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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมุ่งนาํเสนอความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและคะฉ่ินท่ี
ดาํเนินมาอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง นบัตั้งแต่การปราบปราม “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin 
Independence Army, KIA) ท่ีดาํเนินมาตั้งแต่กลางปี 2011 และรุนแรงยิ่งข้ึนเม่ือกองทพัโหมโจมตี
เมือง Laiza ฐานบญัชาการใหญ่ “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence Army, KIA) 
ในช่วงปลายปี 2012 ทาํให้มีผูอ้พยพล้ีภยัมากมาย และแมว้่ารัฐบาลไดแ้สดงความตั้งใจท่ีจะเจรจา
หยุดยิงกบัผูน้าํของกองทพัและองค์กรคะฉ่ินอิสระ (Kachin Independence Organization: KIO) 
นบัตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2013 เป็นตน้มา หากแต่กระบวนการเจรจาสันติภาพยงัคงไม่อาจคืบหนา้เพราะ
ยงัไม่มีทีท่าวา่ความขดัแยง้ระหวา่งกองทพัรัฐบาลกบักองกาํลงัคะฉ่ินจะส้ินสุดลงในเร็ววนั   

ด้วยเหตุน้ีจึงนําไปสู่คาํถามหลักในการศึกษาว่า เหตุใดความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของ
รัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินจึงปะทุข้ึนอย่างรุนแรงอีกคร้ัง และปัจจยัใดบา้งท่ีผลกัดนัความขดัแยง้
ใหด้าํรงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง ผา่นแนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางอนัไดแ้ก่ (1) การเมืองใน
เชิงวฒันธรรม และ (2) การเมืองในสถาบนัและโครงสร้างทางการเมือง ซ่ึงถือเป็น “ปัจจยัภายใน” ท่ี
สําคญัอนันาํมาสู่ประเด็นปัญหา ประกอบกบัแนวทางการศึกษา (3) การเมืองเร่ืองโครงการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น “ปัจจยัภายนอก” ท่ีมีส่วนสําคญัต่อ
การทาํความเขา้ใจความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากความพยายามของจีนในการแข่งขนักบัมหาอาํนาจ
อ่ืน ๆ เพื่อสร้างความเป็นเจา้มหาอาํนาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

ทั้งน้ี แนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางจะนาํไปสู่ข้อเสนอท่ีว่า แนวคิดเร่ืองการสร้าง
วฒันธรรมหลกัแห่งชาติท่ีมาในรูปของนโยบายการสร้างความเป็นพม่า (Burmanization Policy) ได้
ก่อรูปในเชิงรูปธรรมเป็นโครงสร้างทางการเมืองท่ีรวมศูนยอ์าํนาจและไม่เป็นธรรมต่อชาติพนัธ์ุต่าง 
ๆ นโยบายดงักล่าวทาํงานไดอ้ย่างสอดคล้องกบัความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคของจีน
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Ethnic Conflict between Myanmar Military Government and Kachin: 
Consequence of Burmanization Policy and Chinese Expansion 
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Abstract 

 The purpose of this article is to study the uninterrupted ethnic conflict between Myanmar 
military government and the Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State. Since mid-2011, 
the KIA has been severely assaulted and increasingly violated by the end of 2012, when Laiza, 
the main base of KIA, was bombarded by the military junta. There were thus many refugees 
evacuating from the battlefield. Even though the Myanmar President, Thein Sein, has tried so 
many times to negotiate with the Kachin Independence Organization (KIO) since March 2013, the 
long-lasting ethnic conflict remains explicitly unsolvable due to the fact that the army has not 
declared a truce yet, so does the KIA.  
 The main research questions in this article are as follows: How come the ethnic conflict 
in Kachin State was re-ignited and what are the main factors that influence the maintenance of 
this conflict? There are three approaches used as tools to answer the research question: (1) 
cultural politics and (2) institutional and structural politics are both the main points of “internal 
factor”, while (3) politics of natural resources development project and foreign investment, which 
is influenced by the Chinese expansion on behalf of hegemonic rivalry in Southeast Asia, is the 
main point of “external factor” of this issue.  
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 These three approaches lead to the understanding that the concept of the dominant culture 
of nation-state, concretely in “Burmanization Policy”, has been embodied and evolved into the 
unfair political institution and centralized political structure of Myanmar. The implementation of 
this policy conforms to the China’s expansionist policy in this region, by investing in natural 
resources and energy development projects, especially the oil and gas pipelines in Kyaukpyu. Due 
to the “Burmanization Policy” and the role of Chinese hegemonic expansion, the ethnic conflict 
in Kachin State was re-ignited and unstoppably remained. 
 
Keywords: Ethnic Conflict/ Kachin/ China/ Burmanization Policy/ Myanmar Military   
                   Government            
                   

 
นบัตั้งแต่การสร้างชาติและการปรากฏข้ึนของ “ผลประโยชน์ของชาติ” ในรัฐธรรมนูญพม่า

ปี 1947 ท่ีเน้นย ํ้า “เอกภาพในความหลากหลาย” อีกทั้งยงัมีการแบ่งรัฐออกเป็น 7 รัฐในปี 1974 
(Collins, 2003: p. 28) สะทอ้นให้เห็นถึงการครอบงาํอาํนาจของกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า (Burman)1 ใน
การเมืองพม่าก็ถือไดว้า่มีนยัยะสาํคญัท่ีเก่ียวของกบัความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุมาโดยตลอด สงคราม
และการก่อเหตุจราจลในพม่าหลายคร้ังถือเป็นการช่วงชิงอาํนาจจากศูนยก์ลางท่ีถูกครอบงาํโดยชาติ
พนัธ์ุพม่า นบัตั้งแต่รัฐบาลพม่าชุดแรกในสมยัปลดแอกประเทศจากอาณานิคมองักฤษนั้นไดน้าํโดย 
“องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อตา้นฟาสซิสต์” (Anti-Fascist Peoples Freedom 
League: AFPFL) ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย หากแต่ถูกควบคุมโดยชาติพนัธ์ุ
พม่าในปี 1948 (Brown, 1996: p. 50 in Collins, Ibid.) ในเวลาต่อมาชยัชนะในการเลือกตั้งของ 
AFPFL ในปี 1951 และในปี 1956 ได้ทาํให้ประชาชนท่ีมิใช่กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่าถูกควบคุมทาง
การเมืองใหอ้ยูภ่ายใตรั้ฐบาลกลางท่ีเป็นของกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า 

การข้ึนสู่อาํนาจของกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่านาํไปสู่การเลือกใชน้โยบายทางวฒันธรรมแบบกลืน
กลาย (Assimilation) ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลทหารพม่าเลือกใช้มาโดยตลอดนับตั้งแต่การ
ปกครองประเทศดว้ยระบอบทหารในปี 1962 เลยทีเดียว การกล่าวอา้ง “ชาติ” ท่ีมีลกัษณะเป็นหน่ึง
เดียวผา่นนโยบายท่ีเรียกวา่นโยบายการทาํใหเ้ป็นพม่า (Burmanization Policy) จึงเป็นความพยายาม
ท่ีจะลบเลือนวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชนกลุ่มนอ้ยท่ีมิใช่ชาติพนัธ์ุพม่า จึงทาํให้ชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ 
                                                        

1 กลุ่มชาติพันธ์ุพม่า (Burman) เป็นการใช้ชาติพันธ์ุเป็นเกณฑ์ในการจัดจ าแนก ในขณะท่ี “ชาวพม่า” (Burmese) หมายถึง
ประชาชนพลเมืองชาวประเทศพม่าโดยไม่จัดจ าแนกชาติพันธ์ุ  
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เพิกเฉยและต่อตา้นจนทาํให้รัฐบาลต้องใช้กาํลงัทหารและอาวุธเขา้ปราบปรามให้ชนกลุ่มน้อย
เหล่าน้ี กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีจึงตอ้งจบัอาวธุเพื่อต่อตา้นกองทพัมาโดยตลอด   
คะฉ่ิน (Kachin) ถือเป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใชก้าํลงัอาวธุต่อตา้นกองกาํลงัทหารของรัฐบาลพม่า
มาโดยตลอด แมว้า่รัฐบาลประธานาธิบดีเต็ง เส่ง (Thein Sein) จะพยายามผลกัดนัให้ประชาธิปไตย
มีพลวตัมากข้ึน กระนั้นรัฐบาลพม่ายงัคงปราบปรามกองกาํลงัของกลุ่มชาติพนัธ์ุอย่างต่อเน่ืองและ
รุนแรง โดยเฉพาะการทาํสงครามปราบปราม “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence 
Army, KIA) ในพื้นท่ีรัฐคะฉ่ิน ท่ีดาํเนินมาตั้งแต่กลางปี 2011 และในช่วงปลายปี 2012 กองทพั 
(Tatmadaw) ไดโ้หมโจมตีทางอากาศ และยงิปืนใหญ่ใส่พื้นท่ีรอบ ๆ เมืองไลซา (Laiza) อนัเป็นฐาน
บญัชาการใหญ่ “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence Army, KIA) โดยขณะน้ีเกิดผู ้
อพยพภายในรัฐคะฉ่ินและชายแดนจีนนบัแสนคน 

ด้วยเหตุน้ีจึงนําไปสู่คาํถามหลักในการศึกษาว่า เหตุใดความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของ
รัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินจึงปะทุข้ึนอย่างรุนแรงอีกคร้ังหลงัจากมีทีท่ายุติไปตั้งแต่การลงนาม
ขอ้ตกลงหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ไปตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 1994 และปัจจยัใดบา้งท่ี
ผลกัดนัความขดัแยง้ให้ดาํรงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง โดยบทความน้ีตอ้งการพิจารณา 3 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ (1) การเมืองในเชิงวฒันธรรม และ (2) การเมืองในสถาบนัและโครงสร้างทางการเมือง ซ่ึงถือ
เป็น “ปัจจัยภายใน” ท่ีสําคัญอันนํามาสู่ประเด็นปัญหา (3) การเมืองเร่ืองโครงการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น “ปัจจยัภายนอก” ท่ีมีส่วนสําคญัต่อ
การทาํความเขา้ใจความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากความพยายามของจีนในการแข่งขนักบัมหาอาํนาจ
อ่ืน ๆ เพื่อสร้างความเป็นเจา้มหาอาํนาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  
 
