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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มุ่งนําเสนอความขัดแย้ง ทางชาติ พนั ธุ์ ระหว่างรั ฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่ นที่
ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องและรุ นแรง นับตั้งแต่การปราบปราม “กองทัพแห่ งอิสรภาพคะฉิ่ น” (Kachin
Independence Army, KIA) ที่ดาํ เนิ นมาตั้งแต่กลางปี 2011 และรุ นแรงยิง่ ขึ้นเมื่อกองทัพโหมโจมตี
เมือง Laiza ฐานบัญชาการใหญ่ “กองทัพแห่ งอิสรภาพคะฉิ่ น” (Kachin Independence Army, KIA)
ในช่ วงปลายปี 2012 ทําให้มีผอู ้ พยพลี้ภยั มากมาย และแม้ว่ารัฐบาลได้แสดงความตั้งใจที่จะเจรจา
หยุดยิงกับผูน้ าํ ของกองทัพและองค์กรคะฉิ่ นอิสระ (Kachin Independence Organization: KIO)
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2013 เป็ นต้นมา หากแต่กระบวนการเจรจาสันติภาพยังคงไม่อาจคืบหน้าเพราะ
ยังไม่มีทีท่าว่าความขัดแย้งระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกําลังคะฉิ่ นจะสิ้ นสุ ดลงในเร็ ววัน
ด้วยเหตุ น้ ี จึง นํา ไปสู่ ค าํ ถามหลัก ในการศึ ก ษาว่า เหตุ ใ ดความขัดแย้งทางชาติ พ นั ธุ์ ของ
รัฐบาลทหารพม่ากับคะฉิ่ นจึงปะทุข้ ึนอย่างรุ นแรงอีกครั้ง และปั จจัยใดบ้างที่ผลักดันความขัดแย้ง
ให้ดาํ รงอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องและรุ นแรง ผ่านแนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางอันได้แก่ (1) การเมืองใน
เชิงวัฒนธรรม และ (2) การเมืองในสถาบันและโครงสร้างทางการเมือง ซึ่งถือเป็ น “ปัจจัยภายใน” ที่
สําคัญอันนํามาสู่ ประเด็นปั ญหา ประกอบกับแนวทางการศึกษา (3) การเมืองเรื่ องโครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ งถือเป็ น “ปั จจัยภายนอก” ที่มีส่วนสําคัญต่อ
การทําความเข้าใจความขัดแย้งอันเป็ นผลมาจากความพยายามของจีนในการแข่งขันกับมหาอํานาจ
อื่น ๆ เพื่อสร้างความเป็ นเจ้ามหาอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้ง นี้ แนวทางการศึ กษาทั้ง 3 แนวทางจะนํา ไปสู่ ข ้อเสนอที่ ว่า แนวคิ ดเรื่ องการสร้ า ง
วัฒนธรรมหลักแห่งชาติที่มาในรู ปของนโยบายการสร้างความเป็ นพม่า (Burmanization Policy) ได้
ก่อรู ปในเชิงรู ปธรรมเป็ นโครงสร้างทางการเมืองที่รวมศูนย์อาํ นาจและไม่เป็ นธรรมต่อชาติพนั ธุ์ต่าง
ๆ นโยบายดังกล่าวทํางานได้อย่างสอดคล้องกับความพยายามแผ่ขยายอิทธิ พลในภูมิภาคของจี น
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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

นับตั้งแต่การสร้างชาติและการปรากฏขึ้นของ “ผลประโยชน์ของชาติ” ในรัฐธรรมนูญพม่า
ปี 1947 ที่เน้นยํ้า “เอกภาพในความหลากหลาย” อีกทั้งยังมีการแบ่งรัฐออกเป็ น 7 รัฐในปี 1974
(Collins, 2003: p. 28) สะท้อนให้เห็นถึงการครอบงําอํานาจของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า (Burman)1 ใน
การเมืองพม่าก็ถือได้วา่ มีนยั ยะสําคัญที่เกี่ยวของกับความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์มาโดยตลอด สงคราม
และการก่อเหตุจราจลในพม่าหลายครั้งถือเป็ นการช่วงชิงอํานาจจากศูนย์กลางที่ถูกครอบงําโดยชาติ
พันธุ์พม่า นับตั้งแต่รัฐบาลพม่าชุดแรกในสมัยปลดแอกประเทศจากอาณานิ คมอังกฤษนั้นได้นาํ โดย
“องค์ก ารสันนิ บาตเสรี ภาพแห่ งประชาชนต่อต้านฟาสซิ ส ต์” (Anti-Fascist Peoples Freedom
League: AFPFL) ซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่หลากหลาย หากแต่ถูกควบคุมโดยชาติพนั ธุ์
พม่าในปี 1948 (Brown, 1996: p. 50 in Collins, Ibid.) ในเวลาต่อมาชัยชนะในการเลือกตั้งของ
AFPFL ในปี 1951 และในปี 1956 ได้ทาํ ให้ประชาชนที่ มิใช่ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์พม่าถูกควบคุ มทาง
การเมืองให้อยูภ่ ายใต้รัฐบาลกลางที่เป็ นของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
การขึ้นสู่ อาํ นาจของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่านําไปสู่ การเลือกใช้นโยบายทางวัฒนธรรมแบบกลืน
กลาย (Assimilation) ซึ่ ง ถื อเป็ นนโยบายที่ รัฐบาลทหารพม่ า เลื อกใช้ม าโดยตลอดนับ ตั้ง แต่ ก าร
ปกครองประเทศด้วยระบอบทหารในปี 1962 เลยทีเดียว การกล่าวอ้าง “ชาติ” ที่มีลกั ษณะเป็ นหนึ่ง
เดียวผ่านนโยบายที่เรี ยกว่านโยบายการทําให้เป็ นพม่า (Burmanization Policy) จึงเป็ นความพยายาม
ที่จะลบเลือนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยที่มิใช่ชาติพนั ธุ์พม่า จึงทําให้ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ
1

กลุ่มชาติพันธุ์พม่ า (Burman) เป็ นการใช้ ชาติพันธุ์เป็ นเกณฑ์ ในการจัดจาแนก ในขณะที่ “ชาวพม่ า” (Burmese) หมายถึง
ประชาชนพลเมืองชาวประเทศพม่ าโดยไม่ จัดจาแนกชาติพันธุ์
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เพิกเฉยและต่อต้า นจนทํา ให้รัฐบาลต้องใช้ก าํ ลังทหารและอาวุธเข้า ปราบปรามให้ชนกลุ่ มน้อย
เหล่านี้ กลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้จึงต้องจับอาวุธเพื่อต่อต้านกองทัพมาโดยตลอด
คะฉิ่ น (Kachin) ถือเป็ นหนึ่งในกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้กาํ ลังอาวุธต่อต้านกองกําลังทหารของรัฐบาลพม่า
มาโดยตลอด แม้วา่ รัฐบาลประธานาธิ บดีเต็ง เส่ ง (Thein Sein) จะพยายามผลักดันให้ประชาธิ ปไตย
มีพลวัตมากขึ้น กระนั้นรัฐบาลพม่ายังคงปราบปรามกองกําลังของกลุ่มชาติพนั ธุ์อย่างต่อเนื่ องและ
รุ นแรง โดยเฉพาะการทําสงครามปราบปราม “กองทัพแห่ งอิสรภาพคะฉิ่ น” (Kachin Independence
Army, KIA) ในพื้นที่รัฐคะฉิ่ น ที่ดาํ เนิ นมาตั้งแต่กลางปี 2011 และในช่ วงปลายปี 2012 กองทัพ
(Tatmadaw) ได้โหมโจมตีทางอากาศ และยิงปื นใหญ่ใส่ พ้นื ที่รอบ ๆ เมืองไลซา (Laiza) อันเป็ นฐาน
บัญชาการใหญ่ “กองทัพแห่ งอิสรภาพคะฉิ่ น” (Kachin Independence Army, KIA) โดยขณะนี้ เกิดผู ้
อพยพภายในรัฐคะฉิ่ นและชายแดนจีนนับแสนคน
ด้วยเหตุ น้ ี จึง นํา ไปสู่ ค าํ ถามหลัก ในการศึ ก ษาว่า เหตุ ใ ดความขัดแย้ง ทางชาติ พ นั ธุ์ ข อง
รัฐบาลทหารพม่ากับคะฉิ่ นจึ งปะทุ ข้ ึ นอย่างรุ นแรงอี กครั้ งหลังจากมี ทีท่ายุติไปตั้งแต่การลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1994 และปั จจัยใดบ้างที่
ผลักดันความขัดแย้งให้ดาํ รงอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องและรุ นแรง โดยบทความนี้ ตอ้ งการพิจารณา 3 ปั จจัย
ได้แก่ (1) การเมืองในเชิงวัฒนธรรม และ (2) การเมืองในสถาบันและโครงสร้างทางการเมือง ซึ่ งถือ
เป็ น “ปั จ จัย ภายใน” ที่ สํ า คัญ อัน นํา มาสู่ ป ระเด็ น ปั ญ หา (3) การเมื อ งเรื่ อ งโครงการพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ งถือเป็ น “ปั จจัยภายนอก” ที่มีส่วนสําคัญต่อ
การทําความเข้าใจความขัดแย้งอันเป็ นผลมาจากความพยายามของจีนในการแข่งขันกับมหาอํานาจ
อื่น ๆ เพื่อสร้างความเป็ นเจ้ามหาอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นโยบายการทาให้ เป็ นพม่ า: ปัญหาเชิงวัฒนธรรมกับกองกาลังต่ อต้ านอานาจรัฐ
นโยบายการทาให้ เป็ นพม่ า
ประเทศพม่าถื อเป็ นประเทศหนึ่ งที่ ประสบปั ญหาด้านการสร้ างเอกภาพและวัฒนธรรม
แห่งชาติมาเป็ นเวลานาน นโยบายที่รัฐบาลทหารพม่าเลือกใช้มาโดยตลอดนั้นคือนโยบายการทําให้
เป็ นพม่า (Burmanization) ซึ่ งเป็ นนโยบายที่ มุ่งเน้นที่ จะกลื นกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation)
กล่าวคือ ใส่ อตั ลักษณ์และวัฒนธรรมของศูนย์กลางซึ่ งเป็ นของชาติพนั ธุ์พม่า (Burman) เข้าไปสู่ อตั
ลักษณ์ชายขอบของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในนามของการสร้ างชาติที่เข้มแข็งและมีเอกภาพเป็ นหนึ่ ง
เดียว อีกทั้งยังทําให้ปริ มณฑลของรัฐเท่ากับปริ มณฑลของชาติแบบพอดีกนั ด้วย (Collins, 2003: p.
