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ABSTRACT

M

Myanmar is one of the most ethnically diverse countries in the world, and due
to its centralized administration, has experienced a complex set of conflicts between

an
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the central government and ethnic minority groups over recent decades.
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This study attempts to highlight and explore the decentralization of

C

government administration activities to the Kokang Special Region (1) in Myanmar,
which is situated along the Myanmar/China border, a move which has created many
political, social, cultural and economical spaces of exception within this part of the
country. Kokang Chinese armed forces recently entered into a ceasefire agreement
with the central government after almost half a century of fighting for self-autonomy.
Now, the Region’s local authorities have de facto power over the area, and the capital
town Laukkai has gradually developed from a war zone to a modern, border trade
town under the local authorities’ own administrative control. As one of the local
ethnic groups in the area, the Kokang Chinese’s lives have also changed, from being
mostly opium-poppy growers to petty traders. As a result of these changes, the people
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there have applied various strategies to adapt their livelihoods. By taking advantage of
border trade, some of the people have become involved in the informal economic
sector, such drug trafficking, smuggling and gambling along the porous border
between Myanmar and China. The borderline itself is invisible to the border-landers
in the Region, due to the ethnic ties and long-standing relationships they have
developed with those on the other side of the border.
Moreover, my study also aims to provide a better understanding of the Kokang
Chinese themselves, one of the least known ethnic Chinese group in Myanmar, a

ve
rs
ity

group of Chinese descendents who migrated into Myanmar over several phases. This
study highlights the spaces of exception that the central government has granted to the
local authorities regarding the area’s administration, and the adaptive livelihood
strategies adopted by the people since their key livelihood activity, opium cultivation,

U

ni

was banned.
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This paper is based on a three-month research study (November 2010 –
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February 2011) conducted in Laukkai, the capital of Kokang Special Region (1).
From interviews with local authority staff at different levels, from participating in the
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people’s daily life activities and through documentary and social investigation, I was
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able to understand the changes that have taken place in people’s social, cultural,
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political and economic lives, due to the spaces of exception that the government has
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granted to the local authorities.
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พมาเปน หนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายดานชาติพันธุมากที่สุด ในโลก และเปน
ประเทศที่มีการปกครองแบบรวมอํานาจการบริหารไวที่สวนกลาง ดังนั้นจึงประสบกับปญหาความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลกลางและชนกลุมนอย
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การศึก ษานี้ไ ดแ สดงให เห็ น ถึ งความพยายามในการกระจายอํ านาจของรัฐ บาลสู เขต
ปกครองพิเศษโกกัง (เขต 1) บริเวณพรมแดนพมา – จีน ซึ่งเปนพื้นที่ยกเวนทั้งทางดานการเมือง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศพมา ชาวจีนโกกังไดตอสูกับรัฐบาลกลางเปนเวลานาน
กวาครึ่งศตวรรษ เพื่อที่จะไดเปนเขตปกครองตนเอง และมีขอตกลงหยุดยิงระหวางกันอีกดวย ใน
ปจจุบันหนวยงานในทองถิ่นไดรับสิทธิในการปกครองตนเอง จนกระทั่งภูมิภาคนี้ และเมืองเหลา
กายซึ่งเปนเมืองหลวง ไดรับการพัฒนาขึ้น เปน ลําดับ จากพื้น ที่ที่เต็มไปดวยซากปรักหัก พังอัน
เนื่องมาจากสงคราม กลายเปนเขตการคาพรมแดนที่ทันสมัยแหงหนึ่ง ชาวจีนโกกังเปนกลุมชาติ
พัน ธุก ลุม หนึ่ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงวิ ถีก ารดํา รงชี วิต จากการปลูก ฝน เปน ผูค า ปลี ก ขนาดเล็ ก
ประชาชนไดประยุกตก ลยุทธในการดํารงชีวิตหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ตนเอง คนบางกลุมก็ใชประโยชนจากการไดอาศัยอยูบริเวณพรมแดน โดยการทําธุรกิจผิดกฎหมาย
เชน การคายาเสพติดขามพรมแดน การลักลอบเลนการพนัน และการลักลอบนําเขา – สงออกสินคา
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บริเวณแนวพรมแดนพมา – จีน เสนแบงเขตแดนเหมือนถูกมองขามไปสําหรับประชาชนที่อาศัยอยู
บริเวณพรมแดน เนื่องจาก กลุมชาติพันธุของทั้งสองประเทศไดผูกสัมพันธกันมายาวนาน
ยิ่งไปกวานั้น การศึกษานี้มีเปาหมายที่จะใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาวจีนโกกัง ซึ่งเปน
กลุมชาวจีนชาติพันธุในประเทศพมา บรรพบุรุษของชาวจีนกลุมนี้ไดอพยพเขามาในประเทศพมา
ในหลายยุคสมัย การศึกษานี้ไดเนนพื้น ที่ยกเวนที่รัฐบาลกลางอนุญาตใหฝายบริ หารทองถิ่น มี
อํานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ และกลยุทธในการปรับวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนหลังจาก
อาชีพการปลูกฝนที่เปนอาชีพหลักของพวกเขาถูกหาม
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การศึกษานี้ไดขอมูลมาจากการวิจัยภาคสนามที่เมืองเหลากาย เมืองหลวงของเขตปกครอง
พิเศษโกกัง (เขต 1) ซึ่งอยูบริเวณพรมแดนพมา – จีน เปนเวลาสามเดือน โดยการสัมภาษณฝาย
บริหารทองถิ่นระดับตางๆ นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการณการมีสวนรวมในกิจกรรมการดํารงชีวิต
ของประชาชน และความหลากหลายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ ในพื้นที่ยกเวนที่รัฐบาลไดมอบอํานาจการบริหารจัดการใหแกผูบริหารทองถิ่น