นโยบายการท าให้เป็นพม่า: ปัญหาเชิงวฒันธรรมกบักองก าลงัต่อต้านอ านาจรัฐ 
นโยบายการท าให้เป็นพม่า 

ประเทศพม่าถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบปัญหาด้านการสร้างเอกภาพและวฒันธรรม
แห่งชาติมาเป็นเวลานาน นโยบายท่ีรัฐบาลทหารพม่าเลือกใชม้าโดยตลอดนั้นคือนโยบายการทาํให้
เป็นพม่า (Burmanization) ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นท่ีจะกลืนกลายทางวฒันธรรม (Assimilation) 
กล่าวคือ ใส่อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของศูนยก์ลางซ่ึงเป็นของชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) เขา้ไปสู่อตั
ลกัษณ์ชายขอบของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในนามของการสร้างชาติท่ีเขม้แข็งและมีเอกภาพเป็นหน่ึง
เดียว อีกทั้งยงัทาํให้ปริมณฑลของรัฐเท่ากบัปริมณฑลของชาติแบบพอดีกนัดว้ย (Collins, 2003: p. 
25) นโยบายดงักล่าวถูกใชใ้นการกลืนกลายทางวฒันธรรมนบัตั้งแต่ปี 1952 รัฐบาลไดป้ระกาศให้
ภาษาของชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) ถูกใช้เป็นภาษาราชการ และปิดกั้นความพยายามของรัฐต่าง ๆ 
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ในการใชภ้าษาถ่ินของตนเป็นภาษาราชการเสมอภาษาของชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) อีกทั้งรัฐบาลยงั
ชาํระประวติัศาสตร์กระแสหลกัในแบบเรียนตามแบบฉบบัเร่ืองเล่าของชาวชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) 
และแน่นอนวา่ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนตามโรงเรียนและสถานศึกษายอ่มตอ้งเป็นภาษาพม่าแบบชาติ
พนัธ์ุพม่า (Burman) เท่านั้น Gustaaf Houtman (1999) จึงกล่าววา่ “รัฐบาลเลือกใชค้าํวา่ “เมียนมาร์” 
ในการป่าวประกาศแนวคิดทางเลือกว่าดว้ยเร่ืองเอกภาพท่ีหลากหลายซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ และ
ภาษาต่าง ๆ จะสามารถแสดงออกผา่นประวติัศาสตร์ร่วมกนัได”้ (Houtman, 1999: p. 53 in Collins, 
Ibid.: p. 31)  

ต่อมาในปี 1989 "สภาฟ้ืนฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ" (SLORC) ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศพม่าเป็น 
“เมียนมาร์” ซ่ึงเป็นการอออกเสียงตามสําเนียงแบบชาติพนัธ์ุพม่า Houtman ยงัเนน้ย ํ้าดว้ยวา่ “การ
เปล่ียนช่ือประเทศเป็น “เมียนมาร์” นั้นแทท่ี้จริงแลว้คือการทาํให้ช่ือสถานท่ีกลายเป็นพม่าแบบท่ีมี
ความคลุมเครือ ความพยายามท่ีจะทาํให้ช่ือสถานท่ีต่าง ๆ กลายเป็นการออกสําเนียงแบบชาติพนัธ์ุ
พม่าแทนท่ีภาษาอ่ืน ๆ นั้นก็เป็นความพยายามในการทาํให้ประเทศพม่ากลายเป็นของชาติพนัธ์ุพม่า
นั่น เ อง  ก ร ะ บ วน ก า ร น้ี จึ ง ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ไ ด้ใ ห ม่ ว่ า เ ป็ นก า รส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น เ มี ย น ม า ร์ 
(Myanmafication)” (Houtman, Ibid., in Collins, Ibid.: p. 31) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี David Brown 
(1996) เสนอวา่ “การเรียกร้องให้กลืนกลายไปสู่วฒันธรรมใหม่ของพม่า (Burmese Culture) ได้
กลายเป็นการเรียกร้องให้กลืนกลายไปสู่วฒันธรรมของชาติพนัธ์ุพม่าแทน” (Brown, Ibid., 46 in 
Collins, Ibid.: 29)  

นบัตั้งแต่ทศวรรษท่ี 90 เป็นตน้มา รัฐบาลทหารของชาติพนัธ์ุพม่าก็พยายามผลกัดนัศาสนา
พุทธให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการทาํให้เป็นพม่าดว้ย จึงทาํให้เกิดจราจลอย่างหนกั
หน่วงระหวา่งชาวพุทธและชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ในช่วงปี 2012 ควบคู่ไปกบัเหตุการณ์ความขดัแยง้
ในรัฐคะฉ่ิน นอกจากชาวมุสลิมแล้ว ชาวคริสต์ในรัฐชินและรัฐคะฉ่ินก็ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายดงักล่าว เม่ือพื้นท่ีจาํนวนมากภายในรัฐชินและรัฐคะฉ่ินถูกแทนท่ีดว้ยเจดียพ์ุทธมากมาย 
(Lahpai, 2008) รัฐบาลออกคาํสั่งบงัคบัให้โบสถ์คริสต์ในกรุงยา่งกุง้กว่า 80 หลงัปิดตวัลงรวมทั้ง
คาํสั่งห้ามปฏิบติัคริสตศาสนพิธีในปี 2001 เป็นตน้มา (Rogers, 2007: p. 28) ในขณะเดียวกนั การ
จดัพิมพแ์ปลคมัภีร์ไบเบิลหรือการแปลเป็นภาษากลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ถูกสั่งห้ามอยา่งเด็ดขาดในรัฐ
ชิน รัฐบาลสามารถจดักุมคมัภีร์ไบเบิลไดม้ากถึง 16,000 เล่มและมีคาํสั่งใหเ้ผาทาํลายทิ้งทั้งหมดโดย
ทนัทีในเดือนมิถุนายน 2000 (Rogers, Ibid., p. 31) อีกทั้งยงัมีคาํสั่งห้ามมิให้จดังานเฉลิงฉลองวนั
คริสตม์าสในรัฐชินในปี 2000 และในรัฐคะฉ่ินในปี 2003 อีกดว้ย (Rogers, Ibid., p. 29)  
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นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2010 "สภาเพื่อสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ" (State 
Peace and Development Council: SPDC) 2 ยงัไดป้ระกาศใชธ้งชาติพม่ารูปแบบใหม่ท่ีมีดาวใหญ่สี
ขาวกลางแถบสี 3 สี ไดแ้ก่ สีเหลือง (ความเป็นปึกแผน่) สีเขียว (สันติภาพ) และสีแดง (ความอาจ
หาญ) โดยปราศจากความเห็นชอบจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ การสถาปนาธงชาติคร้ังน้ีถือเป็นการ
ตอกย ํ้าใหเ้ห็นถึงการมองขา้มความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุในประเทศ ทั้งน้ี Lian Hmung Sakhong 
นกัวิชาการและนกักิจกรรมชาวพม่ากล่าวว่า “รัฐบาลพยายามบรรลุเป้าหมายในกระบวนการสร้าง
ชาติดว้ยการทาํให้ชาติเหลือเพียงเช้ือชาติเดียว ภาษาเดียว และศาสนาเดียว” (Salai Za Ceu Lian, 
2010) อีกทั้งนิยามของสีทั้ง 3 สี ยอ่มหมายถึงชาติในจินตกรรมของกองทพัเป็นสาํคญั โดยปราศจาก
นิยามในมิติอ่ืน ๆ ท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศ ผูเ้ขียนมองว่าการนิยามสีเหลืองเป็นสีแห่ง
ความเป็นปึกแผน่นั้นอาจเป็นเพราะสีเหลืองเป็นตวัแทนของเจดียช์ะเวดากอง ซ่ึงหมายถึงศูนยร์วม
จิตใจทางศาสนาของชาวพม่า (ทั้ง ๆ ท่ีพม่ามีความหลากหลายทางศาสนา) ในขณะท่ีสีเขียวคือสี
แห่งสันติภาพ ทั้ง ๆ ท่ีสีเขียวคือสีแห่งกองทพั จึงอาจจะสะทอ้นทศันคติของกองทพัไดเ้ป็นอยา่งดี
วา่กองทพัเท่านั้นท่ีจะเป็นผูส้ร้างและรักษาสันติภาพ    

ชนกลุ่มนอ้ยมากมายจึงมองเห็นวา่นโยบายการทาํให้เป็นพม่าเป็นภยัคุกคามต่อวฒันธรรม
ของพวกตน และมองว่านโยบายน้ีเป็นเพียงแค่การสร้างระบบอาณานิคมภายใน ( Internal 
Colonialism) มากกวา่จะเป็นการแบ่งปันความมัง่คัง่ของประเทศไปทัว่ทุกภูมิภาค (Brown, Ibid.: 50 
in Collins, Ibid.: 29) ทั้งน้ี “สหภาพแห่งชาติกะเหร่ียง” (Karen National Union: KNU) มองว่า
รัฐบาลกาํลงัพยายามดาํเนินนโยบายแบบ “Three As” อนัได้แก่ “Assimilation (กลืนกลาย), 
Absorption (กลืนกิน), Annihilation (กวาดลา้ง)” (Salai Za Ceu Lian, 2010) ซ่ึงหมายถึงรูปแบบ
ของนโยบายการทาํให้เป็นพม่า (Burmanization Policy) ท่ีมีเป้าหมายในการลบเลือนวฒันธรรม
และอตัลกัษณ์ของชนกลุ่มนอ้ยท่ีมิใช่ชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) หรือการกลืนกลาย (Assimilate) ผา่น
การเพิกเฉยต่อขอ้เรียกร้องของชนกลุ่มน้อยหรือท่ีเรียกว่าการกลืนกินหรือดูดกลืน (Absorb) และ
ทา้ยท่ีสุด หากกลุ่มใดต่อตา้นขดัขืน ก็จาํเป็นจะตอ้งกวาดล้าง (Annihilate) ในนามของการธํารง
รักษา “เอกภาพในความหลากหลาย” และเน่ืองดว้ยการต่อตา้นนโยบายท่ีรุนแรงและกา้วร้าวเช่นน้ี 
จึงทาํให้รัฐบาลพม่าอา้งว่าชนกลุ่มน้อยท่ีถืออาวุธเหล่านั้นคือภยัคุกคามความมัน่คงของรัฐ เช่น 
อาชญากร ผูค้า้ยาเสพติด ขนุพล เป็นตน้ ซ่ึงบ่อนทาํลายความมัน่คงของมนุษยแ์ละของประเทศชาติ 
รัฐบาลทหารพม่าจึงมีความชอบธรรมท่ีจะปกปักษรั์กษาความมัน่คงของรัฐตนเอาไว ้