25) นโยบายดังกล่าวถูกใช้ในการกลืนกลายทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่ปี 1952 รัฐบาลได้ประกาศให้
ภาษาของชาติพนั ธุ์พม่า (Burman) ถูกใช้เป็ นภาษาราชการ และปิ ดกั้นความพยายามของรัฐต่าง ๆ
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ในการใช้ภาษาถิ่นของตนเป็ นภาษาราชการเสมอภาษาของชาติพนั ธุ์พม่า (Burman) อีกทั้งรัฐบาลยัง
ชําระประวัติศาสตร์ กระแสหลักในแบบเรี ยนตามแบบฉบับเรื่ องเล่าของชาวชาติพนั ธุ์พม่า (Burman)
และแน่นอนว่าภาษาที่ใช้ในการเรี ยนตามโรงเรี ยนและสถานศึกษาย่อมต้องเป็ นภาษาพม่าแบบชาติ
พันธุ์พม่า (Burman) เท่านั้น Gustaaf Houtman (1999) จึงกล่าวว่า “รัฐบาลเลือกใช้คาํ ว่า “เมียนมาร์ ”
ในการป่ าวประกาศแนวคิดทางเลื อกว่าด้วยเรื่ องเอกภาพที่หลากหลายซึ่ งกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ และ
ภาษาต่าง ๆ จะสามารถแสดงออกผ่านประวัติศาสตร์ ร่วมกันได้” (Houtman, 1999: p. 53 in Collins,
Ibid.: p. 31)
ต่อมาในปี 1989 "สภาฟื้ นฟูกฎระเบียบแห่ งรัฐ" (SLORC) ได้เปลี่ ยนชื่ อประเทศพม่าเป็ น
“เมียนมาร์ ” ซึ่ งเป็ นการอออกเสี ยงตามสําเนี ยงแบบชาติพนั ธุ์พม่า Houtman ยังเน้นยํ้าด้วยว่า “การ
เปลี่ยนชื่อประเทศเป็ น “เมียนมาร์ ” นั้นแท้ที่จริ งแล้วคือการทําให้ชื่อสถานที่กลายเป็ นพม่าแบบที่มี
ความคลุ มเครื อ ความพยายามที่จะทําให้ชื่อสถานที่ต่าง ๆ กลายเป็ นการออกสําเนี ยงแบบชาติพนั ธุ์
พม่าแทนที่ภาษาอื่น ๆ นั้นก็เป็ นความพยายามในการทําให้ประเทศพม่ากลายเป็ นของชาติพนั ธุ์พม่า
นั่ น เอง กระบวนการนี้ จึ ง สามารถเรี ยกได้ ใ หม่ ว่ า เป็ นการสร้ างความเป็ นเมี ย นมาร์
(Myanmafication)” (Houtman, Ibid., in Collins, Ibid.: p. 31) ซึ่ งสอดคล้องกับที่ David Brown
(1996) เสนอว่า “การเรี ยกร้ องให้กลื นกลายไปสู่ วฒั นธรรมใหม่ของพม่า (Burmese Culture) ได้
กลายเป็ นการเรี ยกร้องให้กลืนกลายไปสู่ วฒั นธรรมของชาติพนั ธุ์พม่าแทน” (Brown, Ibid., 46 in
Collins, Ibid.: 29)
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 เป็ นต้นมา รัฐบาลทหารของชาติพนั ธุ์พม่าก็พยายามผลักดันศาสนา
พุทธให้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการการทําให้เป็ นพม่าด้วย จึงทําให้เกิ ดจราจลอย่างหนัก
หน่วงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ในช่วงปี 2012 ควบคู่ไปกับเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ในรั ฐคะฉิ่ น นอกจากชาวมุ ส ลิ ม แล้ว ชาวคริ ส ต์ใ นรั ฐ ชิ น และรั ฐ คะฉิ่ น ก็ ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
นโยบายดังกล่าว เมื่อพื้นที่จาํ นวนมากภายในรัฐชิ นและรัฐคะฉิ่ นถูกแทนที่ดว้ ยเจดี ยพ์ ุทธมากมาย
(Lahpai, 2008) รัฐบาลออกคําสั่งบังคับให้โบสถ์คริ สต์ในกรุ งย่างกุง้ กว่า 80 หลังปิ ดตัวลงรวมทั้ง
คําสั่งห้ามปฏิบตั ิคริ สตศาสนพิธีในปี 2001 เป็ นต้นมา (Rogers, 2007: p. 28) ในขณะเดียวกัน การ
จัดพิมพ์แปลคัมภีร์ไบเบิลหรื อการแปลเป็ นภาษากลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดในรัฐ
ชิน รัฐบาลสามารถจัดกุมคัมภีร์ไบเบิลได้มากถึง 16,000 เล่มและมีคาํ สั่งให้เผาทําลายทิ้งทั้งหมดโดย
ทันทีในเดือนมิถุนายน 2000 (Rogers, Ibid., p. 31) อีกทั้งยังมีคาํ สั่งห้ามมิให้จดั งานเฉลิงฉลองวัน
คริ สต์มาสในรัฐชินในปี 2000 และในรัฐคะฉิ่ นในปี 2003 อีกด้วย (Rogers, Ibid., p. 29)
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2010 "สภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่ งรัฐ" (State
Peace and Development Council: SPDC) 2 ยังได้ประกาศใช้ธงชาติพม่ารู ปแบบใหม่ที่มีดาวใหญ่สี
ขาวกลางแถบสี 3 สี ได้แก่ สี เหลือง (ความเป็ นปึ กแผ่น) สี เขียว (สันติภาพ) และสี แดง (ความอาจ
หาญ) โดยปราศจากความเห็ นชอบจากกลุ่มชาติ พนั ธุ์ อื่น ๆ การสถาปนาธงชาติ ครั้งนี้ ถือเป็ นการ
ตอกยํ้าให้เห็นถึงการมองข้ามความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในประเทศ ทั้งนี้ Lian Hmung Sakhong
นักวิชาการและนักกิจกรรมชาวพม่ากล่าวว่า “รัฐบาลพยายามบรรลุเป้ าหมายในกระบวนการสร้าง
ชาติดว้ ยการทําให้ชาติเหลือเพียงเชื้ อชาติเดี ยว ภาษาเดี ยว และศาสนาเดียว” (Salai Za Ceu Lian,
2010) อีกทั้งนิยามของสี ท้ งั 3 สี ย่อมหมายถึงชาติในจินตกรรมของกองทัพเป็ นสําคัญ โดยปราศจาก
นิ ยามในมิติอื่น ๆ ที่ มาจากกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ในประเทศ ผูเ้ ขี ยนมองว่าการนิ ยามสี เหลื องเป็ นสี แห่ ง
ความเป็ นปึ กแผ่นนั้นอาจเป็ นเพราะสี เหลืองเป็ นตัวแทนของเจดียช์ ะเวดากอง ซึ่ งหมายถึงศูนย์รวม
จิตใจทางศาสนาของชาวพม่า (ทั้ง ๆ ที่พม่ามีความหลากหลายทางศาสนา) ในขณะที่ สีเขียวคือสี
แห่ งสันติภาพ ทั้ง ๆ ที่สีเขียวคือสี แห่ งกองทัพ จึงอาจจะสะท้อนทัศนคติของกองทัพได้เป็ นอย่างดี
ว่ากองทัพเท่านั้นที่จะเป็ นผูส้ ร้างและรักษาสันติภาพ
ชนกลุ่มน้อยมากมายจึงมองเห็นว่านโยบายการทําให้เป็ นพม่าเป็ นภัยคุกคามต่อวัฒนธรรม
ของพวกตน และมองว่ า นโยบายนี้ เป็ นเพี ย งแค่ ก ารสร้ า งระบบอาณานิ ค มภายใน (Internal
Colonialism) มากกว่าจะเป็ นการแบ่งปั นความมัง่ คัง่ ของประเทศไปทัว่ ทุกภูมิภาค (Brown, Ibid.: 50
in Collins, Ibid.: 29) ทั้งนี้ “สหภาพแห่ งชาติกะเหรี่ ยง” (Karen National Union: KNU) มองว่า
รัฐบาลกําลังพยายามดําเนิ นนโยบายแบบ “Three As” อันได้แก่ “Assimilation (กลื นกลาย),
Absorption (กลืนกิน), Annihilation (กวาดล้าง)” (Salai Za Ceu Lian, 2010) ซึ่ งหมายถึงรู ปแบบ
ของนโยบายการทําให้เป็ นพม่า (Burmanization Policy) ที่มีเป้ าหมายในการลบเลือนวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยที่มิใช่ชาติพนั ธุ์พม่า (Burman) หรื อการกลืนกลาย (Assimilate) ผ่าน
การเพิกเฉยต่อข้อเรี ยกร้ องของชนกลุ่มน้อยหรื อที่ เรี ยกว่าการกลื นกิ นหรื อดูดกลื น (Absorb) และ
ท้ายที่ สุด หากกลุ่ มใดต่อต้านขัดขื น ก็จาํ เป็ นจะต้องกวาดล้าง (Annihilate) ในนามของการธํารง
รักษา “เอกภาพในความหลากหลาย” และเนื่ องด้วยการต่อต้านนโยบายที่รุนแรงและก้าวร้าวเช่นนี้
จึ งทําให้รัฐบาลพม่ าอ้างว่าชนกลุ่ มน้อยที่ ถืออาวุธเหล่ านั้นคื อภัยคุ กคามความมัน่ คงของรั ฐ เช่ น
อาชญากร ผูค้ า้ ยาเสพติด ขุนพล เป็ นต้น ซึ่ งบ่อนทําลายความมัน่ คงของมนุ ษย์และของประเทศชาติ
รัฐบาลทหารพม่าจึงมีความชอบธรรมที่จะปกปั กษ์รักษาความมัน่ คงของรัฐตนเอาไว้
2

"สภาฟื ้ นฟูกฎระเบียบแห่ งรั ฐ" (The State Law and Order Restoration Council: SLORC) ได้ รับการเปลี่ยนชื่ อใหม่ เพื่อ
แก้ ปัญหาภาพลักษณ์ โดยจัดตั้งเป็ น "สภาเพื่อสั นติภาพและการพัฒนาแห่ งรั ฐ" (State Peace and Development Council: SPDC) ขึน้
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 1997 (เมธา มาสขาว, 2007)
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กองกาลังต่ อต้ านอานาจรั ฐ
ในขณะที่รัฐบาลของชาติพนั ธุ์พม่าดําเนินนโยบายการทําให้เป็ นพม่า ชนกลุ่มน้อยก็รวมตัว
