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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติและบทบาททางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559
และ 2) เพื่อศึ กษาอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 ในการศึ กษาวิจยั เรื่ องอุดมการณ์ ทาง
การเมืองของ อองซาน ซูจี พ.ศ. 2488 – 2559 ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบตัวต่อตัว
เพื่อเปิ ดเผยสิ่ งจูงใจความเชื่อทัศนคติของผูต้ อบโดยเตรี ยมคําถามกึ่งโครงสร้าง ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
ผลการวิเคราะห์โดยรวมของข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ ยวกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 หากพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณผ่านแบบสัมภาษณ์
ในแต่ละด้านจากประชาชนเมียนมาร์ในประเทศไทย สรุ ปได้วา่
1) ประวัติและบทบาททางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559 นั้นเหมาะสมกับการเป็ นผูน้ าํ ให้
ความสําคัญกับเสรี ภาพของประชาชน และมีเหตุผลตามแบบผูน้ าํ แบบเสรี ภาพนิยม
2) อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559นั้น โดยปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงหรื อลดระดับ
ความเข้มข้นในการรักษาประชาธิปไตยแบบเสรี นิยมในบางด้านลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาความเท่าเทียมในความ
เป็ นมนุษย์ต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากช่วงวัยเยาว์และก่อนเข้ามาสู่ ระบบการเมืองอย่างเต็มตัว
คําสําคัญ: อุดมการณ์ทางการเมือง, ประชาธิปไตย

ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to explore Aung San Suu Kyi's political background and roles since
1945 – 2016 and (2) to investigate her political ideology since 1945 – 2016. For the study of her political ideology
since 1945 – 2016, the qualitative research methodology was applied by using the in-depth interview via face-to-face
communication. This was to reveal the motives, beliefs, and attitudes of the interviewees by providing semi-structured
questions and using informal interviews. As for the overall analysis results of qualitative data collected from related
documentary researches, interviews, and quantitative data regarding Aung San Suu Kyi's political ideology since
1945 – 2016; if considering both qualitative and quantitative data collected by interviewing Myanmar people in every
aspect, we can conclude that:
(1) Aung San Suu Kyi's political background and roles since 1945 – 2016 were appropriate for being a
leader who gave the importance to people’s freedom, and reasonable based on the liberal leadership style.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1064

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

(2) As for her political ideology since 1945 – 2016, at present, there has been a change or a reduction in
the concentration of liberal democracy in some areas, especially the equality of human beings among the minorities
in the country, which was different from her previous days before fully entering the political system.
Keywords: Political Ideology, democracy
1.บทนํา

อุดมการณ์ทางการเมืองเปรี ยบเสมือนโลกทัศน์หรื อมุมมองของบุคคลที่มีต่อโลกหรื อสังคม ซึ่ งเกี่ยวพันกับ
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่มีอยูข่ องบุคคลนั้น ประกอบไปด้วย Liberalism , Conservatism , Capitalism , Socialism
