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ABSTRACT 

 

Studies on border town development with cross-border activities have 

emerged in the field of social science and economic development studies in many 

parts of the globe. This thesis focuses on one of the border towns of Myanmar which 

is rapidly turning into a modern border town within just a span of a decade. The town 

is Laiza, locating in the south eastern part of Kachin State bordering with China. It is 

currently under the administrative control of the Kachin Independence Organization 

(K.I.O) which is the largest ethnic armed group in Kachin State and a section of Shan 

State. The group signed a cease-fire agreement with the military government in 1994.  

This study outlines and analyzes the situation of everyday lives of people in 

Laiza after signing the cease-fire agreement as an example of Kachin borderlanders in 

an asymmetrically interdependent borderland community. It includes a historical 

background of Laiza along with their revolutionary struggle and livelihood strategies 

during warring period. I also explore how the village, which was once isolated from 

the rest of the country, has now turned into a border town in its conditions. Lastly, I 

assess the situation of Laiza after the signing of the cease-fire agreement.  

Asymmetrically interdependent borderland and adaptive livelihood strategies 

are the concepts to understand Laiza borderland as it is in between the provenance of 

the military government and the influence of the world’s most populated and 

economically fast-growing China. Additionally, the K.I.O/K.I.A is practicing 
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international relations with each neighbor country. This poses an uneven border 

development and uneven power relations between the state governments, the local 

authorities and local people from both sides of the border. Such economic border 

within uneven political power relation significantly impacts the borderlanders’ 

livelihood which later on they have to find their adaptive strategies 

The research shows that the growth of the cross-border activities have 

significantly impacted on the local lives, particularly earlier settlers, in a negative way 

compared to the outsiders or newcomers to this border town, though there are some 

positive impacts. After signing cease-fire agreement between K.I.O and military 

government, both K.I.O and government launched development plan along the border. 

K.I.O started its “Regional Development” plan within the state. The market 

concessions and granting contract systems with new rules and regulations aimed to 

improve cross-border trade activities have resulted local borderlanders’ livelihood 

strategies changed. Laiza have adopted new livelihoods practices with their 

capabilities such as running households rent and guest houses, running small shops, 

working in the casinos, raising pigs. Yet, this study has found that they are not 

directly involved in cross-border trade activities whereas Chinese people and other 

outsiders enjoy the flourishing trade economy – even under spatial regulations and an 

unstable political situation. Traditional livelihood strategy of borderlanders has been 

changed from their traditional practice of shifting cultivation and a form of farming is 

also changed due to the border town expansion from their development plans.  

The study also highlights Kachin women role in their earlier warring period 

and after signing cease-fire agreement, which found that women’s role are crucial in 

the households as well as in the community. Significantly, women-headed households 

and the given situation favors women to take their role for the households even 

though women-headed households are traditionally not accepted in the community.   

Lastly, the research contends that significant negative changes such as drug 

related problems, human trafficking, and other HIV/AIDS disease problems have 

emerged to this border town and conversely become the social suffering which the 

Kachin borderlanders are encountering nowadays.   
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บทคัดยอ 

 
 
งานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองชายแดนและกิจกรรมการขามพรมแดนไดรับความสนใจ

ในแวดวงสังคมศาสตรและวงการการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนท่ัวโลก วิทยานิพนธฉบับนี้
เลือกศึกษาเมืองชายแดนแหงหนึ่งของประเทศสหภาพเมียนมาร คือ เมืองไลซา ต้ังอยูบริเวณ
ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐคะฉ่ิน ติดกับประเทศจีน ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปสูเมืองชายแดนทันสมัย
อยางรวดเร็วภายในชวงหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา ปจจุบันเมืองไลซาอยูภายใตการปกครองขององคกร
คะฉ่ินอิสระ (KIO) ซ่ึงเปนกลุมติดกําลังอาวุธกลุมใหญสุดในรัฐคะฉ่ินและเปนสวนหนึ่งของรัฐฉาน
ท่ีทําการตกลงเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลทหารพมามาต้ังแตป พ.ศ. 2531 