กันจัดตั้งกองกําลังต่อสู ้กบั รัฐบาลทหารพม่าอย่างไม่ขาดสาย กองทัพเริ่ มต่อสู ้กบั กองกําลังของรัฐ
ฉานครั้งแรกในปี 1959 หลังจากที่มีสัญญาณว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า (Burman) จะกลายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ในสั ง คมและการเมื องพม่ า ยุค หลัง อาณานิ ค ม จึ ง ทํา ให้ชาวกะเหรี่ ย งรวมตัวกันจัดตั้ง “สหภาพ
แห่ งชาติกะเหรี่ ยง” (Karen National Union: KNU) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1947 ซึ่ งเป็ นกลุ่มติด
อาวุธชาวกะเหรี่ ยงในพม่าที่ทาํ การสู ้รบกับรัฐบาลพม่าตามแนวชายแดนไทย ในบริ เวณอาณาเขต
ของพื้นที่ที่เรี ยกเป็ นภาษากะเหรี่ ยงว่า "กอซู เล" (Kawthoolei) อย่างไรก็ตาม การต่อสู ้อนั ยาวนาน
กลับชะงักงันเมื่อ "สภาฟื้ นฟูกฎระเบียบแห่ งรัฐ" (The State Law and Order Restoration Council:
SLORC) เปลี่ยนแปลงยุทธวิธีจากการกลืนกลายด้วยสงครามมาสู่ การกลืนกลายด้วยวิธีการที่รุนแรง
น้อยลงซึ่ งหมายถึงการเจรจาหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ในปี 1992 หลังจากที่มีความพยายามที่
จะเจรจาสันติภาพ (Peace Talk) กับกลุ่มต่าง ๆ มากถึง 5 ครั้งนับตั้งแต่ 1949 ถึงทศวรรษที่ 80 (Zaw
Oo and Win Min, 2007: 7-11)
นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา กระแสคลื่นการเจรจาหยุดยิงได้พดั พากลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ให้ร่วมลง
นามในข้อตกลงหยุดยิง จึ งทําให้ในที่ สุด รั ฐบาลก็สามารถจัดการกับศัตรู ตวั ฉกาจอย่างฉานและ
กะเหรี่ ยงได้ ทั้งนี้ เพราะข้อตกลงดังกล่ าวได้ไปทํา ลายเอกภาพภายใน “พรรครั ฐฉานก้าวหน้า ”
(Shan State Progress Party: SSPP) และภายในกลุ่มกองกําลังกะเหรี่ ยงระหว่าง “กองกําลังกะเหรี่ ยง
ประชาธิปไตยฝ่ ายพุทธ” (Democratic Karen Buddhist Army: DKBA) กับกลุ่มกองกําลังกะเหรี่ ยงที่
มีผนู ้ าํ เป็ นคริ สต์ จนนําไปสู่ การสู ญเสี ย “มาเนอปลอว์” (Manerplaw) ฐานที่มนั่ สําคัญของ KNU ใน
ปี 1995 และในปี 1996 ข้อตกลงกลุ่มชาติพนั ธุ์จาํ นวน 16 กลุ่มก็ร่วมลงนามกับ SLORC ซึ่ งหมาย
รวมถึง “กองทัพแห่ งชาติกะเหรี่ ยงแดง” (Karenni National Progressive Party: KNPP), “พรรครัฐ
มอญใหม่” (New Mon State Party: NMSP), และ “กองทัพเมิงไต” (Mong Tai Army: MTA) ของ
ขุนส่ า (Khun Sa) ผูผ้ ลิตและค้าเฮโรอีนและฝิ่ นรายใหญ่ของโลก (Collins, Ibid.: 30)
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวเปรี ยบเสมือนชัยชนะในระยะเวลาสั้น ๆ ที่รัฐบาลของชาว
ชาติพนั ธุ์พม่าได้รับในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยใน
บางรัฐได้ปะทุข้ ึน เป็ นเหตุความขัดแย้งอันรุ นแรงต่อเนื่ องจนทําให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวแทบจะหมด
ความหมายและความสําคัญลงในที่สุด
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ความขัดแย้ งที่ปะทุในรั ฐคะฉิ่ น
คะฉิ่ น (Kachin) ถื อเป็ นหนึ่ งในกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้กาํ ลังอาวุธต่อต้านกองกําลังทหารของ
รัฐบาลพม่ามาโดยตลอดจวบจนปั จจุบนั แม้วา่ ในปี 1980-1981 Brang Seng ผูน้ าํ ขององค์กรคะฉิ่ น
อิสระ (Kachin Independence Organization: KIO) ได้มีโอกาสเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลนายพล Ne
Win อันนําไปสู่ การหยุดยิงชัว่ คราว และรัฐบาลทหารจะอนุ ญาตให้ “กองทัพแห่ งอิสรภาพคะฉิ่ น”
(Kachin Independence Army, KIA) ซึ่ งเป็ นฝ่ ายกองกําลังของ KIO สามารถครอบครองอาวุธได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงปฏิเสธที่จะมอบอํานาจในการปกครองตนเองแก่ KIO อีกทั้งไม่อนุ ญาต
ให้มีการเรี ยนการสอนหรื อใช้ภาษาคะฉิ่ นอย่างเป็ นทางการด้วย (Zaw Oo and Win Min, Ibid.: 10)
หรื อแม้กระทัง่ ในเวลาต่อมา Lamung Tu Jai ผูน้ าํ ของ KIO ได้ร่วมลงนามเจรจาหยุดยิงในปี 1994
หากแต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับกองกําลัง KIA ก็ปะทุข้ ึนอีกครั้งอย่างเห็นได้ชดั
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2009 การต่อสู ้ของกองทัพ (Tatmadaw) กับกองกําลังในรัฐคะฉิ่
นก็กลับมาอี กครั้ ง เมื่ อ KIO เกิ ดข้อพิพาทเรื่ องโครงการพลังงานนํ้าในเมื อง Bhamo หลังจากที่
กองทัพแห่ งอิสรภาพคะฉิ่ น (Kachin Independence Army, KIA) ซึ่ งเป็ นกองกําลังของ KIO ที่ไปตั้ง
มัน่ อยูใ่ นบริ เวณโครงการพลังงานนํ้าตาป่ างหมายเลข 1 และหมายเลข 2 (Taping No. 1 and Taping
No. 2 Hydropower Project) ถูกโจมตีจากกองทัพของรัฐบาล (Kachin News Group, 2009) ซึ่ งนับ
ได้วา่ นี่คือรอยร้าวรอยแรก ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์อนั เงียบสงบที่วา่ งเว้นจากความขัดแย้ง
มานานเกือบทศวรรษก็ตาม
ในเวลาต่อมา ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับคะฉิ่ นก็ยงิ่ ประทุหนักขึ้นอีก เมื่อ
ผูน้ าํ ของ KIO ไม่สามารถเข้าร่ วมการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2010 ซึ่ งเป็ นการเลือกตั้งที่จดั ขึ้น
ในรอบ 20 ปี (Whiteman, 2013) และจากรายงานของ Matthew Smith ที่ปรึ กษาองค์กร Human
Rights Watch (HRW) ได้มีการบันทึกว่ากองทัพ (Tatmadaw) ได้ประกาศใช้มาตรการ “การรุ กทาง
ทหารครั้ งใหญ่” (Major Military Offensive) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2011 โดยที่มีการสั่งการให้
กองทัพของรัฐบาลบุกโจมตีกองกําลัง KIA ที่ไปตั้งมัน่ อยู่ในบริ เวณโครงการพลังงานนํ้าตาป่ าง
(Taping Hydropower Project) อย่างรุ นแรง ซึ่ งกองกําลัง KIA ได้ทาํ การโต้ตอบอย่างรวดเร็ วด้วย
การระเบิดสะพาน วางกับระเบิด และซุ่ มโจมตีรถคุ ม้ กันของทหาร (Whiteman, 2013) จึงทําให้
หลายฝ่ ายมองว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2011 เป็ นต้นมา สงครามที่แท้จริ งระหว่างคะฉิ่ นและกอง
ทัพก็ได้เกิดขึ้นและล่วงเลยมาจวบจนปั จจุบนั และแม้วา่ นับตั้งแต่การละเมิดข้อตกลงการเจรจาหยุด
ยิงในเดือนมิถุนายน 2011 เป็ นต้นมา ทหารในกองทัพได้เสี ยชี วิตเป็ นจํานวนกว่า 100 คนแล้ว
กองทัพก็ยงั ไม่มีทีท่าที่จะยุติสงครามกับรัฐคะฉิ่ นแต่อย่างใด (Beech, 2013)
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อย่า งไรก็ ตาม ปั ญหาความขัด แย้ง เรื่ องโครงการเขื่ อนพลัง นํ้า ในแม่ น้ าํ ตาป่ าง (Taping
Hydropower Project) มิใช่ แหล่งที่มาของความขัดแย้งเพียงแหล่งเดี ยว Smith ยังกล่ าวต่อไปใน
รายงานอีกว่าอันที่จริ งแล้วคะฉิ่ นยังเต็มไปด้วยแหล่งแร่ ธรรมชาติเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งเหมืองแร่
หยกที่จงั หวัดผากั้น (Hpakant) ในรัฐคะฉิ่ น ที่กล่าวกันว่าเป็ นแหล่งแร่ ที่สําคัญที่เป็ นที่มาของอัญมณี
ลํ้าค่าในโลกมากมายหลายชิ้น รวมไปถึงท่อส่ งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศจีนที่อยูใ่ นรัฐ
คะฉิ่ น ที่ได้สร้างกําไรมากมายให้รัฐบาล (Whiteman, 2013)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2012 กองทัพได้สะกัดกั้นเส้นทาง Ledo ที่เชื่ อมต่อเมือง
