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 มีสัญญาณเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ว่าทหารของเมียนมาก าลังพยายามสู้ต่ออย่างหนัก นับตั้งแต่นายพลอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ก่อ
รัฐประหารเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศก็ได้เข้าสู่สงครามกลางเมืองในหลายพื้นที่ แทนที่จะเป็นการรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงของเมยีนมา การรัฐประหารกลบัสร้างความเป็นไปได้ที่ประเทศจะแตกแยกออกเป็นรัฐอธิปไตยหลาย
รัฐ อย่างไรก็ตามส าหรับมิน อ่อง ไหล่และเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้น สงครามกลางเมืองอาจส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกองทัพ โดยทุก
สัปดาห์นั้น จะมีรายงานข่าวที่น่าเช่ือถือหลายฉบับรายงานว่าทหารของเมียนมาได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มติด
อาวุธชาติพันธ์ุ (Ethnic armed organizations: EAOs) และกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (The People's Defense Force: 
PDF) ทั่วประเทศ รวมถึงในรัฐชิน เขตมาเกว เขตซะไกง์ กะเหรี่ยงรัฐกะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงรัฐกะยา ซึ่งการบาดเจ็บล้มตาย
เหล่านี้มักรวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโส ท าให้ก าลังพลและขวัญก าลังใจของกองทัพลดลงอย่างมาก ในรัฐคะฉ่ิน มีรายงานว่าทหารของ
กองทัพไม่ได้ออกนอกฐานทัพเพราะกลัวว่าจะถูกฆ่าโดยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ุ และกองก าลังพิทักษ์ประชาชน 

 ๑. กองทัพเมียนมายังเผชิญกับช่วงเวลาท่ียากล าบากใน
การรักษาทหารท่ีมีอยู่ รวมถึงการหาทหารใหม่มาทดแทนผู้ที่
เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ทหารหลายร้อยนาย รวมถึงนายพันบางคนที่
หายตัวไป หรือเข้าร่วมกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) หรือ กอง
ก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) อย่างใดอย่างหน่ึง มีการด้ินรนเพื่อ
จัดหาก าลังทหารอย่างเห็นได้ชดั โดยถูกกล่าวหาว่ามีการเกณฑ์ทหาร
เด็ก ในเขตมาเกว (Magway) และเขตซะไกง์ (Sagaing) ที่ซึ่งก่อน
หน้าน้ีมีการจัดหาทหารเกณฑ์จ านวนมาก โดยคนหนุ่มสาวน้ันได้เข้า
ร่วมกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) แทน ส่งผลให้หน่วยทหารของ
เมียนมาจ านวนมากมีขนาดเล็กกว่าขนาดหน่วยปกติ และต่างไปจาก
เดิม  เน่ืองจากกองทัพได้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเมียนมาให้การ
สนับสนุนทางทหาร จึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเหล่าน้ีบาง
คนได้ลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงภารกิจการสู้รบ กองทัพเมียนมาก าลัง
พยายามเพิ่มระดับก าลังพลด้วยการสร้างกองก าลังติดอาวุธผิ่วซอที 
(Pyu Saw Htee)  ซึ่งมักประกอบด้วยทหารผ่านศึก และกลุ่มหัว

รุนแรงที่นับถือศาสนาพุทธ กองก าลังติดอาวุธผิ่วซอที (Pyu Saw 
Htee) มักก าหนดเป้าหมายโจมตีชาวบ้านที่คิดว่าเป็นสมาชิกหรือ
ผู้สนับสนุนกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้น
คุกคามประชาชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามมีการใช้ทรัพยากร
มากมายในการด าเนินการรณรงค์ทางทหารเพื่อต่อต้านกลุ่มติดอาวุธ
ชาติพันธุ์  (EAOs) และกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ต่อไป 
กองทัพเมียนมาสูญเสียการควบคุมดูแลประเทศ เน่ืองจากมี
แหล่งข่าวรายงานการติดตามสงครามกลางเมือง โดยประมาณ ๔๐-
๕๐ เปอร์เซ็นต์ของเมียนมาอยู่ภายใต้การควบคุมของ กลุ่มติดอาวุธ
ชาติพันธุ์ (EAOs) หรือกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF)  กองก าลัง
อาระกัน (The Arakan Army) อ้างว่าได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
รัฐยะไข่ได้จัดต้ังรัฐบาลของตนเองขึ้นโดยไม่ขึ้นกับสภาบริหาร 
แห่งรัฐเมียนมา (State Administration Council: SAC) กองก าลัง
พันธมิตรระหว่างแนวร่วมแห่งชาติชิน (Chin National Front) และ
กองก า ลั งป้ อ งกั นแห่ งช า ติชิ น  ( Chinland Defense Force)  
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ก าลังวางแผนที่จะจัดต้ังรัฐบาลใหม่ส าหรับพื้นที่ “ปลดปล่อย” ของ
รัฐชิน กองทัพคะฉิ่นอิสระ (The Kachin Independence Army: 
KIA)  กองทัพรวมแห่งรั ฐว้า  (The United Wa State Army: 
UWSA) และ กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (Ethnic armed organiza-
tions: EAOs) ที่เป็นพันธมิตรได้ขยายการควบคุมในรัฐคะฉิ่นและ
รัฐฉาน ในขณะเดียวกันสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมา (SAC) พบว่า
เป็นการยากที่จะหาคนที่ เต็มใจท างานให้กับรัฐบาลในพื้นที่ 
กะเหรี่ยงรัฐกระเหรี่ยง (Karen State) กะเหรี่ยงรัฐกะยา (Karenni 
States)  เขตมาเกว (Magway) และเขตซะไกง์ (Sagaing) 