                                                        
2 "สภาฟ้ืนฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ" (The State Law and Order Restoration Council: SLORC) ได้รับการเปล่ียนช่ือใหม่เพ่ือ

แก้ปัญหาภาพลักษณ์โดยจัดตั้งเป็น "สภาเพ่ือสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ" (State Peace and Development Council: SPDC) ขึน้
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 1997 (เมธา มาสขาว, 2007)  
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กองก าลังต่อต้านอ านาจรัฐ 
ในขณะท่ีรัฐบาลของชาติพนัธ์ุพม่าดาํเนินนโยบายการทาํให้เป็นพม่า ชนกลุ่มนอ้ยก็รวมตวั

กนัจดัตั้งกองกาํลงัต่อสู้กบัรัฐบาลทหารพม่าอยา่งไม่ขาดสาย กองทพัเร่ิมต่อสู้กบักองกาํลงัของรัฐ
ฉานคร้ังแรกในปี 1959 หลงัจากท่ีมีสัญญาณวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) จะกลายเป็นผูมี้อาํนาจ
ในสังคมและการเมืองพม่ายุคหลังอาณานิคม จึงทาํให้ชาวกะเหร่ียงรวมตวักันจดัตั้ง “สหภาพ
แห่งชาติกะเหร่ียง” (Karen National Union: KNU) เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 1947 ซ่ึงเป็นกลุ่มติด
อาวุธชาวกะเหร่ียงในพม่าท่ีทาํการสู้รบกบัรัฐบาลพม่าตามแนวชายแดนไทย ในบริเวณอาณาเขต
ของพื้นท่ีท่ีเรียกเป็นภาษากะเหร่ียงว่า "กอซูเล" (Kawthoolei) อย่างไรก็ตาม การต่อสู้อนัยาวนาน
กลบัชะงกังนัเม่ือ "สภาฟ้ืนฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ" (The State Law and Order Restoration Council: 
SLORC) เปล่ียนแปลงยทุธวธีิจากการกลืนกลายดว้ยสงครามมาสู่การกลืนกลายดว้ยวิธีการท่ีรุนแรง
นอ้ยลงซ่ึงหมายถึงการเจรจาหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ในปี 1992 หลงัจากท่ีมีความพยายามท่ี
จะเจรจาสันติภาพ (Peace Talk) กบักลุ่มต่าง ๆ มากถึง 5 คร้ังนบัตั้งแต่ 1949 ถึงทศวรรษท่ี 80 (Zaw 
Oo and Win Min, 2007: 7-11) 
 นบัแต่นั้นเป็นตน้มา กระแสคล่ืนการเจรจาหยุดยิงไดพ้ดัพากลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ให้ร่วมลง
นามในขอ้ตกลงหยุดยิง จึงทาํให้ในท่ีสุด รัฐบาลก็สามารถจดัการกบัศตัรูตวัฉกาจอย่างฉานและ
กะเหร่ียงได้ ทั้งน้ี เพราะขอ้ตกลงดงักล่าวได้ไปทาํลายเอกภาพภายใน “พรรครัฐฉานก้าวหน้า” 
(Shan State Progress Party: SSPP) และภายในกลุ่มกองกาํลงักะเหร่ียงระหวา่ง “กองกาํลงักะเหร่ียง
ประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ” (Democratic Karen Buddhist Army: DKBA) กบักลุ่มกองกาํลงักะเหร่ียงท่ี
มีผูน้าํเป็นคริสต ์จนนาํไปสู่การสูญเสีย “มาเนอปลอว”์ (Manerplaw) ฐานท่ีมัน่สําคญัของ KNU ใน
ปี 1995 และในปี 1996 ขอ้ตกลงกลุ่มชาติพนัธ์ุจาํนวน 16 กลุ่มก็ร่วมลงนามกบั SLORC ซ่ึงหมาย
รวมถึง “กองทพัแห่งชาติกะเหร่ียงแดง” (Karenni National Progressive Party: KNPP), “พรรครัฐ
มอญใหม่” (New Mon State Party: NMSP), และ “กองทพัเมิงไต” (Mong Tai Army: MTA) ของ
ขนุส่า (Khun Sa) ผูผ้ลิตและคา้เฮโรอีนและฝ่ินรายใหญ่ของโลก (Collins, Ibid.: 30) 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้ตกลงดงักล่าวเปรียบเสมือนชยัชนะในระยะเวลาสั้น ๆ ท่ีรัฐบาลของชาว
ชาติพนัธ์ุพม่าไดรั้บในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เม่ือความขดัแยง้ระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยใน
บางรัฐไดป้ะทุข้ึน เป็นเหตุความขดัแยง้อนัรุนแรงต่อเน่ืองจนทาํให้ขอ้ตกลงดงักล่าวแทบจะหมด
ความหมายและความสาํคญัลงในท่ีสุด  
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ความขดัแย้งท่ีปะทุในรัฐคะฉ่ิน 
คะฉ่ิน (Kachin) ถือเป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใช้กาํลงัอาวุธต่อตา้นกองกาํลงัทหารของ

รัฐบาลพม่ามาโดยตลอดจวบจนปัจจุบนั แมว้า่ในปี 1980-1981 Brang Seng ผูน้าํขององคก์รคะฉ่ิน
อิสระ (Kachin Independence Organization: KIO) ไดมี้โอกาสเจรจาสันติภาพกบัรัฐบาลนายพล Ne 
Win อนันาํไปสู่การหยุดยิงชัว่คราว และรัฐบาลทหารจะอนุญาตให้ “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” 
(Kachin Independence Army, KIA) ซ่ึงเป็นฝ่ายกองกาํลงัของ KIO สามารถครอบครองอาวุธได ้
อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลยงัคงปฏิเสธท่ีจะมอบอาํนาจในการปกครองตนเองแก่ KIO อีกทั้งไม่อนุญาต
ให้มีการเรียนการสอนหรือใชภ้าษาคะฉ่ินอยา่งเป็นทางการดว้ย (Zaw Oo and Win Min, Ibid.: 10) 
หรือแมก้ระทัง่ ในเวลาต่อมา Lamung Tu Jai ผูน้าํของ KIO ไดร่้วมลงนามเจรจาหยุดยิงในปี 1994 
หากแต่ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกองทพักบักองกาํลงั KIA ก็ปะทุข้ึนอีกคร้ังอยา่งเห็นไดช้ดั  

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2009 การต่อสู้ของกองทพั (Tatmadaw) กบักองกาํลงัในรัฐคะฉ่ิ
นก็กลบัมาอีกคร้ัง เม่ือ KIO เกิดขอ้พิพาทเร่ืองโครงการพลงังานนํ้ าในเมือง Bhamo หลงัจากท่ี
กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน (Kachin Independence Army, KIA) ซ่ึงเป็นกองกาํลงัของ KIO ท่ีไปตั้ง
มัน่อยูใ่นบริเวณโครงการพลงังานนํ้ าตาป่างหมายเลข 1 และหมายเลข 2 (Taping No. 1 and Taping 
No. 2 Hydropower Project) ถูกโจมตีจากกองทพัของรัฐบาล (Kachin News Group, 2009) ซ่ึงนบั
ไดว้า่น่ีคือรอยร้าวรอยแรก ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความสัมพนัธ์อนัเงียบสงบท่ีวา่งเวน้จากความขดัแยง้
มานานเกือบทศวรรษก็ตาม 

ในเวลาต่อมา ความขดัแยง้ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินก็ยิ่งประทุหนกัข้ึนอีก เม่ือ
ผูน้าํของ KIO ไม่สามารถเขา้ร่วมการเลือกตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2010 ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งท่ีจดัข้ึน
ในรอบ 20 ปี (Whiteman, 2013) และจากรายงานของ Matthew Smith ท่ีปรึกษาองค์กร Human 
Rights Watch (HRW) ไดมี้การบนัทึกวา่กองทพั (Tatmadaw) ไดป้ระกาศใชม้าตรการ “การรุกทาง
ทหารคร้ังใหญ่” (Major Military Offensive) เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2011 โดยท่ีมีการสั่งการให้
กองทพัของรัฐบาลบุกโจมตีกองกาํลงั KIA ท่ีไปตั้งมัน่อยู่ในบริเวณโครงการพลงังานนํ้ าตาป่าง 
(Taping Hydropower Project) อยา่งรุนแรง ซ่ึงกองกาํลงั KIA ไดท้าํการโตต้อบอยา่งรวดเร็วดว้ย
การระเบิดสะพาน วางกบัระเบิด และซุ่มโจมตีรถคุม้กนัของทหาร (Whiteman, 2013) จึงทาํให้
หลายฝ่ายมองวา่นบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2011 เป็นตน้มา สงครามท่ีแทจ้ริงระหวา่งคะฉ่ินและกอง
ทพัก็ไดเ้กิดข้ึนและล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบนั และแมว้า่นบัตั้งแต่การละเมิดขอ้ตกลงการเจรจาหยุด
ยิงในเดือนมิถุนายน 2011 เป็นตน้มา ทหารในกองทพัได้เสียชีวิตเป็นจาํนวนกว่า 100 คนแล้ว 
กองทพัก็ยงัไม่มีทีท่าท่ีจะยติุสงครามกบัรัฐคะฉ่ินแต่อยา่งใด (Beech, 2013) 
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองโครงการเข่ือนพลังนํ้ าในแม่นํ้ าตาป่าง (Taping 
Hydropower Project) มิใช่แหล่งท่ีมาของความขดัแยง้เพียงแหล่งเดียว Smith ยงักล่าวต่อไปใน
รายงานอีกวา่อนัท่ีจริงแลว้คะฉ่ินยงัเต็มไปดว้ยแหล่งแร่ธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งเหมืองแร่
หยกท่ีจงัหวดัผากั้น (Hpakant) ในรัฐคะฉ่ิน ท่ีกล่าวกนัวา่เป็นแหล่งแร่ท่ีสําคญัท่ีเป็นท่ีมาของอญัมณี
ลํ้าค่าในโลกมากมายหลายช้ิน รวมไปถึงท่อส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติไปยงัประเทศจีนท่ีอยูใ่นรัฐ
คะฉ่ิน ท่ีไดส้ร้างกาํไรมากมายใหรั้ฐบาล (Whiteman, 2013) 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2012 กองทพัไดส้ะกดักั้นเส้นทาง Ledo ท่ีเช่ือมต่อเมือง 
Myitkyina กบัเมือง Danai ท่ีอยูใ่นหุบเขา Hukawng กองทพัของรัฐบาลไดปิ้ดกั้นถนนและควบคุม
ตวันกัท่องเท่ียวท่ีผา่นเส้นทางดงักล่าวเอาไว ้อีกทั้งรัฐบาลยงัไดเ้สริมกาํลงัพลในเมือง Hpakant อนั
ไดแ้ก่ ทหารราบท่ี 86 กองพนัทหารราบท่ี 238 และกองพนัทหารราบเบาท่ี 318 ไดม้าตั้งฐานท่ีมัน่
อยู่รอบ ๆ เมือง Danai ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีไดท้าํการฝึกซ้อมอาวุธปืนเบาและปืนใหญ่บริเวณชานเมือง 
รวมไปจนถึงการวางกบัระเบิดในพื้นท่ีดงักล่าวดว้ย (Zin Linn, 2012) ทั้งน้ีเพื่อเตรียมความพร้อม 
หลงัจากท่ีรัฐบาลได้สั่งการระงบัการขุดเหมืองแร่หยกทุกแห่งในเมือง Hpakant ไปตั้งแต่เดือน
เมษายน 2012 ในขณะเดียวกนั ก็ไดอ้อกคาํสั่งให้ชาวบา้นในละแวกดงักล่าวเดินทางอพยพออกจาก
พื้นท่ี (Zin Linn, 2012)  