Myitkyina กับเมือง Danai ที่อยูใ่ นหุ บเขา Hukawng กองทัพของรัฐบาลได้ปิดกั้นถนนและควบคุม
ตัวนักท่องเที่ยวที่ผา่ นเส้นทางดังกล่าวเอาไว้ อีกทั้งรัฐบาลยังได้เสริ มกําลังพลในเมือง Hpakant อัน
ได้แก่ ทหารราบที่ 86 กองพันทหารราบที่ 238 และกองพันทหารราบเบาที่ 318 ได้มาตั้งฐานที่มนั่
อยู่รอบ ๆ เมือง Danai ซึ่ งกลุ่มเหล่านี้ ได้ทาํ การฝึ กซ้อมอาวุธปื นเบาและปื นใหญ่บริ เวณชานเมือง
รวมไปจนถึงการวางกับระเบิดในพื้นที่ดงั กล่าวด้วย (Zin Linn, 2012) ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
หลังจากที่ รัฐบาลได้สั่งการระงับการขุดเหมื องแร่ หยกทุ กแห่ งในเมื อง Hpakant ไปตั้งแต่เดื อน
เมษายน 2012 ในขณะเดียวกัน ก็ได้ออกคําสั่งให้ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเดินทางอพยพออกจาก
พื้นที่ (Zin Linn, 2012)
ต่อมาในปี 2012 การต่อสู ้ระหว่างกองทัพ (Tatmadaw) และกองกําลัง KIA ครั้งที่ใหญ่ที่สุด
ก็เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมบนถนนสาย Myitkyina-Bhamo และในเดือนเมษายนที่มี “สมรภูมิเพื่อปั น
วา” (Battle for Pangwa) ในย่าน Chipwi ใกล้กบั หมู่บา้ น Luchang จังหวัด Myitkyina เมืองหลวง
ของรั ฐคะฉิ่ น ต่อมาในเดื อนสิ งหาคมที่จงั หวัด Hpakant ซึ่ งฝ่ ายกบฏอ้างว่าได้สังหารทหารของ
กองทัพ (Tatmadaw) ไปกว่า 140 นาย และในเดือนธันวาคม 2012 ล่วงเลยมาจนถึงมกราคม 2013
กองทัพพม่าได้โหมโจมตีทางอากาศและยิงปื นใหญ่ใส่ พ้นื ที่รอบ ๆ เมืองไลซา (Laiza)
ความรุ นแรงและอาวุธยุทโธปกรณ์ยงั คงเป็ นวิธีการและเครื่ องมือหลักที่กองทัพและกอง
กําลังฝ่ ายต่อต้านอํานาจรัฐยังคงเลื อกใช้เป็ นสําคัญ ความตั้งใจที่จะสร้ างสันติภาพภายในประเทศ
เฉกเช่นที่รัฐบาลกล่าวอ้างจึงยิ่งไกลจากความเป็ นจริ งออกไป การเจรจาสันติภาพจึงยากที่จะสําเร็ จ
และนําไปสู่ การสร้ างสันติภาพได้อย่างแท้จริ ง อนึ่ งโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองของพม่าก็
ถือเป็ นปั จจัยเกื้ อหนุ นให้ความขัดแย้งยังคงดํารงอยู่ กล่าวคือ ภายในโครงสร้ างอํานาจของรัฐบาล
กลางนั้นก็มิได้มีเอกภาพในกระบวนการตัดสิ นใจ นักการเมืองที่ดาํ รงตําแหน่งในรัฐบาลทหารมิได้
รวมตัวเป็ นเนื้ อเดียวกันกับกองทัพ หากแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การคานอํานาจ และการแย่งชิ ง
ผลประโยชน์ จึงทําให้การที่รัฐบาลตัดสิ นใจเจรจาสันติภาพและการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ าย
ตรงข้าม มักจะต้องจบลงด้วยการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จากการตัดสิ นใจของกองทัพ
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มองความขัดแย้งภายในสถาบันและโครงสร้ างทางการเมืองของพม่ า
นับตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรี U Nu ซึ่งถูกบีบให้ลาออกในปี 1958 ผูน้ าํ พม่าคนต่อมาคือนาย
พล Ne Win ได้ทาํ การปราบจลาจลและพวกนิ ยมซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้จดั ไห้มีการเลือกตั้งทัว่
ประเทศใน 1960 ทําให้นาย U Nu ได้กลับมาเป็ นผูจ้ ดั ตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสี ยงข้างมากใน
สภา หากแต่ 2 ปี ต่อมาเขาก็ถูกปราบปรามโดยคําสั่งของนายพล Ne Win จึงนําไปสู่ การศึกษาทํา
ความเข้า ใจการเมื องภายในกองทัพ และรั ฐบาลซึ่ งถื อเป็ นปั จ จัย สํา คัญที่ นํา มาสู่ ป ระวัติ ศ าสตร์
การเมื องของพม่า ตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่านมาเลยที เดี ย ว อี ก ทั้ง หลัก กฎหมายมาตราต่ า ง ๆ ที่
บัญญัติข้ ึนในรัฐธรรมนู ญพม่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทเกมการเมืองที่ผมู ้ ีอาํ นาจในแต่
ละช่ วงเวลาได้กาํ หนดขึ้น ทั้งนี้ ผเู ้ ขียนจะหยิบยกเอารัฐธรรมนู ญของพม่าในปี 2008 มาเน้นยํ้าให้
เห็นถึงปัจจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ศูนย์กลางอํานาจที่เคยเป็ นเพียงศูนย์กลางเดียวให้แตกกระจายออกเป็ น
4 ส่ วน อีกทั้งการเมืองพม่ายุคหลังปี 2008 ที่มีตวั บทกฎหมายอันเป็ นส่ วนสําคัญต่อการเร่ งเร้ าให้
สงครามภายในกลับคื นมาอีกครั้ง ได้สร้ างความชอบธรรมแก่ กองทัพในขณะเดี ยวกันก็นาํ มาซึ่ ง
ความขัดแย้งกันเองภายในกองทัพและรัฐบาล
ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ รัฐบาลและกองทัพของพม่าในปี 1992 ประธาน SLORC พลเอก
อาวุโส Saw Maung ถูกบีบให้ตอ้ งลาออกจากตําแหน่งประธานสภาเนื่ องจากความเจ็บป่ วยทางจิต
จึงทําให้รองประธานสภา พลเอกอาวุโส Than Shwe รับช่วงต่อตําแหน่งประธานสภา SLORC ทํา
ให้ฝ่ายอนุ รักษ์นิยมหัวรุ นแรงในกองทัพมี ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้ นไปกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้ พลเอก
อาวุโส Than Shwe มีผชู ้ ่วยที่สําคัญถึง 2 คนได้แก่ Maung Aye ผูบ้ ญั ชาการทหารบกของพม่า และ
Khin Nyunt เลขาธิการสภาอันดับหนึ่ง (Kyaw Yin Hlaing, 2012: pp. 197-200) ซึ่ งทั้งสองมีบทบาท
สําคัญในการบริ หารประเทศและใช้อาํ นาจของพลเอก Than Shwe ที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภา ณ
ขณะนั้น
ในขณะที่ Maung Aye ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเรื่ องการทหารและเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็ นหลัก Khin Nyunt ก็ดูแลรับผิดชอบกิจการด้านการเมืองและการต่างประเทศซึ่ งเป็ นเหตุ
ให้เขาต้องปฏิสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐจากต่างประเทศและกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศมากมาย
ทําให้เขามี ค วามเชื่ อที่ ว่า รั ฐบาลทหารจํา เป็ นต้องปรั บตัวให้เข้ากับบริ บ ทสั งคมโลกและจะต้อง
เปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย ด้วยเหตุน้ ี เขาจึงถูกหมายหัวว่าเป็ นฝ่ ายเสรี นิยมใน
รัฐบาล ณ ขณะนั้น (Kyaw Yin Hlaing, 2012: pp. 200-201) และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2004 เขาก็ถูก
บีบให้ลาออกจากตําแหน่งประธานสภาที่เคยได้รับสื บทอดจากพลเอกอาวุโส Than Shwe เมื่อวันที่
25 สิ งหาคม 2003 ทั้งนี้ Khin Nyunt ได้ถูกกักบริ เวณให้อยูใ่ นบริ เวณบ้านพักจนกระทัง่ วันที่ 13
มกราคม 2011 จึงได้รับการปล่อยตัว
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หลังจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2011 การเมืองพม่าก็ได้มาถึ งการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าครั้ง
สําคัญเมื่อ "สภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่ งรัฐ" (State Peace and Development Council:
SPDC) (หรื อ SLORC เดิม) ตัดสิ นใจมอบอํานาจให้แก่รัฐบาลใหม่นาํ โดยประธานาธิ บดี Thein Sein
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา หน่ วยงานราชการฝ่ ายบริ หารและนิ ติบญั ญัติถูกควบคุ มด้วยสมาชิ กของ “พรรคสห
สามัคคีและการพัฒนา” จึงทําให้เมื่อก้าวขึ้นมารับตําแหน่ งประธานาธิ บดี Thein Sein ตัดสิ นใจ