๒. การรุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท า
ให้อนาคตของกองทัพเมียนมาตกอยู่ในความเสี่ยง โดยรัสเซียเป็น
หน่ึงในผู้ให้การสนับสนุนอาวุธกองทัพเมียนมา แต่หลังจากการ
รุกรานยูเครนของรัสเซีย มีรายงานว่าการส่งมอบอาวุธล่าช้า 
นอกจากน้ันจีนซึ่งเป็นประเทศที่สนับสนุนอาวุธรายใหญอ่ีกรายหน่ึง
ให้กับกองทัพเมียนมา แต่จีนยังสนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธ
ชาติพันธุ์ (EAOs) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝ่ายของจีน แม้กองทัพเมียนมาจะ
มีโรงงานผลิตอาวุธเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่สามารถผลิตอาวุธได้
มากพอที่จะจัดหาให้ตามที่กองทัพเมียนมาต้องการ อย่างไรก็ตาม
มิน อ่อง ไหล่ ได้เรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) เข้าร่วม 
“การเจรจาสันติภาพ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทหารเมียนมาตกอยู่ในขั้น
วิกฤต โดยในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๔ กองทัพมักจะพยายาม
เจรจา “ข้อตกลงหยุดยิง” เมื่อประสบปัญหาจากการต่อต้านของ
กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) ในบางครั้งกองทัพจะเริ่มเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) กลุ่มหน่ึงเพื่อน า
กองก าลังไปโจมตีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มอื่น ซึ่งถือว่ากองทัพได้
ท าลายข้อตกลงหยุดยิงเกือบทั้งหมด ดังน้ันจึงไม่น่าแปลกใจที่กลุ่ม
ติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) ส่วนใหญ่จึงได้ปฏิเสธ มิน อ่อง ไหล่ ที่
เรียกร้องให้บรรดากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) หันมาเจรจา  
บางทีปัญหาอาวุธอาจอธบิายได้ถึงการเรียกร้องในการเป็นอิสรภาพ
ทางทหาร ของตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) และกอง
ก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) โดยจากการประเมินพบว่า การจัดส่ง
จรวดต่อสู้อากาศยานลักษณะคล้าย stringer จ านวน ๕๐-๑๐๐ 

ลูก และปืนเล็กยาวอัตโนมัติ M4 จ านวนไม่กี่พันกระบอกเพียง
พอที่จะท าให้พวกเขาโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการทหาร โดยใช้
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ๓๐ ล้านดอลลาร์ในการจัดหาอาวุธที่ได้รับการ
ร้องขอให้กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) และกองก าลังพิทักษ์
ประชาชน (PDF) ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่ ากว่า ๑ พันล้านดอลลาร์
เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับความช่วยเหลือ
ทางทหารที่ฝ่ายบริหารของไบเดนก าลังจัดหาให้ยูเครน 

๓. ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ท่ีฝ่ายบริหารของไบเดนจะให้
การสนับสนุนทางทหารแก่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ุ (EAOs) และ
กองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF)  ตามที่พวกเขาต้องการ 
ประธานาธิบดีไบเดนยังคงให้ค ามั่นต่อฉันทามติ ๕ ข้อ (Five Point 
Consensus) ตามที่สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน (ASEAN) เสนอ และเรียกร้องให้มีการคว่ าบาตรทั่ว
โลกหลายครั้งต่อกองทัพเมียนมา ดังน้ันการจัดหาอาวุธให้กับกลุ่ม
ติดอาวุธชาติพันธุ์ (EAOs) และกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) 
จึงดูขัดกับนโยบายปัจจุบันของสหรัฐฯ ในท านองเดียวกัน ไม่น่า
เป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปจะจัดหาอาวุธที่จ าเป็นให้กับ กลุ่มติดอาวุธ
ชาติพันธุ์  (EAOs) และกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) เพื่อ
เอาชนะกองทัพเมียนมา ผลที่ตามมาคือ กองก าลังที่สนับสนุน
ประชาธิปไตยในเมียนมาจะต่อสู้ต่อไปด้วยสิ่งที่พวกเขาสามารถหา
ได้ และสงครามกลางเมืองจะด าเนินต่อไปซึ่งกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ 
(EAOs) บางกลุ่ม เช่น กองทัพคะฉิ่นอิสระ (The Kachin Inde-
pendence Army: KIA)  และกองทัพรวมแห่งรัฐว้า (The United 
Wa State Army: UWSA) มีความสามารถในการผลิตอาวุ ธ  
แต่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอส าหรับการจัดหาให้กลุ่มติดอาวุธชาติ
พันธุ์  (EAOs) และกองก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ทั้ งหมด 
เครือข่ายผู้สนับสนุนระหว่างประเทศที่ไม่ เป็นทางการก าลัง
พยายามจัดหาอาวุธส าหรับกลุ่มติดอาวธุชาติพันธุ์ (EAOs) และกอง
ก าลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) แต่ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน
และกฎหมาย ส าหรับชาวเมียนมาน้ัน ความทุกข์ทรมานของพวก
เขาจะยังมีอยู่ในขณะที่สงครามกลางเมืองยังด าเนินต่อไป 

 ท่ีมา:  https://www.csis.org/analysis/myanmars-
military-its-last-legs 
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