การศึ กษาอุดมการณ์ทางการเมืองทําให้เราเข้าใจถึงอํานาจ บทบาท และอิทธิ พลของรัฐบาลหรื อกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆที่เป็ นตัวแสดงทางการเมือง ในโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ผูห้ ญิงมีโอกาสได้แสดงบทบาทมากขึ้นและมีภาวะของความ
เป็ นผูน้ าํ มากขึ้นโดยในสังคมพม่าก็เช่นเดียวกัน คนพม่าจํานวนมากเห็นว่า อองซาน ซูจี เป็ นบุคคลพิเศษ เธอถูกยก
ย่องจากทัว่ โลกและได้เป็ นเจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ บทบาทภาวะความเป็ นผูน้ าํ ของเธอ เป็ นแบบอย่างที่ดี
กับสังคมโลก ถูกมองว่าเป็ นความหวังสุ ดท้ายและเป็ นผูเ้ ดียวที่มีที่จะท้าทายบารมีรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศมา
อย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 แต่ในทางกลับกันหลายคนก็มองว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพม่าได้ ด้วยเหตุน้ ีผู ้
ศึกษามีความเห็นว่าเรื่ องที่จะศึกษานี้ มีความสําคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ในการมีส่วนช่วยให้เข้าใจถึงอุดมการณ์
ทางการเมื องและแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการการต่อสู ้เพื่อประเทศพม่าของ อองซาน ซู จี ซึ่ งเน้นถึ งประวัติและ
บทบาททางการเมืองของอองซาน ซู จีพ.ศ.2488 ถึง 2559 อีกทั้งเรื่ องของอุดมการณ์ทางการเมืองโดยศึ กษาภายใต้
บริ บทสังคมและการเมืองพม่าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทที่สาํ คัญในการต่อสู ้เรี ยกร้องเอกราชของ
ชาวพม่า อองซาน ซูจี และบทบาททางการเมืองที่เกิดขึ้นอันสะท้อนถึงพัฒนาการทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของ
ผูน้ าํ สตรี คนสําคัญท่านหนึ่งของโลก
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาประวัติและบทบาททางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559
2.2 เพื่อศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559
3. การดําเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซูจี พ.ศ. 2488 – 2559 ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ โดย
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview)แบบตัวต่อตัวเพื่อเปิ ดเผยสิ่ งจูงใจความเชื่ อทัศนคติของผูต้ อบโดย
เตรี ยมคําถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
4. ผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์โดยรวมของข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์และข้อมูล
เชิงปริ มาณเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเห็นได้วา่
อุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 พบว่า ช่วงแรก อองซานซูจีได้ใช้ชีวติ ในต่างแดนตอนช่วง
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อายุ 15ปี ทําให้เธอมีอิสระในด้านความคิดและการศึกษาทําให้เธอเห็นโลกภายนอกได้กว้างขึ้นทําให้ซูจีมีแนวคิดแบบ
มหาตมะคานธี ที่มีแนวความคิดแบบสันติวิธี (อหิ สา) ของคานธี แนวความคิดนี้ เป็ นการควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดความ
เกียจชังซึ่ งอาจนําไปสู่ ความรุ นแรงหรื อการต่อสู ้ที่ใช้กาํ ลังไม่เบียดเบียนอารยธรรมทางด้านจิตใจและซูจีมีอุดมการณ์
ทางการเมืองแบบเสรี นิยมซึ่ งเป็ นประชาธิ ปไตยแบบตะวันตกเป็ นทั้งคตินิยมทางการเมืองแบบเสรี นิยมและระบอบ
การปกครองรู ปแบบหนึ่ งที่การปกครองแบบประชาธิ ปไตยแบบมีผูแ้ ทนจะดําเนิ นการใต้หลักเสรี นิยมคือการพิทกั ษ์
สิ ทธิของปั จเจกบุคคลทําให้มีความคิดเสรี ภาพและความเสมอภาคในการอยูร่ ่ วมกันส่วนในมุมมองของเพื่อนๆและคน
ที่รู้จกั ซูจีเธอจะมีการวางตัวมีความนอบน้อมแบบสาวพม่าดูเป็ นคนที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่ยึดถือเอาสิ่ งดีงาม
ในอดีตมาเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานในปั จจุบนั โดยนิ ยมการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไปดูจากการแต่งกาย
ของซูจีการรักษาธรรมเนี ยมปฏิบตั ิต่างๆและส่ วนใหญ่จะอยูต่ รงข้ามกับแนวคิดเสรี นิยม ซึ่ งขัดกันในเรื่ องพฤติกรรม
และการวางตัว แต่ต่อมา ช่วงที่สองหลังจากที่ซูจีได้เข้าร่ วมชุมนุมเธอเริ่ มมีบทบาทในทางการเมืองของพม่ามากขึ้น
กล่าวคือ ซูจีมีแนวคิดที่จะปฎิวตั ิประเทศพม่าให้เป็ นประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการซูจีไม่เคยใช้ความรุ นแรงในการ
เรี ย กร้ อ งสิ ทธิ แ ละช่ ว งที่ เธอโดนกัก บริ เวณให้อ ยู่ภ ายในบ้า นเธอยึด หลัก การวางตัวและแนวคิ ดแบบอหิ ส าซู จีมี
แนวความคิ ด แบบเสรี นิ ย มเสรี ภาพในการพู ด เสรี ภาพสื่ อ เสรี ภาพทางศาสนาตลาดเสรี สิ ท ธิ พ ลเมื อ งสั ง คม
ประชาธิ ปไตยรัฐบาลฆราวาสความเสมอภาคทางเพศและการร่ วมมือระหว่างประเทศพิจารณาได้จากการต่อสู ้แบบ
สันติวิธีผ่านการสู ้โดยไม่ใช้ความรุ นแรง ในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ช่วงที่สามหลังจากที่ซูจีได้รับอิสรภาพจากการ
กักขังและชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2558 พรรคNLD ชนะการเลือกตั้งอองซานซู จีที่อยู่ในตําแหน่ งประธานพรรค
NLD ที่ ไม่สามารถดํารงตําแหน่ งประธานาธิ บดี เ พราะมี ขอ้ ห้า มในรั ฐ ธรรมนู ญพม่า ได้เข้า สู่ ก ารเปลี่ ยนแปลงทั้ง
เศรษฐกิจและการเมืองอองซานซูจีกลับถูกมองว่าเธอกําลังหาช่องทางกลับเข้ามามีบทบาททางการเมือง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาข้อมูลเชิ งคุณภาพและปริ มาณผ่านแบบสัมภาษณ์ในแต่ละด้านจากประชาชน
เมียนมาร์ ในประเทศไทย จะพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็ นกลางและสนับสนุนการดําเนิ น
กิ จกรรมทางการเมืองของออกซาน ซู จี และมองว่าอองซาน ซู จี เหมาะสมกับการเป็ นผูน้ าํ และให้ความสําคัญกับ
เสรี ภาพของประชาชน ในเรื่ องความเสมอภาคนั้นส่ วนใหญ่จะลงความเห็นว่าความเสมอภาคน้อยจนถึงน้อยมากและ
ในเรื่ องความมีเหตุผลอองซานถือว่ามีเหตุผลปานกลาง
ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่า อุดมการณ์ ทางการเมื องของอองซานซู จีพ.ศ.2488 ถึ ง 2559นั้น โดยปั จจุ บันมี การ
เปลี่ยนแปลงหรื อลดระดับความเข้มข้นในการรักษาความเป็ นประชาธิปไตยแบบเสรี นิยมในบางด้านลงไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การรักษาความเท่าเทียมในความเป็ นมนุษย์ต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากช่วงวัยเยาว์และก่อนเข้า
มาสู่ระบบการเมืองอย่างเต็มตัว
5. การอภิปรายผล
หากพิจารณาประวัติบทบาททางการเมือง และในมิติอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จีพ.ศ.2488 ถึง
2559 พบว่าอองซาน ซู จี ได้รับการอบรมกล่อมเกลา จากทั้งครอบครั ว บุ คคลรอบข้าง และปั จจัยแวดล้อมต่างๆ
จนกระทัง่ หล่อหลอมให้อองซาน ซูจี กลายเป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรี นิยมในช่วงเยาว์วยั และก่อนเข้าสู่
ระบบการเมืองอย่างเข้มข้น แต่ก็ลดทอนลงมาหลังเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางการเมืองในยุคปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ จรู ญ สุภาพ (2519: 5) อธิบายถึง ประชาธิปไตยว่า มีความหมายทั้งรู ปการปกครองและปรัชญาในการดํารงชี วิต
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ร่ วมกันของมนุษย์ ในแง่การปกครอง มุ่งถึงการมีส่วนของประชาชนในการที่จะเข้าร่ วมกําหนดนโยบายต่าง ๆ อัน
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลที่เกิดขึ้นในระบอบนี้ จะเป็ นเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยให้ประชาชนได้บรรลุ
จุดหมายปลายทางที่สาํ คัญ นัน่ คือ ความผาสุกของประชาชนทั้งมวล ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญาณี มาลัย