ประกาศว่าตนตั้งใจที่จะปฏิรูปด้านการบริ หารและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังได้ริเริ่ มโครงการ
รณรงค์ต่อต้านการคอรัปชัน่ อีกด้วย ซึ่ งหมายถึงการรื้ อชุดโครงสร้างอํานาจเก่ามาทําการ “ล้างชําระ”
ใหม่ท้ งั หมดนัน่ เอง
นับตั้งแต่การขึ้นสู่ อาํ นาจของประธานาธิ บดี Thein Sein โครงสร้างอํานาจภายในกองทัพ
และรัฐบาลที่เคยเป็ นมาตลอดเริ่ มถูกสั่นคลอนจากการเปิ ดพื้นที่ทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมื องเมื่ อเร็ วๆ นี้ ที่ผ่านมาทั้งในสภาและนอกสภาเน้นยํ้าชัดเจนถึ งพลวัตและการปรับตัวของ
โครงสร้างอํานาจภายในของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในปั จจุบนั รัฐบาลนําโดยประธานาธิ บดี Thein Sein กระตุน้ กระแส
ความเป็ นประชาธิ ปไตยในพม่ามากยิง่ ขึ้นกว่าในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน กองทัพก็ยงั คงแนวโน้มที่
จะก่อความรุ นแรงต่อชนกลุ่มน้อยต่อไป ทั้งการบังคับผูใ้ ช้แรงงาน การข่มขืน และการใช้แรงงาน
เด็กซึ่ ง เป็ นแนวทางที่ กองทัพมัก เลื อกใช้กบั ชนกลุ่ ม น้อยเสมอมา กล่ า วคื อ แม้ว่าประธานาธิ บ ดี
Thein Sein จะได้มีการออกคําสั่งให้กองทัพรัฐบาลหยุดยิงเมื่อเดือนมกราคม 2013 หากแต่การต่อสู ้
ของกองทัพ ยัง คงดํา เนิ น ต่ อ ไป สร้ า งความประหลาดใจให้ห ลายฝ่ ายตระหนัก ว่า รั ฐบาลของ
ประธานาธิ บดี Thein Sein อาจไม่ได้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับกองทัพ (Tatmadaw) ที่นาํ โดยรอง
พลเอกอาวุโส Min Aung Hlaing อีกต่อไป ทั้งนี้ พลเอก James Lum Dau รองหัวหน้าฝ่ ายกิจการ
ต่างประเทศของ KIO เปิ ดเผยว่า ปั ญหาการสู ้รบที่ยืดเยื้อระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลัง KIA มี
สาเหตุมาจากการขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกองทัพกับรัฐบาลพม่า จึงทําให้คาํ สั่งหยุดยิงของ
ประธานาธิ บดี Thein Sein ไม่ไ ด้รับการปฏิ บ ตั ิ ตามโดยทหารในพื้ นที่ (Phanuwat, 2555) ใน
ขณะเดี ยวกัน ความพยายามในการเจรจาหยุดยิงระหว่างรั ฐบาลกับกลุ่ ม KIA ก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะ
ประสบความสําเร็ จ รวมทั้งชาวคะฉิ่ นจํานวนมากยังคงไม่ไว้ใจรัฐบาลทหารพม่า อันเนื่ องมาจาก
การเจรจาที่ลม้ เหลวบ่อยครั้งก่อนหน้านี้ (Phanuwat, 2555)
แนวคิ ดเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมหลักแห่ งชาติ ที่มาในรู ปของนโยบายการทําให้เป็ นพม่า
(Burmanization Policy) ได้ก่อรู ปในเชิ งรู ปธรรมเป็ นโครงสร้างทางการเมืองที่รวมศูนย์อาํ นาจและ
ไม่เป็ นธรรมต่อชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ นโยบายดังกล่าวทํางานได้อย่างสอดคล้องกับความพยายามแผ่ขยาย
อิทธิ พลในภูมิภาคของมหาอํานาจอย่างประเทศจีนผ่านโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการ
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ลงทุนในพม่า ซึ่ งส่ งผลให้ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ของรัฐบาลทหารพม่ากับคะฉิ่ นยังคงดํารงอยู่
ทั้งนี้ รัฐบาลจีนถูกมองว่าเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์รัฐบาลทหารพม่ามาโดยตลอด ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนก็
ได้เปลี่ยนแปลงท่าทีความสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐบาลทหารพม่าต่อประเด็นความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ใน
ประเทศได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ ในขณะที่รัฐบาลระบอบเผด็จการอํานาจนิ ยมแบบทหารของพม่า
กํา ลัง ใช้ค วามรุ นแรงปราบปรามชนกลุ่ ม น้อยและกองกํา ลังติ ดอาวุธ ในรั ฐต่ า ง ๆ จี นก็ ไ ด้ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดี และสนับสนุ นงบประมาณ รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองกําลังเหล่านั้นด้วย
จึงทําให้เกิ ดคําถามที่น่าสนใจว่าจีนจัดการกับความสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่ ม
น้อยอย่างรัฐคะฉิ่ นอย่างไร
โครงการพัฒนาในพม่ ากับการลงทุนจากต่ างประเทศ: “ความสั มพันธ์ ฉันน้ องพี”่ ของจีน-พม่ า?
เนื่องด้วยปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ของพม่า รัฐบาลทหารพม่าจําเป็ นจะต้องดําเนิ นนโยบายที่จะ
ไม่สร้างความเป็ นศัตรู ต่อทั้งตะวันออกและตะวันตก ท่ามกลางบรรยากาศของสงครามเย็นที่กาํ ลังคุ
กรุ่ น (Holmes, 1967: 188)ทั้ง นี้ พม่า พยายามรั ก ษาสถานะประเทศที่ ไ ม่ ฝั ก ใฝ่ ฝ่ ายใด (NonAlignment) เป็ นสําคัญ ฉะนั้น แม้ว่าที่ผ่านมาจนกระทัง่ ในปี 1962 ตะวันตกจะมีอิทธิ พลต่อพม่า
หากแต่ นับ แต่ น้ ันเป็ นต้น มา รั ฐ บาลก็ เริ่ ม ต้น ที่ จ ะลดบทบาทของตะวันตกตามแนวนโยบายที่
วางแผนไว้เพื่อทําการถ่วงดุลกับอิทธิ พลจากโลกคอมมิวนิ สต์ที่มหาอํานาจเพื่อนบ้านอย่างประเทศ
จีนหยิบยื่นโอกาสและความใกล้ชิดทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมมาให้กบั รัฐบาลทหารพม่าโดยไม่
กระทบกระเทื อนต่อท่าทีของรัฐบาลทหารพม่าที่ตอ้ งการแสดงออกถึ งการไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด (NonAlignment) เป็ นสําคัญ การถ่วงดุลที่กล่าวถึงนี้ มีลกั ษณะสําคัญเป็ นอย่างยิ่งเพราะรัฐบาลทหารพม่า
เองเกรงกลัวอย่างถึ งที่สุดที่จะทําให้รัฐบาลปั กกิ่งไม่พอใจต่อนโยบายด้านการต่างประเทศใด ๆ ที่
รัฐบาลย่างกุง้ ตัดสิ นใจ ทั้งนี้ Robert A. Holmes (1967) มองว่าปั จจัยสองประการที่มีส่วนสําคัญต่อ
การเลือกใช้นโยบายการทําให้เป็ นพม่า (Burmanization Policy) ได้แก่ (1) แนวความคิดเกลียดชัง
ชาวต่ า งชาติ (Xenophobia) ของเจ้า หน้า ที่ ช้ ันผูใ้ หญ่ ผูเ้ ป็ นสมาชิ ก ของสภาปฏิ ว ตั ิ แห่ ง ชาติ พ ม่ า
(Burmese Revolutionary Council) (ซึ่ งคนกลุ่มนี้ มีความคาดหวังที่จะขจัดรากของชาวต่างชาติ ทั้ง
ในทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้ออกไปจากสังคมพม่าและเริ่ มต้นใช้นโยบายการทําให้เป็ นพม่า
(Burmanization Policy) โดยเร็ ว) และ (2) ความเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวเนื่ องกับความ
หวาดระแวงว่าสหรัฐอเมริ กามีส่วนต่อการสนับสนุ นกองกําลังของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang:
KMT) ในพม่า (Ibid.)
เพราะฉะนั้น แนวนโยบายต่า งประเทศของพม่ าจึ งถู กกําหนดเป็ นสําคัญจากปั จจัย ด้า น
ภูมิศาสตร์ (Chang 1960: p. 121 in Ibid., p. 10) นายกรัฐมนตรี U Nu เคยกล่าวไว้วา่ เหตุผลที่พม่ามี
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แนวนโยบายที่เป็ นกลาง (Burmese Neutralism) นั้น เป็ นเพราะว่าพม่าตั้ง อยู่ระหว่างประเทศ
มหาอํานาจที่เป็ นศัตรู กนั 2 ค่ายอย่างอินเดียและจีน อํานาจทางการทหารและทางเศรษฐกิจของพม่า
นั้นอ่อนแอ จําเป็ นต้องปกป้ องคุม้ ครองตนเอง (U Nu, 1955: p. 1 in Ibid.) นายกรัฐมนตรี U Nu ยัง
กล่าวต่อไปอีกว่าพม่าจะต้อง "เป็ นมิตรกับทุกประเทศ เพราะชาติของเรามิบงั อาจที่จะต่อตีกบั อํานาจ
ใด ๆ ได้" (Thakin Nu, 1951: p. 53 in Ibid.)
