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“ในชวงหลายปทีผ่านมา การละเมดิเหลาน้ีเกดิขึน้บอยครัง้และสมํ่าเสมอเสียจนเห็น
ไดวามใิชเพยีงพฤตกิรรมสวนบคุคลของเจาหนาทีร่ะดับลาง ทวาเปนผลของนโยบาย
ระดับสูงท่ีจะตองมีผูรับผิดชอบ ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง”

นายราชซูเมอร ลาลาห, พ.ศ. 2541, “รายงานเบ้ืองตนวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชน
ในประเทศพมา” ของผูรายงานพิเศษของกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ, A/53/364, ยอหนา 59

“สมัชชาใหญ....เรียกรองใหรัฐบาลพมา ... มีมาตรการเรงดวนในการยุติปฏิบัติการ
ทางทหารที่พุงเปาไปท่ีพลเรือนในพื้นที่กลุมชาติพันธุ ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมตอกลุมประชากรชาตพินัธุ ... ยตุกิารทาํใหประชากร
จํานวนมากตองพลัดถิ่นฐานอยางเปนระบบ และยุติเหตุอื่นๆ แหงการหลั่งไหลของ
ผูลี้ภัยเขาสูประเทศเพ่ือนบาน (และ) ใหความคุมครองและความชวยเหลือที่จําเปน
ตอผูพลัดถิ่นในประเทศ รวมกับประชาคมโลก...”

(สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ, มติที่ 61/232, สถานการณสิทธิมนุษยชนในพมา, 
13 มีนาคม 2550, ยอหนา 3(b) และ (d))

“การละเมดิสทิธมินษุยชนขัน้รนุแรงซึง่ไดเกดิขึน้อยางกวางขวางและเปนระบบ แสดง
ใหเห็นวา มิใชเพียงการกระทําสวนบุคคลผูเปนเจาหนาที่ระดับลางหรือระดับกลาง
แตโดยลําพัง ทวาเปนผลของระบบท่ีบุคคลและกลุมคนไดรับอนุญาตใหละเมิดกฎหมาย
และละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมตองรับผิดชอบใด ๆ”

นายเปาโล เซอรจิโอ พินเฮโร, พ.ศ. 2551, “รายงานของผูรายงานพิเศษวาดวย
สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศพมา”, A/HRC/7/18, ยอหนา 59
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สรุปยอ

อนุสัญญาเจนีวานั้นมีอายุครบ 60 ปแลว ทวากฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศก็ยัง
ถูกคณะทหารผูปกครองประเทศพมาทาทาย กองทัพพมาไดใหสัตยาบันตอหลักเกณฑแหง
สงครามเหลาน้ี หากก็ยังยืนกรานที่จะโจมตีพลเรือนไรอาวุธโดยไมจําแนกแยกแยะ และกอใหเกิด
การพลัดถิ่นฐานอยางกวางขวางโดยไมเคยรับโทษทัณฑ

องคการไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม หรือ TBBC ไดรวมกับองคกรชุมชน
ของกลุมชาติพันธุตางๆ บันทึกขอมูลการพลัดถิ่นฐานในภาคตะวันออกของประเทศพมา มานับ
แตป พ.ศ. 2545 การสาํรวจในปนีค้อืการปรบัปรงุขอมลูลาสุดเกีย่วกบัขนาดและการกระจายตัวของ
การพลัดถิ่นฐานใน 38 เมือง และทบทวนแนวโนมการพลัดถิ่นฐานดวยการวิเคราะหบทสัมภาษณ
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2548-2552 ของครอบครัวมากกวา 3,100 ครอบครัว นอกจากนี้ รายงาน
ฉบับน้ียังมีบทประเมินสภาพความขัดแยงโดยใชกระบวนการปรึกษาหารือกับชุมชนทั้งในพื้นที่
การสูรบและพ้ืนท่ีหยุดยิงดวย

ภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยในภาคตะวันออกของประเทศพมานั้นเชื่อมโยงกับการ
แผขยายอํานาจทางทหารของ SPDC องคกรภาคีของ TBBC ระบุวาในภาคตะวันออกของพมา
มีกองพันทหารราบของ SPDC อยูถึง 235 กองพัน โดยในพื้นที่สูรบ หนวยลาดตระเวนจะพุงเปา
ปฏิบัติการตอบโตศัตรูไปที่พลเรือนโดยตรง นอกจากนี้ นโยบายที่เรียกวาเปนการ “พึ่งตนเอง” 
ของกองทัพยังสงผลใหเกิดการรีดไถและการยึดที่ดินทํากินอยางกวางขวาง แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น
ตอกองกําลังท่ีทําขอตกลงหยุดยิงไวใหปรับเปลี่ยนเปนกองกําลังปองกันชายแดนในบังคับบัญชา
ของกองทัพพมาสงผลใหเกิดการสูรบใหมในพื้นที่โกกางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
และยังกอใหเกิดความหวาดผวาในหมูประชาชนวาจะมีการระดมพลของกองทัพในพื้นที่ชายแดน
แถบอื่นๆ

โครงการพัฒนาขนาดใหญของ SPDC ที่เปนที่กลาวขวัญถึงมากที่สุดก็คือโครงการทอกาซ
ยาดานา ซึ่งสรางรายไดนับพันลานดอลลารแกคณะทหารผูปกครองโดยไมไดผนวกไวกับ
รายไดประเทศ รายงานการสาํรวจฉบบันีเ้ก็บหลกัฐานการละเมดิสิทธิมนษุยชนในป พ.ศ. 2552 จาก 
40 หมูบานในพ้ืนที่ทอกาซดังกลาว นอกจากนี้ โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในพื้นที่สูรบตามแนว
แมน้ําสาละวินซึ่งเปนแผนรวมของรัฐบาลไทย จีน และพมา ยังคงกอใหเกิดการพลัดถิ่นฐานและ
เปนอุปสรรคขัดขวางการกลับคืนถ่ินหรือตั้งถ่ินฐานใหมของชาวบาน โครงการ “บังคับ” พัฒนา
ทีส่นับสนุนโดยรัฐพมานัน้แทนท่ีจะลดความยากไร กลบัเปนการบอนทาํลายวิถยีงัชพีของประชาชน
จนทําใหผูคนไมมีทางเลือกอื่นนอกจากจะตองละท้ิงบานเรือนของตน