เจริ ญ (2540) บทบาทและความคิดทางการเมืองของอองซานกับขบวนการเรี ยกร้องเอกราชของพม่า พ.ศ.2478-2490
พบว่า บทบาทและความคิดทางการเมืองของอองซาน ได้รับอิทธิ พลจากการกล่อมเกลาทางความคิด และการศึกษา
ในลักษณะชาตินิยมจากสังคมครอบครัว โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีลกั ษณะผสมผสานระหว่างความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของพม่ากับแนวความคิดทางการเมือง และเศรษฐกิจแบบตะวันตก รวมทั้งประสบการณ์ในการทําการ
ประท้วงของนักศึกษาระหว่างที่เรี ยนอยู่ในหาวิทยาลัยย่างกุง้ อองซานมีบุคลิกภาพที่ซื่อสัตย์ เป็ นนักชาตินิยมที่มี
ความจริ งใจ ทําเพื่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ งและมีความกล้าหาญที่จะลงมือปฏิบตั ิตามความเชื่อของเขา พัฒนาการทาง
ความคิดของเขาเริ่ มจากความต้องการที่จะต่อสู ้กบั รัฐบาลอาณานิ คม เพื่อให้พม่าเป็ นอิสระจากการปกครองของคน
ต่างชาติ แล้วพัฒนาไปสู่ความต้องการที่จะให้พม่ามีเอกราชที่สมบูรณ์ อองซานต้องการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ของพม่าไปในแนวทางประชาธิ ปไตยเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพทางการเมื อง และมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองมากขึ้น ส่ วนการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของพม่านั้น เขาได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดสังคมนิยมอย่างมาก
คือ เขาสนับสนุนการให้รัฐเป็ นเจ้าของอุตสาหกรรมสําคัญๆ และปั จจัยการผลิต เกษตรกรจะต้องเป็ นเจ้าของที่ดิน
และต้องไม่ส่งเสริ มให้พวกเจ้าของที่ ดินแสวงหาผลประโยชน์ จากการเช่ าที่ ดิน เพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบั
ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ ส่ วนปั ญหาชนกลุ่มน้อย อองซานเสนอหลักเอกภาพในความหลากหลาย ให้สิทธิ
ชนกลุ่มน้อยได้มีส่วนร่ วมในการปกครองตามสมควร เขาพยายามหาแนวทางที่สันติในการเจรจาตกลง โน้มน้าวให้
ชนกลุ่มน้อยเข้ามาร่ วมมือกับเขาในกรต่อสู ้เรี ยกร้องเอกราชแล้ว และการสร้างความสมานฉันท์ในการอยูร่ ่ วมกันกับ
ชาวพม่าแท้ เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหลังจากได้รับเอกราชแล้ว สําหรับด้านการทหารเขาพยายาม
วางหลักการแนวทางในการพัฒนากองทัพให้เป็ นทหารอาชีพ และจํากัดมิให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทหารการเมือง
ในการดําเนินการต่อสูแ้ ละเจรจาเพื่อเรี ยกร้องเอกราชจากอังกฤษ อองซานเป็ นผูน้ าํ ที่ชาญฉลาด รู ้จกั ผ่อนสั้นผ่อนยาว
และเป็ นนักปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง มีหลักการที่แน่นอนคือ เอกราชและเอกภพของพม่ามากกว่าที่จะกอบโกยแสวงหา
ความรํารวยหรื อความสุ ขสบายส่ วนตนและผลการศึกษาของ ณัฐวดี ดวงตาดํา (2549) การสร้างภาพลักษณ์นางออง
ซาน ซูจี ผ่านการรายงานข่าวของสื่ อมวลชนข้ามชาติ : พ.ศ.2531-2546 พบว่า กระบวนการสร้างภาพลักษณ์นางออง
ซาน ซูจี ผ่านการรายงานข่าวของสื่ อมวลชนข้ามชาติ เกิดขึ้นภายใต้ แบบแผนของภาษา ที่เรี ยกว่า “วาทกรรมข่าว” ที่
ปรากฏอยูท่ ้ งั ในภาษาตัวอักษร และภาษาภาพที่เสนอเป็ นสัญญาและบรรจุ รหัสความหมายทางวัฒนธรรมที่มีพลังให้
ผูร้ ับสารเกิดการรับรู ้ เกิดทัศนคติ เป็ นความคิดรวบยอดต่อบุคคลในข่าวทั้งฝ่ ายนางอองซาน ซูจีและฝ่ ายนายทหารผูอ้ ยู่
ตรงข้าม โดยนักการสื่ อสารมวลชนได้ขมวดให้เหลือคุณลักษณะเด่นบางประการ ที่ พวกเขาทราบว่าสามารถจับใจ
ผูร้ ับข่าวสารทัว่ โลกได้ และผูร้ ับข่าวสารจะเลือกติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้เสมอ ภาพลักษณ์ของนางอองซาน ซูจี ที่
ปรากฏในการรายงานข่าวของสื่ อมวลชนข้ามชาติ ที่ ถูกคัดสรรและสื่ อความหมายในขั้นต้น มีอยู่ 5 ภาพลักษณ์ คือ
ภาพลักษณ์ “บุตรี วีรบุรุษแห่ งชาติ”,“หญิงสาวผูม้ ีความความรู ้จากตะวันตก”, “นักการเมืองฝ่ ายต่อต้านรัฐบาลทหาร