ต่อมาหลังจากการยึดครองอํานาจเป็ นครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 1962 กองทัพได้จดั ตั้งสภา
ปฏิวตั ิโดยมีนายพล Ne Win เป็ นองค์ประธาน และเริ่ มต้นการกําจัดศัตรู ของกองทัพโดยเร็ ว ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรี U Nu ซึ่ งเป็ นหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่ งที่สําคัญและเป็ นผูส้ นับสนุ นการแบ่งแยก
ดินแดน ยังถูกจับอีกด้วย นอกจากนี้ ในเดือนต่อมากองทัพก็เรื องอํานาจและประกาศใช้เอกสารทาง
เศรษฐกิจที่มีชื่อว่า “นโยบายสังคมนิ ยมวิถีพม่า” (The Burmese Way to Socialism) ซึ่ งเป็ นพิมพ์
เขียวในการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและการประกาศอิสรภาพของประเทศ ทั้งนี้ สภาปฏิ วตั ิยงั เริ่ มต้น
อย่างเป็ นทางการที่จะใช้นโยบายในการลดทอนอํานาจและตําแหน่งแห่ งที่ของชาวต่างชาติในพม่า
ตัวอย่างเช่น การออกคําสั่งยุติการทํางานของหน่วยงานและองค์การจากต่างประเทศ เช่น โครงการ
Fulbright และโครงการ British Council อีกทั้งยังออกคําสั่งให้บรรดาครู ต่างชาติ ตอ้ งออกจาก
ประเทศภายในเวลา 6 เดือนอีกด้วย และในเวลาต่อมา ในปี 1964 รั ฐบาลทหารพม่าก็ได้ทาํ ให้
โครงการทางหลวงที่สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูส้ นับสนุ นงบประมาณกว่า 84 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ
ยุติลงอย่างปราศจากเงื่ อนไข นับเป็ นสัญญาณสําคัญของการสิ้ นสุ ดความสัมพันธ์อนั ดีกบั ตะวันตก
และนําไปสู่ การถ่วงดุลกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของพม่ากับโลกคอมมิวนิ สต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศจีน
ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับรัฐบาลจีนนั้น อีกปั จจัยที่มีความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ ก็คือบทบาทและความสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ท้ งั สองประเทศ เพราะในขณะที่พรรค
คอมมิวนิ สต์ของจีน (Chinese Communist Party: CCP) แทบจะเป็ นเนื้ อเดี ยวกันกับรัฐบาลจี น
รัฐบาลพม่ากลับเป็ นปฏิปักษ์และจ้องจะทําลายพรรคคอมมิวนิ สต์พม่า (Burma Communist Party:
BCP) อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งในช่ วงปี 1962-1978 พรรคคอมมิวนิ สต์พม่ามีบทบาทสําคัญมากในการ
สร้างรอยร้าวระหว่างความสัมพันธ์จีน-พม่า เพราะรัฐบาลจีนไม่พอใจรัฐบางทหารพม่าเป็ นทุนเดิม
เนื่ อ งด้ว ยการดํา เนิ น นโยบายสั ง คมนิ ย มวิ ถี พ ม่ า ซึ่ งเป็ นเหตุ ท ํา ให้ กิ จ การของเอกชนมากมาย
กลายเป็ นของรัฐ (Privatize and Nationalize) บวกกับความกังวลของรัฐบาลจีนเองเกี่ยวกับบทบาท
ที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริ กาในภูมิภาคอาจทําให้พรรคคอมมิวนิ สต์ในประเทศต่าง ๆ ตกที่นงั่ ลําบาก
จึงทําให้พรรคคอมมิวนิ สต์จีนเริ่ มให้ความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิ สต์พม่า โดยในเดื อนสิ งหาคม
1962 จีนได้ช่วยสมาชิ กพรรคคอมมิวนิ สต์พม่าที่อาศัยอยูใ่ นปั กกิ่งและเสฉวนตีพิมพ์เอกสารที่มีชื่อ
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ว่า “ข้อเท็จจริ งบางประการเกี่ยวกับรัฐบาลทหารของนายพลเนวิน” (Some Facts about Ne Win’s
Military Government) อีกทั้งจีนยังสร้างถนนมากมายเพื่อเชื่ อมต่อจีนกับลาวและพม่า อันเป็ นการ
สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่า จี น พยายามสร้ า งเส้ น ทางเพื่ อ อํา นวยความสะดวกในการช่ ว ยเหลื อ พรรค
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคมากขึ้น (สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล, 2556: p. 30)
นอกจากนี้ ปั ญหาชายแดนจีน-พม่าที่สําคัญ อันได้แก่ ปั ญหากองกําลังของพรรคก๊กมินตัง๋
(Kuomintang: KMT) และปั ญหาการอพยพเข้ามาของชาวจีนโพ้นทะเลในฐานะที่เป็ นการรุ กราน
ดินแดนและการบ่อนทําลายจากจีน ต่างก็เป็ นส่ วนสนับสนุ นให้รัฐบาลพม่าไม่อาจนิ่ งนอนใจต่อจีน
ได้ จนกระทัง่ ในปี 1967 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับรั ฐบาลทหารพม่าก็มาถึ งจุดแตกหัก
เพราะหลังจากที่มีการรณรงค์เข้าร่ วมอุดมการณ์ลทั ธิ สังคมนิ ยมเหมาเจ๋ อตุง (Maoism) อย่างโจ่งแจ้ง
ในกรุ งย่างกุง้ รัฐบาลทหารพม่าได้ออกคําสั่งใช้กาํ ลังปราบปรามประชาชนที่ก่อจราจลเมื่อวันที่ 26
มิถุนายน จี นจึงตัดสิ นใจประกาศสนับสนุ นพรรคคอมมิวนิ สต์ของพม่าอย่างเปิ ดเผยเป็ นครั้ งแรก
รวมทั้งเรี ยกร้องให้ประชาชนพม่าลุกฮือต่อรัฐบาล Ne Win อีกด้วย (Robinson, 1987: p. 243-244
ใน สิ ทธิ พล เครื อรัฐติกาล, อ้างถึ งแล้ว, p. 30-31) รั ฐบาลทหารพม่าจึ งตอบโต้ด้วยการสั่งปิ ด
โรงเรี ยนสอนภาษาจี นทัว่ ประเทศและตัดสิ ทธิ ทางการเมืองชาวพม่าเชื้ อสายจีนด้วย (ภูวดล ทรง
ประเสริ ฐ, 2547: p. 386-387 ใน สิ ทธิ พล เครื อรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 31) ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเริ่ มสนับสนุนจัดหาความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น อาวุธ การฝึ ก ที่ปรึ กษา การ
ขนส่ ง ฯลฯ แก่พรรคคอมมิวนิ สต์ของพม่า (Burma Communist Party: BCP) อย่างเปิ ดเผย ดังที่
ปรากฏในเอกสารลับของ CIA ว่า
"จีนให้ ความช่ วยเหลือแก่ ฝ่ายกบฏนับตั้งแต่ เดือนเมษายน 1971 เช่ น สรรพวุธที่ ได้ กล่ าวถึง
ก่ อนหน้ านี ้ ยุทธภัณฑ์ ลูกระเบิ ด เครื่ องไม้ เครื่ องมือ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแบบ ยารั กษาโรค พื ชพันธุ์
ธัญญาหาร เอกสารโฆษณาชวนเชื่ อ (รวมทั้งเข็ดกลัดเหมาเจ๋ อตุง) และเงินทุน (ที่ ใช้ เป็ นสกุลเงินของ
พม่ า)" (CIA Intelligence Report 1971: 78)
ในช่วงต้นปี 1950 กองกําลังของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang: KMT) บางส่ วนได้บุกเข้ามา
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพม่า หลังจากนั้นไม่นานกองกําลังกลุ่ มนี้ ก็ไ ด้รวมตัวกันก่ อตั้ง
"กองทัพผูป้ ลดปล่อยต่อต้านคอมมิวนิ สต์แห่ งยูนาน" (Yunnan Anti-Communist Salvation Army)
และในช่ วงต้นทศวรรษ 1950 ก็มีการต่อสู ้ เกิ ดขึ้ นบ่อยครั้งในมณฑลยูนาน ทําให้ความขัดแย้งใน
บริ เวณชายแดนลุ กโชนและเป็ นเหตุให้รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องเฝ้ าระวังในเรื่ องนโยบายที่อาจ
กระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะยาว ผลที่ตามมาก็คือ พม่ากลัวว่าจีนจะบุ กเข้ามาในพม่าและยึด
พื้นที่ชายแดนบางส่ วนในนามของการปราบปรามกองกําลัง KMT อีกทั้งยังกลัวว่าจีนจะเข้าใจผิดว่า
ชาวพม่าตั้งใจให้ที่พกั พิงแก่กองกําลัง KMT รวมทั้งนโยบายต่อต้านคอมมิวนิ สต์สนับสนุ นไต้หวัน
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ของสหรัฐอเมริ กา เพราะถ้าเป็ นเช่นนั้น รัฐบาลจีนก็จะกลายเป็ นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพม่า
เลยทีเดียว
ต่อมาในช่วงปี 1979-1987 จีนเล็งเห็นความจําเป็ นในการปรับปรุ งความสัมพันธ์กบั รัฐบาล
ทหารพม่าเนื่องจากต้องการสะกัดกั้นอิทธิ พลของเวียดนามและโซเวียตในภูมิภาค รัฐบาลจีนภายใต้
การนําของเติ้งเสี่ ยวผิงจึงยุติการให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ต่าง ๆ ทัว่ โลกและมุ่งปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ1 อีกทั้งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศด้วย
(สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 39) จึงทําให้ในปี 1980 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอให้พรรค
คอมมิวนิ สต์พม่าหันไปปรองดองกับรัฐบาลทหารพม่า (ฐิติพร จิระสวัสดิ์, 2543: p. 65 ใน สิ ทธิ พล
เครื อรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 45) และในปี 1989 พรรคคอมมิวนิสต์พม่าก็ล่มสลายลง
เพราะฉะนั้น ตลอดช่วงสงครามเย็นที่ผา่ นมาหลายทศวรรษ แนวนโยบายต่างประเทศของ
พม่าที่ มีต่อจีน คื อนั้นย่อมไม่ใช่ เป็ นความสัมพันธ์ “ฉันพี่น้อง” (Pauk Phaw) ที่เต็มไปด้วยความ
ไว้วางใจกันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ Fan Hongwei (2012) เสนอว่า พม่ามีความเกรงกลัวและไม่ไว้วางใจ
จีนเป็ นอันมากตลอดช่วงสงครามเย็นที่ผา่ นมา รัฐบาลพม่าจึงเลือกที่จะธํารงรักษาสถานะความเป็ น
กลาง (Neutrality) และไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด (Non-Alignment) เนื่องจากจําต้องหลีกเลี่ยงการเป็ นปฏิปักษ์
กับจีนในฐานะภัยคุ กคามพม่าที่ทรงอํานาจ (Ibid., p. 9) ในยุคที่จีนแพร่ กระจายกระแสการปฏิวตั ิ
ต่อต้านรัฐบาลตามแนวทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ พม่าจึงจําเป็ นต้องแสดงความโอนอ่อนผ่อนตาม
จีนในหลาย ๆ โอกาส (Steinberg, 2012: p. 4)