จากการวิเคราะหแนวโนมของตัวชี้วัดภัยคุกคามตอความม่ันคงปลอดภัยและการยังชีพ 
การละเมิดทํารายไดเพิ่มขึ้นนับแตป พ.ศ. 2548 โดยหนวยลาดตระเวนและกับระเบิดถือเปน
ภัยคุกคามความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด ในขณะท่ีการบังคับใชแรงงานและการจํากัด
การเดินทางน้ันเปนภัยคุกคามการยังชีพที่เกิดขึ้นแพรหลายท่ีสุด ผลการสํารวจสะทอนใหเห็นถึง
การท่ีกองทัพพมาไดกอความรุนแรงและกระทําการละเมิดทํารายอยางเปนระบบกวางขวาง
ในภาคตะวันออกของประเทศ
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นับแตป พ.ศ. 2539 กลุมสิทธิมนุษยชนและกลุมมนุษยธรรมทองถ่ินไดบันทึกการบังคับ
โยกยายและทําลายทั้งหมูบานและพื้นท่ีหลบซอนมากกวา 3,500 แหงในภาคตะวันออกของพมา 
จํานวนน้ีรวมทั้ง 120 ชุมชนที่ถูกกระทําในระหวางสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
รายงานฉบับนีม้ตีวัอยางภาพถายดาวเทียมทีย่นืยนัรายงานจากพ้ืนทีเ่กีย่วกบัหมูบานท่ีถกูพลดัถิน่ 
ขนาดของการพลัดถ่ินฐานในภาคตะวันออกของพมาน้ันเทียบเทากับสถานการณท่ีดารฟูร ทวีปอัฟริกา 
และไดรับการยอมรับวาเปนหลักฐานชี้วัดถึงอาชญากรรมตอมนุษยชาติในพมาที่แข็งแกรงที่สุด

ลาสดุ คาดวามีผูคนอยางนอย 470,000 คน กาํลงัพลดัถิน่ฐานอยูในชนบทภาคตะวนัออกของ
ประเทศพมา ตัวเลขประเมินนี้รวมถึงประชาชน 231,000 คน ในพื้นที่จัดสรรชั่วคราวในเขตหยุดยิง
ที่บริหารจัดการโดยกลุมชาติพันธุ อีกราว 111,000 คน ที่กําลังซอนตัวอยูในพื้นที่หางไกลที่ไดรับ
ผลกระทบจากการสูรบมากที่สุด และอีกราว 128,000 คน ที่ยายเขาพื้นที่จัดสรรใหมตามคําสั่งของ 
SPDC อยางไรก็ดี รายงานน้ีสํารวจไดเพียงเขตชนบทของ 38 เมืองท่ีไดรับผลกระทบจากการ
พลัดถิ่นฐานมากที่สุดเทาน้ัน การคาดประมาณดังกลาวจึงถือเปนการคาดประมาณอยางต่ําที่สุด 
และประชากรผูพลัดถิ่นในประเทศโดยรวมในภาคตะวันออกของพมานาจะมากกวา 500,000 คน

ผลการสํารวจคาดวา ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551-กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีผูคน
อยางนอย 75,000 คน ในภาคตะวันออกของประเทศพมาทีถ่กูบงัคบัใหตองละท้ิงบานของตน อตัรา
การพลดัถิน่ฐานสงูทีส่ดุในพืน้ทีช่าวกะเหรีย่งตอนเหนอืและรฐัฉานตอนใต ในกลุมชาวกะเหรีย่งเกอืบ 
60,000 คน ท่ีกําลังซอนตัวอยูในปาเขาเขตเมืองผาปูน ตันเดา และจ็อกจีน้ัน หน่ึงในสามเพ่ิงหลบหนี
จากการโจมตีดวยอาวุธหนักหรือการคุกคามของหนวยลาดตระเวนของกองทัพพมาในรอบป
ที่ผานมานี้ สวนในรัฐฉานตอนใต ชาวบานรวม 20,000 คน จาก 30 หมูบานก็เพิ่งถูกส่ังอพยพเพื่อ
ตอบโตปฏิบัติการของกองทัพรัฐฉานใต (SSA-S) ในเมืองลายคา เมืองกึ๋ง และเกสีที่ผานมา 

ชมุชนท่ีตกอยูในภาวะเสีย่งตอการถกูกดดนัใหตองมาลีภ้ยัในประเทศไทยมากท่ีสดุในชวงกอน
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 นี้ คือพื้นที่ชาวกะเหรี่ยงที่ไดรับผลกระทบจากสงครามและ
ชุมชนในพื้นท่ีหยุดยิงของชาวมอญและวา ความพยายามของ SPDC ที่จะแปลงกองทัพสหรัฐวา 
(UWSA) และพรรครัฐมอญใหม (NMSP) ใหเปนกองกําลงัปองกนัชายแดนทําใหขอตกลงหยุดยงิ
อาจถูกยกเลิกและเกิดการสูรบขึ้นอีกในแถบชายแดนไทย-ไทใหญ และมอญ ในขณะเดียวกัน 
การท่ีกองกําลังกะเหร่ียงพุทธหรือ DKBA ยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังของ SPDC ก็สงผลให
การสูรบตลอดชายแดนรัฐกะเหรี่ยงรุนแรงข้ึนในปที่ผานมา ทั้งนี้ หนวยทหารอาสาชาวลาหูก็กําลัง
อยูใตแรงกดดันใหตองสูรบกับทั้ง SSA-S และ UWSA ตลอดแนวชายแดนรัฐฉานเชนกัน

ขอมูลเก่ียวกับยุทธวิธีรับมือกับสภาพปญหาของชาวบานแสดงใหเห็นถึงสัญญาณแหงความ
เหน่ือยลา เครือขายทางสังคมถูกจํากัดมากขึ้น และสงผลตอการสงตอสัญญาณเตือนภัยเมื่อหนวย
ลาดตระเวนกองทพัพมาเขาใกล เมือ่พิจารณาการทีร่ฐับาลพมาจาํกดัการเขาถงึความชวยเหลอืทาง
มนษุยธรรมในพ้ืนทีสู่รบแลว ความชวยเหลือขามพรมแดนโดยองคกรชมุชนก็มคีวามสําคญัจําเปนยิง่

การพลัดถิ่นฐานเปนสัญญาณที่เห็นไดชัดที่สุดของความขัดแยง การที่ผูพลัดถิ่นในประเทศ
ยังขาดโอกาสกลับคืนถิ่นและต้ังถิ่นฐานใหมในภาคตะวันออกของประเทศพมา แสดงใหเห็นวา
มีความจําเปนที่งานสรางสันติภาพของฝายตางๆ จะตองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากกวานี้ เมื่อ
พิจารณาขอคนพบจากการสํารวจที่วา การติดตอสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวบาน
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ยังดํารงอยูขามเสนแบงทางการเมืองเสมอไมวาจะมีปญหาเชนไร ความเปนไปไดที่เครือขาย
ประชาชนและชุมชนรากหญาเหลานี้จะเปนตัวเรงใหเกิดสันติภาพจึงไมควรถูกมองขาม

ในการประเมินสภาพความขัดแยงโดยกลุมคนรากหญา มีการระบุวาความไมมั่นคงในพ้ืนที่
การสูรบและการลมสลายของกฎหมายกับคาํสัง่ในพ้ืนทีห่ยดุยงิ วาเปนประเด็นทีผู่พลัดถิน่ในประเทศ
หวงใยมากท่ีสุด มุมมองของคนรากหญาเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดความม่ันใจวา “แผนที่
เสนทางสูประชาธิปไตย” ของรัฐบาลพมาจะนําไปสูสันติภาพได ชาวบานมองวาการถอนกําลัง
ของกองทัพพมาและการนําตัวผูกอการละเมิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม จะเปนพื้นฐานสําคัญของ
การหยุดยั้งวงจรความรุนแรงมากกวา