ต่อมาในปี 2012 การต่อสู้ระหวา่งกองทพั (Tatmadaw) และกองกาํลงั KIA คร้ังท่ีใหญ่ท่ีสุด
ก็เกิดข้ึนในเดือนมีนาคมบนถนนสาย Myitkyina-Bhamo และในเดือนเมษายนท่ีมี “สมรภูมิเพื่อปัน
วา” (Battle for Pangwa) ในยา่น Chipwi ใกลก้บัหมู่บา้น Luchang จงัหวดั Myitkyina เมืองหลวง
ของรัฐคะฉ่ิน ต่อมาในเดือนสิงหาคมท่ีจงัหวดั Hpakant ซ่ึงฝ่ายกบฏอา้งว่าได้สังหารทหารของ
กองทพั (Tatmadaw) ไปกวา่ 140 นาย และในเดือนธนัวาคม 2012 ล่วงเลยมาจนถึงมกราคม 2013 
กองทพัพม่าไดโ้หมโจมตีทางอากาศและยงิปืนใหญ่ใส่พื้นท่ีรอบ ๆ เมืองไลซา (Laiza)  

ความรุนแรงและอาวุธยุทโธปกรณ์ยงัคงเป็นวิธีการและเคร่ืองมือหลกัท่ีกองทพัและกอง
กาํลงัฝ่ายต่อตา้นอาํนาจรัฐยงัคงเลือกใช้เป็นสําคญั ความตั้งใจท่ีจะสร้างสันติภาพภายในประเทศ
เฉกเช่นท่ีรัฐบาลกล่าวอา้งจึงยิ่งไกลจากความเป็นจริงออกไป การเจรจาสันติภาพจึงยากท่ีจะสําเร็จ
และนาํไปสู่การสร้างสันติภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง อน่ึงโครงสร้างและสถาบนัทางการเมืองของพม่าก็
ถือเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้ความขดัแยง้ยงัคงดาํรงอยู่ กล่าวคือ ภายในโครงสร้างอาํนาจของรัฐบาล
กลางนั้นก็มิไดมี้เอกภาพในกระบวนการตดัสินใจ นกัการเมืองท่ีดาํรงตาํแหน่งในรัฐบาลทหารมิได้
รวมตวัเป็นเน้ือเดียวกนักบักองทพั หากแต่เต็มไปดว้ยความขดัแยง้ การคานอาํนาจ และการแยง่ชิง
ผลประโยชน์ จึงทาํให้การท่ีรัฐบาลตดัสินใจเจรจาสันติภาพและการลงนามขอ้ตกลงหยุดยิงกบัฝ่าย
ตรงขา้ม มกัจะตอ้งจบลงดว้ยการใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์จากการตดัสินใจของกองทพั 
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มองความขัดแย้งภายในสถาบันและโครงสร้างทางการเมืองของพม่า 
นบัตั้งแต่สมยันายกรัฐมนตรี U Nu ซ่ึงถูกบีบใหล้าออกในปี 1958 ผูน้าํพม่าคนต่อมาคือนาย

พล Ne Win ไดท้าํการปราบจลาจลและพวกนิยมซ้ายจดัอยา่งเด็ดขาด เขาไดจ้ดัไห้มีการเลือกตั้งทัว่
ประเทศใน 1960 ทาํให้นาย U Nu ไดก้ลบัมาเป็นผูจ้ดัตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะไดรั้บเสียงขา้งมากใน
สภา หากแต่ 2 ปีต่อมาเขาก็ถูกปราบปรามโดยคาํสั่งของนายพล Ne Win จึงนาํไปสู่การศึกษาทาํ
ความเข้าใจการเมืองภายในกองทพัและรัฐบาลซ่ึงถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีนํามาสู่ประวติัศาสตร์
การเมืองของพม่าตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่านมาเลยทีเดียว อีกทั้งหลกักฎหมายมาตราต่าง ๆ ท่ี
บญัญติัข้ึนในรัฐธรรมนูญพม่าไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทเกมการเมืองท่ีผูมี้อาํนาจในแต่
ละช่วงเวลาไดก้าํหนดข้ึน ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะหยิบยกเอารัฐธรรมนูญของพม่าในปี 2008 มาเนน้ย ํ้าให้
เห็นถึงปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํให้ศูนยก์ลางอาํนาจท่ีเคยเป็นเพียงศูนยก์ลางเดียวให้แตกกระจายออกเป็น 
4 ส่วน อีกทั้งการเมืองพม่ายุคหลงัปี 2008 ท่ีมีตวับทกฎหมายอนัเป็นส่วนสําคญัต่อการเร่งเร้าให้
สงครามภายในกลบัคืนมาอีกคร้ัง ได้สร้างความชอบธรรมแก่กองทพัในขณะเดียวกนัก็นาํมาซ่ึง
ความขดัแยง้กนัเองภายในกองทพัและรัฐบาล 
ยอ้นกลบัไปในประวติัศาสตร์รัฐบาลและกองทพัของพม่าในปี 1992 ประธาน SLORC พลเอก
อาวุโส Saw Maung ถูกบีบให้ตอ้งลาออกจากตาํแหน่งประธานสภาเน่ืองจากความเจ็บป่วยทางจิต 
จึงทาํให้รองประธานสภา พลเอกอาวุโส Than Shwe รับช่วงต่อตาํแหน่งประธานสภา SLORC ทาํ
ให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงในกองทพัมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึนไปกว่าแต่ก่อน ทั้งน้ี พลเอก
อาวุโส Than Shwe มีผูช่้วยท่ีสําคญัถึง 2 คนไดแ้ก่ Maung Aye ผูบ้ญัชาการทหารบกของพม่า และ 
Khin Nyunt เลขาธิการสภาอนัดบัหน่ึง (Kyaw Yin Hlaing, 2012: pp. 197-200) ซ่ึงทั้งสองมีบทบาท
สําคญัในการบริหารประเทศและใชอ้าํนาจของพลเอก Than Shwe ท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานสภา ณ 
ขณะนั้น  

ในขณะท่ี Maung Aye ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลรับผิดชอบเร่ืองการทหารและเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลกั Khin Nyunt ก็ดูแลรับผดิชอบกิจการดา้นการเมืองและการต่างประเทศซ่ึงเป็นเหตุ
ใหเ้ขาตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐจากต่างประเทศและกลุ่มองคก์รระหวา่งประเทศมากมาย 
ทาํให้เขามีความเช่ือท่ีว่ารัฐบาลทหารจาํเป็นต้องปรับตวัให้เข้ากับบริบทสังคมโลกและจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงถูกหมายหวัวา่เป็นฝ่ายเสรีนิยมใน
รัฐบาล ณ ขณะนั้น  (Kyaw Yin Hlaing, 2012: pp. 200-201) และเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2004 เขาก็ถูก
บีบให้ลาออกจากตาํแหน่งประธานสภาท่ีเคยไดรั้บสืบทอดจากพลเอกอาวุโส Than Shwe เม่ือวนัท่ี 
25 สิงหาคม 2003 ทั้งน้ี Khin Nyunt ไดถู้กกกับริเวณให้อยูใ่นบริเวณบา้นพกัจนกระทัง่วนัท่ี 13 
มกราคม 2011 จึงไดรั้บการปล่อยตวั  
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หลงัจากเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2011 การเมืองพม่าก็ไดม้าถึงการเปล่ียนแปลงโฉมหนา้คร้ัง
สําคญัเม่ือ "สภาเพื่อสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ" (State Peace and Development Council: 
SPDC) (หรือ SLORC เดิม) ตดัสินใจมอบอาํนาจใหแ้ก่รัฐบาลใหม่นาํโดยประธานาธิบดี Thein Sein 
ทั้งน้ีท่ีผ่านมา หน่วยงานราชการฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัถูกควบคุมดว้ยสมาชิกของ “พรรคสห
สามคัคีและการพฒันา” จึงทาํให้เม่ือกา้วข้ึนมารับตาํแหน่งประธานาธิบดี Thein Sein ตดัสินใจ
ประกาศวา่ตนตั้งใจท่ีจะปฏิรูปดา้นการบริหารและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยงัไดริ้เร่ิมโครงการ
รณรงคต่์อตา้นการคอรัปชัน่อีกดว้ย ซ่ึงหมายถึงการร้ือชุดโครงสร้างอาํนาจเก่ามาทาํการ “ลา้งชาํระ” 
ใหม่ทั้งหมดนัน่เอง 