ในขณะเดียวกัน Yun Sun (2012) ก็สนับสนุ นว่าความคิดของ Fan Hongwei (2012) ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพม่าอันรวดเร็ วในช่วงเวลาที่ผา่ นมาไม่นานนี้ ได้ทา้ ทายผลประโยชน์
ของจีนที่ดาํ รงอยู่ในพม่า อาทิ เสถียรภาพบริ เวณชายแดน การขนส่ งพลังงาน และการร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจ (Sun, 2012:pp. 75-78) เช่นเดียวกันกับการวางแผนด้านยุทธศาสตร์ ในอนาคต หลังจากที่
พลเอกอาวุโส Thein Sein อําลาตําแหน่ งเมื่ อเดื อนมีนาคม 2011 และการสถาปนา "ความเป็ น
หุ ้นส่ วนความร่ วมมือเชิ งยุทธศาสตร์ รอบด้าน" (comprehensive strategic cooperative partnership)
(Steinberg, 2012: p. 5) จีนยิ่งต้องตระหนักถึ งการทบทวนความสัมพันธ์กบั พม่าในระยะยาวครั้ง
ใหญ่
ด้วยเหตุน้ ี นับตั้งแต่หลังปี 1988 เป็ นต้นมา จีนจึงยกระดับความสัมพันธ์กบั รัฐบาลทหาร
พม่าให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน ดังนั้น ในเวทีระหว่างประเทศหลายครั้ง จีนได้แสดงบทบาทเป็ น
ผูใ้ ห้ความชอบธรรมต่อระบอบการปกครองของพม่าและปกป้ องพม่าจากแรงกดดันที่มาจากนานา
1

แต่ กระนั้นก็ยงั คงรั กษาระบอบการปกครองที่ เป็ นคอมมิวนิ สต์ ในนามของการรั กษาเสถียรภาพทางสั งคมและการเมือง
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสรี (สิ ทธิ พล เครื อรั ฐติกาล, อ้ างถึงแล้ ว, p. 40)
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ประเทศ (สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 69) นอกจากนี้ จีนยังมีส่วนสนับสนุ นให้พม่าเป็ นที่
ยอมรั บ ในเวที ระหว่า งประเทศอี ก ด้วย เช่ น ในการประชุ ม ระดับ รั ฐมนตรี ข องอาเซี ย น ณ กรุ ง
จาการ์ ตา ประเทศอินโดนี เซี ย เมื่อเดื อนกรกฎาคม 1996 จี นเป็ นผูส้ นับสนุ นให้พม่าได้รับการ
ยอมรับเป็ นหนึ่ งในสมาชิ กของประชาคมอาเซี ยน จนกระทัง่ ในปี ต่อมา พม่าก็ได้รับการยอมรับเข้า
ร่ วมประชาคมอาเซี ยน (สิ ทธิ พล เครื อรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 70)
ทั้งนี้ เบื้องหลังการสนับสนุ นรัฐบาลทหารพม่าของจีนนั้นมิได้กระทําไปโดยคํานึ งถึงการ
สร้างความสัมพันธ์ “ฉันพี่นอ้ ง” (Pauk Phaw) โดยปราศจากเงื่อนไขแต่อย่างใด หากแต่การยกระดับ
ความสัมพันธ์ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาจะทําให้จีน ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จภายในพม่าอัน
มหาศาล ซึ่ งก็คือ โครงการท่อส่ งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ระยะทาง 620 ไมล์ มูลค่า 2.5 ล้าน
ล้านดอลล่าร์ สหรัฐฯ ที่เริ่ มต้นเส้นทางจาก Kyaukpyu (ตั้งอยู่ในรัฐยะไข่) พาดผ่านรัฐคะฉิ่ นไปยัง
Kunming (ตั้งอยูใ่ นมณฑลยูนาน) ซึ่ งท่อดังกล่าวสามารถบรรจุน้ าํ มันในปริ มาณมากถึง 22 ล้านตัน
และแก๊สธรรมชาติในปริ มาณมากถึง 420 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี สร้ างโดยบริ ษทั ปิ โตรเลี ยม
แห่ งชาติจีน (China National Petroleum Corporation: CNPC) วิสาหกิจนํ้ามันและแก๊สรายใหญ่สุด
ของจี น โดยร่ วมมื อกับ สํา นักงานรั ฐวิสาหกิ จนํ้า มันและแก๊ สพม่า (Myanmar Oil and Gas
Enterprise: MOGE) และกองกําลังพม่า (Shivananda, 2012) นอกจากนี้ ยังมีการสร้างท่าเรื อนํ้าลึก
เพื่อใช้ในการขนถ่ายนํ้ามันดิ บและอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษานํ้ามันที่กาํ ลังสร้ างขึ้นบน
เกาะ Maday บริ เวณชายฝั่ งรั ฐยะไข่เพื่อใช้เป็ นปลายทางของการขนส่ งจากเอเชี ยตะวันตกและ
แอฟริ กา (Shivananda, 2012)
การสร้างท่อส่ งนํ้ามันและแก๊สธรรมนี้ถือเป็ นผลประโยชน์ที่สาํ คัญยิง่ ของจีนในพม่า เพราะ
แต่เดิมจีนจําเป็ นต้องพึ่งพาเส้นทางเดินเรื อในช่องแคบมะละกาโดยคิดเป็ น 37% ของอุปสงค์ในการ
บริ โภคนํ้ามันทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่ งถ้าท่อนี้ สร้างเสร็ จความจําเป็ นที่จะต้องพึ่งพาก็จะลดเหลื อ
เพียง 30% ในขณะที่ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวันจําเป็ นต้องพึ่งพามากถึง 75% ของการบริ โภคทั้งหมด
ช่ อ งแคบมะละกาที่ มี สิ ง คโปร์ เ ป็ นนายทวารรั ก ษาประตู ก ารค้า ที่ สํ า คัญ แห่ ง นี้ จึ ง ถื อ ว่า เป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ทางการค้าและการทหารที่สาํ คัญสําหรับจีนเพราะเป็ นที่ทราบกันดีแล้วว่าสิ งคโปร์ มีฐาน
ทัพเรื อของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็ นภัยคุกคามที่สาํ คัญในสายตาของจีน (Pedersen, 2013)
นอกจากนี้ จี นยังมองเห็ นผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จอื่ น ๆ ในรั ฐคะฉิ่ นอี กด้วย ซึ่ งก็คื อ
เมือง Bhamo ซึ่ งมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่สําคัญคือ เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ อิรวดีและเป็ นเมืองที่เรื อ
ขนส่ งสิ นค้าสามารถแล่นจากอ่าวเมาะตะมะเข้าไปถึงได้เป็ นระยะทางกว่า 1,450 กิโลเมตร (รัชนี กร
บุญ-หลง, 2537: p. 42 ใน สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 79) ในขณะเดียวกันรัฐฉานซึ่ งเป็ น
รัฐที่ ติดกับคะฉิ่ นนั้นก็มีพรมแดนติ ดกับประเทศไทยซึ่ งสามารถออกทะเลได้เช่ นกัน ฉะนั้น ด้วย
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บริ บทที่รัฐบาลทหารพม่าอนุญาตให้มีการค้าชายแดนได้ต้ งั แต่ปี 1988 นั้น ก็ยอ่ มเป็ นสัญญาณสําคัญ
ที่ทาํ ให้เห็ นได้วา่ จีนจะยินดีมากเพียงใดหากรัฐคะฉิ่ นและรัฐฉานปราศจากความขัดแย้งและการสู้
รบและหันมาทําการค้าและพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
ด้ว ยเหตุ น้ ี จี น เลื อ กใช้ก รอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ -รั ฐ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจกับรัฐบาลทหารพม่าอันหมายถึงการลงทุนในโครงการท่อส่ งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ จีน
ได้มองข้ามตัวแสดงในระดับใต้รัฐอย่างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ไปโดยปริ ยายและเลือกที่จะไม่แสดง
บทบาทเลือกข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งท่ามกลางความขัดแย้งนี้ (Beech, 2013) แม้วา่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2013 การบุกโจมตีทางอากาศของกองทัพ (Tatmadaw) จะล่วงลํ้าเข้าไปในเขตประเทศจีน ห่ างจาก
แนวพรมแดนประมาณ 500 เมตร จี น ก็ ไ ด้ไ ด้เ รี ย กร้ อ งให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสู ้ ร บทาง
ภาคเหนื อของพม่าเคารพข้อตกลงการเจรจาหยุดยิง (Ceasefire Agreement)2 อีกทั้งนาย Hong Lei
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังแถลงยืนยันต่อประเด็นดังกล่าวในวันที่ 22 มกราคมที่
ผ่านมาว่า “เราเชื่ อว่าการพูดคุยเจรจาเป็ นหนทางเดียวที่ถูกต้องในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทาง
ภาคเหนื อของเมี ยนมาร์ และคาดหวังให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องไปสู่ การเจรจาหยุดยิงและเริ่ มต้นการ
เจรจาต่อรองกัน” (Tassaluck, 2556) นาย Hong Lei ยังระบุดว้ ยว่า ทางการจีนได้ส่งตัวแทนเดินทาง
ไปยัง เมีย นมาร์ เพื่อแสดงความวิตกกังวลในเรื่ องนี้ และเรี ย กร้ องให้เมี ยนมาร์ เร่ งหามาตรการ
ป้ องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนมองว่าการแถลงยืนยันต่อประเด็นดังกล่าวของนาย Hong Lei มิใช่เพื่อ
ปกป้ องรัฐคะฉิ่ นหรื อเข้าข้างรัฐบาลทหารพม่าแต่อย่างใด หากแต่จีนกลับแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน
ว่าการกระทําดังกล่าวได้ลุกลํ้าอํานาจอธิ ปไตยของจีนอย่างชัดเจน จีนจึงเรี ยกร้องให้หยุดยิงเพื่อมิให้
เกิ ดความเสี่ ยงแก่ตวั จีนเอง ทั้งในแง่ระเบิดที่ตกข้ามฟากและผูอ้ พยพลี้ ภยั ไหลบ่าเข้าพรมแดน ใน
ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งการให้สถานการณ์ ความขัดแย้งสงบลง เพื่อที่จะทําให้การลงทุนในพม่าเป็ นไป
อย่า งราบรื่ น กล่ า วคื อ ความขัดแย้ง และความรุ นแรงเป็ นสาเหตุ หลัก ที่ ท าํ ให้ก ารลงทุ นของจี น
เป็ นไปอย่ า งไม่ ร าบรื่ น เท่ า ที่ ค วร เช่ น ที่ ค วามไม่ ส งบในรั ฐ คะฉิ่ น บวกกับ เสี ย งส่ ว นใหญ่ ข อง
ประชาชนชาวพม่าเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ประธานาธิ บดี Thein Sein ต้องตัดสิ นใจระงับการสร้ าง

2

ซึ่ งครั้ งหนึ่ง KIO เคยได้ ลงนามไว้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1994 เนื่องจากถูกกองทัพทหารพม่ ารุกอย่ างหนักและจี นเองก็
มีส่วนสาคัญในการอนุญาตและอานวยความสะดวกให้ กองทัพพม่ าสามารถขนส่ งอาวุธยุทโธปกรณ์ จากด่ านชายแดนบริ เวณใกล้ กับ
เมือง Ruili ทางตะวันตกของยูนานไปยังเมือง Loije ใกล้ กับเมื อง Laiza ฐานที่ มั่นของคะฉิ่ นดังที่ ปรากฏรายงานในนิ ตยสาร Far