ทัง้หมดเหลานี ้คอืประเดน็หลักทีค่วรจะตองไดรบัการหยบิยกมาถกกบัรฐับาลพมาเพือ่สงเสรมิ
ทางออกของปญหาการพลดัถ่ินฐานและความขดัแยงทีย่ดืเยือ้ ความมัน่คงของพลเรอืนและนติธิรรม
คือพื้นฐานของขอตกลงที่มีการกระทําตอมนุษยชาติเราเม่ือ 60 ปที่แลว บัดน้ีจึงเปนขอทาทาย
อันเรงดวนของประชาคมโลกที่จะส่ือสารกับประเทศพมาใหเปนผลใหจงได



บทท่ี 1: 
บทนํา

“ไกลเมือง ใกลปน”, ตันเดา ภาพโดย CIDKP พ.ศ. 2552
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1.1 พมาท่ีสงัดงัน

“ทหารพมาหาวาพอฉันติดตอกับ KNU แลวพวกมันก็ทรมานเรา สั่งใหฉัน
ขุดหลุมแลวลงไปนอนในนั้น แลวมันก็โกยดินกลบตัวฉันหมดเหลือไวแตหนา
ใหหายใจ แลวก็ทิ้งฉันไวอยางนั้น”

(หญงิชาวกะเหร่ียง, เมอืงตนัเดา, สมัภาษณโดย KORD, มถินุายน พ.ศ. 2552)

ดวย “แผนท่ีเสนทางสูประชาธปิไตย” ทีก่าํหนดขึน้เพือ่คงอาํนาจของกองทัพ และผลของการ
บริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดซึ่งถูกกระตุนใหย่ําแยลงไปอีกดวยภัยพิบัตินารกิส ภาพอนาคตอันใกล
ของเศรษฐศาสตรการเมืองพมาน้ันจึง “สงัดงัน”1 หากพิจารณาตัวชี้วัดความเปนปกแผนและ
การบริหารราชการแผนดิน จะถือไดวารัฐพมานั้นกําลังลมสลาย สภาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ
หรือ SPDC นั้นแข็งแกรงพอท่ีจะแยกตัวเองจากสังคมได2

ในทางการเมอืง การประหตัประหารเขนฆา การตดัสนิลงโทษนางอองซาน ซจู ีและการคุมขัง
นักโทษการเมืองมากกวา 2,000 คน ไดทําลายความนาเช่ือถือของการเลือกต้ังท่ีกําหนดเวลาไวในป
พ.ศ. 2553 หากแมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอาจไมเปนเสรีและยุติธรรม ก็ยังคงมีความหวังวา
การเปล่ียนข้ัวอํานาจแมเพียงเล็กนอยก็อาจเปล่ียนแปลงภูมิทัศนทางการเมืองใหเหลานายพล
ไมสามารถควบคุมไดทั้งหมดบาง3 อยางไรก็ดี การกลับมาซึ่งสงครามในพ้ืนที่โกกางก็แสดงใหเห็น
การละเมิดขอตกลงหยุดยิงที่มีอายุยาวถึง 20 ป อีกทั้งยังเปนการยํ้าเตือนวา ทางออกของความ
ทกุขยากของกลุมชาตพินัธุนัน้มีความสาํคญัตอการปรองดองแหงชาต ิสนัติภาพ และประชาธปิไตย
ในพมาเปนอยางยิ่ง4

โอกาสการฟนฟูนิติรัฐของพมา ไดสลายไปดวยขอบกพรองและขอขัดแยงในตัวเองของ
รัฐธรรมนูญซึ่งจะมีผลบังคับใชหลังการเลือกต้ังดังกลาว รัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดนําไปสูการเปล่ียน
ผานอํานาจการปกครองไปยังพลเรือน แตกลับเปนการนิรโทษกรรมแกคณะทหารผูปกครองและตรงึ
อํานาจของกองทัพไวใหเหนือรัฐบาลตอไป5 ที่สําคัญ การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยทหาร
และการเมืองจะไดรบัการรับรองตามกฎหมาย ดวยการยกเวนการสรางสมดุลของอาํนาจ ใหอาํนาจ
ประธานาธิบดีสูงกวาศาล และใหบทบาทกองทัพเปนผูปกปองรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมของ
ประเทศ6 การระบุขอหามและขอจํากัดตางๆ มากมายทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมอาจเปนกฎหมาย

1 International Monetary Fund, 7 January 2009, “Myanmar: Staff  Report for the 2008 Article IV Consultation”, 
unpublished report, p3

2 Foreign Policy and the Fund for Peace, 2009, The Failed States Index, http://www.foreignpolicy.com/
articles/2009/06/22/the_2009_failed_states_index (accessed 15/10/09)

3 International Crisis Group, 20 August 2009, Myanmar: Towards the Elections, Asia Report No.174
4 Tom Kramer, September 2009, “Burma’s ceasefi res at risk”, Transnational Institute, Amsterdam, http://

www.tni.org/detail_page.phtml?&act_id=19883 (accessed 15/10/09)
5 International Center for Transitional Justice, 2009, Impunity Prolonged: Burma and its 2008 Constitution, 

New York, http://www.ictj.org/static/Asia/Burma/ICTJ_MMR_Impunity2008Constitution_pb2009.pdf
6 Asian Legal Resource Centre, 1 September 2009, “Burma/Myanmar: Institutionalized denial of fundamental 

rights and the 2008 Constitution of Myanmar”, Written statement to the UN Human Rights Council, 
http://www.alrc.net/doc/mainfi le.php/alrc_st2009/575 (accessed 15/10/09)
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สูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ มิใชดวยการพิจารณาตามมาตรฐานสากลในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ทวาดวยการเปรียบเทียบมาตรฐานที่บัญญัติไวในตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอง7

การดอยศักยภาพในการบริหารเศรษฐกิจของคณะทหารผูปกครองพมานั้นเปนที่รูกันทั่วไป 
งบประมาณการคลังท่ีขาดดุลอยางตอเน่ืองราว 5% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติหรือ GDP 
เปนผลจากการใชจายมือเติบกับการทหารและโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ เชน การสราง
เมืองหลวงใหมที่เนปยดอ8 การปมธนบัตรเพิ่มเพื่อสนับสนุนคาใชจายตางๆ เหลานี้กอใหเกิดภาวะ
เงินเฟอราว 30% ตอป ซึ่งทําลายความเชื่อมั่นในอัตราการแลกเปล่ียนเงินของพมาและระบบ
การเงินการธนาคาร เงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการสงออกกาซธรรมชาติถูกบันทึกไวในอัตรา
ทางการท่ีตั้งคาเงินจั๊ตไวสูงเกินความจริง จึงเหลือมูลคาเพียง 1% ของงบประมาณแผนดิน แทนที่
จะเปน 57% หากเปนการตีคาเงินตามอัตราตลาด9 นอกจากปญหาเชิงนโยบายเหลานี้แลว 
ความเสียหายจากพายุไซโคลนนารกิสและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลก ก็ยังสงผลใหการเติบโต
ของเศรษฐกิจในปนี้ชะงักงันดวย10