นบัตั้งแต่การข้ึนสู่อาํนาจของประธานาธิบดี Thein Sein โครงสร้างอาํนาจภายในกองทพั
และรัฐบาลท่ีเคยเป็นมาตลอดเร่ิมถูกสั่นคลอนจากการเปิดพื้นท่ีทางการเมือง ความเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองเม่ือเร็วๆ น้ีท่ีผ่านมาทั้งในสภาและนอกสภาเน้นย ํ้าชัดเจนถึงพลวตัและการปรับตวัของ
โครงสร้างอาํนาจภายในของรัฐบาล  

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ในปัจจุบนั รัฐบาลนาํโดยประธานาธิบดี Thein Sein กระตุน้กระแส
ความเป็นประชาธิปไตยในพม่ามากยิง่ข้ึนกวา่ในอดีต แต่ในขณะเดียวกนั กองทพัก็ยงัคงแนวโนม้ท่ี
จะก่อความรุนแรงต่อชนกลุ่มนอ้ยต่อไป ทั้งการบงัคบัผูใ้ช้แรงงาน การข่มขืน และการใชแ้รงงาน
เด็กซ่ึงเป็นแนวทางท่ีกองทพัมกัเลือกใช้กบัชนกลุ่มน้อยเสมอมา กล่าวคือ แมว้่าประธานาธิบดี 
Thein Sein จะไดมี้การออกคาํสั่งให้กองทพัรัฐบาลหยุดยิงเม่ือเดือนมกราคม 2013 หากแต่การต่อสู้
ของกองทัพยงัคงดําเนินต่อไป สร้างความประหลาดใจให้หลายฝ่ายตระหนักว่า รัฐบาลของ
ประธานาธิบดี Thein Sein อาจไม่ไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบักองทพั (Tatmadaw) ท่ีนาํโดยรอง
พลเอกอาวุโส Min Aung Hlaing อีกต่อไป ทั้งน้ี พลเอก James Lum Dau รองหวัหนา้ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศของ KIO เปิดเผยวา่ ปัญหาการสู้รบท่ียืดเยื้อระหวา่งกองทพัพม่ากบักองกาํลงั KIA มี
สาเหตุมาจากการขาดการประสานงานท่ีดีระหวา่งกองทพักบัรัฐบาลพม่า จึงทาํให้คาํสั่งหยุดยิงของ
ประธานาธิบดี Thein Sein ไม่ได้รับการปฏิบติัตามโดยทหารในพื้นท่ี (Phanuwat, 2555) ใน
ขณะเดียวกนั ความพยายามในการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลกบักลุ่ม KIA ก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะ
ประสบความสําเร็จ รวมทั้งชาวคะฉ่ินจาํนวนมากยงัคงไม่ไวใ้จรัฐบาลทหารพม่า อนัเน่ืองมาจาก
การเจรจาท่ีลม้เหลวบ่อยคร้ังก่อนหนา้น้ี (Phanuwat, 2555) 

แนวคิดเร่ืองการสร้างวฒันธรรมหลกัแห่งชาติท่ีมาในรูปของนโยบายการทาํให้เป็นพม่า 
(Burmanization Policy) ไดก่้อรูปในเชิงรูปธรรมเป็นโครงสร้างทางการเมืองท่ีรวมศูนยอ์าํนาจและ
ไม่เป็นธรรมต่อชาติพนัธ์ุต่าง ๆ นโยบายดงักล่าวทาํงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความพยายามแผข่ยาย
อิทธิพลในภูมิภาคของมหาอาํนาจอยา่งประเทศจีนผา่นโครงการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและการ
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ลงทุนในพม่า ซ่ึงส่งผลให้ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินยงัคงดาํรงอยู ่
ทั้งน้ี รัฐบาลจีนถูกมองวา่เป็นผูอุ้ปถมัภรั์ฐบาลทหารพม่ามาโดยตลอด ในขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนก็
ไดเ้ปล่ียนแปลงท่าทีความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อรัฐบาลทหารพม่าต่อประเด็นความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุใน
ประเทศไดอ้ยา่งน่าสนใจ กล่าวคือ ในขณะท่ีรัฐบาลระบอบเผด็จการอาํนาจนิยมแบบทหารของพม่า
กาํลังใช้ความรุนแรงปราบปรามชนกลุ่มน้อยและกองกาํลังติดอาวุธในรัฐต่าง ๆ จีนก็ได้สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีและสนบัสนุนงบประมาณ รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองกาํลงัเหล่านั้นดว้ย 
จึงทาํให้เกิดคาํถามท่ีน่าสนใจว่าจีนจดัการกบัความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่ม
นอ้ยอยา่งรัฐคะฉ่ินอยา่งไร  
 
โครงการพฒันาในพม่ากบัการลงทุนจากต่างประเทศ: “ความสัมพนัธ์ฉันน้องพี”่ ของจีน-พม่า? 

เน่ืองดว้ยปัจจยัทางภูมิศาสตร์ของพม่า รัฐบาลทหารพม่าจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินนโยบายท่ีจะ
ไม่สร้างความเป็นศตัรูต่อทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ท่ามกลางบรรยากาศของสงครามเยน็ท่ีกาํลงัคุ
กรุ่น (Holmes, 1967: 188)ทั้ งน้ี พม่าพยายามรักษาสถานะประเทศท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-
Alignment) เป็นสําคญั ฉะนั้น แมว้่าท่ีผ่านมาจนกระทัง่ในปี 1962 ตะวนัตกจะมีอิทธิพลต่อพม่า 
หากแต่นับแต่นั้ นเป็นต้นมา รัฐบาลก็เร่ิมต้นท่ีจะลดบทบาทของตะวนัตกตามแนวนโยบายท่ี
วางแผนไวเ้พื่อทาํการถ่วงดุลกบัอิทธิพลจากโลกคอมมิวนิสตท่ี์มหาอาํนาจเพื่อนบา้นอยา่งประเทศ
จีนหยิบยื่นโอกาสและความใกลชิ้ดทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมมาให้กบัรัฐบาลทหารพม่าโดยไม่
กระทบกระเทือนต่อท่าทีของรัฐบาลทหารพม่าท่ีตอ้งการแสดงออกถึงการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-
Alignment) เป็นสําคญั การถ่วงดุลท่ีกล่าวถึงน้ีมีลกัษณะสําคญัเป็นอยา่งยิ่งเพราะรัฐบาลทหารพม่า
เองเกรงกลวัอยา่งถึงท่ีสุดท่ีจะทาํให้รัฐบาลปักก่ิงไม่พอใจต่อนโยบายดา้นการต่างประเทศใด ๆ ท่ี
รัฐบาลยา่งกุง้ตดัสินใจ ทั้งน้ี Robert A. Holmes (1967) มองวา่ปัจจยัสองประการท่ีมีส่วนสําคญัต่อ
การเลือกใช้นโยบายการทาํให้เป็นพม่า (Burmanization Policy) ไดแ้ก่ (1) แนวความคิดเกลียดชงั
ชาวต่างชาติ (Xenophobia) ของเจ้าหน้าท่ีชั้ นผูใ้หญ่ผูเ้ป็นสมาชิกของสภาปฏิวติัแห่งชาติพม่า 
(Burmese Revolutionary Council) (ซ่ึงคนกลุ่มน้ีมีความคาดหวงัท่ีจะขจดัรากของชาวต่างชาติ ทั้ง
ในทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจให้ออกไปจากสังคมพม่าและเร่ิมตน้ใชน้โยบายการทาํให้เป็นพม่า 
(Burmanization Policy) โดยเร็ว) และ (2) ความเป็นปฏิปักษต่์อสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความ
หวาดระแวงว่าสหรัฐอเมริกามีส่วนต่อการสนบัสนุนกองกาํลงัของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang: 
KMT) ในพม่า (Ibid.) 

เพราะฉะนั้น แนวนโยบายต่างประเทศของพม่าจึงถูกกาํหนดเป็นสําคญัจากปัจจยัด้าน
ภูมิศาสตร์ (Chang 1960: p. 121 in Ibid., p. 10) นายกรัฐมนตรี U Nu เคยกล่าวไวว้า่ เหตุผลท่ีพม่ามี
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แนวนโยบายท่ีเป็นกลาง (Burmese Neutralism) นั้น เป็นเพราะว่าพม่าตั้งอยู่ระหว่างประเทศ
มหาอาํนาจท่ีเป็นศตัรูกนั 2 ค่ายอยา่งอินเดียและจีน อาํนาจทางการทหารและทางเศรษฐกิจของพม่า
นั้นอ่อนแอ จาํเป็นตอ้งปกป้องคุม้ครองตนเอง (U Nu, 1955: p. 1 in Ibid.) นายกรัฐมนตรี U Nu ยงั
กล่าวต่อไปอีกวา่พม่าจะตอ้ง "เป็นมิตรกบัทุกประเทศ เพราะชาติของเรามิบงัอาจท่ีจะต่อตีกบัอาํนาจ
ใด ๆ ได"้ (Thakin Nu, 1951: p. 53 in Ibid.)  

