียว และการกําหนดชะตาชีวิตตนเอง (self-determination) 

 เพราะฉะนนั กระบวนการสร้างชาติในสงัคมทีมีกลุม่เชือชาติหรือชาติพนัธุ์ทีหลากหลายแทนทีจะ

นําไปสูเ่อกภาพและความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั กลบัเป็นการปลกุสํานึกความรู้สกึแตกตา่งในเรืองเชือ 

ชาติให้ชดัเจนและรุนแรงขนึ ทําให้ความแตกตา่งในเรืองเชือชาติหรือชาติพนัธุ์กลายเป็นประเดน็การเมือง 

และนําไปสูก่ารตอ่สู้ขดัแย้งทางการเมืองบนพืนฐานความรู้สกึเรืองเชือชาติทีรุนแรงขนึด้วย1 

 โดยนยันี วาทกรรมการสร้างชาติของทฤษฎีการทําให้ทนัสมยัอย่างตะวนัตก ก็คือกระบวนการล้ม

ล้างหรือสลายเอกลกัษณ์เดิมของประเทศโลกทีสาม แล้วสร้างเอกลกัษณ์ชุดใหม่ขึนมา ได้แก่ชาติ และ 

รัฐ-ชาติเข้าแทนที และเมือเอกลกัษณ์ชดุใหมเ่ผชิญกบัปัญหา ก็นําไปสู่ วิกฤตการณ์ทางด้านเอกลกัษณ์ 

ในประเทศโลกทีสาม ฉะนนั รัฐ-ชาติ ในประเทศโลกทีสาม จึงวุน่วายอยู่กบัการแก้ปัญหากลุม่เชือชาติและ

ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ทีกลายสภาพเป็น “ชนกลุม่น้อย” ไป เนืองมาจากกระบวนการสร้างชาติทีกล่าวถึงข้างต้น

มีปัญหาจนไม่มีเวลาทีจะพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี รัฐ-ชาติใน 

ประเทศโลกทีสามสว่นใหญ่ จึงหาทางออกด้วยการสถาปนารัฐแบบเผด็จการอํานาจนิยมแบบต่างๆ ขึน 

เพือสยบกลุม่เชือชาติตา่งๆ และเพือผลในการพฒันาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ดงันัน รัฐ-ชาติ ทีมีกลุ่มเชือ

ชาติหรือชาติพันธุ์ทีหลากหลาย จึงต้องเผชิญกับปัญหาสองด้านทีแยกกันไม่ออกระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ กบัการแก้ปัญหากลุม่เชือชาติและชาติพนัธุ์ตา่งๆ2 

 การพูดถึงการสร้างชาติข้างต้น ช่วยให้มองเห็นความแตกต่างทีสําคญัระหว่างชาติกับรัฐ-ชาติ 

กล่าวคือ ในขณะทีรัฐ-ชาติ ต้องเผชิญกับแรงบีบคันและความคาดหวังจากประชาชนในเรืองขีด

ความสามารถของรัฐในการบริหารจดัการ และนําความกินดีอยู่ดีมาสู่ประชาชน ส่วนชาตินันนอกจากไม่

                                                   

1แหล่งเดิม. หน้า 73. 
2แหล่งเดิม. หน้า 74-75. 
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ต้องเผชิญกบัความคาดหวงัจากประชาชนอย่างรัฐ-ชาติแล้ว  ชาติยังสามารถเรียกร้องความจงรักภกัดี

และความเสียสละจากสมาชิกของชาติได้อีกด้วย1 

 โดยทัวไปแล้ว การเมืองในรัฐเกิดใหม่มักได้รับการมองว่าเป็นการเมืองในระยะเปลียนผ่าน 

(Transitional Politics) มากกว่าทีจะเป็นลกัษณะเฉพาะตวั ทังนี เนืองจากนักวิชาการตะวนัตกถือเอา

ขนัตอนสงูสดุของการพัฒนาทางการเมือง คือขนัตอนของการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบตะวนัตก 

ประชาธิปไตยจึงเป็นมิติเดียวของกระบวนการเปลียนแปลง กลายเป็นตัวตังทีมิติอืนๆ กลายเป็น

สว่นประกอบทีไมมี่ลกัษณะพิเศษทีสามารถตกผลกึอยู่ควบคูไ่ปกบัประชาธิปไตยได้ 

 การศกึษาการเมืองเปรียบเทียบเข้าสูภ่าวะอบัจน เพราะไม่สามารถอธิบายถึงความล่าช้าในการ

แปรเปลียนเป็นประชาธิปไตยได้ ในหนึงทศวรรษทีผ่านมาจึงเกิดการทบทวนแนวคิดและแนวทาง

การศกึษาอย่างขนานใหญ่ งานเขียนของนักวิชาการตะวนัตกในระยะหลงัๆ จึงให้ความสนใจในความ

แตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรมมากขึน ในฐานะทีเป็นสิงทีถาวรคงอยู่กับสงัคมแทนทีจะถือว่าเป็น

สภาพทีเลือนไหลเปลียนแปลงเพราะสงัคม “มีความทันสมยั”ขึน ประเด็นปัญหาความเป็นอิสระของชน

กลุม่น้อย (Ethnic autonomy) จึงเริมมีบทบาทสําคญัในฐานะทีจะอธิบายปรากฏการณ์ และกระบวนการ

ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอํานาจรัฐกบัแหลง่อํานาจทางสงัคมย่อยๆ ทงัหลาย2 

 ปัจจบุนั แม้วา่วาทกรรมวา่ด้วยการพฒันาการเมืองและการสร้างชาติ ของนกัวิชาการอเมริกนั จะ

เสือมความนิยมลง แต่ความคิดเรืองชาติ และรัฐ-ชาติ ยังคงมีอิทธิพลต่อประชากรในโลกทีสามอย่าง

มหาศาล และยงัคงเป็นระบบคิดทีจะสร้างความวุน่วายให้กบัประเทศตา่งๆ ในโลกทีสาม ทีมีกลุม่เชือชาติ

และชาติพนัธุ์ทีหลากหลายตอ่ไปในอนาคต ดงัตวัอย่างของขบวนการปลดปล่อยเพือแยกออกไปตงัชาติ 

และรัฐ-ชาติของตัวเอง ตามหลกัสิทธิในการกําหนดชีวิตของตน อย่างขบวนการชนกลุ่มน้อยในพม่า 

อนัตรายและความน่าสะพรึงกลัวของความขดัแย้งทางการเมือง ทีวางอยู่บนฐานของความแตกต่าง

ทางด้านเชือชาติและชาติพนัธุ์ อนัเป็นผลมาจากการสร้างจินตนาการของชุมชนทางการเมืองชนิดใหม่ที

เรียกวา่ ชาติ และ รัฐ-ชาติ  เมือนําไปผนวกเข้ากับความรู้สึกเรืองชาตินิยม ทําให้เกิดความรู้สึกทีรุนแรง 

                                                   

1แหล่งเดิม. หน้า 76. 
2ชยัอนนัต์ สมทุวณิช. (2533). เล่มเดิม. หน้า 69-70. 
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ก่อให้เกิดสงครามล้างเผา่พนัธุ์อย่างไร้เหตผุล ทําให้ต้องเริมต้นคิดเพือหาทางจินตนาการเกียวกับชุมชน

ทางการเมืองแบบอืนๆ ทีไมจํ่าเป็นต้องวางอยู่บนพืนฐานความคิดเรืองชาติ และ รัฐ-ชาติ อย่างในปัจจบุัน 

เพือเปิดพืนทีให้กบัชมุชนในจินตนาการแบบอืนทีกลุ่มเชือชาติและชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

ปกติสขุ1 

 

รัฐกับประชาสังคม 

 จากความแตกตา่งหลากหลายทางด้านเชือชาติและชาติพนัธุ์ทีนําไปสูปั่ญหาชนกลุม่น้อยภายใน

ชาติ ทําให้งานของนกัวิชาการตะวนัตกในระยะหลงัๆ หนัมาให้ความสนใจในความแตกต่างหลากหลาย

ทางวฒันธรรมมากขนึ ในฐานะทีเป็นสิงทีถาวรคงอยู่กบัสงัคมแทนทีจะถือวา่เป็นสภาพทีเปลียนแปลงไป

ตามสงัคมที “มีความทนัสมยั” ขนึ ประเดน็ความเป็นอิสระของชนกลุ่มน้อย (Ethnic autonomy) จึงเริมมี

บทบาทสําคญัในฐานะทีจะอธิบายปรากฏการณ์ และกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งอํานาจรัฐกบั

แหลง่อํานาจทางสงัคมย่อยๆ ทงัหลาย ทําให้มองเห็นความแตกตา่งระหวา่งการสร้างรัฐกับการสร้างชาติ 

โดยเฉพาะในสงัคมทีคนกลุม่น้อยซึงมีเชือชาติหนึงเป็นกลุม่ชนทีมีศกัยภาพทีจะแปรเปลียนอํานาจภายใน

สงัคม (อํานาจเศรษฐกิจในประชาสงัคมภายนอกอํานาจรัฐ) ให้กลายเป็นอํานาจทางการเมือง และอาจ

กมุอํานาจรัฐในทีสดุ การแยกแยะความแตกต่างนีจะก่อให้เกิดความเข้าใจในปมเงือนของการเมืองใน

ประเทศทีกําลงัอยู่ในระยะของการเปลียนแปลงทางสงัคม-เศรษฐกิจและวฒันธรรมได้เป็นอย่างด ี

 จากการทีแยกความแตกต่างของความสมัพันธ์ระหว่างอํานาจรัฐกับอํานาจทางสงัคมของกลุ่ม

เชือชาติหรือชนชาติทีมีความแตกตา่งหลากหลายนนั จึงเกิดคําขนึสองคํา คือ รัฐ และ ประชาสงัคม คําว่า 

รัฐ (state) นนั นอกจากจะหมายถึงอํานาจเดด็ขาดสงูสดุเชิงบงัคบัในสงัคมทีมีผลในการให้คณุให้โทษแก่

ประชาชนแล้ว ในทางรูปธรรมรัฐยังหมายถึงกลไกหรืออํานาจรัฐอนัประกอบไปด้วยกําลงัทหาร ตํารวจ 

ระบบราชการ ระบบตลุาการ และสถาบนัการศึกษา-วฒันธรรม ของรัฐอีกด้วย ส่วน คําว่า ประชาสงัคม 

(civil society) นันหมายถึงต้องมีหน่วยหรือองค์รวมทางสังคมอยู่หน่วยหนึงซึงมีลกัษณะมันคงถาวร 

                                                   

1ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร. (2543). เล่มเดิม. หน้า 78-79. 
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ดํารงเป็นพืนฐานอยู่ก่อน อาจเป็นประชาคมโลก ประเทศ จงัหวดั หมู่บ้าน หรือชุมชนก็ได้แต่มิใช่สถาบัน

ของรัฐ ประชาสงัคม นนัมิได้เป็นแตเ่พียงองค์กร หรือสถาบนัเท่านนั แตเ่ป็นการปฏิบตัิกิจกรรมทางสงัคม 

ซึงมีกลุ่มองค์กรสถาบันเป็นเพียงการตกผลึกหรือการเป็นสถาบัน (institutionalization) ของการปฏิบัติ

กิจกรรมทางสงัคมตา่งๆ เหลา่นัน1  ความคิดทีเกียวกับประชาสงัคม ก็คือการคานอํานาจระหว่างรัฐกับ

สงัคม 

 การแบ่งแยกรัฐกบัประชาสงัคมออกจากกนัในทางทฤษฎีนัน มีความหมายโดยตรงต่อการสร้าง

แนวคิดเกียวกบัความสมัพนัธ์ทีควรจะเป็นหรือทีเหมาะสมระหวา่งส่วนทังสองนี ทีสําคญัได้แก่ ความคิด

ทีวา่ประชาสงัคมมีอิสระในตวัเองระดบัหนึง และรัฐมีอํานาจไมเ่ดด็ขาดสงูสดุและทวัไปในบางกรณี โดยมี

ขอบเขตการใช้อํานาจทีจํากัดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดนีเป็นแนวคิดทีต่อต้านอํานาจรัฐ (anti-

statist concept) แนวคิดตอ่ต้านอํานาจรัฐได้รับการติติงวา่ หากให้ประชาสงัคมมีอิสระมากจนเกินไป ก็

จะเป็นอันตรายต่อคนในสงัคมนันเอง เพราะขาดพลังอํานาจทีจะมาเหนียวรังความขัดแย้งแตกแยก

ภายในสงัคมนนั2  

 แนวคิดประชาสงัคมนันเป็นการเปิดพืนทีสาธารณะ เพือให้ภาคสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ

เสนอประเด็น กําหนดวาระ และสร้างประชามติเพือกดดนัรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม 

เป็นการช่วงชิงบนพืนทีปริมณฑลสาธารณะ เพือการเจรจาต่อรองหรือประนีประนอมเพือ ผลประโยชน์ 

โดยรวมของหน่วยหรือชมุชนนนัหรือเพือช่วงชิงอํานาจ ทรัพยากร และความเชือของกลุม่ของตน3 

 อย่างไรก็ดีสิงทีเรียกวา่ประชาสงัคม ก็มีความขดัแย้งกับวฒันธรรมชุมชน (community culture) 

ของประเทศโลกทีสามอย่างสินเชิง การสร้างประชาสงัคมเท่ากบัเป็นการทําลายความรู้สกึเรืองชมุชนแบบ

พืนบ้านลงโดยปริยาย เป็นการเปลียนชุมชนจากพืนฐานของเชือชาติ  ชาติพันธ์ เผ่าพันธุ์  หรือ

ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ ให้กลายเป็นเรืองของกลุม่พลงั สมาคม สหภาพแรงงาน ซึงเป็นเรืององค์กร

                                                   

1ธีรยทุธ บญุมี. (2547). ประชาสงัคม. หน้า 21. 
2ชยัอนนัต์ สมทุวณิช. (2533). เล่มเดิม. หน้า 72-73. 
3ธีรยทุธ บญุมี. (2547). เล่มเดิม. หน้า 20.  
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จดัตงัตา่งๆ ทีปราศจากความรู้สกึผกูพนัแบบเก่าลง ดงันนัการสร้างประชาสงัคมขนึมาจึงไมส่ามารถสร้าง

ศกัยภาพให้กบัชมุชนพืนบ้านแตอ่ย่างใด1 

 โดยปกติแล้ว แนวคิดในการสร้าง รัฐ-ชาติ มีสมมติฐานเบืองต้นวา่ จะต้องมีเอกลกัษณ์แห่งความ

เป็นชาติ (nation identity) ทีชดัเจนเสียก่อน แตไ่มป่รากฏวา่มีนกัวิชาการคนใดได้ชีให้เห็นความแตกต่าง

ระหวา่ง เอกลกัษณ์ของรัฐ และ เอกลกัษณ์ของชาต ิ

 เอกลกัษณ์ของรัฐ (state identity) กบัเอกลกัษณ์ของชาติ (nation identity) จะเป็นสิงเดียวกันก็

ต่อเมือมีเอกภาพสมบูรณ์ระหว่างรัฐกับคนในรัฐ นันก็คือรัฐจะต้องประกอบด้วยคนทีมีเอกลกัษณ์เป็น

เอกภาพ ในประชาสงัคมสว่นใหญ่ในโลก รัฐจึงครอบซ้อนอยู่บนชมุชนทีมีความแตกต่างหลากหลายทาง

เชือชาติ ภาษา และวฒันธรรม เพียงแต่สัดส่วนของกลุ่มชนเหล่านีจะมีมากหรือมีน้อยต่างกันเพียงใด

เท่านนั รัฐสว่นใหญ่จึงมีประชาสงัคมทีเป็น พหลุกัษณ์ มากกวา่จะมี เอกลกัษณ์ 

 ประเด็นสําคญัก็คือ สถานภาพทางอํานาจทังด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ซึงเป็น

ปัจจัยกําหนดความสัมพันธ์ และขอบเขตของการแข่งขันเพือช่วงชิงอํานาจระหว่างกลุ่มชนต่างๆ จะ

นําไปสูข้่อพิจารณาทีว่า ในกรณีทีมีความไม่ลงรอยกันระหว่าง คณุลกัษณะของสงัคม กับ คณุลกัษณะ

ของรัฐ แล้ว ก็จะเกิดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งฐานอํานาจของรัฐกบัฐานอํานาจของสงัคม 

 สภาพการณ์เช่นนี ผู้กมุกลไกอํานาจรัฐย่อมแสวงหาโอกาสทีจะสถาปนา เอกลกัษณ์ของรัฐ ให้

แยกตวัออกจาก พหลุกัษณ์ ของประชาสงัคม เพือหลีกเลียงการถูกจํากัดอํานาจจากพลงัทางสงัคม การ

เปลียนเอกลกัษณ์ของรัฐจึงเป็นการปรับตวัของรัฐ 

 การสร้างรัฐจึงหมายถึงการสร้างเอกลักษณ์ของรัฐ ซึงไม่เหมือนกับการสร้างชาติ หากชาติ 

(Nation) หมายถึงการอยู่ร่วมกนัของกลุม่ชนทีมีความแตกตา่งกนัทางเชือชาติ ภาษา และวฒันธรรม การ

สร้างรัฐและเอกลกัษณ์ของรัฐจึงได้แก่ กระบวนการสร้างเอกภาพบนพหุลกัษณ์ของชาตินันเอง และเป็น

                                                   

1ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร. (2543). เล่มเดิม. หน้า 94. 
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การเพิมความแข็งแกร่งให้กับอํานาจรัฐในการหลีกเลียงการควบคุมจากพลังต่างๆ ภายในสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิง จากกลุม่ชนทีตา่งเชือชาติทีมีพลงัอํานาจทางเศรษฐกิจ1 

 

การแพร่กระจายของแนวความคิดเกียวกับรัฐ 

 การแพร่กระจายอารยธรรมแบบตะวนัตกให้กระจายไปทงัโลกนนัเป็นความซบัซ้อน การปะทะกนั

ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกก่อให้เกิดความขดัแย้ง ชาวยุโรปเห็นว่าในการไกล่เกลียความ

ขดัแย้ง ควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายทีตงัอยู่บนพืนฐานทีประจกัษ์ชดัและเป็นสากล เมือชาวยโุรปได้เดินทาง

ไปสูโ่ลกทีไมใ่ช่ตะวนัตก ไมว่า่จะเป็นพ่อค้า นกัสอนศาสนาและนกัผจญภยั บคุคลเหลา่นีจะมีความคิดติด

ตวัไปด้วยวา่ ทกุสงัคมควรจะถกูจดัองค์กรอย่างเป็นระเบียบ เหมือนรัฐทีเชือในความเป็นเจ้าของอํานาจ

อธิปไตยและยึดมนัอยู่กบัระเบียบและกฎหมาย 

 

2 การพฒันา(Development) 

 สิงทีมีความสําคญัและมีความจําเป็นพร้อมๆ ไปกับการสร้างชาติ และ รัฐ-ชาติ ก็คือการพัฒนา 

เพราะในการพฒันา นนั ผู้ทีมีบทบาทนําในเรืองการพฒันาก็คือรัฐ จึงเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ทีจะนําเอา

เรืองการพฒันาไปผกูโยงกบัอดุมการณ์ของรัฐ การพัฒนาจึงถูกทําให้เชือมโยงไปกับการสร้างชาติ และ

การทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมนัคง 

 การพฒันา (development) เป็นสิงทีถกูสร้างขนึภายหลงัสงครามโลกครังที 2 การพัฒนาจึงเป็น

ประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตร์ทีค่อนข้างใหม่แต่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การพัฒนามีการ

เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นการทําให้ประเทศทันสมยัอย่างสงัคมตะวนัตก แต่อย่างไรก็ดี ในระยะ

หลงัๆ ได้พบวา่การพฒันา นําปัญหามากมายมาสูส่งัคมของประเทศโลกทีสาม หรือประเทศด้อยพัฒนา 

                                                   

1ชยัอนนัต์ สมทุวณิช. (2533). เล่มเดิม. หน้า 78-79. 
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ไมว่า่จะเป็นความไมเ่ท่าเทียมกนัของบคุคลในสงัคม ปัญหาสิงแวดล้อม ปัญหาความยากจนทีเพิมมาก

ขนึในชนบท และทีสําคญัทําให้ประเทศโลกทีสามต้องพึงพิงตะวนัตกแทบจะทกุด้าน 

 ทําให้เกิดคําถามวา่ ทําไมรูปแบบของอารยธรรมตะวนัตกสมยัใหม่จึงสามารถกลายสภาพเป็น

แมแ่บบทีอารยธรรมอืน หรือสงัคมอืนจะต้องเจริญรอยตาม และกลายเป็นมาตรวดัทีใช้วดัสงัคมอืนหรือที

เรียกวา่ประเทศในโลกทีสามวา่มีความด้อยพฒันา ได้มีการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัประเทศโลกทีสามว่า มี

ความดอ้ยพฒันา และกดประเทศเหลา่นีให้ตําลง ด้วยการตีตราวา่ ประชากรในประเทศดงักล่าวยากจน 

อดอยาก ขาดแคลน และไร้คณุภาพคําตอบต่อปัญหาดงักล่าว ก็คือคําว่า การพฒันา นันเป็นวาทกรรม 

(discourse) ทีถกูกําหนดขนึ เพือใช้อธิบายสภาวะใดๆ ทีผู้สร้างวาทกรรมมี จินตภาพ (imagination) ต่อ

สภาวะนันๆ ถึงแม้ว่าสภาวะนันๆ จะมีลกัษณะว่างเปล่า แต่เนืองจากอํานาจของวาทกรรม ทําให้เกิด

ความเชือวา่สภาวะนนั เป็นความจริง และทําให้ประชากรในประเทศโลกทีสาม ยอมรับว่าตนเองมีความ

ด้อยพัฒนา1 จนมองข้ามคุณค่าของตนเองไป ต้องรอความช่วยเหลือจากประเทศทีพัฒนาแล้วต่อไป

 อย่างไรก็ตาม องัเดร กุนเดอร์แฟรงค์ (Andre Gunder Frank)ได้ให้ความเห็นถึงสาเหตขุอง

ความด้อยพัฒนาของประเทศในโลกทีสามว่าการทีประเทศใน แอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ได้

กลายมาเป็นประเทศด้อยพัฒนาเมือได้เข้าไปผูกพัน หรือเข้าร่วมกับระบบเศรษฐกิจโลก และเมือถูก

ปกครองโดยเจ้าอาณานิคม (Colonialists) ในรูปแบบตา่งๆ ความด้อยพฒันาทีเป็นอยู่มิใช่สภาพดงัเดิมที

ยงัมิได้รับการเปลียนแปลง หรือมิใช่เพราะขาดแคลนทุน เทคโนโลยี หรืออะไรต่างๆ ทีนักเศรษฐศาสตร์

กระแสหลักกล่าวไว้ แต่ประเด็นสําคญัอยู่ที การถ่ายเทส่วนเกิน จากประเทศด้อยพัฒนาเหล่านีไปยัง

ประเทศพัฒนาแล้วเป็นจํานวนมหาศาล โดยผ่านกลไกต่างๆ ทางด้านการค้า การลงทุน และสถาบัน

ระหว่างประเทศทังหลาย ทังทางตรงและทางอ้อม พัฒนาการเศรษฐกิจทีเป็นอยู่มีจุดหมายทีมุ่ง

ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผลประโยชน์ หรือกระบวนการสะสมทนุในประเทศพัฒนาแล้ว หรือการ

สะสมทุนในระดับโลก โดยเรียกประเทศทีพัฒนาแล้วว่าเป็น ศูนย์กลาง(center) หรือ เมืองแม่ 

(metropolis)ในฐานะทีเป็นศนูย์กลางในการควบคมุและถ่ายเทสว่นเกินทางเศรษฐกิจ และ เรียกประเทศ

                                                   

1ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร. (2543). เล่มเดิม. หน้า 57. 


นกัประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและนกัสงัคมวิทยาชาวเยอรมนั-อเมริกนั (1929-2005). 
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ด้อยพฒันาวา่ ประเทศรอบนอก (peripheral) ภายใต้ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจในลกัษณะทีเป็นแบบ

อาณานิคมแผนใหม ่(Neo-Colonial)นีทําให้ประเทศยากจนไมอ่าจพฒันาไปสูค่วามเจริญดงัทีปรากฏใน

ประเทศพฒันาแล้วได้ หากแตก่ลบันําไปสู ่ความดอ้ยพฒันา มากยิงขนึ1 

 

ลักษณะและโครงสร้างทวัไปของประเทศกําลังพฒันา2 

 ลกัษณะและโครงสร้างทัวไปของประเทศกําลังพัฒนานี อาจจําแนกได้เป็น 3 ส่วน คือ ด้าน

เศรษฐกิจ  ด้านสงัคม และการเมือง 

 1.ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกําลงัพัฒนาจะดํารงชีวิตอย่างง่ายๆ 

ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในพืนทีชนบท มักขาดแคลนอาหาร ขาดบริการด้านการศึกษา การแพทย์ การ

อนามยัและสาธารณสขุ มีอาชีพเกษตรกรรม ถือครองทีดินขนาดเล็กเพือทําการเพาะปลกู หรือเป็นผู้ เช่า

ทีดินทํากิน ไมมี่กรรมสิทธิ โดยตรง ทําให้ไมส่ามารถพฒันาทีดินให้ดีขึนได้ บางแห่งอาจมีอาชีพเลียงสตัว์ 

ส่วนชุมชนทีอยู่ตามชายทะเลจะทําการประมง มีวิถีการผลิตแบบเลียงตัวเองเพียงพอบริโภคภายใน

ครอบครัวและขายภายในท้องถินเป็นสว่นใหญ่ ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบโบราณจึงทําให้ประสิทธิภาพ

ในการผลิตตํา ทําให้รายได้ต่อหัวของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมของทังประเทศตําไปด้วย 

ประชากรสว่นใหญ่ประสบปัญหาเรืองการเงิน ต้องเป็นหนี และจํานองทรัพย์สิน รายได้ส่วนใหญ่จะใช้ไป

ในการอปุโภคและบริโภค ส่วนใหญ่มกัหมดไปกับเรืองอาหาร และสิงจําเป็นในการครองชีพ อตัราการ

ออมตําจึงมีเงินลงทนุน้อย ทําให้ขาดแคลนเงินลงทนุมีอตุสาหกรรมขนัปฐม คือการทํากสิกรรม การทําป่า

ไม้ การทําเหมืองแร่ เป็นต้น ลกัษณะของผลิตผลและผลิตภณัฑ์จะเป็นผลิตผลทางด้านเกษตรกรรม ส่วน

ใหญ่เป็นพวกธัญพืช และวตัถุดิบ  ผลิตผลด้านอาหารจําพวกโปรตีนและเนือสัตว์มีน้อย การผลิตมัก

ขนึกบัผลผลิตเพียง 2-3 ชนิด ซึงมีความเสียงตอ่ภยัธรรมชาติและภาวะผนัผวนของราคา การใช้แรงงานย 

                                                   

1ตีรณ โง้วศิริมณี, บรรณาธิการ. (2525). เศรษฐกิจไทย : การเปลียนแปลงและการพฒันา. หน้า 14-15. 
2ดํารง ฐานดี. (2537). รัฐกบัการพฒันา. หน้า 5. 
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สว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์ตํา และไมมี่ประสิทธิภาพในการผลิต มีการว่างงานแอบแฝง และการว่างงานตาม

ฤดกูาล ระบบการให้สินเชือและสิงอํานวยความสะดวกด้านการตลาดยงัไมเ่จริญ 

 2.ลักษณะทางด้านสังคม เนืองจากวิถีการผลิตเป็นแบบเลียงตวัเอง ทําให้ประชากรส่วนใหญ่

อาศยัอยู่ในชนบท ประชากรเหล่านีมีความสมัพันธ์กับแบบเครือญาติ มีความสนิทนสนมแนบแน่นกัน

ภายในหมูบ้่านเดียวกนั ดําเนินชีวิตไปตามจารีตประเพณี มีความเชือในลทัธิศาสนาอย่างฝังใจ ยากต่อ

การเปลียนแปลง แต่หมู่บ้านหรือกลุ่มหมู่บ้านในเขตใกล้เคียงกันอาจมีลกัษณะทางวฒันธรรมทีแปลก

แตกตา่งกนัออกไป จึงทําให้ในชาติเดียวกนัอาจมีชนหลายเผ่าพันธุ์อาศยัอยู่รวมกันภายใต้ระบบวิถีการ

ผลิตเดียวกนั 

 สว่นผู้ทีอาศยัอยู่ในเมืองจะมีจํานวนน้อยกว่า เป็นผู้ผกูขาดทางเศรษฐกิจ มีพลงัอํานาจในการ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีอํานาจในการต่อรองสงูในทุกๆ เรือง คนเหล่านีจึงมีอิทธิพลเหนือคนใน

ชนบท ไมว่า่ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ทําให้เกิดช่องว่างทางสงัคมระหว่างคนชนบทกับคนใน

เมือง ทังนีเพราะประชากรทีอาศยัอยู่ในเมืองมักเป็นผู้ ทีมีการศึกษามากกว่า ตรงข้ามกับประชากรใน

ชนบททีขาดโอกาสทางการศกึษา อตัราการอา่นออกเขียนได้ของประเทศทีกําลงัพฒันาจะอยู่ในเกณฑ์ตํา 

ซึงเป็นปัญหาสําคญัของประเทศ มีความเหลือมลําระหวา่งภมิูภาคมาก เป็นผลมาจากการพฒันากระจาย

ไปไมท่วัถึง ก่อให้เกิดความไมเ่สมอภาคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิต โอกาสการ

ทํางาน การศกึษา การเข้ารับบริการจากรัฐในด้านสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล ฯลฯ ผลของความ

เหลือมลําทําให้ความเป็นอยู่ และมาตรฐานการครองชีพแตกต่างกัน ความเจริญกระจุกตวัอยู่แต่ในตวั

เมืองทีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น1 

3.ลักษณะทางด้านการเมืองก่อนทีประเทศด้อยพฒันาจะได้รับเอกราชจากจกัรวรรดินิยม กลุ่ม

คนทกุชาติพนัธุ์ทีอยู่ในดินแดนทีถกูยึดครองจะรวมตวักนัเพือต่อสู้ เรียกร้องเอกราช ซึงตามลําดบัขนัของ

การพฒันาทางการเมือง เอ. เอฟ. เค. ออแกนสกี (A. F. K. Organski)2เรียกลําดบัขนันีวา่ “ระบบการเมือง

แห่งการรวมชาติขนัต้น” ทกุชาติใจขนันีจะมีลกัษณะคล้ายกัน คือ เป็นชาติด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ มี

                                                   

1สดุใจ ทลูพานิชย์กิจ. (2547). หลกัการพฒันาเศรษฐกิจ. หน้า 16. 
2เอ. เอฟ. เค. ออแกนสกี. (2516). เล่มเดิม. หน้า 4. 
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ลกัษณะก่อนการพฒันาอตุสาหกรรม ทกุชาติมีรัฐบาลทีไมมี่ประสิทธิภาพ และไมเ่ป็นประชาธิปไตย และ

ทกุชาติต้องตอ่สู้กบัปัญหาการรวมชาติต่อเมือได้รับเอกราชแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์ 2 ประเภทขึน คือ 

ประการแรก กลุ่มคนทีเข้าครอบครองอํานาจรัฐจะกีดกันและพยายามป้องกันมิให้คนกลุ่มอืนเข้ามามี

อํานาจในการปกครองรัฐ ทําให้เกิดการตอ่สู้ เพือช่วงชิงอํานาจทางการเมืองระหวา่งกลุม่ตา่งๆ ภายในชาติ

ทีเกิดใหม ่ประการทีสอง ได้แก่การสร้างชาติให้รุดหน้าโดยอาศยัลทัธิชาตินิยมเป็นเครืองมือในการรวม

พลงัเพือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา เป็นทัศนคติทีซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตสํานึกของคนในประเทศ

โลกทีสาม คือ ความรู้สกึตําต้อยในฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของบ้านเมืองของตนเมือเปรียบเทียบกบั

ประเทศทีเจริญทางอตุสาหกรรม1 

นอกไปจากนีแล้วความรู้สกึในการมีสว่นร่วมในทางการเมืองของประชาชนมีน้อย เนืองจากขาด

ความรู้ความเข้าใจ และเนืองจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึงขาดความ

สนใจทางการเมือง ขาดการรวมกลุม่เพือรักษาผลประโยชน์ของตนทงัในทางเศรษฐกิจและการเมือง 

การปกครองและการบริหารของรัฐ มีลกัษณะการรวมศนูย์อํานาจไว้ทีส่วนกลางมากกว่าการ

กระจายอํานาจไปสูภ่มิูภาค มีปัญหาเบืองต้นคือการสร้างการปกครองส่วนกลางให้มีอํานาจทัวดินแดน

และประชากรทีรวมอยู่ในพรมแดนของชาติ รัฐบาลมกัแก้ปัญหานีด้วยการใช้กําลงัทางทหารเข้าทําการ

ปราบปราม ทําให้เกิดสงครามกลางเมือง เกิดความไมม่นัคงทางการเมือง รัฐบาลต้องสญูเสียงบประมาณ

มาใช้ในการปราบปราม สู้รบกบัชนกลุม่น้อยภายในประเทศ 

 

สาเหตุของความยากจนและความด้อยพฒันา 

 สาเหตขุองความยากจนของประเทศในโลกทีสามนัน จอห์น เคนเนทกัลเบรท (John Kennent  

Galbraith) นักเศรษฐศาสตร์ชาวแคนาดาได้กล่าวถึงความยากจนของประเทศด้อยพัฒนาไว้หลาย

ประการด้วยกนัพอสรุปได้ดงันี คือ เป็นประเทศทีมีทรัพยากรจํากดัหรือไม่มีเลย มีทีดินแห้งแล้งไม่เหมาะ

ต่อการเพาะปลกู หรือเป็นประเทศทีมีทรัพยากรธรรมชาติแต่ประชากรส่วนใหญ่ทีเป็นคนจนไม่ได้รับ

                                                   

1ดํารง ฐานดี. (2537).เล่มเดิม. หน้า 10. 
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ผลประโยชน์จากสว่นแบ่งเหลา่นนัเลย คงมีแตน่ายทุนและนายทุนต่างชาติทีได้ประโยชน์จากทรัพยากร

เหล่านัน หรือเป็นประเทศทียากจน และถูกกดขีจากประเทศทีแสวงหาอาณานิคม ประเทศทีเข้ามา

ปกครองอาณานิคมอาจเข้ามาดําเนินธุรกิจต่างๆ เช่นการทําไร่ขนาดใหญ่ เป็นต้น แต่เป็นไปเพือ

ผลประโยชน์ของประเทศเมืองแม่ หาเป็นไปเพือผลประโยชน์ของชาวพืนเมืองไม่ ชาวพืนเมืองยังคง

ยากจนอยู่เช่นเดิม หรือจนยิงกวา่เดิมเพราะต้องถกูระดมใช้แรงงานเพือสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศเมือง

แม่ นอกจากนีความยากจนอาจเกิดขึนจากการขูดรีดระหว่างชนชัน ระหว่างนายทุนกับกรรมกร หรือ

ระหวา่งคนมีกบัคนจน โดยเฉพาะในระบบทนุนิยมเสรี แตค่วามจริงแล้วหาได้มีการแขง่ขนัโดยเสรีไม ่คงมี

แตก่ารผกูขาด ผู้ทีมีอํานาจผกูขาดมากก็มีอํานาจตอ่รองมาก 

 โทมสับาลอค (Thomas Balogh)1ทีปรึกษาทางเศรษฐกิจขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) เห็นว่าสาเหตขุอง

ความยากจนของประเทศกําลงัพฒันาเกิดจากสาเหตสุองประการ คือ ประการแรก ประชากรเพิมขนึอย่าง

รวดเร็ว และ ประการทีสอง เกิดจาการทําการเกษตรแบบดังเดิมทีไม่มการเปลียนแปลง ทําให้

ประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในระดบัตํา 

 ตามทฤษฎีวัฏจักรแห่งความยากจน (The Vicious Circle of Poverty) ได้อธิบายถึงการที

ประเทศไม่สามารถหลดุพ้นจากความยากจนได้ มีสาเหตมุาจากมีความยากจนเป็นพืนฐาน คือการมี

รายได้ตํา (Low Real Income) ทําให้มีความสามารถในการออมตํา (Low Saving) ซึงจะทําให้มีเงินใน

การลงทนุน้อย (Low Invesment) อนัจะทําให้ผลผลิตตํา (Low Productivity)  และนําไปสูก่ารมีรายได้ตํา

อีกเป็นวฏัจกัรเช่นนีไปเรือยๆ2 สภาพความยากจน และความแร้นแค้น ถ้าปลอ่ยให้เรือรัง และอยู่ในสภาพ

ทีเลวร้ายตอ่ไปเรือยๆ แล้ว ความไมพ่อใจและความคบัแค้นใจจะเพิมทวีมากขึน จนอาจก่อให้เกิดปัญหา

ขนึได้ เช่นการก่อการจลาจล หรือการปฏิวตัิของชาวนา เพือเรียกร้องความเป็นธรรมและเปลียนแปลงชีวิต

ความเป็นอยู่ให้ดีขึน3 การเอาชนะวฏัจักรแห่งความยากจน อาจทําได้โดย 1) ส่งเสริมให้ประชาชนออ

                                                   

1โทมสับาลอค. (2524). สาเหตแุห่งความยากจน. แปลโดย ประกอบ ทองมา. หน้า 5. 
2สดุใจ ทลูพานิชย์กิจ. (2547).เล่มเดิม. หน้า 10. 
3เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม. (2521). ชาวนากบัทีดิน: ปฏิวติัหรือปฏิรูป. หน้า 21. 
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มมากขึน เพือจะได้มีเงินไปลงทุนประกอบการ อนัจะเป็นทางเพิมผลผลิตและเพิมรายได้  2) นําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากทีสดุ  3) สง่เสริมการนําทนุจากตา่งประเทศมาลงทนุในประเทศ 

และ  4) การปฏิรูปทีดิน โดยนําทีดินทีเจ้าของมิได้ใช้ทําการเกษตรมาจดัสรรให้แก่เกษตรกร หรือรวมทีดิน

แปลงเลก็เข้าด้วยกนั เพือประหยดัการลงทนุและให้ได้ผลผลิตเพิมมากขนึ1 

 กลา่วโดยสรุปแล้ว สาเหตขุองความด้อยพัฒนาและความล้าหลงั เมือพิจารณาประเทศทีด้อย

พฒันาสว่นใหญ่แล้วจะพบลกัษณะบางประการทีคล้ายๆ กัน คือการมีความล้าหลงัในวิธีการผลิต การ

ขาดเงินทุน รายได้ของประเทศขึนอยู่กับสินค้าออกเพียง 2-3 ชนิด เศรษฐกิจของประเทศขึนอยู่กับ

การเกษตร การขาดผู้ประกอบธรุกิจ การมีการวา่งงาน และการเพิมขนึของประชากร2 

 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

 เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ คือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเร่งรัด

การเพิมขึนของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ (Gross National Product) อนัจะทําให้รายได้โดยเฉลียต่อ

บคุคลของประเทศ (Gross National Product Per Capita) สงูขึนในเวลาอนัรวดเร็ว ดดัลี เซียร์ (Dudly 

Seers) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ เชียวชาญในการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวว่าเป้าหมายของการ

พฒันาประเทศสําหรับประเทศยากจนนนัมีดงันี 

 1.รายได้ของครอบครัวต้องเพียงพอสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิงทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในเรือง

อาหาร ทีอยู่อาศยั และเสือผ้าเครืองนุ่งห่ม 

 2.การจ้างงานจะต้องมีเพียงพอสําหรับหวัหน้าครอบครัวทุกคน ทังนีเพือให้มีการกระจายรายได้

ซึงแน่ใจได้วา่เพียงพอสําหรับการยงัชีพในสิงทีจําเป็น 

 3.การศกึษาและอตัราการรู้หนงัสือจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขนึ 

                                                   

1บญุยง ทิพยโส. (2521). มหเศรษฐศาสตร์. หน้า 223. 
2อญัชล ีค้อคงคา. (ม. ป. ป.). พฒันาเศรษฐกิจ. หน้า 26. 
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 4.ประชาชนจะต้องมีโอกาสมีสว่นร่วมในการปกครองประเทศ 

 5.เอกราชของชาติจะต้องได้รับการธํารงรักษาไว้ในลกัษณะทีกลา่วได้ว่าการตดัสินใจของรัฐบาล

จะต้องเป็นอิสระจากการแทรกแซงครอบงําหรือสงัการจากรัฐบาลอืนใด 

 

ปัจจยัทมีีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจนันมีปัจจัยหลายประการทีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทําให้

สามารถบรรลเุป้าหมายทีวางไว้ได้ ปัจจยัดงักลา่วนนัได้แก่ 

 1.ทีดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ  ทีดินนันมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาก 

โดยเฉพาะในระยะเริมต้นของการพฒันา เพราะประเทศทีเริมการพฒันาสว่นมากยังมีอาชีพในการกสิกร

รม สว่นทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิงทีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต รวมถึงระบบนิเวศวิทยาและสิงแวดล้อม ซึง

ได้แก่ ทีดิน ป่าไม้ สตัว์ แร่ธาต ุนํา ตลอดจนพลงังาน แสงแดด ลม เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัย

ทีมีความสําคญัตอ่การพฒันาประเทศ หากประเทศใดมีทรัพยากรมาก ก็จะทําให้ประเทศนันมีโอกาสใน

การพัฒนาได้มาก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศจะมีทรัพยากรทีอดุมสมบูรณ์ แต่หากขาดแคลนทุน 

และเทคโนโลยีในการทีจะนําเอาทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทรัพยากรทีมีอยู่นันก็มี

ประโยชน์น้อย การขาดแคลนทุนหรือเทคโนโลยีทีจะแปรรูปทรัพยากรให้เป็นสินค้า ซึงจะเป็นการเพิม

ผลผลิตให้แก่ทรัพยากรทําให้มีราคาสงูขนึ กลบัต้องสง่ออกทรัพยากรในรูปวตัถดุิบซึงต้องขายในราคาตํา 

โอกาสในการพฒันาประเทศได้รวดเร็วย่อมทําได้ยาก ดงันนัจะเห็นได้วา่ทรัพยากรจึงไมใ่ช่ปัจจยัเดียวทีใช้

ในการพฒันาประเทศ เป็นแตเ่พียงวา่ทรัพยากรทําให้ประเทศพฒันาไปได้รวดเร็วในระยะแรก แตห่ลงัจาก

ทีประเทศพฒันาไปแล้ว ความสําคญัของทรัพยากรจะลดลงไป แตไ่ปเพิมความสําคญัทีทนุและเทคโนโลยี

แทน 
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ดบับลิว. ดบับลิว. รอสโทว์ (Walt Whitman Rostow)1นกัประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจชาวอเมริกัน ได้

กลา่วถึงลําดบัขนัของความเจริญทางเศรษฐกิจไว้ว่า ประเทศทีมีสภาพทางเศรษฐกิจในช่วงเตรียมการ

ก่อนทีจะเข้าสูข่นัก้าวกระโดด (take-off) ได้นนั ประเทศนนัจะต้องมีการเพิมขนึของผลผลิตทางการเกษตร

เสียก่อน ทงันีจะเห็นได้วา่ประเทศทีได้เปรียบในด้านทรัพยากรธรรมชาติย่อมมีโอกาสพฒันาไปถึงขนัก้าว

กระโดดได้ง่ายกวา่ประเทศทีเสียเปรียบในเรืองทรัพยากร 

2.การสะสมทุน นกัเศรษฐศาสตร์จํานวนไมน้่อยเน้นถึงความสําคญัของการสะสมทนุทีมีต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น  รอสโทว์ (W. W. Rostow) ชีให้เห็นว่าการลงทุนในอตัราทีสงูเกินกว่าร้อยละ 10 

ของรายได้ประชาชาติ (National Income) เป็นเงือนไขอันจําเป็นของลําดบัขันของความเจริญทาง

เศรษฐกิจขนัทะยานขึน (take-off) ของระบบเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ เลวิส (W. A. Lewis)ก็เห็น

เช่นเดียวกนัวา่ หวัใจสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจก็คือการเพิมขนึอย่างรวดเร็วของการสะสมทนุ 

ประเทศกําลงัพฒันาทงัหลายตา่งก็ได้ใช้จ่ายเงินตราตา่งประเทศจํานวนไมน้่อยในแตล่ะปีเพือซือ

สินค้าทุน (Capital Goods) จากต่างประเทศเพือนํามาใช้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมต่างๆ ทดแทนการ

นําเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ2 

การลงทุนเป็นปัจจัยสําคญัทีทําให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยังยืน 

เนืองจากการลงทุนทีดี ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการในอนาคต ทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศเพิมขึนได้ แม้ว่าจะมีความผันแปรมากทีสุด มีเสถียรภาพน้อยทีสุด แต่มีบทบาทต่อ

เศรษฐกิจของประเทศมากทีสุด มากกว่าการบริโภคทีถึงแม้ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ คือไม่ค่อย

เปลียนแปลงมากนกั แตก่็ไมก่่อให้เกิดการผลิตขนึ3 

                                                   

1W. W. Rostow. (1967). The Stages of Economic Growth. p. 21-22. 


นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ ได้รับรางวลัโนเบล ในปี 1979 

2อญัชล ีค้อคงคา. (ม. ป. ป.).เล่มเดิม. หน้า 14. 
3ภาวินี วิโนทัย. (2547). ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย. หน้า 2. 
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ทุนอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ได้แก่

เครืองมือ เครืองจกัร โรงงาน วตัถดุิบ อปุกรณ์  ทีดิน สินค้าคงคลงั เป็นต้น และทนุทางคณุภาพ (Quantity 

Capital) ทนุประเภทนีจะมีความหมายรวมถึง สิงอํานวยความสะดวกตา่งๆ ทีเป็นปัจจยัพืนฐาน หรือช่วย

เพิมประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ ไฟฟ้า ถนน ทางรถไฟ เขือน รวมทังการศึกษา ความรู้ ความชํานาญ 

เป็นต้น 

การลงทุนภาครัฐ จัดเป็นรายจ่ายของรัฐบาลอย่างหนึง (Government Expenditure) โดย

รายจ่ายภาครัฐแบ่งเป็นรายจ่ายเพือการบริโภค (Government Consumption) และรายจ่ายเพือการ

ลงทุน  ถือเป็นการใช้จ่ายตามงบประมาณแผ่นดินโดยใช้เกณฑ์ทําให้สวัสดิการสงัคมสูงสดุ (Social 

Welfare)  

รายจ่ายในการลงทุนของรัฐบาล ยังเป็นส่วนหนึงในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการลงทนุในโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) เพือใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่นสาขาขนส่ง 

สาขาสาธารณปูการ สาขาพลงังาน เป็นต้น 

การทีรัฐบาลต้องมีการใช้จ่ายลงทนุเนืองจากโครงการบางประเภทหรือในการผลิตสินค้าบางชนิด 

ทีเรียกวา่ สินค้าสาธารณะ (Public goods) เอกชนไมส่ามารถลงทนุเองได้ เพราะอาจขาดทุน ต้องใช้เงิน

ลงทนุสงู อาจก่อให้เกิดการผกูขาดโดยเอกชน หรือไมส่ามารถได้รับผลตอบแทนการลงทุนของตนได้ตาม

กลไกตลาด เนืองจากสว่นใหญ่ลกัษณะของสินค้าสาธารณะนนัมกัเป็นการลงทุนทางสงัคม รัฐจึงจําต้อง

เข้ามามีบทบาทในการลงทนุหรือทําหน้าทีเป็นผู้จดัหาสินค้าประเภทนี ตวัอย่างเช่น การสร้างเขือน ถนน 

รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ประปา ไฟฟ้า การศกึษา สาธารณสขุ และการป้องกนัประเทศ เป็นต้น1 

ความสําคญัของการลงทุนประเภทโครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) นี  อลัเบิร์ต เฮริชแมน 

(Albert Otto Hirschman) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนั ยอมรับวา่เป็นสิงจําเป็น การละเลยต่อการสร้าง

ทนุประเภทนี อาจทําให้ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก แต่ เฮริชแมน ก็เห็นว่าประเทศด้อย

พฒันามกัจะใช้เงินงบประมาณในการลงทนุประเภทนีมากเกินความจําเป็น เมือคํานวณถึงผลประโยชน์ที

                                                   

1ภาวินี วิโนทยั. (2547). เล่มเดิม. หน้า 3. 
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จะได้รับจริงๆ กบัทนุทีต้องเสียไป รวมทงั “ต้นทนุเสียโอกาส” (opportunity cost)การลงทุนประเภทนีจึง

เป็นการสินเปลืองมาก และเป็นเหตผุลสําคญัทีทําให้เกิดเงินเฟ้อในประเทศด้อยพฒันา เฮริชแมน เสนอให้

ประเทศด้อยพฒันาลงทนุในทนุประเภทโครงสร้างพืนฐานเท่าทีมีความจําเป็น แล้วเอาทรัพยากรไปลงทุน

ในกิจการทีเพิมผลผลิตโดยตรงให้มากขนึ1 

3.ผู้ประกอบการ (entrepreneur)ผู้ประกอบการมีบทบาทตอ่การพฒันาเศรษฐกิจดงันี 

บทบาทด้านการผลิต ผู้ประกอบการเป็นผู้วางแผนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การใช้ทีดิน 

แรงงาน ทนุ ผลิตสินค้าชนิดตา่งๆ การตดัสินใจในการเลือกทีจะผลิตสินค้าอะไร จํานวนเท่าใด ตลอดจน

จะใช้กรรมวิธีในการผลิตอย่างไรเพือให้เสียต้นทนุตําทีสดุ ได้ผลผลิตจํานวนมากทีสดุ เมือผลิตสินค้าออก

มาแล้ว จะกระจายสินค้าและบริการอย่างไรเพือให้สินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยไม่ทําให้ราคาสงูเกินไป และ

สามารถขายแขง่ขนัในตลาดได้ การตดัสินใจในการผลิตสินค้าและบริการมีผลกระทบโดยตรงกับรายได้

ของผู้ประกอบการ 

บทบาทในด้านการลงทุน ผู้ประกอบการจะทําการลงทุนเมือเห็นช่องทางทีจะทํากําไรได้จาก

การประกอบการ การลดและการขยายการลงทุนมาจากการตดัสินใจของผู้ประกอบการ การตัดสินใจ

ลงทนุในธรุกิจตา่งๆ มีความสําคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการส่งเสริมการจ้างงานใน

ประเทศ ธุรกิจทีผลิตทดแทนการนําเข้า ธุรกิจเพือการส่งออก ฯลฯ ซึงมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจภายใน

เข้มแขง็และสามารถทําเงินตราให้แก่ประเทศได้ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ ตางกนัข้ามหากผู้ประกอบการไมม่นัใจในการลงทนุ ก็อาจจะชะลอการลงทนุหรือเปลียนไป

ลงทนุในสาขาอืน 

                                                   


ต้นทนุเสยีโอกาส (opportunity cost) เป็นต้นทนุสงูสดุทีผู้ประกอบการจะต้องจ่ายแก่ปัจจัยการผลิต เนืองจากปัจจัยใน

การผลิตเมือใช้ในทีหนึงแล้ว จะนําไปใช้ในทีอืนไม่ได้ในเวลาเดียวกัน เช่นแรงงาน เป็นต้น โดยปกติแรงงานย่อมจะ

แสวงหาโรงงานทีจ่ายค่าจ้างสงูสดุเพือมิให้เสยีโอกาส (โปรดด ูวารี พงษ์เวช. (2522). พจนานกุรมองักฤษ-ไทย ว่าดว้ย  

เศรษฐศาสตร์ การธนาคาร และธุรกิจ. หน้า 371.) 
1อญัชล ีค้อคงคา. (ม. ป. ป.). เล่มเดิม. หน้า26. 
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บทบาทในการแสวงหาเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้ในการผลิต เพือทีจะทําให้สามารถลดต้นทุน

ในการผลิต สามารถผลิตได้มากขนึ มีประสิทธิภาพมากขนึ ผู้ประกอบการมีสว่นในการกระตุ้นให้เกิดการ

เปลียนแปลงเทคโนโลยี และมีความสําคญัต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ธุรกิจใดทีมีผู้ประกอบการเป็นผู้

แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ตลอดเวลา เพือพัฒนาระบบการผลิต การตลาด ธุรกิจนันๆ จะมีการพัฒนาไปได้

ไกล และมีสว่นในการครอบครองตลาดได้มากกวา่ธรุกิจทีผู้ประกอบการเป็นคนเฉือยชา ไม่กระตือรือร้น

ตอ่วิชาการและเทคโนโลยีซึงเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา1 

ผู้ประกอบการทีมีความคิดริเริม จะนําเอาวิธีการใหม่ๆ  มาใช้ในการดําเนินงานของตน ในสงัคมที

กําลงัเปลียนแปลงนนั ความสําเร็จของการพฒันาจึงขนึอยู่กบัการมีผู้ประกอบการจํานวนมากพอ ปัญหา

สําคัญ คือบรรยากาศทางการเมืองและสังคมช่วยส่งเสริมให้มีอิสระในการดําเนินงานเพียงใด ถ้า

บรรยากาศทางการเมืองและสงัคมเอือตอ่การดําเนินงานก็จะทําให้การพฒันาดําเนินไปอย่างราบรืนและ

เกิดความก้าวหน้ามากขนึ 

4.ความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีความสําคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประเทศมาก เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ  ทีใช้ในการผลิตและการบริการ สามารถเพิมผลผลิตให้แก่ปัจจัยการ

ผลิต และทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานสงูขนึ นอกจากนนัความรู้ทางเทคโนโลยียังช่วย

ให้สามารถใช้วตัถดุิบและทรัพยากรทีสมยัก่อนไม่สามารถนํามาใช้ได้ นําเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจได้ เช่น การใช้แร่ธาตยุเูรเนียมเป็นปัจจยัในการผลิตพลงังานปรมาณ ูเป็นต้น 

เมือกล่าวถึงความรู้ทางเทคโนโลยีทางการผลิตแล้ว ความรู้ทางวิชาการอาจจะแบ่งออกเป็น 3 

ชนิดด้วยกัน กล่าวคือ ความรู้ทางเทคโนโลยีทีเกียวกับการผลิตแบบประหยัดปัจจัยประเภททุนและ

แรงงานในสดัส่วนเท่าๆ กัน (Neutral Technological Innovation)  ความรู้ทางเทคโนโลยีทีเกียวกัยการ

ผลิตแบบประหยดัปัจจยัทนุมากกว่าแรงงาน (Capital-Saving Technology) และความรู้ทางเทคโนโลยี

เกียวกบัการผลิตทีประหยัดแรงงานมากกว่าปัจจัยประเภททุน (Labor-Saving Technology) เนืองจาก

เทคนิคทีใช้ในโครงการการลงทุนมีจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีการเลือกเทคนิคทีใช้แรงงานมากเมือ

                                                   

1สดุใจ ทลูพานิชย์กิจ. (2547). เล่มเดิม. หน้า 44-45. 
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เปรียบเทียบกบัปัจจยัชนิดอืนมกัจะเพิมผลผลิตระยะสนั ช่วยแก้ไขปัญหาการวา่งงาน ปัญหาเงินเฟ้อ และ

ปัญหาการชําระเงินขาดดลุ แตใ่ห้ผลผลิตทีเหลือ (Surplus) สําหรับการลงทนุน้อย สว่นเทคนิคทีใช้ปัจจัย

ประเภททนุมากสามารถให้ผลผลิตทีเหลือสําหรับการลงทนุมากแตไ่มช่่วยในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

การเพิมผลผลิตในระยะสนั ปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาดลุการชําระเงินระหวา่งประเทศ1 

 

แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจ 

มีแนวความคิดในการพฒันาทีแตกตา่งกนัอยู่หลายแนว ทีสําคญั คือ แนวคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์ 

และแนวคิดของกลุม่ทฤษฎีพึงพา ซึงทงัสองกลุม่มีความเห็นทีคล้ายกนัวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศที

พฒันาแล้วกบัประเทศทีด้อยพฒันา เป็นความสมัพนัธ์ทางอํานาจทีไมเ่ท่าเทียมกนั ประเทศทีพัฒนาแล้ว

มีอํานาจครอบงําและเอารัดเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึง การพัฒนาจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลง

โครงสร้างของความสมัพนัธ์ของกระบวนการพัฒนาทีเป็นอยู่เดิม และจะต้องมุ่งไปทีกลยุทธการพัฒนา

แบบพึงตนเองหรือเน้นผลประโยชน์ของประเทศตนเป็นหลกั (Self-reliant development  หรือ  auto-

centric development)     

ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มก็คือ กลุ่มมาร์กซิสต์จะเน้นความสําคญัของโครงสร้างชนชัน

ภายใน (internal class structure)  ว่าเป็นตวัการหลกัทีควบคมุส่วนเกินทางเศรษฐกิจ อนัเป็นปัจจัยที

กําหนดอํานาจและการควบคมุวิถีทางหรือลกัษณะทีแท้จริงของกระบวนการพัฒนา ส่วนทฤษฎีพึงพาจะ

สนใจทีการเชือมสมัพนัธ์ ระหวา่งโครงสร้างชนชันภายในกับการพึงพาเศรษฐกิจภายนอก แต่กลุ่มมาร์ก

ซิสต์มักมีความโน้มเอียงไปในทางให้มีการปฏิวตัิสงัคมเพือเปิดโอกาสให้ชนชันแรงงาน กรรมกร และ

ชาวนา  สว่นกลุม่ทฤษฎีพึงพา มกัโน้มเอียงทีจะให้มีการยกเลิกการพึงพาเศรษฐกิจจากภายนอก เพือให้

ประชาชาติหรือรัฐสามารถเข้าควบคมุการพฒันาได้ด้วยตนเอง2 

                                                   

1ไพรัช กฤษณมิษ. (2525). พฒันาเศรษฐกิจเบืองตน้. หน้า 89. 
2ตีรณ โง้วศิริมณี, บรรณาธิการ. (2525).เล่มเดิม.หน้า 14-15. 
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ในประเทศทียากจน นัน ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและสถาบันมีบทบาท และอิทธิพลต่อ

กระบวนการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม เป็นอย่างมาก อย่างเช่นโครงสร้างการถือครองทีดิน ซึง

กระจกุอยู่ในมือคนสว่นน้อย โครงสร้างการควบคมุสินทรัพย์ทางการเงินของประเทศ และโครงสร้างการ

กระจายสินเชือ เป็นต้น ซึงเศรษฐศาสตร์แนวกระแสหลกัละเลย ทงัๆ ที ปัจจยัเหลา่นี เป็นตวัแปรทีช่วยปก

ปักรักษาโครงสร้างอํานาจ (power structure) อนัไม่เท่าเทียมกันให้ดํารงอยู่ต่อไป กระบวนการพัฒนา

ตลอดระยะเวลาทีผา่นมาสร้างผลประโยชน์มหาศาลแก่ผู้ มีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นสําคญั 

โดยทีประชาชนส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว ดังนันในแง่กลยุทธการพัฒนาแล้ว นัก

เศรษฐศาสตร์กลุม่นีจึงเสนอให้มีการปฏิรูปทางโครงสร้างและสถาบันให้มีการกระจายผลประโยชน์จาก

การพฒันาไปสูมื่อของประชาชนสว่นใหญ่ให้กว้างขวางยิงขนึ1 

แนวความคิดของ ดบับลิว. ดบับลิว. รอสโทว์ (Walt Whitman Rostow)  ได้เสนอแนวความคิดว่า

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการทีเป็นไปตามลําดบัขนัตอน ซึงทุกประเทศจะต้องผ่าน

ขนัตอนเหลา่นีตามลําดบัในช่วงเวลาใดเวลาหนึง ประเทศแตล่ะประเทศจะอยู่ทีขนัตอนใดขนัตอนหนึงใน

กระบวนการเจริญเติบโต 

ขนัตอนการเจริญเติบโต (Stages of Growth)  ของรอสโทว์มี 5ขนัตอนดงัตอ่ไปนี 

ขนัตอนที 1 เป็นขันของสังคมโบราณหรือสังคมแบบดังเดิม (Traditional Society) ซึงเป็น

สงัคมทีล้าหลงั รูปแบบการผลิต ความเป็นอยู่ และองค์การตา่งๆ ในสงัคมถูกกําหนดโดยขนบธรรมเนียม 

ประเพณีเก่าๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่แบบง่ายๆ ไม่

กระตือรือร้น และไมเ่ห็นความสําคญัของการเปลียนแปลง 

ขนัตอนที 2 ขันเตรียมการเพือทะยานขนึ (Pre-Conditions for Take-Off)เป็นขนัทีสงัคมเริม

มีการเปลียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรืองทัศนคติต่างๆ เริมมีการประดิษฐ์คิดค้นหรือนําเอา

เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ประโยชน์มีการออมและการลงทนุสงูขนึเริมมีการพัฒนาแรงงานและการลงทุนใน

โครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจเพือรองรับการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ 

                                                   

1แหล่งเดิม. หน้า 20. 
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ขันที 3 ขันทะยานขึน (Take-Off)เป็นขนัทีระบบเศรษฐกิจมีการสะสมทุนในอัตราทีสงูมาก 

(เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ประชาชาติ) ระบบเศรษฐกิจเปลียนจากการมีอตัราการเจริญเติบโตที

คอ่นข้างตําไปสู่การเจริญเติบโตสงูขึน ปฏิสมัพันธ์ทางโครงสร้างระหว่างภาคเศรษฐกิจนํากับส่วนอืนๆ 

ของระบบ ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่รายได้ในภาคเศรษฐกิจนําค่อนข้างสงู การเพิมขึนของรายได้ จะ

ทําให้ตลาดขยบัตวัในสดัสว่นทีสงูกวา่ขนาดของรายได้ทีเพิมขนึในระบบเศรษฐกิจ เกิดเป็นปฏิสมัพนัธ์กนั

ในระบบเศรษฐกิจทําให้เกิดความเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจสงูขึนอย่างถาวรในขนัตอนนีจะมีการ

เปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทัศนคติต่างๆ ไปในทิศทางทีเกือหนุนต่อการ

ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ  ขันการทะยานขึนจึงเป็นขันทีสําคัญทีชีให้เห็นถึงการก้าวสู่ระดับการ

เจริญเติบโตทีสงู ซึงรอสโทว์กล่าวว่าช่วงของการทะยานขึนนีจะกินเวลาประมาณ 20-30 ปี  หลายๆ 

ประเทศได้ผา่นขนัตอนนีไปแล้ว ในช่วงปฏิวตัิอตุสาหกรรม 

ขันที 4 สังคมขันเจริญ (Drive to Marurity)เป็นขนัทีระบบเศรษฐกิจขยายช่วงของการผลิต

ออกไปอย่างมากมายมีการขยายการใช้เทคโนโลยีไปสู่สาขาต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ทําให้ระบบ

เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตทีเพิมขนึอย่างรวดเร็ว ช่วงนีใช้ระยะเวลาประมาณ 40-50 ปี 

ขันที 5 ขันอุดมโภคา (High Mass Consumption)เป็นขันทีระบบเศรษฐกิจ มีความอุดม

สมบรูณ์เพราะผลผลิตเพิมอย่างมากมาย สิงจําเป็นพืนฐานสําหรับประชาชนได้รับการตอบสนองจนไม่

เป็นปัญหาอีกตอ่ไป ประชาชนมีสวสัดิการและมีคณุภาพชีวิตทีดี1 

 

ทฤษฏีภาวะทนัสมัย ( Modernization Theory) 

 ลกัษณะทีสําคญัของสงัคมทีเปลียนแปลงไปสูค่วามทนัสมยัประกอบด้วย : 

1. การเปลียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสงัคม

จารีต ไปสูก่ารดํารงชีวิตทีอาศยัความรู้และเทคโนโลยีระดบัสงู มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขนึ 

                                                   

1สดุใจ ทลูพานิชย์กิจ. (2547). เล่มเดิม. หน้า 74-75. 
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2. เปลียนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบยังชีพ หรือการทําการเกษตรในทีดินแปลง

เล็กเพือบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขนาดใหญ่เพือขาย มีการจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวหรือ

ชมุชนแทนการใช้แรงงานในครอบครัว 

3. มีระบบอตุสาหกรรมในโรงงานและการใช้เครืองจกัรกลเพิมมากขนึ  

4. วิถีชีวิตของคนเปลียนแปลงจากความสมัพนัธ์แบบไมเ่ป็นทางการเป็นแบบเป็นทางการ 

5. เกิดเมืองเพิมขนึและมีการขยายตวัของสงัคมเมือง 

6. มีการสร้างโครงสร้างพืนฐาน เช่น ถนน สาธารณปูโภค โรงเรียน โรงพยาบาล 

7. เกิดชนชนักลางและผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพิมขนึ 

8. มีการเปลียนแปลงระบบความเชือของคนจากอํานาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัวและชมุชนนิยม 

เป็นความคิดเชิงเหตผุล ปัจเจกชนนิยมและวตัถนิุยม 

9. โครงสร้างของครอบครัวเปลียนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดียว 

10. สถาบนัทางสงัคมตา่งๆมีความสลบัซบัซ้อนเพิมมากขนึ 

11. การจดัระเบียบทางสงัคมใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากขนึแทนที

บรรทดัฐานและวิถีประชาทีใช้กนัในสงัคมจารีต1 

แนวคิดทฤษฎีภาวะทนัสมยัแบ่งสงัคมออกเป็นสองรูปแบบ กลา่วคือ สงัคมประเพณีทีด้อยพฒันา

กับสังคมทัน สมัย ทีพัฒน าแล้ว  ดังนัน ก ารพัฒน าจึ ง เ ป็น ก ระบวน ก ารสร้างความทัน สมัย 

(Modernization)เป็นการเปลียนแปลงในลักษณะทางเดียว และเปลียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพือให้

ระบบตา่งๆในสงัคมมีโอกาสได้ปรับตวัไปพร้อมกบัการรักษาสมดลุยภาพ (equilibrium ) และความมนัคง 

(stability)ของสงัคมซึงรูปจําลองของการพัฒนา (Development Models) ก็คือรูปแบบของสงัคมเมืองที

                                                   

1พชัรินทร์สริสนุทร. (2547) .แนวคิดและทฤษฎีดา้นการพฒันาสงัคม.หน้า 92. 
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ทันสมัย และพุ่งประเด็นไปทีเป้าหมายแรกของการพัฒนานันคือ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ( 

Development equates economic growth) โดยใช้ดชันีชีวดัทีสําคญัของการพัฒนา (Development 

Indicators ) นันก็คือ รายได้ประชาชาตินันเอง สงัคมมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ เฉพาะการ

เปลียนแปลงทีดีขึน (Change for the better ) เท่านันจึงจะเรียกว่า การพัฒนา ซึงต้องเกิดมาจากการ

วางแผน และการกําหนดทิศทางการเปลียนทีพึงประสงค์ และต้องสอดคล้องกับค่านิยมของสงัคมด้วย 

การพฒันาเศรษฐกิจจะเกิดขนึได้ต้องอาศยั กระบวนการสร้างความทันสมยั (Modernization Process) 

โดยมุง่สร้างการเปลียนแปลงให้เกิดขนึสองระดบั คือระดบัสงัคมและระดบับคุคล 

การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยนัน อาจกล่าวได้ว่ามีทังข้อดีและข้อเสีย ประเทศด้อยพัฒนา

ทังหลายทีได้รับอิทธิพลจากการแผ่ขยายอํานาจของประเทศตะวนัตก เกิดการเปลียนแปลงจากสงัคม

เกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม มีการพฒันาโครงสร้างพืนฐานอย่างรวดเร็ว เช่นถนน สาธารณูปโภค

ตา่งๆ โรงพยาบาล และโรงเรียน การเปลียนแปลงทีเกิดขนึอย่างรวดเร็วนีไมส่อดคล้องกบัขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของท้องถิน ปัญหาทีตามมาคือความเ สือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือยและไมเ่ห็นคณุค่า การเกิดมลภาวะ ปัญหา

ทางเศรษฐกิจและปัญหาสงัคมตา่งๆอีกมากมาย 

โดยสรุป กระบวนการสร้างความทันสมยั (Modernization Process) มีลกัษณะดงัต่อไปนี (ชนิตา รักษ์

พลเมือง : 2545 ) 

1. เป็นกระบวนการเปลียนแปลงเชิงปฏิรูป (Revolutionary Process) ของวิวฒันาการทางสงัคม 

2. เป็นกระบวนการทีสลบัซบัซ้อน (Complex Process) 

3. เป็นกระบวนการทีเป็นระบบ (Systemic Process) 

4. เป็นกระบวนการในระดบัโลก (Global Process) 

5. เป็นกระบวนการทีใช้เวลายาวนาน (Lengthy Process) 

6. เป็นกระบวนการทีมีขนัตอน (Phased Process) 

7. เป็นกระบวนการสร้างความเป็นเอกพนัธ์ (Homogenizing Process) 

8. เป็นกระบวนการทีไมย้่อนกลบั (Irreversible Process) 
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9. เป็นกระบวนการก้าวหน้า (Progressive Process)1 

 

ทฤษฏีการพฒันาเศรษฐกิจกับการค้าระหว่างประเทศ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการเปลียนแปลง

โครงสร้างการผลิตทีมุ่งเน้นการค้าระหว่างประเทศ มีสองแนวคิดหลกั คือ การพัฒนาทีเน้นการส่งออก 

และการพฒันาทีเน้นการทดแทนการนําเข้า 

 ทฤษฏีการพัฒนาโดยเน้นหนักการส่งออก (export - led growth)โดยเชือว่าการค้าระหว่าง

ประเทศเป็นการสร้างตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึน ซึงมีส่วนให้มีการนําทรัพยากรมาใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทําให้ผลผลิตและรายได้ประชาชาติเพิมขึนในทีสดุ นอกจากนีการส่งออกมีส่วนทําให้เกิด

การพฒันาเทคโนโลยี และมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศ อนัเป็นผลดีต่อดลุการชําระเงินของ

ประเทศ 

 ทฤษฏีการพัฒนาทีเน้นการทดแทนการนําเข้า (import – substitutiongrowth)มีแนวคิดว่า

ประเทศกําลงัพฒันาและประเทศด้อยพฒันาควรส่งเสริมอตุสาหกรรมทีมีตลาดกว้างอยู่แล้วในประเทศ 

โดยรัฐบาลต้องกีดกนัการนําเข้าสินค้าประเภทเดียวกันทีผลิตในประเทศด้วยการใช้นโยบายต่างๆ อาทิ 

การกําหนดอตัราภาษีศลุกากรนําเข้าในระดบัสงู การกําหนดโควต้าการใช้อตัราการแลกเปลียนหลาย

อตัรา เป็นต้น ทงันีเพือทําให้เกิดการพัฒนาอตุสาหกรรมในประเทศ ซึงมีส่วนให้เกิดการลงทุน การจ้าง

งาน อนันําไปสูก่ารเพิมขนึของรายได้และผลผลิตในประเทศในทีสดุ 

 

                                                   

1สทุิพย์พร โชติรัตนศกัดิ. (2555).  ทฤษฏีภาวะทนัสมยั ( Modernization Theory)กับแนวคิดเรืองภูมิปัญญาท้องถิน ( 

Local Wisdom Approach). หน้า 3/7.  (อ้างอิงจาก ชนิตา รักษ์พลเมือง. 2545. แนวคิดและทฤษฎีการพฒันา: 

กระบวนทศัน์ทีเปลียนแปลง. เอกสารประกอบโครงการพัฒนาผู้นําด้านนโยบายการศึกษาและการพัฒนาของอัครสงัฆ

มณฑลกรุงเทพ จดัโดยภาควิชาสารัตถศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สงิหาคม) (online). 
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3.  การพฒันาประเทศและการพฒันาเศรษฐกิจพม่า 

สภาพเศรษฐกิจพม่าโดยทวัๆ ไป 

พมา่เป็นประเทศกสิกรรม การเพาะปลกูส่วนใหญ่ต้องอาศยัความอดุมสมบูรณ์ของผืนดินและ

ภมิูอากาศ พืนทีสว่นใหญ่ของประเทศตงัอยู่ในเขตร้อน พืชทีเพาะปลกูจึงเป็นพืชทีเติบโตได้ดีในเขตร้อน 

แตเ่นืองจากสภาพของพมา่มีความหลากหลาย ทงัสภาพภมิูประเทศ และภมิูอากาศ ดงันนัพืชทีเพาะปลกู

จึงมีความหลากหลายตามไปด้วย1  พืนทีของพมา่ทงัหมดมีอยู่ประมาณ 261,610 ตารางไมล์ (ประมาณ  

676,578 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตงัแตเ่หนือสดุของประเทศทีรัฐคะฉินจดใต้สดุทีพรมแดนตะนาวศรี

ประมาณ 2,090 กิโลเมตร สว่นทีกว้างทีสดุจากตะวนัออกในเขตรัฐฉานถึงตะวนัตกในรัฐชินยาวประมาณ 

1,120 กิโลเมตร 

 ประเทศพม่าแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ พม่าตอนบน (Upper Burma) อยู่ภายใต้ปกครองของ

กษัตริย์พมา่ และพมา่ตอนลา่ง (Lower Burma) อยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ เป็นการแบ่งเมือพม่า

แพ้สงคราม ระหวา่งองักฤษ-พม่า ครังที 2 ค.ศ. 1852 โดยองักฤษได้ยึดดินแดนพม่าตอนล่างไว้ทังหมด 

จากเดิม ทีองักฤษได้ยึดดินแดนพม่าทีอยู่ติดชายฝังทะเลสองมณฑลใหญ่ คือมณฑลอาระกันหรือยะไข ่

และมณฑลตะนาวศรี เมือพมา่แพ้สงคราม ระหวา่งองักฤษ-พมา่ ครังที 1 ค.ศ. 1826 ตามสนธิสญัญายัน

ดาโบ (The Treaty of Yandabo) ทีพมา่ได้ทําสญัญายอมแพ้ตอ่องักฤษ เมือ 24 กมุภาพนัธ์  18262  ยอม

ยกดินแดนดงักลา่วให้แก่องักฤษ และผลจากสงครามครังที 2 องักฤษได้ยึดเมืองพะสิม มณฑลพะโค หรือ

หงสาวดี และดินแดนลุม่แม่นําอิรวดีทังหมด รวมทังเมืองย่างกุ้ ง และเมาะตะมะ ซึงเป็นเมืองท่าชายฝัง

ทะเล สว่นทางตอนเหนือ ได้ยึดเมืองแปรจนไปจรดเมืองมเยเด (Myede) ดงันนัมณฑลพะโคจึงถกูรวมกับ

ยะไขแ่ละตะนาวศรีและมีฐานะเป็นมณฑลขององักฤษในพม่า (Province of British Burma) อยู่ภายใต้

                                                   

1J. S. Furnival. (1957). An Introduction to the Political Economy of Burma. p. 7. 
2ดี. จี. อี. ฮอลล์. (2549). ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เล่ม 2.แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคน

อืนๆ. หน้า 566 
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บังคบับัญชาของข้าหลวงใหญ่ (Chief Commissioner) ทีย่างกุ้ ง1  ดงันันด้วยเหตผุลดงักล่าว อาระกัน

หรือยะไขจ่ึงจดัอยู่ในเขตพมา่ตอนลา่ง 

ภูมิอากาศของพม่าส่วนใหญ่ขึนอยู่กับสภาพทางกายภาพของประเทศ ทางตอนเหนือของ

ประเทศเตม็ไปด้วยภเูขาทีสลบัซบัซ้อน มีเทือกเขาทีสําคญัอยู่ 3 แนวทีทอดยาวลงมาทางใต้ คือเทือกเขา

อาระกนั ซึงอยู่ทางฝังตะวนัตก เป็นเทือกเขาทีตดัมณฑลอาระกนัหรือยะไขอ่อกจากเขตพมา่แท้ มีช่องเขา

ตองอพั (Taungup Pass) และช่องเขาแอน (Ann Pass) เป็นช่องทางผ่านเข้าสู่พม่าภาคกลาง แต่สภาพ

ถนนทรุดโทรมมากในสมยัทีญีปุ่ นยึดครอง จึงแทบจะทําให้เขตอาระกนัถกูตดัออกไปจากพมา่สว่นทีเหลือ 

 ในเขตอาระกนั (ArakanYoma)  เป็นพืนทีแคบๆ จะมีกระแสนําไหลอยู่มาก ถึง 120 สาย ทีไหล

จากอคัยับ (Akyab) เมืองหลวงของอาระกันไปยังเมืองจิตตะกอง (Chittagong) ของบังคลาเทศ ในฤดู

มรสมุจะมีฝนตกประมาณ 150 ถึง 200 นิว ในขณะทีด้านตะวนัออกของเทือกเขาจะมีฝนตกน้อย แม่นํา

ใหญ่ๆ จะก่อให้เกิดทีราบทีอดุมสมบรูณ์ มีการปลกูข้าวอย่างมาก จึงมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น 

ในปี 1941 อคัยบัมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 147 คนต่อตารางไมล์ ประมาณร้อยละ 25 ของพืนทีจะ

ทําการเพาะปลกู ซึงสว่นใหญ่จะปลกูข้าว2 

แนวเทือกเขาทีสองคือ เทือกเขาพะโค (Pegu Yoma) ทอดตรงเกือบตลอดตอนใต้    ระหว่าง

แมนํ่าอิระวดี และแมนํ่าสะโตง และแนวเทือกเขาทีสาม คือเทือกเขาฉานทางตะวนัออกหรือทีราบสงูฉาน 

ทีเป็นเส้นกันพรมแดนระหว่างพม่า จีน และไทย เทือกเขาตอนเหนือจะปกคลมุด้วยเป็นป่าไม้ผลดัใบ 

(Evergreen forests)  เทือกเขาเหลา่นีจะก่อให้เกิดฝนตก โดยฝนสว่นใหญ่จะตกชกุในฤดมูรสมุตะวนัตก

เฉียงใต้ เมฆจะพดัจากทางตอนใต้ และกลายเป็นฝนตกในดินดอนสามเหลียมแม่นําอิระวดี ฝนจะตกชุก

ในเขตพรมแดนของพมา่ ฝนสว่นใหญ่จะตกก่อนทีเมฆจะพดัไปถึงตอนกลางของประเทศ ทําให้ตอนกลาง

ของประเทศแทบจะไมมี่ฝนหรือมีฝนตกน้อยมากทีเรียกกนัวา่เป็นเขตแห้งแล้ง (Dry Zone)3ในจังหวดัปา

                                                   

1John Bastin; & Harry J. Benda. (1968). A History of Modern Southeast Asia: Colonialism, Nationalism, and 

Decolonization. p.41. 
2J. Russell Andrus. (1956). Burmese Economic Life.p. 3. 
3J. S. Furnival. (1957). op. cit. 
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ก๊อกก ุ(Pakokku)มีฝนตกเพียง 23.91 นิว ถึง 38.02 นิวในจังหวดัยาเมติน (Yamethin) การปลกูข้าวใน

เขตแห้งแล้งในภาคกลางนี ทําได้น้อยมากถ้าไมไ่ด้อาศยัการชลประทาน แตก่ารชลประทานอย่างเพียงพอ

ทําให้ข้าวกลายเป็นพืชสําคญัชนิดเดียวของเขตนี พืชทีสามารถปลกูได้ดีในเขตแห้งแล้ง ได้แก่ข้าวฟ่าง ลกู

เดือย งา พืชตระกลูถวั ฝ้าย ข้าวโพด ผกั ผลไม้ และอ้อย1 

ในเขตดินดอนสามเหลียมและในเขตเทือกเขาจะมีฝนตกอย่างอดุมสมบรูณ์ ดงันันการเพาะปลกู

ในบางพืนทีจึงแทบไม่ต้องใช้การชลประทานช่วย แต่ในพืนทีอืนๆ ยังจําเป็นต้องอาศยัการชลประทาน 

หรือมิฉะนนัก็ต้องปลกูพืชทีต้องการนําน้อย 

พืชผลทีสําคญัของพม่า คือข้าว ซึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรหลกัของพม่า จากตารางที 1.1 จะแสดง

สดัสว่นของพืนดินทีใช้ในการเพาะปลกูข้าว ตอ่พืนทีทังหมดทีใช้ในการกสิกรรม ทังในพม่าตอนบน และ

พมา่ตอนลา่ง ระหวา่งปี 1927-28 

 

ตาราง 1  พืนทีทีใช้ในการปลกูข้าวในปี 1927-28 

เขต                 พืนทีทงัหมด         พืนทีทีใช้ในการเพาะปลกูทงัหมด            พืนทีปลกูข้าวทงัหมด 

                               (เอเคอร์)                                (เอเคอร์)                                           (เอเคอร์) 

พมา่ตอนบน         9,081,226                              5,676,020                                        2,078,356 

พมา่ตอนลา่ง      11,314,914                            10,642,118                                        9,622,156 

รวม                    20,396,140                            16,318,138                                      11,700,512 

        

         ทีมา: J. S. Furnival. (1957). An Introduction to the Political Economy of Burma. p. 8 

 

                                                   

1J. Russell Andrus. (1956). op. cit. p. 6-7. 


1 เอเคอร์จะเท่ากบัพืนที 2.529 ไร่ 
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ดงันัน พืนทีทีใช้ทําการเกษตรกรรมในเขตพม่าตอนล่าง จะใช้พืนที เก้าในสิบส่วนเพือทําการ

เพาะปลกู แตใ่นขณะทีพมา่ตอนบน จะใช้เนือทีประมาณ หนึงในสามสว่นเท่านนั เนือทีทีใช้ในการเกษตร

กรรมทงัหมดของประเทศ จะใช้ในการปลกูข้าวถึงกวา่สองในสามสว่นของเนือทีทงัหมดยกเว้น 

มะริดและทะวาย ในพม่าตอนล่าง; มณัฑะเลย์ จอกเซ (Kyaukse)  มินบู (Minbu) เยมาติน 

(Yamethin) และทาเยทเมียว (Thayetmyo) ในพมา่ตอนบน ในจงัหวดัเหลา่นี แม้วา่พืนทีทีใช้ในการปลกู

ข้าวจะน้อยกวา่สองในสามสว่น แตพื่นทีทีใช้ปลกูข้าวทงัหมดก็ยังมีเนือทีมากกว่าหนึงในสามของพืนทีที

ใช้ในการเพาะปลกูทงัหมด 

เขตชินวิน ตอนล่าง (Lower Chindwin)  สะเกียง (Sagaing)  ไมค์ติลา (Meiktila) ปาก๊อกก ุ

(Pakokku) และ มาเกว (Magwe) มีพืนทีทีใช้ในการปลกูข้าวน้อยมากเพียงหนึงในสีของพืนทีทีใช้ในการ

กสิกรรมทงัหมด และมยินกนั (Myingyan) จังหวดัทีแห้งแล้งทีสดุของพม่ามีเนือทีทีใช้ปลกูข้าวน้อยกว่า

หนึงในสิบของพืนทีกสิกรรม 

ในมะริด และทะวาย จะมีฝนตกชกุ แตเ่นืองจากพืนทีสว่นใหญ่จะเป็นภเูขา พืชทีปลกูในแถบนีคือ

ยางพารา และผลไม้ ในยาเมติน และทาเยทเมียว พืนทีส่วนใหญ่ค่อนข้างแห้งแล้ง มณัฑะเลย์ จอกเซ 

และมินบ ูอยู่ในเขตแห้งแล้ง (Dry Zone) แตอ่าศยัการชลประทานจากลําคลองสายใหญ่ทําให้สามารถทํา

การกสิกรรมได้ สว่นจงัหวดัอืนๆ ทีเหลือทีอยู่ในเขตแห้งแล้งจะมีการชลประทานเพียงเลก็น้อย 

พืชไร่อืนๆ ข้าวและพืชชนิดอืนๆ ทีเก็บเกียวได้แตล่ะปี จะรวมเรียกว่าพืชไร่ ซึงแตกต่างจากพืชที

ปลกูในผืนดินทีมีตะกอนพดัพามา (alluvial crops)  และพืชสวน (garden crops) พืชไร่ทีสําคญั เช่น 

ข้าวฟ่าง หรือลกูเดือย (Millet) จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดสีขาว ใช้ได้ทังอาหารคนและสตัว์ และ

ชนิดสีแดงสว่นใหญ่ใช้ทําอาหารสตัว์ จะมีเนือทีเพาะปลกูประมาณ 1 ล้านเอเคอร์ 

งา (Sesamum) จะมีสองชนิด คือ ชนิดทีให้ผลเร็ว (Early Sesamum) และชนิดทีให้ผลช้า (Late 

Sesamum) ใช้เนือทีในการเพาะปลกู 1 ล้านเอเคอร์ 

พืชตระกลูถวั มีอยู่มากมายหลายชนิด และไมน่บัรวมถงัลิสง (Ground-nut) ใช้เนือทีประมาณ 1 

ล้านเอเคอร์ 
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ถวัลิสง (Ground-nut) ใช้เนือที หนึงในสี ของครึงล้านเอเคอร์ 

ฝ้าย มีสองชนิด คือชนิดทีให้ผลเร็ว กบัชนิดทีให้ผลช้า ใช้เนือทีเพาะปลกูประมาณหนึงในสีของ

ครึงล้านเอเคอร์ 

พืชเหลา่นีเป็นพืชหลกัทีปลกูในเขตแห้งแล้ง (Dry Zone)1 

 

เศรษฐกิจและสังคมของพม่ายุคก่อนการปกครองของอังกฤษ 

  การทีประเทศพม่ามีระบบงานชลประทานอย่างค่อนข้างกว้างขวาง มีหมู่บ้านทีทํา

หตัถกรรมจํานวนมาก และมีชีวิตสงัคมทีซบัซ้อน ทีเน้นทีความร่วมมือกนั แสดงให้เห็นวา่เป็นความเข้าใจ

ผิดของชาวยุโรปทีเห็นว่าเศรษฐกิจพม่าในสมยัก่อนการปกครองขององักฤษ เป็นแบบโบราณและไม่มี

อารยธรรม แตใ่นหลายๆ เรือง สงัคมพมา่มีความเจริญเทียบได้เท่ากบัยคุกลางในยโุรป 

 ระบบสงัคมทีซบัซ้อนของหมูบ้่านพมา่ตอนบน สามารถจะสืบขึนไปได้ถึงยุคของพระเจ้าอโนรธา 

(ค.ศ. 1044-1077)  แตที่ปรากฏมีการบนัทึกทางประวตัิศาสตร์เป็นครังแรก เป็นการบันทึกทีเกียวกับการ

เก็บภาษีในสมยัพระเจ้าตาลนุ ในปี 1637 เป็นระบบสงัคมทีจดัขนึบนพืนฐานของการเป็นกองทหาร ซึงจะ

ประกอบขนึเป็นสว่นหนึงของกองทัพหลวง (royal army) โดยจะเห็นว่าในบางหมู่บ้านจะรู้จักกันว่าเป็น

หมูบ้่านทหารม้า หรือในหมูบ้่านอืนๆ จะเป็นหมูบ้่านทหารปืนใหญ่ เป็นต้น และทกุคนในหมูบ้่านเป็นสว่น

หนึงของกองทหารดงักล่าว ทีเรียกว่า อติน (athin) ซึงจะแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ อามูดาน 

(ahmudan) คือบคุคลทีทําหน้าทีรับใช้ทวัไป และ อาทิ (athi) คือบคุคลทีทําหน้าทีในกองทพัในเวลาทีเกิด

สงคราม โดยปกติบคุคลกลุม่นีจะไม่ต้องจ่ายภาษี   พวก อามดูาน จะได้รับทีดินแต่เขาจะต้องจ่ายภาษี

ให้แก่เจ้าหน้าทีทีอยู่เหนือตนขนึไป โดยทัวๆ ไปแล้วเมือบุคคลเหล่านีย้ายจากทีหนึงไปสู่อีกทีหนึงฐานะ

ของเขาก็จะอยู่คงเดิม เขายังคงเป็นสมาชิกของ อติน อยู่ เขาจะอยู่ภายใต้อํานาจปกครองของนายกอง

                                                   

1J. S. Furnival. (1957). op. cit. p. 10. 
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ของตน โดยไมต้่องขนึอยู่กบัหวัหน้าหมูบ้่านทีตนไปอาศยัอยู่ กลา่วอีกนยัหนึงก็คือ อํานาจปกครองขึนอยู่

กบัตวับคุคลมิได้ขนึอยู่กบัอาณาเขตหรือดินแดน 

 พวก อาทิ  จะมีสถานะทางสงัคมตํากว่าพวก อามดูาน พวก อาทิ จะประกอบด้วยเกษตรกร 

บคุคลเหลา่นีจะต้องจ่ายคา่เช่าทีดินให้แก่กษัตริย์ ในระยะก่อนทีองักฤษจะเข้ามาปกครอง ระบบสงัคม

ของพมา่ดงักลา่วเริมเสือมลง ในปลายศตวรรษที 18  พระเจ้ามินดงได้นําระบบภาษีทีเรียกวา่ ทตัตะเมดา 

(thathameda tax)เข้ามาใช้ในเขตพมา่ตอนบน โดยยึดถือเอาเขตดินแดนเป็นพืนฐาน1 

 ลกัษณะหมู่บ้านของชาวพม่า จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมีรัวล้อมรอบ อาจเป็นรัวหนา 

หรือเป็นพุ่มไม้เตียๆ โดยทวัๆ ไปมกัเป็นต้นกระบองเพชร หรือพุ่มไม้ทีมีหนาม มีประตเูข้า-ออก หนึงหรือ

สองประต ูมีหอคอยสําหรับเฝ้าดเูหตกุารณ์ตา่งๆ ในเวลากลางคืน จะมีชาวบ้านเป็นเวรอยู่คืนละสองหรือ

สามคน ภายในหมูบ้่านหรือบางแห่งอาจจะอยู่นอกเขตหมูบ้่าน จะแบ่งออกเป็นเขตวดั เป็นทีทีเดก็ชายทกุ

คนจะไปเรียนหนงัสือ และหลกัศาสนาเบืองต้น ไมว่า่จะเป็นคนรวยหรือคนจนก็มีลกัษณะทีเหมือนๆ กนั ที

จะต้องทําหน้าทีรับใช้ศาสนา ใกล้ๆ วดัมีเจดีย์ และศาลาใหญ่ทีใช้สําหรับการประชุมชาวบ้าน และเป็นที

พกัสําหรับคนเดินทาง และใกล้ๆ กนัจะมีบ่อนําสําหรับคนในหมูบ้่าน เป็นพืนทีเลก็ๆ เปิดโลง่ ล้อมรอบด้วย

ต้นไม้ใหญ่ทีมีร่มครึมทีเด็กๆ ได้มาอาศยัร่มเป็นทีเล่น ถ้าหมู่บ้านไม่ได้ตงัอยู่ใกล้ลํานํา ก็จะมีถังใหญ่ๆ 

(tanks) กกัเก็บนําไว้สําหรับโค กระบือ  ทีกกัเก็บนํานีจะสงวนไว้สําหรับชาวบ้าน เพือป้องกนัการนํานําไป

ใช้ในการเพาะปลกู รอบๆ หมู่บ้านจะมีลานอเนกประสงค์ทีเปิดโล่งเพือใช้ในกิจกรรมสาธารณะ และใช้

สําหรับนวดข้าว 

 สภาพชีวิตชนบททีเรียบง่ายเหลา่นีจะคอ่ยๆ เติบโตอย่างช้าๆ แตเ่ราแทบจะไมรู้่เรืองทรัพย์สินของ

ชาวบ้านเหลา่นีเลย ตราบเท่าทีเนือทีทีกนัไว้สําหรับเป็นลานนวดข้าวมีเพียงพอสําหรับทกุคนทีต้องการจะ

ใช้ เกษตรกรทกุคนในหมูบ้่านก็จะไปนวดข้าวทีนนั แตไ่มมี่ใครทีจะเป็นเจ้าของลานนวดข้าวนนั ตามปกติ

ถ้าบุคคลใดยึดครองมมุใดก็มกัจะใช้มุนนันเป็นประจําทุกปี และทุกๆ คนก็ยอมรับสิทธิของบุคคลนัน 

เช่นเดียวกนั พืนทีวา่งในหมูบ้่านย่อมเป็นสิทธิของทุกคนทีจะใช้พืนทีนันในการปลกูสร้างลงบนทีดินนัน 

                                                   


เป็นภาษีทีเก็บจากผู้ทีมีรายได้อย่างอืนทีไม่ใช่เกษตรกร 

1J. S. Furnival. (1957). op. cit. p. 31. 
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แตเ่มือบคุคลใดได้เข้าครอบครองเนือทีนนัแล้ว พืนทีนนัก็กลายเป็นสิทธิของบุคคลนัน  ผู้ ทีไม่มีทีดินอาจ

เข้าทําการหกัร้างถางพงและเข้ายึดครองทีดินนนั แตย่งัไมอ่าจทําการเพาะปลกูได้ จนเมือไม่มีผู้ ใดมาอ้าง

ความเป็นเจ้าของและคัดค้าน  ทีดินนันจึงเป็นกรรมสิทธิ แก่ผู้ ทีทําการหักร้างถางพงนัน อย่างไรก็ดี

ชาวบ้านอาจคดัค้านคนแปลกหน้าทีจะเข้ามาหกัร้างถางพงในทีดินของพวกเขา1 

 ทีดินทีเป็นมรดก แม้จะตกทอดมาหลายรุ่น จะไมมี่การแบ่งออกเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย แม้จะมี

บคุคลหลายคนเป็นเจ้าของทีดินดงักลา่ว บคุคลเหลา่นนัจะเป็นเจ้าของร่วมกนั ในการจดัการชลประทาน

แก่ทีดินทีทําการเพาะปลกูข้าว ในกรณีทีเป็นเจ้าของร่วมกนัหลายๆ ครอบครัว ทกุคนมีสิทธิทีจะใช้นํา และ

บํารุงรักษาทางนํา ทกุคนจะได้รับสว่นแบ่งในการใช้ประโยชน์และมีหน้าทีในการดแูลรักษาอย่างเท่าเทียม

กนั 

 ช่างฝีมือชาวพม่า ต้องผลิตสินค้าเพือจําหน่ายจํานวนมาก ไม่ใช่จําหน่ายเพียงหมู่บ้านเดียว 

ตวัอย่างเช่น หมูบ้่านหนึงมีความชํานาญในการผลิตเครืองปันดินเผา ก็จะผกูขาดตลาดในหมูบ้่านหลายๆ 

แห่งทีอยู่รอบๆ อย่างการซือเกวียน อาจซือวงล้อทีหมู่บ้านหนึง และซือตวัเกวียนอีกหมู่บ้านหนึง การ

แลกเปลียนสินค้าจะเกิดขนึผา่นตลาดนดั ทีเรียกวา่ ตลาดนดัห้าวนั (five-day bazaars) แม้ในปัจจบุนัรัฐ

ฉานก็ยงัมีตลาดแบบนีอยู่ ระบบตลาดแบบนีจะให้แตล่ะหมูบ้่านมีตลาดทกุๆ ห้าวนั พ่อค้าก็จะหมนุเวียน

ไปในแตล่ะหมูบ้่านทีอยู่ใกล้ๆ กนัทีมีตลาดนดัห้าวนั ซือสินค้าจากทีหนึงและนําไปขายยังอีกทีหนึง บางที

วงรอบของระยะห้าวนัอาจเหลือมซ้อนกันอยู่ จึงเป็นโอกาสทีเปิดกว้างขึนในการกระจายผลิตภณัฑ์จาก

ท้องถิน 

 สภาพชีวิตสงัคมของพม่าตอนล่าง ในสมยัทีมอญหรือตะเลง (Mons of Talaings) ศตัรูสําคญั

ของพมา่ยงัเรืองอํานาจอยู่ แทบจะไมแ่ตกตา่งกบัพมา่ตอนบนเท่าใดนกั อย่างไรก็ตามการทีองัวะสามารถ

พิชิตพะโคได้ใน ค.ศ. 1757 ทําให้ชาวมอญถูกสงัหารลงเป็นจํานวนมาก พวกทีเหลือก็อพยพหลบหนีไป

อยู่ทีอืน สภาพสงัคมแตกสลาย ทําให้ดินแดนพม่าตอนล่างส่วนมากกลายเป็นป่าไม้ใหญ่ทีขึนในเขตนํา

                                                   

1I.bid. p. 35-36. 
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กร่อย และหญ้าสงูๆ  เต็มไปด้วยเสือ ช้างป่า หมปู่า และกวาง1  แม้เมือองักฤษเข้ามาครอบครองพม่า

ตอนลา่งในอีกเกือบศตวรรษตอ่มาก็ยงัคงสภาพอยู่เช่นนัน มีความแตกต่างกับพม่าตอนบนอย่างเห็นได้

ชัดเจน หมู่บ้านในพม่าตอนล่างส่วนใหญ่จะทําประมง ทํานาเกลือ ปลูกข้าวบ้างแปลงเล็กๆ ในป่า 

ชาวบ้านอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินเลย 

ในขณะทีหมูบ้่านพมา่ตอนบนจะทําการเกษตรอย่างเดียว2 

 

การปกครองท้องถินในยุคคองบอง 

 จากหลกัฐานระบวุา่สถาบนัและกระบวนการพืนฐานขนัต้นของรัฐนอกเมืองหลวง (เมืองหลวงคือ 

องัวะ-อมรปรุะ (Ava-Amarapura) ในพมา่ตอนบน) ซึงอยู่เหนือพม่าตอนล่างไปประมาณ 400 กิโลเมตร 

อํานาจการปกครองของชนชันนําอยู่ทีการควบคมุงานชลประทาน และการควบคมุไพร่พลทังทีเป็นพล

เรือนและทหาร กษัตริย์จะทําหน้าทีควบคมุอยู่ทีสว่นกลางทางด้านยทุธศาสตร์ในการผลิตและการบังคบั

เรียกเก็บเอาจากสว่นเกิน แตใ่นเขตทางตอนใต้ทีอยู่ห่างไกล อํานาจจากส่วนกลางจะอ่อนแอลง อํานาจ

ของผู้ปกครองท้องถินจะมีอํานาจมากขนึ3 

 กษัตริย์ในสมยัราชวงศ์คองบองได้แบ่งงานบริหารส่วนกลางออกเป็นสองส่วน คือ สภาเสนาบดี 

(Council of Ministers) ทีเรียกวา่ ลตุตอว์ (Hluttaw) (vTwfawmf ) และสภาทีปรึกษา หรือสภาองคมนตรี 

(Privy Council) ทีเรียกว่า เปย-ไดค์ (bye-daik)  สภาเสนาบดีทําหน้าทีเกียวกับการบริหารงานทัวไป  

สภาทีปรึกษาจะทําหน้าทีเกียวกบักิจการของกษัตริย์ และเรืองทีเป็นเรืองสว่นตวัของกษัตริย์ 

 ภายใต้สภาเสนาบดี องค์สว่นกลางซึงทําหน้าทีในการบริหาร จะแบ่งออกเป็นสองกรม คือองค์กร

ทีทําหน้าทีเกียวกบัดินแดน (Territorial agencies)  จะทําหน้าทีตรวจสอบและจดักิจกรรมภายในดินแดน

                                                   

1John F. Cady. (1958). A History of Modern Burma. p. 40. 
2J. Russell Andrus. (1956). op. cit. p. 14. 
3Willem van Schendel. (1991). Three Deltas: Accumulation and Poverty in Rural Burma, Bengal and South 

India.p. 52. 
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ทีอยู่ภายใต้อํานาจโดยไม่คํานึงถึงสภาพสงัคมทีอยู่ภายใน และองค์กรทีทําหน้าทีกรม (Department 

agencies) ทําหน้าทีบริหารและจัดการเกียวกับกลุ่มประชากรโดยเฉพาะ โดยไม่คํานึงถึงสถานทีที

ประชากรอาศยัอยู่ การทีมีความเหลือมลํากันอยู่ของทังสองระบบทําให้มีการตรวจสอบจากส่วนกลาง

เกียวกบักิจการของเจ้าหน้าทีและจํากดัอํานาจของเจ้าหน้าทีถ้าทําให้กษัตริย์ต้องสญูเสียผลประโยชน์ 

 ประชากรทีอยู่ภายในเขตอํานาจของสว่นกลางหรือต้องขนึอยู่กบัอํานาจของสว่นกลาง ซึงมีหน้าที

ต้องรับใช้รัฐ แบ่งออกเป็นสองกลุม่ ยกเว้นพวกทาสและทาสเงินกู้ ทีต้องใช้แรงงานให้แก่นายทาสหรือวดั 

คือพวก อามดูาน และอาทิ ดงักลา่วแล้ว ซึงถือเป็นแรงงานสําคญัของรัฐและมีความสําคญัตามลําดบัขนั

ของความสมัพนัธ์ตอ่กนัและตอ่รัฐ 

 กลุม่อามดูาน จะมีฐานะสงูกวา่ จะเป็นผู้ทีรับใช้กษัตริย์โดยตรง โดยมีเวรหมนุเวียนกันเข้ามาทํา

หน้าที พวก อามดูาน จะอาศยัอยู่ใกล้กับเมืองหลวง จะได้รับทีดินและทีตงัของหมู่บ้านโดยตรงจากรัฐ

สว่นกลาง  สว่นกลุม่ อาทิ ในความสมัพนัธ์กบัเมืองหลวงจะมีความเป็นอิสระมากกวา่ มกัจะไม่อยู่ในเขต

ชลประทานของสว่นกลาง แตจ่ะอยู่ตามชายขอบของเขตเมืองหลวง หรือในเขตทีอยู่ห่างไกล ซึงแตกต่าง

จากชมุชน อามดูาน ซึงจะอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายนําจากระบบชลประทานของรัฐ ผิดกับหมู่บ้านและทีนา

ของพวก อาทิ พวกนีจะต้องบกุเบิกทีดินทีใช้ในการเกษตรกรรมใหม่ๆ  ด้วยความพยายามของตนเอง ส่วน

เรืองการใช้แรงงานในกองทัพนัน เฟอร์นิวาล (John Sydenham Furnivall )เห็นว่าพวก อาทิ เป็นกําลงั

พลของกองทัพ และอยู่กันเป็นหมู่บ้าน เช่นหมู่บ้านทหารม้า หมู่บ้านทหารปืนใหญ่ ดังกล่าวข้างต้น 

                                                   


เฟอร์นิวาล มีชือเต็มว่า จอห์น ไซเดนัมเฟอร์นิวาล (John Sydenham Furnivall) เป็นข้าราชการพลเรือนแห่งอินเดีย 

(India Civil Service) ขององักฤษ ได้เข้าไปปฏิบติัหน้าทีด้านการตังถินฐานในพม่าตังแต่ ค.ศ. 1902-1925 ทําให้เฟอร์นิ

วาลตระหนกัถงึข้อบกพร่องของระบบอาณานิคมองักฤษในพม่า เขาเป็นผู้ เริมวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ระบบอาณานิคมให้มีความเป็นธรรมมากขนึ นอกจากนนั เขายงัมีบทบาทสาํคัญในการฟืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พม่า เฟอร์นิวาลเขียนผลงานทีมีคณุค่าเกียวกบัระบบอาณานิคมขององักฤษในพม่า และอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ใน

หมู่เกาะอินเดียตะวันออกไว้หลายเล่ม (วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2551). นายจอห์น ไซเดนัมเฟอร์นิวาล (พ.ศ. 2421-

2503). ใน สารานกุรมประวติัศาสตร์สากลสมยัใหม่: เอเชีย เลม่ 3 อกัษร E-G. หน้า 241. 
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ในขณะที โรเบิร์ต เทเลอร์ (Robert H. Taylor)  กลบัเห็นว่าพวก อาทิ ได้รับการยกเว้นจากการรับใช้ใน

กองทัพโดยทัวไป ซึงเป็นหน้าทีของพวกอามูดาน โดยพวก อาทิ ต้องจ่ายภาษี ทีสูงกว่าแต่ได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนจากรัฐน้อยกว่า แต่ทังสองกลุ่มต่างก็ถูกเกณฑ์แรงงานจากเจ้าหน้าทีของกษัตริย์ 

แม้วา่พวก อามดูาน จะเป็นแกนหลกัของกองทพั แตเ่มือมีความจําเป็นต้องใช้กําลงัพล พวก อาทิ ก็จะถูก

เกณฑ์เข้ามารับใช้รัฐในฐานะกําลงัพลสํารอง พวก อามดูาน จะถูกควบคมุโดยหน่วยงานทีเรียกว่ากรม 

ขณะที อาทิ จะถกูควบคมุโดยหน่วยงานทีเกียวกบัเขตแดน1 

 ภายใต้กษัตริย์ราชวงศ์ฟืนฟตูองอแูละราชวงศ์คองบอง ผู้บริหารทีเป็นหวัใจสําคญัของการบริหาร

ระดบัจงัหวดัทีได้รับแตง่ตงัจากสว่นกลางคือ เมียวหวุน่ (myo-wun) และมีเสมียนเป็นผู้ช่วย นอกไปจากนี 

ในระดบัอําเภอสว่นใหญ่จะมีตําแหน่ง ซิท-เก (sit-ke) ซึงได้รับแต่งตงัจากเสนาบดีของกษัตริย์ ทําหน้าที

ดแูลทหารและตํารวจ และตําแหน่ง อคิน-หวุ่น (ahkin-wun) เป็นเจ้าหน้าทีภาษี ทังหมดนีทํางานเป็น

ตวัแทนของกษัตริย์และในขณะเดียวกนัก็ทําหน้าทีสายลบัไปด้วย เจ้าหน้าทีเหลา่นี โดยเฉพาะ เมียว-หวุน่

จะทํางานร่วมกบัอําเภอ หรือหวัหน้าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าทีท้องถินอืนๆ ทีมีตําแหน่งสืบทอดกันมาตาม

ตระกลู หัวหน้าเจ้าหน้าทีหลวงผู้ มีบรรดาศกัดิ  บุคคลเหล่านีจะร่วมกันทํางานในนามของรัฐ เจ้าหน้าที

เหลา่นีหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิง ตําแหน่ง ซิท-เก และ อคินหวุน่ ในศตวรรษทีสิบแปด และสิบเก้า จะ

แต่งตังจากเจ้าฟ้า ทีเป็นผู้บริหารรัฐฉานทีสําคญั สิงทีน่าสนใจเกียวกับระบบบริหารในระดับท้องถิน

ดงักลา่วก็คือ ในขณะทีรัฐไมมี่กลไกของระบบราชการเช่นในรัฐอาณานิคม ผู้ทีทําการปฏิรูปรัฐสมยัใหมใ่น

ยคุต้นๆ ได้คิดผา่นปัญหาการควบคมุทางการเมืองและทางเศรษฐกิจทีมีอยู่เหนือแหลง่ทรัพยากรและการ

รักษาความเป็นระเบียบ เขาได้จัดวางระบบการบริหารเช่นนีไว้อย่างละเอียดซับซ้อน เพือตรวจสอบผู้ มี

อํานาจในท้องถินทีจะหลีกเลียงไม่ปฏิบัติตามคําสงัของส่วนกลาง และทําให้เป็นสิงทียากอย่างมากที

ผู้ปกครองท้องถินจะสร้างอํานาจใดๆ มาหักล้างอํานาจรัฐได้ ระบบดงักล่าวทําให้ประสิทธิภาพของการ

                                                   


 ศาสตราจารย์ โรเบิร์ตเอช. เทเลอร์ (Robert H. Taylor) นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้ มีความสนใจใน

ประวติัศาสตร์และการเมืองพม่า ได้เขียนหนังสือเกียวกับพม่าไว้เป็นจํานวนมาก ทีสําคัญคือ รัฐในพม่า (The State in 

Burma) 
 

1Robert H. Taylor. (1987). The State in Burma. p. 31-32. 
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บริหารลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ในหลายๆ โอกาสขอบเขตของอํานาจจะไขว้ทับกัน และไม่ใส่ใจต่อการ

กระทําความผิดทีเกิดขนึ และด้วยการโยกย้ายเจ้าหน้าทีอย่างฉลาด ส่วนกลางจะสามารถรับรู้เกียวกับ

ปัญหาและกิจกรรมของการเมืองท้องถินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามระบบดงักลา่วก็ต้องแลกมาด้วยการ

ยินยอมให้มีการยกัยอกและการฉ้อราษฎร์บงัหลวงเกิดขนึ 

 เมือระบบบริหารท้องถินไม่มีประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และความเป็นระเบียบ

ของสงัคมจึงต้องขนึอยู่กบัเจ้าหน้าทีท้องถินทีสืบทอดตําแหน่งกนัมาตามสกุล (พวกชนชันสงู) ซึงเป็นผู้ ที

ควบคมุระดบัล่างสดุของระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มทีสืบสายโลหิตกันมาจะแบ่งออกเป็นสองพวก คือ 

หวัหน้าระดบัอําเภอ (townships)  เรียกวา่ เมียว หรือ ไตค์ (myo or taik) และหวัหน้าหมูบ้่าน เรียกวา่ ยัว 

(ywa)  ในสมยัฟืนฟตูองอ ูทีแกนของรัฐจะมีอําเภอมากกวา่ 50 อําเภอ ซึงจะประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 ถึง 

145 หมูบ้่าน ผู้ เป็นหวัหน้าระดบัอําเภอจะมีตําแหน่งทีเรียกวา่ เมียว- (myo-) หรือ ไตค์- (taik-)  ตู-่จี  และ

ตําแหน่งหัวหน้าระดบัหมู่บ้านเรียกว่า ยัว-ตู่-จี (ywa-thu-gyi) พวก ตู่-จี จะมีผู้ช่วยเรียกว่า มาย-แดง 

(myei-daing)  มีหน้าทีจดัการและบนัทึกการซือขายอสงัหาริมทรัพย์ทุกชนิดทีอยู่ภายในเขตอํานาจโดย

ได้รับค่านายหน้าจากการขาย เนืองจากผู้ ช่วยเหล่านีมีบันทึกทีสําคญัของหมู่บ้านเป็นจํานวนมากจึง

สามารถช่วยในการเก็บภาษีได้เป็นอย่างดี 

 เมียว-ตู-่จี และ ตู-่จี จะเป็นกําลงัสําคญัของการบริหารรัฐในยคุก่อนอาณานิคม โดยทําหน้าทีเก็บ

รวบรวมรายได้จากการเก็บภาษี และรวบรวมกําลังพลจากชาวบ้าน บุคคลเหล่านีจะเป็นเจ้าหน้าที

ระดบักลางทีทําหน้าทีเชือมตอ่ระหวา่งรัฐกบัมวลชนชาวนา และเนืองจากสถานะทีสืบทอดกนัมาจึงทําให้

บคุคลเหลา่นีมีอํานาจในตนเอง 

 เมียว-ตู-่จี และ ตู-่จี เป็นตําแหน่งทีสืบทอดกันมาตามสกุลอาจสืบเชือสายไปถึงตงัแต่ก่อนสมยั

พุกาม หัวหน้าหมู่บ้านจะควบคุมหน่วยของสงัคมด้วยอํานาจและบุคลิกภาพและความภกัดีทีลกูบ้าน

ยอมรับ ซึงเป็นปัญหาทางการเมืองและการปกครองทีรัฐตอนปลายสมยัใหม่ต้องประสบในการทีจะดึง

อํานาจเข้าสูส่ว่นกลาง รายได้ของ เมียว-ตู-่จี และ ตู-่จี ได้มาจากการชกัสว่นร้อยละของภาษีทีต้องเก็บส่ง

ให้แก่เจ้าหน้าทีทีสว่นกลางแตง่ตงัมา 
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 นอกจากเหนือจากการทําหน้าทีจดัเก็บภาษีแล้ว เมียว-ตู-่จี และ ตู-่จี ยงัมีหน้าทีในการจัดเตรียม

กําลงัพลและแรงงานให้แก่กองทัพ รวมทังการรักษาความสงบเรียบร้อย และการตดัสินคดีทีอยู่ในเขต

เมืองและหมูบ้่านทีอยู่ในเขตการปกครองของตนรวมทงัการทําสํามะโนประชากรทีอยู่ภายใต้การดแูล 

 

เศรษฐกิจในสมัยคองบองช่วงแรก (ค.ศ. 1752-1819)1 

 เป็นเศรษฐกิจแบบขนุนางเจ้าทีดิน มีการเปลียนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ครันองักฤษและฝรังเศส

เข้ามาจึงเริมมีช่องทางการค้ากับประเทศต่างๆ ทางทะเล การผลิตสินค้ายังคงเน้นทางด้านการเกษตร 

ดงันนักษัตริย์ในสมยัคองบองจึงพยายามดแูลการเกษตรให้เติบโตตามอตัภาพ 

 ในสมยัอะลองพญา มีการปรับขยายคคูลองเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร หลงัจากเสร็จศึกมณี

ปรุะแล้วให้มีการขดุคลองจากเมืองมเยดมูายงัหนองนําชเวโบนนัทามีการจดัการชลประทานให้เป็นระบบ 

ในสมยัพระเจ้าปะดงุให้มีการขดุลอกหนองนํานนัทา ออ่งปีงแหล ่และมิตถิลา ทําให้มีนําสําหรับแปลงนา

นบัพนัเอเคอร์ ทงัยงัมีการขดุสระหลวง สระตะโมะโซ และสระมยองมะดอ่ ให้มีการปรับปรุงคคูลองเดิมที

ใช้สืบมาหลายยุคหลายสมยัเพือมิให้เกิดการเหือดแห้งของนํา มีการแต่งตงันายฝายและเสมียนฝาย

เพือให้คอยดแูลฝายเหลา่นนัด้วย 

 ในสมยัพระเจ้าปดงุการปลกูพืชสวนมีมากขึน มีการทําสวนมะพร้าว สวนพลแูละสวนหมากใน

เขตเมาะตะมะ หงสาวดี และตองอู มีการทําสวนตาลในพืนทีว่างและในเขตเมืองบน (เขตแห้งแล้ง

ตอนกลางแถบเมืองมีงบ)ู มีการปลกูตาลทงัในทีดินของกษัตริย์และเขตธรณีสงฆ์เพือผลิตนําตาลปึก และ

นําตาลเคียว 

 ในต้นสมยัคองบอง นอกเหนือจากการเกษตรแล้วการทํามาหากินในด้านอืนๆ ก็เจริญขึนเช่นกัน

โดยเฉพาะงานหตัถกรรมทีรุ่งเรืองขนึในสมยัพระเจ้าปะดงุในเมืองตะโละ มีการทอผ้า การทําครามย้อมผ้า

และการปันโอง่ทีเมืองซะเหลจ่ะมีชือเสียงมาก มีการทํากระเบืองเคลือบทีตู่นเด่ เมาะตะมะ และเจ้าก์มย

                                                   

1วิรัช นิยมธรรม และ อรนชุ นิยมธรรม. (2551). เรียนรู้สงัคมวฒันธรรมพม่า. หน้า 52-55. 
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อง สว่นในพืนทีหนองนํามีการทําประมง และการทําไม้ก็มีมากขนึ สว่นเมืองย่างกุ้งและเมืองทะละนนัเป็น

เมืองท่าเรือและมีอูต่อ่เรือ ไม้ทีนํามาใช้ในการตอ่เรือสว่นใหญ่ได้มาจากพืนทีแถบเมืองตายาวดี และเมือง

แปร มีการทําเหมืองอญัมณีทีเมืองโมโก้ะ และเขตจัตเปียงพบทองมากในเขตเมืองกะต่า และเมืองวงัโต ่

พบเงินทีแผน่ดินฉาน และเมืองตองอ ูมีการขดุนํามนัดิบทีเมืองเหย่นางยอง และเมืองเช่าก์ พบดินปะสิวที

แถบสีมีโขง่ การทําบ่อเกลือทีพะโค พะสิม เมาะตะมะ และชาลีงจี มีการทําเครืองใช้ในบ้านและการทํา

อาวุธนานาชนิด เช่น ปืน มีด และหอกจากเหล็กทีขุดได้ภายในประเทศ การทําเหมืองแร่มีมากขึน

โดยเฉพาะถ่านหินและเหลก็ 

 การแลกเปลียนสินค้านอกจากจะใช้ตวัสินค้าแลกเปลียนกนัแล้ว ยงัมีการใช้เงินแท่งและทองแท่ง

เป็นเงินตราในการซือขาย สินค้าต่างๆ ได้แก่ ปลา ปลาแห้ง เกลือ ข้าว สงัฆภณัฑ์ ถัวนานาชนิด นํามนั

ปรุงอาหาร นําตาลปึก  เมียง ใบชา และฝ้าย เป็นต้น การขนสง่สินค้า มีการเดินทางทงัทางบกและทางนํา 

 ด้านการค้าตา่งประเทศ เมือมีการยึดยะไขไ่ว้ได้แล้ว ทําให้การค้าทางบกกบัอินเดียมีมากขนึ สว่น

การค้ากบัจีน หลงัจากมีการสงบศกึกบัจีนในสมยัพระเจ้ามเยด ูการค้าระหว่างพม่ากับจีนก็มีมากขึน จีน

นิยมเข้ามาซือฝ้ายจากพมา่ และพมา่ก็นิยมซือเส้นใยไหม ผ้าไหม และเครืองทองเหลืองจากจีน 

 พ่อค้าจีนทีเข้ามาค้าขายในพม่า มกัจะเดินทางเข้ามาทังทางบกและทางนํา มีการดแูลความ

ปลอดภยัให้แก่พ่อค้าเหลา่นีเป็นอย่างดี ทําให้การค้ามีความราบรืน เมืองทีมีความเจริญทางการค้า ได้แก่ 

พะมอ หงสาวดี เมาะตะมะ มะริด พะสิม และธญัวดี เป็นต้น เมืองท่าทีเนืองแน่นทีสดุคือเมืองย่างกุ้ง 

 กษัตริย์ต้นสมยัคองบองได้ผอ่นปรนทางการค้าตามสมควรมิได้เข้าไปแทรกแซงทางการค้าจึงทํา

ให้การค้ามีความรุ่งเรืองและราบรืน ซึงผิดกบัการค้ากบัองักฤษและฝรังเศสทีมีการแทรกแซงทางการเมือง

จึงทําให้การค้าไมเ่จริญเติบโต 

 สินค้าออกทีสําคญัของพมา่ได้แก่ ไม้สกั สีเสียด ครัง งาช้าง นํามนัดิบ ตะกวั ดีบกุ อําพนั หูฉลาม 

รังนก เป็นต้น ในบรรดาสินค้าออกเหลา่นี ไม้สกั เป็นสินค้าทีพ่อค้าตา่งประเทศนิยมมากทีสดุ สว่นสินค้าที

พ่อค้าตา่งชาตินําเข้ามาขายในพมา่ ได้แก่ เสือผ้า เครืองโลหะ เครืองทองเหลือง และเครืองแก้ว 
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การพฒันาประเทศและเศรษฐกิจในสมัยคองบองตอนปลาย 

 พมา่ต้องสญูเสียแผน่ดินพมา่ตอนลา่งให้แก่องักฤษหลงัการพ่ายแพ้ในสงครามองักฤษ-พม่า ครัง

ทีสอง ใน ค.ศ. 1852 ทําให้องักฤษได้มณฑลพะโคอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยดินแดนปากแม่นํา

ทงัหมด และได้เมืองท่าทีสําคญัไว้ทงัหมด ตลอดจนได้ครอบครองลุ่มแม่นําอิระวดีซึงใช้ไปมาค้าขายกับ

จีนได้ ทําให้พม่าและชาวพม่าเท่ากับอยู่ใต้อํานาจของอังกฤษ เพราะไม่มีทางออกทะเลทีจะไม่ผ่าน

ดินแดนขององักฤษ ลอร์ดดาลฮูซี ได้ประกาศให้พะโคเป็นแคว้นทีสามของพม่าในปกครองขององักฤษ1  

พระเจ้ามินดงได้ทําการปฏิวตัิ พระเจ้าพกุามแมง กษัตริย์พมา่ผู้แพ้สงครามกบัองักฤษ พระเจ้ามินดงได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาลดุตอว์ และได้รับแตง่ตงัจากสภาดงักลา่วขนึเป็นกษัตริย์พมา่พระองค์ใหม ่

 บทบาทของพระเจ้ามินดงได้เริมขนึในระยะทีองักฤษมีความขดัแย้งอย่างรุนแรงกับพม่า กรณีที

อ้างวา่ไมไ่ด้รับความยตุิธรรมจากเจ้าเมืองย่างกุ้ง ลอร์ดดลัฮซีู (James Broun-Ramsay, 1stMarquess of 

Dalhousie) ได้ยืนคําขาดตอ่ราชสํานกั เจ้าชายมินดง (พระยศในขณะนนั) พร้อมด้วยข้าราชการพมา่กลุม่

หนึงซึงไมเ่ห็นด้วยกบัการทําสงคราม จึงทลูตอ่พระเจ้าพกุามแมงพระเชษฐา ซึงเป็นกษัตริย์พม่าในเวลา

นนัให้ยอมรับข้อเสนอซึงเป็นคําขาดนนั แตก่็ไร้ผล เมือสงครามเกิดขนึในเวลาตอ่มาพระองค์ทรงทราบขา่ว

การล้มตายของทหารพมา่ จึงทลูตอ่พระเจ้าพกุามแมงอีกครังหนึงให้เปิดการเจรจาสงบศกึ2พระเจ้าพุกาม

แมงสงัจบัเจ้าชายมินดงและเจ้าชายคะนองพระอนชุา แตเ่จ้าชายทงัสองเสดจ็หนีไปยงัเมืองชเวโบ และไป

รวบรวมกําลงัรีพลเพือมารบกบักษัตริย์ เมือถึงเวลานีสภาลตุตอว์จึงเข้าแทรกแซง ด้วยการเรียกทัพจาก

พมา่ตอนลา่งกลบัหมด และแตง่ตงัพระเจ้ามินดงเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม ่เสด็จขึนครองราชย์สมบัติเมือ

วนัที 18 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1852 เป็นกษัตริย์องค์ที 10 แห่งราชวงศ์คองบอง3 

 

 

                                                   

1หม่อง ทิน อ่อง. (2519). ประวติัศาสตร์พม่า. แปลโดยเพ็ชรี สมิุตร. หน้า 230. 
2Sir Jame George Scott. (1924). Burma from the Earliest Times to the Present Day.p. 283. 
3John F. Cady.(1958). History of Modern Burma. p. 88-89. 
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การปฏิรูปประเทศในสมัยพระเจ้ามินดง 

 นบัแต ่ค.ศ. 1852 เมือองักฤษได้ผนวกมณฑลยะไข ่หงสาวดีหรือพะโค และมณฑลตะนาวศรีเข้า

ด้วยกนั และเรียกดินแดนดงักลา่ววา่พมา่ขององักฤษ องักฤษได้ทําการปรับปรุงพม่าตอนล่างจนมีความ

รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงทงัในทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจ ในทางกฎหมายได้มีการนําเอา

ประเพณีพืนเมืองชาวพม่ามาปรับปรุงเป็นกฎหมายเพือใช้ปกครอง1  นอกจากนียังส่งเสริมในด้าน

การศึกษาและการสาธารณสุข โดยจัดตังสถานศึกษาและโรงพยาบาลให้แก่ชาวพืนเมือง ในด้าน

การเกษตร องักฤษได้พฒันาทีดินและนําเอาการชลประทานเข้ามาใช้ทําให้เพิมผลผลิตได้มากขึน ทําให้

เศรษฐกิจของพมา่ตอนลา่งมีความเจริญขนึมาก และผลจากการทีมีเมืองสําคญัๆ ทางชายทะเล เช่น ย่าง

กุ้ง พะสิม และเมาะตะมะ ทําให้การค้าขายทางทะเลเป็นไปโดยสะดวก 

 ผลจากการเร่งพัฒนาทําให้เกิดการดึงดดูราษฎรจากพม่าตอนบนให้อพยพลงมาในเขตของ

องักฤษจํานวนมาก จากการสํารวจของคณะกรรมการซึงส่งมาโดยข้าหลวงใหญ่ประจําอินเดีย แสดงให้

เห็นรายได้ทีเพิมขนึ แตใ่นขณะเดียวกนัรายจ่ายจํานวนมากก็เป็นสิงบ่งชีวา่ องักฤษได้ทุ่มเทการลงทุนใน

การพฒันาพมา่ตอนลา่งมากเช่นเดียวกนั 

 ผลจากความสําเร็จจากการพฒันาพมา่ตอนลา่งขององักฤษ ทําให้พระเจ้ามินดงริเริมทีจะทําการ

ปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงค์คองบอง จึงอาจถือได้ว่าเป็นภารกิจทีมี

ความสําคญัตอ่โครงสร้างทางสงัคมของพมา่ ดงัตอ่ไปนี 

 การพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม การทีพม่าต้องสญูเสียพืนทีภาคกลางและทางตอนล่างของ

ประเทศให้แก่องักฤษ มีผลให้พระเจ้ามินดงต้องเร่งรัดพัฒนาบ้านเมืองขึนแข่งขนักับการพัฒนาเขตพม่า

ขององักฤษ จะเห็นวา่มีการปฏิรูปงานด้านตา่งๆ ดงันี 

                                                   

1I.bid. p. 80. 
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 ทางด้านเกษตรกรรม มีการปรับปรุงระบบการชลประทานเพือการเกษตร โดยขดุคลองแม่นําม ุ  

จากมยินกองตองแขวงเมืองมเยดมุาถึงทะเลสาบมหานนัทา และตอ่มาถึงแขวงเมืองสะกาย เพือสง่นําเข้า

นา แตก่็ปรากฏวา่พมา่ตอนบนมีข้าวไมพ่อบริโภคต้องสงัเพิมเติมจากพมา่ตอนลา่ง 

 ในด้านอตุสาหกรรม พม่าเป็นประเทศทีมีทรัพยากรธรรมชาติท่มีค่าหลายอย่าง พระเจ้ามินดง

ได้รับความช่วยเหลือจากตา่งประเทศให้เข้ามาช่วยดําเนินการทางด้านอตุสาหกรรม ใน ค.ศ. 1861 เริมมี

โรงสีข้าวทีทํางานด้วยเครืองจกัร และมีโรงงานเลก็ๆ ในกิจการตา่งๆ โดยมีเจ้าชายเมกขระพระราชโอรสผู้

มีความสนใจในเทคโนโลยีตะวันตกเป็นหัวหน้าควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอืนๆ ส่วนทีไม่ได้ผลคือ

โรงงานผลิตแก้ว ซึงมีพนัเยทหวุน่ (Panyetwun) ผู้ เคยดงูานการผลิตแก้วจากฝรังเศสมาแล้ว โรงงานทอ

ผ้าได้ปิดกิจการในเวลาตอ่มา 

 ทางด้านการคมนาคมและการสือสาร ได้เริมกิจการเรือกลไฟขึนใน ค.ศ. 1855  จากนันได้เพิม

จํานวนเรือมากขนึ ตอ่มาได้อนญุาตให้บริษัทเดินเรืออิระวดีขององักฤษเดินทางเข้ามณัฑะเลได้สปัดาห์ละ 

3 ครัง และไปถึงเมืองบาโมได้เดือนละครัง ได้มีการเริมวางสายโทรเลขขึนใน ค.ศ. 1870 และมีโครงการ

ตอ่ไปถึงเมืองหน่ายซึงเป็นเมืองใหญ่ควบคมุหวัเมืองเงียวตา่งๆ ตอ่มาได้สง่นกัเรียนพมา่ไปศกึษาวิชาช่าง

โทรเลขทีเมืองย่างกุ้ง และเมืองกลักตัตาโดยได้รับเงินเดือนขณะศกึษาอยู่ 

 ในด้านการผลิตเงินตรา เพือให้พมา่มีระบบเงินตราทีมีเสถียรภาพ ใช้แทนเงินแท่งและทองแท่งใน

การแลกเปลียนสินค้า จึงมีการผลิตเงินเหรียญทีทําด้วยโลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองแดง ตะกัว โลหะผสม

ด้วยดีบกุ ตะกวั และทองแดงการทําเงินจ๊าต มีตรานกยงูอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศพม่าด้านหนึง อีก

ด้านหนึงจะบอกปีทีพระเจ้ามินดงขนึครองราชย์ สว่นเหรียญทองด้านหนึงเป็นรูปสิงโต ด้านหนึงจะบอกปี

ทีพระเจ้ามินดงขนึครองราชย์เช่นเดียวกนั 

 ในด้านหนังสือพิมพ์ นับเป็นครังแรกทีพม่ามีการออกหนังสือพิมพ์ชือ มณัฑะเลย์ กาเซทเทียร์ 

(Mandalay Gazetteer) ใน ค.ศ. 1874 ซึงเป็นหนงัสือกึงราชการทีพระเจ้ามินดงอนญุาตให้คนจีนในพม่า
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เป็นผู้ดําเนินการทงัให้เสรีภาพในการวิจารณ์พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชสํานัก แต่ไม่ปรากฏว่า

หนงัสือพิมพ์ดงักลา่วได้ใช้สิทธินี1 

 การปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย เป็นสิงทีมิได้กระทําได้ง่ายนัก ทังนีเพราะต้องอาศัย

องค์ประกอบหลายประการ เช่น บุคคล เวลา เงินทอง และความเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัจจัยต่างๆ 

ดงักล่าวมิได้มีปรากฏในพม่า ทังนีเพราะพม่ามีการกบฏเกิดขึนอยู่เสมอๆ แม้แต่กษัตริย์มินดงก็ขึน

ครองราชย์ด้วยลกัษณะเช่นทีกลา่วมานี จึงทําให้พมา่ขาดพืนฐานทีจะปรับปรุงประเทศ ขาดความพร้อม

ในองค์ประกอบดงักลา่ว เมือพระเจ้ามินดงเข้าดําเนินการจึงกลายเป็นปัญหาทีสร้างความยากลําบากเกิน

ความสามารถของเสนาบดีจะปรับตวั โดยลกัษณะเช่นนีการปรับปรุงประเทศของพระองค์จึงเป็นการ

เปลียนแปลงทีรวดเร็วในแบบการปฏิวตัิมากกวา่เป็นการปฏิรูปทีอาศยัเวลาแบบค่อยเป็นค่อยไป ผลการ

ปรับปรุงจึงล้มเหลวทงัรูปแบบและเนือหา2 

 

เศรษฐกิจพม่าในยุคอาณานิคม 

 เมือองักฤษได้เข้าครองครองพมา่ตอนลา่ง องักฤษได้นําระบบการค้าเสรี (Laissez-Faire) เข้าไป

ใช้ในพมา่ โดยปลอ่ยให้พ่อค้า หรือบริษัทเอกชนเข้ามาค้าขายหรือลงทนุในพมา่ โดยเฉพาะพม่าตอนล่าง

ได้อย่างเสรี ทําให้ระบบเศรษฐกิจแบบดังเดิมของพม่าซึงเป็นเศรษฐกิจแบบเลียงตวัเองต้องเปลียน 

ก่อให้เกิดระบบเงินตรา ซึงเป็นสิงจําเป็นในการซือขายสินค้าระดบัประเทศ การใช้เงินตราจะเชือมโยงกับ

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมส่งผลต่อชีวิตในหมู่บ้าน และสภาพ

การดํารงชีวิตของชนบทอย่างรุนแรง 

                                                   

1สรัุตน์ วรางครัตน์. (2520). ไทย-พม่า: ปัญหาการเผชิญหนา้การคกุคามของตะวนัตก ในคริสต์ศตวรรษที 19. หน้า 246. 