พม่า”, “หญิงสาวผูต้ กเป็ นเหยื่อของการขู่เข็ญคุกคาม” และ “ภรรยาและแม่ผูเ้ สี ยสละครอบครัวเพื่ออุดมการณ์” ซึ่ ง
นักการสื่ อสารมวลชนเลือกดึงเอาคุณสมบัติบางสิ่ งบางอย่างเหล่านี้ของอองซาน ซูจีที่เด่นชัด มีชีวติ ชีวา เข้าใจง่าย เป็ น
ที่รับรู ้ทวั่ ไปออกมา ขณะเดียวกันได้บรรจุรหัสความหมายของ“ประชาธิ ปไตยที่ถูกทําให้เป็ นผูห้ ญิง ที่อ่อนแอ บอบ
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บาง ถู ก ข่ ม เหงรั ง แก ซึ่ ง ต้อ งการการปกป้ อ งดู แ ล ” ที่ ท รงพลังยิ่ง จนมี ข ้อ พิสู จน์ทางรู ปธรรม ที่ เ ด่ นชัดที่ สุด คื อ
ปรากฏการณ์ ชัยชนะของพรรคเอ็นแอลดี ในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ.2533 และการได้มาซึ่ งรางวัลโนเบล สาขา
สันติภาพของนางอองซาน ซูจี ในปี พ.ศ.2534 ทั้งนี้ภาพลักษณ์ แก่นแกนดังกล่าว ก็ได้สร้างพลังการต่อรองให้กบั นาง
อองซาน ซูจีและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเสมอมาสําหรับการศึกษา บริ บททางการเมืองของประเทศพม่าและการเมืองโลก
ที่ได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนางอองซาน ซูจีในแต่ละช่วงเวลา พบว่า วิกฤตการณ์เรี ยกร้องประชาธิปไตยในพม่าในปี
1988 ทําให้พม่ากลับมาสู่ ความสนใจของโลกและสื่ อมวลชนโลกอีกครั้งหลังปิ ดประเทศในช่วงสงครามเย็น และ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของนางอองซาน ซูจี ตามมา ในเวลาต่อมานางอองซาน ซูจี นําภาพลักษณ์ของเธอมาใช้ในการ
ต่อรองกับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าที่ ตอ้ งการกลับเข้าสู่ เวที ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ของเธอถูกนํามาใช้ให้มี
ประสิ ท ธิ ผ ลทั้งจากตัว เธอเองและจากรั ฐ บาลประเทศประชาธิ ปไตยทั้ง หลาย เพื่ อ บี บ คั้นให้ทางการทหารพม่า
เปลี่ยนแปลง และถูกสร้างให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อพัฒนาไปสู่ “สัญลักษณ์ปรัชญาประชาธิ ปไตยภายใต้การ
คุกคาม” ที่เรี ยกร้องให้เกิดปฏิบตั ิการช่วยเหลืออันเป็ นการเพิ่มข้อต่อรองให้กบั ฝ่ ายต่อต้านอย่าง ตัวนางอองซาน ซูจี
และรัฐบาลตะวันตกเองมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีภาพลักษณ์ของนางอองซาน ซูจีเป็ นเพียงการโฆษณาชวนเชื่ อของ
การต่อสู ้เพื่อความดีงามแห่งประชาธิ ปไตยสมบูรณ์แบบ และเป็ นเพียงวาทกรรมประชาธิ ปไตยหนึ่งที่ถกู สร้างขึ้นเพื่อ
รับใช้อาํ นาจทางการเมืองเท่านั้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
สรุ ปผลการวิเคราะห์โดยรวมของข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์และข้อมูล
เชิงปริ มาณเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองของอองซานซูจีพ.ศ.2488 ถึง 2559 พบว่า อุดมการณ์ทางการเมืองของออง
ซานซู จีพ.ศ.2488 ถึ ง 2559นั้น โดยปั จจุ บันมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อลดระดับความเข้มข้นในการรั กษาความเป็ น
ประชาธิปไตยแบบเสรี นิยมในบางด้านลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาความเท่าเทียมในความเป็ นมนุษย์ต่อชนกลุม่
น้อยในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากช่วงวัยเยาว์และก่อนเข้ามาสู่ระบบการเมืองอย่างเต็มตัว
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรผลักดันให้แนวคิดแบบอหิ สาเกิดขึ้นเป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองของชนชั้นนําของประเทศ ซึ่ งเป็ น
รากฐานที่สาํ คัญของการปกครองที่นาํ ไปสู่สนั ติภาพ
2) หากศึ กษาเรื่ อง อองซาน ซู จี ในอนาคต ควรศึ กษาในประเด็นเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของเมียนมาร์ หลัง
การปฎิวตั ิและศึกษาในประเด็นผูน้ าํ ของเมียนมาร์
เอกสารอ้ างอิง
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