ต่อมาหลงัจากการยึดครองอาํนาจเป็นคร้ังท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 1962 กองทพัไดจ้ดัตั้งสภา
ปฏิวติัโดยมีนายพล Ne Win เป็นองคป์ระธาน และเร่ิมตน้การกาํจดัศตัรูของกองทพัโดยเร็ว ทั้งน้ี
นายกรัฐมนตรี U Nu ซ่ึงเป็นหวัหนา้พรรคการเมืองหน่ึงท่ีสําคญัและเป็นผูส้นบัสนุนการแบ่งแยก
ดินแดน ยงัถูกจบัอีกดว้ย นอกจากน้ี ในเดือนต่อมากองทพัก็เรืองอาํนาจและประกาศใชเ้อกสารทาง
เศรษฐกิจท่ีมีช่ือวา่ “นโยบายสังคมนิยมวิถีพม่า” (The Burmese Way to Socialism) ซ่ึงเป็นพิมพ์
เขียวในการพฒันาทางเศรษฐกิจและการประกาศอิสรภาพของประเทศ ทั้งน้ีสภาปฏิวติัยงัเร่ิมตน้
อยา่งเป็นทางการท่ีจะใชน้โยบายในการลดทอนอาํนาจและตาํแหน่งแห่งท่ีของชาวต่างชาติในพม่า 
ตวัอยา่งเช่น การออกคาํสั่งยุติการทาํงานของหน่วยงานและองคก์ารจากต่างประเทศ เช่น โครงการ 
Fulbright และโครงการ British Council อีกทั้งยงัออกคาํสั่งให้บรรดาครูต่างชาติตอ้งออกจาก
ประเทศภายในเวลา 6 เดือนอีกด้วย และในเวลาต่อมา ในปี 1964 รัฐบาลทหารพม่าก็ไดท้าํให้
โครงการทางหลวงท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณกวา่ 84 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ยุติลงอย่างปราศจากเง่ือนไข นบัเป็นสัญญาณสําคญัของการส้ินสุดความสัมพนัธ์อนัดีกบัตะวนัตก
และนาํไปสู่การถ่วงดุลกบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของพม่ากบัโลกคอมมิวนิสต ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเทศจีน 

ในความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากบัรัฐบาลจีนนั้น อีกปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็น
อยา่งยิง่ก็คือบทบาทและความสัมพนัธ์ของพรรคคอมมิวนิสตท์ั้งสองประเทศ เพราะในขณะท่ีพรรค
คอมมิวนิสต์ของจีน (Chinese Communist Party: CCP) แทบจะเป็นเน้ือเดียวกนักบัรัฐบาลจีน 
รัฐบาลพม่ากลบัเป็นปฏิปักษแ์ละจอ้งจะทาํลายพรรคคอมมิวนิสตพ์ม่า (Burma Communist Party: 
BCP) อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงในช่วงปี 1962-1978 พรรคคอมมิวนิสต์พม่ามีบทบาทสําคญัมากในการ
สร้างรอยร้าวระหวา่งความสัมพนัธ์จีน-พม่า เพราะรัฐบาลจีนไม่พอใจรัฐบางทหารพม่าเป็นทุนเดิม 
เน่ืองด้วยการดําเนินนโยบายสังคมนิยมวิถีพม่า ซ่ึงเป็นเหตุทําให้กิจการของเอกชนมากมาย
กลายเป็นของรัฐ (Privatize and Nationalize) บวกกบัความกงัวลของรัฐบาลจีนเองเก่ียวกบับทบาท
ท่ีเพิ่มข้ึนของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาจทาํให้พรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศต่าง ๆ ตกท่ีนัง่ลาํบาก 
จึงทาํให้พรรคคอมมิวนิสตจี์นเร่ิมให้ความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์พม่า โดยในเดือนสิงหาคม 
1962 จีนไดช่้วยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตพ์ม่าท่ีอาศยัอยูใ่นปักก่ิงและเสฉวนตีพิมพเ์อกสารท่ีมีช่ือ



 
วารสารการเมอืงการปกครอง 

ปีที ่4 ฉบับที ่1 กนัยายน 2556 – กมุภาพนัธ์  2557                                               ประเดน็ปัญหาปัจจุบันในอาเซียน 
 

246 

วา่ “ขอ้เท็จจริงบางประการเก่ียวกบัรัฐบาลทหารของนายพลเนวิน” (Some Facts about Ne Win’s 
Military Government) อีกทั้งจีนยงัสร้างถนนมากมายเพื่อเช่ือมต่อจีนกบัลาวและพม่า อนัเป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่า จีนพยายามสร้างเส้นทางเพื่ออํานวยความสะดวกในการช่วยเหลือพรรค
คอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคมากข้ึน (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2556: p. 30)      

นอกจากน้ี ปัญหาชายแดนจีน-พม่าท่ีสําคญั อนัไดแ้ก่ ปัญหากองกาํลงัของพรรคก๊กมินตัง๋ 
(Kuomintang: KMT) และปัญหาการอพยพเขา้มาของชาวจีนโพน้ทะเลในฐานะท่ีเป็นการรุกราน
ดินแดนและการบ่อนทาํลายจากจีน ต่างก็เป็นส่วนสนบัสนุนให้รัฐบาลพม่าไม่อาจน่ิงนอนใจต่อจีน
ได ้จนกระทัง่ในปี 1967 ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกบัรัฐบาลทหารพม่าก็มาถึงจุดแตกหัก 
เพราะหลงัจากท่ีมีการรณรงคเ์ขา้ร่วมอุดมการณ์ลทัธิสังคมนิยมเหมาเจ๋อตุง (Maoism) อยา่งโจ่งแจง้
ในกรุงยา่งกุง้ รัฐบาลทหารพม่าไดอ้อกคาํสั่งใชก้าํลงัปราบปรามประชาชนท่ีก่อจราจลเม่ือวนัท่ี 26 
มิถุนายน จีนจึงตดัสินใจประกาศสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ของพม่าอย่างเปิดเผยเป็นคร้ังแรก 
รวมทั้งเรียกร้องใหป้ระชาชนพม่าลุกฮือต่อรัฐบาล Ne Win อีกดว้ย (Robinson, 1987: p. 243-244 
ใน สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแล้ว, p. 30-31)  รัฐบาลทหารพม่าจึงตอบโต้ด้วยการสั่งปิด
โรงเรียนสอนภาษาจีนทัว่ประเทศและตดัสิทธิทางการเมืองชาวพม่าเช้ือสายจีนดว้ย (ภูวดล ทรง
ประเสริฐ, 2547: p. 386-387 ใน สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 31) ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา
พรรคคอมมิวนิสตข์องจีนเร่ิมสนบัสนุนจดัหาความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น อาวธุ การฝึก ท่ีปรึกษา การ
ขนส่ง ฯลฯ แก่พรรคคอมมิวนิสตข์องพม่า (Burma Communist Party: BCP) อยา่งเปิดเผย ดงัท่ี
ปรากฏในเอกสารลบัของ CIA วา่ 

"จีนให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายกบฏนับตั้งแต่เดือนเมษายน 1971 เช่น สรรพวุธท่ีได้กล่าวถึง
ก่อนหน้านี ้ยุทธภัณฑ์ ลูกระเบิด เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เส้ือผ้าและเคร่ืองแบบ ยารักษาโรค พืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร เอกสารโฆษณาชวนเช่ือ (รวมท้ังเขด็กลัดเหมาเจ๋อตุง) และเงินทุน (ท่ีใช้เป็นสกุลเงินของ
พม่า)" (CIA Intelligence Report 1971: 78) 

ในช่วงตน้ปี 1950 กองกาํลงัของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang: KMT) บางส่วนไดบุ้กเขา้มา
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของพม่า หลงัจากนั้นไม่นานกองกาํลังกลุ่มน้ีก็ได้รวมตวักนัก่อตั้ง 
"กองทพัผูป้ลดปล่อยต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ห่งยนูาน" (Yunnan Anti-Communist Salvation Army) 
และในช่วงตน้ทศวรรษ 1950 ก็มีการต่อสู้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในมณฑลยูนาน ทาํให้ความขดัแยง้ใน
บริเวณชายแดนลุกโชนและเป็นเหตุให้รัฐบาลทั้งสองประเทศตอ้งเฝ้าระวงัในเร่ืองนโยบายท่ีอาจ
กระทบต่อความสัมพนัธ์ในระยะยาว ผลท่ีตามมาก็คือ พม่ากลวัว่าจีนจะบุกเขา้มาในพม่าและยึด
พื้นท่ีชายแดนบางส่วนในนามของการปราบปรามกองกาํลงั KMT อีกทั้งยงักลวัวา่จีนจะเขา้ใจผิดวา่
ชาวพม่าตั้งใจให้ท่ีพกัพิงแก่กองกาํลงั KMT รวมทั้งนโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสตส์นบัสนุนไตห้วนั
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ของสหรัฐอเมริกา เพราะถา้เป็นเช่นนั้น รัฐบาลจีนก็จะกลายเป็นภยัคุกคามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพม่า
เลยทีเดียว 

ต่อมาในช่วงปี 1979-1987 จีนเล็งเห็นความจาํเป็นในการปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล
ทหารพม่าเน่ืองจากตอ้งการสะกดักั้นอิทธิพลของเวียดนามและโซเวียตในภูมิภาค รัฐบาลจีนภายใต้
การนาํของเต้ิงเส่ียวผงิจึงยติุการใหก้ารสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตต่์าง ๆ ทัว่โลกและมุ่งปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ1 อีกทั้งจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศดว้ย 
(สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 39) จึงทาํให้ในปี 1980 พรรคคอมมิวนิสตจี์นเสนอให้พรรค
คอมมิวนิสตพ์ม่าหนัไปปรองดองกบัรัฐบาลทหารพม่า (ฐิติพร จิระสวสัด์ิ, 2543: p. 65 ใน สิทธิพล 
เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 45) และในปี 1989 พรรคคอมมิวนิสตพ์ม่าก็ล่มสลายลง 

เพราะฉะนั้น ตลอดช่วงสงครามเยน็ท่ีผา่นมาหลายทศวรรษ แนวนโยบายต่างประเทศของ
พม่าท่ีมีต่อจีน คือนั้นย่อมไม่ใช่เป็นความสัมพนัธ์ “ฉันพี่น้อง” (Pauk Phaw) ท่ีเต็มไปดว้ยความ
ไวว้างใจกนัอยา่งแน่นอน ทั้งน้ี Fan Hongwei (2012) เสนอวา่ พม่ามีความเกรงกลวัและไม่ไวว้างใจ
จีนเป็นอนัมากตลอดช่วงสงครามเยน็ท่ีผา่นมา รัฐบาลพม่าจึงเลือกท่ีจะธาํรงรักษาสถานะความเป็น
กลาง (Neutrality) และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) เน่ืองจากจาํตอ้งหลีกเล่ียงการเป็นปฏิปักษ์
กบัจีนในฐานะภยัคุกคามพม่าท่ีทรงอาํนาจ (Ibid., p. 9) ในยุคท่ีจีนแพร่กระจายกระแสการปฏิวติั
ต่อตา้นรัฐบาลตามแนวทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์พม่าจึงจาํเป็นตอ้งแสดงความโอนอ่อนผอ่นตาม
จีนในหลาย ๆ โอกาส (Steinberg, 2012: p. 4)  