2เล่มเดิม. 
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 ทางด้านอตุสาหกรรม มีการลงทนุในบ่อนํามนัของบริษัทเบอร์ม่าออยล์ (Burma Oil Company) 

นบัเป็นธรุกิจขนาดใหญ่ทีทําให้ชาวพืนเมืองมีงานทํา นอกจากนัน ยังมีการลงทุนเหมืองแร่ดีบุก สังกะสี 

เงิน ทงัสะเตน ตะกวั และการปลกูยางพารา เป็นต้น1 

 ทางด้านเกษตรกรรม ในระยะทีอังกฤษเข้าครอบครองอินเดียและพม่านี อตัราประชากรของ

อินเดียได้เพิมขนึเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกนัโดยเปรียบเทียบ ประชากรอินโดนีเซียภายใต้การปกครอง

ของฮอลนัดาก็เพิมขึนเช่นกัน ผลก็คือ ทําให้มีความต้องการสินค้าข้าวเพิมมากขึนทังในดินแดนอาณา

นิคมขององักฤษและฮอลนัดา  

เนืองจากการปลกูข้าวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีสําคญัของพมา่ หลงัจากทีองักฤษยึดประเทศ

พม่าไว้ได้แล้ว จึงได้ขยายพืนทีปลกูข้าว โดยเฉพาะอย่างยิงในบริเวณปากแม่นําอิระวดี และทีราบลุ่ม

แมนํ่าสะโตงกบัแมนํ่าสาละวิน  เหตทีุมีการเพาะปลกูข้าวมากขึนนัน สืบเนืองมาจากความต้องการข้าว

ของตลาดยุโรป ก่อนหน้านียุโรปจะนําเข้าข้าวจากทวีปอเมริกา     เมือมีการขดุคลองสเุอซขึนใน ค.ศ. 

1869 จึงได้หนัมาพึงสินค้าข้าวจากทวีปเอเชียเพราะขนส่งได้สะดวก จากการทีชาวนาทีมีความชํานาญ

การเพาะปลกูในเขตพม่าตอนบนโยกย้ายถินฐานลงมายังพม่าตอนล่าง ทําให้พืนทีเพาะปลกูขยายตัว

อย่างรวดเร็วองักฤษได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในการทีจะผลิตข้าวจํานวนมาก ด้วยการปรับปรุงดินแดน

พมา่ตอนลา่งให้เป็นแหลง่ผลิตข้าว  รัฐบาลองักฤษได้รับเอาชาวอินเดียทีเรียกวา่พวกเชตยาร์ (chettyars) 

เข้ามายงัประเทศพมา่ปีละ 2-4 แสนคนเพือขยายพืนทีการเกษตร โดยอ้างว่าแรงงานมีไม่เพียงพอ และมี

ความจําเป็นต้องใช้แรงงานทีมีราคาถกูกวา่แรงงานชาวพมา่  นอกจากนีพวกเชตยาร์ทีเป็นนายทุนเงินกู้ ก็

ตามเข้ามาด้วย ใน ค.ศ. 1930 มีการปลอ่ยเงินลงทนุให้ชาวนากู้ ยืมถึง 40 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ด้วยเหตนีุ 

ผลผลิตจึงเพิมขึนดจุเดียวกับพืนทีเพาะปลูกข้าว ปัจจัยทีเกือหนุนการเพาะปลกูข้าว คือการคมนาคม

ขนสง่ทีสะดวกขนึ การสร้างทํานบกกัเก็บนํา และการขดุคลองชลประทาน ด้วยปัจจัยดงักล่าว ในปลาย

คริสต์ศตวรรษที 19 การเพาะปลกูข้าวซึงเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพมา่จึงได้ขยายตวัจากการผลิตเพือให้

เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศไปสู่การผลิตเพือส่งออก องักฤษใช้พม่าเป็นฉางข้าวหล่อเลียงอาณา

นิคมอินเดียของตน และส่งไปขายเป็นสินค้าออก นีเป็นจุดเริมของความเปลียนแปลงอย่างมหาศาลใน

                                                   

1บงัอร ปิยะพนัธุ์. (2537). ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต.้ หน้า 128-129. 
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ชีวิตเศรษฐกิจพม่า1แต่ทว่ากิจการในการส่งข้าวสู่ตลาดต่างประเทศนันกลบัตกอยู่ในมือของนายทุน

ตา่งชาติ 

 เดิมแหลง่ผลิตข้าวของพมา่อยู่ทางตอนเหนือ  สว่นดินแดนทีราบลุม่ปากแมนํ่าอิระวดีแถบย่างกุ้ ง

นนั หาได้เป็นแหล่งผลิตข้าวไม่ เพราะดินแดนปากแม่นําเป็นทีลุ่มเกินไป มีนําทะเลหนุนเนืองขึนมา ไม่

สามารถใช้เป็นแหลง่เพาะปลกูได้เตม็ที ดินแดนแถบนีจึงเป็นป่าทึบและทุ่งหญ้าเป็นสว่นใหญ่ 

 สิงทีอังกฤษเริมทําก็คือ สร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจขึน ทําให้ผู้คนหลังไหลเข้ามาทําการ

เพาะปลกู และบกุเบิกทีนาใหม ่ภายในระยะเวลา 30 ปีหลงัการเปิดคลองสเุอซ ดินแดนพม่าตอนล่างถูก

เปิดขนึ วิธีการเปิดทีนาใหม่ก็คือการขดุคลอง เป็นการขดุคลองเพือเชือมระหว่างแม่นําสายใหญ่ๆ เช่น 

แมนํ่าอิระวดีกบัแมนํ่าสะโตง ซึงก็หมายความวา่ดินแดนแถบนีแตเ่ดิมมีแมนํ่าใหญ่ไหลมาจากเหนือลงใต้ 

ผู้คนก็ตงัหลกัแหลง่ตามชายฝังแมนํ่าเหลา่นี องักฤษเปลียนสภาพด้วยการขดุคลองเชือมจากตะวนัออก

ไปสูต่ะวนัตก คล้ายๆ เป็นการจัดทีดินให้เป็นรูปตาหมากรุกใหญ่ ซึงก็เปิดทีดินจํานวนมหาศาลรองรับ

ผู้คนทีจะอพยพเข้ามา 

 วิทยาการสมัยใหม่ทําให้อังกฤษสามารถขุดคลองเชือมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หลงัจากนนัก็กระตุ้นให้ผู้คนอพยพเข้ามา สมยันีเป็นสมยัทีชาวพมา่หลดุพ้นจากระบบการเกณฑ์แรงงาน

ไพร่สมยักษัตริย์ กลายเป็นแรงงานอิสระสามารถจะโยกย้ายหาทีทํากินใหม่ได้ ปรากฏว่าขบวนการสร้าง

พมา่ตอนล่างให้เป็นฉางข้าวนีทําให้คนอพยพเข้ามามาก การเริมต้นชีวิตใหม่ในทีดินใหม่นีเต็มไปด้วย

ความยากลําบาก ทีต้องทําคือการโคน่ป่าลง ดินแดนแถบนีเป็นป่าทึบมีไม้สงูใหญ่ยืนต้น ต้องโค่นลงเผา 

แล้วขดุตอออก ซึงเป็นกระบวนการทีใช้เวลานานถึง 3-4 ปี กว่าจะทํานาได้ผลเต็มทีก็กินเวลาถึง 7-8 ปี 

นอกจากนี ดินแดนแถบนีเต็มไปด้วยสตัว์ต่างๆ เช่น เสือ ช้างป่า หมปู่า เป็นต้น ซึงเป็นอนัตรายต่อชีวิต 

และก่อความเสียหายตอ่การเกษตร 

 ภายในระยะเวลาไมกี่สิบปี ดินแดนพมา่ตอนลา่งก็กลายเป็นอูข้่าวอูนํ่าสําคญั ตามสถิติปรากฏวา่

ระหว่าง ค.ศ. 1850-1905 พม่าส่งออกข้าวเพิมจากจํานวน 162,000 ตนั เป็น 2 ล้านตนั ในระยะก่อน

                                                   

1ชาญวิทย์เกษตรศิริ. (2552). พม่าประวติัศาสตร์และการเมือง. หน้า 50. 
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สงครามโลกครังที 2 พมา่สง่ออกข้าวปีละถึง 3 ล้านตนัครึง กลายเป็นประเทศส่งออกข้าวอนัดบัหนึงของ

โลก 

 ในขณะเดียวกนั ประชากรในดินแดนสามเหลียมปากแมนํ่าอิระวดีก็เพิมขนึจาก 1 ล้านคน เป็น 4 

ล้านคน พลเมืองของพมา่ทงัหมดเพิมขนึจาก 8 ล้านคน เป็น 12 ล้านคน 

 เศรษฐกิจแบบผลิตข้าวส่งออกต่างประเทศนี  ถ้าดใูนด้านผลผลิตและการส่งออกข้าวก็นับว่า

ประสบความสําเร็จมาก แตเ่มือมองลกึลงไป ระบบเศรษฐกิจแบบนีชาวนาปรับตวัไม่ทันและไม่มีภมิูทีจะ

ต้านทานป้องกนัตนเองได้ การมีหนีสินจนถกูยึดทีดินไปในทีสดุกลายเป็นเรืองสามญัธรรมดาไป ปรากฏ

วา่ในปี 1930 ซึงตรงกบัระยะเศรษฐกิจตกตําทวัโลกด้วยแล้ว กวา่ ร้อยละ 50 ของทีดินในพมา่ตอนลา่งตก

เป็นของคนทีมิได้ทําการเพาะปลกู ซึงก็หมายความว่าชาวนากลายเป็นคนไร้ทีดินทํากิน ซึงเป็นปัญหา

เศรษฐกิจอย่างหนกัในพมา่ เป็นปัญหาทีทําให้คนพมา่เกลียดชงัชาวตา่งชาติมาก โดยเฉพาะแขกอินเดีย 

และเป็นปัญหากระตุ้นให้เกิดความรู้สกึชาตินิยมตอ่ต้านองักฤษ 

 ปัญหาของพมา่ในยคุอาณานิคมนี สรุปได้ว่า การแปรพม่าให้เป็นยุ้ งฉางทางการค้า และเป็นผุ้

สง่ออกข้าวมากทีสดุในโลกนนั นํามาซึงปัญหาการเช่าทีดิน การกู้หนียืมสิน และการทีถูกขบัไล่ออกจาก

ทีดินทํากินของตนในทีสดุ1 

 

                                                   

1แหล่งเดิม. หน้า 57 



บทที 2 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในสมัยการปกครองระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย 

ค.ศ. 1948-1962 

 

 
หลังจากพม่าได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1948 แล้ว พรรคสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้าน

ฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League, AFPFL) ภายใต้การนําของนายอนูุ ได้รับเลือก

เข้ามาบริหารประเทศในระบบสงัคมนิยมประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาตามรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1947 

การทีผู้ นําพม่าไม่นําเอารูปแบบการปกครองตามวิถีประชาธิปไตยตะวันตกมาใช้ ทังๆ ที

ประชาธิปไตยในพมา่มีโอกาสจะพฒันาไปสูข่บวนการประชาธิปไตยทีเข้มแขง็ได้นนั เหตผุลเกิดจากเมือ

พมา่ตกเป็นอาณานิคมขององักฤษนนั องักฤษได้นําเอาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้าไปใช้ใน

พมา่ทีเรียกวา่ระบบรัฐบาลคู ่(Dyarchy Government) เป็นการปฏิรูปการปกครองทีองักฤษนําเข้ามาใช้

ในพมา่ใน ค.ศ. 1921 โดยองักฤษมีอํานาจปกครองพมา่ในฐานะทีเป็นดินแดนในอาณานิคมของตน แต่

ในขณะเดียวกนั ก็ยินยอมให้มีรัฐบาลพืนเมืองทําการปกครองควบคูไ่ปด้วย การปกครองในระบบนีทําให้

ชาวพมา่ได้รับสิทธิปกครองตนเองในระดบัหนึง คือได้เลือกสมาชิกสภานิติบญัญัติและแตง่ตงัรัฐมนตรีที

เป็นชาวพมา่ไปดแูลบริหารราชการบางส่วนทีโอนมาจากความรับผิดชอบของข้าหลวงองักฤษ แต่การ

ปกครองในระบบนีถูกต่อต้านจากชาวพม่าตงัแต่ยังไม่ได้นําไปใช้ในทางปฏิบัติ เพราะเห็นว่าชาวพม่า

ได้รับสิทธิในการปกครองตนเองน้อยเกินไป ชาวพม่าส่วนใหญ่เห็นว่าระบบรัฐบาลคู่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ไมไ่ด้สนองตอบความต้องการของชาวพมา่ จึงแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ทังยัง

เป็นช่องทางให้นักการเมืองชาวพม่าทีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ได้ใช้สถาบันทางการปกครอง

ตา่งๆ สนองความต้องการของตนด้วย 

 การปกครองระบบรัฐบาลคูห่รือไดยาคี (Dyarchy) ทีองักฤษนํามาใช้ในพมา่นี แม้ตามรูปแบบ

จะดเูป็นประชาธิปไตย แตก่็เป็นประชาธิปไตยของชาติทีเป็นเจ้าจกัรวรรดินิยม นําไปใช้ปกครองประเทศ

ทีเป็นอาณานิคมของตน เพือประโยชน์ในทางการค้า เพือแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดให้แก่สินค้า
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อตุสาหกรรมทีผลิตล้นในประเทศของตน ในขณะเดียวกันก็กอบโกยเอาทรัพยากรอนัอดุมสมบูรณ์จาก

ประเทศอาณานิคมไปป้อนให้แก่ระบบอตุสาหกรรมในประเทศตน ระบบการปกครองนีจึงไม่ได้มุ่งทีจะ

สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองและเศรษฐกิจของประเทศอาณานิคม มิได้มุ่งทีจะทําให้

ประชาชนทีเป็นชนพืนเมืองมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ และให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งจริงจงั

แต่กลับมุ่งทีจะแสวงประโยชน์ตอบสนองลัทธิทุนนิยมของตน ประเทศจักรวรรดินิยมจึงมีความ

เจริญรุ่งเรืองทางวตัถสุงูสดุ มีการพฒันาด้านการค้าอตุสาหกรรม โดยการดงึดดูเอาทรัพยากรและความ

มงัคงัไปจากดินแดนทีเป็นอาณานิคม ลทัธิทนุนิยมจึงได้เจริญถึงจุดสงูสดุกลายเป็นลทัธิจักรวรรดินิยม 

ดงัทีเลนินได้กลา่วไว้วา่ 

 ลัทธิทุนนิยมได้บรรลุถึงขันสูงสุด และได้กลายเป็นลัทธิจักรวรรดินิยมไปในตอนต้นของ

คริสต์ศตวรรษที 20 เมือลทัธิทนุนิยมประกอบไปดว้ยการผูกขาด 4 ประการ ไดแ้ก่   (1) การผูกขาดดา้น

การผลิต คือความสามารถในการผลิตสูงสุดในประเทศยุโรปตะวนัตก   (2) มีการยึดและฉกฉวยเอา

วตัถดิุบจากดินแดนดอ้ยพฒันาทวัโลกดว้ยการยึดครองเป็นอาณานิคม   (3) มีการผูกขาดด้านการเงิน 

โดยการธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ และ   (4) เกิดมีลทัธิล่าอาณานิคมขึนเพือขยายตลาดให้แก่

สินคา้อตุสาหกรรม1 

 ด้วยเหตนีุจึงอาจกลา่วได้วา่ ลทัธิจกัรวรรดินิยมได้ก่อให้เกิดความด้อยพฒันาแก่ภมิูภาคตา่งๆ ที

เคยตกเป็นอาณานิคม ดงัจะเห็นได้ชดัเจนกรณีของประเทศพมา่ในเวลาตอ่มา ทีองค์การสหประชาชาติ

ได้จดัให้พมา่เป็นประเทศทีด้อยพฒันาทีสดุ (Least Development Country) เมือ ค.ศ. 1987 ซึงสาเหตุ

สําคญัประการหนึงก็คือการทีพมา่ต้องตกเป็นอาณานิคมขององักฤษนันเอง ดงันันระบบการเมืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยนีจึงอาจเรียกได้วา่เป็นประชาธิปไตยแบบกระฎมุพี หรือประชาธิปไตยแบบ

ทุนนิยม ซึงเป็นขนัตอนทีเตรียมตวัไปสู่รากฐานทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม2 ซึงต่อมาได้พัฒนาจน

กลายเป็นระบบทนุนิยมสงูสดุในสหรัฐอเมริกา จากความฉ้อฉลของระบบประชาธิปไตยทนุนิยมของลทัธิ

จกัรวรรดินิยมนีเอง ทีเป็นสาเหตใุห้หลงัจากพมา่ได้รับเอกราชแล้ว นกัชาตินิยมชาวพมา่จึงไมเ่ลือมในใน

ระบบการปกครองนีเลย 

                                                   
1
 V. I. Lenin. (1977). Imperialism: the Highest Stage of Capitalism. In Lenin: Selected Works. p. 257-258. 

2
 ปราชญา กล้าผจญั. (2513). สภาพความเป็นประชาธิปไตยของไทย. ใน สตัว์การเมือง. หน้า 244. 
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 นอกจากปัญหาทางการปกครองทีไมมี่ประสิทธิภาพแล้ว ในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลอาณานิคมได้

เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอย่างอดุมสมบรูณ์ของพมา่ สง่เสริมให้นายทนุตา่งชาติเข้า

มาเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรชาวพม่า เศรษฐกิจพม่าในสมยัอาณานิคมกลายเป็นเศรษฐกิจแบบทุน

นิยมอย่างเตม็รูปแบบ แตถ่ึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจทุน

นิยมทีคอ่ยๆ พฒันาตามกาลเวลาอย่างในยโุรปทีเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจขุนนางเจ้าทีดิน ไม่ กล่าวคือ

เป็นเพียงระบบเศรษฐกิจทีพวกขยายดินแดนชาวองักฤษกําหนดขึนมา ดงันันนายทุนท้องถินจึงมีอยู่

เพียงน้อยนิดและสว่นมากก็เป็นเพียงแคน่ายทนุอปุถมัภ์เท่านนั กิจกรรมทางเศรษฐกิจทังหมดจึงตกอยู่

ภายใต้การครอบครองของรัฐบาลนายทนุอาณานิคมและนายทนุตา่งชาติ พวกนายทนุต่างชาติสามารถ

ดําเนินธรุกิจการค้าได้ตามความต้องการของตนโดยได้รับการสนบัสนนุในด้านตา่งๆ จากรัฐบาล นายทนุ

ชาวจีนและอินเดียได้ถือโอกาสครอบครองกิจการขนาดเลก็ตามทีได้รับการอปุถมัภ์ ในขณะทีคนท้องถิน

สว่นใหญ่กลบัตกอยู่ในภาวะของการถกูครอบงําสบูเลือด 

 ด้วยเหตนีุ แม้ในสมยัอาณานิคมสภาพเศรษฐกิจของพม่าจะเจริญเติบโตอย่างมากก็ตาม แต่

กระนนับรรดาชนพืนเมืองกลบัไมไ่ด้รับประโยชน์จากความเจริญทางเศรษฐกิจดงักล่าว ซํากลบัถดถอย

ทางเศรษฐกิจด้วยการถูกกําหนดและถูกเอารัดเอาเปรียบทังจากนายทุนต่างชาติและจากนายทุนใน

อปุถมัภ์ของเหลา่นายทนุตา่งชาติทงัหลาย 

 การทีประชาชนพมา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ถกูเอารัดเอาเปรียบ ถกูขดูรีดผลประโยชน์ และกด

ขีทางด้านแรงงาน มีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากจน แร้นแค้น ขาดความเสมอภาค และความเท่าเทียม

ในสงัคม ทําให้ประชาชนตลอดจนกลุม่ผู้ นํานักศึกษา ซึงต่อมาได้กลายมาเป็นนักการเมืองทีมีบทบาท

สําคญัในการบริหารประเทศเกิดความรู้สกึตอ่ต้านรัฐบาลอาณานิคม รวมตลอดไปถึงระบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยทีรัฐบาลอาณานิคมนําเข้ามาใช้เพราะเห็นว่าไม่ได้ให้ผลประโยชน์อย่างใดแก่

ประชาชนเลย 
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การเลือกรูปแบบสังคมนิยมในการปกครองของประเทศ 

 ผู้ นําทางการเมืองพมา่ทกุคน ไมว่า่จะเป็นอองซาน อนูุ หรือเนวิน ล้วนมีแนวคิดทางการเมืองที

เป็นฐานของขบวนการชาตินิยม คือ การตอ่ต้านจกัรวรรดินิยม (anti-imperialist)  และโครงการรัฐสงัคม

นิยมในอดุมคติ (utopian socialist project) ดงันนัสิงทีผู้นําเหลา่นีมองหาก็คือ รูปแบบของรัฐทีเข้มแข็ง 

พวกเขาไมมี่ความไว้วางใจในระบบประชาธิปไตย อีกทังไม่เห็นความสําคญัในสิทธิของปัจเจกชน และ

การวางข้อจํากดัของรัฐในการเข้าไปแทรกแซงในชีวิตของปัจเจกชน ในทางกลบักัน กลบัสนับสนุนให้

อํานาจรัฐอย่างเตม็ทีในการก้าวเข้ามาจัดการกับความไม่เสมอภาคของประชาชนในด้านเศรษฐกิจซึง

เกิดจากการครอบงําของจักรวรรดินิยมให้กลับคืนสู่ระดบัเดียวกัน ดงันันการหวนกลบัเข้าไปควบคุม

เศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐซึงได้รับฉนัทานมุตัิจากประชาชนนนัจึงมีความสําคญัอย่างยิง และเป็นสิงที

เหมาะสมกว่า หาใช่กฎระเบียบทางกฎหมายทีจัดไว้เพือป้องกันปัจเจกชนตามแบบประชาธิปไตยแต่

อย่างใดไม่1 

 ดงันัน การต่อต้านจักรวรรดินิยมและทุนนิยมจึงเป็นรากฐากสําคัญของวัฒนธรรมใหม่ทาง

การเมืองของผู้นํา ซงึสะท้อนในความคิดของอองซาน โดยเฉพาะอนู ุผู้ ก้าวขนึมาเป็นนายกรัฐมนตรีของ

พมา่หลงัได้รับเอกราชจากองักฤษ เมือวนัที 4 มกราคม ค.ศ. 1948 

 นอกไปจากนี ถ้าพิจารณาไปถึงต้นแบบของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ก็จะเห็นว่าเป็น

ความสมัพนัธ์ทางอํานาจทีพฒันาขนึมาในสงัคมตะวนัตก ซึงถือหลกัวา่สงัคมเป็นผู้ กําหนดและควบคมุ

รัฐ อํานาจในการควบคมุสงัคมเป็นอํานาจอธิปไตยของประชาชนทีรวมตัวกันเป็นประชาคมแล้วทํา

สญัญามอบอํานาจให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลใช้อํานาจทีได้รับมอบหมายทําการปกครองรัฐ ตามที

รู้จักกันดีในหลักเรือง สัญญาประชาคม  (social contract) ของ จังจ๊าค รุสโซ (Jean-Jaques 

Rousseau)  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะเน้นการให้ความสําคญัแก่ปัจเจกชนอย่างมาก ครัน

นําเอาระบบดงักลา่วมาใช้ในสงัคมตะวนัออกทีไมมี่พฒันาการทางสงัคมเช่นเดียวกับสงัคมตะวนัตก มี

เงือนไข และสิงแวดล้อมทางสงัคมทีแตกต่างไปจากสงัคมตะวนัตก ผลทีเกิดขึนจึงบิดเบือนไปจาก

หลกัการดงัเดิมของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 

                                                   
1
 วิทยา สจุริตธนารักษ์. (2539). การเป็นประชาธิปไตยในเอเชีย. ใน เอเชียรายปี 2539. หน้า 4. 
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 เมือกลับมาพิจารณาว่าทําไมผู้ นําพม่าจึงเลือกเอารูปแบบการปกครองระบบสังคมนิยม

ประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ก็จะพบว่า เนืองจากพม่าตกเป็นอาณานิคมมา

ก่อน จึงมีปัญหาในการเร่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมให้พ้นจากสภาพความยากจน

แร้นแค้น การทีจะทําให้เป้าหมายแห่งการพฒันานีเป็นความจริงขนึมา ผู้นําทางการเมืองจะต้องแสวงหา

วิธีการทีจะนําไปสูค่วามเจริญทางเศรษฐกิจทีรวดเร็วทีสดุ นอกไปจากนีสภาพชีวิตภายใต้แอกของอาณา

นิคมก่อให้เกิดการแตกกระจายทางสงัคม อย่างยากทีจะประสานกันได้ การปกครองของอาณานิคมได้

ทําลายอํานาจดงัเดิมของสงัคมเก่า เช่นการตงัพนกังานของเจ้าอาณานิคมไปปกครองท้องถินตา่งๆ แทน

ผู้ นําหมู่บ้านทีเคยเป็นศูนย์กลางอํานาจของชุมชนดงัเดิม การนําเอาแรงงานจากทีอืนมาใช้ในทาง

เศรษฐกิจ เช่นทีอังกฤษนําเอากรรมกรอินเดียมาทํางานในพม่าทีเรียกว่าพวก เชตยาร์ (chettyars) 

ก่อให้เกิดความปันป่วนทางเศรษฐกิจแก่พมา่เป็นอย่างมาก การทีเกิดระบบพ่อค้าเงินกู้ ในชนบท ทําให้

ชาวนาต้องขายทีดินและไมมี่ทีดินทํากิน ในทางการเมือง อํานาจดงัเดิมของสถาบันกษัตริย์ถูกทดแทน 

โดยการบริหารของเจ้าอาณานิคม สถาบนัทางศาสนา เช่น พระสงฆ์สถาบนัทางการศกึษา เช่น โรงเรียน

พลอยถกูกระทบกระเทือนไปด้วยทงัหมด 

 สภาพของพมา่ทีเคยตกเป็นอาณานิคมเช่นนี ก่อให้เกิดความจําเป็นทีจะต้องมีการทดแทนสิงที

ถกูทําลายไป เมือพมา่ได้รับเอกราช ความแตกแยกในทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองทําให้ผู้ นําใหม่

ประสบความยากลําบากในการรวมชาติ โดยเฉพาะสงัคมพม่า มีลกัษณะเป็นพหุสงัคมทีประกอบด้วย

ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ จํานวนมาก จึงเป็นความยากลําบากอย่างยิงในการระดมกําลงัประชาชนเพือ

ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันในการพัฒนาประเทศ ดงันันพม่าจึงเลือกเอาอดุมการณ์สงัคมนิยมแบบ

ประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในทางการเมืองการปกครองเพราะอดุมการณ์สงัคมนิยมประชาธิปไตยได้สร้าง

ความหวงัในการพฒันาประเทศในทางลดั1 เป็นการรวมเอาความคิดและอดุมการณ์ทีแตกต่างกันของ

กลุม่ชนตา่งๆ ให้มีอดุมการณ์เดียวกนั ส่วนในทางเศรษฐกิจ จะมีการรวมเอากรรมสิทธิ ในทรัพย์สินมา

เป็นของรัฐ ซึงจะทําให้เกิดความสะดวกในการพัฒนา และมีการกระจายรายได้แก่ประชาชนอย่างเท่า

เทียมกนั เพือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสงัคม แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีปัญหาตามมาอีกว่า การปกครอง

ตามอดุมการณ์สงัคมนิยมประชาธิปไตย นัน มีความเหมาะสมกับสงัคมพม่าเพียงใด และการนําเอา
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หลกัการและอดุมการณ์ของสงัคมนิยมประชาธิปไตยมาใช้กบัพมา่นนัสอดคล้องกบัหลกัการ อดุมการณ์ 

และปรัชญาของลทัธิสงัคมนิยมประชาธิปไตยทีเป็นต้นแบบอย่างไร มีการนํามาใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

ซึงสิงทีกล่าวเหล่านี เป็นปัญหาของลทัธิสังคมนิยมทีสังคมพม่าต้องเผชิญและเป็นปัญหาต่อมาอีก

ยาวนาน 

 

การกบฏและสงครามกลางเมืองหลังได้รับเอกราช 

เมือจกัรวรรดินิยมองักฤษถอนตวัออกจากพมา่ ในวนัที 4 มกราคม ค.ศ. 1948 แล้ว  อนาคตของ

พมา่ก็ตกอยู่กบัผู้นําและประชาชนชาวพม่าทีจะต้องตดัสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของของตนและ

ของชาติตน (national self-determination)  นายอนูุ ผู้ นําพรรคสนันิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้าน

ฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples’ Freedom League, AFPFL)  ได้เข้ามารับหน้าทีจัดตงัรัฐบาลและ

ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ทําการสร้างชาติและฟืนฟูเศรษฐกิจทีเสียหายอย่างมากจากผลของ

สงคราม 

ก่อนได้รับเอกราช ชาวพมา่ทกุชาติพนัธุ์ทงัหมด ได้ร่วมแรงร่วมใจกนัต่อสู้ เพือเรียกร้องอิสรภาพ

และเอกราชของชาต ิการรวมตวักนัก่อให้เกิดพลงัร่วมในการขบัไลจ่กัรวรรดินิยมทีปกครองอยู่ให้ออกไป 

ในกลุ่มเหล่านี กลุ่มทีมีบทบาทสําคัญอย่างมากก็คือ สมาคมโดบามา อาซิอาโยน (the Dobama 

Asiayone)1 สมาคมโดบามา เป็นสมาคมทีก่อตงัขนึโดยนกัศกึษาชาตินิยมกลุม่หนึง ทีเรียกตวัเองว่า ทะ

ขิน (Thakin)  ในช่วงสงครามโลกครังที 2 พวกทะขินได้ร่วมมือกับกองทัพญีปุ่ นในการขับไล่องักฤษ

เพราะหวงัวา่ญีปุ่ นจะให้เอกราชแก่พมา่ แตเ่มือตระหนกัว่าญีปุ่ นไม่มีความจริงใจทีจะให้เอกราชแก่ตน 

กลุม่ทะขินซึงมีอองซานเป็นผู้นําจึงได้จดัตงั สนันิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (AFPFL) ขึน 

เพือร่วมมือกบัฝ่ายพนัธมิตรตอ่สู้กบัญีปุ่ นและดําเนินงานเพือเอกราชของพมา่ตอ่ไป สมาคมโดบามา จึง

หมดบทบาทไปนบัแตน่นั 

ประเทศเกิดใหมภ่ายหลงัสงครามโลกครังที 2  สว่นใหญ่จะพบกบัปัญหาการรวมชาติอย่างมาก

งานทีเป็นปัญหายุ่งยากให้แก่รัฐบาลก็คือการสร้างความเป็นเอกภาพของรัฐ เมือจักรวรรดินิยมถอนตวั

                                                   
1
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ออกไปแล้ว   กลุม่ชนชนันําทีเคยร่วมตอ่สู้ เรียกร้องเอกราชมาด้วยกนั ต่างก็ได้ขึนสู่อํานาจทางการเมือง 

แตปั่ญหาทีตามมาก็คือ ในการต่อสู้ เพือเรียกร้องอิสรภาพ เสรีภาพ และเอกราชของชาตินัน ชนชันนํา

เหลา่นีแตล่ะคนตา่งก็มีความคิด ความเชือ และอดุมการณ์ทางการเมืองทีแตกต่างกัน ความขดัแย้งที

เกิดขึนจะถูกเก็บกดเอาไว้เมือต้องรวมกําลังกัน แต่หลังจากได้รับเอกราชและทุกคนมีอิสรภาพแล้ว 

ความขัดแย้งต่างๆ ก็จะปรากฏขึนมา กลายเป็นการต่อสู้ ที รุนแรงถึงขันต้องใช้กําลัง เพือแย่งชิง

ผลประโยชน์และอํานาจทางการเมืองซึงกนัและกนั1  เมือไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ต่างก็แยกตวัออกไป

ตงักลุม่การเมืองของตนหรือสร้างกองกําลงัของตนขึนมาใหม่ เพือทําการต่อสู้ตามความเชือ ตามลทัธิ 

หรืออดุมการณ์ของตน เพือผลประโยชน์ อํานาจ และเพือเป้าหมายทางการเมืองทีตนต้องการ เป็นการ

ท้าทายอํานาจรัฐ ท้าทายอํานาจของผู้นําทางการเมือง และก่อให้เกิดความไมม่นัคงต่อการดํารงอยู่ของ

รัฐ ผู้ทีครอบครองอํานาจทางการเมืองก็จะใช้อํานาจทีตนมีเข้าทําการปราบปรามผู้ ทีเป็นปฏิปักษ์ทาง

การเมืองของตนอย่างเหียมโหด และรุนแรง ตวัอย่างทีเห็นได้ชดัในกรณีพมา่ก็คือ ผู้นําเหลา่นีสว่นใหญ่ก็

มาจากกลุม่ทะขินนนัเอง ซึงในขนัต้นตา่งก็มีอดุมการณ์ชาตินิยมรวมตวักันต่อสู้ เพือชาติ ครันภายหลงั 

ผู้ นําแต่ละคนต่างก็มีความคิด และอุดมการณ์ทีขัดแย้งกัน แม้กระทังเกิดการริษยากัน จนทําให้ไม่

สามารถจะอยู่ร่วมกันได้จึงทําให้กลุ่มต้องแตกกระจายและ ต้องใช้กําลังเข้าต่อสู้ กันจนกลายเป็น

สงครามกลางเมือง และไมส่ามารถจะรวมกนัได้อีก 

นอกไปจากปัญหาการแย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์กนัแล้ว ปัญหาทีเป็นมรดกตกทอดมาจาก

ยคุอาณานิคมทีสําคญัอีกประการหนึงก็คือ ปัญหาความขดัแย้งทางเชือชาติและชาติพันธุ์ทีเป็นชนกลุ่ม

น้อยต่างๆ เมือจักรวรรดินิยมอังกฤษได้เข้าปกครองพม่า นัน องักฤษพยายามแบ่งแยกกลุ่มเชือชาติ

เหลา่นี มิให้รวมตวักนั เพือป้องกนัการสร้างพลงัตอ่ต้านการปกครองของอาณานิคม องักฤษได้แบ่งพม่า

ออกเป็นสองส่วน คือ  พม่าแท้  และส่วนบริเวณภเูขา หรือ  เขตชายแดน  ในส่วนของพม่าแท้ได้รวม

ดินแดนบางสว่นในอาระกนัและมอญเข้าไว้ด้วย ในสว่นนีองักฤษใช้วิธีปกครองโดยตรง สว่นในเขตภเูขา

จะปกครองโดยอ้อม  โดยปล่อยให้ผู้ปกครองหรือแคว้นทีปกครองมาแต่เดิมปกครองต่อไป แต่ให้อยู่

ภายใต้การดแูลและแนะนําของผู้บริหารชาวองักฤษ บริเวณส่วนนีได้แก่ ฉาน คะฉิน คะยาห์ ฉิน และ
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กะเหรียง1  แต่ในช่วงเวลาของการต่อสู้ เรียกร้องเอกราช อองซาน ผู้ นําขบวนการชาตินิยม พยายาม

เรียกร้องให้ผู้นํากลุม่ชาติพนัธุ์อืนๆ ได้ร่วมมือร่วมใจกนัสร้างประเทศ โดยได้กําหนดนโยบายชาตินิยมขนึ

เพือให้ทกุคนในชาติทกุเผา่พนัธุ์มีความรู้สกึเป็นนําหนึงใจเดียวกนัในการตอ่สู้และร่วมมือกนัพัฒนาชาติ

ให้เจริญรุดหน้าตอ่ไป2 แตห่ลงัจากได้รับเอกราชแล้วชนกลุม่น้อยตา่งๆ ตา่งก็ต้องการแยกตวัเองออกจาก

สหภาพ เพือปกครองตนเอง 

จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าวนีเอง ภายหลงัจากทีพม่าได้รับเอกราชเพียงสองสามสปัดาห์ กลุ่ม

ชาติพนัธุ์ตา่งๆ รวมทงักลุม่ผลประโยชน์อืนๆ ตา่งได้จับอาวธุขึนทําการต่อต้านการปกครองของรัฐบาล

พรรคเอเอฟพีเอฟแอล3 การปฏิวตัิ และการก่อกบฏ ได้ทําให้ประเทศพม่าตกอยู่ในสภาวะกึงสงคราม 

กลุ่มทีทําการปฏิวตัิและก่อการกบฏขึนในระยะนี มีสามกลุ่มสําคัญทีจับอาวธุขึนต่อสู้   เพือให้บรรลุ

เป้าหมายทางการเมืองของตน คือ 

กลุม่แรก คือ กลุม่คอมมิวนิสต์ กลุม่นีแบ่งเป็นสองพรรค พรรคแรกคือ   พรรคคอมมิวนิสต์พม่า 

(Burma Communist Party,BCP)  มีชือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พรรคธงขาว (White Flag Party)  

กลุม่นีมีทะขินถ่านตนุเป็นผู้นํา4 เริมก่อการปฏิวตัิในเดือนมีนาคม ค.ศ. 19485 เพือหวงัจะจัดตงัระบอบ

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ขนึในพมา่ ตามนโยบายของคอมมิวนิสต์สากล หลงัการปฏิวตัิของกลุ่มธง

ขาวได้ไม่นาน คอมมิวนิสต์กลุ่มธงแดง มีชืออย่างเป็นทางการว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งพม่า 

(Communist  Party of Burma, CPB)  มีทะขินโส เป็นผู้ นํา ก็ฉวยโอกาสก่อการจลาจลขึน โดยได้รับ

ความสนบัสนนุจากพวกกบฏชนกลุม่น้อยมสุลิมของยะไขที่เรียกวา่ มูจาฮีด (Mujahid) แตเ่นืองจากพวก
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 ดํารง ฐานดี. (2537). รัฐกบัการพฒันา. หน้า 12. 

3
 F. S. V. Donnison. (1970). Burma. p. 142. 

4
 วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2539). พรรคคอมมิวนิสต์พม่า. ใน สารานกุรมประวติัศาสตร์สากล สมยัใหม่ : เอเชีย เล่ม 1. 

หน้า 548. 
5
 Josef Silverstein. (1977). Burma : Military Rule and the Politics of Stagnation. p. 26. 
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ธงแดงมีกําลงัไมม่ากนกั เมือตอ่สู้ไปได้ไม่นาน ทะขินโส ก็ถูกจับในเดือนเมษายน ค.ศ. 1948 อนัทีจริง

พรรคธงแดง ได้เริมก่อการปฏิวตัิมาตงัแต ่ค.ศ. 1946 เมือพมา่ยงัไมไ่ด้รับเอกราช1  

กลุ่มทีก่อการกบฏกลุ่มทีสองคือ กองกําลงัขององค์กรอาสาสมัครของประชาชน หรือ พีวีโอ 

(People’s Volunteer Orgnization, PVO) เป็นกองกําลงัทีนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมี โบเซียะ (Bo Zeya 

ชือเดิมคือ ฮลาเมา (Hla Maung)) เป็นหนึงในคณะสามสิบสหาย (The Thirty Comrade) ทีลกัลอบ

ออกไปฝึกวิชาทหารทีญีปุ่ น แล้วกลับเข้ามาเป็นทหารในกองกําลังป้องกันแห่งชาติพม่า (Burma 

Defense Army) ภายใต้การบงัคบับญัชาของนายพลอองซานในระหวา่งสงครามโลกครังที 2  ตอ่มาเมือ

องักฤษให้สลายกองกําลงัป้องกนัแห่งชาติไปบางสว่น นายพลอองซานได้นํานายทหารทีถูกปลดไป มา

จดัตงัเป็นองค์กรอาสาสมคัรประชาชนเป็นกองกําลงัของเอเอฟพีเอฟแอล เมืออองซานเสียชีวิตแล้ว กลุม่

พีวีโอไม่พอใจทีฝ่ายสงัคมนิยมได้อํานาจสงูสดุในพรรคเอเอฟพีเอฟแอล และไม่พอใจอนูุ ทีไม่แต่งตัง

บคุคลในกลุม่เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีเลยแม้แตค่นเดียว จึงแยกตวัออกไปจากเอเอฟพีเอฟแอล และเข้า

ร่วมก่อการกบฏกบัพรรคคอมมิวนิสต์บีซีพี 

กลุ่มสุดท้ายทีก่อกบฏขึนคือ ชนกลุ่มน้อยทีเป็นกองกําลังกลุ่มใหญ่ของกองกําลังป้องกัน

แห่งชาติกะเหรียง (the Karen National Defense Organization, KNDO) ชนกลุ่มน้อยกะเหรียงนัน

ปฏิเสธการปกครองของพมา่ โดยมีใจสวามิภกัดิ ต่อองักฤษและเกลียดชังชาวพม่า ในช่วงสงครามโลก

ครังที 2 จึงร่วมมือกับองักฤษต่อต้านชาวพม่าและต่อสู้กับญีปุ่ น กองทัพพม่าจึงถือโอกาสโจมตีชุมชน

กะเหรียงและสงัหารชาวกะเหรียงตายเป็นจํานวนมากในบริเวณสามเหลียมปากนําอิระวดีและลุ่มนํา

สาละวิน ชาวกะเหรียงจึงจดัตงักองกําลงั เคเอน็ดีโอ ขนึมาดแูลความปลอดภยัของชาวกะเหรียง รวมทัง

ตอ่สู้กบัรัฐบาลพมา่เพือจดัตงัดินแดนของชาวกะเหรียงเอง ใน ค.ศ. 1948 กองกําลงักะเหรียงเริมต้นท้า

ทายอํานาจรัฐโดยเข้าโจมตีเมืองสําคญัของพมา่หลายแห่ง2  

ความไมม่นัคงของประเทศเอกราชใหมอ่ย่างพมา่ และความไมมี่ระเบียบวินยัของรัฐทีมีอยู่ทวัไป 

เป็นโอกาสทียวัยวนใจให้กลุม่ตา่งๆ ต้องการก้าวขนึมาเพือแย่งชิงอํานาจรัฐ ปัญหาเหลา่นีสง่ผลตอ่ความ

                                                   
1
 Richard Butwel. (1963). U Nu of Burma. p.95. 

2
 พรพิมล ตรีโชติ. (2542). เล่มเดิม. หน้า 94-96. 
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ไม่เป็นเอกภาพของรัฐ เป็นสิงทีฉุดความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทังในทางสงัคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในทางการเมือง ทําให้การเมืองไมพ่ฒันา ทําให้กองทัพก้าวเข้ามาอ้างสิทธิในการ

สร้างความมนัคงให้แก่ประเทศ และสดุท้ายก็เกิดรัฐบาลเผดจ็การทหารขนึในทีสดุ 

 

การรุกรานของกองกําลังต่างชาตแิละการแก้ปัญหา 

การกบฏและการก่อการร้าย ทําให้รัฐขาดความเป็นเอกภาพ เป็นการท้าทายอํานาจรัฐ และท้า

ทายความเป็นผู้ นําของรัฐบาล อนูุจึงต้องจัดสร้างกองทัพขึนเพือสร้างความสงบให้แก่รัฐทีเพิงเกิดขึน

ใหม่1 ในค.ศ. 1952 ในขณะทีกองทัพกําลงัทําการปราบปรามการกบฏและการจลาจล ก็เกิด ปัญหา

ความวุ่นวายทางด้านพรมแดนขึนอีก โดยกองกําลงัก๊กมินตงั ของจีนคณะชาติบุกรุกเข้ามาทางตอน

เหนือของประเทศ โดยเคลือนกําลงัเข้ามาอาศัยอยู่ในรัฐฉาน รัฐว้า และเชียงตุง รัฐบาลพม่าอาศัย

เหตกุารณ์นีสง่ทหารเข้าไปในรัฐฉานใน ค.ศ. 1952  ภายใต้การอนุมตัิของประธานาธิบดีแห่งรัฐ  โดย

ปกติแล้วการเคลือนกําลงัของกองทพัสหภาพเข้าไปยงัรัฐใดรัฐหนึงจะกระทําได้ก็ตอ่เมือมีการร้องขอโดย

รัฐเจ้าของกรณีเท่านนั  ทหารพมา่จึงอาศยัโอกาสนนัเข้าไปควบคมุการบริหาร  อนัเป็นก้าวแรกทีคืบไปสู่

การเปลียนแปลงโครงสร้างเพือรวมรัฐฉานเข้าเป็นหนึงเดียวกบัพมา่ 

ในการแก้ปัญหากองกําลงัตา่งชาตินนั ปรากฏวา่ เมือวนัที  22 พฤษภาคม ค.ศ. 1953  รัฐบาล

พม่าได้เสนอประเด็นการรุกรานของ ก๊กมินตัง เข้าไปยังทีประชุมคณะมนตรีความมันคงของ

สหประชาชาติ  ทีประชมุมีมติให้ประณามรัฐบาลไต้หวนัในฐานะผู้ รุกราน  และให้ถอนกําลงัและอพยพ

ทหารก๊กมินตงั  ออกจากรัฐฉานในทนัที 

ถดัมามีการจดัตงัคณะกรรมการทีประกอบด้วย 4 ชาติได้แก่  พมา่,ไทย,ไต้หวนั และสหรัฐ  เพือ

อพยพพวกก๊กมินตงั ไปยงัเกาะไต้หวนั  แตท่หารส่วนใหญ่พยายามบ่ายเบียงไม่สมคัรใจทีจะอพยพไป  

รัฐบาลพม่าจึงได้อทุธรณ์ไปยังสหประชาชาติอีกครังเมือเดือนกันยายน ค.ศ. 1953  ในทีสุดรัฐบาล

ไต้หวนัได้อพยพทหารก๊กมินตงั  จํานวน  2,000 คนออกไปในรอบแรก  และอีก  4,500 คนใน ค.ศ. 1954 

                                                   
1Josef Silverstein. (1977). op. cit. p. 26. 
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แม้วา่เมือวนัที  30  พฤษภาคม ค.ศ. 1954  นายพล ลี  หมีได้ประกาศต่อสาธารณะว่าได้สลาย

กองทพัปลดแอกแห่งชาติเพือต่อต้านคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลยูนนาน  (National Liberation and Anti 

Communist Army of the Yunnan Province) ไปแล้ว แต่ทว่าในความเป็นจริงทหาร ก๊กมินตงั กว่า 

1,000 คนยังคงซ่อนตวัอย่างลบัๆ อยู่ในพืนทีบริเวณเมืองป่าแลว – เชียงลาบ ทังมีสนามบินไว้รองรับ

เครืองบินขนสง่ยทุธสมัภาระ  

ด้วยเหตนีุ ในฤดรู้อนของ ค.ศ. 1960 รัฐบาลพมา่จึงได้ทําการเจรจากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในประเดน็เกียวกบัปัญหาชายแดน ทงัสองฝ่ายได้ลงนามลบัๆ เพือร่วมกนัปฏิบตัิการทางทหารเข้ากวาด

ล้างฐานทีมนัของก๊กมินตงั ในพืนทีดงักลา่ว ดงันนัในวนัที  26 มกราคม ค.ศ. 1961  กองกําลงัผสมของ

พม่าราว 5,000 คนและทหารจากกองทัพประชาชนจีน 3 กรม  จํานวนกว่า  20,000 คน ได้เริมออก

ปฏิบตัิการ  ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 เดือน  ฐานทีมนัทางทหารของ ก๊กมินตงั ในเขตป่าแลว – เชียง

ลาบก็ถูกยึดครองโดยกองกําลงัผสมจีน – พม่า ทังสามารถยึดปัจจัยทางทหารได้จํานวนมาก เมือ

สญูเสียฐานทีมนัไปแล้ว ทหาร ก๊กมินตงั จํานวนไมน้่อยได้ถอนตวักลบัไปยงัไต้หวนัโดยทางเครืองบิน1 

 

การดาํเนินการในการพฒันาเศรษฐกิจ 

นอกจากความเสียหายทีเกิดจากปัญหาการกบฏ การจลาจล รวมทังการรุกรานจากกองกําลงั

ต่างด้าว ทีทําให้รัฐบาลพม่าต้องสญูเสียเวลาและงบประมาณเป็นอย่างมากอันเป็นผลเสียหายต่อ

เศรษฐกิจแล้ว สภาพพมา่หลงัสงครามโลกครังที 2 ประเทศถูกทําลายลงอย่างมาก  โครงสร้างพืนฐาน2 

ของพมา่ ไมว่า่จะเป็นระบบคมนาคมขนส่ง อนัได้แก่ ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ หรือระบบการสือสาร อนั

ได้แก่ โทรศพัท์ โทรเลข  หรือระบบพลงังาน อนัได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และสาธารณปูโภคอืนๆได้ถกูทําลาย

ลงโครงสร้างพืนฐานเหลา่นีเป็นปัจจยัสําคญัในฐานะทีเป็นทนุทีเป็นรากฐานทีใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ 

                                                   
1
 การรุกรานของกองกําลงัก๊กมินตงั. (2555). (online). 

2
 ภราดร ปรีดาศกัดิ. (2549). พจนานกุรมเศรษฐศาสตร์. หน้า 208. 



67 

 

ประเมินว่าโครงสร้างพืนฐานเหล่านีถูกทําลายเกินกว่าครึง1 จึงเป็นงานทีหนักของรัฐบาล ทีจะต้อง

ดําเนินการฟืนฟคูวามเสียหายจากสงคราม และเร่งสร้างความเจริญให้แก่ประเทศทีเกิดใหมนี่ 

ภายหลงัจากทีพม่าได้รับเอกราชแล้วนายอนูุได้เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ทําการบริหาร

ประเทศในระบบสงัคมนิยมประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา โดยเริมดําเนินการทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการ

โอนทีดินทีใช้ในการเกษตรเข้ามาเป็นของรัฐ และได้ทําการกระจายให้แก่เกษตรกร คนละไม่เกิน 10 

เอเคอร์ มีการเปลียนแปลงการค้าภายนอก มีการตงักําแพงภาษีไว้สงูเพือแทนทีการค้าเสรีของยุคอาณา

นิคม เนืองจากพมา่ยงัใช้หน่วยเงินตราเป็นเงินรูปีอินเดียมาจนถึง ค.ศ. 1937 จึงได้เปลียนมาใช้เป็นรูปี

พมา่ในช่วงก่อนสงครามเกิดขนึ ได้มีการตงัธนาคารกลางขนึเพือการสนับสนุนด้านการเงินและการขาด

ดลุงบประมาณของรัฐบาล (monetize government debt)  และได้ผูกอัตราแลกเปลียนไว้กับเงิน

ปอนด์สเตอริงเป็นการป้องกนัในกรณีทีมีความจําเป็น ด้วยการควบคมุเงินตราตา่งประเทศอย่างเข้มงวด 

และการอนญุาตการนําเข้า เพือตดัการเชือมต่อของราคาในตลาดโลกและราคาในประเทศสําหรับการ

นําเข้าสินค้า 

ด้านการสง่ออก รัฐบาลได้ทําการผกูขาดการสง่ออกข้าวและไม้สกั คณะกรรมการการตลาดเพือ

การเกษตรของรัฐ (State Agricultural Marketing Board, SAMB) ได้ซือข้าวจากเกษตรกรในราคาที

กําหนดซึงตํากว่าราคาในตลาดโลก ประกอบกับการควบคมุการอนุญาตการนําเข้าสินค้าทีใช้ในการ

บริโภคทําให้สินค้าภายในประเทศมีราคาสงูกว่าตลาดโลก เมือนําราคาข้าวไปเปรียบเทียบกับราคา

สินค้าทีนําเข้าแล้ว ทําให้ลดแรงจูงใจของผู้ผลิตลงอย่างมากในการผลิตเพือขายให้แก่ คณะกรรมการ

การตลาดเพือการเกษตรของรัฐ ในขณะทีข้าวทีใช้ในการบริโภคข้าวภายในประเทศมีราคาสงูขึนแต่

ต้นทุนในตลาดโลกกลบัตํากว่า อุปทานข้าวสําหรับการส่งออกจึงลดลง ความแตกต่างของราคาใน

ประเทศและต่างประเทศพิจารณาจากผลต่างระหว่างต้นทุนของสินค้าข้าวกับราคาขาย (margin of 

profit) ต่อตันในการส่งออก โดยเอาส่วนต่างคูณด้วยปริมาณการส่งออกก็คือกําไรทังหมดของ 

คณะกรรมการการตลาดเพือการเกษตรของรัฐ หลงัจากหักค่าโรงสี ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา ทีเหลือคือ

กําไรทีโอนให้กบัรัฐบาลเพือเป็นงบประมาณและเป็นแหลง่รายได้หลกัของรัฐ 

                                                   
1
 Myat Thein. (2006). Economic Development of Myanmar. p. 151. 
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การดําเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทังหมด สามารถประเมินอย่างคร่าวๆ ได้โดย

เปรียบเทียบระหวา่ง ค.ศ. 1951-52 กบั ค.ศ. 1959-60 และ ค.ศ. 1959-60 กบั ค.ศ.1938-39 โดยในการ

ประเมินครังแรกผลการดําเนินการได้ผลค่อนข้างสงูพอสมควร จีดีพี สงูประมาณร้อยละ 40 และ จีดีพี 

ตอ่หวั และผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตข้าวเพิมขนึอยู่ลําดบัทีสาม ผลผลิตไม้ ทังทีเป็นไม้สกัและ

มิใช่ไม้สกัเพิมขนึอย่างมาก ไม้สกัจะเพิมมากกวา่สองเท่า การสง่ออกข้าวจะเพิมขนึประมาณสองเท่า 

อย่างไรก็ตาม เมือเปรียบเทียบกบั การดําเนินการใน ค.ศ. 1938-39   แล้วคอ่นข้างจะน่าผิดหวงั 

จีดีพี ทงัหมดขยายตวัร้อยละ   7  เพราะผลผลิตทางการเกษตรเพิงจะฟืนตวั จีดีพี ต่อหัวยังคงอยู่ทีร้อย

ละ 15 ตํากว่าในช่วงก่อนสงคราม ผลผลิตข้าวเปลือกและไม้สักยังคงตํากว่าช่วงสงครามอย่างมี

นยัสําคญั มีเพียงไม้ชนิดอืนๆ ทีมีปริมาณเพิมมากขนึกวา่ช่วงก่อนสงครามถึงร้อยละ 20 แม้ว่าการสร้าง

ทุนทังหมดจะค่อนข้างมาก ทังจํานวนสทุธิจริงๆ และส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ของ จีดีพี แต่การ

ดําเนินงานค่อนข้างจะประสบความสําเร็จน้อยกว่าทีคาดหวังไว้ แม้มีการอดัฉีดเงินช่วยเหลือจาก

ตา่งประเทศจํานวนมาก รวมทงัเงินชดใช้ความเสียหายจากญีปุ่ น เนืองจากสงคราม 

คําอธิบายทีสําคญัของการไมป่ระสบความสําเร็จในการดําเนินการของรัฐบาล ประการแรกก็คือ

การขาดแรงจงูใจของชาวนาอนัเนืองมาจากการผกูขาดของ คณะกรรมการการตลาดเพือการเกษตรของ

รัฐ รวมทังการอนุญาตการนําเข้าดงัทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกไปจากนี มีเหตผุลอืนๆ ทีทําให้ไม่

ประสบความสําเร็จก็คือ แต่เดิมการทําไม้ ทังไม้สักและไม้อืนๆ จะผูกขาดการดําเนินการเฉพาะ

คณะกรรมการของรัฐ คือ คณะกรรมการป่าไมข้องรัฐ (the State Timber Board, STB) แตใ่นระยะหลงั

ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการด้วย ตวัเลขดชันีจากตารางที 2  จะเห็นว่าผลผลิตไม้สกั

คอ่นข้างจะน้อยในช่วงก่อนสงคราม แตไ่ม้ชนิดอืนจะมีผลผลิตเพิมมากขนึประมาณร้อยละ 20  
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ตาราง 2 ดชันีสรุปสินค้าหลกั ใน ค.ศ. 1938-60     

    1938-39 1951-52 1959-60 

ดชันี จีดีพี 

 

100 74 107 

ดชันี จีดีพี ตอ่หวั 

 

100 64 85 

ดชันีผลผลิตทางการเกษตร 

 

108 75 100 

ข้าวเปลือก (ล้านตนั) 

 

8.05 5.25 6.92 

ไม้สกั (พนัคิวบิคตนั) 

 

453 141 333 

ไม้อืนๆ (พนัคิวบิคตนั) 

 

502 349 611 

การสง่ออกข้าว (ล้านตนั)   3.3 1.16 2.1 

 

        ทีมา: วอลลนิสกี, 1962 

 

การทีเกษตรกรชาวพมา่ไมต่อบสนองตอ่แรงจูงใจในเรืองราคาข้าวของรัฐบาล เกษตรกรจึงหัน

ไปปลกูพืชชนิดอืนแทนการปลกูข้าว ทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรทีหลากหลายเพิมขึนในช่วงนี  และ

ประกอบกบัมีการดําเนินการในโครงการชลประทานของรัฐบาลทีได้ผลดี จึงมีผลผลิตของพืชชนิดอืนที

ปลูกขึนแทนข้าวเพิมขึน เช่น  พืชทีมีส่วนทีกินได้อยู่ในดิน  มีอยู่ประมาณร้อยละ 52    ในช่วงก่อน

สงครามใน ค.ศ.1959-60 และ ผลิตภณัฑ์จากต้นงา มีผลผลิตสงูถึงร้อยละ 47 อ้อยร้อยละ 10  

อย่างไรก็ตาม กิจการอุตสาหกรรมของรัฐ ค่อนข้างจะมีผลผลิตตําเกือบทังหมด โรงงานยา

จําเป็นจะต้องทําการบรรจุขวดและการบรรจุภณัฑ์ซึงต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้มีมลูค่าน้อย 

โรงงานเหลก็มีมลูคา่น้อยมาก แม้แต่การปันด้ายและทอผ้า ทีมีการบริหารจัดการทีไม่ดีทําให้มีผลผลิต

น้อย การบริหารจัดการภาคสาธารณะของรัฐบาลค่อนข้างล้มเหลว ไม่เพียงแต่กิจการวิสาหกิจ

อุตสาหกรรม แม้แต่กิจการทีผูกขาดอย่าง คณะกรรมการการตลาดเพือการเกษตรของรัฐ และ 

คณะกรรมการป่าไม้ของรัฐ ก็มีการบริหารจดัการทีไมมี่ประสิทธิภาพ 

เมือเกิดสงครามเกาหลีขนึ ทําให้มีเงินได้จากตา่งประเทศคอ่นข้างมากในช่วงทศวรรษ 1950 เงิน

ได้จากตา่งประเทศบางสว่น เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ และเงินชดเชยอืนๆ ได้ถกูนํามาลงทนุ ในการ
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ผลิตพลงังานไฟฟ้า การขยายทางรถไฟ และโครงสร้างพืนฐานอืนๆ คา่ใช้จ่ายจํานวนมากถกูนํามาลงทุน

ในภาคสาธารณะและอตุสาหกรรม อย่างไรกด็ีคา่ใช้จ่ายในการลงทนุภาคสาธารณะตา่งๆ เป็นการลงทนุ

ทีต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลเป็นการลงทนุทีสญูเปล่าเป็นส่วนใหญ่ ผลตอบแทนจะมีมากกว่า

ถ้านําทรัพยากรเหลา่นีไปจดัให้กบัการประกอบการภาคอตุสาหกรรมเอกชนทีกําลงัเติบโตแทน 

ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลประชาธิปไตยในระยะแรก จะมีลกัษณะคล้ายๆ กับประเทศทีได้รับ

เอกราชใหม่ๆ  ในเอเชีย เช่น สภาคองเกรสของเนรูห์ ในอินเดีย และรัฐบาลซูการ์โนของอินโดนีเซีย ซึงจะ

มีลกัษณะ เศรษฐกิจแบบผสม   โดยได้รับแรงบันดาลในมาจากงานเขียนของ แฮโรลด์ ลาสกี (Harold 

Joseph Laski) 

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  เป็นระบบเศรษฐกิจทีมีลกัษณะทุนนิยมผสมกับแบบวางแผนจาก

สว่นกลาง ทงัรัฐและเอกชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจ กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินมี

ทังส่วนทีเป็นของรัฐและของเอกชน กลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรและการแจกจ่าย

ผลผลิต แตจ่ะมีบทบาทน้อยกวา่ในระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม เนืองจากในระบบเศรษฐกิจแบบผสมมี

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของหลายฝ่าย อาทิเช่น สภาหอการค้า สภาอตุสาหกรรม สมาคมธนาคาร

พาณิชย์ สมาคมชาวไร่อ้อย สหภาพแรงงาน กลุ่มเหล่านีสามารถสร้างอิทธิพลและอํานาจผูกขาด

บางส่วน ซึงมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากร การผลิตสินค้า การลงทุน การกําหนดราคาปัจจัยการผลิต 

รายได้ ฯลฯ  

ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจนนั ทงัรัฐและเอกชนตา่งมีบทบาทร่วมกนั  รัฐบาลยอมรับว่าทัง

ชาวนาและกลุม่ธรุกิจท้องถิน ต่างก็มีความเท่าเทียมกัน รัฐบาลในยุคก่อนๆ จะเข้าไปจัดการให้มี การ

ออมภาคบงัคบั (forced savings) ขนึ ซึงมีความจําเป็นตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความเป็นเสรีมากขึนและให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่ก็ไม่ค่อยมี

ความชดัเจนเท่าใดนกั ทงันีมิใช่เป็นเพราะประสบการณ์ทีไมน่่าประทบัใจในยคุจกัรวรรดินิยมในทศวรรษ 

                                                   


 แฮโรลด์ ลาสกี (Harold Joseph Laski) เป็นมาร์กซิสต์ชาวองักฤษ เป็นนกัทฤษฎีการเมือง เป็นนักเศรษฐศาสตร์ และ 

เป็นทังนักเขียนและผู้บรรยาย เคยเป็นประธานพรรคกรรมกรในช่วง ค.ศ. 1945-1946    และเป็นศาสตราจารย์ที

ลอนดอน สคลู ออฟ อีโคโนมิค มหาวิทยาลยัลอนดอน ตงัแต่ ค.ศ. 1926-1950 
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1930 แตเ่พียงประการเดียวเท่านนั แตย่งัเนืองจากชมุชนทางการค้าทีมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ทังในการ

ขายส่งและขายปลีกนัน ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการของชาวอินเดีย และชาวปากีสถาน ถึงแม้ว่าพ่อค้า

เหลา่นีสว่นใหญ่จะถือสญัชาติพมา่ก็ตาม แตก่็เห็นได้อย่างชดัเจนว่าบุคคลเหล่านีเป็นเพียงคนนอก จึง

ทําให้บคุคลดงักลา่วไมไ่ด้รับสิทธิพิเศษในทางการค้าแต่อย่างใด  สิทธิทางการค้า โดยเฉพาะการได้รับ

ใบอนญุาตนําเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ นนั  นอกจากรัฐบาลจะอนญุาตเฉพาะบริษัทการค้าทีเป็นของผู้

ทีมีเชือชาติพมา่เท่านนัแล้ว บคุคลเหล่านีส่วนใหญ่ยังจะต้องมีความสมัพันธ์ใกล้ชิดและมีอิทธิพลของ

นกัการเมืองอีกด้วยจึงจะได้รับสิทธิพิเศษดงักลา่ว  ด้วยเหตนีุจึงทําให้เกิดมีการซือขายใบอนญุาตในการ

นําเข้าสินค้าขนึ  ซึงการซือขายใบอนญุาตดงักลา่วจะสร้างกําไรให้อย่างงดงามแก่ผู้ขาย ในขณะเดียวกนั

สินค้าทีนําเข้ามาจากต่างประเทศเมือนํามาขายภายในประเทศแล้ว จะมีราคาสงูกว่าราคาในตลาด

ตา่งประเทศเป็นอย่างมากแม้เมือรวมกบัภาษีขาเข้าแล้ว  จึงทําให้เกิดกรณีทีเรียกวา่ การแสวงหาค่าเช่า

ทางเศรษฐกิจ (rent-seeking)  ความจริงทีว่าราคาภายในประเทศของสินค้าทีใช้ในการบริโภคและ

วตัถดุิบทีนําเข้ามีราคาสงูกวา่ราคาในตลาดต่างประเทศเป็นเหตผุลทีอ้างเพือขายใบอนุญาต เป็นเหตุ

และผลทีกลบัหวักลบัหางกนั เพียงมีเหตผุลวา่ใบอนญุาตมีคณุคา่เพราะเป็นสิงทีหายากมีนยัยะโดยการ