งานวิจัยนี้ไดวิเคราะหสถานการณในชีวิตประจําวันของชาวคะฉ่ินในเมืองไลซาหลังการ
เจรจาหยุดยิง เพื่อเปนตัวอยางการศึกษาชนชายแดนในบริบทชายแดนท่ีมีลักษณะไมสมดุลกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ไดศึกษาถึงผลกระทบของชุมชนท่ีไดรับจากการเปล่ียนสภาพไป
เปนเมืองชายแดนท่ีความทันสมัย และในบริบทการคาชายแดนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการเจรจาหยุดยิง 
กฎและระเบียบตางๆ ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาการคาบริเวณชายแดนในรูปแบบตางๆ มีการให
ความสะดวกกับนักธุรกิจชาวจีนและอ่ืนๆ จนทําใหประชากรโดยรวมเพิ่มจํานวนมากข้ึน และใน
บริบททางการเมืองจากการตกอยูภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีองคกรคะฉ่ินอิสระระดับทองถ่ิน 
และภายใตการควบคุมระหวางรัฐบาลกลางของพมาและอํานาจของคนจีน บริบทเชนนี้ไดนําไปสู
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวคะฉ่ิน และสถานภาพทางเศรษฐกิจของชนชายแดนท่ีอาศัยอยูใน
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เมืองไลซาในระดับท่ีแตกตางกัน การวิเคราะหถึงชีวิตความเปนอยูของคนชายแดนไลซาสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงทิศทางในการพัฒนาเมืองชายแดนในขณะเดียวกัน 

แนวคิดหลักท่ีใชในการศึกษา คือ เมืองชายแดนท่ีมีลักษณะพึ่งพิงกันแบบไรสมดุลและกล
ยุทธดํารงชีพเพื่อการปรับตัวหลากหลาย โดยมองวา เมืองชายแดนไลซามีลักษณะพิเศษ ท่ีอยูภายใต
อิทธิพลของรัฐบาลทหารและประเทศจีนท่ีมีประชากรหนาแนนมากท่ีสุดในโลกและมีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกัน การพัฒนาเมืองชายแดนท่ีไรสมดุลก็มาจาก
อํานาจท่ีไมสมดุลในความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกันหลายกลุม เชน ระหวางเจาหนาท่ีรัฐสวนกลาง  
ระหวางเจาหนาท่ีรัฐทองถ่ิน และ/หรือระหวางชาวบานดวยกันเองท้ังสองประเทศ ซ่ึงบริบท
ดังกลาวสงผลตอการสรางกลยุทธการปรับตัวเพื่อการดํารงอยูของชาวบาน  

งานวิจัยช้ินนี้ พบวา ชนชายแดนชาวคะฉ่ินดั้งเดิมในเมืองไลซาไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับ
กิจกรรมการคาชายแดนที่พัฒนาขึ้นมาแตอยางใด แตกลับเปนชาวจีนและคนนอกท่ีไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาเมืองชายแดน ขณะท่ีชนคะฉ่ินดั้งเดิมกลับไดรับผลกระทบในทางลบ
มากกวาคนนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางของผลประโยชนท่ีคนนอกหรือผูท่ีมาต้ังรกราก
ใหมไดรับจากการพัฒนาเปนเมืองชายแดน รวมไปถึงกลุมชนคะฉ่ินกลับตองเผชิญหนากับปญหา
ใหมๆ ท่ีเขามาและจําปรับตัวใหเขากับปฏิบัติการในการดํารงชีพภายใตระเบียบท่ีกําหนดข้ึนใหมใน
พื้นท่ีชายแดนและในสถานการณการเมืองท่ีไมแนนอนดังกลาว นอกจากนี้ ยังพบวา การ
เปล่ียนแปลงในทางลบท่ีกําลังเกิดข้ึนปจจุบันกําลังกลายเปนปญหาสําคัญและถูกรับรูวา เปนความ
ทุกขทางสังคมรวมกันของชนชาวคะฉ่ินท่ีเมืองไลซา เเชน ปญหายาเสพติด การคามนุษย และการ
แพรกระจายของเช้ือเอชไอวีเอดส    
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