เม่ือเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาคนีแ้ลว คณะทหารผูปกครองพมาจดัสรรงบประมาณ
แผนดินเพื่อการสาธารณสุขและการศึกษาไวต่ําที่สุด คือเพียง 1.6% ของ GDP เทานั้น การเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีเปนผลจากการสงออกน้ันไมเพียงพอท่ีจะลดภาวะยากไรได11 SPDC มีโครงการ
สนับสนุนครัวเรือนและธุรกิจ หรือกระตุนเศรษฐกิจนอยมาก (หากวามี)12 ลาสุด การคาดประมาณ
อยางตํ่าสุดนอกพ้ืนท่ีการสูรบในภาคตะวันออกของพมาช้ีวา ผูคนอยางนอย 5 ลานคนกําลังดํารงชีวิต
อยูต่ํากวาเสนมาตรฐานวัดความยากไร13 ยิ่งไปกวานั้น การประเมินที่สมจริงกวาก็คือ ประชากร
อยางนอย 15 ลานคนทัว่ประเทศรวมถงึผูคนกวาครึง่ในรฐัชาติพนัธุตางๆ กาํลังตกอยูในภาวะยากไร14

สงครามอนัยืดเยือ้ยงัดาํเนนิอยูในพืน้ท่ีชนบทภาคตะวนัออกของพมา มกีารบนัทึกรายงานถงึ
ผลกระทบของยุทธศาสตรการตอบโตฝายตรงขามตอสิทธิมนุษยชนและการพลัดถิ่นฐานในภาค
ตะวนัออกของพมามากมาย15 ขอมลูรวบรวมจากรายงานของหนวยงานสหประชาชาติตางๆ ในชวง 
15 ปที่ผานมา สงผลใหมีการเรียกรองใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกอตั้ง
คณะกรรมาธิการไตสวนอาชญากรรมตอมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามในพมา16 แมจะมีมติ

7 Yash Ghai, December 2008, “The 2008 Myanmar Constitution: Analysis and assessment”, Professor Emeritus, 
University of Hong Kong

8 Economic Intelligence Unit, April 2009, Myanmar (Burma): Country Report, pp12 & 15
9 International Monetary Fund, 7 January 2009, op cit, pp6-9
10 Sean Turnell, 2009, “Burma’s Economy 2009: Disaster, Recovery… and Reform?”, Macquarie University, 

Sydney, pp4-5
11 International Monetary Fund, 7 January 2009, op cit, pp4 & 10
12 Economic Intelligence Unit, April 2009, op cit p4
13 FAO/WFP, 22 January 2009, Crop and Food Security Assessment Mission to Myanmar, p5
14 United Nations Development Programme, 2006, Impact of the UNDP Human Development Initiative in 

Myanmar, 1994-2006, Yangon, UNDP
15 Internal Displacement Monitoring Centre, 5 March 2009, Myanmar : Confl icts and human rights violations 

continue to cause displacement,  www.internal-displacement.org (accessed 15/10/09)
16 International Human Rights Clinic, May 2009, Crimes in Burma, Harvard Law School, http://www.law.

harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf (accessed 15/10/09)
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สหประชาชาติเรียกรองใหยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอยางสมํ่าเสมอ 
คณะทหารก็ยังคงลอยนวล และไมเต็มใจท่ีจะหยุดยั้งการละเมิดทํารายดังกลาว17

ในชวง 20 กวาปที่ผานมา แมจะมีการขยายพื้นที่ใหกับงานมนุษยธรรมในประเทศพมา 
คณะทหารก็ยังมิไดอนุญาตหนวยงานใหความชวยเหลือเขาถึงพ้ืนท่ีสูรบในภาคตะวันออกแตอยางใด18 
นักเคล่ือนไหวผลักดันนโยบายการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมตางตระหนักในอุปสรรคขอน้ี 
จึงไดเรียกรองทุนบริจาคเพิ่มเติมเพื่อจะใชประโยชนพื้นที่ทางมนุษยธรรมที่อื่นใหไดมากที่สุด19 
มีแนวโนมวาพลเรือนที่ไดรับผลกระทบจากสงครามเหลานี้จะยังตองพึ่งพาองคกรชุมชนที่แอบให
ความชวยเหลือผานพรมแดนตอไป อยางนอยก็ในอนาคตอันใกล

ภัยคุกคามตอความม่ันคงของภูมิภาคท่ีกอเกิดจากประเทศพมาน้ัน เช่ือมโยงกับการคายาเสพติด 
การแพรกระจายโรคติดตออยาง HIV/AIDS สงครามที่ยืดเยื้อ การหลั่งไหลของผูลี้ภัย และการ
ยายถ่ินอยางไมเปนระบบมานานแลว20 สภาความม่ันคงแหงชาติของไทยกําลังเตรียมรับมือการหล่ังไหล
ของผูลี้ภัยจํานวนมากจากการสูรบในพื้นที่ชายแดนกอนการเลือกต้ังป พ.ศ. 255321 อยางไรก็ตาม 
ขอกังวลตอความม่ันคงของภูมิภาคยังขยายประเด็นตอไปอีก เม่ือมีรายงานท่ียังไมไดรับการยืนยันวา 
SPDC กําลังสรางอาวุธนิวเคลียร22 หากเปนจริง การสรางความปรองดองแหงชาติจะยิ่งเปนความ
ตองการเรงดวนของภูมิภาค ลาสุด หนวยงานเกี่ยวของความมั่นคงทั้งหลายยังไมไดแสดงทาที
อยางเปนทางการ ทวารัสเซียก็กําลังรวมมือกับ SPDC ในโครงการพลังงานนิวเคลียร และ
เกาหลีเหนือก็เปนผูคาอาวุธอื่นๆ รวมทั้งชวยพัฒนาโครงสรางการทหารของพมาอีกดวย23 

17 UN General Assembly, 23 January 2009, Situation of Human Rights in Myanmar, Resolution 63/245.
AND ICRC, 29 June 2007, Press Release: Myanmar–ICRC denounces major and repeated violations of 
international humanitarian law, Yangon / Geneva

18 Morten Pedersen, 8 May 2009, “Setting the scene: Lessons from 20 years of foreign aid”, Paper prepared 
for a forum presented by National Bureau of Asian Research, US-ASEAN Business Council and the Atlantic 
Council of the United States, Washington DC, http://www.nbr.org/Downloads/pdfs/ETA/BMY_Conf09_Pe-
dersen.pdf (accessed 7/10/09)

19 Richard Horsey, 8 May 2009, “Strategies and priorities in addressing the humanitarian situation in Burma”, 
Paper prepared for a forum presented by the National Bureau of Asian Research, US-ASEAN Business 
Council and the Atlantic Council of the United States, Washington DC, http://www.nbr.org/Downloads/
pdfs/ETA/BMY_Conf09_Horsey.pdf (accessed 7/10/09) 

20 ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, 2006, Asian Voices: Myanmar’s Threat to Regional Security, 
http://www.aseanmp.org/docs/aipmc%20booklet.pdf (accessed 15/10/09)

21 The Nation, 7 October 2009, “Border Security Chief: We won’t force refugees back to Burma”, http://www.
nationmultimedia.com/option/print.php?newsid=30113935 (accessed 15/10/09)

22 Des Ball & Phil Thornton, 2 August 2009, “Burma’s nuclear bomb alive and ticking”, Bangkok Post
23 Andrew Selth, 24 August 2009, “Burma and North Korea: Smoke or fi re?”, in Policy Analysis no.47,