ควบคมุการนําเข้าทําให้ราคาของสินค้าในประเทศสงูกวา่ราคาในตลาดโลกไมว่า่จะรวมภาษีหรือไม ่เป็น

เพียงสิงทีมีอยู่ทวัไปถ้าการค้าไมเ่ข้มงวดในการควบคมุปริมาณ 

                                                   


 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (rent-seeking) เกิดขึนเนืองจากในระบบเศรษฐกิจของเกือบทุกประเทศรัฐมิได้

ปลอ่ยให้กลไกเศรษฐกิจสามารถทํางานได้อย่างเสรี ตรงกนัข้ามรัฐกลบัทําหน้าทีกํากบัและควบคุมเศรษฐกิจบางอย่างๆ 

เข้มงวด ปรากฏการณ์ทีเห็นเด่นชัดก็คือการเข้าจัดการและสร้างภาวการณ์ผูกขาดในเศรษฐกิจดังกล่าว โดยอ้างว่ามี

ภาวะล้มเหลวของตลาดดํารงอยู่ แต่โดยข้อท็จจริงแล้ว การแทรกแซงในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล มิได้เกิดจาก

ความล้มเหลวของตลาดแต่เพียงประการเดียว กลุม่ผลประโยชน์ทีก่อตวัและดํารงอยู่ในระบบเศรษฐกิจการเมือง ล้วนมี

ส่วนสําคัญทีผลกัดันให้รัฐบาลสร้างภาวการณ์ผูกขาด หลายครังทีรัฐบาลมิได้ทําหน้าทีรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

เสมอไป แต่กลบัสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์ทีสนับสนุนตน จะเจตนาหรือไม่ก็ตามทีเจ้าหน้าทีของรัฐกลบัเป็นผู้สร้าง

โอกาสของค่าเช่าให้เกิดขึน ในขณะทีปัจเจกชนทีมุ่งหวังการผูกขาดรายเดียวเป็นผู้ เสาะแสวงหาค่าเช่าดังกล่าว 

กระบวนการแห่งการสร้างภาวการณ์ผูกขาดนีจึงเป็นปมเงือนทีก่อให้เกิดกระบวนการของการแสวงหาค่าเช่า (rent) 

อย่างไม่หยุดนิง (rent-seeking activities) เพือแลกเปลียนและรักษาภาวการณ์ผูกขาดรายเดียวให้ยืนนานตลอดไป  

กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนทางสงัคม (social costs) และสังคมใดมีกระบวนการแสวงหาค่าเช่าทาง

เศรษฐกิจอย่างหนกัแน่น ก็มกัจะมีการพฒันาเศรษฐกิจทีเชืองช้ากว่าสงัคมอืนๆ 
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ผลทีเกิดขึนของนโยบายนีประการหนึงก็คือ มีการเติบโตของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมชาว

พมา่เพิมขนึในระยะนี  ในขณะทีมีบริษัทใหญ่ๆ จํานวนมากเติบโตขึนมาจากการหาประโยชน์จากการ

ผกูขาดทีเรียกวา่ การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ จากผู้ประกอบการทีไมมี่ใบอนุญาต มีนักธุรกิจจริงๆ 

จํานวนมากทีเกิดขนึมาจากกระบวนการนี เหตผุลประการหนึง คือความขาดแคลนการนําเข้า และด้วย

สิทธิพิเศษในการนําเข้าวตัถุดิบและเครืองจักรทีใช้ในงานอตุสาหกรรม ผู้ประกอบการใหม่ๆ จึงเริมทํา

การผลิตสินค้าเพือใช้ในการอปุโภคและบริโภค ทีจริงแล้ว ได้เกิดโรงงานทีผลิตสินค้าดงัต่อไปนีขึนเป็น

จํานวนมาก ได้แก่ การแปรรูปโลหะและพลาสติก  โรงงานทอเส้นใยทังจากฝ้ายและเส้นใยสงัเคราะห์ 

โรงงานอาหาร เครืองดืม โรงงานยาสบู เป็นต้น  โรงงานเลก็ๆ เหลา่นีได้เกิดขนึมากมายทงัในย่างกุ้ งและ

อินเซ่งใน ค.ศ. 1955 

ในขณะทีบริษัทการค้าขององักฤษและอินเดียยงัคงเปิดดําเนินการอยู่ บริษัทการค้าใหญ่ๆ ของ

ชาวพมา่ได้เติบโตขนึมาแขง่ขนัในฐานะผู้สง่ออก ผู้นําเข้า และจําหน่ายสินค้า การค้าในท้องถินอยู่ในมือ

ของผู้ประกอบการชาวพมา่ซึงมีการขยายตวัและเติบโตอย่างรวดเร็ว การดําเนินการของภาคเอกชนใน

การผลิตประสบความสําเร็จอย่างมากในช่วงของการปกครองในยคุประชาธิปไตย แม้วา่ความตงัใจหลกั

แตเ่ดิมของรัฐบาลคือการทีรัฐเป็นผู้ประกอบการทางด้านอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ตาม 

อีกประการหนึง ก็คือการทีผู้นํารัฐบาลได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการเข้าไปมีบทบาท

สําคญัในการพัฒนาอตุสาหกรรมด้วยตนเอง โดยใน ค.ศ. 1956 แผนรัฐสวสัดิการ หรือปยิดอถา ต้อง

หยดุชะงกัลงเพราะขาดเงินลงทนุ เนืองจากราคาข้าวในตลาดโลกตกตํา ภาษีจากข้าวจะเป็นรายได้หลกั

ของรัฐเพือนํามาใช้ลงทุนตามแผน นอกจากนันรัฐบาลยังขาด ความรู้เชิงขันตอน (Procedural 

knowledge) คือความรู้ทางเทคโนโลยี ทีจําเป็นทีนํามาใช้ในการพัฒนาอตุสาหกรรมและการผลิต 

ประเทศตะวนัตกทีเจริญแล้วมกัมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงู ซึงมกัเป็นประเทศอตุสาหกรรมทีมี

เศรษฐกิจดี ในขณะทีประเทศกําลังพัฒนาแถบเอเชีย แอฟริกา และตะวนัออกกลาง ส่วนใหญ่เป็น

ประเทศทีขาดแคลนความรู้ทางเทคโนโลยี ดงันันประเทศเหล่านีจึงยังล้าหลงัอยู่มาก วิธีทีจะทําให้

ประเทศกําลังพัฒนามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็คือการทําวิจัยและการพัฒนาความรู้ทาง

เทคโนโลยี ซึงในการดําเนินการดงักลา่วต้องใช้เวลาและงบประมาณจํานวนมาก ซึงไมเ่หมาะกบัประเทศ

ทีกําลังพัฒนา วิธีทีง่ายและเร็วทีสดุก็คือการซือเทคโนโลยีจากประเทศทีเจริญแล้ว ทีเรียกว่า การ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี1  เพือนํามาใช้ในการพฒันา นอกจากการขาดความรู้ทางเทคโนโลยีแล้ว พมา่ยงัขาด

ทกัษะในการบริหารงานและทกัษะในการทํางาน จากประสบการณ์ทีได้รับจากการเรียนรู้ดงักลา่ว  ทําให้

ผู้ นําทางการเมืองตระหนักดีว่า ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้ว แผนพัฒนาของรัฐก็จะ

หยดุชะงกั ดงันนั ใน ค.ศ. 1957 จึงได้มีการริเริมกําหนดเค้าโครง (outline) การลงทุนของต่างชาติ ได้มี

การออกกฎหมายในเรืองดงักลา่วโดยคณะกรรมเศรษฐกิจและสงัคม และมีผลบงัคบัใช้ใน ค.ศ.1962  ใน

ต้นทศวรรษ 1960 รัฐบาลได้มีการเคลือนไหวอย่างชดัเจนในการยอมรับการเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ของเอกชน 

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลตระหนักดีว่าข้าราชการ (civil service)  ซึงแต่เดิมรู้จักกันว่าเป็น กฏ

เหล็ก (steel rule) ของระบบบริหารงานขององักฤษ จะต้องทําการปรับปรุง ข้าราชการจะต้องมีความ

ภักดี มีประสิทธิภาพ และมีใจเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะในระบอบประชาธิปไตย โดย

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง กฎหมายข้าราชการ (Civil Service Act) ถูกนํามาสร้างความ

เข้มแข็ง และทําให้ข้าราชการเป็น กฎเหล็ก ของรัฐบาลประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน ชนกลุ่มน้อย

ต้องการทีจะมีอํานาจในการปกครองตนเอง และต้องการถอนตัวจากสหภาพตามทีกําหนดไว้ใน

รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1947 

ในขณะทีการเปลียนแปลงเหลา่นีได้กําหนดเป็นรูปร่าง การรวมตวัของอํานาจใหม่ๆ ทําให้เกิด

ลกัษณะของพหสุงัคมและเศรษฐกิจ ยิงไปกวา่นนัการสร้างระบบข้าราชการสืบต่อมา ได้ชักนําให้มีการ

สร้างองค์กรวิชาชีพ สมาคมอาสาสมคัร กลุ่มผลประโยชน์เช่น สหภาพแรงงาน และรวมทังองค์กรทาง

ศาสนา การรวมพลงัของกลุ่มต่างๆ ดงักล่าว ได้สร้างความตกใจให้แก่ผู้ นํากองทัพ ซึงได้ครอบครอง

อํานาจอยู่แล้วโดยปกติท่ามกลางการกบฏและการจลาจล จากการทําหน้าทีในการปราบปรามการกบฏ 

การปรากฏขนึใหมข่องกฎเหล็กของการบริหาร ศนูย์ของอํานาจได้เคลือนไปสู่ชายขอบและมุ่งสู่ชุมชน

ทางธรุกิจ ทําให้กองทพัมีความรู้สกึไมม่นัคงจึงได้เข้าทําการยึดอํานาจในทีสดุ 

 

                                                   
1
 สมบรูณ์ ศิริประชยั. (2528). การถ่ายทอดโนโลยีจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย. หน้า 1. 
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การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: GDP (Gross Domestic Product) 

และแผนพฒันา 

ผลจากความเสียหายในช่วงสงครามโลกครังที 2  ทําให้จีดีพี ของพมา่ และรายได้ตอ่หวั ใน ค.ศ.

1947-48 มีเพียงร้อยละ 72 และร้อยละ 66 ของระดบั จีดีพี ในช่วงก่อนสงคราม (ดตูาราง 3) ดงันนัก

เปลียนแปลง จีดีพี ทีแท้จริงในช่วงประชาธิปไตยอาจพิจารณาได้จากจุดอ้างอิงสองจุดในเวลาเดียวกัน 

กลา่วคือ ใน ค.ศ. 1938-39 และ 1947-48 

จากตาราง  2  แสดงให้เห็น จีดีพี, จีดีพี ตอ่หวั และการบริโภคตอ่หวั ในราคาของ ค.ศ.1947-48 

ได้แสดงให้เห็นการเปลียนแปลงของตวัเลขทีแท้จริงของ จีดีพี ต่อหัว ระหว่างปีงบประมาณ 1947-48 

และ ค.ศ. 1961-62 จากการดําเนินการทางเศรษฐกิจทังหมด ระหว่าง ค.ศ. 1947-48 และ ค.ศ. 1961-

62 วัดจากอตัราการเติบโตเฉลียในแต่ละปีของ จีดีพี อยู่ทีร้อยละ 5.3 ซึงถือว่าเป็นตวัเลขทีน่าพอใจ 

คา่เฉลียรายได้ต่อหัวต่อปีต่อคน ทีอยู่ทีร้อยละ 3.0 ถือว่าดี เมือเปรียบเทียบกับประเทศอืนในภมิูภาค 

เช่น เกาหลี ทีมีอตัราเติบโตเฉลียต่อปี ของ จีดีพี ระหว่าง ค.ศ. 1953 และ 1961 อยู่ทีเพียงร้อยละ 4.0 

อนัทีจริงแล้ว จนกระทงัถึงต้นทศวรรษ 1960 แทบไม่มีความแตกต่างกันมากนักในการดําเนินการทาง

ธรุกิจของประเทศสว่นใหญ่ในภมิูภาคนี ซึงอาจมากหรือน้อยในลําดบัขนัของการพัฒนาเดียวกัน หรือ

กําลงัพฒันา  

อย่างไรก็ดี เมือเทียบกบั ค.ศ. 1938-39 ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจทงัหมด ก็ไมไ่ด้เป็นทีน่า

พอใจเสียทงัหมด ระดบัของ จีดีพี ในช่วงก่อนสงคราม จะขึนไปสงูเฉพาะเพียงใน ค.ศ. 1956-57 และ

ระดบั จีดีพี ใน ค.ศ. 1961-62 จะขนึไปเพียงร้อยละ 12 เหนือกวา่ ใน ค.ศ. 1938-39  ในขณะที จีดีพี ต่อ

หวั ใน ค.ศ. 1961-62 จะยงัคงอยู่ทีร้อยละ 14 ซึงตํากวา่ใน ค.ศ. 1938-39  

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

 อุดมการณ์ชาตินิยมของผู้ นําทางการเมืองเป็นสิงทีปรากฏขึนในแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นสิงปรากฏขนึในยคุหลงัอาณานิคม เป็นสิงทีเข้าใจได้ว่าเกิดขึนเพือต่อต้านยุค

อาณานิคม ปฏิกิริยาตอ่ต้านทีปรากฏก็คือรูปแบบการพัฒนาด้วยการโอนกิจการเอกชนเข้าเป็นของรัฐ 
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กระบวนการทําให้เป็นพม่า และอตุสาหกรรมทดแทนการนําเข้า โดยเน้นทีการให้สงัคมเป็นเจ้าของ

กิจการตา่งๆ  ในด้านการค้าภายนอก ได้มีการตงักําแพงภาษีทีค่อนข้างสงูพอสมควรเพือเข้ามาแทนที

การค้าเสรีในยคุอาณานิคม 

 

ตาราง   3   ค่า จีดีพี จีดีพีต่อหวั และการบริโภคต่อหวั ค.ศ. 1938-62 (ราคาใน ค.ศ.1947-48) 

                          จีดีพี                           รายได้ต่อหวั                    การบริโภคต่อหวั 

                                               ________________          _________________          _______________ 

   ค.ศ.                                    จ๊าต(ล้าน)         ดชันี             จ๊าต              ดชันี             จ๊าต             ดชัน ี

1938-39 

 

4,945 100 302 100 195 100 

1947-48 

 

3,557 72 200 66 163 84 

1950-51 

 

3,431 69 186 62 133 68 

1956-57 

 

4,934 100 247 82 169 87 

1959-60 

 

5,600 113 269 89 174 89 

1961-62 

 

5,544 112 260 86 168 86 

ข้อสงัเกต: ปีงบประมาณจะเริมตงัแต่ วนัที 1 ตลุาคม ยกเว้นใน ค.ศ. 1938-39 ทีปีงบประมาณเริมวนัที 1 เมษายน 

        ทีมา:  Economic Survey of Burma  

 

 

รัฐบาลพมา่พยายามทีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นประเทศอตุสาหกรรม ความ

ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมของพม่า ไม่ได้เกิดจากความต้องการผลผลิตทีสูงขึน หรือการมี

มาตรฐานความเป็นอยู่ทีดีขึนของประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากความรู้สึกทีประเทศต้อง

สญูเสียอธิปไตยไปให้แก่ประเทศมหาอํานาจอตุสาหกรรมอีกด้วย ดงันัน แนวคิดของผู้ นําการเมืองทีอยู่

เบืองหลงัแผนพฒันาอตุสาหกรรมจึงเริมด้วยแผนพฒันาเศรษฐกิจ 2 ปี ใน ค.ศ. 1948 

1.  แผนพัฒนาสองปี (The Two-Year Plan) ปัญหาทีมีความสําคญัประการหนึงของพม่า

ภายหลงัได้รับเอกราชก็คือ เศรษฐกิจสว่นใหญ่ยงัคงอยู่ในมือตา่งชาติ ทีดินทีใช้ในการเกษตรกรรมตกอยู่

ในความครอบครองของนายทนุ ซึงสว่นใหญ่เป็นนายทนุตา่งชาติ ชาวนาและเกษตรกรต้องสญูเสียทีดิน
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ทํากินให้แก่นายทนุ และต้องเช่าทีดินเพือทําการเพาะปลกู ในสมยัอาณานิคม เมือสงครามสินสดุ นาย

พลอองซาน เน้นถึงความจําเป็นทีจะต้องมีกฎหมายเพือยกเลิกระบบการให้เช่าทีดินโดยเจ้าทีดิน เพือ

ป้องกนัการสญูเสียทีดินของเกษตรกรในอนาคต1  

ผลทีตามมาก็คือ เมือรัฐบาลประกาศใช้แผนพฒันาสองปีในเดือน เมษายน 1948 แล้วก็คือ การ

ออก กฎหมายเวนคืนทีดิน ค.ศ. 1948 (Land Nationalization Act of 1948)  เพือทําการเวนคืนทีดินที

ใช้ในการเกษตรทงัหมด และทําการจดัสรรทีดินทีเป็นปัจจยัการผลิตนนัให้แก่เกษตรกรทีไมมี่ทีดินทํากิน 

โดยจํากดัรายละไมเ่กิน 10 เอเคอร์ ซึงถือได้ว่าเป็นการดําเนินการขนัแรกของรัฐในการปลดหนีชาวนา 

นอกไปจากนี รัฐบาลยงัได้จดัหาสินเชือให้แก่ชาวนาในอตัราดอกเบียทีเหมาะสม มีการลดค่าเช่าทีดิน

และลดภาษีทีดินลง 

 รัฐบาลได้ทําการผกูขาดการสง่ออกข้าวและไม้สกัเสียเอง โดยตงั คณะกรรมการการตลาดเพือ

การเกษตรของรัฐ เ พือเข้ามาทําการค้าข้าว ซึงแต่เดิมถูกผูกขาดโดยบริษัทต่างชาติ  และตัง 

คณะกรรมการป่าไมข้องรัฐ  ขึนทําการผกูขาดการทํากิจการป่าไม้ของรัฐในทํานองเดียวกัน   ได้มีการ

โอนกิจการการเดินเรือของบริษัทอิรวดี ฟลอติลลา (Irrawaddy Flottilla Company) ซึงเป็นกิจการของ

บริษัทต่างชาติเข้ามาเป็นกิจการของรัฐ และเข้าไปบริหารจัดการในบริษัทนํามัน ของบริษัทเบอร์ม่า

ออยล์ คมัปะนี (the Burma Oil Company) ให้เป็นกิจการร่วมลงทนุ  ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลได้ทําการ

แยกแยะอตุสาหกรรมพืนฐานบางอย่างเพือทําการพฒันาด้วยการดําเนินการของรัฐ รัฐบาลได้เน้นไปที

การทําให้พมา่เป็นประเทศอตุสาหกรรม และเน้นทีบทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว ซึง

โดยสว่นใหญ่แล้วอาจถือวา่เป็นความมนัใจของลทัธิสงัคมนิยมของผู้นํา2 

แผนสองปี เป็นแผนพฒันาแผนแรกของประเทศ จริงๆ แล้วยงันบัไมไ่ด้วา่เป็นแผนพฒันาอย่าง

เตม็ที เพราะเป็นเพียงรายชือของเป้าหมายของโครงการทีพิจารณาวา่จะสามารถทําให้บรรลไุด้ภายใน

สองปี  เป็นทีน่าสงัเกตวา่รายชือโครงการดงักลา่วเป็นเพียงโครงการอตุสาหกรรมทีต้องการพฒันา

จํานวนมาก ซึงจะทําให้เป็นจริงได้จะต้องใช้เวลากวา่ 12 ปี ยิงไปกวา่นนั แผนดงักลา่วไมมี่ทางทีจะทํา

                                                   
1
 Frank N. Trager. (1966). Burma from Kingdom to Republic. p. 151. 

2
 Myat Thein. (2006). op.cit. p. 15-16. 
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ให้เป็นความจริงได้ในสภาพทีประเทศเกิดการจลาจลกลายเป็นสงครามกลางเมืองไปทวัประเทศ ในช่วง

ครึงหลงัของปี และรัฐบาลทําให้เกิดความสงบ ด้วยการสร้างระเบียบและกฎหมายขนึ1  

2.  แผนแปดปี (The Eight-Year Plan) ใน ค.ศ. 1950 รัฐบาลได้กําหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจ

ทีเรียกว่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แปดปี (Eight-Year Economic and Social 

Development Programme) หรือเรียกในภาษาพม่าว่าแผน ปยิดอว์ถา (Pyjdawtha) หรือ แผนเคทีเอ 

(KTA Plan) ได้ประกาศใช้แผนเมือเดือนเมษายน 1952 เป็นแผนทีรัฐบาลต้องการให้เป็นแผนรัฐ

สวสัดิการ จากประสบการณ์ความยากลําบากในช่วงสงครามทีพม่าขาดแคลนเสือผ้า และสิงจําเป็นใน

การดํารงชีวิต ทําให้รัฐบาลได้ร่างแผนทีกําหนดจะยกพม่าจากสภาพผู้ผลิตวัตถุดิบจากพืชผลทาง

การเกษตรทีใช้เป็นทังอาหารและการค้า (cash food corp) ให้เป็นการผลิตทีมีความหลากหลายจน

เกือบเป็นอตุสาหกรรมทีสามารถพึงพิงตนเองได้ (self-sufficient industrial economy)  เป็นความ

ต้องการของผู้นํานกัสงัคมนิยมรุ่นใหมที่ต้องการลบภาพเศรษฐกิจแบบอาณานิคมและต้องการให้พม่า

เติบโตไปเป็นรัฐสมัยใหม่ (modernized state)  ในการทีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะ

ดําเนินการด้วยการปรับปรุงการเกษตรแผนใหม ่โดยเฉพาะอย่างยิงการชลประทาน การปรับปรุงพนัธุ์พืช

และสตัว์ การใช้ปุ๋ ยเพือเร่งการเจริญเติบโต สิงเหลา่นีทีปรึกษาชาวตา่งประเทศไมส่ามารถดําเนินการได้2 

แผนแปดปี ได้มีการวางแผนโดยกลุ่มของวิศวกรและนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยมี

เป้าหมายกว้างๆ ในการเพิมผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ จีดีพี เป็นสองเท่าตามความเป็นจริง 

ภายในระยะเวลา ระหว่าง ค.ศ. 1950-51 และ ค.ศ. 1959-60  ซึงหมายความว่า ระดบัของ จีดีพี ตาม

ความเป็นจริงจะต้องเพิมขึนร้อยละ 31 เหนือระดบั จีดีพี ของ ค.ศ. 1938-39 แต่รายได้ต่อหัว จะเพิม

เพียงร้อยละ 4 เพราะประชากรเพิมขนึ 

 เพือให้บรรลุถึงผลสําเร็จตามแผนทีวางไว้ ผู้ วางแผนประมาณการว่า จะต้องใช้เงินลงทุน

ประมาณ 7,500 ล้านจ๊าต ตลอดระยะเวลาของแผน ซึงเงินจํานวน 4,020 ล้านจ๊าต จะใช้ในการลงทุน

                                                   
1
 I bid. p. 18. 

2
 John F. Cacy. (1958). op. cit.  p. 615-616. 
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ภาคสาธารณะ และประมาณ 3,470 ล้านจ๊าต ในภาคเอกชน อตัราเฉลียของเงินทีใช้ในการลงทุนตาม

แผนจะอยู่ทีร้อยละ 21.2 ของ จีดีพี1 

แตแ่ผนทีมีเป้าหมายว่าจะเพิมผลผลิตเป็นสองเท่าในช่วงระหว่าง  ค.ศ.1950-51     และ ค.ศ. 

1959-60 เป็นแผนทีทะเยอทะยาน เพราะเป็นแผนทีไมไ่ด้มีการพดูถึงการใช้ทีดินเพือการเกษตรเลย และ

ระดับของผลผลิตทังหมด ยังตํากว่าผลผลิตในช่วงก่อนสงคราม อัตราเฉลียของการลงทุน ค่อนข้าง

ทะเยอทะยานและไมเ่ป็นจริง2 ทําให้ผลการดําเนินการไมบ่รรลผุลตามเป้าหมายทีวางไว้ และทีสําคญัคือ

การขาดงบประมาณ เนืองรัฐบาลไม่สามารถหาเงินได้จากเงินตราต่างประเทศ เพราะราคาข้าวใน

ตลาดโลกตําลงกวา่ทีคาดไว้ ทงันีเพราะงบประมาณของรัฐบาลส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการส่งออก

ข้าว ทําให้แผนแปดปีถกูยกเลิกไปใน ค.ศ. 1955 

3.  แผนสีปีระยะแรก (The First Four-Year Plan)  หลงัจากทีได้ยกเลิกแผนแปดปีไปใน 

ค.ศ. 1955 แล้ว รัฐบาลได้นําเอาแผนแปดปี โดยนําเอาช่วงสีปีหลงัของแผนแปดปีมาทําการทบทวนและ

ปรับปรุงใหม ่โดยลดจํานวนของเป้าหมายเดิมลง อย่างไรก็ตามแผนทีปรับปรุงใหม่นีก็ครอบคลมุเฉพาะ

การลงทุนภาคสาธารณะเท่านัน จะมีการเปลียนแปลงบ้างเล็กน้อยในด้านการเกษตร และการ

ชลประทาน กระนนัก็ตาม ก็ยงัมีจํานวนทีไม่เพียงพอ คือมีตวัเลขการลงทุนเพียงร้อยละ 10.9 ของการ

ลงทนุทงัหมด อีกประการหนึง การลงทุนสาธารณะของรัฐบาล โดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพืนฐาน

ทางกายภาพทีอยู่ในรูปของพลงังาน การขนส่ง และการสือสาร ยังมีปริมาณการลงทุนทีสงูมาก ซึงมี

ปัญหาวา่ทําไมจึงต้องลงทนุอย่างหนกัในสว่นนี3 

 นอกไปจากนี การวางแผนและการดําเนินงานของรัฐบาล ทีจะต้องทําการเปลียนแปลง

ใดๆ มกัจะไมมี่เวลาเพียงพอทีจะให้ดําเนินการจนสําเร็จ ทําให้งานล้มเหลวเสียกลางคนั จะเห็นได้ว่า

กลไกในการวางแผนและการบริหารมกัจะมีการเปลียนแปลงบ่อย เช่น เดิมในระยะแรกๆ ได้มีการตงั 

คณะกรรมการวางแผนแห่งชาติ ขึนในปี 1946 ได้เปลียนมาเป็น คณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ ใน 

                                                   
1
 Myat Thein. (2006). op. cit. p. 19. 

2
 Khin Maung Kyi; et al. (2000). Economic Development of Burma. p. 2. 

3
 Myat Thein. (2006). op. cit. p. 22. 
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ค.ศ.1947 ตอ่มาได้เปลียนเป็น สภาเศรษฐกิจ ใน ค.ศ. 1949-50 ตอ่มาเป็น คณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สงัคม ในค.ศ. 1951-52 และเปลียนตอ่มาเรือยๆ  ยิงกวา่นนั การทีให้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบงาน

ทกุอย่างโดยตรง ทําให้การดําเนินงานของแผนช้าลง เพราะนายกรัฐมนตรีอาจมีเรืองทีจําเป็นเร่งด่วน 

จะต้องดําเนินการก่อน ทําให้ต้องละทิงงานอืน เป็นต้น 

ในขณะทีรัฐบาลพยายามทีจะผลกัดนัให้การพัฒนาดําเนินต่อไปนัน ปรากฏว่าภายในพรรค

สนันิบาตเสรีภาพประชาชนตอ่ต้านฟาสซิสต์ ซึงเป็นพรรครัฐบาลกลบัเกิดแตกแยกกันขึนใน ค.ศ. 1958 

นําไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง รวมทังการเกิดกบฏมาตังแต่ปี 1948 ดังทีกล่าวมาแล้ว 

รัฐบาลต้องใช้งบประมาณทีบางครังอาจมากกว่างบประมาณทีใช้ในการพัฒนาเสียอีก  มาใช้ในการ

ป้องกนัและปราบปราม   ซึงมีผลกระทบสําคญัตอ่การเติบโตของ  จีดีพี  ความยุ่งยากและวุ่นวายต่างๆ 

ทีเกิดขนึ ทําให้กองทพั ต้องออกมามีบทบาทในการรักษาความสงบและสร้างความมนัคงให้แก่รัฐ และ

ในทีสดุก็เป็นข้ออ้างในการเข้ามายึดกมุอํานาจรัฐ และทําการปกครองในระบอบเผดจ็การสงัคมนิยมสืบ

ตอ่มาจนถึง ค.ศ. 1988 จึงลม่สลายไป 

 

สรุปท้ายบท 

การทีรัฐบาลนายอูนุ ได้นําเอาระบบการปกครองลัทธิสังคมนิยมประชาธิปไตยมาใช้กับ

ประเทศพมา่ แม้ดเูหมือนวา่จะมีความเหมาะสม แต่เมือนํามาใช้แล้วกลบัพบว่าไม่ประสบความสําเร็จ 

ปัญหาประการหนึงก็คือ ระบบการปกครองรูปแบบใดรูปแบบหนึง มิได้เป็นรูปแบบสําเร็จรูปทีจะหยิบไป

ใช้กบัสงัคมใดก็ได้ เพราะระบบการปกครองแบบหนึงๆ อาจเหมาะกบัสงัคมหนึงเพราะมีการพัฒนาการ

มายาวนานจนกระทังสามารถปรับเข้าได้กับสงัคมนัน ในขณะทีเมือนํามาใช้กับอีกสงัคมหนึงกลบัไม่

ประสบความสําเร็จ เพราะไมอ่าจปรับเข้ากนัได้กบัเงือนไขและสิงแวดล้อมของสงัคมนัน นอกไปจากนัน

ตวัผู้นํารัฐบาลเองก็ควรมีความสามารถในการบริหารประเทศด้วย การทีผู้ นําขาดประสบการณ์ในการ

บริหาร ก็เป็นสาเหตอีุกประการหนึงทีทําให้การปกครองไมป่ระสบความสําเร็จ 

การทีรัฐบาลพรรคสนันิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ไม่ประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาประเทศ โดยใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และได้เปลียนนโยบายการพัฒนามาใช้
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นโยบายเศรษฐกิจแบบทนุนิยมทีเปิดเสรี รัฐบาลทหารได้วิจารณ์วา่เป็นการทรยศตอ่เศรษฐกิจแบบสงัคม

นิยม แล้วคอ่ยๆ โน้มเอียงสูเ่ศรษฐกิจแบบทนุนิยมแทนโดยให้การสนบัสนนุการลงทนุโดยเอกชนทังจาก

ภายในประเทศและตา่งประเทศ และการปลอ่ยเงินกู้ ให้กบัเหลา่นายทนุในประเทศ ทําให้ระบบทุนนิยม

เติบโต  ในทีสดุบรรดาเศรษฐกิจตา่งๆ ของพม่าก็กลบัตกไปอยู่ในมือของเหล่านายทุนต่างชาติจนหมด

สิน เหตดุงักลา่วเป็นปัจจยัหนึงทีทําให้ กองทพัไมพ่อใจรัฐบาลพลเรือนของนายอนู ุ

ปัจจยัอีกประการหนึงก็คือ สงัคมพมา่มีลกัษณะเป็นพหุสงัคม มีชนกลุ่มน้อยเป็นจํานวนมาก 

ชนเผา่เหลา่นีตา่งต้องการความเป็นอิสระทีจะแยกตวัออกไปเป็นรัฐเอกเทศ ทําให้ขาดความเป็นเอกภาพ

ต้องทําการสู้ รบกันมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน พืนทีในเขตรัฐเหล่านี รัฐบาลไม่สามารถจะเข้าไป

พัฒนาได้ ทําให้ประชาชนในพืนทีดังกล่าวมีแต่ความยากจน ล้าหลัง ขาดการศึกษา ขาดระบบ

สาธารณสขุ เป็นเขตทีด้อยพฒันา 

ปัจจยัสดุท้ายก็คือความมกัใหญ่ใฝ่สงูของบรรดานกัการเมืองพม่า ทีต่างพยายามทีจะเข้ามา

ครอบครองอํานาจรัฐ หาประโยชน์ให้กบัตนเองและพวกพ้องทําให้การเมืองไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ 

ดงัที โรเบิร์ต เทเลอร์ (Robert H. Taylor) ได้กลา่วไว้วา่ เมือมองย้อนไปในประวติัศาสตร์พม่า จะพบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาคมในพม่าเปลียนไปอย่างถอนรากถอนโคนในช่วงระหว่าง ค.ศ. 

1942-1962 ผลจากสงครามโลกครังทีสองและสงครามกลางเมืองทีติดตามมาหลงัได้รับเอกราช รัฐใน

ฐานะผู้กําหนดระเบียบการเมืองและทิศทางเศรษฐกิจถูกล้มควํา และสูญเสียอํานาจในการควบคุม

เศรษฐกิจและสงัคม เมือรัฐไม่อาจกําหนดเงือนไขหลายๆ อย่างทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมได้อีกต่อไป 

อํานาจรัฐก็กลายเป็นเป้าหมายใหก้ลุ่มต่างๆ ทีมีมมุมองแตกต่างกนัว่าสงัคมพม่าควรจะเป็นไปในรูปใด

เข้ามาช่วงชิงเพือกุมอํานาจรัฐแทน หลงัจากได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการเมือวันที 4 

มกราคม ค.ศ. 1948 กลุ่มต่างๆ เหล่านนัต่างพยายามจะโค่นลม้ผูไ้ดรั้บสืบทอดอํานาจปกครองประเทศ

ทีเหลือแต่เพียงเปลือกนอก ด้วยต่างหวงัจะสร้างสงัคมใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการเมืองและ

ศีลธรรมจรรยาของตน ตลอดเวลายีสิบปีนันการยึดครองอํานาจรัฐทีเหลือแต่เพียงเปลือกนอกก็

กลายเป็นเป้าหมายหลกัของปฏิบติัการทางการเมืองเกือบทงัหมด และในเมือแต่ละกลุ่มต่างไม่ยอมให้
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ฝ่ายใดมีอํานาจเหนือกว่า ความชะงักงนัจึงตามมา อํานาจรัฐจึงถูกทําให้อ่อนแอ และในชัวอายุคน

ต่อมาก็ไม่มีสถาบนัอิสระอืนใดมีอํานาจมากไปกว่าอํานาจรัฐ1 

จากสภาพความสบัสนวุน่วายของสงัคมพมา่ในขณะนนั การบริหารและการพฒันาประเทศไม่

สามารถกระทําต่อไปได้ ในทีสดุคณะทหารทีนําโดยนายพลเนวิน ก็ได้ทําการรัฐประหาร เมือวนัที 2 

มีนาคม ค.ศ. 1962 และเข้ามาดําเนินการทางการเมืองแทนรัฐบาลพลเรือน ทําให้การเมืองพมา่หยดุการ

พฒันา ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผดจ็การทหารตอ่มาจนปัจจบุนั 

                                                   
1
 โรเบิร์ต เอช. เทเลอร์. (2550). เล่มเดิม. หน้า 309. 



บทที 3 

การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลโครงการสังคมนิยมพม่า 

  ค.ศ. 1962-1988 
 

กองทพัได้เข้ามาทําการปกครองพมา่ หลงัทําการปฏิวตัิเมือวนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 1962 คาดกัน

ว่าทหารคงจะเข้ามาปกครองในช่วงสนัๆ เหมือนทีเคยเข้ามาเป็นรัฐบาลรักษาการในสมยัรัฐบาลพล

เรือนของนายอูนุ ประชาชนได้รับทราบว่าทหารเข้ามาเพือจะรักษาสหภาพไว้ เพือฟืนฟูความเป็น

ระเบียบและความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันของสงัคม และเพือแก้ปัญหาเศรษฐกิจบางประการทีได้

พฒันาไปแล้ว และทีเพิมขนึอีกหลายประการในช่วงกว่าสองปีทีผ่านมา และจากการให้สมัภาษณ์ของ 

พลจตัวา อองยี (Aung Gyi) ผู้ นําทหารรองจากนายพลเนวิน ทีได้ให้สมัภาษณ์ขณะเดินทางไปราชการ

ตา่งประเทศวา่จะคืนอํานาจการปกครองให้รัฐบาลพลเรือนดงัเดิม แตจ่ากการให้สมัภาษณ์ดงักล่าวทํา

ให้ พลจัตวา อองยี ถูกบีบให้ลาออกจากสภาปฏิวัติและหลุดออกไปนอกวงการเมืองพม่าในเดือน

มกราคม ค.ศ. 1963  และยงัต้องถกูจําคกุอยู่อีกระยะหนึงด้วย อย่างไรก็ดี การทีเข้าใจกันว่าทหารเข้า

มายึดอํานาจและเข้ามาปกครองเป็นการชวัคราวนนัเป็นความเข้าใจทีไมต่รงตอ่ความเป็นจริง ดงัจะเหน็

ได้จากการที สภาปฏิวตัิ ในฐานะผู้ปกครองใหม ่ได้นําเอานโยบายทีมีเป้าหมายในการทํางานในระยะ

ยาวเข้ามาใช้ หลงัจากนนัหนึงเดือนหลงัการปฏิวตัิ พลจตัวาเซ่งวิน (Sein Win) ได้ให้เหตผุลของการยึด

อํานาจของทหารวา่ เป็นการทํางานต่อในช่วงทีสอง หลงัจากทีในระยะแรกได้ต่อสู้ เพือเอกราชมาแล้ว 

ขณะนีงานสว่นทีเหลือของกองทพัก็คือการเปลียนแปลงสงัคมให้เป็นสงัคมนิยม 

 หลงัจากทีคณะทหารภายใต้การนําของนายพลเนวิน ทําการปฏิวตัิยึดอํานาจการปกครองจาก

รัฐบาลพลเรือน เมือวันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1962 แล้ว คณะปฏิวัติ ได้ทําการยกเลิกรัฐสภา และ

คณะกรรมการทีปรึกษารวมทังคณะกรรมการการเลือกตังไปทังหมด ได้มีการเร่งจัดตงัรัฐบาลใหม ่

เรียกวา่ รัฐบาลคณะปฏิวตัิเพือให้การบริหารประเทศได้ดําเนินต่อไป มีจํานวนคณะรัฐมนตรีเกือบจะ

เท่าๆ กบัคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเดิม และในวนัเดียวกันก็ได้จัดตงั สภาปฏิวตัิ เป็นองค์กรทีทําหน้าที

กําหนดนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล   ประกอบด้วยนายทหารชันสงู 17 นาย โดยมีนายพลเนวินเป็น

ประธาน สมาชิกของสภาปฏิวตัิประมาณครึงหนึงได้รับการแตง่ตงัเป็นรัฐมนตรี  ในคณะรัฐบาล  ทําการ
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ปกครองประเทศในระบบเผดจ็การสงัคมนิยม โดยถือเอาคําสงัของสภาปฏิวตัิเป็นตวับทกฎหมายในการ

บริหารประเทศ ได้มีประกาศของสภาปฏิวตัิ ให้นายพลเนวินในฐานะประธานสภาปฏิวตัิและหัวหน้า

รัฐบาลคณะปฏิวตัิมีอํานาจอธิปไตยอย่างเต็มที คือมีทังอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ

ตลุาการรวมอยู่ในตวั  และใช้อํานาจอธิปไตยร่วมกบัสภาปฏิวตัแิละรัฐบาลคณะปฏิวตัิ รวมทงัได้ทําการ

ยกเลิกกฎหมายทีมีวตัถปุระสงค์เพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีเกิดจากการใช้อํานาจอนั

ไมช่อบธรรมของรัฐทีเรียกวา่ หมายแฮบิอสั คอร์พสั (Writ of Habeas Corpus)เป็นกฎหมายทีองักฤษ

นํามาใช้เพือคุ้มครองสิทธิของประชาชนในช่วงของการปกครองโดยอาณานิคม 

 

องค์กรและสถาบันต่างๆ ทจีดัตงัโดยคณะปฏิวัต ิ

 สภาปฏิวัติ จะประกอบด้วยสมาชิกทีเป็นนายทหารระดบัสงูทังหมด 17 คน มีนายพลเนวิน 

เป็นประธาน สภาปฏิวัติ เป็นองค์กรทีทําหน้าทีกําหนดนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล สภาปฏิวัติได้

กําหนดให้ประธานสภาปฏิวตัิเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตย ทงัอํานาจบริหาร อํานาจตลุาการ และอํานาจนิติ

บญัญัติ คําสงัสภาปฏิวตัิจะมีลําดบัชนัของกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ (Act หรือ Law) เป็น

คําสงัทีใช้บงัคบัได้เช่นเดียวกบักฎหมาย ประธานสภาเป็นทัง ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี สภา

ปฏิวตัิได้ยกเลิกรัฐสภาเมือวนัที 3 มีนาคม ค.ศ. 1962 ศาลสงูสดุและศาลสงูถกูเปลียนเป็นศาลเดียวซึง

ต่อมาอีกหนึงทศวรรษ เมือวันที 16 มีนาคม ค.ศ.1972 ได้เปลียนชือเป็นศาลสูงสุด การจัดองค์กร

ทางการเมืองเหล่านี ไม่ได้มีการเตรียมการจัดตงัมาก่อน แต่เป็นการจัดตงัไปตามสถานการณ์เฉพาะ

หน้า ซึงเมือจดัตงัแล้วก็ไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ตลอดระยะเวลาตงัแต่ ค.ศ.1962 ถึง ค.ศ.1974 ถ้า

เป็นองค์กรทางการเมืองทีฝ่ายทหารเป็นผู้จดัตงัอํานาจในการบริหารก็จะไปอยู่ทีสว่นบนแล้วจึงกระจาย

ออกมาสูป่ระชาชน 

                                                   

หมายแฮบิอสั คอร์พัส เป็นกระบวนการทีใช้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ถ้าบุคคลใดถูกจับกุมคุมขังโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าทีของรัฐ บุคคลนันมีสิทธิทีจะร้องขอให้ศาลออกหมายชนิดนีส่งให้บุคคลทีจับกุมผู้ ร้อง

ทกุข์มาศาล แล้วต้องแถลงต่อศาลว่าการจบักมุคมุขงัมีเหตผุลโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ถ้าไม่สามารถอธิบายโดย

ชอบด้วยเหตผุลแล้ว ศาลจะสงัให้ปลอ่ยตวัผู้ทีถกูคมุขงัไป (โปรดดู ถาวร โพธิ ทอง. (2550). พจนานุกรมกฎหมายและ

ศพัท์ทีเกียวข้อง องักฤษ-ไทย. หน้า 286.) 
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 วิถีพม่าสู่สังคมนิยม (Burmese Way to Socialism) เนืองจากรัฐบาลคณะปฏิวตัิต้องการ

เปลียนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นสงัคมนิยม ดงันนัในวนัที 30 เมษายน  1962 

สภาปฏิวัติจึงได้จัดพิมพ์เอกสารออกเผยแพร่ คือเอกสารทีเรียกว่า วิถีพม่าสู่สังคมนิยม โดยมี

วตัถปุระสงค์เพืออธิบายสาเหตทีุสภาปฏิวตัิต้องการเปลียนแปลงการปกครองของพม่าไปสู่ระบบสงัคม

นิยม ในเอกสารได้ระบวิุธีการเปลียนแปลงระบบเศรษฐกิจการเมืองพม่าโดยการช่วยเหลือตนเอง เป็น

การผสมผสานแนวคิดตามหลกัมาร์กซิสต์ ลทัธิสงัคมนิยม ศาสนาพุทธ และประเพณีดงัเดิมของพม่า 

เพือเป็นการสร้างความชอบธรรมแก่ระเบียบใหมที่กองทพัสร้างขนึโดยผา่นเครืองมือคือ พรรคโครงการ

สังคมนิยมพม่าเอกสารดังกล่าวสะท้อนทัศนะของทหารทีมองเอกราชของประเทศ การเมืองและ

วฒันธรรม ขณะเดียวกันก็เน้นความเป็นพม่าอย่างมาก เป็นการแสดงอดุมการณ์ของการปฏิวตัิของ

ทหาร และถือได้วา่เอกสารดงักลา่วเป็นพิมพ์เขียวของแผนการดําเนินงานของทหารในเวลาตอ่มา1 

ในเอกสารดงักล่าวมีหัวข้อสําคญัอยู่ 21 หัวข้อมีสาระสําคญัเพืออธิบายถึงเหตผุลทีต้องการ

เปลียนไปสูร่ะบบสงัคมนิยมก็คือ มนษุย์ไมส่ามารถหลดุพ้นจากความชัวร้ายของสงัคมไปได้ตราบใดที

ความเลวร้ายของระบบเศรษฐกิจยงัคงมีผู้ทีเอารัดเอาเปรียบขดูรีดบคุคลอืนอยู่ สภาปฏิวตัิเชือวา่การจะ

หลดุพ้นจากความชวัร้ายดงักลา่วได้ก็ตอ่เมือยุติการขดูรีดนันลง และจัดตงัระบบเศรษฐกิจแบบสงัคม

นิยมทีตงัอยู่บนพืนฐานของความเป็นธรรมขนึ ก็จะทําให้มนษุย์ทกุคนไมว่า่เชือชาติใดศาสนาใดจะปลด

เปลืองจากความเลวร้ายของสงัคมทงัมวลได้ 

ในการจดัระบบเศรษฐกิจนนัทกุคนจะมีสว่นร่วมในการทํางาน และมีส่วนแบ่งในผลประโยชน์

ทีมาจากการเป็นเจ้าของร่วมกนั และเพือให้การดําเนินการตามแผนของสงัคมนิยมรัฐจะต้องทําการโอน

ปัจจยัการผลิตเข้ามาเป็นของรัฐ ทกุคนจะต้องทํางานตามความสามารถของตนและได้รับสว่นแบ่งอยา่ง

ยตุิธรรมตามความสามารถของตน 

ในการจดัระเบียบสงัคมเพือเปลียนไปสูค่วามเป็นสงัคมนิยม เอกสารระบวุา่ ในการสถาปนารัฐ

ประชาธิปไตยสงัคมนิยมขนึได้นัน ก็ด้วยการสร้างความสําเร็จในทางเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมแทนที

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ทังนีเพราะเท่าทีผ่านมาระบอบประชาธิปไตย ไม่สามารถพัฒนา

                                                   
1Josef Silverstein. (1977).op. cit. p. 81. 
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ประเทศให้เป็นสงัคมนิยมทีแท้จริงได้ ทงัยงัมีจดุออ่นอยู่มาก สว่นในด้านความเป็นเอกภาพของรัฐ สภา

ปฏิวัติได้ระบุว่า ในระบอบ วิถีพม่าสู่สังคมนิยม นัน กลุ่มเชือชาติและศาสนาต่างๆ จะมีความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกัน สภาปฏิวตัิจะขจัดความแตกต่างของกลุ่มชนทังหลายและให้สวสัดิการอย่างเท่า

เทียมกนัเหมือนดงัหลกัการทีนายพลอองซานได้เคยเสนอไว้ตอ่ประชาชนพมา่ ในด้านบริการสงัคม เน้น

การจดัการศกึษาทีให้ความเสมอภาคแก่วิถีการดํารงชีวิต สภาปฏิวตัิจะกระจายการศกึษาระดบัพืนฐาน

ไปสู่ประชาชนอย่างทัวถึง และส่งเสริมให้ผู้ มีสติปัญญาได้รับการศึกษาในระดับสูงต่อไป ส่วนการ

ให้บริการด้านสาธารณสขุ วฒันธรรมและอืนๆ จะเจริญรุ่งเรืองไปในทิศทางอนัเป็นสดัส่วนทีตรงไปสู่

ความสําเร็จของความเป็นสงัคมนิยม สว่นทางด้านศาสนา สภาปฏิวตัิยอมรับสิทธิของประชาชนทุกคน

ทีจะนบัถือและปฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างเสรี 

การทีจะก้าวไปสูเ่ป้าหมายของสงัคมนิยม สภาปฏิวตัิเน้นความร่วมมืออย่างแข็งขนัของชาวนา

และผู้ใช้แรงงานซึงเป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศ สภาปฏิวตัิจะเป็นผู้ นําทางให้มวลชนก้าวให้ทัน

กบัความเปลียนแปลง1 

ระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิงแวดล้อม นอกจากเอกสาร วิถีพม่าสู่สงัคม

นิยม แล้ว ต่อมาในวันที 17 มกราคม 1963 พรรคลานซินได้จัดพิมพ์เอกสารทีชือว่า ระบบแห่ง

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิงแวดลอ้ม เอกสารฉบบันีมีสาระสําคญัคล้ายคลงึกบัเนือหาในเอกสาร 

วิถีพม่าสู่สงัคมนิยม มีข้อแตกตา่งตรงที เอกสาร ระบบแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสิงแวดล้อม 

กลา่วถึงอดุมการณ์สงัคมนิยมอย่างกว้างๆ โดยไมมี่การระบถุึงวิธีการทีจะนําไปสู่ระบอบสงัคมนิยมแต่

อย่างใด ด้วยเหตนีุ ระบบแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิงแวดลอ้ม จึงมีลกัษณะเป็นหลกัทฤษฎี 

สว่น วิถีพม่าไปสู่สงัคมนิยม มีลกัษณะเป็นทงัทฤษฎีและวิธีปฏิบตัิ ผู้ ทีต้องการศกึษากรอบความคิดของ

คณะปฏิวตัิพมา่ ควรศกึษาเอกสารทงัสองฉบบันีประกอบกนั2 

ตามเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวว่า อดุมการณ์ของสภาปฏิวตัิมีพืนฐานอยู่บนหลกัการ

สําคญั 3 ประการ คือ การเปลียนแปลง การปฏิวตัิ และลทัธิสงัคมนิยม หลกัการดงักล่าวนํามาจาก

                                                   
1Revolutionary Council.The Burmese Way to Socialism. (on line). 
2วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2539). วิถีทางแบบพม่าไปสูส่งัคมนิยม. ใน สารานุกรมประวติัศาสตร์สากลสมยัใหม่: เอเชีย 

เล่ม 1. หน้า 566-567. 
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แหลง่ต่างๆ กัน ทีสําคญัคือหลกัคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ลทัธิมาร์กซิสต์ ลทัธิสงัคมนิยม ลทัธิ

มนษุยนิยม และหลกัปรัชญาปฏิบัตินิยม ระบบแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสิงแวดล้อม เป็น 

การรวมเอาแนวคิดทางศีลธรรม หลักเกณฑ์ทัวไปทางนามธรรม และจุดหมายของสังคมทีมีระบบ

การเมืองและสังคมทีสมบูรณ์ในอดุมคติ เหมือนกับหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ทีว่าทุกสิง

ย่อมขนึอยู่กบักฎของความไมแ่น่นอนและความเปลียนแปลงมีหลายรูปแบบ ซึงไมใ่ช่ทงัจํานวนทีเพิมขนึ 

และไมใ่ช่ทงัสิงทีอาจโต้แย้งได้ด้วยเหตผุล แตจ่ะผนัแปรไปตามปริมาณ และคณุภาพ การเปลียนแปลง

ทีต้องใช้เวลาอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ก็คือการวิวฒันาการ แตถ้่าการเปลียนแปลงเป็นไปอย่างรุนแรง การ

เปลียนแปลงนันคือการปฏิวัติ การปฏิวัติทางสังคมนันเป็นผลไม่ใช่เหตุ ในขณะทีกระบวนการ

วิวฒันาการเป็นเหตขุองการเปลียนแปลงทีทําให้เกิดการปฏิวตัิ1 

ตามเอกสาร ระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิงแวดล้อม กล่าวว่ามนุษย์จะมี

ลักษณะสองประการอยู่ในตัว คือ ความเห็นแก่ตัว ทีถือเอาแต่ประโยชน์ตนเองเป็นใหญ่ แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นผู้ทีเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม มนุษย์ต่อสู้ เพือเสรีภาพเพือเติมเต็มให้แก่ตนเอง 

ในขณะทีความเอาใจใสแ่ละความกงัวลถึงบคุคลอืน จะนําให้เขาไปสูค่วามเป็นผู้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

และการทํางานร่วมกันกับเพือนมนุษย์ด้วยกันเพือบรรลถุึงเป้าหมายทีกําหนดไว้ เอกสาร ระบบแห่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิงแวดล้อม กล่าวว่า การทีผู้ นํากองทัพทําการยึดอํานาจก็เพือ

เปลียนแปลงสงัคมและปรับปรุงสภาพการทํางานของประชาชน พวกเขาเชือว่า การกระทําของผู้ นํา

กองทพัเหลา่นีเป็นตวัเร่งอตัราและคณุภาพการเปลียนแปลงให้ขนึไปสูร่ะดบัของการปฏิวตัิ2 

ระบบสงัคมนิยม มีรากฐานอยู่บนความยุติธรรมอนัจะพาความเป็นสงัคมทีสมบูรณ์ ไม่มีการ

เบียดเบียนกดขีข่มเหงกัน ไม่มีชนชัน หรือการเป็นปฏิปักษ์ระหว่างชนชัน ดังนัน จึงมีการประกัน

คณุภาพชีวิตและความสขุของมนษุย์ไว้อย่างมนัคง 

การผลิตและการเป็นเจ้าของกิจการตา่งๆ ควรอยู่ในมือของมวลชนมากกวา่ของบคุคลเพียงบาง

กลุม่ ดงันนัรัฐหรือสหกรณ์จึงต้องเข้ามาดําเนินการทางเศรษฐกิจให้แก่มวลชน 

                                                   
1Josef Silverstein. (1977). op. cit. p. 81-82. 
2Ibid. 
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จากการพิจารณาเอกสารทงัหมดแล้วจะเห็นวา่อดุมการณ์สงัคมนิยมของสภาปฏิวตัิพม่า มิได้

เกิดจากลทัธิใดลัทธิหนึงโดยเฉพาะ แต่เป็นการนําเอาแนวคิดจากแหล่งต่างๆ ทีคณะทหารเห็นว่า

น่าสนใจนําเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่นลัทธิมาร์กซิสต์ ลัทธิสังคมนิยม หลักคําสอนในทาง

พระพทุธศาสนา และประเพณีดงัเดิมของพมา่ เป็นทีน่าสงัเกตวา่อดุมการณ์ทีผสมผสานนีไมส่ามารถใช้

เป็นแนวทางทีปฏิบตัิได้สําหรับการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเห็นได้จากความถดถอยทาง

เศรษฐกิจอย่างตอ่เนือง ซึงนําไปสูค่วามรุนแรงทางการเมืองในปลายทศวรรษ 1980 และเมือมีการก่อตงั

สภาฟืนฟรูะเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ (SLORC) ในเดือนกนัยายน 1988  คําวา่ วิถีพมา่สูส่งัคมนิยม ก็

หายไปจากภาษาการเมืองพมา่ตงัแตน่นั1 

 พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า ถึงแม้วา่จะได้เข้าทําการควบคมุการบริหารงานของรัฐไว้ได้

แล้ว แตผู่้ นําคณะปฏิวตัิมองเห็นความจําเป็นทีจะต้องสร้างพรรคการเมืองของตนขนึมาเพือต้องการการ

สนบัสนนุจากมวลชน ดงันันหลงัการปฏิวตัิสองวนันายพลเนวิน จึงได้พบกับหัวหน้าพรรคการเมืองที

ไม่ได้ถูกควบคุมตัว คือพรรคปยิดองสุ (Pyidaungsu) พรรคสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้าน

ฟาสซิสต์ และพรรคแนวหน้าสหภาพแห่งชาติ (National United Front) เพือพยายามทีจะจัดตงัพรรค

การเมืองพรรคเดียว แตค่วามพยายามครังนีกลบัล้มเหลว มีเพียงพรรคสดุท้ายเท่านนัทีให้ความร่วมมือ 

ดงันนัในวนัที 4 กรกฎาคม กองทัพจึงได้ทําการจัดตงัพรรคการเมืองของตนเองขึน คือ พรรคโครงการ

สงัคมนิยมพมา่ (the Burma Socialist Programme Party,BSPP) หรือเรียกในภาษาพมา่วา่ พรรคลาน

ซิน (Lanzin)  ต่อมาในเดือนมีนาคม 1964 ก็ได้มีกฎหมายเพือความเป็นเอกภาพของชาติ ออกมาใช้

บงัคบั กฎหมายดงักลา่วห้ามการจดัตงัพรรคการเมืองอืนๆ ทงัหมด ยกเว้นพรรคลานซิน ดงันนัพมา่จึงมี

พรรคการเมืองทีถกูกฎหมายเพียงพรรคเดียว  

 พรรคโครงการสังคมนิยมพม่าหรือพรรคลานซินนี คณะทหารพม่าสร้างขึนมาเพือใช้เป็น

เครืองมือในการปกครองประเทศ คือใช้ในการสร้างความชอบธรรมของการปกครองอย่างหนึง และ

ต้องการให้เป็นองค์กรการเมืองทีจะมีฐานทางการเมืองอย่างกว้างขวางต่อไปในภายหน้าอีกอย่างหนึง

ด้วย โดยทําหน้าทีฝึกอบรมประชาชนให้เกิดความเลือมใสศรัทธาในระบอบสังคมนิยมทีคณะทหาร

                                                   
1ไมเคิล ลเีฟอร์. (2548). พจนานกุรมการเมืองสมยัใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้. แปลโดย จุฬาพร เอือรักสกุล หน้า 

523. 
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นํามาใช้ในการปกครองประเทศ ตอ่มาใน ค.ศ. 1974 หน้าทีหลกัของพรรคลานซินเปลียนไป กลายเป็น

องค์กรทีมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายบริหารประเทศแทนสภาปฏิวัติ ซึงได้ยุบตัวเองไป 

ภายหลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1974 คณะทหารก็ได้กลายเป็นผู้บริหารพรรคลานซินต่อมา

จนถึง ค.ศ.1988 ทีได้เกิดการจลาจลไปทวัประเทศ   ทหารได้ทําการปราบปรามประชาชน  และจัดตงั

สภาฟืนฟกูฎหมายและความสงบเรียบร้อยของรัฐหรือสลอร์ก ขนึทําการปกครองประเทศและยุบพรรค

ลานซินลง1 

 พรรคลานซินมีลักษณะคล้ายกับพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตมาก และในทาง

กฎหมายพรรคลานซินเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวทีถกูต้องตามกฎหมายของพม่าเช่นเดียวกับพรรค

คอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตทีเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวของโซเวียตเช่นเดียวกัน คณะทหารได้

ดึงเอานักการเมืองพม่าทีนิยมแนวทางสังคมนิยมจากพรรคมวลชน พรรคประชาชน และองค์กร

ประชาชนอาสา ตลอดจนพรรคประชาชนก้าวหน้า เข้ามาในพรรคลานซิน นอกจากนียังเชิญนัก

เศรษฐศาสตร์แนวมาร์กซิสต์ อย่างอบูาเย่ง (U Ba Nyein) และเทียนเป มยิน (Thein Pe Myin) เข้า

มาร่วมด้วย แตบ่คุคลเหลา่นีถกูดงึเข้ามาร่วมเพือต้องการความคิดเห็นทีหลากหลายในทางสงัคมนิยม

นนัเอง สว่นแกนนํายงัเป็นคณะทหารอยู่ 

 พรรคลานซิน ได้ใช้รูปแบบของพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตเป็นตวัอย่าง โดยการจัด

รูปพรรคของตนเป็นพรรคของคนในทีเลือกแล้ว (cadre party) เท่านนั ดงัจะเห็นได้จากธรรมนูญพรรค 

ค.ศ. 1962 กําหนดเอาไว้ ซึงก็เป็นลกัษณะทีเลนินได้กําหนดให้พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นพรรคของ

คนทีสํานึกในชนชันกรรมาชีพ ไม่ใช่พรรคของมวลชนทัวไป และมีการคัดเลือกผู้ ทีจะเข้าเป็นสมาชิก

พรรคอย่างพิถีพิถนัเป็นอย่างมาก จากจุดหมายดงักล่าว การเข้าเป็นสมาชิกพรรคลานซินจึงยากมาก 

เพราะใช้นโยบายเดียวกัน ผู้ สมัครต้องได้รับการคัดเลือกอย่างถีถ้วน จึงปรากฏอย่างเด่นชัดว่าใน

ระยะแรกๆ สมาชิกพรรคในช่วง ค.ศ. 1963-1966 มีสมาชิกเพียง 20 คน แต่มีสมาชิกสํารองประมาณ 

99,638 คน  ใน ค.ศ. 1971 สมาชิกมีเพิมเป็น 24 คน และในจํานวน 13 คน มาจากสภาปฏิวตัิโดยการ

                                                   
1แหล่งเดิม. หน้า 386-387. 
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คดัเลือกจากคนทีเชือถือไว้วางใจได้ แสดงให้เห็นวา่สภาปฏิวตัิยงัคงควบคมุพรรคลานซินอยู่อย่างเต็มที 

นายพลเนวิน ประธานสภาปฏิวตัิก็เป็นผู้มีอํานาจเหนือองค์กรนีด้วย1 

ธรรมนูญแห่งพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า เป็นเอกสารฉบบัทีสองทีสภาปฏิวตัิได้ออกมา

ในวนัที 4 กรกฎาคม 1962 สาระสําคญัคือการจดัโครงสร้างองค์กรของพรรค การเข้าเป็นสมาชิกพรรค 

วินัยของพรรค สิทธิและหน้าทีของสมาชิกคือเมือตังพรรคลานซินแล้ว จึงออกเอกสารฉบับนี เป็น

ธรรมนญูของพรรคเพือเป็นกรอบในการควบคมุการดําเนินงานของพรรค 

สภาความมันคงและการบริหาร (Security and Administrative Councils,SACs)2ภายใต้

การปกครองของทหาร สภาความมนัคงและการบริหารเป็นองค์กรทีเป็นหัวใจของการบริหารชาติให้มี

ความเป็นเอกภาพแต่ละสภาจะประกอบด้วยตัวแทนของการบริหารฝ่ายพลเรือน ตํารวจท้องถิน ผู้

บญัชาการทหารในแตล่ะท้องที  สภาปฏิวตัิได้กําหนดลําดบัชนัของ เอสเอซี (SAC) ทงัในสว่นทีเป็นพมา่

แท้ โดยผ่านคณะกรรมการกลางความมนัคงและการบริหารทีย่างกุ้ งลดลงมาเป็นภาค จังหวดั เมือง 

และหมูบ้่าน ในระดบัรัฐจะมีลําดบัชันผ่านสภาสงูสดุแห่งรัฐเป็นเส้นขนานคู่กันลงมาถึงระดบัหมู่บ้าน 

ในระดบัภาคและระดบัรัฐ ผู้บญัชาการกองทพัภาคจะทําหน้าทีเป็นประธาน ในขณะทีพลเรือน จะมีเป็น

บางโอกาสทีจะได้เป็นประธาน ดังนัน ประเทศจะเชือมโยงอย่างใกล้ชิดผ่านโครงสร้างเดียวของ

คณะกรรมการ โดยกองทพัจะมีสว่นร่วมในทกุระดบัของการบริหารระหว่างสภาปฏิวตัิและหมู่บ้าน ใน  

ค.ศ. 1972 เมือมีการยกเลิกสํานกังานเลขานกุาร ทําให้สมาชิกภาพของ เอสเอซี (SACs) ขยายกว้างขึน 

โดยเพิมตวัแทนจากพรรคลานซินและตวัแทนจากสภาประชาชนชาวนาและผู้ใช้แรงงานเข้ามา3 เป็นการ

เตรียมการโอนสภาความมนัคงและการบริหารให้ไปขนึอยู่กบัสภาประชาชนซึงมาจากการเลือกตงั และ

จะเป็นแกนหลกัของรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1974 สภาความมนัคงและการ

บริหารได้รับมอบอํานาจด้านการบริหารและตลุาการด้วย4 

 

                                                   
1นรนิติ เศรษฐบตุร. (2528). ทหารกบัสงัคมนิยมในพม่า. หน้า 36-37. 
2Josef Silverstein. (1977). op. cit. p. 93. 
3Ibid. 
4โรเบิร์ต เอช. เทย์เลอร์. (2550). เล่มเดิม. หน้า 438. 
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รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1974 

 เมือคณะปฏิวตัิได้ทําการยึดอํานาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลพลเรือนของนายอนูุ เมือ 

ค.ศ. 1962 แล้ว คณะปฏิวตัิได้จัดตงัสภาปฏิวตัิ ทําหน้าทีกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ แม้

เมือตงัพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่าแล้ว อํานาจในการปกครองแผ่นดินก็ยังอยู่ในมือของสภาปฏิวตัิ 

โดยสภาปฏิวตัิได้จัดการปกครองประเทศผ่านสภาความมนัคงและการบริหาร (The Security and 

Administration Councils,SACs)  อนัเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดิน การตงัสภาความมนัคง

และการบริหารขนึก็เพือดงึอํานาจบริหารราชการทีเคยแบ่งออกไปในระบบสหพันธ์กลบัเข้ามารวมอยู่ที

ศนูย์กลางทีย่างกุ้ง1 

 หลงัการบริหารประเทศมาได้ประมาณ 10 ปี สภาปฏิวตัิได้ดําเนินการร่างรัฐธรรมนญูใหม่ แทน

ฉบบัเดิมทียกเลิกไปโดยคณะปฏิวตัิ โดยตงัคณะกรรมการจํานวน 97 คน มีพลจัตวา ซันยุ เลขาธิการ

พรรคเป็นประธาน รัฐธรรมนญูฉบบัใหมนี่ได้ประกาศใช้เมือวนัที 4 มกราคม 1974 

 