Eastern Economic Review ฉบับวันที่ 23 เมษายน 1992 (Anonymous, 1992: p. 8)
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โครงการเขื่อนมีตซน (Myitsone Dam) ที่ผลิตไฟฟ้ าส่ งไปยังประเทศจีน ซึ่ งเป็ นโครงการใหญ่ในรัฐ
คะฉิ่ น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 20113
แม้ว่า เขื่ อนมี ตซน (Myitsone Dam) จะถูกระงับการสร้ างเอาไว้ หากแต่โครงการท่อส่ ง
นํ้ามันและแก๊สธรรมชาติ ถือเป็ นสัญญาณที่เน้นยํ้าว่าจีนยังคงมีอิทธิ พลด้านพลังงานในภูมิภาคเป็ น
อันมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่ งชาติจีน (China National Petroleum Corporation:
CNPC) ได้วางแผนการลงทุนไว้วา่ จะมอบเงินจํานวน 6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในฐานะเงินช่วยเหลือ
ซึ่ งได้มอบให้แล้วประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพื่อใช้ในการสร้ างโรงเรี ยนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ในขณะเดียวกันรัฐบาลทหารพม่าคาดหวังว่าจะได้รับมากกว่า 1 ล้านล้านเหรี ยญดอลลาร์
สหรั ฐฯ ต่อปี ในฐานะค่าตอบแทนจากโครงการนี้ สําหรั บสามทศวรรษเลยที เดี ยว อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวกลับถูกต่อต้านโดยกองกําลังติดอาวุธกลุ่มใหญ่อย่าง กองทัพสหรัฐว้า (United Wa
State Army: UWSA) และกองทัพ KIA (Shivananda, 2012)
แม้วา่ ทรัพยากรธรรมชาติในรัฐคะฉิ่ นจะอุดมสมบูรณ์และมีอยูม่ ากมาย หากแต่พ้ืนที่บริ เวณ
ชายแดนส่ วนใหญ่ยงั คงด้อยพัฒนา เต็มไปด้วยถนนยางมะตอยและไม่มีเส้นทางเชื่ อมต่อกับระบบ
รางรถไฟ ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามซึ่ งเป็ นประเทศจี น โครงการสาธารณู ปโภคจํานวนมากในบริ เวณ
พื้นที่ชายแดนเกิดขึ้นมากมาย สร้างรายได้ให้แก่แรงงานข้ามชาติจากพม่าและส่ วนอื่น ๆ ของจีน อีก
ทั้งนักลงทุนชาวจีนยังได้ครอบครองพื้นที่ในฝั่งพม่าเป็ นจํานวนมากทั้ง ๆ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพม่าก็ตาม และนายทุนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ นี่เองที่พยายามผลักดันให้เกิดโครงการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในพม่า เช่ น การพัฒนาโครงการทางหลวงและระบบรางรถไฟให้แล้วเสร็ จภายในสามปี
ข้างหน้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่แรงงานข้ามชาติท้ งั ในพม่าและในจีน เป็ นต้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง นํา ไปสู่ ข ้อ เสนอที่ ว่ า สั น ติ ภ าพและความสงบสุ ข จะนํา มาซึ่ งการพัฒ นา
โครงการสาธารณูปโภคของจีนอย่างต่อเนื่องซึ่ งจะเป็ นตัวการที่ทาํ ให้จีนได้มีเส้นทางใหม่ ๆ ในการ
สร้างอุปทานแก่ตลาดนอกเหนื อไปจากทะเลจีนใต้ที่กาํ ลังเป็ นปั ญหาใหญ่ของภูมิภาคอยู่ ณ ขณะนี้
จนทําให้การขนส่ งสิ นค้าและบริ ก ารจากจี นไปสู่ ตลาดโลกเป็ นไปได้ยากยิ่งขึ้ น จึ งยิ่งเป็ นการ
สนับสนุ นข้อเสนอของผูเ้ ขียนที่ว่าความขัดแย้งและความรุ นแรงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้การลงทุน
ของจีนเป็ นไปอย่างไม่ราบรื่ นเท่าที่ควร ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงสนับสนุ นให้เกิ ดการเจรจาสงบศึกอยู่
3

โครงการดังกล่ าวเริ่ มต้ นขึน้ เมื่อปี 2007 ระหว่ างรั ฐบาลจีนและรั ฐบาลพม่ า เริ่ มต้ นการก่ อสร้ างในปี 2009 และคาดการณ์
ว่ าจะแล้ วเสร็ จในปี 2019 ซึ่ งรั ฐบาลจีนทุ่มเงินลงทุนประมาณ 3.6 พันล้ านดอลลาร์ ทั้งนี ร้ ั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสารสนเทศ อ้ างว่ า
กลุ่ม KIO ยินยอมที่ จะให้ มีการก่ อสร้ างเขื่ อนในรั ฐคะฉิ่ นและได้ รับเงิ นชดเชยจากรั ฐบาลพม่ าถึง 2 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ ในการ
สัมภาษณ์ ในงานประชุมผู้สื่อข่ าวเมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม 2011 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้ านจานวน 47 หมู่บ้านถูกขับไล่ ให้ ต้องโยกย้ ายออก
จากพืน้ ที่ จึงก่ อให้ เกิดเหตุลอบวางระเบิดในระหว่ างการก่ อสร้ างเมื่อเมษายน 2010 ท้ ายที่สุดประธานาธิ บดี Thein Sein ประกาศระงับ
การก่ อสร้ างเขื่อนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2011 (International Crisis Group, 2011)
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บ่อยครั้งหลังเหตุการณ์การทิ้งระเบิดที่เมือง Laiza เพื่อทําให้โครงการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนของจีนในพม่าเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น
บทสรุ ปความขัดแย้ งทางชาติพนั ธุ์ในรัฐคะฉิ่น: ยืดเยือ้ ยาวนานไม่ มีที่สิ้นสุ ด?
นับตั้งแต่การละเมิดข้อตกลงการเจรจาหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ในเดือนมิถุนายน
2011 กองทัพ (Tatmadaw) ยังคงต่อสู ้กบั กองกําลัง KIA อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหย่อน แม้วา่ จะมี
คําสั่งจากประธานาธิ บดี Thein Sein หรื อคําแถลงการณ์จากรัฐบาลจีนแล้วก็ตาม สะท้อนให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วปั ญหาความขัดแย้งทางชาติ พนั ธุ์ของรั ฐบาลทหารพม่ากับคะฉิ่ นเป็ น
ปั ญหาเชิ งโครงสร้างทางการเมือง ที่มีที่มาจากนโยบายการทําให้เป็ นพม่า (Burmanization Policy)
ที่สถาปนาอํานาจแก่ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์พม่า (Burman) เหนื อชนกลุ่ มน้อยและกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ลบเลือนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผูกขาดความเป็ นชาติ รวมไปถึงการ
สถาปนาวัฒนธรรมหลักกดทับวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้มีฐานะลดถอยรองลงมาหรื อแม้กระทัง่ ถูกทําให้
หายไป จนนํามาสู่ ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถว้ น
ทั้งนี้ ภายใต้การดําเนิ นนโยบายรวมพม่าให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวภายใต้การดูแลของรัฐบาลก็ได้
ปกปิ ดความจริ งที่วา่ ภายในสถาบันทางการเมืองที่เป็ นศูนย์กลางอย่างรัฐบาล-กองทัพ ก็มีการคาน
อํานาจกันระหว่างโครงสร้ างอํานาจเก่าและโครงสร้างอํานาจใหม่ อํานาจตามลายลักษณ์ อกั ษรใน
รัฐธรรมนูญและอํานาจในเชิ งปฏิบตั ิมีท้ งั ความสอดคล้องและขัดแย้งกันในตัว สะท้อนออกมาเป็ น
ความขัดแย้ง ภายในและการปะทะกันของอํา นาจภายในรั ฐบาลทหาร และในขณะเดี ยวกันการ
ดํา เนิ นยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทัพ ต่ อรั ฐคะฉิ่ นก็ ส ะท้อ นให้เ ห็ น ด้ว ยว่า ในขณะที่ ก ารเมื องในสภา
กองทัพต้องเผชิ ญหน้ากับโครงสร้ างอํานาจใหม่อย่างรั ฐบาลที่ มีแนวโน้มโอนอ่อนผ่อนปรน ใน
ขณะเดียวกัน การเมืองในสนามรบ กองทัพก็ตอ้ งเผชิ ญหน้ากับกองกําลัง KIA ที่มีท้ งั อาวุธครบมือ
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ช้ ี ชวนให้กองทัพต้องมองหายุทธวิธีในการกําราบและครอบครอง
ดังที่ปรากฏเป็ นแผนการยึดครองเมืองไลซ่ า (Laiza) และเส้นทางเลโด (Ledo Road) ตามที่เป็ นข่าว
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา (2011-2013) เพื่อสะกัดกั้นกองทัพคะฉิ่ นในการขนส่ งสิ นค้าและเสบียง รวม
ไปถึงต้องการที่จะผูกขาดเส้นทางเศรษฐกิจจากจีนและอินเดียด้วยตนเองอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและทรัพยากรธรรมชาติในพม่าถื อเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้มหาอํานาจของภูมิภาคอย่างจีนมีบทบาทที่สําคัญต่อการดําเนิ นนโยบายต่าง ๆ ของ
รั ฐบาลทหารพม่า รวมไปจนถึ งการจัดการกับปั ญหาความขัดแย้ง ในรั ฐคะฉิ่ นที่ จะส่ งผลต่อการ
ลงทุนสร้ างท่อส่ งนํ้ามันและแก๊สธรรมชาติและแม้ว่าประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับ
พม่ า จะเคลื อบแฝงไปด้วยความไม่ ไ ว้วางใจกันลึ ก ๆ หากแต่ รัฐบาลทหารพม่ ากลับยัง คงรั ก ษา
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ความสัม พันธ์ อนั ดี กบั จี นต่อไป ด้วยเชื่ อว่านี่ คือการรั กษาผลประโยชน์ในระยะยาว เพราะหาก
รั ฐ บาลทหารพม่ า แสดงท่ า ที ป ฏิ เ สธจี น มากขึ้ น ท้า ยที่ สุ ด อาจนํา มาสู่ ก ารสร้ า งเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ก ับ
มหาอํานาจที่ทรงอํานาจที่สุดในภูมิภาค ในขณะเดี ยวกัน จีนเองก็มิได้มีสถานะที่เหนื อกว่าพม่าแต่
อย่างใด เพราะจีนจําเป็ นจะต้องรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ หาก
จี นแสดงท่ า ที ป ฏิ เสธพม่ า เมื่ อใด โครงการสร้ า งท่ อส่ ง นํ้า มันและแก๊ ส ธรรมชาติ ก็ ค งจะซํ้า รอย
ประวัติศาสตร์โครงการสร้างเขื่อนมีตซน (Myitsone Dam) อย่างแน่นอน
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