ในขณะเดียวกนั Yun Sun (2012) ก็สนบัสนุนวา่ความคิดของ Fan Hongwei (2012) วา่การ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของพม่าอนัรวดเร็วในช่วงเวลาท่ีผา่นมาไม่นานน้ีไดท้า้ทายผลประโยชน์
ของจีนท่ีดาํรงอยู่ในพม่า อาทิ เสถียรภาพบริเวณชายแดน การขนส่งพลงังาน และการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ (Sun, 2012:pp. 75-78) เช่นเดียวกนักบัการวางแผนดา้นยุทธศาสตร์ในอนาคต หลงัจากท่ี
พลเอกอาวุโส Thein Sein อาํลาตาํแหน่งเม่ือเดือนมีนาคม 2011 และการสถาปนา "ความเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบดา้น" (comprehensive strategic cooperative partnership) 
(Steinberg, 2012: p. 5) จีนยิ่งตอ้งตระหนกัถึงการทบทวนความสัมพนัธ์กบัพม่าในระยะยาวคร้ัง
ใหญ่  

ดว้ยเหตุน้ี นบัตั้งแต่หลงัปี 1988 เป็นตน้มา จีนจึงยกระดบัความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลทหาร
พม่าให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ดงันั้น ในเวทีระหว่างประเทศหลายคร้ัง จีนไดแ้สดงบทบาทเป็น
ผูใ้ห้ความชอบธรรมต่อระบอบการปกครองของพม่าและปกป้องพม่าจากแรงกดดนัท่ีมาจากนานา
                                                        

1 แต่กระน้ันกย็งัคงรักษาระบอบการปกครองท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ในนามของการรักษาเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเสรี (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 40) 
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ประเทศ (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 69) นอกจากน้ี จีนยงัมีส่วนสนบัสนุนให้พม่าเป็นท่ี
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย เช่น ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน ณ กรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือเดือนกรกฎาคม 1996 จีนเป็นผูส้นับสนุนให้พม่าได้รับการ
ยอมรับเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียน จนกระทัง่ในปีต่อมา พม่าก็ไดรั้บการยอมรับเขา้
ร่วมประชาคมอาเซียน (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 70)  

ทั้งน้ี เบ้ืองหลงัการสนบัสนุนรัฐบาลทหารพม่าของจีนนั้นมิไดก้ระทาํไปโดยคาํนึงถึงการ
สร้างความสัมพนัธ์ “ฉนัพี่นอ้ง” (Pauk Phaw) โดยปราศจากเง่ือนไขแต่อยา่งใด หากแต่การยกระดบั
ความสัมพนัธ์ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาจะทาํให้จีน ไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในพม่าอนั
มหาศาล ซ่ึงก็คือ โครงการท่อส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติระยะทาง 620 ไมล์ มูลค่า 2.5 ล้าน
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ท่ีเร่ิมตน้เส้นทางจาก Kyaukpyu (ตั้งอยู่ในรัฐยะไข่) พาดผา่นรัฐคะฉ่ินไปยงั 
Kunming (ตั้งอยูใ่นมณฑลยนูาน) ซ่ึงท่อดงักล่าวสามารถบรรจุนํ้ ามนัในปริมาณมากถึง 22 ลา้นตนั
และแก๊สธรรมชาติในปริมาณมากถึง 420 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อปี สร้างโดยบริษทัปิโตรเลียม
แห่งชาติจีน (China National Petroleum Corporation: CNPC) วิสาหกิจนํ้ ามนัและแก๊สรายใหญ่สุด
ของจีน โดยร่วมมือกบัสํานักงานรัฐวิสาหกิจนํ้ ามนัและแก๊สพม่า (Myanmar Oil and Gas 
Enterprise: MOGE) และกองกาํลงัพม่า (Shivananda, 2012) นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างท่าเรือนํ้ าลึก
เพื่อใช้ในการขนถ่ายนํ้ ามนัดิบและอาํนวยความสะดวกในการเก็บรักษานํ้ ามนัท่ีกาํลงัสร้างข้ึนบน
เกาะ Maday บริเวณชายฝ่ังรัฐยะไข่เพื่อใช้เป็นปลายทางของการขนส่งจากเอเชียตะวนัตกและ
แอฟริกา (Shivananda, 2012)  

การสร้างท่อส่งนํ้ามนัและแก๊สธรรมน้ีถือเป็นผลประโยชน์ท่ีสาํคญัยิง่ของจีนในพม่า เพราะ
แต่เดิมจีนจาํเป็นตอ้งพึ่งพาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบมะละกาโดยคิดเป็น 37% ของอุปสงคใ์นการ
บริโภคนํ้ ามนัทั้งหมดภายในประเทศ ซ่ึงถา้ท่อน้ีสร้างเสร็จความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาก็จะลดเหลือ
เพียง 30% ในขณะท่ีญ่ีปุ่น เกาหลี และไตห้วนัจาํเป็นตอ้งพึ่งพามากถึง 75% ของการบริโภคทั้งหมด 
ช่องแคบมะละกาท่ีมีสิงคโปร์เป็นนายทวารรักษาประตูการค้าท่ีสําคัญแห่งน้ีจึงถือว่าเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ทางการคา้และการทหารท่ีสาํคญัสาํหรับจีนเพราะเป็นท่ีทราบกนัดีแลว้วา่สิงคโปร์มีฐาน
ทพัเรือของสหรัฐฯ ซ่ึงถือเป็นภยัคุกคามท่ีสาํคญัในสายตาของจีน (Pedersen, 2013) 

นอกจากน้ี จีนยงัมองเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในรัฐคะฉ่ินอีกด้วย ซ่ึงก็คือ 
เมือง Bhamo ซ่ึงมีปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีสําคญัคือ เมืองน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าอิรวดีและเป็นเมืองท่ีเรือ
ขนส่งสินคา้สามารถแล่นจากอ่าวเมาะตะมะเขา้ไปถึงไดเ้ป็นระยะทางกวา่ 1,450 กิโลเมตร (รัชนีกร 
บุญ-หลง, 2537: p. 42 ใน สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 79) ในขณะเดียวกนัรัฐฉานซ่ึงเป็น
รัฐท่ีติดกบัคะฉ่ินนั้นก็มีพรมแดนติดกบัประเทศไทยซ่ึงสามารถออกทะเลไดเ้ช่นกนั ฉะนั้น ดว้ย
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บริบทท่ีรัฐบาลทหารพม่าอนุญาตใหมี้การคา้ชายแดนไดต้ั้งแต่ปี 1988 นั้น ก็ยอ่มเป็นสัญญาณสําคญั
ท่ีทาํให้เห็นไดว้า่จีนจะยินดีมากเพียงใดหากรัฐคะฉ่ินและรัฐฉานปราศจากความขดัแยง้และการสู้
รบและหนัมาทาํการคา้และพฒันาเส้นทางการคมนาคม 

ด้วยเหตุน้ี จีนเลือกใช้กรอบความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ-รัฐในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกบัรัฐบาลทหารพม่าอนัหมายถึงการลงทุนในโครงการท่อส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ จีน
ไดม้องขา้มตวัแสดงในระดบัใตรั้ฐอยา่งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไปโดยปริยายและเลือกท่ีจะไม่แสดง
บทบาทเลือกขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ามกลางความขดัแยง้น้ี (Beech, 2013) แมว้า่เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 
2013 การบุกโจมตีทางอากาศของกองทพั (Tatmadaw) จะล่วงลํ้าเขา้ไปในเขตประเทศจีน ห่างจาก
แนวพรมแดนประมาณ 500 เมตร จีนก็ได้ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการสู้รบทาง
ภาคเหนือของพม่าเคารพขอ้ตกลงการเจรจาหยุดยิง (Ceasefire Agreement)2 อีกทั้งนาย Hong Lei 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยงัแถลงยืนยนัต่อประเด็นดงักล่าวในวนัท่ี 22 มกราคมท่ี
ผา่นมาวา่ “เราเช่ือวา่การพูดคุยเจรจาเป็นหนทางเดียวท่ีถูกตอ้งในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทาง
ภาคเหนือของเมียนมาร์ และคาดหวงัให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไปสู่การเจรจาหยุดยิงและเร่ิมตน้การ
เจรจาต่อรองกนั” (Tassaluck, 2556) นาย Hong Lei ยงัระบุดว้ยวา่ ทางการจีนไดส่้งตวัแทนเดินทาง
ไปยงัเมียนมาร์ เพื่อแสดงความวิตกกังวลในเร่ืองน้ี และเรียกร้องให้เมียนมาร์ เร่งหามาตรการ
ป้องกนัไม่ใหเ้หตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนัเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนมองวา่การแถลงยนืยนัต่อประเด็นดงักล่าวของนาย Hong Lei มิใช่เพื่อ
ปกป้องรัฐคะฉ่ินหรือเขา้ขา้งรัฐบาลทหารพม่าแต่อยา่งใด หากแต่จีนกลบัแสดงจุดยืนอยา่งแข็งขนั
วา่การกระทาํดงักล่าวไดลุ้กลํ้าอาํนาจอธิปไตยของจีนอยา่งชดัเจน จีนจึงเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมิให้
เกิดความเส่ียงแก่ตวัจีนเอง ทั้งในแง่ระเบิดท่ีตกขา้มฟากและผูอ้พยพล้ีภยัไหลบ่าเขา้พรมแดน ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการให้สถานการณ์ความขดัแยง้สงบลง เพื่อท่ีจะทาํให้การลงทุนในพม่าเป็นไป
อย่างราบร่ืน กล่าวคือ ความขดัแยง้และความรุนแรงเป็นสาเหตุหลักท่ีทาํให้การลงทุนของจีน
เป็นไปอย่างไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร เช่นท่ีความไม่สงบในรัฐคะฉ่ินบวกกับเสียงส่วนใหญ่ของ
ประชาชนชาวพม่าเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ประธานาธิบดี Thein Sein ตอ้งตดัสินใจระงบัการสร้าง

                                                        
2 ซ่ึงคร้ังหน่ึง KIO เคยได้ลงนามไว้ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 1994 เน่ืองจากถกูกองทัพทหารพม่ารุกอย่างหนักและจีนเองก็

มีส่วนส าคัญในการอนุญาตและอ านวยความสะดวกให้กองทัพพม่าสามารถขนส่งอาวุธยทุโธปกรณ์จากด่านชายแดนบริเวณใกล้กับ
เมือง Ruili ทางตะวันตกของยูนานไปยังเมือง Loije ใกล้กับเมือง Laiza ฐานท่ีมั่นของคะฉ่ินดังท่ีปรากฏรายงานในนิตยสาร Far 
Eastern Economic Review ฉบับวันท่ี 23 เมษายน 1992 (Anonymous, 1992: p. 8) 