โครงสร้างรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ค. ศ. 1974 

 รัฐธรรมนญูได้กําหนดไว้อย่างชดัเจนวา่ พมา่เป็นประเทศสงัคมนิยมโดยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ

สงัคมนิยม องค์กรทีมีอํานาจสงูสดุตามรัฐธรรมนญูได้แก่ สภาประชาชน (เรียกในภาษาพม่าว่า Pyithu 

Hluttaw) เป็นองค์กรนิติบญัญัติ มีสมาชิกอยู่ 464 คน สมาชิกสภาประกอบด้วยสมาชิกทีมาทังจากการ

เลือกตงัและมาจากการแตง่ตงั2   สภาประชาชนเป็นระบบสภาเดียว สภามีวาระ 4 ปี แต่อาจขยายหรือ

ลดให้สนัลงได้ สภาอาจยุบตวัเองและจัดให้มีเลือกตงัใหม่ได้ด้วยคะแนนเสียงสามในสี (มาตรา 62) 

และสามารถร้องขอให้เปิดสมยัประชมุได้ ถ้ามีสมาชิกร้อยละ 34 เรียกร้องให้เปิดประชมุ (มาตรา 52)3 

                                                   
1Josef Silverstein. (1980). Burmese Politics: The Dilemma of National Unity. p. 231-232 
2David I. Steinberg. (1981).op. cit. p. 37. 
3Josef Silverstein. (1977). op. cit. p. 126. 
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 อํานาจบริหารแบ่งออกเป็น 2 องค์กรสําคญั องค์กรแรกเรียกว่าคณะมนตรีแห่งรัฐ (Council of 

State) มนตรีของสภานีได้รับการคดัเลือกมาจากสมาชิกของสภาประชาชน จํานวน 29 คนประกอบด้วย

ผู้แทนจากรัฐและภาคจํานวนแห่งละ 1 คน รวม 14 คน และคดัเลือกจากสมาชิกสภาประชาชนอีก 14 

คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นมนตรีโดยตําแหน่งอีก 1 คน มนตรีแตล่ะคนจะอยู่ในวาระละ 4 ปี ประธาน

คณะมนตรีแห่งรัฐจะดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศด้วย คณะมนตรีแห่งรัฐมีหน้าทีในการ

ชีนําและดแูลประสานงานการบริหารทังส่วนกลางและส่วนท้องถินให้ดําเนินไปด้วยดีตามทีกฎหมาย

กําหนด (มาตรา 33 ของรัฐธรรมนญู) 

 สว่นอํานาจบริหารสว่นกลางเป็นของคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ซึงถือว่าเป็นหน่วย

บริหารสงูสดุ ในขณะทีคณะมนตรีแห่งรัฐเป็นองค์กรกําหนดนโยบาย คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อ

สภาประชาชน หากไมอ่ยู่ในสมยัประชมุ ก็ต้องรับผิดชอบตอ่คณะมนตรีแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีจะจัดทํา

แผนเศรษฐกิจงบประมาณของประเทศ เมือสมาชิกของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิก

สภาประชาชน ดงันนัจึงมีอายใุนตําแหน่งวาระเท่ากบั 4 ปี เท่ากนั  

 นอกจากนี สภาประชาชนยงัมีหน้าทีจดัตงัองค์กรกลางอีก 3 องค์กร คือ1 

 1. สภาตุลาการ (Council of People’s Justices) สภาประชาชนจะเลือกสมาชิกของตน

จํานวนหนึงขนึทําหน้าทีเป็นองค์กรสงูสดุทางตลุาการและสมาชิกของสภาตลุาการจะเลือกสมาชิกของ

ตนให้เป็นประธาน (มาตรา 95)  วาระของสมาชิกสภาตลุาการจะเท่ากับวาระของสภาประชาชน คือ 4 

ปี การตงัศาลขนึพิจารณาคดีใดเป็นอํานาจของสภาตลุาการ 

 2. สภาอัยการ (Council of People’s Attorneys) เป็นองค์กรสงูสดุของรัฐในการฟ้องร้องทาง

กฎหมาย สมาชิกจะได้รับเลือกมาจากสภาประชาชน (มาตรา 111) จึงมีวาระคราวละ 4 ปี เหมือนสภา

ประชาชน หน้าทีสําคญัอย่างหนึงของสภาอยัการก็คือปกป้องคุ้มครองระบบสงัคมนิยมของประเทศ 

 3. สภาผู้ตรวจสอบ (Council of People’s Inspectors)เป็นองค์กรสงูสดุทีทําหน้าทีตรวจสอบ

กิจการของหน่วยงานราชการ และรายงานสิงทีได้ตรวจสอบและมาตรการทีใช้ต่อคณะมนตรีแห่งรัฐไป

                                                   
1นรนิติ เศรษฐบตุร. (2528). เล่มเดิม. หน้า 48-49. 
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ยังสภาประชาชน ดงันันสภานีจึงรับผิดชอบโดยตรงต่อสภาประชาชน สมาชิกสภาผู้ตรวจสอบได้รับ

เลือกมาจากสมาชิกสภาประชาชน (มาตรา 118) สมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

 องค์กรสว่นท้องถินนนัระบวุา่ ในเวลาเดียวกนักบัทีมีการเลือกตงัสมาชิกสภาประชาชน ก็มีการ

เลือกตงัสมาชิกสภาท้องถินระดบัรองลงไปด้วย ได้แก่ ระดบัรัฐ เขต เมือง อําเภอ  ตําบลและหมู่บ้าน 

ตามลําดบั โดยมีวาระ 4 ปี เช่นเดียวกนัทกุระดบั 

 สภาประชาชนระดบัรัฐ ภาค และเมือง จะแบ่งหน่วยงานเป็น 3 องค์กรย่อยเช่นเดียวกับในสภา

ประชาชน คือ เจ้าหน้าทีบริหาร (Affairs Committee) ตลุาการ และตรวจสอบเหมือนกัน แต่ในระดบั

ตําบลและหมูบ้่าน จะมี 2 หน่วยงานเท่านนั คือ เจ้าหน้าทีบริหาร และตลุาการ 

 ลกัษณะสําคญัอย่างหนึงของรัฐธรรมนูญฉบับนีก็คือการแบ่งเขตการปกครองและรัฐเสียใหม ่

ไม่ให้เป็นรัฐหรือเขตสําหรับคนเชือชาติใดเชือชาติหนึงเหมือนอย่างเดิมเพือลดความรู้สึกทีรัฐคิดจะ

แยกตวัออกไปจากสหภาพ และรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้สิทธิทีรัฐเหล่านีจะแยกตวัออกไปได้เหมือนอย่างที

เคยให้ไว้ในรัฐธรรมนญู ค. ศ. 19471 

 

การแบ่งเขตการปกครอง 

 พมา่ได้กําหนดเขตการปกครองใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 7 รัฐ (States) และ 7 เขต (Divisions) 

ตามทีระบไุว้ในมาตรา 31 ของรัฐธรรมนญู คือ 

 แบ่งเป็นรัฐ 7 รัฐ มี รัฐกะฉิน กะยา กะเหรียง ฉาน หรือไทใหญ่ ชิน มอญ ยะไข ่

 แบ่งเป็น 7 เขต บางแห่งเรียก มณฑล มี ตะนาวศรี พะโค  มณัฑะเลย์  มาเกว   ย่างกุ้ ง    สะ

กาย   อิระวดี 

 

 

                                                   
1นรนิติ เศรษฐบตุร. (2528). เล่มเดิม. หน้า 50. 
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การดาํเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลคณะปฏิวัต ิ(1962-1972) 

 ก่อนการปฏิวตัิ กองทัพได้พัฒนาประสบการณ์ทังในทางเศรษฐกิจและในทางบริหารรวมทัง 

ความสามารถในการดําเนินการทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ในช่วงของการเป็นรัฐบาลรักษาการ 

(Caretaker Government) ใน ค.ศ. 1958-60  โดยเริมต้นจากกิจการร้านค้าทีเป็นสวสัดิการของกองทัพ 

และขยายไปสูกิ่จกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐอย่างแท้จริง จากการทีสามารถจดัการปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของรัฐในช่วงสนัๆ ให้ดีขนึได้ ทําให้กองทพัเกิดความเชือมนัทีจะเข้าไปจดัการกบัปัญหาระยะยาวทีชาติ

ต้องเผชิญอยู่ภายหลงัการปฏิวตัิ กองทพัเคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศบางส่วนมาช่วงหนึง

ตังแต่สงครามโลกครังที 2  เ มือครังยังเป็นกองกําลังแห่ง เอกราชพม่า หรือบีไอเอ (Burma 

Independence Army, BIA) โดยปกครองเมืองสําคญัร้อยละ 80  และพม่าตอนล่างร้อยละ 90 และ

จริงๆ แล้วในช่วงของรัฐบาลพลเรือน กองทพัก็ได้เข้าไปปกครองในเขตต่างจังหวดัทีมีการจลาจล จาก

ความมนัใจเหลา่นีทําให้กองทพัเชือมนัวา่ตนจะสามารถเข้ามาจดัการกบัปัญหาของประเทศได้ แตผ่ลที

ออกมากลายเป็นเรืองของการอยู่ผิดทีของกองทพั ทีไมส่ามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้1 

 ภายหลงัการปฏิวัติ นโยบายเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะมีการเปลียนแปลง โดยมีการเร่งออก

เอกสารสําคญัสามฉบบัทีเป็นแนวทางในการบริหารงานของกองทพั คือ วิถีพมา่สูส่งัคมนิยม   ออกเมือ 

30 เมษายน 1962 ธรรมนญูแห่งพรรคโครงการสงัคมนิยมพมา่ ออกเมือ 4 กรกฎาคม 1962 และ ระบบ

แห่งความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิงแวดล้อม ออกเมือ 17 มกราคม 19632 

แตจ่ริงๆ แล้วแตเ่ดิมนนั มีสิงทีบ่งวา่ กองทพั จะดําเนินการทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆ และจะเน้น

ทางด้านการเกษตร แต่หลงัจากทีได้ขับ พลจัตวา อาวจี (Aung Gyi) ออกจากกองทัพ เมือเดือน

กมุภาพนัธ์ 1963 หลงัจากนนั พลจตัวา ทินเป และ อ ูบา เย่ง ในฐานะโฆษกของนโยบายใหม ่ได้เข้ามา

แทนที บทบาทของกองทพัในทางเศรษฐกิจจึงได้เพิมมากขนึ โดยเริมจากการโอนกิจการของบริษัท อิม

พีเรียล เคมิคอล อินดสัทรี เข้ามาเป็นกิจการของรัฐ เมือวนัที 1 สิงหาคม 1962 แล้วตามมาด้วยการโอน

กิจการของบริษัท เบอร์ม่า ออยล์ คมัปานี เมือวนัที 1 มกราคม 1963 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน 

                                                   
1David I. Steinberg. (1981). op.cit.p. 30. 
2Ibid. 
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ต่อมาได้มีการออกกฎหมายการโอนกิจการของเอกชนเข้าเป็นของรัฐ  และได้กําหนดว่า โรงงาน

อตุสาหกรรมทีสําคญัทงัหมดจะถกูโอนเข้าเป็นของรัฐ ตงัแตว่นัที 1 มิถนุายน 1963 ธนาคารทงัหมด ทัง

ของตา่งชาติและเอกชนถกูโอนเข้าเป็นของรัฐเมือวนัที  23 กมุภาพนัธ์  ต่อมานายพลเนวิน ได้ประกาศ

วา่จะไมอ่นญุาตให้มีการจดัตงัอตุสาหกรรมใหม่ๆ  ของเอกชนอีก สว่นอตุสาหกรรมทีเกียวกบัการบริโภค 

(ร้านสรรพสินค้า คลงัสินค้า ร้านขายสง่) ได้มีการประกาศให้โอนอสุาหกรรมดงักล่าวเข้าเป็นของรัฐใน

เดือนสิงหาคม 1963 และได้จดัตงัร้านค้าของประชาชน (People’s Store Corporation) ขนึเมือวนัที 24 

กนัยายน 1963 เพือดําเนินการนําเข้าสินค้าทงัหมดจากตา่งประเทศ นอกจากนีทําการกระจายสินค้าที

นําเข้า และกระจายสินค้าทีผลิตในประเทศออกไป1   บริษัทและร้านค้าของเอกชนมากกวา่ 15,000แห่ง

ถกูโอนเข้าเป็นของรัฐ  เมือวนัที 17 พฤษภาคม 1964 รัฐได้ยกเลิกธนบตัร ราคา 50 จ๊าต และ 100 จ๊าต 

ซึงสง่ผลกระทบตอ่ชาวอินเดียและปากีสถานทีอาศยัอยู่ในพมา่ ทําให้ชาวอินเดียและปากีสถาน จํานวน 

200,000 คน ต้องอพยพออกจากพมา่ โดยแทบจะไมมี่ทรัพย์สินติดตวัออกไปเลยในช่วงสองสามปีแรก

ของการปกครองโดยทหาร2   การโอนกิจการต่างๆ เข้าเป็นของรัฐได้ดําเนินการอย่างเข้มงวด ในช่วง

ระยะเวลาตงัแต ่ค.ศ. 1964 และ ค.ศ. 1965 

ในวนัที 28 มีนาคม 1964 ได้มีการประกาศใช้ กฎหมายเพือความเป็นเอกภาพของชาติ (Law 

to Protect National Solidarity) จากผลของกฎหมายดงักล่าวทําให้พรรคการเมืองต่างๆ ยกเว้นพรรค

ลานซิน (BSPP) ถูกยกเลิก กลายเป็นพรรคการเมืองทีไม่ถูกกฎหมาย บรรดาทรัพย์สิน และ

อสงัหาริมทรัพย์ของพรรคการเมืองเหลา่นีถกูยึดเข้าเป็นของรัฐทงัหมด และในปีเดียวกนั หนังสือพิมพ์ก็

ถกูโอนเข้าเป็นของรัฐ 

ในขณะเดียวกนัรัฐบาลได้เริมดําเนินการในโครงการอตุสาหกรรมหลกั ในช่วงทศวรรษแรกของ

การปกครองโดยรัฐบาลคณะปฏิวัติ ได้มีการลงทุนในโครงการเหล่านีประมาณ หนึงพันล้านจ๊าต 

ประมาณร้อยละ 90 เป็นแหลง่เงินทนุของพมา่ ทีเหลือเป็นเงินทีได้รับการช่วยเหลือจากตา่งประเทศ ผู้ ที

ให้การช่วยเหลือรายใหญ่และอย่างตอ่เนือง คือญีปุ่ น 

                                                   
1Ibid. 
2David I. Steinberg. (1981). op. cit. p. 35. 
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จากการประชมุพรรคลานซิน (BSPP) ครังแรกใน ค.ศ. 1971 รัฐบาลคณะปฏิวตัิได้แสดงผลการ

ดําเนินงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลต่อทีประชุม ดังนี  รายได้ต่อหัวในราคาทีหมุนเวียน (current 

prices)เพิมขนึจาก 284 จ๊าต ใน ค.ศ. 1961-62 เป็น 390 จ๊าต ใน ค.ศ. 1971-72 แตถ้่าคิดในราคาคงที 

(constant prices)ก็จะเพิมขนึเพียงเลก็น้อย คือ 345 จ๊าต เป็น 379 จ๊าต  ซึงก็ยังตํากว่าระดบัรายได้

ใน ค.ศ1938-39 ซึงจะมีตวัเลขอยู่ที 395.3 จ๊าต ราคาในเวลานนั ขณะทีรายได้ต่อหัวใน ค.ศ. 1970-71 

จะมีอยู่เพียง 374.1 จ๊าต (ดตูารางที 4)1 

ตวัเลขเศรษฐกิจของผลผลิตข้าวทังหมดไม่ค่อยดีนัก มีพืนทีทีใช้ในการปลกูข้าว 11,359,000 

เอเคอร์ ในค.ศ. 1961-62 พืนทีปลกูข้าวได้เพิมขึนถึง 12,300,000 เอเคอร์ ใน ค.ศ. 1971-72 และ

ปริมาณข้าวก็เพิมขนึจาก 6.7 ล้านตนั ไปเป็น 8 ล้านตนัในช่วงเวลาเดียวกัน ผลผลิตเพิมขึนตามการ

เติบโตของประชากร เมือเศรษฐกิจทงัหมดเลวลง ปริมาณข้าวและการสง่ออกเมือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ

ผลผลิตก็ตกลงอย่างมาก จากร้อยละ 42.2 ใน ค.ศ. 1961-62  ลดลงเหลือร้อยละ 14.9  ใน ค.ศ. 1971-

72  การสง่ออกข้าวลดลงจาก 1,676,000 ตนัใน ค.ศ. 1961-62 เหลือ 715,000 ตนั ใน ค.ศ. 1971-72 

ถ้าคิดเป็นมลูค่าการส่งออกก็ลดลงอย่างรุนแรง คือใน ค.ศ. 1964-65 มีมลูค่าการส่งออกเป็น 134.5 

ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ ลดเหลือเพียง 52.7 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 1971-72  รัฐไมไ่ด้ให้ความสนใจใน

ภาคการเกษตรมากนกั ดจูากรายจ่ายในปัจจัยทุนภาคสาธารณะใน ค.ศ. 1964-65 อยู่ทีร้อยละ 11.3  

ลดลงใน ค.ศ. 1970/71 เหลือร้อยละ 4.4  แตค่า่ใช้จา่ยในกระบวนการผลิตกลบัสงูขนึ จากร้อยละ 13.4  

เป็นร้อยละ 39.5  ในช่วงเวลาเดียวกนั2 

                                                   

GDP ณ ราคาคงที (GDP at constant price) คือ มูลค่าผลผลิตและบริการทีคํานวณขึน ณ ราคาคงที (constant 

price) หรือด้วยค่าของเงินในปีฐาน (base year) เช่น สมมติว่า พ.ศ.2515 เป็นปีฐาน ดังนัน เราหาค่า GDP ของ พ.ศ.

2502, 2523 และ 2540 ณ ราคาคงที จะเป็นการวัดด้วยค่าของเงินใน พ.ศ.2515   GDP ณ ราคาคงทีจะใช้วัดการ

เปลียนแปลงของผลผลิต โดยขจัดอิทธิพลการเปลียนแปลงของราคาสินค้า หรือเรียกอีกชือว่า GDP ทีแท้จริง (real 

GDP) (โปรดดู  ถวิล นิลใบ.  (2555). ความ รู้เบือง ต้นในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค ) .   ( Online). 

http://www.eco.ru.ac.th/tawin/education/edu2.htm 
1 David I. Steinberg. (1981). op. cit. p. 31. 
2Ibid. p. 32. 
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การค้าส่งออกลดลงประมาณครึงหนึงในระยะเวลาเดียวกัน ใน ค.ศ.1961-62 จะมีมูลค่า 

12,718 แลกห์ (lakhs)ลดลงใน ค.ศ.1971-72 เหลือเพียง 6,860 แลกห์ (lakhs)  มีสินค้าสําหรับการ

บริโภคลดน้อยลง เนืองจากการนําเข้าลดน้อยลง ปริมาณการนําเข้า ใน ค.ศ.1964-65 มีตวัเลขอยู่ทีร้อย

ละ 38.1 แตใ่น ค.ศ.1971-72 ลดลงเหลือร้อยละ  11  อตัราการออมคิดเป็นร้อยละของ จีดีพี (GDP) มี

ตัวเลขลดลงจากร้อยละ 12.8 เปอร์เซ็นต์ ในค.ศ.1964-65 เหลือร้อยละ 9.0 ใน ค.ศ.1971-72  

ดลุการค้าในค.ศ.1961-62 มีตวัเลขเป็นบวก ที 2,282 แลกห์  สว่นใน ค.ศ. 1971-72 มีผลการค้าขาดดลุ 

เป็นลบ 2,354 แลกห์ อตัราแลกเปลียนลดลงจาก 8,190 ล้านจ๊าตใน ค.ศ. 1965 เป็น 3,461 ล้านจ๊าตใน 

ค.ศ. 1972 

การบริโภคมีผลทีไมน่่าพึงพอใจ การขาดแคลนสินค้าทีนําเข้าเพือการบริโภค แต่มีการชดเชย

โดยการเพิมขนึของสินค้าทีลกัลอบนําเข้าอย่างผิดกฎหมายแต่ดชันีราคาผู้บริโภคในย่างกุ้ งเพิมสงูขึน

จาก 65.3ใน ค.ศ. 1963 ถึง 100 ใน ค.ศ. 1972    รัฐบาลพยายามทีจะกระจายการบริการอย่างเทียง

ธรรม ในขณะทีมีการขาดแคลนยาอย่างมาก โรงพยาบาลเพิมขนึร้อยละ 48.3 คนไข้ทีเข้าพกัรักษาตวัใน

โรงพยาบาล มีร้อยละ 59.8 คนไข้นอก มีร้อยละ 132.2 การเสียชีวิตของทารกกลา่วว่าลดลงจากร้อยละ 

121.5 ต่อจํานวนทารกเกิด 1,000 คน ใน ค.ศ. 1962 ลดไปประมาณครึงหนึงใน ค.ศ. 1972 แม้ว่า

ตวัเลขเหลา่นีอาจจะพดูเลยความจริงไป โอกาสทางการศกึษามีการขยายออกไปอย่างกว้างขวาง1 

 

การดาํเนินการทางด้านเศรษฐกิจมหภาค 

 เศรษฐกิจพมา่เมือกองทพัเข้ามายึดอํานาจใน ค.ศ. 1962 นนั  มีสภาพไมค่อ่ยดีนกั ปัจจยัทีเป็น

ตวับ่งบอกถึงสภาพบกพร่องทางเศรษฐกิจมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ ประการแรก ระดบัของ จีดีพี ที

                                                   

แลกห์ (lakh) เป็นระบบเงินตราอินเดียทีพม่าใช้อยู่ในสมยัอาณานิคม หนงึแลกห์ มีค่าเท่ากบั 100,000 จ๊าต 

1Ibid. 
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แท้จริง (real GDP) แสดงว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะถดถอย (stagnation) มาตงัแต่ ค.ศ. 1959-60 

แม้วา่จะดีขนึเลก็น้อยใน ค.ศ. 1961-62 ปัจจัยประการที 2 คือ แนวโน้มทีตําลงของอตัราการออมและ

การลงทุน ตงัแต่ ค.ศ.1957-58 แม้ว่าจะค่อนข้างฟืนตวัใน ค.ศ. 1961-62 ปัจจัยประการสดุท้าย คือ 

แนวโน้มดลุการค้าทีลดตําลง ตงัแต ่ ค.ศ. 1957 แม้วา่จะคอ่นข้างดีขนึ ใน ค.ศ. 1961-62 ก็ตาม 

 

ตาราง  4  แสดง GDP ของรายได้ต่อหัว (ราคาคงที (Constant Price) ใน ค.ศ.1970-71)  

ปี                                                     Real GDP                                                Real GDP ต่อหวั 

                                                       (ล้านจ๊าต)                                                      (จ๊าต) 

1938/39                                             6,483                                      395.3 

1947/48         4,663                    262.1 

1948/49         3,983                    218.1 

1951/52         4,767                    254.4 

1956/57         6,424                    304.0 

1961/62         7,758                    335.4 

1966/67         8,355                    330.1 

1970/71       10,388                     374.1 

1973/74       11,088                     375.6 

1974/75       11,620                     385.2 

1975/76       12,321                     399.6 

 

        ทีมา:  David I. Steinberg. (1981). p. 32. 

  

 ถึงแม้วา่เศรษฐกิจจะมีสภาพทีเลวร้ายเพียงใด แต่เศรษฐกิจของพม่าก็ยังมีผลทีน่าพอใจกว่า

ประเทศเพือนบ้านอย่าง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หรือ ไทย ในช่วงทศวรรษทีผา่นมารัฐบาลได้ลงทุนอย่าง

มากในโครงสร้างพืนฐาน (infrastructure) อย่างเช่น การลงทุนทางด้านพลงังาน รถไฟ และการขนส่ง

ทางนํา ดงันนั เมือพิจารณาจากเศรษฐกิจสว่นใหญ่และการพฒันา ตวัเลขเศรษฐกิจจากการพฒันาของ

                                                   


 ผลติภัณฑ์ทีแท้จริง (Real GDP or Real GNP) เป็นมลูค่าของผลติภัณฑ์ขนัสดุท้ายในปีใดปีหนึงทีคิดในราคาตลาด

หรือราคาต้นทนุของปีทีกําหนดให้เป็นปีฐาน (base year) หรือมีการปรับการเปลยีนแปลงของราคาในแต่ละปีออกแล้ว

เพราะคิดในราคาคงทีของปีทีกําหนดให้เป็นปีฐาน 
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พมา่ยงัอยู่ในระดบัทีน่าพอใจเมือเทียบกบัประเทศเพือนบ้านดงักลา่วข้างต้น เศรษฐกิจพมา่ถือว่าอยู่ใน

ระดบัแนวหน้า 

 ยิงไปกว่านัน อาจเป็นเพราะ ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทังหมดของพม่าตังแต่ในช่วง

ทศวรรษก่อนจนถึง ค.ศ. 1965 ทีไมเ่ลวจนเกินไป ผลเฉลียร้อยละของการเติบโตของ จีดีพี (GDP) และ

ราคาของผู้บริโภค (consumer prices) ระหวา่ง ค.ศ. 1962 และ 1965 จะอยู่ที ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 

3.2 ตามลําดบั ซึงเป็นตวัเลขทียอมรับได้ (ดตูารางที 5 ) คา่เฉลียดลุการค้ายงัคงเป็นบวกเลก็น้อย 

 อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจทีเลวลงทงัหมดเกิดจากการสะสมของผลการดําเนินการเหล่านี 

คือการโอนกิจการของเอกชนเข้ามาเป็นกิจการของรัฐ การบริหารงานทีผิดพลาด และนโยบายทาง

เศรษฐกิจทีไมเ่หมาะสม ซึงในระยะตอ่มาทําให้เศรษฐกิจเริมชะลอตวัลง โดยเฉพาะอย่างยิง สิงทีเห็น

เป็นรูปธรรมได้ชดัเจนก็คือ แนวโน้มทีตกตําลง ของการสง่ออกข้าว 

 

ตาราง  5   ค่าเฉลยีการเติบโตของ จีดีพี ในแต่ละปี, การลงทนุ, และการออม1962-88 (คิดเป็นร้อยละของ จีดีพี) 

ปี                    การเติบโตของ จีดีพี                 การลงทนุ               การออมแห่งชาติ                ช่องว่างทรัพยากร 

1962-65                   4.9                                 13.5                          15.4                                -1.9 

1966-69                   2.2                                 10.9                            8.7                                 2.2 

1970-73                   1.3                                 11.2                          10.5                                 0.7 

1974-77                   4.7                                 10.9                          10.0                                 0.9 

1978-81                   6.5                                 20.9                          16.5                                 4.4 

1982-85                   4.7                                 17.7                          12.5                                 5.2 

1986-88                  -1.7                                 12.5                           9.7                                  2.8 

 

        ทีมา: รายงานสภาพการเงิน เศรษฐกิจ และสงัคม ต่อสภาประชาชน ค.ศ. 1988-89 

 

รายได้จากการสง่ออกทงัหมด การออมและการลงทุน  การส่งออกข้าวลดลงจาก 1.6 ล้านตนั 

ใน ค.ศ. 1962-63 ลดลงเหลือ 0.6 ล้านตนั ใน ค.ศ. 1966-67  ซึงนําไปสู่การลดลงอย่างรุนแรงของ

รายได้จากการนําเข้าโดยตรง จาก 1,262.7 ล้านจ๊าต เหลือ 500.8 ล้านจ๊าตในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
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เมือรายได้จากการสง่ออกลดตําลงก็มีผลกระทบถึงการลดลงของการนําเข้า การออม การลงทุน และ

การเติบโตของ จีดีพี 

ใน ค.ศ. 1967 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเสือมโทรมลงอย่างมากจนกระทงัเกิดเหตกุารณ์ทาง

เศรษฐกิจขนึสามประการ คือ หนึง เจ้าหน้าทีทางเศรษฐกิจ (nominal official economy) สองตลาดมืด 

(black-market economy)  และสาม ระบบการกระจายสาธารณะ (public distribution system)  ใน

กรณีเจ้าหน้าทีเศรษฐกิจนนัเป็นเรืองการไร้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ทําให้สินค้าทีจําเป็นสว่นใหญ่จึง

เวียนกลบัมาขายซํา (หมายความวา่สินค้ามีการกระจายสองครัง) หมนุเวียนผ่านตลาดมืดจนมาถึงมือ

ผู้บริโภคทีแท้จริง เป็นความไมมี่ประสิทธิภาพในระบบกระจายสินค้า ซึงมีความสําคญัเท่าๆ กบัการขาด

แคลนสินค้า ก่อให้เกิดการเติบโตของตลาดมืดสําหรับสินค้าทีผลิตภายในประเทศ หรือสินค้าทีนําเข้า

อย่างถูกกฎหมาย ส่วนตลาดมืดทีขายสินค้าทีนําเข้าอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านเข้ามาทางชายแดน 

เกิดขนึจากการตดัการนําเข้าของเจ้าหน้าทีตอ่สินค้าทีใช้ในการบริโภค มีการขาดแคลนข้าวและอาหารที

จําเป็น ซึงอาจหาซือไมไ่ด้หรือมีการแอบขายอย่างผิดกฎหมายในตลาดมืด ซึงค่อนข้างจะมีราคาแพง

อย่างมาก เป็นความโชคดีของรัฐบาลคณะปฏิวตัิทีได้เกิดการจลาจลต่อต้านชาวจีนขึน เพราะเป็นการ

เบียงเบนความสนใจของประชาชนไปจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ แต่นับเป็นความโชคร้าย ที

เบียงเบนความสนใจของรัฐบาลตอ่การเอาจริงเอาจงัในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

สิงทีมีความเกียวพนักบัเรืองนี ก็คือการทีรัฐบาลมีความรู้สึกทีไวเกินไปต่อการวิพากษ์วิจารณ์

ใดๆ ทีมีต่อรัฐบาล โดยการไม่ยอมรับรู้ข้อเท็จจริงใดๆ ดังนันในตอนต้น ค.ศ. 1963  รัฐบาลได้จัดตัง

หน่วยงานขา่วของรัฐขนึ เรียกวา่ นิวส์ เอเจนซี เบอร์ม่า (News Agency Burma, NAB) แทนสํานักข่าว

อิสระของต่างชาติ  เอ็นเอบี (NAB) ทําการปิดข่าวจากต่างประเทศทีอาจมีผลเสียหายต่อสภาปฏิวตัิ 

ตามด้วยการออกหนงัสือพิมพ์ของรัฐบาลชือ เวิร์คกิง พีเพิลส ไดอารี (Working People’s Diary)  ครัง

แรกออกเป็นภาษาพมา่ ตอ่มาออกเป็นภาษาองักฤษ สดุท้ายได้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์รายวนั เนชัน 

(Nation)  ได้ปิดกิจการหนงัสือพิมพ์ภาษาพมา่ 3 ฉบบั รัฐบาลได้ทําการปราบปรามพวกทีทําการวิพาษ์

วิจารณ์รัฐบาล และเสียงของฝ่ายตรงข้ามอย่างได้ผล ทําให้กลุ่มเหล่านีหลบลงใต้ดิน การกระทํา

ดงักลา่วเป็นการปิดหปิูดตาตนเองของรัฐบาลตอ่การรับรู้ข้อเท็จจริงทีเกียวกับประชาชน ซึงไม่เพียงแต่

เป็นการแยกตนเองออกจากโลกเท่านัน แต่ยังเป็นการแยกตวัเองของรัฐบาลออกจากประชาชนของ

ตนเองอีกด้วย 
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การเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การลงทุนและการออม 

 ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นถึงอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ชะลอตวัลงร้อยละ 2.2 ใน ค.ศ.1966-69 พร้อมกับการชะลอตวัของการลงทุนและการออม (ดู

ตาราง 5) การลงทุนและการออมลดลงจากร้อยละ 13.5 และ 15.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ใน ค.ศ. 1962-65 เป็นร้อยละ 10.9 และ 8.7 ใน ค.ศ.1966-69 ค่าเฉลียอตัรา

การเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในแต่ละปี ในช่วงของสภาปฏิวตัิทังหมด (ระหว่าง 

ค.ศ.1962 และ 1973)อยู่ทีร้อยละ 1.7 ตํากวา่อตัราการเติบโตของประชากรในแต่ละปี ทีร้อยละ 2.1 ซึง

หมายความวา่มีการชะลอตวัอย่างแท้จริงอยู่ทีร้อยละ 0.4 ตอ่ปีตอ่หวั 

 ดจูากสถิติแล้ว แนวโน้มของการลงทุนและการออมในยุคสงัคมนิยมภายใต้การปกครองของ

รัฐบาลทหาร จะเห็นวา่ตวัเลขการเติบโตของปัจจยัทงัสองคอ่นข้างจะตํา ซึงขดัแย้งกบัประเทศไทย โดย

แท้จริงแล้ว ประเทศอตุสาหกรรมใหม่ (newly industrializing countries (NICs)) อย่างประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย และ ฟิลิปปินส์ ต่างก็มีแนวโน้มการขยายตวัของการลงทุนและการออมสงูขึน

ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

 การดําเนินการทีไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลอาจจะหลีกเลียงได้ ถ้ารัฐบาลจะได้ใช้ความ

ระมดัระวงัหรือเตรียมพร้อมกบัสิงทีจะเกิดขึนในภมิูภาค หรือให้ความเอาใส่ใจกับสิงทีได้รับการเตือน

จากนกัเศรษฐศาสตร์ชาวพมา่เองตอ่ผลทีจะเกิดขนึในอนาคต  ในเวลานัน มีประเทศเพียงบางกลุ่มใน

เอเชียเริมหันมาเน้นทีการส่งออก ทําให้การส่งออกเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างสังเกตเห็นได้ นัก

เศรษฐศาสตร์ชาวพม่าทีมีชือเสียงในระดับประเทศ เช่น ดร. ลา มยิน (Hla Myint)เป็นผู้ ทีเน้น

ความสําคญัของการสง่ออกมาเป็นเวลานานก่อนทีการส่งออกจะมาได้รับความนิยมในระยะหลงั โดย

เห็นวา่การสง่ออกมีความสําคญัมากทีสดุเป็น กลไกของการเติบโต (engine of growth)  ดร. ลา มยิน ผู้

                                                   

ดร. ฮลา มยิน (Hla Myint) เป็นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ชาวพม่า จบการศึกษาปริญญาเอกด้าน

เศรษฐศาสตร์จาก ลอนดอน สคูล ออฟ อีโคโนมิคส์ (London School of Economics) ได้เข้าสอนทีมหาวิทยาลยัย่าง

กุ้ง ตงัแต่ค.ศ.1945-1952  เป็นทีปรึกษารัฐบาลพม่าหลงัได้รับเอกราช ภายหลงัได้เป็นศาสตราจารย์กิติคุณทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ ทําการสอนและพฒันาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที ลอนดอน สคูล ออฟ อีโคโนมิคส์ (London School of 

Economics) ตงัแต่ ค.ศ.1966-1985 
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นี เป็นผู้ ทีมีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญในคณะกรรมการวางแผนแห่งชาติและได้ร่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจทีใช้นโยบายมองออกไปสู่ภายนอก(outward-looking economic development plan) แต่ก็

ถกูปฏิเสธจากผู้ทีมีใจคบัแคบและมีแผนทีมองเข้าสูด้่านใน 

 อย่างไรก็ตาม ดร. ลา มยิน ได้ชีให้เห็นถึงความเสียหายทีเกิดจากนโยบายการมองด้านใน 

(inward-looking policies) ทีพม่าและอินโดนีเซียได้ดําเนินตามนโยบายนี และในการรายงานต่อที

ประชมุประจําปีของแผนการโคลมัโบ ครังที 15 ทีจัดขึนทีกรุงย่างกุ้ ง ประเทศพม่า (Fifteenth Annual 

consultative Meeting of the Colombo Plan) ตวัแทนประเทศต่างๆ ในทีประชุมได้ให้ความสนใจต่อ

ผลของความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการส่งออกทีไม่สดใส กับอัตราการเติบโตทีตําลงของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  ซึงเป็นรายงานทีสําคญัของนักเศรษฐศาสตร์ชาวพม่าใน

ฐานะทีเป็นประเทศเจ้าภาพ ซึงได้ให้ข้อสงัเกตว่า “การส่งออกทีชะลอตวัลงของอินเดีย พม่า และ ศรี

ลงักา นนั เป็นผลทําให้ประเทศเหลา่นีมีอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ตําลง” 

 ในทางตรงกนัข้าม การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุนต่างประเทศเป็นสองแรงทีดึงให้

ประเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์พ้นจากสภาพความเป็นประเทศด้อยพัฒนาและ

กลายเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ (newly industrializing countries, NICs)  โดยเฉพาะเกาหลีใต้ 

เป็นตวัอย่างของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทีตงัอยู่บนพืนฐานของยุทธศาสตร์การทํา

ให้เป็นอุตสาหกรรมเพือการส่งออก1   หลังจากทีนายพล ปัก จุงฮี ได้ทําการรัฐประหารเมือวนัที 16 

พฤษภาคม ค.ศ. 1961 ได้ประกาศนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเน้นการผลิตสินค้า

ประเภทอตุสาหกรรมเพือการสง่ออกหรือทีเรียกนโยบายของการพฒันานีว่า“นโยบายการมองออกไปสู่

ภายนอก” (Outward-looking policy) นนัเอง  สําหรับประเทศไทยนนั การส่งออกเคยมีบทบาทสําคญั

มาตลอด  แตใ่น ค.ศ.1967 และ 1968 มลูคา่ของสินค้าเข้าดเูหมือนจะสงูกวา่ปกติ อินแกรม (James C. 

Ingram) กลา่ววา่ ก่อน ค.ศ. 1950 สินค้าออกมีคา่มากกวา่ผลรวมของการลงทนุของเอกชนและรัฐบาล

มาก แต่สถานการณ์ดังกล่าวเปลียนแปลงไป การลงทุนรวมภายในประเทศกลับมีค่ามากกว่าการ

                                                   
1ฮาเก็น ค.ู (2552). แรงงานเกาหลี: วฒันธรรมและการเมืองว่าด้วยการก่อตวัทางชนชนั. แปลโดย ธัญลกัษณ์ เหลือง

วิสทุธ์. หน้า65. 
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ส่งออกสินค้าและบริการเป็นครังแรกในค.ศ.1963 และมากกว่าอย่างต่อเนือง จนถึง ค.ศ.1969 การ

เปลียนจากระบบเศรษฐกิจทีการส่งออกมีบทบาทสําคญัจะทําให้มีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยใน

อนาคต  การลดลงของการส่งออกจะทําให้การนําเข้าลดลงทันที ทังนีเพราะรายได้จากการส่งออกจะ

ลดลงอย่างมาก ฉะนนัการปรับตวัอย่างอตัโนมตัิจะเกิดขนึในดลุการชําระเงิน1   อินแกรมยงักลา่วตอ่อีก

วา่ ตลาดภายในของไทยมีขนาดเลก็ สินค้านําเข้าจึงมีหลายชนิด แตล่ะชนิดจะมีจํานวนน้อย ดงันนัหาก

จะมีการผลิตภายในประเทศเพือทดแทนการนําเข้าขนาดการผลิตก็ต้องเป็นขนาดเลก็ และโรงงานกจ็ะมี

ขนาดเลก็ทีมีต้นทนุสงูขนึอีกมาก ซึงจะต้องพึงพาตลาดทีได้รับการคุ้มครองตลอดเวลา2   จะเป็นผลเสีย

ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 ในกระบวนการปกครองแบบเผดจ็การ การทีจะให้บรรลผุลสําเร็จทางเศรษฐกิจ รัฐบาลอาจใช้

ความชอบธรรมทางการเมืองบนพืนฐานของสญัญาประชาคม หาความสนับสนุนจากสาธารณชนโดย

ทวัๆ ไป เพือแลกเปลียนกับการเติบโตอย่างรุ่งโรจน์ของประเทศ  อย่างไรก็ดีในทีสดุแล้วประเทศทีได้

กลายเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ดังกล่าวข้างต้น ได้กลายมาเป็นต้นแบบ (models)  ของการ

ดําเนินการทางเศรษฐกิจขนัสงูของอาเซียน (high-performing Asian economies (HPAEs)) ให้แก่

ประเทศอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ไทย 

 ประเทศพม่า และประเทศด้อยพัฒนาอีกจํานวนมาก หลงัสงครามโลกครังที 2 เริมต้นการ

พัฒนาโดยใช้นโยบายอตุสาหกรรมทดแทนการนําเข้า (import-substituting industrialization (ISI)) 

หลงัจากนันอีกกว่าทศวรรษ ก็พบว่าได้เข้าไปอยู่ในวงัวนของวฏัจักรอนัชัวร้าย ของความถดถอยทาง

เศรษฐกิจและการตกตําของการสง่ออก นําไปสูด่ลุการชําระเงิน และการจํากดัด้านงบประมาณ นําไปสู่

การหดตวัตําลงของการลงทนุ การชะลอตวัของการทําให้ประเทศเป็นอตุสาหกรรม และการหดตวัของ

การเติบโต และสดุท้ายก็ย้อนกลบัไปสูก่ารตกตําของการสง่ออก และการขยายตวัเพิมขนึของการนําเข้า

วตัถดุิบ แตถ้่าได้ดําเนินตามตวัแบบของประเทศทีเป็น นิคส์ (NICs) และ เอชพีเออีส์ (HPAEs) แล้วก็จะ

ทําให้เกิดการเปลียนแปลงไปสูก่ารใช้นโยบายการทําให้เป็นอตุสาหกรรมโดยใช้การส่งออกเป็นตวันํา 

                                                   
1เจมส์ ซี อินแกรม. (2552). การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970. แปลโดย ชูศรี มณีพฤกษ์; 

และเฉลมิพจน์ เอียมกมลา. หน้า 337. 
2แหล่งเดิม. หน้า 427. 
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และสง่เสริมการเข้ามาลงทนุของตา่งชาติโดยตรง (foreign direct investment (FDI) ) ผลทีตามมาก็คือ 

การได้บรรลถุึงวฏัจกัรแห่งความรุ่งโรจน์ ของการส่งออกและการลงทุนของต่างชาติเพิมขึน การลดลง

ของดุลการชําระเงิน และการมีงบประมาณเพิมขึน การลงทุนขยายตัวสูงขึน การพัฒนาให้เป็น

อตุสาหกรรมเร็วขนึ และการเติบโตสงูขนึ 

 ปัญหาทีน่าสงสยัก็คือ ทําไม รัฐบาลทหารจึงไมเ่อาใจใสต่อ่คําเตือนของนกัเศรษฐศาสตร์ทีเป็น

ชาวพมา่ด้วยกนัเอง หรือทําไมจึงไม่ดําเนินการตามตวัอย่างของประเทศทีประสบความสําเร็จในการ

พฒันาดงักลา่วมาข้างต้น การกําหนดแนวทางในการพฒันาโดยใช้นโยบายการปกครองที มองเข้าด้าน

ใน (inward-looking regimes)  โดยไมค่ํานึงถึงการพฒันาของโลกและประเทศทีอยู่โดยรอบ อย่างไรก็ดี 

มีคําอธิบายเฉพาะสําหรับรัฐบาลทหารของพมา่ ประการหนึงก็คือข้อเท็จจริงทีว่านักเศรษฐศาสตร์จาก

สถาบนัทางเศรษฐศาสตร์ทีย่างกุ้ ง ผู้ซึงต้องรับผิดชอบอย่างกว้างขวางต่อการรายงานแผนโคลมัโบที

กลา่วถึงข้างต้นนนั เป็นผู้ทีอยู่พ้นไปจากชายขอบอํานาจการปกครองของรัฐบาลพม่า  อีกประการหนึง    

คือ อิทธิพลของ พลจตัวา ทินเป และ อ ูบา เย่ง มิได้ลดน้อยลงเลยแม้ว่าบุคคลทังสองจะได้พ้นไปจาก

อํานาจเมือต้นทศวรรษ 1970 แล้ว ดงันนัการรับรู้อย่างเป็นทางการก็คือ การตกตําของการส่งออกเป็น

ผลมาจากการทีประเทศมีนโยบายในการพึงตนเอง ดงัรายงานของรัฐบาลทีมีต่อประชาชน ใน ค.ศ.

1968-69 วา่  “พมา่จะไมย่ึดถือเอาเศรษฐกิจการสง่ออกเป็นหลกัเช่นในอดีตอีกตอ่ไป”1 

ได้เคยมีการเจรจากนัระหวา่งนายพลเนวินและกลุม่ผู้ นําฝ่ายตรงกนัข้ามจํานวน 33 คน รวมทัง

นายกรัฐมนตรีอนูุ รองนายกรัฐมนตรี อบูาส่วย และรองนายกฯ อูบาเย่ง บุคคลทังหมดได้ร้องขอให้

รัฐบาลยกเลิกแนวทางทีสภาปฏิวตัิได้ดําเนินมาเป็นเวลา 7 ปี แต่คําขอร้องนีก็ไม่ได้รับการตอบสนอง

จากนายพลเนวินและสภาปฏิวตัิแตอ่ย่างใด ดงันนัทกุอย่างก็ยตุิ2 

ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1972  พรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า (BSPP) ได้ออกเอกสารเกียวกับ

นโยบายเศรษฐกิจใหม ่ภายใต้ชือวา่ “นโยบายเศรษฐกิจระยะยาวและระยะสนัของพรรคโครงการสงัคม

นิยมพม่า” ซึงได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางของพรรคแล้ว ได้มีการยอมรับอย่างเป็น

ทางการของผลกระทบทีมีความเกียวโยงกันระหว่างการแยกตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกับการ

                                                   
1Myat Thein. (2004). op. cit. p. 60. 
2Ibid. 
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ดําเนินการทางเศรษฐกิจทีล้มเหลวของรัฐบาล ถึงแม้กระนัน รัฐบาลก็ยังคงไม่เต็มใจทีจะยินยอมให้มี

การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ (FDI) แต่สิงทีรัฐบาลเต็มใจทําก็คือการยกระดบัของการช่วยเหลือจาก

ตา่งประเทศ1 

สิงทีก่อให้เกิดความล้มเหลวของนโยบายทีดําเนินมาดงักลา่วของรัฐบาลข้างต้นก็คือการละเลย

ตอ่ภาคเกษตรกรรมมาอย่างตอ่เนือง (ดตูารางที 6)  การลงทนุของรัฐทีมีตอ่ภาคเกษตรกรรมลดลงจาก

ร้อยละ 13 ของงบการลงทุนทังหมดใน ค.ศ. 1962-63 ลดลงเป็นร้อยละ 10.6 ใน ค.ศ. 1974-77  

ในขณะทีกระบวนการและการผลิต เพิมขนึจากร้อยละ 4.9 เป็นร้อยละ 25.8 ในระยะเวลาเดียวกนั 

ยิงไปกวา่นนั ในนโยบายความเท่าเทียมกนัของรัฐบาลในการตรึงราคาผู้บริโภคให้ตําและมนัคง 

ด้วยการรักษาระดับราคาผลิตผลการเกษตรให้ตําและไม่เปลียนแปลง ทังๆ ทีราคาสิงของอืนๆ เพิม

สงูขนึมีผลกระทบตอ่ผลิตผลทางการเกษตรอย่างตรงกนัข้าม ซึงหมายความว่ารายได้ทางการเกษตรที

ลดตําลงทําให้แรงจงูใจในการผลิตและการลงทนุลดลงด้วย เป็นผลทําให้เกิดการถดถอยในผลผลิตทาง

การเกษตร อตัราการเติบโตตอ่ปี อยู่ทีร้อยละ 1.76  ซึงตํากวา่อตัราการเติบโตของประชากร ผลสืบเนือง

ทีตามมาก็คือทงัการสง่ออกและภาษีทีรัฐบาลสว่นกลางจะเก็บได้ก็ลดน้อยลง เมือการส่งออกและภาษี

หดตวัตําลง ก็มีผลกระทบไปถึงการนําเข้า การลงทนุ รวมไปถึงสิงทีเป็นอปุทาน (supply) ทงัหมด ทําให้

เกิดภาวะเงินเฟ้อ และ ทําให้รายได้ทีแท้จริงลดตําลงอย่างรุนแรง 

สภาพความยากลําบากทางเศรษฐกิจบงัคบัให้รัฐบาลต้องทําการปฏิรูป รัฐบาลต้องจดัหาราคา

ข้าวและพืชผลอืนๆ ทีอยู่ในความควบคมุ ทําให้ราคาสูงขึนใน ค.ศ. 1973-74  ตามมาด้วยใน ค.ศ. 

1975-76  ด้วยการจัดตงั โครงการผลิตข้าวพิเศษไปทังเมือง (Whole Township Special Paddy 

Production Programme)  เพือเพิมผลผลิตโดยผา่นการ ปฏิวตัิเขียว (Green Revolution) โดยใช้เมล็ด

พันธุ์ทีให้ผลผลิตสูง ด้วยการใช้ปุ๋ ยเคมี ในขณะเดียวกัน มีการปฏิรูปวิสาหกิจทีรัฐเป็นเจ้าของโดย

ดําเนินการให้เป็นไปตามวิถีทางของการค้า และการลงทุนของเอกชน การเป็นเจ้าของ และได้

ดําเนินการในโรงงาน 236 แห่ง  รัฐบาลได้ผอ่นคลายนโยบายการพึงตวัเองด้วยการกู้ ยืมเงินลงทุนจาก

ต่างประเทศ โดยการกู้ ยืมจากหน่วยงาน ความช่วยเหลือเพือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA - 

                                                   
1Ibid. 
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Official Development Assistance)ได้รับความช่วยเหลือ 2 ครัง คือใน ค.ศ. 1974 และ1986 หลงัได้รับ

การช่วยเหลือ เศรษฐกิจของพม่าก็เริมเติบโต  การปฏิรูปเหล่านีได้กระทําไปพร้อมๆ กับการเริม

ดําเนินการตามแผนสีปีช่วงทีสอง ซึงจริงๆ แล้วถือวา่เป็นช่วงแรกของแผนยีสิบปี 

แผนยีสิบปี (Twenty-Year Plan) มีระยะเวลาดําเนินการตงัแต่ ค.ศ. 1974-75 ถึง 1993-94 มี

เป้าหมายทีจะเพิมรายได้ตอ่หวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นสองเท่า เมือสินสดุปี

สุดท้ายของแผน เป้าหมายทีสําคัญอีกประการก็คือ ต้องการเปลียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจาก

เศรษฐกิจการเกษตรไปเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีมีฐานทางการเกษตรภายในระยะเวลา 20 ปี  

นอกเหนือจากข้อเท็จจริงทีวา่ ใน ค.ศ. 1985-86 (หรือปีทีสินสดุแผนสีปีช่วงสดุท้าย) เป้าหมายทังสอง

ดงักล่าวไม่สามารถบรรลุผลได้ตามทีตงัไว้ แผนยีสิบปีได้ถูกยกเลิกไปหลงัจากการล่มสลายของการ

ปกครองแบบสงัคมนิยมในค.ศ. 1988  ดเูหมือนว่าจากประสบการณ์ในอดีต แผนเศรษฐกิจใดๆ ของ

พมา่ทีไมป่ระสบความสําเร็จ ได้เป็นบทเรียนสําหรับปัจจบุนั1 

 

การประเมินผลและทบทวนแผนพฒันาทไีด้ดาํเนินไปก่อนหน้า 

 การพัฒนาของพม่าหลังจากได้รับเอกราช อาจจะแบ่งได้เป็น 3 ระยะกว้างๆ คือ ยุค

ประชาธิปไตย ค.ศ. 1948-62  ยคุรัฐบาลคณะปฏิวตัิ ค.ศ. 1962-73 และยคุทีสืบเนืองต่อมาทีอาจเรียก

ได้วา่เป็นยคุ “เผด็จการสงัคมนิยมอย่างแทจ้ริง”หลงัการปฏิวตัิของกองทัพในเดือนมีนาคม 1962 และ

การเข้ามามีอํานาจของสภาปฏิวตัิ หลงัจากนันรัฐบาลใหม่ได้ออกพิมพ์เขียวเพือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานทีเรียกวา่ “วิถีพมา่สูส่งัคมนิยม” จากแรงผลกัดนัของเอกสารดงักลา่วและนโยบายของรัฐบาล

ทําให้มีผลทีตามมาในอีกหนึงทศวรรษ คือความเป็นพม่า (Burmanization)ความเป็นสงัคมนิยม การ

พึงพาตนเอง และความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด  

                                                   
1Ibid.p. 65. 


หลงัพม่าได้รับเอกราช สอืมวลชนได้รณรงค์ให้มีการฟืนฟูวัฒนธรรมของพม่าทีสญูหายไปในช่วงอาณานิคม โดยให้

กระทําไปพร้อมๆ กับการสร้างชาติ นักชาตินิยมส่วนใหญ่เห็นว่าเมืออังกฤษจากไปแล้ว การต่อสู้กับจักรวรรดินิยมก็

หมดไปเหลือแต่การต่อสู้ ด้านอุดมการณ์ คือการสร้างความเป็นเอกภาพของวิถีชีวิตของชาวพม่าด้วยการรวมเอา 
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ตาราง 6 ภาคการลงทนุสาธารณะใน ค.ศ. 1962-88 (เป็นร้อยละของทงัหมด)   

       1962-63 1974-77 1978-81 1982-85 1986-87 1987-88 

ภาคการผลิต 35.9 58.7 72 65.1 52 53.5 

การเกษตร 

 

13 10.6 9.2 11 9.2 12.8 

ปศสุตัว์และการประมง 0 3.2 6.5 2.5 2.8 1.9 

ป่าไม้ 

 

0.2 4.9 3.6 2.7 2.9 3 

เหมืองแร่ 

 

2 11.1 13.3 8.5 3.8 6.4 

กระบวนการผลิต 4.9 25.8 36.4 36 24.1 20.1 

การก่อสร้าง 

 

15.8 3.1 3 4.4 9.2 9.3 

        โครงสร้างพืนฐาน 27.2 17.7 23.6 17.1 26.5 30.4 

พลงังาน 

 

4.2 6.2 5.3 8.3 8.8 12.6 

การขนสง่และการสือสาร 23.5 17.4 12.4 8.8 17.7 17.8 

        ภาคบริการ 

 

36.4 17.7 10.3 17.8 21.5 16.1 

การค้า 

 

4.9 0 0 0 2.5 2 

สงัคมและการบริหาร 30.5 0 0 0 18.8 13.8 

การเงิน   1 0.9 0 0 0.2 0.3 

    100 100 100 100 100 100 

 

        ทีมา: รายงานสภาพ การเงิน เศรษฐกิจ และสงัคม ตอ่สภาประชาชน ทีรายงานใน ค.ศ. 1988-89; 

Myat Thein. (2004). Economic Development of Myanmar. p. 61. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีเข้าด้วยกนั แนวคิดการทําให้เป็นพม่า (Burmanization) ได้ขยายตัวเข้าไปในการค้าและ

ธุรกิจ ทงัในประเทศและต่างประเทศ เป็นเอกลกัษณ์ของชาวพม่า 
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มีเหตกุารณ์เกิดขึนหลายประการในตอนปลายทศวรรษ 1960 ทีมีผลกระทบอย่างสําคญัต่อ

นโยบายเศรษฐกิจและต่อรัฐบาลพม่า ทีสําคัญคือเรืองเศรษฐกิจและการเมือง เหตกุารณ์เหล่านีมี

บทบาทสําคญัทีนําไปสูก่ารเปิดประชมุพรรคโครงการสงัคมนิยมพมา่ (BSPP) ครังทีหนึง ประกอบกับมี

เรืองสําคัญทีจะต้องตัดสินใจทางเศรษฐกิจและจะต้องได้รับอนุมัติจากพรรค แม้เหตกุารณ์เหล่านี

อาจจะไมเ่กียวข้องโดยตรง แตเ่มือรวมกนัแล้ว ทําให้เป็นปัญหาสําคญัทีต้องมีการประชมุอย่างฉบัพลนั1 

 เศรษฐกิจใน ค.ศ. 1967 มีปัญหาทีรุนแรง มีการขาดแคลนข้าวและอาหารทีจําเป็นอืนๆ อย่าง

หนกัทําให้ไม่สามารถหาซือสินค้าดงักล่าวได้ในท้องตลาดทัวไป หรืออาจซือได้ในตลาดมืดซึงมีราคา

แพงอย่างมาก ทําให้เกิดการจลาจลของคนงานขึนในเดือนสิงหาคม 1967 พลจัตวาทินเป ผู้ยึดมนัใน

อดุมการณ์สงัคมนิยม และอบูาเย่ง ผู้สนบัสนนุพลเรือนได้หมดอิทธิพลไป 

 นายพลเนวิน ไมส่ามารถจะควบคมุนกัโทษการเมืองไว้ได้อย่างไม่มีกําหนด นักโทษทังหมดจึง

ได้รับการปลอ่ยตวัใน ค.ศ. 1968  รวมทงั อนู ุซึงได้รับการปลอ่ยตวัไปก่อนหน้านีแล้ว 

การจลาจลตอ่ต้านชาวจีนเกิดขนึใน ค.ศ.1967 เมือการปฏิวตัิวฒันธรรมขยายไปสู่เมืองย่างกุ้ ง  

การทีชาวพม่าก่อการจลาจลต่อต้านชาวจีน เนืองมาจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและความเป็น

ชาตินิยมของชาวพมา่ ชาวจีนถกูกลา่วหาวา่กกัตนุสินค้าและขนึราคาสินค้าในช่วงวิกฤติขาดแคลนข้าว   

ทําให้ชาวพม่าโกรธแค้น ได้เข้าทําร้าย ฆ่าฟัน และทําลายบ้านเรือนและร้านค้าของชาวจีน มีการ

ปล้นสะดมและเผาทําลาย รัฐบาลต้องประกาศกฎอยัการศึกและใช้กําลงัทหารและตํารวจเข้าควบคมุ

สถานการณ์ การจลาจลจึงสงบลง2 

การทีต้องเผชิญกับความตกตําทางเศรษฐกิจและการต่อต้านทางการเมือง ทําให้รัฐบาล

ต้องการปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างบางประการ จากการประชุมพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า 

(BSPP) ใน ค.ศ.1971 พรรคได้ยอมรับหลกัการชีนํา 6 ประการ สําหรับการร่างรัฐธรรมนญูใหม ่ ใน ค.ศ. 