Australian Strategic Policy Institute,
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1.2 การพลัดถิ่นฐานที่ยืดเยื้อ

“หลังจากท่ีทหารพมามาเผาบานของเรา เราก็จนมาก ไมมีขาวกิน แลวยังตอง
นอนที่วัด ผมก็หวังวาจะมีใครมาชวยเราไดบาง”

(ชายชาวไทใหญ, เมืองกึ๋ง, สัมภาษณโดย SRDC, สิงหาคม พ.ศ. 2552)

การพลัดถิ่นฐานอันยืดเย้ือ หมายถึงสถานการณซึ่งกระบวนการหาทางออกใหแกประชาชน
ผูถูกบังคับกดดันใหตองพลัดถิ่นฐานยังไมเปนผล และ/หรือพวกเขายังคงไดรับผลกระทบจากการ
พลัดถิ่นน้ัน ยังอยูในสภาวะเปนคนชายขอบ หรือยังขาดการคุมครองสิทธิมนุษยชน24 สถานการณ
การพลัดถิ่นฐานท่ียืดเยื้อดําเนินอยูใน 35 ประเทศท่ัวโลกรวมท้ังพมา และมักเปนผลจากการ
ขาดเจตนารมณทางการเมืองที่จะแกปญหาความขัดแยงและหยุดย้ังการประหัตประหาร25 

ในกรณีที่ผูพลัดถ่ินไดขามพรมแดนระหวางประเทศ ก็จะสงผลใหเกิดสถานการณผูลี้ภัย
ที่ยืดเย้ือที่มี “การจํากัดการเดินทางและโอกาสในการทํางานของผูลี้ภัย รวมถึงการกักเก็บไว
ในคายพัก” ตอไป26 ผลที่ตามมาคือ “ชีวิตที่สูญเปลา การผลาญทรัพยากร และภัยคุกคามความ
มั่นคง”27 ในบริบทของการละเมิดทํารายและสงคราม ผูหญิงและเด็กจะเปนผูเสี่ยงภัยรวมท้ังไดรับ
ผลกระทบทางออมตอชีวิตและสุขภาพมากท่ีสุด ท้ังน้ี เปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวา ทางออกท่ีเปนไปได
ของสถานการณผูลี้ภัย ก็คือการเดินทางกลับประเทศตนทางอยางสมัครใจ การผสมกลมกลืนกับ
ประเทศแรกรับ หรือการไปลี้ภัยหรือตั้งถิ่นฐานใหมในประเทศที่สาม หากทางออกของผูพลัดถิ่น
ในประเทศจะเนนที่การกลับคืนชุมชนด้ังเดิมของตน การผสมกลมกลืนเขากับชุมชนใหม หรือการ
ตั้งถิ่นฐานใหมในแหงอื่นของประเทศมากกวา28 ผูพลัดถิ่นจะตองไดตัดสินใจอยางมีขอมูลและ
มีสวนรวมเต็มที่ในการวางแผนอนาคต จึงจะถือเปนกระบวนการการคืนถิ่นหรือต้ังถิ่นฐานใหม
ที่ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ความมั่นคงปลอดภัย การไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
การผสมกลมกลืนทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการมีสทิธทิางการเมืองอกีครัง้ กเ็ปนเง่ือนไข
ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับทางออกของผูพลัดถิ่นในประเทศดวย29

24 Brookings-Bern Project on Internal Displacement, 2007, Expert Seminar on Protracted IDP Situations, 
http://www.brookings.edu/events/2007/0621_displacement.aspx (accessed 15/10/09)

25 Internal Displacement Monitoring Centre, April 2009, Internal Displacement: Global overview of trends 
and developments in 2008, p9, www.internal-displacement.org (accessed 15/10/09)

26 Executive Commission of the High Commissioner’s Programme, 10 June 2004, “Protracted Refugee 
Situations”, UNHCR, para 4, http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/40c982172.pdf (accessed 15/10/09)

27 Ibid, para 8
28 Jeff  Crisp, 2007, “Protracted Refugee and IDP Situations: Apparent Similarities and Diff erences” 

in Brookings-Bern Project on Internal Displacement, 2007, opcit
29 UN Inter-Agency Standing Committee, March 2007, “Benchmarks for Durable Solutions for Internally 

Displaced Persons”
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1.3 ระเบียบวิธีวิจัย

“เราพยายามจะเขาใจภาพความเคลื่อนไหวของความขัดแยงในทองถิ่น
และมองหาทางออกรวมกันกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบ.”

(เจาหนาที่ภาคสนาม MRDC, สิงหาคม พ.ศ. 2552)

TBBC รวมมือกับองคกรชุมชนของกลุมชาติพันธุตางๆ บันทึกลักษณะการพลัดถิ่นฐาน
ภายในภาคตะวันออกของประเทศพมามานับแตป พ.ศ. 254530 เมื่อผูสังเกตการณจากตางประเทศ
ไมอาจเขาถึงพื้นที่สวนใหญในภาคตะวันออกของพมาได และยังคงมีความเส่ียงสูงในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ รายงานเหลานี้จึงไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย
หากปราศจากการมีสวนรวมขององคกรชุมชน

TBBC ออกแบบการสํารวจทั้งหมดที่ผานมารวมกันกับองคกรชุมชนภาคี โดยวางใหอยูใน
กรอบของหลักแนวทางวาดวยการพลัดถิน่ฐานภายในประเทศของสหประชาชาติ31 เม่ือหลายปกอน
นั้นยังมิไดมีการทดสอบวางกรอบนิยามผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ประสบการณของ TBBC จึงมี
สวนชวยในการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยของหนวยงานมนุษยธรรมอ่ืนๆ ทั่วโลกตอมา32 การสํารวจ
ในปนีไ้ดปรับปรุงขอมูลใหมเก่ียวกับขนาดและการกระจายตัวของการพลัดถิน่ฐาน ทบทวนแนวโนม
ความเปราะบาง และประเมินความเปนไปไดตอการสรางสันติภาพและสลายความขัดแยง

ขอมลูการสาํรวจเชงิปรมิาณของขนาดและการกระจายตวัของการพลดัถิน่ฐานและผลกระทบ
ของการแผขยายกําลงัทหารและการพัฒนา มาจากการสัมภาษณผูใหขอมลูหลักใน 38 เมือง ในชวง
มถินุายนและกรกฎาคม พ.ศ. 255233 โดยกลุมประชากรพลัดถ่ินในประเทศในการคาดประมาณ คอื
ผูคนท่ี

• หนีหนวยลาดตระเวน SPDC และกําลังหลบซอนตัวอยูในพื้นที่สูรบ 
• ถูกสั่งอพยพและจําตองยายตามคําสั่งไปยังพื้นที่จัดสรรใหมของ SPDC 
• กําลังลี้ภัยอยูในพ้ืนที่หยุดยิงที่บริหารจัดการโดยกลุมชาติพันธุ หลังจากที่หนีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและผลกระทบของสงคราม หรือถูกบังคับโยกยายดวยกลุมอํานาจท่ีไมใชรัฐ หรือ
กลับจากคายผูลี้ภัยในประเทศไทย 

แผนที่ทั้งหมดในรายงานฉบับนี้เปนฝมือขององคกรภาคีของ TBBC ที่วาดโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรจากขอมูลตัวเลขระยะทางที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวาดไดพยายามคาดประมาณ
ใหเท่ียงตรงที่สุดแมบางตําแหนงสถานท่ีและพ้ืนที่อาจคลาดเคล่ือนไปบาง โดยขอมูลและแผนท่ี
ทั้งหมดไดรับการอางอิงซึ่งกันและกันกับรายงานจากพื้นที่และแหลงขอมูลที่ตีพิมพมาแลวอื่นๆ 

30 Previous surveys can be accessed from  www.tbbc.org/resources/resources.htm  
31 The UN Guiding Principles on Internal Displacement, 1998, UN doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, recognises 

internally displaced persons as “persons who have been forced or obliged to fl ee or to leave their homes 
or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the eff ects of armed confl ict,  
situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who  
have not crossed an internationally recognized State border.”