 
วารสารการเมอืงการปกครอง 

ปีที ่4 ฉบับที ่1 กนัยายน 2556 – กมุภาพนัธ์  2557                                               ประเดน็ปัญหาปัจจุบันในอาเซียน 
 

250 

โครงการเข่ือนมีตซน (Myitsone Dam) ท่ีผลิตไฟฟ้าส่งไปยงัประเทศจีน ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ในรัฐ
คะฉ่ิน เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 20113  

แมว้่า เข่ือนมีตซน (Myitsone Dam) จะถูกระงบัการสร้างเอาไว ้หากแต่โครงการท่อส่ง
นํ้ามนัและแก๊สธรรมชาติ ถือเป็นสัญญาณท่ีเนน้ย ํ้าวา่จีนยงัคงมีอิทธิพลดา้นพลงังานในภูมิภาคเป็น
อนัมาก ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (China National Petroleum Corporation: 
CNPC) ไดว้างแผนการลงทุนไวว้า่จะมอบเงินจาํนวน 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะเงินช่วยเหลือ 
ซ่ึงไดม้อบให้แลว้ประมาณ 1.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ในการสร้างโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ ในขณะเดียวกนัรัฐบาลทหารพม่าคาดหวงัวา่จะไดรั้บมากกวา่ 1 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อปีในฐานะค่าตอบแทนจากโครงการน้ีสําหรับสามทศวรรษเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม 
โครงการดงักล่าวกลบัถูกต่อตา้นโดยกองกาํลงัติดอาวธุกลุ่มใหญ่อยา่ง กองทพัสหรัฐวา้ (United Wa 
State Army: UWSA) และกองทพั KIA (Shivananda, 2012) 

แมว้า่ทรัพยากรธรรมชาติในรัฐคะฉ่ินจะอุดมสมบูรณ์และมีอยูม่ากมาย หากแต่พื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนส่วนใหญ่ยงัคงดอ้ยพฒันา เต็มไปดว้ยถนนยางมะตอยและไม่มีเส้นทางเช่ือมต่อกบัระบบ
รางรถไฟ ในขณะท่ีฝ่ังตรงขา้มซ่ึงเป็นประเทศจีน โครงการสาธารณูปโภคจาํนวนมากในบริเวณ
พื้นท่ีชายแดนเกิดข้ึนมากมาย สร้างรายไดใ้หแ้ก่แรงงานขา้มชาติจากพม่าและส่วนอ่ืน ๆ ของจีน อีก
ทั้งนกัลงทุนชาวจีนยงัไดค้รอบครองพื้นท่ีในฝ่ังพม่าเป็นจาํนวนมากทั้ง ๆ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพม่าก็ตาม และนายทุนกลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีน่ีเองท่ีพยายามผลกัดนัให้เกิดโครงการการพฒันาทาง
เศรษฐกิจในพม่า เช่น การพฒันาโครงการทางหลวงและระบบรางรถไฟให้แลว้เสร็จภายในสามปี
ขา้งหนา้เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่แรงงานขา้มชาติทั้งในพม่าและในจีน เป็นตน้ 
 ด้วยเหตุน้ีจึงนําไปสู่ข้อเสนอท่ีว่าสันติภาพและความสงบสุขจะนํามาซ่ึงการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภคของจีนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นตวัการท่ีทาํให้จีนไดมี้เส้นทางใหม่ ๆ ในการ
สร้างอุปทานแก่ตลาดนอกเหนือไปจากทะเลจีนใตท่ี้กาํลงัเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาคอยู ่ณ ขณะน้ี
จนทาํให้การขนส่งสินคา้และบริการจากจีนไปสู่ตลาดโลกเป็นไปได้ยากยิ่งข้ึน จึงยิ่งเป็นการ
สนบัสนุนขอ้เสนอของผูเ้ขียนท่ีว่าความขดัแยง้และความรุนแรงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้การลงทุน
ของจีนเป็นไปอย่างไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร ดงันั้นรัฐบาลจีนจึงสนบัสนุนให้เกิดการเจรจาสงบศึกอยู่
                                                        

3 โครงการดังกล่าวเร่ิมต้นขึน้เม่ือปี 2007 ระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลพม่า เร่ิมต้นการก่อสร้างในปี 2009 และคาดการณ์
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2019 ซ่ึงรัฐบาลจีนทุ่มเงินลงทุนประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ท้ังนีรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ อ้างว่า
กลุ่ม KIO ยินยอมท่ีจะให้มีการก่อสร้างเข่ือนในรัฐคะฉ่ินและได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลพม่าถึง 2 ล้านเหรียญดอลลาร์ในการ
สัมภาษณ์ในงานประชุมผู้ ส่ือข่าวเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2011 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านจ านวน 47 หมู่บ้านถูกขับไล่ให้ต้องโยกย้ายออก
จากพืน้ท่ี จึงก่อให้เกิดเหตลุอบวางระเบิดในระหว่างการก่อสร้างเม่ือเมษายน 2010 ท้ายท่ีสุดประธานาธิบดี Thein Sein ประกาศระงับ
การก่อสร้างเข่ือนเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2011 (International Crisis Group, 2011) 
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บ่อยคร้ังหลงัเหตุการณ์การทิ้งระเบิดท่ีเมือง Laiza เพื่อทาํให้โครงการการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนของจีนในพม่าเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 
บทสรุปความขัดแย้งทางชาติพนัธ์ุในรัฐคะฉ่ิน: ยดืเยือ้ยาวนานไม่มีที่ส้ินสุด? 
 นบัตั้งแต่การละเมิดขอ้ตกลงการเจรจาหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ในเดือนมิถุนายน 
2011  กองทพั (Tatmadaw) ยงัคงต่อสู้กบักองกาํลงั KIA อยา่งไม่มีทีท่าวา่จะหยุดหยอ่น แมว้า่จะมี
คาํสั่งจากประธานาธิบดี Thein Sein หรือคาํแถลงการณ์จากรัฐบาลจีนแลว้ก็ตาม สะทอ้นให้เห็นได้
อย่างชดัเจนว่าทา้ยท่ีสุดแลว้ปัญหาความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเมือง ท่ีมีท่ีมาจากนโยบายการทาํให้เป็นพม่า (Burmanization Policy) 
ท่ีสถาปนาอาํนาจแก่กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) เหนือชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็ไดล้บเลือนความหลากหลายทางวฒันธรรมและผกูขาดความเป็นชาติ รวมไปถึงการ
สถาปนาวฒันธรรมหลกักดทบัวฒันธรรมอ่ืน ๆ ให้มีฐานะลดถอยรองลงมาหรือแมก้ระทัง่ถูกทาํให้
หายไป จนนาํมาสู่ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุท่ีเกิดข้ึนนบัคร้ังไม่ถว้น  

ทั้งน้ีภายใตก้ารดาํเนินนโยบายรวมพม่าให้เป็นหน่ึงเดียวภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลก็ได้
ปกปิดความจริงท่ีวา่ ภายในสถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางอย่างรัฐบาล-กองทพั ก็มีการคาน
อาํนาจกนัระหว่างโครงสร้างอาํนาจเก่าและโครงสร้างอาํนาจใหม่ อาํนาจตามลายลกัษณ์อกัษรใน
รัฐธรรมนูญและอาํนาจในเชิงปฏิบติัมีทั้งความสอดคลอ้งและขดัแยง้กนัในตวั สะทอ้นออกมาเป็น
ความขดัแยง้ภายในและการปะทะกนัของอาํนาจภายในรัฐบาลทหาร และในขณะเดียวกนัการ
ดาํเนินยุทธศาสตร์ของกองทัพต่อรัฐคะฉ่ินก็สะท้อนให้เห็นด้วยว่าในขณะท่ีการเมืองในสภา 
กองทพัตอ้งเผชิญหน้ากบัโครงสร้างอาํนาจใหม่อย่างรัฐบาลท่ีมีแนวโน้มโอนอ่อนผ่อนปรน ใน
ขณะเดียวกนั การเมืองในสนามรบ กองทพัก็ตอ้งเผชิญหนา้กบักองกาํลงั KIA ท่ีมีทั้งอาวุธครบมือ
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีช้ีชวนให้กองทพัตอ้งมองหายุทธวิธีในการกาํราบและครอบครอง 
ดงัท่ีปรากฏเป็นแผนการยึดครองเมืองไลซ่า (Laiza) และเส้นทางเลโด (Ledo Road) ตามท่ีเป็นข่าว
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา (2011-2013) เพื่อสะกดักั้นกองทพัคะฉ่ินในการขนส่งสินคา้และเสบียง รวม
ไปถึงตอ้งการท่ีจะผกูขาดเส้นทางเศรษฐกิจจากจีนและอินเดียดว้ยตนเองอีกดว้ย  
 ในขณะเดียวกนั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติในพม่าถือเป็นปัจจยั
สําคญัท่ีทาํให้มหาอาํนาจของภูมิภาคอย่างจีนมีบทบาทท่ีสําคญัต่อการดาํเนินนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาลทหารพม่า รวมไปจนถึงการจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ในรัฐคะฉ่ินท่ีจะส่งผลต่อการ
ลงทุนสร้างท่อส่งนํ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติและแมว้่าประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบั
พม่าจะเคลือบแฝงไปด้วยความไม่ไวว้างใจกันลึก ๆ หากแต่รัฐบาลทหารพม่ากลับยงัคงรักษา
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ความสัมพนัธ์อนัดีกบัจีนต่อไป ด้วยเช่ือว่าน่ีคือการรักษาผลประโยชน์ในระยะยาว เพราะหาก
รัฐบาลทหารพม่าแสดงท่าทีปฏิเสธจีนมากข้ึนท้ายท่ีสุดอาจนํามาสู่การสร้างเป็นปฏิปักษ์กับ
มหาอาํนาจท่ีทรงอาํนาจท่ีสุดในภูมิภาค ในขณะเดียวกนั จีนเองก็มิไดมี้สถานะท่ีเหนือกวา่พม่าแต่
อยา่งใด เพราะจีนจาํเป็นจะตอ้งรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติเอาไว ้หาก
จีนแสดงท่าทีปฏิเสธพม่าเม่ือใด โครงการสร้างท่อส่งนํ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติก็คงจะซํ้ ารอย
ประวติัศาสตร์โครงการสร้างเข่ือนมีตซน (Myitsone Dam) อยา่งแน่นอน 
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