1972 พรรคได้กําหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจใหม่เรียกว่าแผนยีสิบปี หรือทีเรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจ

                                                   
1David I. Steinberg. (1981). op. cit. p. 38. 
2วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2539). การจลาจลต่อต้านชาวจีนในพม่า (พ.ศ. 2510). ในสารานุกรมประวติัศาสตร์สากล

สมยัใหม่: เอเชีย เล่ม 1.  หน้า 190 
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ระยะยาวและระยะสนัของพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า” (Long-Tern and Short-Term Economic 

Policies of the Burmese Socialist Programme Party) ) และการเปลียนระบบนิติบัญญัติแบบสอง

สภาซึงกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 มาเป็นแบบสภาเดียวทีเรียกว่า “ปยิทู ลดุตอว์” (Pyithu 

Hluttaw) หรือสภาแห่งชาติ ซึงสมาชิกสภาจะประกอบด้วยสมาชิกทีมาทังจากการเลือกตงัและมาจาก

การแตง่ตงั1 

 

การประชุมพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าครังแรก 

จากปัญหาเศรษฐกิจทีรัฐบาลต้องเผชิญ ทําให้พรรคโครงการสงัคมนิยมพม่าต้องเปิดประชุม

สมชัชาครังแรกขึนระหว่างวนัที 28 มิถุนายน ถึง 11 กรกฏาคม ค.ศ. 1971 โดยมีนายพลเนวิน เป็น

ประธาน และมีพลจตัวา ซานย ุ(San Yu) เป็นเลขาธิการ ผลการประชมุ พรรคลานซิน ได้มอบหมายให้

คณะกรรมาธิการจดัร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมข่องพมา่ขนึ 

ในการประชมุพรรคดงักลา่ว ได้มีการเสนอเอกสารขึนมาชุดหนึงมีความยาว 97 หน้า เป็นการ

อธิบายถึงปัญหาเศรษฐกิจทีรัฐบาลต้องเผชิญในช่วงก่อนหน้า และยทุธวิธีในการแก้ปัญหา จากเอกสาร

ดงักลา่วเป็นจดุเริมต้นของการวางแผนเศรษฐกิจพมา่ในระยะยาว ซึงได้มีการเขียนแผนขนึในปี 1972 

 

นโยบายเศรษฐกิจระยะยาวและระยะสันของพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า (Long-

Tern and Short-Term Economic Policies of Burma Socialist Programme Party) 

หลงัการประชมุพรรคลานซินแล้ว ได้มีการกําหนดให้มีการวางแผนเศรษฐกิจของพม่าในระยะ

ยาว โดยมีการออกเอกสารขนึมาอธิบายปัญหาเศรษฐกิจ และกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ซึงเป็น

จดุเริมต้นในการวางแผนเศรษฐกิจของพมา่ 

เอกสารนีต้องการให้มีการร่างแผนยีสิบปีขนึโดยแบ่งแผนดงักลา่วออกเป็นห้าระยะๆ ละสีปี โดย

เพียงกําหนดแนวทางทวัไปอย่างกว้างๆ ทีสามารถนํามาปรับใช้ได้กับแผนยีสิบปี และต้องการให้ใช้วิธี 

                                                   
1Hal Hill; & Sisira Jayasuriya. (1986).  An Inward-Looking Economy in Transition: Economic Development 

in Burma since the 1960s. p. 8. 
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“สงัคมนิยมวิถีพม่า” (Burmese Way to Socialism)  เป็นพืนฐานของเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และการเมือง แผนดงักลา่วได้มีการขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางด้วยการยินยอมให้ภาคเอกชน

ได้เข้ามามีบทบาทในแผนและต้องการให้มีความหลากหลายในทางเศรษฐกิจ ในรายงานได้จัดลําดบั

รายการทีจะต้องทําก่อนเพือการพฒันา คือ 

(1) ขยายการผลิตทางภาคเกษตรกรรม การประมง ปศสุตัว์ และป่าไม้ และเพิมการสง่ออก 

(2) จดัตงัอตุสาหกรรมเพือทําการผลิตสินค้าสําหรับผู้บริโภคทดแทนการนําเข้า ด้วยการขยาย

งานภาคเกษตรกรรม ประมง ปศสุตัว์ และป่าไม้ 

(3) ยกระดบัการผลิตเหมืองแร่สูร่ะดบัสงูสดุ เพือเป็นพืนฐานสําหรับอสุาหกรรมหนักโดยมีฐาน

มาจากการผลิตเหมืองแร่เช่นกนั 

เป็นทีน่าสังเกตว่าคณะกรรมการกลางพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า ได้กําหนดรายละเอียดของ

นโยบายเศรษฐกิจระยะสัน เพือให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวทีได้กําหนดไว้ในเอกสาร ซึง

นโยบายทางเศรษฐกิจทวัๆ ไป ของพรรคโครงการสงัคมนิยมพมา่ได้กําหนดไว้อย่างชดัเจนดงันี1 

(1) กําหนดให้เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง เป็นพืนฐานของสงัคมนิยมในสหภาพสาธารณรัฐ         

สงัคมนิยมพมา่ภายในระยะเวลา 20 ปี 

             (2) ให้มีความสอดคล้องกนัของนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งภาคเศรษฐกิจตา่งๆ 

 (3)  เพือให้บรรลผุลสําเร็จในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของชาติ ด้วยการวางแผนและ

สง่เสริม  ความก้าวหน้าของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสหภาพพมา่อย่างเหมาะสม 

(4)  สร้างระบบเศรษฐกิจบนพืนฐานของการค้า 

(5) ให้คําแนะนําและควบคุมอย่างมีระบบและเพือให้แน่ใจได้ว่าผู้ จัดการแต่ละคนมีความ

รับผิดชอบเพิมมากขนึในทกุกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

(6)  คนงานควรมีความรับผิดชอบเพิมมากขนึเท่ากบัสิทธิทีเขาได้รับ 

(7)  ลดความเสียหายและลดการใช้ทรัพย์สินทีเป็นของสาธารณะและของสหกรณ์ในทางทีผิด 

 

                                                   
1David I. Steinberg. (1981). op. cit. p. 39-40. 
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(8)  กําหนดรูปแบบของระบบควบคมุทางการเงินทีเหมาะสมกบัการประกอบการทางเศรษฐกิจ 

(9)  ลดคา่ใช้จ่ายในการผลิตและยกระดบัการผลิตให้สงูขนึ 

           (10)ลดราคาสินค้าพืนฐานสําหรับผู้บริโภคและสง่เสริมสวสัดิการของคนทํางานโดยเฉพาะอย่าง   

  ยิงเกียวกบัอาหาร เครืองนุ่งห่ม และทีอยู่อาศยั 

(11)  ใช้ประโยชน์จากปัจจยัการผลิตของภาคสาธารณะและภาคเอกชนเพือประโยชน์สงูสดุของ               

         ประเทศ    

          (12)  ขจดัการวา่งงานและตลาดมืด 

          (13)  สร้างระบบการศกึษาให้เหมาะสมกบัการประกอบการทางเศรษฐกิจ 

          (14)  สง่เสริมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจทีดีกวา่กบัตา่งประเทศ 

ในรายงานได้เน้นถึงสภาพความขาดแคลนทางเศรษฐกิจของชาวพม่า สภาพทีเสือมโทรมลงอย่าง

รวดเร็วในตอนปลายของทศวรรษ 1960 ขณะทีการจดัหาข้าวลดลงทําให้การสง่ออกลดลงรวมถึงการหา

รายได้จากเงินตราต่างประเทศก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ข้อบกพร่องทีคณะกรรมการกลางพรรคโครงการ

สงัคมนิยมพมา่ได้ตงัข้อสงัเกตไว้มีดงัตอ่ไปนี1 

 (1)  ถึงแม้วา่พรรคโครงการสงัคมนิยมพมา่จะสามารถจดัวางระเบียบโครงการทางการเมืองไว้

ได้อย่างถกูต้อง แตไ่มส่ามารถจดัวางระเบียบโครงการทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวได้

อย่างถกูต้อง 

(2)  ในการดําเนินงานขององค์กรของรัฐบาลด้วยการจดัวางนโยบายทางเศรษฐกิจทีเป็นไปได้

แตค่วามร่วมมือกนัและการประสานกนัขององค์กรเหลา่นนัมีจดุออ่นอยู่มาก และนโยบายเศรษฐกิจของ

แตล่ะองค์กรก็มกัจะไมล่งรอยกนัหรือเข้ากนัไมไ่ด้ 

(3)  เศรษฐกิจของชาติทีไมป่ระสบความสําเร็จเป็นผลมาจากการวางแผน 

(4)  ผู้บริหารองค์กรของรัฐบาลและการประกอบการสาธารณะจะดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในลกัษณะกึง-ราชการ มากกวา่จะดําเนินการในรูปแบบของการค้า 

(5)  เนืองจากความออ่นแอของผู้บริหารทีจะรับผิดชอบตอ่งานในระดบัตา่งๆ ระบบการควบคมุ

และบริหารคนงานไมส่ามารถจะเป็นไปได้ ทําให้เกิดการหย่อนยานทางวินยั 

(6)  ถึงแม้วา่คนงานจะมีสิทธิเพิมขนึ แตก่็ไมค่ํานึงถึงหน้าทีทีต้องรับผิดชอบตอ่สิทธิทีเพิมขนึ 

                                                   
1Ibid. p. 40-41. 
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(7) ได้พบความเสียหายและการใช้ทรัพย์สินสาธารณะในทางทีผิดเพิมมากขนึเป็นการกระทําที

มีผลและไมค่อ่ยถกูลงโทษ 

(8)  เมือระบบการควบคมุทางการเงินไมส่ามารถกระทําได้ด้วยลกัษณะของอตุสาหกรรมและ

การจดัตงั ความยุ่งยากก็เกิดขนึในขบวนการการผลิตและเป็นอปุสรรคในการเพิมผลผลิต 

(9)  ระบบการขนถ่ายสินค้าจากโรงงานไปสูอ่งค์กรทางการค้าจากราคาโรงงานทําให้ผลิตภณัฑ์

มีราคาสงูขนึทําให้การผลิตตําลง 

          (10)  การขนึราคาสินค้าบางชนิดเนืองจากปัญหาทางการเงินทําให้สินค้ามีราคาสงูขึนซึงจะไป             

กระทบกบัคา่ครองชีพของคนงาน 

         (11)  ถึงแม้วา่การลงทนุสาธารณะจะเพิมขึน แต่การลงทุนทังหมดภายในประเทศกลบัลดตําลง 

เนืองมาจากการไมยิ่นยอมให้เอกชนลงทุน ภายใต้ระบบสงัคมนิยมนันสามารถยินยอมให้ภาคเอกชน

เข้ามามีกิจกรรมในทางเศรษฐกิจได้ 

 (12)  เมือไม่ยินยอมให้เอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ นอกจากนันการ       

ประกอบการสาธารณะก็ไมส่ามารถจดัหางานให้คนมีงานทําได้การวา่งงานและตลาดมืดก็เพิมขนึ   

         (13)  การศึกษาในปัจจุบันไม่อยู่ในแนวทางธุรกิจเนืองจากไม่สามารถทีจะวางแผนการสร้าง

กําลงัคนมารองรับ 

        (14)การทีคา่ใช้จ่ายในการบริหารและการผลิตสงูซึงเป็นจดุออ่น เนืองจากวิธีการในการจ้างงานมา

เน้นทีการบริหารมากกวา่ทีจะเน้นในภาคการผลิต 

       (15)  ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัตา่งประเทศออ่นแอ 

ในรายงานได้กลา่วถึงรายละเอียดทีต้องการการแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ให้ถกูต้องในแตล่ะภาคส่วนของ

เศรษฐกิจ รวมถึงการเงินและการวางแผนระดับชาติ นโยบายอุตสาหกรรมและแหล่งทรัพยากร 

การเกษตรและขอบเขตทีเกียวข้อง การค้า การก่อสร้าง การสือสาร ฯลฯ 

 นโยบายอืนๆ ของพมา่ทีมีความสําคญั คือนโยบายการทําให้เป็นอตุสาหกรรมของชาติ ทฤษฎี

ทีนําไปสูค่วามเป็นรัฐสงัคมนิยม ทงัหมดนีได้ถกูยกเลิกไป สิงทีเข้ามาแทนทีคือสิงทีเป็นจดุแข็งของพม่า

ได้รับการจดัให้อยู่ในลําดบัแรกๆ คือสิงทีเป็นทนุทางทรัพยากร รัฐบาลยอมรับวา่พมา่เป็นประเทศกสิกร

รมและด้วยความสําคญัดงักลา่วทําให้ได้รับการจดัลําดบัให้อยู่ในช่วงแรกๆ ของแผนพัฒนา สิงทีได้รับ

การเน้นเช่นเดียวกัน คือป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง การเน้นจะวางไว้ทีภาคเศรษฐกิจของพม่าทีมี
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ความก้าวหน้า สว่นเหมืองแร่จดัอยู่ในลําดบัทีสาม ลําดบัทีสองคือสินค้าทีเป็นเครืองอปุโภคและบริโภค 

สินค้าทีเป็นเครืองอปุโภคและบริโภคเป็นจดุออ่นของรัฐบาลทีก่อปัญหามาอย่างยาวนาน และได้รับการ

ร้องขอให้มีการปฏิรูปรัฐบาลได้สร้างแรงจงูใจเพือให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การทําให้รัฐวิสาหกิจ

ดําเนินกิจการอย่างเป็นการค้า ด้วยการให้แรงจูงใจแก่องค์กรหรือส่วนบุคคลผู้ ได้ปฏิบัติงานมาดีให้

ได้รับผลประโยชน์ตลอดเวลาทีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 มีการยอมรับวา่รัฐบาลไมไ่ด้ให้ความสนใจแก่ภาคเอกชน ทงัๆ ทีภาคเอกชนมีบทบาททีสําคญั

ในสังคมมาอย่างต่อเนือง ในรายงานระบุว่าการละเลยต่อนโยบายทีมีต่อภาคเอกชนทําให้เกิดการ

ถดถอยในการจ้างงาน ในขณะทีรัฐบาลไม่มีแหล่งทรัพยากรเพียงพอทีจะรองรับการจ้างงานหรือการ

ผลิตสินค้า จึงทําให้เกิดการเติบโตของตลาดมืดและการไม่มีงานทํา ซึงเป็นปัญหาสําคัญทีพรรค

โครงการสงัคมนิยมพมา่ต้องเผชิญ 

 สดุท้าย รายงานถึงความล้มเหลวในการโดดเดียวตนเองของพม่าในทางเศรษฐกิจ ในขณะที

พม่าระมัดระวังในนโยบายรักษาความเป็นกลางของตนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่

ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกลบัเสือมทรามลง มีการยอมรับว่าถ้าพม่าต้องการทีจะ

พฒันา การทีจะหวงัพึงแตเ่พียงทรัพยากรของตนเองอย่างเดียวเท่านนัไมเ่ป็นการเพียงพอ พมา่จําเป็นที

จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากตา่งประเทศด้วย 

 

ผลของการเปลียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ(The Effects of Economic Policy 

Change) 

แผนสีปีระยะแรก (First Four-Year Plan)ค.ศ. 1971-72 – 1973-74 

 เริมในเดือนตลุาคม 1971 สินสดุในเดือนมีนาคม 1974  เป็นความพยายามครังแรกในการ

วางแผนของทหาร ซึงได้กระทําในช่วงทศวรรษ 1960 แตมิ่ได้ประกาศตอ่สาธารณชน เดิมเป็นแผน 7 ปี

กําหนดตงัแต ่ค.ศ.1964-71 แผนสีปีเน้นทางด้านการเกษตรกลา่ววา่เริมตงัแต ่ค.ศ.1967 แผนนีประสบ

ผลสําเร็จทางด้านเกษตรกรรมในปีแรกของแผน คือใน ค.ศ.1971-72  มีผลผลิตเพิมขึน ร้อยละ 2.7 แต่
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ในปีทีสอง ผลผลิตเพิมขนึเพียงร้อยละ 2.2 ซึงรัฐบาลยอมรับว่า “อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจช้ากว่า

การเติบโตของประชากร สภาพเศรษฐกิจของแตล่ะบคุคลคอ่นข้างตํา”1 

แผนสีปีระยะทีสอง (Second Four Year Plan)ค.ศ. 1974-75 – 1977-782 

 แผนสีปีระยะทีสอง ตงัเป้าอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไว้ที

ร้อยละ 4.5 รัฐบาลมีความพยายามอย่างเต็มทีเพือทีจะบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายใหม่ มีการ

ขยายการสง่ออกและการลงทนุสาธารณะ 

 ในปีแรกของแผนอตัราการเติบโตไม่สามารถบรรลถุึงแผนทีวางไว้ ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร

ตกตําเนืองจากเกิดนําท่วมใหญ่ ทําให้การเติบโตชะลอตัวลง และอาจเนืองมาจากการทีประชากร

เพิมขนึ มีการตกตําของปศสุตัว์ และประมง ในขณะทีผลิตผลของอตุสาหกรรมการเกษตรก็ตกลงด้วย

เช่นเดียวกนัทงัในการค้าภายในประเทศและการค้าตา่งประเทศ 

 ในปีทีสองของแผน ค.ศ.1975-76  มีการฟืนตวัขึนเล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับปรุงการ

ดําเนินงานทางการเกษตรทีมีการขยายตวัเพิมขึนในภาคส่วนอืนๆ ในช่วงครึงหลงัของ ค.ศ.1975-76 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิมขึน ในขณะทีวัตถุดิบอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิมขึนมาก ในขณะที

รัฐวิสาหกิจ (State Economic Enterprise, SEE) เริมตอบสนองต่อหลกัการการทําให้เป็นการค้า 

(commercialization)  ซึงเห็นได้ชดัในการประชุมพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่าครังแรกใน ค.ศ.1971  

และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการใน ค.ศ.1972 อย่างไรก็ดี ภาคเหมืองแร่และป่าไม้ไม่มีสิงทีแสดง

ให้เห็นวา่ได้มีการปรับปรุงในช่วงนี 

 ปีทีสามของแผน ค.ศ.1976-77 การเติบโตขยายตวัสงูขนึถึงร้อยละ 5.9  เป้าทีวางไว้เท่ากับร้อย

ละ 6.9 เกิดจากการปรับปรุงภาคการผลิตทงัหมด รวมทงัป่าไม้ 

                                                   
1David I. Steinberg. (1981).op. cit. 45. 
2Ibid. p. 47. 
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 ปีสดุท้ายของแผน ค.ศ. 1977-78 ข้อมลูระบวุา่มีอตัราการเติบโตสงูกว่าปีใดๆ ของแผน โดยสงู

ถึงร้อยละ 6.4  ซึงตงัเป้าไว้ทีร้อยละ 6.6  ในปีนัน เหมืองแร่ ป่าไม้ ปศสุตัว์มีการเติบโตได้เกินกว่าเป้า 

แม้วา่การเกษตรจะทําได้ไมด่ีนกั  

 ตวัเลขสถิติของรัฐบาลระบุว่า ใน ค.ศ.1977-78 ภาคสาธารณะมีการเติบโตอยู่ทีร้อยละ 35.9 

ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  ภาคสหกรณ์อยู่ทีร้อยละ 3.3 และภาคเอกชน (รวมทัง

ภาคเกษตรกรรมด้วย) อยู่ทีร้อยละ 60.8 

 ในระยะต้น แผนถกูทําให้ลา่ช้า มิใช่เป็นเพราะนําท่วมแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการขาด

แคลนข้าวภายในประเทศด้วย ซึงมีผลทําให้การสง่ออกตกตํา และยงัไปมีผลตอ่การแลกเปลียนเงินตรา

ตา่งประเทศ ในขณะทีสินค้าสง่ออกมีราคาสงูขนึในตลาดโลก   ดชันีราคาผู้บริโภคทีร่างกุ้ งสงูขึนถึงร้อย

ละ 20  จนกระทังถึงเดือนพฤศจิกายน 1974 มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มผู้ มีรายได้ตําและผู้ มี

รายได้ปานกลาง  ดชันีราคาผู้บริโภคยังคงสงูขึนอย่างต่อเนืองจนถึงร้อยละ 40 ในเดือนพฤศจิกายน 

1975 

แผนสีปีระยะทีสาม (The Third-Four Year Plan)ค.ศ. 1978-79 – 1981-821  

แผนระยะทีสามได้ตงัเป้าไว้ทีร้อยละ 6.6 การทีตงัเป้าการเจริญเติบโตสําหรับแผนนีไว้ค่อนข้าง

สงู เพราะต้องการให้แผนบรรลผุล ภาคอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมการเกษตร จะได้รับการเน้นเป็น

พิเศษ มีการจดัสรรการลงทนุให้แก่ภาคการผลิต (manufacturing) มากเป็นพิเศษ เพราะเป็นโครงการที

ต้องใช้ทุนสงู และบางโครงการได้ล่าช้ามาตงัแต่แผนระยะทีสอง เป้าหมายทางด้านมหภาคของแผน

ระยะทีสามนีสว่นใหญ่สามารถบรรลผุลตามทีตงัไว้  ส่วนเป้าหมายการเติบโตมีการขยายตวัเล็กน้อย 

(ร้อยละ 6.7)  สว่นใหญ่จะมีผลผลิตสงูขนึอย่างรวดเร็วในภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 8.6 ต่อปี) สงูกว่า

เป้าหมายทีวางไว้คอ่นข้างมาก คือตงัเป้าหมายไว้ที ร้อยละ 5.8 

แผนห้าปี (The Five Year Development Programme)ค.ศ.1980-81–1984-85 

 แผนห้าปีนี ได้ถูกกําหนดขึนในเดือน เมษายน 1974 โดยรวมเอาช่วงของการดําเนินการของ

แผนสีปีระยะทีสามทีเหลืออีก 2 ปี รวมกับอีก 3 ปีของแผนสีปีระยะทีสี ทียังไม่ได้กําหนดขึน  แผน

                                                   
1Hal Hill; & Sisira Jayasuriya. (1986). op. cit. p. 11 
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ดงักล่าวนีถูกกําหนดโดยทีประชุมกลุ่มผู้ ทีบริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่พม่า (Burma Donor Group 

Meeting) ซึงธนาคารโลกเป็นประธาน ตามเป้าหมายของแผน คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงระหว่าง ค.ศ.

1979-80 – 1984-85  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ น่าจะอยู่ระหว่าง 32,875 ล้านจ๊าต ถึง 

45,253 ล้านจ๊าต การลงทนุควรจะอยู่ระหว่าง 5,590 ล้านจ๊าต ถึง 8,650 ล้านจ๊าต คือ สงูระหว่างร้อย

ละ 17 ถึงร้อยละ19.1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ การสงัสินค้าเข้าควรจะอยู่ระหว่าง 4,372 

ล้านจ๊าต ถึง 5,580 ล้านจ๊าต ขณะทีการส่งออกทีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึนควรจะอยู่ระหว่าง 2,589

ล้านจ๊าต ถึง 4,563 ล้านจ๊าต ภายใต้การคาดการณ์ดงักลา่ว ความช่วยเหลือจากตา่งประเทศควรจะอยู่

ระหวา่ง 2,270 ล้านจ๊าตใน ค.ศ.1979-80 ถึง 2,134 ล้านจ๊าต ใน ค.ศ. 1984-851 

 เมือสินสดุแผนสีปีระยะที 4 (31 มีนาคม 1985)  ปรากฏว่าการเติบโตอย่างยังยืนยังคงเป็นไป

ในระดบัปานกลาง แผนนียงัคงเน้นทีการเติบโตทางเศรษฐกิจซึงตงัเป้าไว้อยู่ทีร้อยละ 6.3 ภาคทีมีการ

เติบโตอย่างรวดเร็วคือในด้านพลงังาน (ร้อยละ 18.2) การสือสาร (ร้อยละ 16.4) และเหมืองแร่ (ร้อยละ 

12.8)   การลงทนุสาธารณะคาดวา่จะอยู่ที 37 พนัล้านจ๊าต ซึงเป็นราคาในค.ศ.1981 หรือประมาณ 4.6 

พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามอตัราแลกเปลียนอย่างเป็นทางการทีใช้อยู่ คาดวา่ประมาณ หนึงในแปดของ

ทงัหมด (550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะมาจากแหลง่ภายนอก2  

 กลา่วโดยสรุป แผนสีปีระยะทีหนึงถกูนํามาใช้ในเดือนตลุาคม 1971 และถูกยกเลิกไปในค.ศ.

1974 เพราะมีการปรับปรุงนโยบายใหมข่อง วิถีพมา่สูส่งัคมนิยม  ดงันนั แผนระยะยาวจริงๆ แล้วจึงเริม

ในระยะทีสองของแผนใน ค.ศ.1974  ในแผนระยะทีสองนีเป็นทีน่าสงัเกตว่าได้ให้ความสําคญักับภาค

เกษตรกรรมก่อนภาคอตุสาหกรรมและยอมรับบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการ

เรียกร้องให้มีการจดัตงัระบบเศรษฐกิจบนพืนฐานการค้า และระบถุึงความต้องการความช่วยเหลือจาก

ภายนอกประเทศ มีการนําเอาระบบการจูงใจ (bonus system)เข้าไปใช้ในรัฐวิสาหกิจ และมีการ

                                                   
1จมุพล หนิมพานิช. (2532). ลทัธิการเมืองและยทุธศาสตร์ในการพัฒนาของสาธารณรัฐสงัคมนิยมแห่งสหภาพพม่า. 

ในลทัธิการเมืองและยทุธศาสตร์ในการพฒันา. หน้า 451. 
2Hal Hill; & Sisira Jayasuriya.(1986). op. cit.p. 13. 


เป็นระบบการให้รางวลัเพือจงูใจในการผลติ ให้ทําการผลติได้มากขนึ รางวลัทีให้อาจเป็นเงิน สิงของหรือผลประโยชน์

อย่างอืน 
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นําเอาระบบการจงูใจไปใช้กบัชาวนาเพือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพือเพิมผลผลิต  

ในช่วงของแผนระยะทีสอง (ค.ศ. 1974-75 – 1977-78) อตัราการเติบโตได้ผลเป็นทีน่าพอใจอยู่ทีร้อย

ละ 4.8 ซึงโตกวา่เป้าทีวางไว้ทีร้อยละ 4.5 เหตผุลเนืองมาจากภมิูอากาศดี และมีการปฏิรูปสถาบัน ผล

จากการเติบโตดงักลา่วเป็นตวัเร่งการพัฒนาในช่วงครึงหลงัของแผนระยะทีสองและยังต่อเนืองไปยัง

แผนระยะทีสาม (ค.ศ.1978-79 – 1981-82)  ด้วยอตัราการเติบโตทีร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่เป็นผลสําเร็จ

จากภาคการเกษตรซึงมีอตัราการเติบโตต่อปีทีร้อยละ 8.6  มาจากโครงการผลิตข้าวพิเศษไปทัวเมือง 

โดยอยู่ในช่วงของแผนระยะทีสามพร้อมๆ ไปกบัการเปลียนนโยบายไปใช้ระบบการตลาด ถึงแม้วา่แรงที

เป็นตวัเร่งการเติบโตในภาคการเกษตรจะออ่นลงหลงัค.ศ.1982-83 เป็นผลมาจากการชะลอตวัลงของ 

การปฏิวตัิเขียว  การดําเนินการของแผนในระยะทีสี (ค.ศ.1982-83 – 1985-86) ผลยงัคงอยู่ในระดบัทีดี 

ด้วยอตัราการเติบโตเฉลียต่อปีอยู่ทีร้อยละ 5.5  อตัราการเติบโตทีน่าพอใจ ได้แก่ในภาคการเกษตร 

(ร้อยละ 6.6 ) ป่าไม้ (ร้อยละ 12.7) ไฟฟ้า (ร้อยละ 14.6) และการสือสาร (ร้อยละ 13.2) เป็นปัจจัยหลกั

ทีบรรลผุลการเติบโต กล่าวโดยสรุป การฟืนตวัของเศรษฐกิจพม่าในช่วงนีเป็นผลมาจากการปฏิรูป

เศรษฐกิจและการเมืองในค.ศ.1974 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของพมา่เริมเสือมลงหลงั ค.ศ.1983 เมือการ

ส่งออกเริมตกลงอนัเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการผลิตข้าวในประเทศและราคาข้าวใน

ตลาดโลกลดตําลง1 

 

สรุปท้ายบท 

แม้จะมีความเชือวา่ ความเป็นเผดจ็การในประเทศโลกทีสามสามารถจะเยียวยาความยากจน

ของประชาชนได้ ด้วยการจดัหาวตัถ ุความมงัคงั ความมนัคง ความมีระเบียบ ความปลอดภยัต่อชีวิต 

หรือความสามารถทีจะบรรลถุึงเป้าหมายทีสะท้อนถึงความต้องการของคนสว่นใหญ่  แตป่ระชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศในโลกทีสาม ไมว่า่ระดบัของอิทธิพลทางการเมืองหรือการรับรู้ของบุคคลเหล่านันจะ

เป็นอย่างไรก็ตามแตมี่เหตผุลอยูน้่อยเหลือเกินทีประชาชนจะพอใจ ตอ่การปกครองของรัฐบาลทหาร ที

มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว หรือผู้ ปกครองเพียงคนเดียว ทีทําการปกครองประเทศอยู่เป็น

                                                   
1Mya Than; & Joseph L.H. Tan. (1990). op. cit. p. 3-4. 
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ระยะเวลาทียาวนาน ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ ขอบเขตของอํานาจและอิทธิพล

ระหว่างความเป็นพลเรือนและทหารนันไม่มีเส้นแบ่งทีชัดเจนแน่นอน ในประเทศทีมีความแตกต่าง

หลากหลายอย่างเช่นพมา่ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ผู้ นําส่วนใหญ่ มกัจะมาจากกองทัพ เช่นนาย

พลเนวิน  นายพลซูฮาร์โต และพลเอกเปรม ติณสลูานนท์  ในบางประเทศ เช่นประเทศไทยทหารเข้า

แทรกแซงทางการเมือง ด้วยการทําการปฏิวตัิและพยายามทําการปฏิวตัหิลายครังมาก  ในขณะที ผู้ นํา

ทางทหารของพมา่และอินโดนีเซียสามารถครองอํานาจทางการเมืองได้อย่างยาวนาน และค่อนข้างมี

ความมนัคง แม้วา่จะมีความตงึเครียดทางการเมืองคอ่นข้างมาก อย่างไรก็ตาม นบัตงัแตท่ศวรรษ 1970 

เป็นต้นมา ทหารในประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พบวา่ตนเองมีบทบาทเพิมมากขนึในการป้องกนั

การเมืองภายใน เพราะสภาพความเปราะบางในประเทศเหลา่นีมีส่วนทําให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทาง

การเมือง1 

สถานการณ์ทางการเมืองของพม่าภายหลังได้รับเอกราช เมือวนัที 4 มกราคม ค.ศ. 1948 

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคสนันิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ ทีมีนายอนูุ เป็น

นายกรัฐมนตรี ทีมีแตปั่ญหาทีรุกเร้าเข้ามาทกุด้าน นบัตงัแตปั่ญหาการตอ่สู้ทางการเมืองเนืองจากเกิด

ความแตกแยกภายในพรรครัฐบาล ปัญหาการก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัญหาชนกลุ่มน้อยจน

เกิดเป็นสงครามกลางเมือง ตลอดไปจนถึงความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาเหล่านีทําให้

นายอนู ุจําเป็นต้องเชิญทหารภายใต้การนําของนายพลเนวิน ให้เข้ามาจัดตงัรัฐบาลรักษาการ ทําการ

ปกครองประเทศ ตงัแต ่ค.ศ. 1958-1960 เป็นเวลา 18 เดือน จากนนัได้จดัให้มีการเลือกตงัทัวไปขึนใน 

ค.ศ. 1960 พรรคสนันิบาตเสรีภาพประชาชนตอ่ต้านฟาสซิสต์ได้รับเลือกตงักลบัเข้ามาอีกครัง นายอนูุ

เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เมือวนัที  4เมษายน ค.ศ. 1960 แตก่ารบริหารงานของนายอนูุไม่ประสบ

ความสําเร็จ ต้องเผชิญกบัปัญหาทีเคยเกิดขึนในสมยัทีเป็นรัฐบาลครังแรก และไม่สามารถแก้ปัญหา

ตา่งๆ ให้ลลุว่งไปได้ก่อให้เกิดความไมพ่อใจในกลุม่ทหารจนเป็นผลให้ในทีสดุ เมือวนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 

1962 คณะทหารภายใต้การบงัคบับญัชาของนายพลเนวิน ได้ทําการรัฐประหาร และได้สถาปนารัฐบาล

เผดจ็การสงัคมนิยมขนึปกครองประเทศพม่าด้วยกฎเหล็กต่อมาอีก 26 ปี นับตงัแต่ ค.ศ. 1962-1988 

                                                   
1Ehsanul Haque. (2012). Pro-Democracy Forces versus Authoritarianism in Burma: An Assessment. 

(online).http://www.cdrb.org/journal/2004/1/2.pdf 
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และปกครองตอ่มาด้วยรัฐบาลเผดจ็การทหาร ทีเป็นทายาททางการเมืองของนายพลเนวินสืบต่อมาจน

ปัจจบุนั 

หลังการปฏิวัติกองทัพได้ออกเอกสารทีสําคัญ 3 ฉบับคือ วิถีพม่าสู่สังคมนิยม ระบบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิงแวดล้อม และธรรมนญูพรรคโครงการสงัคมนิยมพมา่ จากเอกสารทัง

สามฉบบัได้กลายเป็นหลกัทีรัฐบาลคณะปฏิวตัิได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของพมา่มา

ตงัแต ่ค.ศ. 1962 จนถึง ค.ศ. 1971 บุคคลทีมีอิทธิพลต่อแนวคิดทางเศรษฐกิจสงัคมนิยมทีสําคญัคือ 

พลจตัวาทินเป ผู้ เคร่งครัดตอ่ทฤษฎีมาร์กซิสต์ และอบูาเย่งผู้สนบัสนนุ บคุคลทงัสองอาจเรียกได้ว่าเป็น

วิศวกรทางสงัคมของกองทพัในการวางรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจพมา่ในยคุต้นทศวรรษ 1960 โดยใช้

ทฤษฎีมาร์กซิสต์ผสมกบัรูปแบบการพฒันาของรัสเซียเป็นต้นแบบ ซึงประเทศสงัคมนิยมทีเกิดใหม่ใน

โลกทีสามต่างชืนชมกับความสําเร็จของรัสเซียทีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศ

อตุสาหกรรมได้สําเร็จแตค่วามสําเร็จของรัสเซียนนัเกิดจากการกดขีขดูรีดเอาจากประชากรของตน 

ความสําเร็จของการเมืองแบบสตาลินนิสมเกิดจากผลสําเร็จในการกดการบริโภคของประชากร

ให้อยู่ในระดบัตําในระยะแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม ในปีแรกๆ การเพิมการผลิตเป็นไปอย่าง

รวดเร็วด้วยการนําเอาผลผลิตทีได้น้อยนันกลบัไปลงทุนอีกทันที แทนทีจะใช้เป็นสินค้าบริโภค จะเห็น

จากตวัเลขทางสถิติได้เป็นอย่างดี จาก ค.ศ. 1928 ถึง 1937 การลงทุนสทุธิเพิมขึนกว่า 4 เท่า ขณะที

การบริโภคเพิมขนึเพียงประมาณร้อยละ 10 การเพิมขนึของประชากรในระยะเดียวกันจะเพิมประมาณ

ร้อยละ 11 หรือ 12 ซึงหมายความว่าการบริโภคต่อบุคคลโดยทัวไปตําลง แม้จะมีสญัญาณแสดงว่ามี

การยกระดบัการครองชีพ แตผู่้ปกครองของรัสเซียก็พยายามกดการบริโภคของประชาชนให้อยู่ในระดบั

แคพ่อยงัชีพทีเป็นมาแตเ่ดิม1 

นอกไปจากนีแล้วในระบบสตาลินนิสม มีการกดขีบงัคบัปรากฏอยู่ทวัไปตงัแตร่ะดบัสงูมาจนถึง

ระดบัตํา เป็นวิธีทีจะนํามาใช้ในการเปลียนพฤติกรรมและทศันคติของคนงานและผู้จดัการในประเทศโซ

เวียต ผู้จดัการจะมีความกลวัอยู่เสมอวา่จะถกูให้ออกจากงาน ทําให้เขาต้องสญูเสียตําแหน่ง อิสรภาพ 

และแม้กระทังชีวิต ถ้าไม่สามารถผลิตได้ถึงเป้าหมายทีกําหนดไว้ ส่วนคนงานก็เช่นเดียวกัน จะถูก

                                                   
1Abram Bergson. (1953). Soviet Economic Growth.p. 7. 
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ลงโทษถ้าไมส่ามารถทํางานได้ตามมาตรฐานทีวางไว้ การทํางานอย่างเชืองช้าและการขาดงานอาจถูก

ลงโทษถึงไล่ออก แม้ขาดงานเพียงหนึงวันโดยไม่มีคําอธิบาย รัฐจะห้ามการเคลือนย้ายแรงงาน

อุตสาหกรรม โดยกําหนดให้มีการใช้หนังสือเดินทาง และจะต้องได้รับการตรวจประทับตราจาก

เจ้าหน้าทีก่อนทีคนงานจะเดินทางหรือเปลียนทีอยู่อาศยั จะไม่มีการอนุญาตให้อยู่ในเมืองถ้าไม่มีงาน

ทํา ดงันนัการถกูไลอ่อกจากงานอาจหมายถึงการถกูสง่ไปอยู่ในไซบีเรียโดยไมส่มคัรใจ1 

จากทีกลา่วมาจะเห็นวา่รัฐบาลรัสเซียได้กดขีขดูรีด เอาผลผลิตส่วนเกินจากประชาชนของตน 

ทําให้ประชากรของรัสเซียขาดแคลนอาหาร ยากจน มีมาตรฐานความเป็นอยู่ตํา มีรายได้และอาหารแค่

พอยงัชีพ เพือทีรัฐบาลจะได้มีเงินทนุไปพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศจนประสบความสําเร็จ 

ในขณะทีพมา่ไมส่ามารถดําเนินการทางเศรษฐกิจได้ถึงครึงของรัสเซีย และยิงกว่านันยังพบว่า

พมา่ไมไ่ด้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจทีปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่อย่างใด เพียงอาศยัเอกสาร 3 ฉบับ

ดงักลา่วข้างต้น เป็นแนวทางในการทํางาน ตงัแต ่ค.ศ. 1962 จนถึง 1971 จึงได้เริมมีการวางแผนอย่าง

เป็นระบบขึน ซึงทําให้การดําเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจของพม่าเป็นไปอย่างไม่มีแผน ไม่มี

จดุหมาย และไร้ทิศทาง จนกระทงัเกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะขาดแคลนข้าว และสินค้า

ทีจําเป็นทีต้องใช้ในการอปุโภคและบริโภค และก่อให้เกิดการจลาจลขึนใน ค.ศ. 1967 จนทําให้ พล

จตัวาทิน เป และ อบูาเย่งต้องพ้นจากอํานาจไปเพราะไม่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาในแนวทาง

มาร์กซิสต์ และรัฐบาลต้องผอ่นคลายมาตรการทีเข้มงวด โดยยอมให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พฒันา และยอมรับความช่วยเหลือทางการเงินจากตา่งประเทศ 

 

 

 

 

  

 

                                                   
1เอ. เอฟ. เค. ออแกนสกี. (2516). เล่มเดิม. หน้า 86-87. 



บทที 4 

การพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ 

 ค.ศ.1962-1988 

 

 แนวโน้มของการพัฒนาโครงสร้างการผลิตโดยทัวๆ ไปจะเป็นตัวชีวัดความก้าวหน้าของ

เศรษฐกิจ โดยทวัไป และเมือได้มีการพฒันาเศรษฐกิจมาระยะหนึง ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของภาคอตุสาหกรรมจะโตขนึ ในขณะที จีดีพี  ของภาคเกษตรกรรมลดตําลง 

 พมา่เป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ในการพัฒนาเศรษฐกิจนัน ภาคเกษตรกรรมกลบัถูกละเลย

หรือแทบไมเ่ห็นความสําคญัของภาคการเกษตรเลย ตลอดระยะเวลา 26 ปีของการปกครองของรัฐบาล

คณะปฏิวตัิ ตงัแต ่ค.ศ. 1962 จนถึง ค.ศ. 1988 ผลจึงทําให้การเติบโตของ จีดีพี  ของภาคเกษตรกรรม

เติบโตช้ามาก ซึงเกิดจากการไม่ให้ความสนใจต่อภาคการเกษตรดังกล่าวแล้วหรืออาจเกิดจากการ

บริหารจดัการอย่างไมถ่กูต้อง จึงนําไปสูว่ฏัจกัรแห่งความชวัร้าย  ของความถดถอยทางเศรษฐกิจ การ

สง่ออกตกตํา การขาดดลุการชําระเงิน  การขาดงบประมาณ    มีการลงทุนตํา การเปลียนประเทศให้

เป็นอุสาหกรรมทําได้ช้า และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตํา  เป็นทีแน่นอนว่าการพัฒนา

อตุสาหกรรมทีกระทําโดยรัฐ ซึงดําเนินการโดยบคุลากรของกองทพัทีมีประสบการณ์น้อยหรือแทบไม่มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานเลย ทําให้ประเทศต้องพึงพาการนําเข้า กลายเป็นการนําเข้าทดแทนการ

พฒันาอตุสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงเสือมโทรมลง 

 แต่ถ้ามองในส่วนของการพัฒนาสังคมแล้ว จะพบว่ามีความสําเร็จพอสมควร อัตราการรู้

หนงัสือในวยัผู้ใหญ่เพิมขนึจาก 60 เป็น 80 ในช่วงระหวา่งปลายทศวรรษ 1960 และ 1980  และจํานวน

เด็กทีเข้าเรียนในระดบัประถมศึกษาเมือคิดเป็นร้อยละของกลุ่มอายุ เพิมขึนจาก 44 เป็น 54 ในช่วง

เวลาเดียวกนั สว่นทางด้านสาธารณสขุ อายุคาด (life expectancy) ของประชากรจะเพิมขึน จาก 44 

เป็น 54  อตัราการเสียชีวิตของทารกลดลงจาก 129 เป็น 50  และจํานวนประชากรต่อแพทย์หนึงคนจะ

ลดลงจากเดิม 15,560 ลดลงเหลือ 3,900 ในช่วงเวลาเดียวกนั แตสิ่งทีน่าเสียดาย ก็คือการให้ใช้ภาษา

พม่าเท่านันในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในการศึกษาระดบัสูงทีเดิมใช้ภาษาอังกฤษทําให้เป็น
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อปุสรรคและขดัขวางการเรียนรู้และขาดความต่อเนืองของระบบการศึกษา เนืองจากรัฐบาลสังปิด

โรงเรียน หรือวิทยาลยัทีทําการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษทําให้คณุภาพการศกึษาลดตําลง 

 

การพฒันาทางด้านต่างๆ 

 จากตารางที 7 และ 8 แสดงถึงการเปลียนแปลงของการกระจาย ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ  ในด้านตา่งๆ ในช่วงการปกครองยุคสงัคมนิยมของรัฐบาลทหาร การขาดการพัฒนา

ในช่วงดงักลา่วได้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนของการไม่เปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาค

เกษตรกรรม (รวมทงัปศสุตัว์ ประมงและป่าไม้) แสดงถึงความต่อเนืองของส่วนแบ่งเกือบ  ร้อยละ 50 

ของ จีดีพี  ในราคาตลาด ตวัเลขทีสอดคล้องกันของภาคอตุสาหกรรม (รวมถึงเหมืองแร่ พลงังาน การ

ผลิต พลังงานไฟฟ้า และก่อสร้าง) ประมาณร้อยละ 13  การพัฒนาในส่วนนี หรืออาจกล่าวได้ว่า

คอ่นข้างขาดการพฒันา จะมีความขดัแย้งอย่างรุนแรงกบัภาคทีได้รับการพัฒนา ในขณะทีส่วนแบ่งจีดี

พี  ของการเติบโตของภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมตกตําลงในช่วงเวลาเดียวกันกับเศรษฐกิจ

ของ อาเซียน (ASEAN) อีกประการหนึง การทีไมมี่การเปลียนแปลงในโครงสร้างทางการผลิตของพม่า 

ไมเ่พียงแตจ่ะเกิดจากการขาดการพฒันาทางเศรษฐกิจทงัหมดเท่านนัแตย่งัขนึอยู่กบัข้อเท็จจริงอืนๆ ที

ปรากฏออกมาอีกด้วย 
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ตาราง  7   สว่นแบ่งของ GDP ทีลดตําลงของภาคอตุสาหกรรมการเปลียนแปลงโครงสร้างของ GDP ใน

พมา่ ค.ศ. 1962-90 (ทีราคาตลาด คิดเป็นร้อยละ) 

    1962 1975 1985 1990   

การเกษตร 

 

32.1 36.5 48.2 48.5 

 อตุสาหกรรม 21.9 14 13.1 13.1 

 การผลิต 

 

15.2 10.4 9.9 9 

 บริการ   46 49.5 38.7 38.4   

หมายเหต:ุ ภาคอตุสาหกรรมจะรวมทงัด้านการผลติ พลงังาน เหมืองแร่ และการก่อสร้าง 

        ทีมา: ADB, ตวับ่งชีของการพฒันาของประเทศอาเชียนและแปซิฟิค (1992); ธนาคารโลก, รายงานธนาคารโลก 

ค.ศ.1995, ตารางที 2.9 หน้า 30  (Myat Thein. (2004). Economic Development of Myanmar. p. 87) 

 

 

ตาราง 8 สว่นแบ่งของ จีดพีี ของประเทศในเอเชีย ค.ศ. 1970-90 (คิดเป็นร้อยละ)   

    การเกษตร     อตุสาหกรรม     บริการ   

ประเทศ 1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

พมา่ 49.5 47.9 49 12 12.3 12.9 38.5 39.8 38.2 

ประเทศไทย 30.2 20.2 12.2 25.7 30.1 40.9 44.1 49.7 46.9 

อินโดนีเซีย 35 24.4 17.6 28 41.3 42.1 37 34.3 40.9 

ฟิลิปินส์ 28.2 23.5 22.7 33.7 40.5 34.4 38.1 36 40.3 

เวียตนาม 50 37.5 26 23.1 22.7 32.7 26.9 39.9 41.3 

 

        ทีมา: ADB, มมุมองของการพฒันาอาเซียน (1994); ตวับ่งชีของการพฒันาประเทศอาเซียนและแปซิฟิก (1999). 

(Myat Thein. (2004). Economic Development of Myanmar. p. 87) 
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1. การพฒันาภาคการเกษตร 

 ในการดําเนินการในภาคการเกษตรทังหมด จะเกียวข้องกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจ

ทงัหมด เป็นทีน่าสงัเกตวา่ในช่วงระหวา่งกลางทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ 1980 ภาคเกษตรกรรม 

และจริงๆ แล้วแทบจะกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจทังหมดอยู่ในภาวะหยุดนิง สาเหตสุ่วนหนึงเนืองจากการ

ลงทนุของรัฐบาลได้ให้ความสําคญัของภาคเกษตรกรรมไว้น้อยมาตงัแต่แรก ส่วนเหตผุลประการอืนๆ 

เกิดจากการดําเนินการของภาคการเกษตรเองทีเฉือยชาอนัเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลทีต้องการ

ให้ราคาผู้บริโภค (consumer prices) ของผลิตผลทางการเกษตรตําและไม่เปลียนแปลง แต่ในขณะที

สินค้าอืนๆ มีราคาสงูขนึ และเหตผุลทีสําคญัทีทําให้ชาวนาเฉือยชาก็คือการแทรกแซงของรัฐบาลและ

การละเลยตอ่ภาคการเกษตร 

 เชือวา่สาเหตหุลกัคือ นโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตรนนัยังคงเหมือนเดิมกับเมือ ค.ศ. 

1962 โดยไม่มีการเปลียนแปลงอย่างใดๆ แม้เวลาจะผ่านมาเป็นสิบปีก็ตาม โครงการพัฒนาทาง

การเกษตรได้เริมโดยสภาปฏิวตัิ โดยได้ดําเนินการทนัทีหลงัยึดอํานาจการปกครองแล้ว โดยมีเป้าหมาย

ทีจะกําจดันายทนุทีดินและปรับปรุงสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของชาวนา แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องการ

บีบเอาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) จากชาวนาโดยมีเป้าหมายเพือนําไปใช้พัฒนา

ประเทศ วัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรม คือ   บีบเอาส่วนเกินทาง

เศรษฐกิจ (economic surplus) จากชาวนาโดยมีเป้าหมายเพือนําไปใช้พัฒนาประเทศ วตัถุประสงค์

เฉพาะสําหรับโครงการพฒันาภาคเกษตรกรรม คือ1  

 เพือเพิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการเพิมอํานาจในการผลิต 

 เพือนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในงานเกษตรกรรม 

 เพือปรับปรุงระบบการทํานา (โครงสร้าง) 

 เพือปรับปรุงสภาพสงัคมในท้องถินชนบท 

 เพือจดัตงัองค์กรชาวนาขนึทวัประเทศ 

                                                   

1
 Mya Than; & Nobuyoshi Nishizawa. (1990). Agriculture Policy Reforms and Agriculture Development in 

Myanmar. In Myanmar Dilemmas and Options: The Challenge of Economic Transition in the 1990s. p. 90. 
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อย่างไรก็ดีจากข้อเท็จจริงทีเปิดเผยออกมาพบว่าในการปฏิบัติจริงมักจะไม่สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์ทีวางไว้ข้างต้น ในขณะทีบางมาตรการ มีการสนับสนุนการดําเนินการให้วตัถุประสงค์

ดงักลา่วเป็นจริง บางมาตรการอาจให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยหรืออาจจะยับยังหรือขดัขวาง ทังหมด

เป็นเรืองทีคอ่นข้างซบัซ้อน 

ในภาคการเกษตรนี รัฐบาลเริมต้นด้วย ด้วยการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของชาวนา ค.ศ. 

1963 (Farmers’ Right Protection Law of 1963)  กฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพือป้องกันมิให้

ชาวนาถกูยึดทรัพย์สินทีเป็นปัจจัยการผลิต (means of production) เช่นทีดิน ปศสุตัว์พวกโค กระบือ 

เครืองมือหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการเกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตรเพือนํามาใช้หนีแก่เจ้าหนี 

ตอ่มาได้ออกกฎหมายการเช่านา ค.ศ. 1965 (Tenancy Law of 1965) เพือยกเลิกการเช่านาในหลายๆ 

สว่นของพมา่ กฎหมายนีมีผลตอ่ทีดินประมาณห้าล้านเอเคอร์ (ประมาณ 13 ล้านไร่) หรือประมาณหนึง

ในสีของทีดินทีใช้ในการเพาะปลกูทงัหมดของพมา่ อย่างไรก็ดี กฎหมายนีให้สิทธิแก่ชาวนาทีจะใช้ทีดิน

ในการ “ทํากิน” เท่านนั แตที่ดินเป็นของรัฐ ในขณะทีรัฐส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ตรงกันข้ามรัฐกลบั

ต้องการทีจะเพิมผลผลิต โดยรัฐจะห้ามชาวนาขายหรือจํานองทีดินทีใช้ทํากิน การกระทําดงักลา่วทําให้

การทํานาไมมี่ประสิทธิภาพ และมีแรงจงูใจเพียงเล็กน้อยทีจะปรับปรุงการเพิมผลผลิตจากทีดิน ยิงไป

กวา่นนัแนวโน้มของคณะกรรมการชาวนา  ทีจะกระจายทีดินให้แก่ชาวนาทียากจนทีสดุในหมู่บ้านก่อน 

และชาวนาดงักล่าวเป็นผู้ ทีมีทุนน้อยหรือไม่มีเลย  ในขณะทีส่งเสริมความเท่าเทียมกัน และการเพิม

ผลผลิต 

สิงทีมีความสําคญัทีน่าสงัเกต คือ ลกัษณะเกษตรกรชาวพมา่ จะถือครองทีดินทีมีขนาดเลก็ พอ

ยงัชีพ ทํากินภายในครอบครัว ใน ค.ศ. 1971-72 และ 1987-88  กว่าร้อยละ 61 ของครอบครัวชาวนา 

จะทํานาในทีดินทีมีขนาดเนือทีน้อยกวา่ 5 เอเคอร์ (ประมาณ 13 ไร่)  และอีกประมาณร้อยละ 22 ถึง 24 

มีทีดินทํากินอยู่ระหวา่ง 5 ถึง 10 เอเคอร์ (ประมาณ 13 ถึง 25ไร่) ดงันัน กว่าร้อยละ 85 ของผู้ ถือครอง

ทีดินเพือเกษตรกรรมใน ค.ศ. 1971-72 และ 1987-88  คือผู้ ถือครองทีดินภาคครัวเรือนทีถือครองทีดินที

มีเนือทีน้อยกวา่ 10 เอเคอร์ (ประมาณ 25 ไร่)  การถือครองจํากัดตามหน่วยทางเศรษฐกิจของผลิตผล

ทางการเกษตร ลักษณะการทําเกษตรกรรมของพม่ายังคงไม่เปลียนแปลงมาตลอดหลายทศวรรษ 

ขนาดของทีดินทีใช้ในการเกษตรแตกตา่งกนัไปตามความสําคญัของแตล่ะภมิูภาค แต่โดยทัวๆ ไป การ
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ถือครองทีดินในเขตพมา่ตอนบนจะมีเนือทีขนาดเลก็กวา่พม่าตอนล่าง แต่ก็มีความแตกต่างของขนาด

ถือครองทีดินระหว่างเมือง หมู่บ้าน และการถือครองของแต่ละครอบครัว  อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า

ลกัษณะของเกษตรกรรมในพมา่ จะเป็นการทํากินในทีดินทีมีขนาดเลก็ เป็นการกสิกรรมเพือยงัชีพ เป็น

การเกษตรภายในครัวเรือน มีทนุน้อย และใช้เทคโนโลยีในระดบัท้องถินทีตํา 

ปัญหาของการเกษตรเพือยังชีพ จะทําให้มีปัญหาทีตามมาคือการขาดสินเชือทางการเกษตร 

รัฐบาลสภาปฏิวตัิได้จดัหาสินเชือเพิมขึน จาก 48 ล้านจ๊าต ใน ค.ศ. 1962-63 เป็น  167 ล้านจ๊าต ใน 

ค.ศ.1973-74  ถ้าคิดตอ่เอเคอร์ รัฐบาลได้เพิมสินเชือจาก 12 จ๊าต ตอ่เอเคอร์ ใน ค.ศ. 1962-63 เป็น 25 

จ๊าตตอ่เอเคอร์ ในขณะเดียวกนั ได้ลดอตัราดอกเบียจากร้อยละ 12 ตอ่ปี เป็นร้อยละ 9  ตอ่ปี  อย่างไรก็

ตาม ในขณะทีต้นทุนในการเพาะปลกู (cost of cultivation)  สงูขึนอยู่ตลอดเวลา แต่การให้กู้ ยืมเงิน

ยงัคงตํากวา่ความต้องการ ครอบคลมุอยู่เพียง ร้อยละ 11 หรือกว่านันของต้นทุนในการเพาะปลกูใน 

ค.ศ. 1972-73 หรือจะกล่าวอีกประการหนึงก็คือรัฐบาลสภาปฏิวตัิก็คงเหมือนรัฐบาลก่อนหน้านี ที

ล้มเหลวไมส่ามารถแก้ปัญหาในการจดัหาสินเชือไมพ่อกบัความต้องการของชาวนา 

การแทรกแซงตลาดอย่างผิดปกติของรัฐบาล เป็นสิงทีขดัขวางการปรับปรุงการเพิมผลผลิต 

ก่อน ค.ศ. 1963 ระบบการจัดหาของรัฐทีดําเนินการภายใต้กรอบของตลาดทีเปิด ขณะทีชาวนา

สามารถตดัสินใจของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการผลิตอะไร จะผลิตอย่างไร และจะ

ขายให้แก่ใคร คณะกรรมการการตลาดเพือการเกษตรของรัฐ (State Agriculture Marketing Board) 

หรือ แซม (SAMB) ได้ซือข้าวเปลือก และข้าวจากโรงสี พ่อค้าคนกลาง สหกรณ์ และชาวนา ส่วนใหญ่

เพือการสง่ออก เหลือข้าวสําหรับการบริโภคภายในประเทศ ไว้ให้กับตวัแทนตลาดเสรี ทําหน้าทีในการ

จดัจําหน่าย อย่างไรก็ตาม ตงัแต ่ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา คณะกรรมการแซม (SAMB) ได้เปลียนชือเป็น  

คณะกรรมการการตลาดเพือการเกษตรของสหภาพพม่า (Union of Burma Agriculture and 

Marketing Board, UBAMB) ได้เข้ามาดําเนินการทางการค้าอย่างสมบูรณ์ (ตงัแต่การจัดซือ การจัด

จําหน่าย และการส่งออก) ในการควบคมุการเพาะปลกู ในการเพาะปลูกพืชทัวประเทศ มีการแยก

ประเภทการเพาะปลกูออกเป็น การเพาะปลกูทีมีการวางแผน หรืออยู่ในความควบคมุ และ ประเภทที

ไม่มีการวางแผน หรือไม่ต้องควบคมุ  ยิงกว่านัน ในเขตพืนทีทีทําการเพาะปลกู ก็มีการแยกประเภท

ออกเป็น เขตพืนทีทีมีการวางแผน และเขตพืนทีทีไมมี่การวางแผน ชาวนาในเขตดงักลา่วไม่สามารถจะ
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ทําการตดัสินใจได้อย่างอิสระ วา่จะปลกูอะไร ปลกูอย่างไร และจะขายผลิตผลของตนเมือไร สภาพของ

ภาคการเกษตรดงักลา่วนี ไมเ่หมือนกบัการปรากฏอยู่ทวัไปของเศรษฐกิจทงัหมด ในขณะทีเจ้าหน้าทีผู้

ขาดประสบการณ์ทีทํางานอยู่แตภ่ายในสํานักงานจะออกคําสงัแก่ผู้ ทีมีความชํานาญในสายงานนนัๆ 

วา่จะทําอะไร และทําอย่างไร  ใน ค.ศ. 1964 ยูบีเอเอ็มบี (UBAMB) ได้เปลียนชือใหม่เป็น สํานักงาน

ร่วมมือทางการค้าหมายเลขหนึง  

วตัถุประสงค์ของนโยบายการตลาดในช่วงนียังคงเป็นเช่นเดียวกับในยุคของ เอสเอเอ็มบี 

(SAMB) ซึงมีวตัถปุระสงค์ดงันี คือ 

(1) เพือประกนัราคาและความมีเสถียรภาพของราคาเท่าทีจําเป็นเพือกระตุ้นให้เกษตรกร

มีกําลงัใจทีจะขยายการผลิตของตน 

(2) เพือจดัหารายได้จากภาษีอากรเพือใช้ในการวางแผนพฒันา 

(3) เพือรักษาเสถียรภาพของราคาในเศรษฐกิจทังหมด และโดยเฉพาะอย่างยิงการจ้าง

งานในเมือง ด้วยการควบคมุราคาข้าว 

ในทางปฏิบตัิ ได้เน้นอย่างมากเพิอบรรลคุวามสําเร็จของวตัถปุระสงค์สองข้อสดุท้าย ซึงเป็นการกระทํา

ทีทําให้หมดกําลงัใจในการขยายการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีของการผลิตข้าวเปลือกและข้าว 

จนถึง ค.ศ. 1972-73 

 ภาษีของรัฐบาลได้มาจากระบบการจดัสง่ภาคบงัคบั (compulsory delivery system)  ระบบนี

ต้องการให้ชาวนาจดัสง่ปริมาณผลิตผลของตนในจํานวนทีแน่นอน หรือการบงัคบัเอาส่วนแบ่ง (quota) 

ทีจะต้องสง่ให้แก่รัฐบาล ในราคาจดัหา   ทีเจ้าหน้าทีกําหนด ซึงตํากวา่ราคาตลาดหรือราคาสง่ออก 

 ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลได้จัดหา สิงทีต้องใช้ในการเกษตรเช่น ปุ๋ ยเคมี เมล็ดพันธุ์พืชทีมี

คณุภาพดีในราคาทีเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และจัดหาสินเชือทางการเกษตรในอตัราดอกเบียตํา 

รัฐบาลพยายามนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรมาใช้ในการเพาะปลกู เพือเป็นการเพิม

ผลผลิต  แต่ความพยายามดงักล่าวมีผลเพียงเล็กน้อยต่อผลผลิตทางการเกษตร   ชาวนามกัไม่ค่อย

นิยมใช้ปุ๋ ยเคมีก่อน ค.ศ. 1974ราคาของปุ๋ ยเคมีคอ่นข้างแพงเมือเทียบกบัราคาข้าว ในอดีต ผลผลิตทาง

การเกษตรโดยทวัๆ ไปขนึอยู่กบัแรงจงูใจด้านราคาและความไมแ่น่นอนของดินฟ้าอากาศ (ดตูารางที 9) 
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 ความพยายามของรัฐบาลทีจะดงึเอาเงินภาษีให้มากทีสดุเท่าทีจะมากได้จากภาคเกษตรกรรม 

ในขณะเดียวกนัทีรัฐบาลก็พยายามทีจะรักษาราคาผู้บริโภคให้ตําและมีเสถียรภาพ  (เพือป้องกันความ

วุน่วายทีอาจเกิดขนึได้ในตวัเมือง)     ทําให้ราคาข้าวเปลือกทีเจ้าหน้าทีจดัหาไม่มีการเปลียนแปลงเลย

มานานนับทศวรรษ ระหว่าง ค.ศ. 1962-63  ถึง 1972-73 ผลก็คือไม่เพียงแต่ทําให้เกิดการหยุดนิง

ทางการผลิตเท่านนั แตย่งัทําให้ราคาในการจดัซือของเจ้าหน้าทีตกลงอย่างมาก รวมทังราคาส่งออกก็

ตกลงอย่างมากด้วย นโยบายราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวของรัฐบาลดงักล่าวนีเปรียบเสมือนการฆ่า

ห่านเพือเอาไขท่องคําผู้ทีเดือดร้อนทีสดุก็คือชาวนา 

 ใน ค.ศ. 1973-74 หลงัจากทีรัฐบาลได้คํานวณต้นทนุของการเพาะปลกูตามความเป็นจริงอย่าง

ระมดัระวงั จึงได้เพิมราคาในการจัดหาข้าวเปลือกขึนเป็นสองเท่าของราคา ใน ค.ศ. 1972-73 และได้

กระทําเช่นเดียวกันกับพืชผลชนิดอืนด้วย ต่อมารัฐบาลพยายามเพิมผลผลิตทางด้านการเกษตรผ่าน

การ ปฏิวตัิเขียว (Green Revolution) ด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ทีให้ผลผลิตสงูควบคู่ไปกับการใช้สารเคมี 

ในครังแรกรัฐบาลได้ดําเนินโครงการนําร่องในตวัเมืองในเขตพม่าตอนล่าง ซึงเป็นบริเวณทีเหมาะสมที

จะดําเนินการ ต่อมาจึงได้ขยายโครงการไปทัวเมืองทีเรียกว่า “Whole Township Special Rice 

Production Programme”  โดยมีรูปแบบการรณรงค์แบบมวลชน เพือให้เกษตรกรสนใจในโครงการ

ดงักลา่ว ใน ค.ศ.1982-83  ได้ขยายโครงการออกไปถึง 82 เมือง มากกว่าครึงของพืนทีทีใช้เพาะปลกู

ข้าว จะใช้เมล็ดพันธุ์ทีให้ผลผลิตสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ปุ๋ ยเคมีเพิมขึนถึง 4 เท่า เนืองจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว จึงทําให้ผลิตผลของข้าวต่อเอเคอร์เพิมขึนจาก 34 ตะกร้า

(baskets)1 ใน ค.ศ. 1974-75 เป็น 61 ตะกร้า ใน ค.ศ. 1982-83   ผลดงักล่าวเกิดขึน  เพราะรัฐบาลได้

ยอมลดการพึงตนเองลง  และยอมรับความช่วยเหลือ  รวมทงัการกู้ ยืมเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้ใน

การพฒันาสว่นหนึง และอีกสว่นหนึงเกิดจาก ปริมาณฝนทีดีในบางปี กล่าวอย่างย่อๆ ผลสรุปสดุท้าย 

ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ 1980 ภาคเกษตรกรรมของพม่าเติบโตอย่างรวดเร็ว (ดู

ตาราง 10) 

                                                   

1
 หนงึตะกร้า (basket) ของข้าวเปลอืกจะมีนําหนกัเท่ากบั 20.86 กิโลกรัม สว่นหนงึตะกร้าของข้าวทีสีแล้วหรือข้าวสาร

จะมีนําหนกัเท่ากบั 34.01 กิโลกรัม 
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ตาราง  9  ราคาข้าวเปลอืก/ข้าว, ค.ศ. 1962-88 (จ๊าตต่อตนั) 

                                      ราคาขายปลกี                           การจดัหา 

                                    ___________                   _____________               อตัราสว่น 

   ปี                                รัฐ     ตลาดเสรี                     รัฐ         ตลาดเสรี    ราคาสง่ออก/ราคารัฐบาล   ราคาสง่ออก 

1962-63 222 378 149 166 2,973 443 

1963-64 222 395 149 159 3,000 447 

1964-65 229 357 149 155 3,167 472 

1965-66 229 499 149 147 3,248 484 

1966-67 251 1,400 163 165 3,196 521 

1967-68 265 1,300 172 209 3,360 578 

1968-69 265 900 172 528 4,087 703 

1969-70 311 568 172 244 3,877 667 

1970-71 311 628 172 281 2,703 465 

1971-72 311 1,038 172 538 2,436 419 

1972-73 427 1,109 204 582 2,509 512 

1973-74 640 1,344 431 729 1,916 826 

1974-75 710 1,368 431 744 3,733 1,609 

1975-76 804 1,283 431 679 4,074 1,756 

1976-77 870 1,123 431 579 2,684 1,157 

1977-78 894 1,368 431 732 3,185 1,373 

1978-79 935 1,674 446 1,132 3,226 1,439 

1979-80 935 1,176 446 1,211 3,349 1,494 

1980-81 935 1,647 472 1,253 3,190 1,506 

1981-82 894 1,289 472 1,833 4,978 2,350 

1982-83 894 1,500 472 1,986 5,317 2,510 

1983-84 894 1,834 472 2,291 3,750 1,770 

1984-85 894 2,022 472 2,444 3,341 1,577 

1985-86 894 2,126 472 2,521 2,790 1,317 

1986-87 894 2,139 472 2,597 3,010 1,421 

1987-88 894 5,747   472 2,879   1,737   820 
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        ทีมา: รายงานสภาพการเงิน เศรษฐกิจ และสงัคมต่อสภาประชาชน ประจํา ค.ศ. 1988-89  (Myat Thein. 

(2004). Economic Development of Myanmar. p. 92.) 

 การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ได้เกิดขึนเมือประมาณ 30 ปีทีผ่านมา1 โดยใช้

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

เพือให้ได้ผลผลิตเพิมขึนด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชเพือให้สามารถให้ผลผลิตทีสงูขึน รวมทังการใช้

เครืองจกัรกลทางการเกษตรมาทดแทนแรงงานสตัว์เพือให้สามารถทําการผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมี

ผลผลิตอย่างตอ่เนือง มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรจําพวกปุ๋ ยเคมี สารเคมีกําจดัศตัรูพืช และฮอร์โมน

พืชสงัเคราะห์ เป็นต้น2 ทังนีเพือเพิมศกัยภาพในการผลิตของพืชผลเหล่านีให้สูงขึนเพือเพียงพอต่อ

ความต้องการของมนษุยโลก ซึงมีจํานวนประชากรทีเพิมมากขนึ ทําให้อาหารจะไม่เพียงพอต่อจํานวน

ประชากรทีเพิมขึนโดยเฉพาะในประเทศทีกําลงัพัฒนา ผลทีตามมาคือความอดอยาก โรคภยัไข้เจ็บ 

การแก่งแย่ง และสงคราม และเหตผุลอีกประการหนึงคือเพือประโยชน์ในทางการค้าและอตุสาหกรรม 

อย่างไรก็ตามการปฏิวตัิทางเกษตรกรรมทีเป็นทีตระหนักและยอมรับจนเป็นตํานานของการเพาะปลกู 

คือ การปฏิวติัเขียว หรือ Green Revolution ซึงได้ทําสําเร็จกับ ข้าวสาลี ในประเทศเม็กซิโก และ ข้าว 

ในประเทศฟิลิปปินส์3 

 ใน ค.ศ. 1962 มลูนิธิรอกกีเฟลเลอร์ และมลูนิธิฟอร์ด (Rockefeller and Ford Foundation) ได้

สนบัสนนุให้ทําการก่อตงัสถาบนัวิจยัข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute: IRRI) ใน

ประเทศฟิลิปปินส์โดยมีเป้าหมายเพือทีจะสร้างสายพนัธุ์ข้าวให้เป็นไปได้อย่างข้าวสาลีทีทําสําเร็จแล้ว

ในประเทศเมก็ซิโก จึงได้มีการรวบรวมข้าวนบัหมืนสายพนัธุ์มาเพือผสมพันธุ์และคดัเลือกสายพันธุ์ ใน

ทีสดุก็ได้สายพนัธุ์ทีเรียกวา่ IR-8 ทีมีคณุลกัษณะเช่นเดียวกบัข้าวสาลีทีได้ทําสําเร็จแล้ว นันคือเป็นข้าว

พนัธุ์ต้นเตียใบตงัตรง ตอบสนองตอ่ปุ๋ ยสงู ไมโ่คน่ล้มง่าย ไมไ่วตอ่ช่วงแสง และทีสําคญัคือ ให้ผลผลิตได้

                                                   

1
 มาซาโนบ ุฟกูโูอกะ. (2530). ปฏิวติัยคุสมยัดว้ยฟางเส้นเดียว: ทางออกของเกษตรกรรมและอารยธรรมมนุษย์ แปล

โดย รสนา โตสติระกลู. หน้า (8). 
2
 อานัฐ ตันโช. (2555). ระบบเกษตรในประเทศไทย : การเกษตรแผนปัจจุบันหรือเกษตรเคมี (Chemical 

Agriculture). (online). 