32 UN OCHA and the Internal Displacement Monitoring Centre, April 2008, Guidance on Profi ling Internally 
Displaced Persons, Geneva, www.internal-displacement.org 

33 The survey guidelines are reproduced in Appendix 5.



11องคการไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม

รายงานฉบับนี้เชนเดียวกับฉบับที่ผานมา คือไมสามารถคาดประมาณจํานวนผูคนที่อยูใน
สภาพพลัดถิน่ในเขตเมืองหรือพืน้ทีอ่าํนาจทับซอนไดเนือ่งจากความซับซอนในการแยกแยะประเภท
พื้นที่ และการแยกประชากรทองถิ่นกับผูพลัดถิ่น ตัวเลขประชากรพลัดถิ่นจึงเปนการคาดประมาณ
เทานั้น

การวิเคราะหแนวโนมความเปราะบางน้ันมาจากขอมูลการสํารวจครัวเรือนในป พ.ศ. 2548, 
พ.ศ. 2550 และอีกครั้งในปนี้ซึ่งมีการสัมภาษณมากกวา 1,000 ครัวเรือน และสงผลใหกลุมตัวอยาง
รวมทั้งหมดมีจํานวน 3,100 ครัวเรือน คณะสํารวจใชวิธีการสุมตัวอยางหลายระดับชั้นเพื่อใหมั่นใจ
วาจะไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนท้ัง 6 รัฐและมณฑล และจากพื้นที่ประเภทตางๆ

เมื่อเสนแบงพื้นที่เขตอิทธิพลทางการเมืองของกลุมตางๆ นั้นไมชัดเจนนัก จึงมีการกําหนด
นิยามประเภทพื้นที่เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ภาคสนามผูเก็บขอมูล ดังนี้

• พืน้ทีห่ลบซอน คอืพืน้ทีท่ีม่กีารสูรบหนกัหนวงทีส่ดุซึง่ผูคนจะตองหาทางหลบซอนตนจาก
หนวยลาดตระเวน SPDC อยูเสมอ

• พื้นที่จัดสรรใหม คือหมูบานที่ถูก SPDC สั่งโยกยายมารวมกัน
• พืน้ทีห่ยุดยงิ คอืพืน้ทีพ่เิศษทีก่ลุมอาํนาจชาตพินัธุปกครองตนเองในระดบัหนึง่ และมกีาร

ประกันวาจะไมถูกโจมตีโดย SPDC
• พื้นท่ีอํานาจทับซอน คือพื้นท่ีชนบทในการควบคุมของ SPDC แตก็อยูในเขตอิทธิพล

ของกองกําลังฝายตอตานดวย

3
4

6

8

ดังเชนที่แสดงไวในแผนภูมิประชากรผูใหขอมูล ประชากรกลุมตัวอยางจะมีความหลากหลาย
ดานประเภทพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร สถานที่ และกลุมชาติพันธุ ในแตละปจะมีการสัมภาษณราว 200 
ครอบครัวจากแตละรัฐหรือมณฑล และราว 250 ครอบครัวในแตละประเภทสถานที่ สําหรับมณฑล
พะโค มีการสํารวจจํานวนประชากรนอยกวาแหงอื่นเพราะไมมีพื้นที่หยุดยิง ในขณะที่กลุมตัวอยาง
จากรัฐมอญก็ยังคงเล็กเหมือนเดิม เนื่องจากไมมีพื้นที่จัดสรรใหมและพื้นที่หลบซอน
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0

0

00

0

00

0

แผนภูมิจําแนกประชากรที่ใหขอมูลในปพ.ศ. 2548, 2550 และ 2552 แสดงใหเห็นวา จํานวน
ผูใหขอมูลหญิงน้ันต่ํากวาชายเล็กนอย เนื่องจากในปพ.ศ. 2548 เจาหนาที่เก็บขอมูลยังขาดความ
ตระหนักในความสําคัญของมิติหญิงชายอยู สวนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปน้ันไมไดรับการสํารวจดังท่ีเห็น
ในภาพการกระจายกลุมอายุของผูใหขอมูล กลุมตัวอยางแสดงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ
และศาสนาในภาคตะวันออกของพมา โดยมีเสียงของชาวกะเหร่ียงเปนสัดสวนสูงสุดเนื่องจาก
เปนกลุมประชากรสวนใหญในพืน้ทีไ่ดรบัผลกระทบจากสงครามมณฑลพะโค มณฑลตะนาวศร ีและ
รัฐกะเหร่ียง

การสํารวจความเปราะบางของครัวเรือนจะตางจากการสํารวจประชากร คือจะไมจําแนก
แยกแยะผูพลัดถิ่นในประเทศออกจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสงครามโดยรวม ผูใหขอมูล
ประมาณสองในสามช้ีวา พวกเขาตองละท้ิงบานของตนในชวง 10 ปที่ผานมา และสําหรับผูที่เคย
พลัดถิ่นฐาน หนึ่งในสามรายงานวาไดกลับคืนถ่ินฐานเดิมหรือตั้งถิ่นฐานใหมในแหงอื่น รวมทั้ง
ไดกลบัมาทาํมาหากนิและผสมกลมกลนืเขาสูสงัคมไดแลว อยางไรกต็าม ขอมลูนีอ้าจบิดเบอืนสดัสวน
ครัวเรือนพลัดถิ่นใหลดลงหากผูตอบเคยละทิ้งบานของตนเม่ือกอน 10 ปมาแลวและไมไดนับการ
ตองโยกยายตอเน่ืองจากน้ันเปนการละท้ิงบานอีก ขอคนพบน้ียังอาจสะทอนถึงความหวังตอ
ความยั่งยนืของการตั้งถ่ินฐานใหม มากกวาสภาพที่แทจริงในขณะที่กําลังพลัดถิ่นอยูนี้

กระบวนการประเมินความขัดแยงซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากศูนยศึกษาสันติภาพและ
ความขัดแยง เร่ิมตนดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วันสําหรับตัวแทนจากองคกรภาคีและองคกร
สตรีชนเผาอีก 3 องคกร ผูเขารวมไดทําความรูจักกับเครื่องมือประเมินสถานการณความขัดแยง
หลากหลาย และไดนํามาใชประเมินความขัดแยงอยางมีสวนรวมในภาคตะวันออกของพมา
ในเวลาตอมา ชาวบาน 70 คน ไดเขามามีสวนรวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่
สูรบเมืองผาปูน รัฐกะเหรี่ยง และเยผ่ิวในเขตหยุดยิงของมอญ มณฑลตะนาวศรี การประชุมเหลานี้
ไดเปนเวทีใหผูพลัดถิ่นในประเทศแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนทางสรางสันติภาพ และยังเปด
รับฟงมุมมองของชุมชนรากหญาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของความขัดแยงดวย 



13องคการไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม

ลักษณะทางประชากรของผูใหขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2548, 2550 และ 2552
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บทท่ี 2: 
สถานการณลาสุดในภาคตะวันออก
ของประเทศพมา

เหมืองทองคํา, ฉวยยิน ภาพโดย KORD พ.ศ. 2552
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2.1 รัฐฉานตอนใต

“ถากองทัพพมากับวายิงกันอีก เราจะรักษาขาวของเรายังไง เราจะไปไหน
จะรอดชีวิตไดยังไง”

(หญิงไทใหญ, เมืองสาด, สัมภาษณโดย SRDC, กรกฎาคม พ.ศ. 2552)

ประชาชนในรัฐฉานตอนใตใชชีวิตอยูภายใตกฎหมายสภาวะฉุกเฉินกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการสูรบมามากกวา 30 ป ในปที่ผานมา คณะทหารพมาก็ไดสรางแรงกดดันทางการเมือง
ตอกลุมหยุดยิงเพ่ือใหปรับแบงกลุมกลายเปนกองกําลังปองกันชายแดนภายใตบังคับบัญชาของ
กองทัพพมาแทน

ประชาชนโดยเฉพาะในเมืองเกสี เมืองกึ๋ง และลายคา ตองทุกขทรมานจากการสูรบระหวาง
กองทพัรัฐฉานใตหรอื SSA-S และกองทพัพมาอยูบอยครัง้ ในชวงครึง่ปแรกของ พ.ศ. 2552 มกีาร 
สูรบอยางนอย 4 ครั้งตอเดือน และ SPDC ก็หันมาแกแคนชาวบานดวยการยึดทรัพยสิน ขูดรีด 
และบังคับโยกยายบาน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่เมืองลายคาเพียงแหงเดียว มีบาน
ถูกเผาไปมากกวา 500 หลัง และหมูบาน 30 หมูบานก็ถูกบังคับใหโยกยายเขาเมือง คาดวาในชวง
ปที่ผานมา มีพลเรือนราว 19,000 คน ในสามเมืองนี้ที่ตองพลัดถิ่นฐาน บางคนหนีไปหลบซอนตัว 
อกีสวนหน่ึงไดยายเขาเขตเมืองใกลๆ  แตดานตรวจตลอดถนนใหญสูประเทศไทยก็ไดปดก้ันเสนทาง
หลบหนีขามประเทศเอาไว

เมื่อกลางป พ.ศ. 2551 ในแถบเมืองนาย สีแสง และหมอกใหม องคการปลดปลอย
แหงประชาชาติฉาน SNPLO หรือกองกําลังชาวปะโอซ่ึงทําขอตกลงหยุดยิงกับ SPDC ไดแตกออก
เปนสองฝาย กลุมหน่ึงวางอาวุธตอ SPDC และอีกกลุมจับอาวุธขึ้นมาใหม สงผลใหเกิดการปะทะ
กันมากข้ึน และหนวยลาดตระเวนของกองทัพพมาก็แกแคนชาวบานอยางรุนแรง ในชวงเดือน
มิถุนายน มีผูเฒาอยางนอย 9 คนถูกสังหาร ดวยขอกลาวหาวาเขาขางกบฏ นอกจากนี้ ภัยคุกคาม
พรอมกับการบังคับไลที่ ขมขืน ทารุณกรรม และการคุกคามอื่น ๆ ยังนําไปสูการพลัดถิ่นฐานของ
ผูคนมากกวา 3,000 คน ในพ้ืนที่นี้อีกดวย

สิงหาคม พ.ศ. 2552 แรงกดดันของ SPDC ตอกลุมหยุดยิงใหแปลงสภาพเปนกองกําลังรบ
ปองกันชายแดน ไดนําไปสูการสูรบระหวาง SPDC กับกลุมหยุดยิงโกกางในรัฐฉานตอนเหนือ 
สงผลใหผูคนราว 37,000 คน ตองหลบหนีเขาประเทศจีน จากนั้น การคุกคามจากกองทัพไดยาย
ไปยังกองทัพสหรัฐวาหรือ UWSA ตลอดแนวชายแดนไทยและจีน ในเมืองโตนและเมืองสาด 
มคีาํสัง่ให UWSA ยายฐานกําลังออกไปและความสัมพนัธระหวาง SPDC กบักลุมวากเ็ริม่ตึงเครียด 
นอกจากน้ัน กองทัพพมายังสนับสนุนการฝกทหารใหกับทหารอาสาลาหูเมืองโตนอีก 3 รอบ 
และกดดันใหเกณฑกําลังพลเพ่ิมเพื่อเตรียมสูรบกับทั้ง SSA-S และ UWSA 

แมรัฐฉานตอนใตจะไมม่ันคงนัก โครงการพัฒนาในการสนับสนุนของรัฐพมาก็ยังเดินหนาตอไป 
โครงการเข่ือนทาซางบนแมนํ้าสาละวินซ่ึงอยูในแผนพัฒนาพลังงานแหงชาติของไทยไดทําลายโอกาส
ของผูพลัดถิ่นนับหม่ืนท่ีจะกลับบาน และนักลงทุนไทยยังมีแผนการณจะขุดเจาะลิกไนตที่เมืองกก
ในเขตเมืองสาด หรอืราว 70 กโิลเมตรจากชายแดนเชียงราย เม่ือถนนจากเหมืองสูชายแดนไทยเสร็จ 
การทําเหมืองแรก็จะเริ่มตน คาดวาหมูบาน 8 หมูบานบนพื้นที่เหมืองจะถูกบังคับโยกยาย และเปน
ไปไดวาพลเรอืนนบัพันหมืน่ในพืน้ทีร่อบๆ จะไดรบัผลกระทบจากการแผอาํนาจทางทหารอกีแนนอน
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2.2 รัฐกะเรนนี

“พวกมันบังคับใหเรากูเงินทั้งๆ ที่เราไมอยากได แลวเราก็ตองจายดอกสูงมาก 
ปที่แลวก็แบบนี้สองครั้งแลว”

(ชายชาวกะเรนนี, เมืองลอยกอ, สัมภาษณโดย KSWDC, กรกฎาคม พ.ศ. 2552)

นับจากท่ีกองกําลังปลดปลอยชาติปะโอหรือ PNLA แยกตัวออกจาก SNPLO และจับอาวุธสู
ในป พ.ศ. 2551 การสูรบในรัฐกะเรนนีก็อุบัติขึ้นมากท่ีสุดในทางตอนเหนือแถบเมืองชาดอวและ
ลอยกอ กองพันทหารราบนอยท่ี 261 ของ SPDC เพิ่มกําลังพลตลอดแนวชายแดนรัฐกะเรนนี-
รัฐฉาน การสูรบสงผลใหผูใหญบานชาวกะเรนนีหลายคนถูกตั้งขอหา ขมขูคุกคาม และทรมาน
ซ้ําแลวซํ้าเลา หมูบานตอนเหนือของลอยกอแถบฝงน้ําที่เปนพรมแดนรัฐตอรัฐฉานและหมูบาน
ตามแนวแมน้ําปองไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากถูกกลาวหาวาชวยใหทั้งกองกําลังพรรค
กาวหนากะเรนนีหรือ KNPP และ PNLA หนีขามน้ําได 