3
 ชาญณรงค์ ดวงสะอาด. (2555). การปฏิวติัเขียว แมลงศตัรูพืช และการควบคมุโดยชีววิธี. (online). 
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สงูถึงเท่าตวัเมือเทียบกบัพนัธุ์ข้าวทวัๆ ไปทีปลกูในประเทศแถบทวีปเอเชีย และเรียกข้าวพนัธุ์นีวา่ “ข้าว

พนัธุ์มหัศจรรย์” (Miracle Rice)  ทังนีข้าวสายพันธุ์ IR-8 จะให้ผลผลิตสงูก็ต่อเมือได้รับปุ๋ ยทีพอเพียง

และมีการจดัการเรืองชลประทานอย่างดี แตห่ากไมอ่ยู่ในสภาพนีผลผลิตทีได้รับก็ไม่แตกต่างจากพันธุ์

ข้าวทีปลกูโดยทวัๆ ไป 

 การปฏิวัติเขียว ได้กลายเป็นนโยบายและแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่

โดยเฉพาะประเทศในโลกทีสาม นโยบายส่งเสริมการเกษตรได้ถูกกําหนดให้ใช้แนวทางเดียวกันจน

กลายเป็นระบบหลักในทุกประเทศ เนืองจากแนวคิดในเรืองผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทีเน้น

ความสามารถในการเพิมผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมากมีผลตอบแทนสูง จึงได้กลายเป็น

แนวทางหลกัในการเลือกรูปแบบการผลิตทางการเกษตร 

 การเติบโตของผลผลิตภาคการเกษตรจะมีความสัมพันธุ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในชาติ 

ในช่วงทีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคเกษตรกรรมก็จะทําให้ จีดีพี เติบโตไปด้วย ในตาราง 10 เน้นที

การเติบโตของผลผลิตข้าว ได้แสดงให้เห็นอตัราการเติบโตเฉลียของผลผลิตข้าวในแต่ละปี ระหว่าง 

ค.ศ. 1975 และ 1980 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 6.35 อัตราการเติบโตเฉลียของภาคเกษตรกรรม 

ระหวา่ง ค.ศ.1974-75 และ 1982-83 จะเป็นร้อยละ 6.7 

 ตาราง 11  จะแสดงสภาพการเปลียนแปลงของพืชหลกัในช่วงทีทําการศึกษา โดยจะแสดงใน

รูปของผลผลิต และพืนทีทีใช้ในการเพาะปลกู ผลผลิตของข้าวเปลือก และพืชตระกูลถัว ได้แก่ถัวเขียว 

ถวัดํา ถวัแดง เป็นต้นจะมีปริมาณเพิมขนึอย่างชดัเจนตงัแต ่ค.ศ. 1977-78 เป็นต้นมา ดงัทีระบุไว้ก่อน

หน้านี ทงันีเนืองมาจากการให้ผลทีเพิมมากขนึ พืนทีทีใช้ในการเพาะปลกูทงัข้าวเปลือกและพืชตระกูล

ถวัไมมี่การเปลียนแปลง แตใ่นกรณีของข้าวสาลีผลผลิตทีเพิมขึนอาจเป็นผลมาจากการขยายพืนทีใน

การเพาะปลกู 

 นอกจากปัจจยัด้านราคาแล้ว ปัจจยัอืนๆ ทีมีตอ่การปรับปรุงการดําเนินการภาคเกษตรกรรมมี

การเพิมขนึของพืนทีทีใช้ในการเพาะปลกู พืนทีทีทําการเพาะปลกูพืชแบบผสม พืนทีทีมีการชลประทาน 
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และมีการใช้ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (agricultural inputs) เพิมมากขนึ แทบจะไมต้่องกล่าวเลย

วา่ ปัจจยัทีนํามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรทงัหมดนีทําให้การผลิตสมบูรณ์ขึน ตวัอย่างเช่น ในการ

เพิมการเพาะปลูกพืชผสมแทบจะทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยด้านชลประทานหรือขาดนํา กล่าวอีก

ประการหนึงก็คือ การเพิมขนึของความสามารถทีจะหามาได้ซึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจะมีการ

ใช้งานน้อย ถ้าปราศจากแรงจูงใจด้านราคาทีเหมาะสม ดังนันแรงจูงใจด้านราคายังคงเป็นปัจจัยที

สําคญัอยู ่

 อย่างไรก็ตาม นับตงัแต่ต้นทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา รัฐบาลได้กําหนดราคาในการจัดหา

ข้าวเปลือกและพืชผลทีสําคญัในราคาทีไมมี่การเปลียนแปลงที 472 จ๊าต ต่อตนัในระหว่าง ค.ศ. 1980 

และ ทงัๆ ทีผลผลิตข้าวมีการเพิมขนึอย่างเห็นได้ชดั แตป่รากฏว่าข้าวส่วนทีเกินจากความต้องการของ

ตลาด(marketable surplus of rice) กลบัลดลง  เหตดุงักลา่วนีแม้แตเ่จ้าหน้าทีทีมีหน้าทีรับผิดชอบบาง

คนยังตงัข้อสงสยักับรายงานทีว่ามีการเพิมของผลผลิตข้าวความสูญเสียทีเพิมขึนหลงัการเก็บเกียว

เกิดขนึเนืองจากการละเลยในการเก็บรักษาข้าวจึงเป็นปัจจัยทีสําคญัอีกประการทีทําให้ปริมาณข้าว

ลดลงในทศวรรษ 1950 และ 1960 ราคาข้าวเปลือกของเจ้าหน้าทียงัคงไมเ่ปลียนแปลงตลอดระยะเวลา

ดงักล่าว เป็นเรืองทีค่อนข้างร้ายแรงและไม่พึงปรารถนาทังในด้านการผลิต การส่งออก รวมทังการ

พฒันาเศรษฐกิจทงัหมด และเหตกุารณ์ดงักล่าวก็เกิดซําขึนอีกในทศวรรษ 1980 ทําให้พรรคโครงการ

สงัคมนิยมพมา่และรัฐบาล กระทําผิดซําแล้วซําอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


 ปัจจยัการผลติทางการเกษตร (agricultural inputs) ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี  ยาฆ่าแมลง ยากําจดัวชัพืช เป็นต้น 
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ตาราง 10  แสดงการพืนทีในการปลกูข้าวและผลผลติข้าวทีเพิมขนึใน ค.ศ. 1960-90 

                 การเติบโตของการผลติ 

                 อตัราการเติบโต                                                  จําแนกตาม 

                                                              ของผลผลติในแต่ละปี                                           ---------------------------

ระยะเวลา                                                                                                                         พืนที                ผลผลติ 

1960-65                                                            2.81                                                        3.01                  -0.20 

1965-70                                                           -0.26                                                       -0.62                   0.36 

1970-75                                                            2.52                                                        1.24                    1.27 

1975-80                                                            6.35                                                       -0.77                    7.18 

1980-85                                                            1.33                                                       -0.49                    1.83 

1985-90                                                           -0.51                                                        0.35                   -0.86 

 

       ทีมา: Myat Thein. (2004). Economic Development of Myanmar. p. 94. 

 

 

2. การพฒันาด้านปศุสัตว์และการประมง 

 สว่นแบ่งผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคปศสุตัว์และการประมงมีอตัราที

สงูขนึจาก ร้อยละ 6 ในต้นทศวรรษ 1960 มีจํานวนตวัเลขสงูขึนถึงเกือบๆ ร้อยละ 8 ในตอนสินสดุของ

ระยะเวลาดงักลา่ว ในระหวา่ง ค.ศ. 1981-82 และ 1990-91 ตวัเลขการเติบโตเพิมขึนเป็น ร้อยละ 2.7

ตอ่ปี แตเ่มือพิจารณา ถึงลกัษณะความด้อยพัฒนาของภาคส่วนนี และการมีศกัยภาพสงู ทําให้อตัรา

การเติบโตเฉลียตอ่ปีควรจะสงูขนึ 

การเพาะพนัธุ์ปศสุตัว์เป็นความจําเป็นในการผลิต เนือ ไข่ และ ผลิตภณัฑ์ทีผู้บริโภคใช้บ่อยๆ 

ในชีวิตประจําวนั (dairy products)  สตัว์ทีเลียงไว้ใช้แรงงาน (draught animals)  สําหรับใช้งาน

เกษตรกรรมและป่าไม้ ใช้หนังและขนเพืองานอตุสาหกรรม และการส่งออก สตัว์ทีเลียงไว้ใช้งานจะมี

ประโยชน์ตอ่เกษตรกร สําหรับการขนสง่ในท้องถิน การเพาะพนัธุ์สตัว์ในพม่าในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 

1961-61 ถึง  ค.ศ. 1987-88 แสดงในตาราง 12 
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ตาราง 11 ผลติผลทางการเกษตร ค.ศ. 1962-88 (พนัตนั)       

ชนิดของพืช        1962-63     1967-68 1972-73 1977-78  1982-83 1987-88 

ข้าวเปลอืก 7,550 7,647        7,241 9,319 14,146 13,420 

ข้าวสาลี 32 50 26 92 128 154 

ข้าวโพด 64 67 55 74 235 220 

ลกูเดือย 0 0 40 59 86 136 

ถวัลิสง 425 365 378 457 541 511 

งา  84 106 119 110 195 167 

พืชตระกูลถัว 199 164 183 244 349 428 

ฝ้าย 55 48 44 41 97 73 

ปอ 10 22 89 55 63 41 

ยางพารา 14 12 15 15 17 15 

อ้อย 1,272 1,423 2,000 1,763 3,660 3,510 

ชา 16 36 42 47 62 49 

 พริก  23 16 27 31 33 28 

หอมแดง 95 73 115 133 138 157 

กระเทียม  24 14 20 22 26 40 

ยาสบู 45 49 50 54 52 46 

 

        ทีมา: รายงานสภาพการเงิน เศรษฐกิจ และสงัคม ต่อสภาประชาชน   

 

 จากตาราง 12 แสดงให้เห็นวา่ นอกเหนือจากโค และกระบือบางสว่นแล้ว การเพาะเลียงสตัว์ใน

พมา่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดงักลา่ว ทงันีสว่นหนึงเนืองมาจาก เป็นส่วนทีรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนทีมีแรงจงูใจด้านราคา และสว่นหนึงมาจากการสนบัสนนุของรัฐบาล 

 การประมงสามารถแยกออกได้เป็นประมงนําจืด (fresh-water fisheries) และประมงนําเค็ม 

(marine fisheries) การประมงนําจืด จะมีทังการเพาะเลียงและการจับในแม่นํา ลําคลอง ทัวไป ส่วน

ประมงนําเคม็นนั มีทงัการทําประมงทีอยู่ชายฝัง กบัการประมงนอกชายฝัง  
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 พมา่จะมีชายฝังทีมีความยาวมากกวา่ 2,800 กิโลเมตร และมีพืนนําทีอยู่ในแผ่นดินประมาณ 

8.2 ล้านเฮคต้า (hectares)  หรือประมาณ 51.24 ล้านไร่ และพืนทีหนองนําประมาณ 0.5 ล้านเฮคต้า 

(ประมาณ 3.13 ล้านไร่) ตลอดความยาวของชายฝัง พม่าจึงมีทรัพยากรสตัว์นําทีอดุมสมบูรณ์ จาก

ศกัยภาพดงักล่าวจึงทําให้การทําประมงทุกชนิด รวมทังการเพาะเลียง มีมลูค่าสงู มีเพียงการประมง

นอกชายฝังเท่านันทีมีการเติบโตเป็นลบ คือตกจาก 45,082,000 วิซ (viss) ใน ค.ศ. 1971-72  ลดลง

เป็น 38,271,000 วิซ  (1 วิซ= 3.6 ปอนด์ = 1.54 กิโลกรัม) ใน ค.ศ. 1987-88 ทังนีก็เพราะการประมง

ทางทะเลโดยทวัๆ ไป รวมทงัการประมงนอกชายฝัง ต้องอาศยัเงินทุนและเงินตราต่างประเทศจํานวน

มาก ต้องใช้อวนลากจํานวนมาก ต้องใช้กองเรือเพือบรรทุกปลาประกอบด้วยตาข่ายและอปุกรณ์ห้อง

เย็น   เครืองยนต์ดีเซลล์สําหรับเรือขนาดใหญ่ นําแข็งและเกลือเพือรักษาปลาทีจับไม่ให้เน่า และ

อปุกรณ์ทีจําเป็นอืนๆ สภาพของพมา่ซึงขาดแคลนเงินทนุ และต้องการทีจะพึงตนเอง จึงทําให้อตัราการ

เติบโตของประมงนําลกึมีคา่เป็นลบ 

 ในขณะทีการประมงนําจืด การเพาะเลียงปลามีอตัราการเติบโตสงู แต่การประมงในรูปแบบ

อืนๆ มีอัตราการเติบโตยังไม่เป็นทีพอใจ เพราะมีการเติบโตน้อยกว่าอตัราการเติบโตของประชากร 

อย่างไรก็ดีอตัราการเติบโตของประมงทงัหมดก็อยู่ในเกณฑ์ทีน่าพอใจ 

ตาราง 12 การเพาะพนัธุ์ปศสุตัว์ 1961-88 (จํานวนพนั)   

ประเภท   1961-62   1987-88 เปลียนแปลงร้อยละ 

ววั 

 

5,307 9,922 87 

ควาย 

 

1,020 2,188 115 

แพะและแกะ 514 1,459 184 

หม ู

 

643 3,061 376 

ไก่ 

 

7,756 33,807 336 

เป็ด   2,416 6,041 150 

 

        ทีมา: องค์กรสถิติกลาง 
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3. การพฒันาด้านป่าไม้ 

 จากการประเมินอย่างเป็นทางการ ป่าไม้ของพม่าทังหมดใน ค.ศ. 1962-63 มีอยู่เพียงร้อยละ 

57 ของเนือทีทงัหมดของประเทศถ้าคิดรวมเนือทีจากแผนการทํางาน (working plans) แตถ้่าไมค่ิดรวม

เนือทีตามแผนการทํางาน เนือทีป่าไม้ของประเทศก็จะมีเกือบร้อยละ 65 ของเนือทีทังหมด จากการ

ประเมินครังก่อนปริมาณป่าไม้มีเกือบจะเท่ากับ ค.ศ. 1940 คือร้อยละ 56 ในขณะทีต่อมามีการขยาย

เพิมขนึอีกร้อยละ 9 ในกรณีทีการประเมินนีชีวา่ไมมี่การตดัไม้หรือมีน้อยมากในช่วงดงักล่าว ในขณะที

ช่วงเวลาดงักล่าวพม่ามีประชากรอยู่น้อย การทีมีประชากรน้อยเป็นปัจจัยสําคญัทีป้องกันการตัด

ทําลายป่าไม้ในระดบัชาต ิ

 ไม้สกัเป็นสินค้าส่งออกทีสําคญัลําดบัทีสองในช่วงหลงัสงคราม แม้จะส่งออกเพียง 120,692 

คิวบิคตนั ใน ค.ศ. 1961-62  คิดเป็นร้อยละ 64 ของการสง่ออกเฉลียต่อปี ในระหว่าง  ค.ศ. 1936 และ 

1940  ความสําคญัของป่าไม้ในฐานะทีทํารายได้จากการส่งออกยังคงดําเนินต่อมาในช่วงสงัคมนิยม

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร โดยทํารายได้สงูสดุจากการส่งออกในตอนกลางทศวรรษ 1980  

โดยคิดเป็นร้อยละ 46 ของรายได้จากการสง่ออกทงัหมดใน ค.ศ. 1987-88 

 ในขณะทีไม้สกัมีมลูคา่เพิมขนึ แตไ่ม้เนือแข็งกลบัลดลง และในขณะทีผลิตผลทีได้จากป่าเช่น 

ไม้ ฟืน  ถ่าน กลับมีมูลค่า เ พิมมาก ขึน  จ าก  7 .9  ล้ าน  และ  184 ,000  คิ วบิ คตัน  ใน  ค .ศ . 

 1961-62 เป็น 17.2 ล้าน และ 848,000 คิวบิคตนั ใน ค.ศ. 1987-88  อย่างไรก็ดี เหตกุารณ์ทังหมดนี 

ไมใ่ช่สิงทีน่าพึงพอใจ แตก่ลบัสะท้อนให้เห็นวา่ พมา่ล้มเหลวทางด้านพลงังาน เท่าๆ กบั เป็นสาเหตขุอง

การตดัไม้ทําลายป่า การทีกล่าวว่าการใช้ ไม้ฟืน และถ่าน เป็นสาเหตขุองการตดัไม้ทําลายป่านัน ใน

ระดับภูมิภาคยังไม่มีข้อมูลทีชัดเจนว่ามีปริมาณเท่าใด แต่ในระดบัชาติแล้ว การประเมินอย่างเป็น

ทางการ พบว่าอตัราการตดัไม้ในแต่ละปีจะอยู่ทีร้อยละ 2.1 ของเนือทีป่าไม้ทังหมด ถ้ารวมในทีอืนๆ 

ด้วย ความแตกต่างจะอยู่ระหว่าง ร้อยละ 6 ถึง 8  เป็นทีน่าสงัเกตว่า สาเหตุทีสําคญัของการตัดไม้

ทําลายป่าก็คือ การทําไร่เลือนลอย (shifting cultivation) และการใช้ไม้เพือทําฟืนของคนในชนบทที

ยากจน 
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4. การพฒันาด้านเหมืองแร่ 

 ถึงแม้ว่าผลผลิตจากเหมืองแร่จะมีความสําคญัน้อยมากต่อค่าตวัเลข GDP แต่ผลิตผลจาก

เหมืองแร่มีความสําคญัเป็นลําดบัทีสองทีทํารายได้จากเงินตราตา่งประเทศ ในช่วงก่อนสงคราม รายได้

หลกัทีสําคญัได้จากการสง่ออกนํามนั เหตผุลประการหนึงคือการหารายได้จากเงินตราตา่งประเทศ และ

อีกเหตผุลหนึงเนืองจากความสําคญัทางด้านยทุธศาสตร์ จึงทําให้ผลิตผลจากนํามนัดิบ (crude oil) คือ

ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาต ิได้กลายมาเป็นกิจการของรัฐและถกูผกูขาดโดยรัฐบาล แม้ก่อนยคุสงัคม

นิยมก็ตาม แม้วา่รายได้จากนํามนัจะเพิมขนึเป็นสีเท่าในช่วงหลงัสงครามหลงัจากได้รับเอกราชแล้ว แต่

พมา่กก็ลายเป็นผู้นําเข้านํามนัมาตงัแต ่ค.ศ. 1954  ทําให้พมา่ต้องหันไปเพิมผลผลิตทางด้านแร่ธาตทีุ

เป็นโลหะ (metallic minerals) และ แร่ธาตทีุเป็นรัตนชาติ (gemstones) ตา่งๆ แทน เพือหารายได้จาก

การสง่ออก  

 บางที นโยบายการพึงตนเองและโดดเดียวตนเองของพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า จะ

ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่การพัฒนาด้านเหมืองแร่มากกว่าสาเหตุอืนๆ เนืองจากการพัฒนา

ทางด้านนีต้องการใช้เงินลงทุนสงู โดยเฉพาะเงินตราต่างประเทศทีพม่าขาดแคลน ซึงต้องใช้ในการ

สํารวจทางธรณีวิทยา การขดุเจาะและทดสอบบ่อนํามัน ทีต้องใช้เงินทุนสงูมาก ยกเว้นในช่วงสนัๆ 

ระหวา่ง กลางทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ1980 ทีสามารถหาเงินกู้ จากต่างประเทศได้ การลงทุน

สาธารณะต่อปี จะมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ในปีเหล่านันทังหมด ผลทีตามมาก็คือ นอกจาก ก๊าซ

ธรรมชาติแล้ว ผลผลิตจากแร่ธาตจํุานวนมากลดลงใน ค.ศ. 1987-88 หลงัจากทีมีการเพิมขึนอย่าง

ชดัเจน    ระหวา่ง ค.ศ. 1971-72 และ 1983-84 

 ในประเด็นนี เนืองจากปริมาณการผลิตนํามันดิบลดลง ใน ค.ศ. 1987-88  ผลิตได้เพียง 

6,201,000 บาร์เรลสหรัฐ (U.S. barrels)  ซึงตํากวา่ทีผลิตได้ใน ค.ศ. 1971-72 ทีมีปริมาณการผลิตอยู่

ที 7,238,000 บาร์เรลสหรัฐ  เนืองจากปริมาณการผลิตลดตําลงอย่างมาก ในขณะทีความต้องการใช้

นํามนัเพิมขึนในช่วงเวลา 16 ปี ปริมาณการนําเข้านํามันดิบจึงเพิมสงูขึนตลอดในยุคสงัคมนิยม จึง

ก่อให้เกิด แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ในชนชนัข้าราชการระดบัสงู ซึงได้รับสว่นแบ่งนํามนัเครืองยนต์

มากกวา่ทวัๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิงกองทพัจะได้รับสว่นแบ่งทีสงูมาก 
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5.การพฒันาด้านอุตสาหกรรม 

 ในทศวรรษก่อนหน้า ค.ศ. 1962-63  (จาก ค.ศ. 1946 ถึง 1961-62) อตัราการเติบโตในภาค

การผลิตอตุสาหกรรมอยูใ่นเกณฑ์ดี  อตัราการเติบโตเฉลียตอ่ปีอยู่ทีร้อยละ 11.2  อตัราการเติบโตสงูสดุ

จะอยู่ในระหวา่ง ค.ศ. 1954-55 และ 1957-58  ส่วนแบ่งของภาคอตุสาหกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เพิมขนึ จาก ร้อยละ 5.5 ใน ค.ศ. 1946-47 เป็น ร้อยละ 14.7 ใน ค.ศ. 1961-62 

 อย่างไรก็ตาม หลงัจากกวา่ทศวรรษของอตุสาหกรรมทดแทนการนําเข้า โครงสร้างอตุสาหกรรม

ก็ยังคงพึงพาการนําเข้า และอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า อุตสาหกรรมบางอย่างก็เป็นเพียง 

“อตุสาหกรรมการบรรจหีุบห่อ” (packaging industries) เป็นตวัเร่งความต้องการเงินตราต่างประเทศ 

ยิงกวา่นนั รัฐบาลพลเรือนยงัพบวา่เป็นการยากทีรัฐบาลจะเข้าไปดําเนินการอตุสาหกรรมเสียเอง 

 ถึงกระนนัก็ตาม แนวโน้มของรัฐบาลใหมข่องคณะปฏิวตัิ ก็รีบเร่งทีจะดําเนินการอตุสาหกรรม

ทดแทนการนําเข้าตอ่ไป พร้อมๆ ไปกบัการทีรัฐบาลได้เข้าไปดําเนินการทางด้านอตุสาหกรรมทังหมด 

ตอ่มารัฐบาลได้ประกาศอย่างชดัเจนวา่จะไมใ่ห้เอกชนเข้ามาประกอบการอตุสาหกรรม และปรากฏว่า

ไมมี่เอกชนรายใดได้รับอนุญาตให้เข้าไปประกอบการอตุสาหกรรมได้อีก อย่างน้อยทีสดุจนกระทังถึง

กลางทศวรรษ 1970 การประกอบการอตุสาหกรรมทีเอกชนเป็นเจ้าของทังหมดไม่ว่าจะมีขนาดและ

ความสําคญัหรือไมต่า่งก็ถูกโอนเข้าเป็นของรัฐทังหมด แม้เจ้าของสถานประกอบการบางแห่งอาจจะ

รู้สึกว่ากิจการของตนเล็กจนไม่มีค่าแก่การยึดเข้าเป็นของรัฐ ก็ต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคมุและ

กํากบัของคณะกรรมการควบคมุและตรวจสอบ ผลทีปรากฏออกมา คณะกรรมการเหลา่นีในทางปฏิบตัิ

ได้กลายมาเป็นเจ้าของกิจการทีแท้จริง ในตอนปลายทศวรรษที 1960  ในขณะทีผู้ เป็นเจ้าของหรือ

ผู้จดัการจริงๆ นนั ถกูยกเลิกสิทธิไปอย่างง่ายๆ เมือตนเองไมส่ามารถอดทนตอ่การควบคมุอย่างเข้มงวด 

หรือการเข้ามาสอดแทรกและรบกวนของทางการได้ ในทีสดุ กิจการอตุสาหกรรมทีมีเอกชนเป็นเจ้าของ 

ตา่งก็ต้องตกเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคมุของสภาบริหารของเมือง หรือ  สภาประชาชนประจําเมือง 

 ภาคการผลิตอตุสาหกรรมได้รับสว่นแบ่งในการลงทนุของรัฐคอ่นข้างมาก ทงัๆ ทีการดําเนินการ

มีคณุภาพตํา มีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 4.08 ระหวา่ง  ค.ศ. 1962-63 และ 1965-66 ในบางปีอตัรา

การเติบโตต่อปีเป็นลบหรือเพียงแค่ ร้อยละ 1 หรือ 2 เท่านัน เนืองจากการดําเนินงานทีไม่มีคณุภาพ 
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การมีสว่นแบ่งในการเติบโตของ จีดีพี (GDP) ของภาคการผลิต จะตําจากร้อยละ 11 เหลือเป็น ร้อยละ 

9  ซึงเป็นความผิดปกติอย่างยิง เนืองจากการขาดการพัฒนาในภาคการผลิต สะท้อนให้เห็นจาก

โครงสร้างภายในทีไม่มีการเปลียนแปลงเลยตลอดยุคสังคมนิยม แต่ก็มีความพยายามอย่างมากใน

แนวทางทีแตกตา่งกนัจนแทบจะไมส่ามารถสงัเกตเห็นได้ อาหารและเครืองดืม เป็นผลิตผลทีสําคญัใน

ผลิตผลทงัหมด โดยมีมลูค่าสงูขึน จาก ร้อยละ 60.06 ใน ค.ศ. 1961-62 เป็น ร้อยละ 79.39 ใน ค.ศ. 

1991-92  อตุสาหกรรมสาขาอืนๆ ทีมีผลผลิตมากกว่าร้อยละ 3 ในผลผลิตทังหมดคืออุตสาหกรรม

วตัถดุิบ (ร้อยละ 4.38)  เหมืองแร่และผลผลิตปิโตรเลียม (ร้อยละ 4.04) วสัดกุ่อสร้าง (ร้อยละ 3.85) 

และเสือผ้าและเครืองประดบั (ร้อยละ 3.13) 

 มีเหตผุลอยู่มากมายทีจะใช้อธิบายความล้มเหลวของอตุสาหกรรมทีดําเนินการโดยรัฐบาล สิง

ทีเห็นเด่นชัดประการหนึงก็คือ อตัราการใช้กําลงัการผลิต (capacity utilization) ของรัฐวิสาหกิจ 

(state-owned economic enterprises, SEEs) มีการใช้ในอตัราทีตํา อตัราการใช้กําลงัการผลิตใน

กิจการอตุสาหกรรมทีเป็นของรัฐบาลมกัจะตําอยู่เสมอ และทําให้เกิดผลเสียเมือสินสดุยุคสงัคมนิยม 

อตุสาหกรรมห้าชนิดในแปดชนิดทีอยู่ภายใต้การควบคมุของกระทรวงอตุสาหกรรม หมายเลข 1 จะมี

อตัราการใช้กําลงัการผลิตลดลง ร้อยละ 30  คา่เฉลียอตัราการใช้กําลงัการผลิตลดลงจาก ร้อยละ 57.4 

ใน ค.ศ. 1985-86 เป็น ร้อยละ 34.4 ใน ค.ศ. 1988-89 

 สิงทีสืบเนืองต่อมาคือ อัตราการใช้กําลังการผลิต ส่วนใหญ่วัดจาก ความต้องการเงินตรา

ตา่งประเทศเพือใช้ในการนําเข้าวตัถุดิบทีจําเป็นและเครืองอะไหล่ โครงสร้างการนําเข้า ส่วนใหญ่จะ

เป็นสินค้าประเภททุน ซึงได้แก่วตัถุดิบอตุสาหกรรมและอะไหล่ วสัดกุ่อสร้าง เครืองจักรและอปุกรณ์ 

และเครืองมือในการขนส่งมีปริมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92 ของการนําเข้าทังหมด ซึงแทบไม่น่าเชือ 

และสิงทีไม่น่าแปลกใจก็คืออตัราการเติบโตของมลูค่าเพิมของอตุสาหกรรมเป็นลบเมือใกล้จะสินยุค

สงัคมนิยมเมือไมส่ามารถหาเงินตราตา่งประเทศได้ 

                                                   


 อัตราการใช้กําลงัการผลิต (capacity utilization) หมายถึงสดัส่วนระหว่างปริมาณผลผลิตจริง (production) กับ

กําลงัการผลติสงูสดุ (capacity) ทีเครืองจกัรสามารถผลติได้ในช่วงเวลาหนงึ 



139 

 

 คงไมส่ามารถปฏิเสธได้วา่การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ในระดบัจุลภาคเป็นเหตผุลของ

การใช้อตัรากําลงัการผลิตตํา การขาดแคลนเงินตราตา่งประเทศก่อให้เกิดการละเลยในการบํารุงรักษา

และการฟืนฟอูตุสาหกรรมทีมีอยู ่ซึงเหมาะสมกวา่ทีจะตงัโรงงานขนึใหม่ และในระดบัมหภาคด้วยการ

ละเลยต่อการส่งออกในยุทธศาสตร์การพัฒนาทังหมด  การใช้เครืองจักรทีล้าสมัยและขาดการ

บํารุงรักษาไมเ่พียงแตจ่ะทําให้ผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตตําเท่านัน แต่ยังทําให้อตัราการใช้

กําลงัการผลิตตําตลอดทังภาคอตุสาหกรรมทังหมดอีกด้วย ในขณะทีผลของความขาดแคลนเงินตรา

ตา่งประเทศได้กระจายครอบคลมุไปยงักิจการวิสาหกิจของรัฐจํานวนมาก การพัฒนาอตุสาหกรรมนัน

จะต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสม มีความต้องการเงินตราต่างประเทศเพือให้อุตสาหกรรมนัน

สามารถดําเนินการไปได้ ปัญหาการขาดเงินตราตา่งประเทศอาจจะเพิมมากขนึได้ ซึงควรทีจะหลีกเลียง 

นอกไปจากนี การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้เต็มตาม

ประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น ในโรงงานทอผ้า และโรงงานกระดาษ และเช่นเดียวกันในโรงงานทีมีปัญหา

ทางด้านวิศวกรรมก็ทําให้งานต้องหยุดชะงัก (เช่นโรงงานปุ๋ ย) จากตวัอย่างเหล่านีเกิดจากการใช้

อตัรากําลงัการผลิตตํา ยิงไปกว่านัน การประกอบการวิสาหกิจของรัฐ (SEEs) มกัเฉือยชาไม่มีแรง

กดดนัให้สามารถดําเนินการทีดี  ไมมี่การควบคมุคณุภาพ ทําให้ผลผลิตทีได้มีคณุภาพตํา ไม่สามารถ

แขง่ขนักบัตา่งประเทศได้ 

 

 



บทที 5 

บทสรุป 

 

 พมา่ถกูจดัให้เป็นประเทศทีพฒันาน้อยทีสดุ (Least Developmented Country) ในค.ศ.  1987 

ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาต ิซึงได้กําหนดเกณฑ์ไว้สามประการ คือ  

1.  มีรายได้ตํา (low-income) 

2.  มีทรัพยากรมนษุย์ทีออ่นแอ (human resource weakness) และ 

3. เศรษฐกิจมีช่องโหว ่(economic vulnerability) 

ถ้าพิจารณาจากทฤษฎีวฏัจกัรแห่งความยากจน แล้วจะเห็นวา่ การทีประเทศไมส่ามารถหลดุพ้น

ไปจากความยากจนได้นัน มีสาเหตุมาจากมีความยากจนเป็นพืนฐาน คือการมีรายได้ตํา ทําให้มี

ความสามารถในการออมตํา ซึงจะทําให้มีเงินในการลงทนุน้อย อนัจะทําให้ผลผลิตตําและนําไปสู่การมี

รายได้ตําอีกเป็นวฏัจักร และเมือพิจารณาประเทศทีด้อยพัฒนาส่วนใหญ่แล้วจะพบว่ามีลกัษณะบาง

ประการทีคล้ายๆ กันคือ มีความล้าหลังในการผลิต การขาดเงินทุน รายได้ของประเทศขึนอยู่กับ

สินค้าออกเพียง 2-3 ชนิด เศรษฐกิจของประเทศขึนอยู่กับการเกษตร การขาดผู้ประกอบธุรกิจ มีการ

ว่างงาน และการเพิมขึนของประชากร องค์ประกอบดังกล่าวเหล่านี คือสาเหตุทีพม่าถูกจัดว่าเป็น

ประเทศทีมีการพฒันาน้อยทีสดุ ทงัๆ ทีพม่า ได้พยายามทีจะพัฒนาประเทศของตนมาตงัแต่ก่อนได้รับ

เอกราช และหลงัได้รับเอกราชแล้ว แผนพฒันาตา่งๆ ก็ปรากฏชัดเจนขึน แต่จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา

กวา่ 6 ทศวรรษ พมา่กย็งัยากจนอยู่อย่างเดิม เพราะเหตใุดการพฒันาของพมา่จึงล้มเหลวตลอดมา 

เมือกองทัพพม่าได้เข้ายึดอํานาจการปกครอง เมือ ค.ศ. 1962 และจัดตงัรัฐบาลเข้าทําการ

บริหารประเทศ ได้พยายามทีจะพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าแต่การพัฒนาก็ไม่ประสบผลสําเร็จ จึงควรที

จะศกึษากระบวนการในการวางแผน และการบริหารการพัฒนาของพม่าในช่วงเวลา ตงัแต่ ค.ศ. 1962 

อนัเป็นปีทีกองทพัเข้ามาปกครองประเทศ จนถึง ค.ศ. 1988 เมือการปกครองในระบบสงัคมนิยมของพมา่

ได้ลม่สลายไป 
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การเข้ามาบริหารประเทศโดยรัฐบาลทหาร นัน มีจุดประสงค์ทีสําคัญ 2 ประการ คือ หนึง 

ต้องการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมด้วยวิธีการสงัคมนิยม และสองต้องการเปลียนแปลงระบบ

การเมืองให้เอืออํานวยตอ่การแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางสงัคมนิยม แนวปรัชญาและอดุมการณ์สงัคมนิยม

ของคณะปฏิวตัิ ได้มีการเขียนอธิบายและขยายความไว้ในเอกสาร 2 ฉบบั คือ วิถีพม่าสู่สงัคมนิยม (The 

Burmese Way to Socialist) และ ระบบความสมัพนัธ์ของมนุษย์กับสิงแวดล้อม (The System of 

Correlation of Man and His Environment)1   

นบัตงัแตเ่กิดการปฏิวตัิ เป็นต้นมา พมา่ได้เปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากโครงสร้าง

เศรษฐกิจทีมีรากฐานแบบเจ้าทีดินและนายทนุในยคุเก่า มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม ในเดือน

มกราคม 1963 รัฐบาลได้นํานโยบายเศรษฐกิจใหมม่าใช้โดยถือวา่หน้าทีในการผลิต การกระจาย การสงั

เข้าและการสง่ออกเป็นเรืองของรัฐ อตุสาหกรรมใหมที่ดําเนินการโดยเอกชนจะไม่มี การซือและขายข้าว

ไปยังตลาดต่างประเทศจะดําเนินการโดยคณะกรรมการทีมีชือว่า คณะกรรมการการตลาดเพือ

การเกษตรแห่งสหภาพพมา่ สว่นโรงสีทงัหลาย รัฐจะเป็นผู้ดําเนินการ ต่อมามีการโอนกิจการการลงทุน

ของเอกชนเข้ามาเป็นของรัฐ ในเบืองต้น มีการซือ เพือโอนกิจการขดุเจาะนํามนัและแร่ธาตจุากบริษัทที

ร่วมทนุตา่งประเทศให้มาเป็นของรัฐ เช่น บริษัท บีโอซี จํากัด และบริษัท เบอร์มาคอร์เปอร์เรชัน จํากัด 

เป็นต้น นอกจากนียงัได้โอนกิจการผลิตนํามนัด้านอืนๆ มาเป็นของรัฐอีกด้วย 

ใน ค.ศ. 1963 ได้ยึดกิจการตอ่ไปนีเป็นของรัฐ ได้แก่กิจการธนาคาร โรงงานใหญ่ๆ ของเอกชน 

โรงเลือย และกิจการธุรกิจต่างๆ ต่อมาใน ค.ศ. 1969 ยังได้โอนกิจการ และสถานประกอบการธุรกิจ

เพิมขนึอีก นอกจากนี ยงัได้โอนกิจการ การนําเข้า สง่ออก ของเอกชน กิจการจากสมัปทาน และกิจการ

ด้านวิศวกรรมมาเป็นของรัฐ 

วิธีการดงักล่าวได้ช่วยหยุดยังปัญหาจากการซือขายสมัปทาน การลกัลอบค้าเงิน การลกัลอบ

ผลิตสินค้า และการปันราคาจากการรวมหัวกับนายทุนต่างชาติ การปล่อยให้การกระจายสินค้าต้อง

ขนึอยู่กบัการชกัใย โดยเอกชนตอ่ไปนนั ไมส่อดคล้องกบันโยบายเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม ดงันนัใน ค.ศ. 

1964 รัฐจึงได้โอนกิจการตา่งๆ อนัได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านขายส่ง ห้างร้าน และร้านค้าทัวไปทีขายสินค้า

อปุโภค บริโภค เครืองนุ่งห่ม ตลอดจนสินค้าทวัไปให้เป็นของรัฐทงัหมด 

                                                   
1
 Josef Silverstein. (1977). op.cit.  p. 81. 
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หลงัการโอนกิจการของเอกชนเข้าเป็นของรัฐแล้ว ได้มีการจดัตงัคณะกรรมการพาณิชยกรรม ขนึ

ใน ค.ศ. 1965 เพือดแูลกิจการพาณิชยกรรมทงัภายในและตา่งประเทศ มีการตงับรรษัทพาณิชยกรรมขึน 

22 แห่ง ในระดบัอําเภอมีการจดัตงัคณะกรรมการพาณิชยกรรมระดบัอําเภอเพือดแูลกิจการพาณิชย์ของ

อําเภอและในระดบัหมูบ้่าน ได้มอบหมายให้ร้านค้าสหกรณ์ไร่นาและกิจการร่วม ทําหน้าทีดําเนินการจัด

ขายสินค้าพาณิชย์ทงัหลาย 

รัฐบาลสภาปฏิวตัิได้ออกคําสงัด้านพาณิชยกรรมเพือเปิดโอกาสให้สหกรณ์และพ่อค้าเอกชนซือ

สินค้ายกเว้นได้ จากการอนญุาตดงักลา่ว ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถผลิตสินค้าได้มากขนึ ทําให้สินค้าที

ยกเว้นตา่งๆ มีราคาถกูลง  

มีการตงับรรษัทนําเข้าและสง่ออกสินค้าแหง่พมา่ขนึใน ค.ศ. 1964 หลงัจากทียกเลิกใบอนุญาต

นําเข้าสินค้า ทังนีเพือให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ในการดําเนินการด้าน       

พาณิชยกรรมกบัตา่งประเทศ โดยบรรษัทดงักล่าวจะทําหน้าทีดแูลตรวจสอบเพือนําเข้าเฉพาะสินค้าที

จําเป็นสําหรับประชาชน 

มีการจัดตังคณะกรรมการสหกรณ์ขึน พอใน ค.ศ. 1970 สภาปฏิวัติได้ดําเนินการโครงการ

สหกรณ์ขนึ 1 โครงการ โดยจดัให้มีคณะกรรมการสหกรณ์ตงัแตร่ะดบัหมูบ้่านขนึมาอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการดําเนินโครงการคลองชลประทานเพือการทดนําและป้องกันอุทกภัย ช่วยให้พืนที

ชลประทานขยายตวัขนึ ในด้านอตุสาหกรรมมีการพัฒนาตามสภาพของทรัพยากร สถานะทางการเงิน

และความชํานาญ โดยเฉพาะอย่างยิงในภาคการเกษตร ได้ก่อตงักิจการอตุสาหกรรมทีสามารถส่งเสริม

การเกษตร พอใน ค.ศ. 1964 ได้มีการออกกฎหมายป้องกนัแผนการสร้างเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมเพือมิ

ให้มีการตอ่ต้าน1 

ในการยึดอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จากภาคเอกชนมาเป็นของรัฐ ได้มีการออกกฎหมายเพือ

ดําเนินการดังกล่าว การทีรัฐเร่งรีบดําเนินการในเรืองนีได้ก่อผลเสียหายในทางเศรษฐกิจ คือการขาด

                                                   
1 วิรัช นิยมธรรม. (2555). เศรษฐกิจพม่าในสมยัสงัคมนิยม. (online).  

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/15518?class=yuimenuitemlabel 
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แคลนสินค้าอปุโภคและบริโภค สินค้าทีมีก็ราคาสงูมาก ทําให้เกิดภาวะตลาดมืด สาเหตทีุเกิดปัญหา

ข้างต้นสว่นหนึงเกิดจากกลไกของรัฐขาดประสบการณ์ในการบริหาร 

อย่างไรก็ตาม ในขณะทีรัฐดําเนินการยึดกิจการธรุกิจการค้าและอตุสาหกรรมมาเป็นของรัฐ กลบั

ปรากฏวา่ในภาคเกษตรกรรม รัฐกลบัระมดัระวงัในการดําเนินการในเรืองนี เพราะรัฐบาลหวงัจะได้รับ

การสนบัสนนุจากชาวนา โดยใน ค.ศ. 1963 ได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของชาวนา (Peasant’s 

Rights Law) ทีห้ามมิให้ศาลยึดหรืออายดัทีดินหรือสตัว์และเครืองมือทีใช้ในการเกษตรกรรม เพือนําไป

ชําระหนี  นอกจากนี กฎหมายดงักลา่วยงัคุ้มครองสิทธิของชาวนาในการขายทีดินหรือทรัพย์สินส่วนตวั

ตามทีต้องการได้ และในปีเดียวกนัได้ออกกฎหมายเช่านาอีกฉบับ แต่หลงัจากนันอีกสองปี คือในเดือน

เมษายน ค.ศ. 1965 สภาปฏิวตัิได้ออกกฎหมายยกเลิกการเช่านา โดยสภาปฏิวตัิต้องการทีจะก่อตัง

ระบบการถือครองทีดินเพือการเกษตรกรรมทีเป็นธรรม เพือให้กิจการด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา 

เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร สามารถทําการกสิกรรมได้โดยเสรี ให้ชาวนามีเสรีภาพทีจะทําไร่ในทีดิน

ตามทีทางการต้องการ และได้รับการจดัสรรทีดินทํากินตามกฎหมายปฏิรูปทีดิน มีการจัดตงัคณะกรรม

ทีดินเพือการเกษตร เพือดแูลการใช้ทีดินเพือการเกษตรให้ถูกต้อง และมีความพยายามทีจะพัฒนาการ

เกษตรแบบพืนบ้าน ให้เป็นการเกษตรทีใช้เครืองจกัรกล โดยรัฐบาล หวงัให้เกษตรกรสามารถเพิมผลผลิต

ได้มากขึน และคาดหวังว่าเกษตรกรจะรับเอาวิธีการผลิตแบบใหม่ๆ ทีทันสมัยมาใช้ ซึงจะเป็นการ

สนบัสนนุเป้าหมายสงัคมนิยมของผู้นํา เพราะในช่วงนนัได้เริมให้มีกิจการสหกรณ์ และสถาบนัสงัคมอืนๆ 

เข้ามาแทนทีวิธีการจดัระเบียบทางสงัคมและเศรษฐกิจแบบดงัเดิม แต่ปรากฏว่าเกษตรกรไม่ตอบสนอง

ตามทีรัฐบาลต้องการ ทังนีเพราะนโยบายการซือและการวดัคณุภาพการผลิตล้มเหลว กลไกรัฐทีทํา

หน้าทีในการรับซือไม่มีประสบการณ์ในการวัดและซือข้าว ทําให้เกษตรกรรู้สึกว่าการซือและการวัด

คณุภาพข้าวทีตนนํามาขายไมไ่ด้ประโยชน์เท่าทีควร นอกจากนีรัฐพยายามควบคมุราคาข้าวให้ตํา ทําให้

เกษตรกรบางกลุม่หนัไปปลกูพืชอย่างอืนทีให้กําไรมากกว่า ขณะเดียวกันก็ถูกควบคมุโดยรัฐบาลน้อย

กวา่ เหตตุา่งๆ เหลา่นีเป็นสาเหตทีุทําให้นโยบายของรัฐบาลในการซือข้าวล้มเหลว รัฐบาลได้แก้ปัญหา

โดยได้เพิมราคาข้าวเปลือกให้สงูขนึกวา่ราคาในปีก่อนๆ อีกร้อยละ 501 

                                                   
1
 จมุพล หนิมพานิช. (2532). เล่มเดิม. หน้า 449. 
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ดงันนั จึงสรุปได้วา่ ระยะเวลาตงัแต ่ค.ศ. 1962-1974 การพฒันาเศรษฐกิจพมา่ตามแนวทางวิถี

พมา่สูล่ทัธิสงัคมนิยมของรัฐบาลสภาปฏิวตัิ ปรากฏว่าเศรษฐกิจของพม่าเสือมถอยลง การเติบโตทาง

เศรษฐกิจช้าลงและมีปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขนึมากมาย แม้ความคาดหวงัและความเชือของผู้ นําพม่า

ตอ่แนวทางสงัคมนิยมจะยงัคงอยู่ก็ตาม 

จากการประชมุพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่าหรือพรรคลานซิน ใน ค.ศ. 1972 ได้กําหนดให้มี

การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศขนึ แผนพฒันาเศรษฐกิจดงักลา่วเป็นแผนระยะ 20 ปี 

โดยมีระยะเวลาดําเนินการจาก ค.ศ. 1974-1975 จนถึง ค.ศ. 1993-1994 เป้าหมายหลกัของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจระยะยาว ในเวลา 20 ปี เพือให้โครงสร้างพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองแบบ

สงัคมนิยมมีความมันคงภายใน ค.ศ. 1993-1994 ซึงเป็นปีสุดท้ายของแผนดังกล่าว เป้าหมายของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจระยะยาวตามรูปแบบของระบบสงัคมนิยมนนักําหนดให้มีการจําแนกภาคเศรษฐกิจ

ออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ภาครัฐ ภาคสหกรณ์ และภาคเอกชน 

ระยะเวลาประมาณ 9 ปี ตงัแตค่ณะทหารยึดอํานาจ เมือ ค.ศ. 1962 แม้รัฐบาลจะประกาศการ

ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม แตไ่มไ่ด้จดัระบบเศรษฐกิจโดยวางแผนไว้ทีส่วนกลางทีระบบ

เศรษฐกิจสงัคมนิยมกระทํากนัอยู่ สภาปฏิวตัิ จึงเพียงแตต่งัคณะกรรมการทางด้านเศรษฐกิจขึนมาเพือ

ช่วยในการดําเนินการวางแผนเศรษฐกิจ 

การวางแผนเศรษฐกิจมีขนึใน ค.ศ. 1971 พรรคลานซินได้ตกลงวางแผนเศรษฐกิจระยะยาว 20 

ปี โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา 5 ช่วงๆ ละ 4  ปี ซึงตามกําหนดจะสินสุดแผนใน ค.ศ. 1991 โดย

ตงัเป้าหมายว่าในระยะนัน ประเทศพม่าจะกลายเป็นประเทศสงัคมนิยมทีได้รับการพัฒนาทางด้าน

อตุสาหกรรม 

หลงัจากแผนเศรษฐกิจช่วงที 1 ผา่นไป พบวา่ไมป่ระสบความสําเร็จ ได้มีการดําเนินการตามแผน

ฉบบัที 2  (ค.ศ. 1974-1977) แผนฉบบันีมีการปรับปรุงขยายความเพิมขึน ปรากฏว่าในปีแรกอัตราการ

เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทังนีเนืองมาจากนําท่วมทําให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความ

เสียหาย แตใ่นปีทีสองของแผน คือ ช่วงระหวา่ง ค.ศ.1975-1976 ปรากฏว่าอตัราการเจริญดงักล่าวดีขึน 

ทงันี จากผลของการปรับปรุงการดําเนินการทางการเกษตรในช่วงกลาง ค.ศ.1976-1977  ผลผลิตทาง

อตุสาหกรรมเพิมขนึจะมีแตพ่วกอตุสาหกรรมป่าไม้และเหมืองแร่เท่านันทียังเหมือนเดิม ในช่วงปีทีสาม
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ปรากฏวา่อตัราการเจริญเติบโตสงูขนึร้อยละ 5.9 ตํากวา่เป้าทีตงัไว้เลก็น้อย ในปีทีสี ซึงเป็นปีสดุท้ายของ

แผนปรากฏวา่ อตัราการเจริญเติบโตสงูขนึใกล้เคียงกบัเป้าทีตงัไว้มาก กล่าวคือ ได้ตงัเป้าไว้ร้อยละ 6.6 

ปรากฏวา่สามารถดําเนินการทําให้อตัราการเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละ 6.4 แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ

ของแผนที 2 นี ได้มีการปรับแผนยอมรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศ ผลทีได้รับจึง

คอ่นข้างจะสําเร็จพอสมควร 

แผนพฒันาฉบบัที 3 ค.ศ. 1978-1982 รัฐบาลได้ตงัเป้าการเจริญเติบโตสําหรับแผนนีคอ่นข้างสงู

ทงันีต้องการให้แผน 20 ปีบรรลผุล และในตอนทีมีการนําแผนนีไปปฏิบตัิ รัฐบาลอยากให้มีการเพิม GDP 

เป็นร้อยละ 6.6 ตอ่ปี โดยรัฐบาลหวงัวา่อตุสาหกรรมประเภทเหมืองแร่จะมีสดัสว่นการเพิมมากกวา่อย่าง

อืน คือสงูกวา่พวกการลงทนุและการสง่ออก ซึงตามแผนนีได้ตงัความหวงัไว้วา่ จะต้องมีการปรับปรุงการ

สง่ออก การลงทนุ และการปรับปรุงด้านกําลงัคนและการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทนุตามแนวทางของ

พรรค ขณะเดียวกนัก็หวงัจะให้ผู้วา่งงานมีงานทํามากขนึ ความสําเร็จของแผนนีสว่นหนึงขนึอยู่กับความ

ช่วยเหลือด้านการเงินจากตา่งประเทศ 

แผนพัฒนาฉบับที 4  ค.ศ. 1980-1985 แผนนีเป็นแผนห้าปี โดยได้รวมเอาช่วงของการ

ดําเนินการของแผน 4 ปี ฉบับที  3 ทีเหลืออีก 2 ปี รวมกับอีก 3 ปีของแผนฉบับที 4 ผลของการพัฒนา

ในช่วงนีกลบัมีปัญหาอีก ทงันีเนืองมาจากการกู้ เงินจากต่างประเทศทีเอามาใช้ในระยะของแผนพัฒนา

ก่อนๆ และเกิดปัญหาเงินเฟ้อ สินค้าออกของพมา่ขายได้น้อยลง เช่น ข้าว ไม้สกั และแร่ธาต ุโดยเฉพาะ

ข้าวนนัผลิตได้น้อยจนแทบจะไมพ่อกบัปริมาณการบริโภคทีเพิมขนึในประเทศ 

รัฐบาลทหาร พยายามจะพฒันาประเทศให้ทนัสมยั แต่พม่าก็เหมือนกับประเทศทีกําลงัพัฒนา

ทงัหลาย คือมีปัญหามากมายทงั ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง การทีพม่าเลือกเดินทางไป

ตามแนวทางสงัคมนิยมแบบพมา่นนั จะเห็นได้จากผลของการพฒันา 

จากการพิจารณาการพฒันาทางเศรษฐกิจของพมา่ในระยะเวลา 20 ปี จะเห็นว่าเศรษฐกิจของ

พมา่จะมีปัญหามาก ความเป็นสงัคมนิยมของพมา่ ทําให้เศรษฐกิจของพมา่หยดุชะงกั ทีเห็นได้ชดัเจนคอื 

การสง่สินค้าออกจะตกตํามาก โดยเฉพาะข้าว พมา่เปลียนสภาพจากประเทศทีผลิตข้าวมากทีสดุในโลก 

เป็นเพียงระดับพอกินภายในประเทศ และกลายเป็นประเทศทีติดอันดับยากจนทีสุดขององค์การ

สหประชาชาติ มีรายได้ตอ่หวัตอ่ปีตําเพียง 200 เหรียญ ด้านการค้าและอตุสาหกรรมรมไม่มีการพัฒนา
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เท่าทีควร การทีนายพลเนวินดําเนินนโยบายเป็นกลางแบบโดดเดียว ทําให้ขาดความช่วยเหลือจาก

ตา่งประเทศ การใช้นโยบายชาตินิยมยึดกิจการค้าและอตุสาหกรรมตา่งๆ ของต่างชาติ ตลอดจนกิจการ

เอกชนทังหลายให้เป็นของรัฐ ทําให้ชาวต่างชาติทีมีความรู้ ความสามารถในการประกอบการค้าและ

ธรุกิจ ต้องออกจากประเทศไป ผู้ทีเข้ามาดําเนินการต่อมาก็ขาดความรู้ความชํานาญ สงัคมพม่าจึงต้อง

เริมต้นใหม่จากเกือบเป็นศูนย์ การดํารงชีวิตของประชาชนอดอยากยากแค้น เนืองมาจากสภาพ

เศรษฐกิจตกตํา  เงินจ๊าตของพมา่นนั อตัราแลกเปลียนกบัเงินตราตา่งประเทศตามอตัราราชการต่างกับ

ราคาในตลาดมืดอย่างมาก 

ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของพมา่นนั เห็นได้ตงัแตช่่วง 10 ปีแรกของการขึนครองอํานาจของ

ผู้นํา ทีนําเอานโยบายสงัคมนิยมมาใช้ในกิจการด้านเศรษฐกิจของประเทศ การยึดทรัพย์ธรุกิจการค้าและ

การธนาคารมาเป็นของรัฐ ไม่ได้ช่วยแก้ไขภาวะทางเศรษฐกิจให้ดีขึนได้ ประการหนึง เนืองมาจากการ

ขาดการจดัการทีดี   ขาดระบบการกําหนดราคาสินค้าทีเหมาะสม และในส่วนของผู้ ใช้แรงงานยังขาด

แรงจงูใจในการทํางานอีกด้วย 

การนํานโยบายสงัคมนิยมมาใช้ เป็นการเปลียนรูปและโครงสร้างของเศรษฐกิจใหมท่งัหมด การ

ลงทนุของรัฐบาลทางด้านอตุสาหกรรมก่อนหน้านนัมีอยู่ร้อยละ 3.6 และเพิมขนึถึงร้อยละ 3.7 ในช่วง 10 

ปีหลงัจากนนั แตแ่ม้จะเพิมขนึอย่างมากมายขนาดนนั ผลิตผลทางอตุสาหกรรมตอ่ปีก็มีเพียงร้อยละ 3.4  

มลูคา่ของผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเพิมขึนเพียงร้อยละ 4.6 ในราคาคงที ปรากฏว่าโรงงานอตุสาหกรรม

ในช่วง 10 ปีหลงัเพิมมากขนึ ผลิตภณัฑ์ด้านอาหารเพิมผลผลิตถึงร้อยละ 60 ลกัษณะเช่นนี ทําให้การสงั

สินค้าเข้าประเทศชะงกัลง และลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นมลูเหตใุห้การค้าตลาดมืด และสินค้าชายแดน

เพิมขนึทดแทน 

สภาพเศรษฐกิจเช่นนีทําให้พมา่จนลง อตัรารายได้ตอ่หวัลดลง ในบางช่วงเป็นการบอกถึงสภาพ

ฐานะของประชาชนได้เป็นอย่างดี ใน ค.ศ. 1961 รายได้ตอ่หวัของประชากรมีอยู่ 69 เหรียญสหรัฐ พอถึง 

ค.ศ. 1965 ก็เพิมเป็น 77 เหรียญสหรัฐ แตต่อ่มาอีก 2 ปี คือใน ค.ศ. 1967 ก็ลดลงไปอีกเป็นเหลือเพียง 
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66 เหรียญสหรัฐ จนถึง ค.ศ. 1969 จึงขนึมาเป็น 77 เหรียญสหรัฐ และปัจจุบันพม่ามีรายได้ต่อหัวเพียง 

190 เหรียญสหรัฐ ซึงเป็นรายได้ตอ่หวัทีจดัวา่อยู่ในระดบัตํามาก1 

พม่าได้เลือกแนวทางสังคมนิยมแบบพม่ามาเป็นเวลากว่า 20 ปี แต่ปรากฏว่าการพัฒนา

อุตสาหกรรมและพานิชยกรรมไม่เจริญเท่าทีควร การใช้ระบบสังคมนิยมแบบพม่า ไม่ได้มีการ

เปลียนแปลงโครงสร้างของสงัคมให้จริงจงัอย่างประเทศสงัคมนิยมทัวไป หรือแบบประเทศคอมมิวนิสต์ 

การสร้างสงัคมใหมเ่ป็นไปอย่างลา่ช้า และเบียงเบนมาก จะเห็นได้วา่มุง่เน้นทีระบบเศรษฐกิจเป็นสําคญั 

ถึงอย่างนนั การดําเนินการทางเศรษฐกิจก็มีการปรับปรุงตา่งไปจากประเทศสงัคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์

อย่างสหภาพโซเวียต 

ทางด้านเศรษฐกิจทีได้ดําเนินการมานนั แม้ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายยึดกิจการด้านต่างๆ มา

ดําเนินการเองโดยรัฐ ก็เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก เพราะผู้ประกอบการของบริษัท ร้านค้า และโรงงาน

อตุสาหกรรมเหลา่นนั สว่นมากเป็นคนตา่งด้าว เมือรัฐเข้าไปยึดกิจการมาเป็นของรัฐแล้ว บุคคลเหล่านี

ตา่งก็พากนัอพยพออกนอกประเทศ รัฐบาลขาดคนทีมีความรู้ความชํานาญในด้านการค้า ด้านบริหาร

โรงงานอตุสาหกรรม การขาดแคลนบคุลากรทีมีความรู้ทางพานิชยกรรมและอตุสาหกรรมทีจะมาทํางาน

ทดแทนคนต่างชาติทีอพยพออกไป ทําให้รัฐบาลต้องหันมาหาบุคลากรทหาร ส่งไปทํางานในบริษัท

การค้าและรัฐวิสาหกิจ นายทหารเหล่านีอาจมีความรู้ความสามารถทางทหารอย่างดี แต่ไม่มีความรู้

ความสามารถในการบริหารบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่สามารถทําให้กิจการค้าของรัฐ

เจริญก้าวหน้าได้ 

นอกจากขาดแคลนกําลงัคนทีมีความรู้ความชํานาญงานแล้ว ประเทศพม่าเองก็เป็นประเทศ

เลก็ๆ ทีมีทรัพยากรมาใช้ไม่เพียงพอ ยิงภายหลงัการปฏิวตัิ พม่าปรารถนาทีจะยืนอยู่บนขาของตนเอง

โดยไม่พึงพาอาศยัชาติอืนๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากประเทศค่ายตะวนัตก ซึงใช้ระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ เมือพม่าคิดจะยืนอยู่บนขาตนเอง แต่ขาด

แคลนทรัพยากรสําคญัๆ เป็นจํานวนมากเช่นนี การพัฒนาอตุสาหกรรมและพานิชยกรรมจึงเป็นไปได้

ยากมาก 

                                                   
1
 เกียรติชยั พงษ์พาณิชย์. (2536). พม่าผ่าเมือง. หน้า 116-117. 
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จากผลทีเกิดจากการพฒันาทีล้มเหลว ของระบบสงัคมนิยมแบบพมา่นีเองได้ก่อให้เกิดความไม่

พอใจรัฐบาลทหารทีปกครองอยู่ ความไม่พอใจเริมส่งผลสําคญัทางการเมืองตงัแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 

1987 หลงัจากทีรัฐบาลรับมือกบัการล้มของระบบเศรษฐกิจด้วยการยกเลิกธนบตัรอย่างไมมี่การวางแผน 

ทําให้ประมาณร้อยละ 80 ของธนบัตรทีหมนุเวียนในท้องตลาดถูกขจัดออกไป ในเดือน มีนาคม ค.ศ.

1988 การวิวาทกนัของนกัศกึษาทีร้านนําชาเลก็ๆ ในเมืองย่างกุ้งได้จุดประกายให้เกิดการประท้วงอย่าง

ตอ่เนือง และถกูทหารปราบปรามอย่างรุนแรงจนมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจํานวนมาก เหตกุารณ์รุนแรงทีสดุ

เกิดขนึเมือวนัที 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988  ประชาชนและนกัศกึษาตา่งรวมตวักนัประท้วงรัฐบาลจนเกิดการ

ปราบปรามอย่างนองเลือดทีเรียกวา่ การจลาจล 8888 (8888 uprising)  นักศึกษาและประชาชนถูกฆ่า

ตายจํานวนมาก ทําให้นายพลเนวินต้องลาออกจากประธานพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า เป็นผลให้ 

ต้องตงัหมอ่งเอขนึมาแทนแตก่็ไมส่ามารถรักษาสถานการณ์ไว้ได้ ทําให้เกิดการรัฐประหารของนายพลซอ

หมอ่ง เหตกุารณ์จึงสงบลง อย่างไรก็ตามทหารก็ยงัคงครองอํานาจอยู่ตอ่มาจนปัจจบุนั โดยนายพลเนวิน 

ยังคงกุมอํานาจอยู่เบืองหลงั เป็นอนัสินสุดพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า โดยเปลียนเป็น สภาฟืนฟู

ระเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration Council, SLORC) เพือต้องการได้รับ

การสนบัสนนุจากประชาชน แตโ่ดยเนือแท้แล้วกองทพัก็ยงัคงครองอํานาจในการปกครองประเทศมาโดย

ตลอด 
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TOWARDS SOCIALISM IN OUR OWN BURMESE WAY 
 

(Translated from the Burmese) 
 

 
 

Our Belief 
 
 
1. THE REVOLUTIONARY COUNCIL OF THE UNION OF BURMA 
 
does not believe that man will be set free from social evils as long as pernicious economic 
systems exist in which man exploits man and lives on the fat of such appropriation. The 
Council believes it to be possible only when exploitation of man by man is brought to an 
end and a socialist economy based on justice is established; only then can all people, 
irrespective of race or religion, be emancipated from all social evils and set free from 
anxieties over food, clothing and shelter, and from inability to resist evil, for an empty 
stomach is not conducive to wholesome morality, as the Burmese saying goes; only then can 
an affluent stage of social development be reached and all people be happy and healthy in 
mind and body. 
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Thus affirmed in this belief the Revolutionary Council is resolved to march unswervingly 
and arm-in-arm with the people of the Union of Burma towards the goal of socialism. 
 
 
Fundamentals of our Policy 
 
2. In setting forth their programmes as well as in their execution the Revolutionary Council 
will study and appraise the concrete realities and also the natural conditions peculiar to 
Burma objectively. On the basis of the actual findings derived from such study and appraisal 
it will develop its own ways and means to progress. 
 
3. In its activities the Revolutionary Council will strive for self-improvement by way of self-
criticism. Having learnt from contemporary history the evils of deviation towards right or 
left the Council will with vigilance avoid any such deviation. 
 
4. In whatever situations and difficulties the Revolutionary Council may find itself it will 
strive for advancement in accordance with the times, conditions, environment and the ever 
changing circumstances, keeping at heart the basic interests of the nation. 
 
5. The Revolutionary Council will diligently seek all ways and means whereby it can 
formulate and carry out such programmes as are of real and practical value for the well-
being of the nation. In doing so it will critically observe, study and avail itself of the 
opportunities provided by progressive ideas, theories and experiences at home, or abroad 
without discrimination between one country of origin and another. 
 
 
Socialist Economy 
 
6. The fundamental concept of socialist economy is the participation of all for the general 
well-being in works of common ownership, and planning towards sufficiency and 
contentment of all, sharing the benefits derived therefrom. Socialist economy aims at the 
establishment of a new society for all, economically secure and morally better, to live in 
peace and prosperity. 
 
7. Socialist economy therefore opposes any pernicious economic system in which man 
exploits man, and self-interest and self-seeking are the motivating forces. 
 
8. Socialist economy does not serve the narrow self-interest of a group, an organization, a 
class, or a party, but plans its economy with the sole aim of giving maximum satisfaction to 
material, spiritual and cultural needs of the whole nation. 
 
9. Socialist economy is the planned, proportional development of all the national productive 
forces. 
 
"Productive forces" is the collective term for natural resources, raw materials, instruments of 
production, accumulated capital, peasants, workers, intelligentsia, technicians, know-hows 
and experiences, skills, etc. 
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Socialist economy proportionally plans, on the basis of the population and productive 
forces, for sufficiency and abundance of consumer goods. While improving the standard of 
living and increasing the purchasing power of the nation it also expands production. 
Socialist economy thus solves the problem of unemployment and ensures security of a 
means of livelihood for every individual. 
 
10. In order to carry out socialist plans such vital means of production as agricultural and 
industrial production, distribution, transportation, communications, All external trade, etc., 
will have to be nationalized. All  such national means of production will have to be owned  
by the State or co-operative societies or collective unions. Amongst such ownerships State 
ownership forms the  main basis of socialist economy. State ownership means  ownership 
by the whole nation itself, whereas ownership  by co-operatives or collectives means group-
ownership by  respective concerns. But as all forms of ownership  will have to operate 
within the framework of socialist  national planning they are interdependent. 
 
11. In building up an economy according to socialist plans every able individual will have to 
work according to his ability. The material and cultural values that accrue will he distributed 
in accordance with the quantity and quality of labour expended by each individual in social 
production. 
 
12. In socialist society equalitarianism is impossible. Men are not equal physically and 
intellectually in the respective quantity and quality of service they render to society, and 
differences are therefore bound to exist. But at the same time social justice demands that the 
gaps between incomes are reasonable, and correct measures will be taken to narrow these 
gaps as much as possible. 
 
13. A socialist democratic state will be constituted to build up a successful socialist 
economy. A socialist democratic state is based on and safeguards its own socialist economy. 
The vanguard and custodian of a socialist democratic state are primarily peasants and 
workers, but the middle strata and those who will work with integrity and loyalty for the 
general weal will also participate. 
 
14. Parliamentary democracy called “The People’s Rule” came into existence in history 
with the British, American and French Revolutions against feudalism. It happens to be the 
best in comparison with all its preceding systems. 
 
But in some countries the parliament has been so abused as to have become only the means 
by which the opportunists and propertied people deceive the simple masses. 
 
In the Union of Burma also, parliamentary democracy has been tried and tested in 
furtherence of the aims of socialist development. But Burma’s  “parliamentary democracy” 
has not only failed to serve our socialist development but also, due to its very 
inconsistencies, defects, weaknesses and loopholes, its abuses and the absence of a mature 
public opinion, lost sight of and deviated from the socialist aims, until at last indications of 
its heading imperceptibly towards just the reverse have become apparent. 
 
The nation's socialist aims cannot be achieved with any assurance by means of the form of 
parliamentary democracy that we have so far experienced. 
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The Revolutionary Council therefore firmly believes that it must develop, in conformity 
with existing conditions and environment and ever changing circumstances, only such a 
form of democracy as will promote. and safeguard the socialist development. 
 
These then are the fundamentals of socialist economy. 
 
 
 
PROGRAMME FOR TRANSITION TO SOCIALISM 
 
 
Reorientation of views 
 
15. In marching towards socialist economy it is imperative that we first reorientate all 
erroneous views of our people. 
 
Fraudulent practices, profit motive, easy living, parasitism, shirking and selfishness must be 
eradicated. 
 
16. We must so educate the people that to earn one’s living by. One’s own labour and to see 
dignity in one’s own work comes into vogue. We must educate, lead by example and guide 
the people away from the base notion that it is beneath one’s dignity to work by the sweat of 
one’s brow. 
 
17. Attempts must be made by various correct methods to do away with bogus acts of 
charity and social work for vainglorious show, bogus piety and hypocritical religiosity, etc., 
as well as to foster and applaud bona fide belief and practice of personal morals as taught by 
eithics (sic) and traditions of every religion and culture. We will resort to education, 
literature, fine arts, theatre and cinema, etc., to bring into vogue the concept that to serve 
others’ interests is to serve one's own. 
 
 
Administrative machinery 
 
18. In our road to socialism the existing bureaucratic administration is a big stumbling 
block. To achieve our socialist aims with this effete machinery is impossible. Steps will 
have to be taken to remove this bureaucratic machinery and lay firm foundations for a 
socialist democratic one.  
 
 
Defence Services 
 
19. The existing Defence Services will also be developed to become national armed forces 
which will defend our socialist economy. 
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Economy 
 
20. The Union of Burma is an economically backward agricultural country. The national 
productive forces need to be continually developed to build up socialist economy. That is 
why various productions that would be compatible with existing conditions and time will 
have to be planned and developed. While modernizing the agricultural production which 
forms the main basis of the national economy such industries as would be commensurate 
with the natural resources and capabilities of the country will also be developed. In doing so 
national private enterprises which contribute to national productive forces will be allowed 
with fair and reasonable restrictions. 
 
21. On the full realization of socialist economy the socialist government, far from neglecting 
the owners of national private enterprises which have been steadfastly contributing to the 
general well-being of the people, will even enable them to occupy a worthy place in the new 
society in the course of further national development. 
 
 
The question of nationalities 
 
22. As the Union of Burma is a country where many indigenous racial groups reside, it is 
only when the solidarity of all the indigenous racial groups has been established that 
socialist economy which can guarantee the welfare of every racial group can be achieved. In 
striving towards fraternity and unity of all the races of the Union we will be guided by what 
General Aung San, our national leader, said at the A.F.P.F.L. conference held at the middle 
terrace of the Shwedagon Pagoda on January 20, 1946: 
 
"A nation is a collective term applied to a people, irrespective of their ethnic origin, living in 
close contact with one another and having common interests and sharing joys and sorrows 
together for such historic periods as to have acquired a sense of oneness. Though race, 
religion and language are important factors it is only their traditional desire and will to live 
in unity through weal and woe that binds a people together and makes them a nation and 
their spirit a patriotism." 
 
We, the peoples of the Union of Burma, shall nurture and hug a new patriotism as inspired 
by the words of General Aung San. 
 
 
Social Service 
 
23. Education. -- The Revolutionary Council believes that the existing educational system 
unequated with livelihood will have to be transformed. An educational system equated with 
livelihood will be brought about. Science will be given precedence in education.  
 
Our educational target is to bring basic education within the reach of all. As regards higher 
education only those who have promise and enough potentialities and industriousness to 
benefit from it will be permitted. 
 
24. Health and Culture. -- Other social services such as Health, Culture, etc., shall flourish 
in direct proportion to the tides of socialist success like the lotus and the water’s height 
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Organizational march 
 
25. In marching towards the goal of socialism the Revolutionary Council will base its 
organization primarily on the strength of peasants and other working masses who form the 
great majority of the nation. It will march also hand-in-hand with those who will work with 
integrity and loyalty for national interest and well-being of the people. 
 
26. The Revolutionary Council will therefore carry out such mass and class organizations as 
are suitable for the transitional period, and also build up a suitable form of political 
organization. 
 
27. When political organizational work is carried out socialist democratic education and 
democratic training will be given to the people so as to ensure their conscious participation. 
(The Revolutionary Council believes and hopes that there will come about democratic 
competitions which will promote socialist development within the framework of socialism.) 
The aforesaid are in outline the belief, policy and programme of the Revolutionary Council 
of the Union of Burma. 
 
 
Responsibility of the people 
 
28. The Revolutionary Council has faith in the people, and in their creative force. 
 
The Revolutionary Council believes that the people will, with an active awareness of their 
duties and responsibilities, play their part in full in this national revolutionary progressive 
movement and programme under the leadership of the Revolutionary Council. 
 
The Revolutionary Council reaffirms and declares again that it will go foward (sic) hand-in-
hand with the people to reach the goal of socialism. 
 
 
                                                                             THE REVOLUTIONARY COUNCIL  OF  
THE UNION OF BURMA. 
 
 
Rangoon, April 28, 1962. 
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This is a statement of the Philosophy of the Burma Socialist Programme Party as approved and 
adopted by the Revolutionary Council of the Union of Burma at its twenty-second meeting. The 
System of Correlation of Man and His Environment forms the guide to the Burma Socialist 
Programme Party which considers that the citizens of the Union of Burma should know and 
appreciate it. In compliance with a resolution of the Central Organising Committee of the Party, 
therefore, the Secretary publishes it herewith. 
 
 
 
 

THE SYSTEM OF CORRELATION OF MAN AND HIS 
ENVIRONMENT 

 
(Translated from the original statement in Burmese) 

 
 
1. We, the citizens of the Union of Burma, strive to build, by the Burmese Way to 
Socialism, a new socialist society of affluence where justice shall prevail. 
 
We base our programmes, in our endeavours, on a philosophy which we have framed from a 
close study of the nature of man and of his society. 
 
We go to our tasks in the deep awareness that in building a socialist society of affluence 
where justice shall prevail a close study of the nature of man and of his society is a pre-
requisite; that our philosophy and programmes should seek to extinguish the bad and 
cultivate the good traits in man's moral character; that only thus can we achieve our goals. 
 
What then is our philosophy framed from a close study of the nature of man and of the society in 
which he lives? 
 
2. Our philosophy* is our world-outlook. It forms particularly the ideology of our Party, our 
view and appreciation of the society which is human and worldly. 
 
Our Party's world-outlook, derived from a close study of man and the society he lives in, is as 
follows: 
 
___________________________________ 
 
* [highlighting in official English version – DA] 
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I. THE THREE WORLDS 
 
3. When we look at nature we see three worlds, viz., the material, the animal and the 
phenomenal worlds. 
 
The material world consists of the whole of our material environment. In other words it constitutes 
the entire Okasaloka: the four principal elements of existence evincing apparently converse 
characteristics which on deeper anal/sis are the same-abstract Earth whose characteristics are to 
harden and to soften, abstract Water whose characteristics are to flow and to paste, abstract Air 
whose characteristics are to expand and to contract, and< abstract Heat whose characteristics are 
to heat and to cool; and the tangibles that we see or feel such as the forests and the mountains, the 
seas and the skies, the planets, the stars and space.*  
 
The animal world consists of all living and sentient beings like mammal, bird, reptile and fish. In 
other words it means the entire Sattaloka  
 
The phenomenal world consists of the entire process of nature manifested in the space-time 
continuum of events of mind and matter, interacting in infinite patterns -- matter interacting with  
matter, mind with mind and matter with mind. In other words it means the entire Sankharaloka, 
embracing both the Okasaloka and the Sattaloka 
 
______________________________________________ 
 
* The vegetable kingdom has life but no consciousness, and is therefore categorised under the 
material world. 
 
 
II. MAN AND HIS SOCIETY 
 
4. In the world of phenomena which also embraces the other two worlds, it is the animal world which 
is the most important of all the most useful of all and the most determinant of all. 
 
Again in this animal world the human society of which we ourselves form a part is the most 
important of all, the most useful of all, the most determinant of all and the noblest of all, for 
amongst all the living and sentient beings it is only man who has the highest intellect and the 
highest capability to use it. 
 
Therefore, in studying the history of society as well as in solving its problems we should proceed 
from the premise of man. The following are the principal features of our observations and 
conclusions. 
 
We conclude from our study of man that: 
 
(a) he is concerned with all the three worlds, of which he is an image; 
 
-  in him combine the material body with life, mind and matter in their correlation, and the ceaseless process of 
mutation; 
 
-  he belongs just as much to the material as to the animal and phenomenal worlds so that the study of man is 
the study of the three worlds of nature. 
 
We conclude from our study of man also that: 
 
(b) the flux of his mind depends on his aggregate of matter; his mind cannot exist without this aggregate of 
matter on which it must continually depend; 
 
-  while the mind, dependent as it is on matter, is not a material principle, having no stuff or substance, is 
nevertheless a living reality; mind is the state of consciousness as a whole; 
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-  mind which is sentient and matter which is not are two different principles of nature and they meet in man in a 
continuing state of flux. 
 
We conclude from our study of man also that: 
 
(c) while man's mind is dependent on his aggregate of matter, it leads all his bodily, verbal and mental 
actions in his social life; 
 
-  while consciousness arises from contact of sense-objects with sense-organs, yet without the aid of the mental 
factor of advertence or attention, consciousness can neither take place nor be full; 
 
-  therefore it must be remembered that matter is not the sole source of the states of consciousness which arise 
from and depend on causal action of matter on the one hand and of mind and mental factors on the other in 
correlation. 
 
We conclude from our study of man that: 
 
(d) matter and mind in man are inseparably linked on the ever-turning wheel of change; 
 
-  everything that exists in nature is in a state of ceaseless change and man who is the aggregate of elements 
of nature is also in a state of ceaseless change and motion. 
 
-  Here we must clearly see the difference between the change that takes place in inanimate matter and 
that in man, the living being. 
 
-  The constant change in inanimate matter is caused by its own inherent mutability, the contending principles in 
itself such as of heat and cold and environment. Change in matter comes from the ceaseless struggle of the 
contradictory principles and also from their reciprocal actions, all inherent in matter itself. 
 
-  Man, on the other hand, in whom matter and mind exist as correlates, changes in both his elements, viz., the 
material body and the mental body. 
 
-  Even as mind changes with the change in matter, so matter changes with the change in mind. 
 
-  Change in matter sometimes precedes that in mind; change in mind sometimes" precedes that in matter. 
 
-  Changes in mind and in matter are interdependent and reciprocal. 
 
-  Whenever a material force is dominant it is matter which causes the given change; whenever a mental force 
is dominant, it is mind which causes the given change. 
 
-  In man, matter and mind change in correlation by way of reciprocity. 
 
-  In the process of change in man, however, mental flux far outstrips the material. The flight and flux of mind 
are faster than light which travels at 186,000 miles per second. 
 
-  Mind is a process of complex motion, and it is volitional. 
 
-  While it is generally true that mind cannot move nor create beyond the allowances and limitations of material 
energy, yet clearly it is the human intellect which discovers and harnesses the physical forces of the 
material world. 
 
Such, in the main, are the differences between material world and the human society. 
 
We observe from our study of the processes of the phenomena of matter and of mind that: 
 
(e) the process develops through insignificant and imperceptible degrees into significant and striking 
strides; 
 
-  various conditions, happening by gradual steps in time and space, arrive at a stage when they combine, and 
interact by way of reciprocity, giving rise to new sets of qualities, new forms of substances, new orders of 
vitality, new arrangements of conditions, new shapes of subjects, new moulds of bodies, new formations and 
such; this way all processes operate, towards birth and growth, or towards decay and death - they come to 
pass, they change, and change further; 
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-  the cause of all formations and all dissolutions is not one but many; observe for instance the journey of man 
from the womb to his tomb. 
 
We observe from our study of man that: 
 
(f) he is an egocentric animal; 
 
-  man's secondary feature is that he is also an altruistic social animal; 
 
-  he instinctively seeks freedom in which to live and act; 
 
-  human society is but an institution of human beings organized by them under their codes of law and 
behaviour; 
 
-  man in his fundamental nature, either as an individual or a group, as a race or a nation, aspires, in this human 
society, for the fulfilment of both his material and spiritual needs; we must recognize this as fundamental to the 
nature of man; 
 
-  man serves social interests in order to serve his own; in so serving, his instinctive spirit of freedom incites him 
to rise and shake off his fetters and clear his path of obstacles; 
 
-  in this way, thus, the egoism and the altruism in man, his designs and efforts to free himself from 
encumbrances and restraints, act as forces in correlation giving direction to the course of history of the human 
society. 
 
Thus we observe and conclude from our study of the nature of matter and that of man that the Law of 
Correlation is forever manifest between matter and matter, man's body and his mind, man and his 
environment. 
 
 
 
III. THE LAWS OF PROCESS OF THE HISTORY OF THE HUMAN SOCIETY 
 
The Development of the Life of the Human Society 
 
5. If we understand the character of man and the laws of his evolution we can understand the same of his 
society. Similarly if we can understand the character of man's society and the laws of its evolution we can 
understand the laws of the history of the human society. 
 
A man's life-span runs from the moment of man's conception to that of his death. 
 
The continual material and mental processes and their reciprocal actions which all take place throughout a 
man's life-span determine the fate of his life. 
 
Similarly the material life and the spiritual life of the human society and their reciprocal actions determine the 
course of the history of that society. 
 
What, then, constitutes the material life of the human society? 
 
And what constitutes the spiritual life of the human society? 
 
The term material life of the human society means the formation and development of material instruments 
and such materials as food, clothing, shelter and commodities essential for man's livelihood. 
 
The spiritual life of the human society is a collective term embracing such entire range of development as 
man's desires and aspirations, thoughts and ideas, arts and sciences, policies and plans (political, economic, 
educational, social), knowledge and experiences, philosophies and ideologies. 
 
The human society is therefore a unity of the material life and the spiritual life of man. 
 
Throughout the history of the human society the material life and the spiritual life of society have evolved in 
accordance with the natural law of reciprocal action. They both are thus evolving at present, and they both will 
thus evolve in the future. 
 
This is the law of the history of the human society. This is the law of dialectics (Paticccsamuppada) of history. 
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The System of Correlation of the Material Life and the Spiritual Life of the Human Society 
 
6. In what pattern and in what way, then, do the material life and the spiritual life of the human society interact? 
 
We observe from our study of the system of correlation of the material life and the spiritual life of the 
human society that: 
 
(a) it is man's consciousness and mental factors depending on man's material body, which precede all his 
bodily, verbal and mental actions in his social life; 
 
-  man is one integrated whole into which interacting matter and mind and mental factors all coalesce; man of 
such a nature enters into relationships with others of his kind, and by his intellect and by his physical and 
mental energy creates and brings forth physical means and instruments of production out of his inanimate 
material environment; 
 
-  with the means of production thus procured man produces and consumes such materials as food, clothing, 
shelter, transport, and commodities, essential to his livelihood; 
 
-  this social production helps to bring forth man's such physical, intellectual and spiritual qualities and powers 
as thoughts and ideas, efforts, philosophies and knowledge, policies and plans, technology and crafts, arts and 
sciences, fine arts and literatures, systems and ideologies, cultures and institutions; in other words it is man 
himself who cultivates the growth of the spiritual life of the human society and nourishes it; 
 
-  the growth of the spiritual life of the human society thus cultivated and nourished by man, in turn, influences 
the growth of the material life of that society (the production of food, clothing, shelter and social and cultural 
needs of life); 
 
-  the history of the human society evolves in this way; 
 
-  it is therefore only man, the living being possessed of reason and intellect, who plays the determining 
role in causing the changes throughout the history of society; 
 
-  it is man's own creative imagination and efforts that lead and guide all human achievements; 
 
-  man is therefore the prime factor and mover In the development of history; 
 
-  In solving the problems of society we must adopt and go by the motto : MAN MATTERS MOST. 
 
Furthermore we observe from our study of the system of interaction of the material life and the spiritual 
life of the human society that: 
 
(b) all matter and mind, according to the Law of Impermanence, are in a constant state of change and motion, 
with the old ever decaying and dying and the new ever rising and growing, the whole state of flux ceaseless ad 
infinitum. 
 
-  in the same way the history of the human society is also in a constant state of change; all the material life and 
the spiritual life of that society are continuously and ceaselessly changing and moving; 
 
-  while the old social and political systems of the history of the human society are heading towards decay and 
death the new are in the process of birth and evolution; 
 
-  the Law of Constant Change is ever determining the history of the human society; 
 
-  the so-called "immutable" social systems and "just" economic systems which allow exploitation of man by 
.man (such as the slave system, the feudal system and the capitalist system) too cannot withstand the 
inexorable law of change; 
 
-  we who wish to promote the interests of the people should not, therefore, proceed from the premise of, nor 
should we rely on the social and political systems which can no longer serve society and which permit 
exploitation of man by man, nor on those classes and strata who are defending those systems; 
 
-  we must proceed from the premise of only such working people as the masses of peasants and industrial 
workers who have been serving the interests of society along the ages, and those intelligentsia and intellectuals 
who are serving the interests of society; on those people alone must we depend, to them alone must we be 
attached. 
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Furthermore: 
 
(c) In the study of the process of change in the material life and the spiritual life of the human society 
we must seriously study their system of correlation. 
 
In this study it is necessary to always bear in mind the fact that man is the prime mover in both the 
material life and the spiritual life of his society. 
 
Touching on the material life of that society, we wish to dwell mainly on the production and the means of 
production of materials necessary for human life. 
 
In order to live man needs food, clothing, shelter and consumer goods. 
 
To have these materials man must produce them. 
 
In order to produce these materials man must have the means and instruments of production, and of economic 
life, and of livelihood. 
 
Man must by his own imagination and efforts create these means and instruments of production. He must also 
have the know-how to use them. Only then can his society earn its livelihood. 
 
Man's creative imagination and efforts form the spiritual life, and the instruments of production created by this 
imagination and efforts, the material life. 
 
It is necessary to deal here with the productive forces and the relations of production. 
 
(i) Man's ideas and imagination, his experiences and know-how, his skills and techniques, which form the 
spiritual life, and (ii) all the means of production which form the material life, together are termed the 
productive forces of the human society. These productive forces form a basic factor in the development of that 
society. However, their development alone cannot fulfil the livelihood of the society. 
 
There must also exist production-relations which vitalise the development of the productive forces, because in 
the production of material goods man has to enter into mutual relationships. 
 
-  Man must enter into mutual relationships either by way of defined legal systems or by way of traditions and 
customs which are not so well-defined. 
 
-  Only within the bounds of such relations can the productive forces come to life, and the economic system of 
the human society operate. 
 
-  The productive forces and the production-relations Interact and are dependent on each other. 
 
-  Hence the study of the economic life of the human society demands the study of the correlation of the 
productive forces and the production-relations. 
 
-  In such a study we need to stress on the conditions of the production-relations, for without production-
relations of man the economic life of the human society cannot exist; without social relations there can be no 
such thing as human society. We must therefore take an interest in the production-relations as well as the 
general social relations of man. 
 
-  In the study of the production-relations of man we must study two things: man's mutual relations within 
production on the one hand and man's relations with the means of production on the other. These two 
things are connected and correlated by way of reciprocity. 
 
-  Using the means of production man produces material goods not as isolated individuals but in 
mutual relationships, thus giving rise to relations of social life. 
 
-  What kinds of relationships does man enter into in such a process of socio-economic production which 
assumes the form of social relations? 
 
Are they the relationships of the exploiter and the exploited? Or are they the relationships of cooperation and 
mutual help, free from the exploitation of man by man? 
 
 
Who and which classes own the means of production in the economic life of the human society? 
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What kinds of relationships are there between those Who own the means and instruments of production*and 
those who do not? 
 
The answers to these questions reveal the conditions of the social system of a given era of history. 
 
-  In any case a given generation has but to accept by inheritance the environment of both material life and 
spiritual life (economic, social, political, educational, customary, cultural) handed down from its predecessors. 
 
-  Man then tries to transform the environment thus inherited. By his own creative efforts he forges such 
changes in his inherited environment as he deems to be good. 
 
-  In this way new environments are created for the heritage of future generations. 
 
-  Whatever form or pattern the social system of a given period of history may assume, it is man's laws, 
traditions and customs, views, knowledge and experiences, cultures, arts and sciences, creative imagination, 
thoughts and ideas, policies of social relations, in brief the spiritual life of the preceding and the present 
periods, which leads to create that social system, and organises, constructs, and sustains it for a certain 
duration. 
 
-  And in consequence the material life and the new productive forces of the human society further develop. 
 
And man's production-relations also change and develop correspondingly. 
 
And consequently man's socio-economic system too changes and develops. 
 
-  In this way, the history of the human society, epochs in history, socio-economic systems (such as the 
primitive communal-land system, the slave system, the feudal system, the capitalist system and the socialist 
system) change and develop. 
 
-  Therefore, if we are to study the history of the human society objectively, we must do so by an analytical 
inquiry of the aforesaid principles of change and development. 
 
-  The programmes of our historic tasks too must be based upon such studies and analysis. 
 
Furthermore we observe in our study of the underlying principles of the change process of the material 
life and spiritual life of the human society that: 
 
(d) the changes in their condition pass from insignificant and imperceptible stages to significant and perceptible 
ones; 
 
-  gradual changes give place to rapid ones; 
 
-  the changes of a quantitative accumulation of causes unite in forming new qualitative results; 
 
-  in the same way, in the history of the human society, the transition of one epoch or social or economic system 
to another takes at? first the form of a gradual evolution, but at a certain stage of development when 
appropriate causal phenomena are in unity of correlation, a new epoch or system fundamentally different from 
its predecessor arises and grows; the old epoch dies out, and the new epoch comes into being; 
 
-  even while an old epoch or system is decaying or dying in a gradual way, there hatches and grows within its 
very framework, a new form (e.g., the capitalist economy has its genesis within the environment of the feudal 
system); such a gradual process of change is called an evolution; 
 
-  when an evolutionary process reaches a certain condition, point or stage, it passes into a revolution - a form 
of fundamental and entire change of dynamic momentum; historians call such changes social revolutions; 
 
-  the change called Social Revolution is thus only an effect and not a cause; whereas the evolutionary 
process is the cause of that revolutionary change; 
 
-  if we wish to truly understand revolutionary phenomena we must study their causal evolutions as they really 
are, and be able to draw lessons; 
 
(e) It is all the more necessary here to study the change which assumes a revolutionary character.  
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-  When the system of economic relations of a given age can no longer serve the interests of his society, man 
thinks of, searches for, and endeavours to establish new systems which can better serve his interests. 
 
-  Particularly, when the system of economic relations of a given age hampers the advancement of the 
economic status of the people, the progressive forces and those in favour of the status quo must collide in 
antagonism with each other, nation with nation, class with class, party with party, and state with state. 
 
-  At such times the ruling classes and strata defending the status quo oppress and restrict those who 
endeavour to establish new progressive economic relations. 
 
-  Then as a result, social antagonisms between the partisans of the old system and those of the new appear in 
various forms. 
 
-  These social antagonisms, depending on the time, place and conditions, sometimes assume a violent form 
and appear as violent movements. 
 
For instance, in Europe when feudalism stood in the way of capitalist development, the bourgeoisie formed a 
united front with peasants, serfs and wage-labourers, and overthrew the rule of feudalism (Bourgeois 
Revolutions). 
 
Another instance is the basic contradiction inherent in capitalism. Huge industrial establishments, while being 
operated by the social labour of immense masses of workers, are owned as private property by a capitalist 
minority. Therein lies a basic conflict of interest and character, i.e. between the interest of the common weal 
and the socialistic character of the labouring masses on the one hand, and the self-seeking interest and 
individualistic character of the capitalist minority on the other. It is to solve this basic contradiction that the 
Socialist Revolution has emerged. 
 
-  Further, the problem of antagonism is solved either by a peaceful victory of a strong majority over a weak 
minority (e.g., the mass struggles without armed insurrections); 
 
-  or by an alliance of the contending forces (e.g., the Romans and Teutons at the fall of the Roman empire, and 
the feudal and the capitalist strata after the English Revolution); 
 
-  or by the common ruin of the contending forces (e.g., war between ancient Greek city-states, and the threat of 
a modern thermo nuclear war). 
 
-  In any case, in the course of a transition from an old epoch or system to a new, social antagonisms are 
inevitable to a greater or lesser extent. 
 
-  If we wish to solve the problems of social relations, we must endeavour to observe, and learn the causes of 
social antagonisms as they really are. 
 
-  Only then can social antagonisms of all sorts of a given human society, inter-class or inter-group or Inter-
strata or inter-racial antagonism, be solved. 
 
-  We must not conceal social antagonisms, but seek means and ways to face and to solve them. 
 
-  Looking back on history we find that man has experienced various instances and forms of social antagonism, 
especially class antagonisms. 
 
We find such distinct classes as slave and master in the age of the slave system, as serf and lord in that of the 
feudal. and as worker and capitalist in that of the capitalist, and also antagonisms of class interests in their 
economic relations. 
 
-  In the age of the slaves/stem the means of production of society were monopolised by the slave-owning 
class. The masses of slaves were exploited, and the fierce antagonisms that existed between the two classes 
roughly represented the content of the slave system. 
 
-  In the age of feudalism the means of production of society were monopolised by the feudal lords. The masses 
of serfs were exploited. The antagonisms between feudal lords and serfs and those between feudal lords and 
capitalist merchants roughly represented the content of the feudal society. 
 
-  In the age of capitalism the means of production are in the hands of the capitalist class de jure merely by 
virtue of the bourgeois legal system, and the class which holds no capital, i. e. the working class, is exploited. 
Continuous class struggles between capitalists and workers form the main feature of the capitalist system. 
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-  In such wise, the antagonisms that exist between the interests of the exploiting classes on the one hand and 
those of the exploited on the other, form the picture shown off in bold relief by the history of man. 
 
-  Hence the history of man is not merely the history of states, of nations, or of wars and individuals, but also of 
class struggles. 
 
-  The socialist society based on justice, upon which we have set our hearts, is a prosperous and affluent 
society, free from exploitation or oppression of man by man, where there is no profiteering, where there is no 
class antagonism that threatens human welfare, and where man's physical well-being and spiritual happiness 
are assured. 
 
-  In a socialist society in which there are no exploiters conditions for class antagonisms will have been 
abolished. 
 
-  Class antagonisms will continue as long as the conditions for them exist. 
 
-  Class antagonisms must disappear ,if we abolish their conditions. 
 
-  When a socialist society is successfully established class antagonisms can no longer exist. The socialist 
economy is a new economic system which has the potency to abolish the conditions for class antagonisms. 
 
Why? 
 
Because the socialist economy will end such pernicious systems of economy as the slave system, feudalism, 
capitalism and fascism, which are the conditions for class antagonisms. 
 
-  The slave-owning economy and the feudal economy which hampered the progressive development of society 
have passed away. 
 
-  Capitalism which is in contradiction with the prosperity and progress of society has also either passed away 
or is dying out in some places. emerged for the 
 
-  The socialist economy has prosperity and progress of society. 
 
-  In a socialist society the character of the process of production, which is social in that the production is carried 
out by the social labour of the majority, and the character of ownership of the means of production, which too is 
social in that the ownership rests with the majority, are compatible with each other. Each is a condition for the 
other. 
 
The magnitude of social production is immense, and it can only be carried out by social labour. (It is the 
condition of the objective life of production.) 
 
Economic production and relations are natural only when they are managed and correlated on the policy that as 
labour in a production is social, ownership of the means of that production must also be social. (It is the demand 
of the subjective life of production.) 
 
Operation of social enterprises by private ownership is unnatural and can only lead to social antagonisms. 
 
-  Socialism is a system of economy which is based on the correlated compatibility of the social character of the 
process of production and social ownership of the means of production. 
 
-  The socialist economy is planned in accordance with the economic laws of socialism, which are as follows: 
 
(i) The Basic Law of giving maximum satisfaction to material, social and cultural needs of the whole nation; 
 
(ii) The Law of Planned Proportional Development of the National Economy; 
 
(iii) The Law of Contribution according to capability and Distribution according to work; 
 
(iv) The Law of Steady Increase in the Productivity of Labour; 
 
(v) The Law of Socialist Accumulation; 
 
(vi) The Law of Continual Enhancement of the Standard of Living of the People along with Continual Expansion 
of Socialist Production on the basis of advancement in science and technology, enabling the people to enjoy in 
affluence the fruits and blossoms of the socio-economic system of socialism. 
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The Burmese Way to Socialism of our country is a way guided by these economic laws of socialism. 
 
 
 
IV. THE DETERMINING ROLE OF THE WORKING PEOPLE 
 
Egoism and Altruism 
 
7. Man is egoistic and self-seeking by nature.  
 
However, man cannot live alone. 
 
In order to solve the problems of his livelihood and to protect himself from the forces of nature and other 
dangers, man has to enter into a life of social relations with others of his kind. (Here the married life of man and 
woman and the formation of family relations are also to be taken into consideration. Aspects of love and 
attachments between parent and child must also be taken into serious account.) 
 
To serve his own interests man enters into relations with others of his kind who also have the same motive. And 
in so doing he unavoidably has to serve the interests/ of others and thereby to conform to the disciplines, 
customs, traditions and duties of his society. 
 
Prompted by the very motive of self-interest man has the instinct, whenever opportunities arise, to free himself 
from the fetters of society and the difficulties of life. He also desires to live and act in freedom. This is man's 
nature. 
 
The conditions of social life, in turn, however, restrain and keep within bounds man's self-aggrandizement and 
desire for freedom. 
 
Just as man must serve social interests in order to serve his own, so also must he in his own interest enjoy his 
share of social benefits. 
 
-  Man's desire to live compels him to participate in the life of society which, after all, is but an association of 
individuals. Individual life is possible only because of social life. 
 
-  Self-interests and social interests are thus correlates, interacting in accordance with the principle of 
reciprocity. 
 
-  Our socialist economy shall be based on the dialectical unity of the individual and social interests of the 
citizens of the Union of Burma. Our socialist economy is a system which will achieve a harmony between the 
individual and the social interests of the people. 
 
 
Man and His Material Environment 
 
8  The life of social relations is dependent upon the conditions of livelihood (the conditions of the production of 
man's material and social needs); the life of social relations is caused and developed by production (livelihood). 
 
-  The life of man's social relations varies with the progression or retrogression of the conditions of production. 
The progression and retrogression of production are also determined by the positive and the negative 
conditions of social relations. 
 
-  Man who carries out the process of production enters into relationship with a material environment, that is, 
with the means of production; it is only on the basis of material means of production that man can carry out 
production. 
 
-  Man always thinks about, invents and creates for the betterment of the means and instruments of production 
and of the process of production as a whole. 
 
-   While inventing and improving the instruments of production and new productive enterprises, man does not 
pause to reflect what social results these improvements will lead to, but only thinks of securing some immediate 
and tangible advantages for himself. 
 
-  Owing to these newly invented and expanded instruments and enterprises of production new conditions of 
social and political life arise. Only then is man confronted with the activities of social revolution and social 
changes, and he is obliged to solve the problems arising from such changes. 
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-  Just as small industries originating in feudal days had given rise to the social revolutions that brought forth 
capitalism, so also have expanded capitalist monopolies of production given rise to the political and economic 
movements (economic struggles of the working people) which demand a new system of socialist production-
relations. 
 
-  Thus the changes and developments in the means and instruments of production which constitute the 
material life of production and those in social relations of production are correlated. 
 
-  We must therefore fully recognize that man and his material environment are interacting as correlates. 
 
-  In the process of interaction of man and his environment it is man who studies the physical laws of matter, 
and utilizing them, changes his material environment to his benefit. The changes in his material environment, in 
turn, give rise to changes, for better or worse, in his spiritual life and also, for better or worse, in his socio-
economic life. And in this process of interaction it is man, the living and sentient being, who plays the prime 
role. 
 
-  It is the living, sentient and working people(peasants, industrial workers, intelligentsia and intellectuals) who 
study matter, utilize matter, and produce material instruments of production and material goods. 
 
-  It is therefore the working people who are the prime movers in the creation of the life, development and 
history of society. 
 
-  The main social force of humanity throughout history is the working people, and, therefore, the history of man 
is not the rajavurhsa of rajas (the history of kings) but the history of the working people. 
 
 
Man and Socialist Planning 
 
9. In socialist construction the significant role of man must be recognised. 
 
-  The socialist economy is a planned economy. (Planning is a factor that pertains to the spiritual life of human 
society whereas the means of production constitute the conditions of the material environment of that society.) 
 
-  It is man who is the author, the organiser and the implementor of socialist plans. 
 
-  It is man who has created, is creating and will create, systems of economic relations either for the good or for 
the bad of society. Man is the most determinant capital amongst all the productive forces of society. 
 
-  It is man who will change and transform the evil environment of a bad economic system. 
 
-  And it is man again who will create the happy environment of a good economic system. 
 
-  Socialist planning is planning which will abolish the evil material and social environment of society and create 
a good one instead. And man in the form of the working people is here to play the most dominating role. 
 
-  Man is the master and the captain of history. of man must 
 
-  The significance and importance therefore be fully recognised. 
 
-  Accordingly, the welfare of man shall be our main concern. The progress of man shall be our aspiration. And 
the material and spiritual happiness of man shall be the guide in all our activities. 
 
-  We firmly believe that programmes for the betterment of the human society can fully succeed only when all 
our actions-bodily, verbal and mental-are consistent. 
 
-  It is only by the united strength, initiative and leadership of those people who give precedence to the matter of 
man's welfare over all other things, who would do unto others as they would be done by, who base their human 
relations on the dignity of man, whose natural human weaknesses of covetousness, hate and pride are mild, 
and who are also true-hearted, that the socialist economy can be carried through. 
 
-  For good works good people are needed. 
 
-  Recruitment of good cadres is therefore the key to and the determinant of successful programmes. 
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The Leading Role of Socialists 
 
10. In building a socialist society, the working people are the determining forces. So are the socialists who will 
guide the working people. 
 
-  It is therefore vitally important that socialists are able to lead the people in a correct way, and that they 
themselves remain unswervingly on the road to socialism. 
 
-  Man has a tendency to go astray. Aware as we are of such human frailties we must make our way of life a 
living reality, i.e. a socialist way of democratic life that can constantly check and control this evil tendency to 
lapse. Only then can every one have the right of using his own creative labour and initiative. 
 
-  The socialist way of democratic life brings the individual and social interests of man into harmony. 
 
-  Socialist democracy is a way of harmonising the interests of each individual and those of the society. In other 
words, it is a way of practice which by means of a dialectical method unites the will and desire of each 
individual and that of the society. 
 
By the term dialectical method we mean an application of the practice of dialectical approach on the basis 
of our socialist programmes, a middle way of practice which is free from both the left and the right deviations. 
 
-  Here we may dwell a little on our socialist dialectical method. 
 
Our dialectical method is the art of scientific approach to the phenomena of nature and society. It is an art and 
science of making a systematic and comprehensive study of the contradictions in nature and society such as 
opposite forms, opposite phenomena, diametrical extremes and antagonisms and putting them to good use. 
 
 
The main functions of our dialectical method are as follows: 
 
(i) With a heart for the general weal to honestly see nature, society, history of society, the life of social relations, 
social problems, and for that matter all phenomena, as they really are, with true objectivity, and analyse 
accordingly. 
 
(ii) To study contradictions objectively and analytically; to study various forms of antagonism existing in 
contradictory things and phenomena; to avoid deviation towards either the left or the right extreme, and to 
systematically unite the positive potentialities of each opposite by a method which ensures progress; to 
study the features and forms of such unity and put them to positive use. 
 
(iii) To formulate a guiding theory or a principle from the study of life, and test its validity by applying it to life and 
further developing it again on the basis of life; to maintain the correlative unity of theory and practice; to avoid 
dogmatism, deviation either to the left or to the right, subjectivism and bigotry. 
 
(iv) To correlate the two different aspects of Truth-v/z. the Relative aspect of Truth, which is merely 
conventional but nevertheless called Truth only relatively to time, place and conditions, and the Absolute aspect 
of Truth, which is true in the ultimate sense, and immutable, regardless of time, place and conditions-and put 
them to good use. 
 
-  If socialists practise this dialectical method they will be free from making grave mistakes and going astray. 
 
-  The term socialist democracy includes the unity of the will and initiative of the individual man and group on 
the one hand and the centralised guidance of the society on the other. In a society which aspires for progress 
two features are necessary, viz. centralism resting with the State and the freedom of Initiative resting with 
individuals or the majority. 
 
-  Without centralism society will tend towards anarchism. Again without freedom of initiative of individuals 
society becomes mechanical and its progress is retarded. 
 
-  Just as centralism is essential for a stable State so is freedom of initiative necessary for individuals or groups 
and must be encouraged. Only then can a society progress and be prosperous and affluent. 
 
-  In encouraging the will and initiative of the people their spiritual life must also be improved. 
 
-  We believe in the maxim that wholesome morality is possible only when the stomach is full. 
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-  The programme of the socialist economy is to establish a new peaceful and prosperous society by filling the 
stomach of every one and raising his moral standards. 
 
-  Just as it is true that wholesome morality is possible only on a full stomach so is it true that only when men of 
excellent morals are in the leadership the programme of filling stomachs (in other words the socialist 
programme) can be carried through. 
 
Why is this so ? Because it is not easy to suppress and eradicate the evil tendencies of man. 
 
In the study of the nature of man we find that man has inherent in himself inclinations towards such 
unwholesome volitions as insatiable greed. 
 
-  These unwholesome volitions cannot be killed by mere fulfilment of the needs of the material body. 
 
Under the socialist system the waning and lessening of these unwholesome volitions may be possible only to a 
certain extent. 
 
Even in a socialist society it is possible that men, tempted by lust and greed, enraged by hate and violence, 
blinded by pride and conceit, and overwhelmed with self-aggrandizement, will rear their heads as and when 
opportunities are favourable. This can cause the ruin of a socialist society. 
 
The programme of building a socialist system which will fill the stomachs of the people must therefore include 
the betterment of the spiritual life of the people also. 
 
-  So long as man cannot control such of his evil proclivities as greed and selfishness, ill-will and violence, 
ignorance and folly, pride and conceit, which are inherent in the very nature of himself, Science, no matter how 
it strives even as a wizard or the master of the fate of the material world, will not be able to give a full and happy 
life to man. 
 
-  It is true that for man to be able to lead a happy life his physical needs must be fulfilled. 
 
But this alone is not enough. 
 
Psychical principles (such cultural values as morality, self-examination and self-criticism, treating others as we 
would like others to treat us and loving kindness ) which purify, control and study and examine the mind are 
necessarily to be extolled and nurtured. 
 
-  The socialist system must plan for the physical as well as the spiritual happiness of society. 
 
-  However keen we may be to establish good systems we must recognise that it is only by man that these 
systems will be established, and that sound execution of plans by man and his equally good intentions, and 
sound knowledge and ideas of man must play the main leading role in the construction of a good society. 
 
-  Time and again man has come face to face with those nation-building programmes which have been brought 
to naught by wantonness and faults of mind and mental factors. 
 
-  Here incidentally, we should objectively criticise the one-sided notions of some so-called "leftists". The 
notions and actions of some so-called "leftists" are subverting the socialist aim. How ? In what way are these 
leading towards just the reverse of the socialist aim ? 
 
With their dogmatic views of vulgar materialism some so-called "leftists" appear to pay scant heed to mind 
and mental factors. Their way of thinking and doing things is wholly ensnared by their habitual "matter-matters-
most" bias and outlook. 
 
What are the consequences ? 
 
The meaning of man is nullified. Man's mind and mental factors are devalued. They also take little account of 
sincerity, amity and fellow-feeling, morality and social ethics in human relations. These noble virtues have 
become a mere commonplace in all their mental, verbal, and bodily actions. 
 
All these have the effect of restricting man's progress. 
 
These so-called "leftists" at last have even fallen into a degeneracy of mutual suspicion. 
 
Their relationships with the masses of working people who have come under their sway is nearly despotic. They 
restrict working masses in all their activities. They even look upon the working masses as robots. 
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The vulgar materialism of the so-called "leftists" is thus heading towards the reverse of the socialist aim. (The 
experiences of the leftist circles of Burma and of some countries may be critically reviewed to provide lessons.) 
 
- We must ever be vigilant not to commit the erroneous left and right deviations of these so-called "leftists" 
 
-  The outlook of the capitalist class too is somewhat tantamount to vulgar materialism. The capitalists are 
flushed with pride of wealth, and they have come to reckon that by means of money and materials men can be 
made into mere pawns in their exploiting hands. They pay little regard to man's mental faculties, moral 
principles, will and feeling. They look upon human labour as a commodity of the market, and when they think of 
men they do so in terms of mere merchandise. The worst stage that this sort of capitalism will land in is fascism. 
This much for the capitalist vulgar materialism. 
 
-  The revolutionary ideas of socialist democracy which we have accepted run counter to the egoistic ideas and 
actions of the capitalists. 
 
Similarly we must reject the left-and-right-deviative ideas and actions of many so-called "leftists" who have 
blundered. 
 
-  We are those who study things, one and all, with a critical eye. We accept things which should be accepted 
and discard those which should be discarded. 
 
-  We are just Burmese revolutionaries and socialists who are keeping pace with the life of history. 
 
We shall critically observe, study and avail ourselves of the opportunities provided by such progressive 
ideas, theories and experiences at home and abroad, as are of real and practical value for the 
endurance of our mother-land the Union of Burma and for the well-being of the whole nation which is 
composed of indigenous racial groups, masses of peasants, industrial workers and working 
intelligentsia and intellectuals. 
 
 
This is the true essence of the purpose and the spirit of our Burma Socialist Programme Party. 
 
 
 
 
 
 
 
V. OUR ATTITUDE TO OUR OWN IDEOLOGY 
 
 
The aforesaid form our ideology. 
 
Our Party shall base its programmes and their execution on the philosophy of correlation of man and his 
material environment. 
 
We do not, however, look upon our ideology as complete and final. 
 
And for that matter , in our outlook we do not hold that any mundane idea or any social system is complete and 
final. Just as man has endeavoured to improve the social systems era by era throughout his history so he shall 
continue to do In future. 
 
The philosophy of our Party is a purely mundane and human doctrine. It is neither religious nor supernal. 
 
The ideology of our Party should not therefore be looked at from a religious or super-mundane point of view. It 
should be seen and studied only as a worldly matter. 
 
Our Party will keep on striving to make our ideology more and more entire. 
 
There is a beginning and an end in all phenomena: there is a beginning and an end with each and every single 
thing, with each and every single man, with each and every single group of men, with each and every single 
class, with each and every single race, with each and every single society, with each and every single nation, 
nay, with each and every single civilisation. All these are relevant truths. 
 
Here we should like to present our Party's one interpretation of history. 
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It cannot be that man has only now acquired very high intellectual faculties and developed civilisations. Looking 
back on the life span of the world and its changes we can say that man has possibly attained, time and again, 
levels of civilisation much higher than those of our times. It is probable that the conditions that had developed 
and become similar to those available now must have come to ruin on account of a certain catastrophe which 
must have taken place in the whole world. All arts and sciences, all records, all machineries and nuclear 
instruments and such must have then come to rack and ruin, and those men who survived must have 
retrograded into the dark ages. Thereafter civilisations must have had to start all over again and progress step 
by step. We like to take as fables what we read about wonderful feats of engineering in ancient literature, but it 
is possible that these feats must have once been actually achieved, and men must have spoken about them, 
and hence these "fables" must have come to be handed down from generation to generation. It might be taken 
if we like, that man, living his life and ever aspiring on the basis of those "fables" and symbols spoken about by 
his ancient ancestors, and by his imagination and designs must have managed to progress to reach the present 
levels of civilisation. 
 
This is only a hypothesis. We do not say that it must be true. We present ft merely as a thought-provoking idea. 
We present it just to bring the possibility home to our hearts that the achievements of man's civilisation can be 
destroyed by unprincipled vicious renegades. 
 
We shall never as a party pass judgement, one way or another , on things which are beyond the grasp of our 
intellect and which do not have any bearing on our Party's, programmes. 
 
In any case, whatever the beginning of man might be, the history of society is but the history of the bodily, 
verbal and mental activities, in all the three periods of time, the past, the present and the future, of man in 
whom Rupa and Nama (matter and mind) exist as correlates. 
 
As for nature, however, it has neither beginning nor end. There is no division or department of time and space 
in nature. There is no alpha and omega of nature. 
 
What man experiences, knows, feels, thinks, invents, designs, plans, and does are not forms or shapes without 
beginnings and ends. They are not absolute or ultimate truths. They are mere forms and shapes which remain 
true only as long as and as much as they are relative to time, place and causal conditions. They are just relative 
or conventional truths. 
 
Things in this universe are transient and every period in its life Is all too brief. 
 
Names are forgotten as fast as all things fade; history books become obsolete even as they are written. 
Founders of religions and ideologies, men of world renown-statesmen, generals, scientists, authors, kings-all 
are prone to this universal law of transience. They live and die as every other being on this earth; when they 
die, they leave behind a faint echo of their existence, but this echo does not resound forever. It is very unlikely 
that this echo will be heard for another ten thousand years. It is almost certain that it will have died out 
completely in another one hundred thousand years; and what an insignificant fraction of time even one hundred 
thousand years are ! All these, after all, are only relative truths. 
 
Members of our Party must not therefore take the ideology and programmes of the Party to be final and 
complete beyond the need of amendment or alteration. 
 
The programmes of our Party are mere relative truths. Nevertheless, for a man to work during his life-time for 
the welfare of fellow citizens, for that of the majority and for that of man in brotherhood is indeed a beatitude. 
 
The Burmese Way to Socialism is the Programme of Beatitudes for the Society in the Union of Burma. 
 
We shall constantly try our best to make the ideology and programme of the Party more and more entire. We 
shall constantly endeavour by critical reviews to cleanse them of errors. We shall constantly apply our minds to 
improve them. 
 
Thus alone shall our Party leave to the future generations of the society in Burma worthy environments for their 
heritage. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารธรรมนูญพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า 

(ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 



THE CONSTITUTION 
 

OF THE BURMA SOCIALIST PROGRAMME PARTY 
 
 

FOR THE TRANSITIONAL PERIOD OF ITS CONSTRUCTION 
 
 

ADOPTED BY THE REVOLUTIONARY COUNCIL 
 

JULY 4, 1962 
 
 
 

CONTENTS 
 
 
Origin and Purpose.  
 
CHAPTER 1 
Party Organisation 
 
CHAPTER II  
Admission into and Membership of the Party 
 
CHAPTER III  
Code of Discipline for Party Members 
 
CHAPTER IV  
Rights 
 
CHAPTER V  
Resolves and Duties of the Party and Individual Members 
 
CHAPTER VI  
Amendment of the Constitution and Rule-making 
 
APPENDIX A.-- Organisational Structure of the transitional Cadre Party.  
APPENDIX B. -- Roughcast of Future National Party. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

THE   BURMA  SOCIALIST   PROGRAMME   PARTY 
 
Origin and Purpose 
 
1. The. Revolutionary Council of the Union of Burma, having rescued the Union, not a 
moment too soon, from utter disintegration,   now strives to  reconstruct the social and 
economic life of all citizens by the Burmese Way to Socialism. 
 
2. The Revolutionary Council, forged  by  peculiar and powerful   historical forces  is  
revolutionary in essence,  but wears the outward garb of a military council. This the 
Revolutionary Council deems undesirable. The Revolutionary Council believes that the 
natural leader of a revolution should be a revolutionary political party. 
 
3. The Revolutionary Council has therefore decided to build a transitional political party to 
carry the leadership in Burma's future politics. The Burma Socialist Programme Party is 
accordingly launched under the appended Constitution.  
 
 
Organisational Structure of the Cadre Party (Appendix A) 
 
4. The organisational structure of this transitional Party is that of a Cadre Party, meaning a 
party which performs such basic party functions as recruiting nucleus personnel called 
cadres, and training and testing them by assigning duties, etc. 
 
The Cadre Party is constituted on the principle of centralism. It will however convene Party 
conferences as and when required. 
 
The Party will grow by recruitments of Party cadres on functional and geographical basis. 
 
 
Organisational Structure of the future National Party (Appendix B) 
 
5. When the party constructional work is done and the Cadre Party blossoms into the Party 
of the entire nation, 
 
(a) the leading committees of the Party of all levels shall be elected by popular vote; 
 
(b) lower committees and all Party members shall abide by the directions and decisions of 
the Central Committee and higher committees that are elected by popular vote; 
 
(c) the  minority shall abide  by the decisions of the majority; and 
 
(d) there shall be a reciprocal and regular flow of reports between higher and lower Party 
organisations. 
 
When the national Party has thus been constituted it shall operate on the principle of 
democratic centralism. 
 
The Revolutionary Council envisages the reorganisation of the Party in the future on the 
principle of democratic centralism. On such reorganisation a new constitution shall be 
framed on the principle of democratic centralism. 
 
The Revolutionary Council reiterates its firm resolve to strive with patience and industry to 
build a vanguard party which earns the confidence of the entire nation. 



182 

 

THE PARTY IN THE TRANSITIONAL PERIOD OF ITS CONSTRUCTION 
 
 
CHAPTER I 
 
PARTY ORGANISATION 
 
SECTION I 
 
The Name of the Party 
 
The  Party  shall   be  called   "THE   BURMA  SOCIALIST PROGRAMME PARTY". 
 
SECTION 2 
 
The Supreme Authority of the Party 
 
The Revolutionary Council shall be the supreme authority of the Party during the 
transitional period of its construction. 
 
SECTION 3 
 
Committees of top echelon 
 
(a) The Revolutionary Council shall appoint three committees of equal status as follows 
: - 
 
(i)     the Party Central Organising Committee,  
(ii)    the Party Discipline Committee,  
(iii)    the Socialist Economy Planning Committee. 
 
(b) The Revolutionary Council shall appoint a chairman for each of these Committees. 
 
(c) The Revolutionary Council shall appoint on the Central Organising Committee only 
members of the Revolutionary Council. 
 
(d) The Revolutionary Council shall appoint on the Party Discipline Committee only 
members of the   Revolutionary Council. 
 
(e) The   Revolutionary   Council   shall   appoint   on   the Socialist Economy Planning 
Committee either members of the Revolutionary Council only or members of the 
Revolutionary Council and other suitable persons also. 
 
 
SECTION 4 
 
Headquarters of the Central Organising Committee 
 
(a) The Central Organising Committee shall establish a headquarters to perform their 
tasks, and it shall consist of the following five departments : - 
 
(i) the Central Department for Peasants Affairs. 
 
(ii) the Central Department for Workers Affairs, 
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(iii) the Central Department for Mass Organisation Affairs, 
 
(iv) the Central Department for Administrative Affairs. 
 
(v) the Central Department for Educational Affairs. 
 
These Central Departments shall appoint, as necessity may arise, committees (or 
branches) under their control. 
 
(b) The Central Organising Committee shall appoint, as necessary, with the approval of the 
Revolutionary Council, executives of the Central Organising Committee Headquarters and 
assign their duties. 
 
 
SECTION 5 
 
Party Units 
 
(a) The Central  Organising Committee shall  establish, in exercise of the powers 
conferred on it  by  the Revolutionary Council, Party Units (Primary Party Organisations) 
having direct relations with the Central Organising Committee, on the basis of 
constituencies and branches of production, and where circumstances and conditions 
require on the basis of townships and hill tracts. 
 
(b)     The Executive Committee of a Party Unit shall   be constituted as follows:- 
 
(i)      President (supervisory control),  
 
(ii)     Secretary (general), 
 
(iii)    Member in charge of Peasants Affairs,  
 
(iv)    Member in charge of Workers Affairs, and 
 
(v)     Committee Members (to be appointed as many as are required and assigned duties). 
 
(c)    The Executive Committee of a Party Unit shall be responsible for the control and 
administration of that Party Unit. 
 
SECTION 6 
 
Committees and Party Groups 
 
(a) Party Units may appoint their own Committees and Party  Groups as  required 
organisationally  in the villages, wards, roads and streets, mills and factories, etc., within 
their respective jurisdictions. Party Units shall be responsible for the control and 
administration of their respective Committees and Party Groups. 
 
(b) The Rules Drafting Body referred to in Section 20 of Chapter VI shall make rules for the 
Work Tables of the Committees and Party Groups which are subordinate to Party Units. 
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SECTION 7 
 
Divisional Supervision Committees 
 
(a) The Revolutionary Council of the Union of Burma shall  directly appoint  Divisional   
Supervision   Committees to supervise, direct, co-ordinate and inspect the activities of 
Party Units that have direct relations with the Central Organising Committee, and to carry 
out such special duties as are assigned from time to time by the Revolutionary Council of 
the Union of Burma and the Central Organising Committee. 
 
(b) The Divisional Supervision Committees shall appoint their own office staff with the 
approval of the Central Organising Committee. 
 
(c) The Divisional Supervision Committees shall  submit reports on their work to the Central 
Organising Committee. 
 
 
 
SECTION 8 
 
The Party Discipline Committee 
 
The Revolutionary Council of the Union of Burma shall prescribe separately the functions 
and the organisational structure of the Party Discipline Committee. 
 
 
 
SECTION 9 
 
The Socialist Economy Planning Committee 
 
The Revolutionary Council of the Union of Burma shall prescribe separately the functions 
and the organisational structure of the Socialist Economy Planning Committee. 
 
 
 
SECTION 10 
 
Council of Ministers 
 
The Chairman of the Revolutionary Council of the Union of Burma shall form the Council of 
Ministers of the Revolutionary Government either with members of the Revolutionary 
Council only, or with members of the Revolutionary Council and other suitable persons in 
combination, after obtaining the approval of the Revolutionary Council. 
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SECTION 11 
 
The Party and the Government 
 
The Revolutionary Council of the Union of Burma shall ensure that there is close and 
appropriate co-operation between the Central Organising Committee and the Council of 
Ministers of the Revolutionary Government of the Union of Burma for effective 
implementation of programmes relating to peasants and workers, for educating the people 
in Socialist Democracy, for implementing the Socialist Economy Plan and for carrying out 
other needed tasks. 
 
 
 
CHAPTER II 
 
ADMISSION INTO AND MEMBERSHIP OF THE PARTY 
 
SECTION  12 
 
Admission into the Party 
 
 
(a) Required Qualifications. -- An applicant seeking admission into the Party must: 
 
(i)    be a citizen of the Union of Burma;  
 
(ii)    have attained the age of 18 years; 
 
(iii) accept out of conviction the Burmese Way to Socialism as prescribed by the 
Revolutionary Council of the Union of Burma and abide by the Constitution of the Party; 
 
(iv) be resolved to carry out unswervingly the tasks assigned to him by the Party; and 
 
(v) be prepared to submit to the scrutiny of the Party Discipline Committee appointed by the 
Revolutionary Council of the Union of Burma. 
 
(b) Submission of applications. --  A candidate for member ship having those qualifications 
stated in Section 12 (a) above, shall submit his or her application in prescribed form, 
endorsed by at least two Party members, to the Central Organising Committee either 
directly or through  the  Party  Unit concerned. 
 
(c) Candidate Members. -- The Central Organising Committee shall transmit the 
applications for candidate member-ship to the Revolutionary Council on whose 
concurrence the applicant shall be admitted as a candidate member in the Party Unit 
concerned. 
 
(d) Tenure of Candidate Membership. -- Candidate members shall pass through a 
probationary period of two years studying the duties responsibilities and the role of the 
Party and performing tasks assigned to them. 
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SECTION  13 
 
Full-fledged Membership of the Party 
 
A candidate member who has not committed any offence throughout his or her term of 
candidature is eligible for promotion to a full-fledged membership on completion of the term 
of his or her probation. For such promotion the Party Unit concerned shall submit a 
recommendation in respect of a candidate member under its control, commenting in detail 
on his or her loyalty to the Country and the Party, moral character and potentialities, to the 
Revolutionary Council through the Central Organising Committee. The Revolutionary 
Council shall be the deciding authority. 
 
Proviso: The Revolutionary Council shall however have the competence to recognise any 
suitable person as candidate member or a full-fledged member. 
 
 
 
SECTION  14 
 
Length of Service of  a Party  Member,   Promotion, Resignation from the Party 
 
(a)  Length of Service of a Party member. -- The length of service of  a Party member shall 
be reckoned from the date of commencement of his or her candidature. 
 
(b)  Promotion. -- A Party  member shall   be eligible   for promotion to a higher office only 
after he or she has served for at least two years as a full-fledged member. 
 
Proviso: The Revolutionary Council shall however have the competence to promote any 
deserving person before the lapse of the prescribed period, by virtue of his or her loyalty to 
the Country and the Party and of his or her moral character and potentialities. 
 
(c)  Resignation   from   the  Party. -- A candidate   member wishing to resign his or  her   
membership   may  do  so   by application to the Central Organising Committee. But once 
full-fledged membership has been attained no Party member shall have the right to resign 
from the Party. 
 
 
 
CHAPTER III 
 
CODE OF DISCIPLINE FOR PARTY MEMBERS 
 
(In  Section   15  which follows the term "Party member"  includes candidate member as 
well as full-fledged Party member.) 
 
 
SECTION  I5 
 
Code of Discipline 
 
(a) Every Party member shall strictly  abide by the Code of discipline prescribed below:- 
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(i) A Party member shall not owe allegiance of any form or extent to any other country. Nor 
shall he or she subject himself or herself to any auspices or influence of any other country. 
He or she shall acknowledge allegiance only to the Union of Burma. 
 
(ii) A Party member shall in all his or her activities avoid any manifestation of factionalism, 
group or individual leadership, and work with fidelity to the principle of collective leadership. 
 
(iii) A Party member shall observe the principles, policy, programme, discipline, etc., 
formulated by the Party, and shall accept the decision of the Party for any infringement 
thereof. 
 
(iv) A Party member shall not have income other than that earned legitimately by his or her 
own labour. 
 
(v) A Party member shall not give or receive gifts to further his or her own personal interest. 
 
(vi) A Party member who receives gifts under particular circumstances, shall account for 
and turn them over to the Party. 
 
(vii) A Party member shall refrain from any behaviour or act that will lower him or her in the 
esteem of the people. 
 
(viii) A Party member, engaged in any Party work of a confidential nature, shall not divulge 
any information of the work to anybody outside of those who are participating for its 
successful performance. 
 
(ix)   A Party member shall protect  Party secrets with vigilance and also ensure that other 
members do likewise. 
 
(x)   No  Party  member shall disclose any   Intra-party discussions outside the Party. 
 
(xi) A Party member, even if he or she may disagree with any decision of the Party, shall 
nevertheless discharge his or her duty fully in the execution of the decision if so assigned 
by the Party. 
 
(xii) A Party member shall act only in accordance within the powers conferred upon and 
duties assigned to him or her by the Party. If a Party member wishes to act beyond his or 
her powers and duties, he or she shall submit his or her wish to a competent authority, and 
only with the permission of that authority shall he or she act. 
 
Proviso: In an emergency which allows no time for submitting the case to a competent 
authority but demands immediate action, Party members may act on their own initiative, but 
not prejudicial to the principles, policy, programme, discipline, etc., laid down by the Party. 
A full report of such a case shall be submitted to the authority concerned as soon as 
possible. 
 
(xiii) Party members may criticise each other's shortcomings only inside the Party and in 
the presence of the members concerned. When any allegation is made against any Party 
member that member shall have the right to reply. If the allegation is proved false and to 
have been made with evil motives, action shall be taken against the member who made the 
allegation. 
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(xiv)   A   Party   member   shall   report  to  the   authority concerned truthfully and in time 
about the wants and needs, attitudes and opinions, aspirations and expectations, and 
grievances of the people. 
 
(xv) A Party member shall avoid all acts which may be injurious to the aims and tasks of 
the Party and its solidarity and unity. 
 
(b)   The Revolutionary Council has the competence to amend or add to this Code of 
Discipline. 
 
 
CHAPTER   IV 
 
RIGHTS 
 
SECTION 16 
 
Rights of Candidate Members 
 
 
Candidate members have the following rights:- 
 
(a) to freedom of conscience and religion ; 
 
(b) to discuss at meetings of the Party Unit concerned, openly, politely and in an 
accommodating spirit the practical  problems arising out of assignments for which he or she 
is responsible ; 
 
(c) to submit to the Party Unit concerned suggestions that may contribute towards 
successful  prosecution of his or her assignments; 
 
(d)   to attend in person the meeting at which the Party censures or commends him or her. 
 
 
 
SECTION 17 
 
Rights of Party Members 
 
 
Party Members have the following rights:- 
 
(a) to freedom of conscience and religion ; 
 
(b) to discuss at meetings of the Party Unit concerned openly, politely and in an 
accommodating spirit the practical problems arising out of his or her Party Unit's 
assignments; 
 
(c) to submit, in the interest of successful performance of Party tasks, his or her critical 
appraisals made on the basis of principles not prejudicial to the Burmese Way  to Socialism  
as adopted by the Revolutionary Council of the Union of Burma, and also his or her 
practical suggestions and proposals to the Central Organising   Committee   through   the   
Party   Unit concerned ; 
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(d) to appeal in writing to the Party Unit concerned on matters relating to his or her   
grievances or com plaints. He or she has the right to send copies of his or her appeal right 
up to the Revolutionary Council through the Central Organising Committee. Should the 
Party Unit concerned fail to take action, he or she has the right to address his or her appeal 
directly to the Revolutionary Council through the Central Organising Committee. Copies of 
this appeal shall be sent to the Party Unit concerned ; 
 
(e) to attend in person the meeting at which the Party censures or commends in respect of 
him or her ; 
 
(f) to  elect or be  elected   according   to   Intra-party democracy at the time when   the   
present   Cadre Party has transformed itself into the Party of the entire nation and is 
constituted on the principle of democratic  centralism.   (This   right   shall   not   be 
exercised during the transitional period of Party construction) 
 
 
 
CHAPTER V 
 
RESOLVES AND DUTIES OF THE PARTY AND INDIVIDUAL MEMBERS 
 
SECTION 18 
 
The Party 
 
The Party as a whole is pledged to carry out the resolutions and duties stated below:- 
 
(a) With the Burmese Way to Socialism adopted by the Revolutionary Council of the Union 
of Burma as its own guide to action, the Party will strive towards the establishment of a 
Socialist Economy. 
 
(b) The Party will rally to its fold the entire mass of peasants, workers, intelligentsia who 
have public welfare at heart and those who earn their living in vocations which do not 
exploit the labour of others. 
 
(c) The Party believes that its own  interests and the people's coincide; should they conflict, 
however, at any time those of the nation and the Union of Burma shall prevail. 
 
(d) The Party shall always be mindful of preventing members of the party from turning into 
a privileged class at the expense of the people. 
 
(e) The Party will always be concerned with and interested in the aspirations and sufferings 
of the people and their plight. 
 
(f) In accordance with the slogan "From the people to the people", the Party, while taking 
lessons from the life experiences of the people, will also raise their intellectual level with all 
patience. This shall be the basic working style of the Party. 
 
(g) The Party shall so organise the masses of the people that they eventually come to have 
faith in the Party's programme and decisions and  of their own  will implement them with 
heart and soul. 
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(h) The Party will strive towards developing the present Defence Services of the Union of 
Burma into a national armed force imbued with socialist patriotism and inspired to defend 
the Socialist Economy and the Socialist State. 
 
(i) The Party will always be vigilant to safeguard and uphold the sovereignty of the Union of 
Burma and to repulse any peril that may threaten the people from within the country or 
abroad. 
 
 
SECTION 19 
 
Individual Members 
 
Every candidate  member and every Party  member as individuals shall carry out the 
following duties:- 
 
(a)  To acquire socio-economic knowledge and experiences of Socialist Economy. 
 
(b)  To make constant efforts to improve one's own general knowledge and raise one's own 
intellectual level. 
 
(c)  To be always mindful of having to strictly abide by the Party Code of Discipline. 
 
(d)  To try to improve one's skill in one's own work. 
 
(e)  To set an example in maintaining the moral norms of leadership, in carrying out one's 
duties and in one's own personal life and relations with others. 
 
(f)   To cultivate the habit of self-criticism to correct one's own shortcomings and mistakes. 
To help in a spirit of comradeship and with patience in correcting the shortcomings and 
mistakes of one's comrades. 
 
(g)  To strive towards a level of maturity where one sincerely and honestly sees things as 
they really are, with true objectivity, and to think accordingly. 
 
 
 
CHAPTER VI 
 
AMENDMENT OF THE CONSTITUTION AND RULE-MAKING 
 
SECTION 20 
 
Rule-making Authority 
 
The two committees, the Central Organising Committee and the Party Discipline 
Committee, as a joint body, have the authority to make, amend and prescribe the 
necessary Rules under the Party Constitution as and when required. 
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SECTION 21 
 
Authority for  amending the  Constitution 
 
The Revolutionary Council of the Union of Burma has the authority to make, amend and 
prescribe the Party Constitution as and when required. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

 

 
ชือ ชือสกลุ นางสาวกลัย์ธีรา วิญ วิูจกัขณ์ 

วนัเดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2524 

สถานทีเกิด กรุงเทพมหานคร 

สถานทีอยู่ปัจจบุนั 161/1018 บางขนุศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

ตําแหน่งหน้าทีการงานปัจจบุนั  - 

สถานทีทํางานปัจจบุนั  - 

 

ประวตัิการศกึษา  

 พ.ศ. 2540 มธัยมศกึษาตอนปลาย 

  จากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

 พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรบณัฑิต 

  จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

              พ.ศ.2555                          ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

                                                       จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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