การมีหนวยลาดตระเวนของกองทัพพมาเพ่ิมขึ้นนั้นนําไปสูความตองการลูกหาบที่เพิ่มขึ้น
ชาวบานในพื้นท่ีชาดอวตอนเหนือรายงานวา จากท่ีเคยตองไปแบกเสบียงอาหารให SPDC ทุกๆ 
สองสัปดาห ในระยะหลังน้ีตองไปทุกสัปดาห นอกจากน้ี กองพันทหารราบนอยท่ี 530 ในเมืองลอยกอ 
ตอนเหนือยังเปดโครงการเงินกูซึ่งคลายกับการรีดไถชาวบาน นับแตป พ.ศ. 2551 ทุกบาน
ใน 20 หมูบานถูกบังคับใหกูเงิน 10,000 จั๊ต และจายคืนสองเทาหลังฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 
ชาวบานเองไมอยูในฐานะจะกูยืม แตก็ไมไดรับอนุญาตใหปฏิเสธ

ความมัน่คงทางอาหารในเมอืงเดมอวโซและพรโูซไดรบัผลกระทบจากภยัแลงและการบรหิาร
จัดการนํ้าท่ีผิดพลาด อางเก็บนํ้าซ่ึงเคยสงนํ้าใหพ้ืนท่ีการเกษตรมากกวา 20,000 เอเคอร แหงลงจนเกษตรกร
ตองพึง่พาแตฝนและขาดแคลนน้าํใช อยางไรกต็าม ไรนาท่ีกองพนัทหารราบที ่102 และ 427 ไดยดึไป
จากชาวบานยังคงงอกงามด ีเนือ่งจากมรีายงานวาการประปาไดสัง่ใหสงน้าํไปยงัไรนาของทหารกอน

ในตอนใตของรัฐกะเรนนีรอบๆ เมืองมอจี กองพันทหารราบที่ 72 และกองพันทหารราบนอย
ที ่530 สัง่จาํกดัการเดนิทางและการคาขายมากขึน้ ทกุหมูบานถกูส่ังใหรายงานทกุความเคลือ่นไหว
ตอผูบัญชาการทหารทองถ่ินและหามมีกระทอมเฝาไรในพื้นที่สูง นอกจากน้ี ทหารยังส่ังหามขาย
ขาวมากกวา 1 ถังหรือ 15 กิโลกรัม, เกลือมากกวา 1.2 กิโลกรัม และปลารามากกวา 1.2 กิโลกรัม
ตอลูกคา 1 คน ยิ่งไปกวานั้น หนวยลาดตระเวนของ SPDC ยังคงคุกคามชาวบานดวยการฉกฉวย
บริโภคสัตวเลี้ยงและทรัพยสินตามอําเภอใจ

ชาวบานในพืน้ทีห่ยดุยงิตองเผชญิกบัอนาคตท่ีไมแนนอนเชนกนัเนือ่งจากอํานาจการปกครอง
ตนเองของกลุมการเมืองในพ้ืนที่ถูกทาทาย กลุมหยุดยิงทั้งหมดตองพ่ึงพาสัมปทานเหมืองแรและ
การทําไมจาก SPDC จงึยากทีจ่ะปฏเิสธคาํสัง่ใหปฏริปูกาํลงัพลเปนกองกาํลงัรกัษาชายแดน ลาสดุ 
ผูนําแนวหนาปลดปลอยประชาชาติกะเรนนีหรือ KNPLF ตกลงตอขอเรียกรองของ SPDC และ
มีรายงานวาเร่ิมมีความระสํ่าระสายในหมูสมาชิกช้ันผูนอยของกลุม สวนองคการปลดปลอยชาติกะเรนนี
หรือ KNSO และพรรคพัฒนาและสันติภาพกะเรนนีที่มีชาวกะยอเปนสวนใหญนั้นเล็กเกินกวา
ที่จะอยูไดโดยปราศจากการสนับสนุนของ KNPLF ความเปราะบางทางเศรษฐกิจจึงสงผลใหกลุม
หยดุยงิชาวกะยอหันไปสงเสรมิการปลูกฝนในโฮยา เมอืงพรูโซตะวันตกและทําการคาฝนกบัรฐัฉาน
ที่อยูติดกัน เกษตรกรในพ้ืนที่จึงตองพ่ึงพาการปลูกฝนเพื่อยังชีพ
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2.3 พื้นที่ชาวกะเหรี่ยงตอนเหนือ

“พอเราเขาไปในปา ผูหญิงคนหน่ึงก็เหยียบกับระเบิดขาขาด หัวหนาทหารพมา
ดาวาแกเขาไปในที่ที่ไมควรจะเขาไป เขาวาเขาตองเสียกับระเบิดไปก็เพราะแก 

แลวยังบอกใหแกชดใชคาใชจายที่ตองมาวางกับระเบิดใหมอีก”
(หญงิชาวกะเหร่ียง, เมอืงจ็อกจี สมัภาษณโดย CIDKP, พฤษภาคม พ.ศ. 2552)

ปลายป พ.ศ. 2551 และตนป พ.ศ. 2552 กองทพัพมาถอนกาํลงัจาก 30 กวาฐานในตอนเหนือ
ของรัฐกะเหรี่ยงและภาคตะวันออกของมณฑลพะโค แตปฏิบัติการทางทหารของ SPDC ก็ยัง
พุงเปาไปท่ีพลเรือนตอไปโดยเฉพาะอยางย่ิงในเมืองจ็อกจีและตันเดา มีการโจมตีที่อยูอาศัยและ
ทีไ่รบนดอยของชาวบานตลอดถนนตองอู-มอจีดวยอาวุธหนักอยางรุนแรงกวาเกา ชาวบานในพ้ืนที่
หางไกลสวนใหญถกูคกุคามโดยหนวยลาดตระเวน 4-5 หนวยในชวงปทีผ่านมา กองทพัของสหภาพ
กะเหรี่ยงแหงชาติหรือ KNU ตอบโตดวยการซุมโจมตีกองทัพพมาในพฤษภาคม พ.ศ. 2552 
ซึ่งทําใหพลจัตวา SPDC นายหน่ึงเสียชีวิต

กองทัพพมาบังคับเกณฑชาวบานมากข้ึน ทั้งใหเปนคนสงขาว หาเสบียงจากปา กอสราง 
หาบของ หาบนํ้า และทํางานรับใชอื่นๆ ทุกหมูบานในเมืองตันเดาจะตองสงคน 5-10 คนไปทํางาน
ใหกองทัพทกุวนั การบังคบัใชแรงงานท่ีเพ่ิมขึน้จะเห็นไดชดัโดยเฉพาะท่ีเกลอ ลาซึง่อยูบนถนนจาก
มอจีสูตองอู อยางนอย 10 หมูบานในเมืองจ็อกจีตอนเหนือถูกบังคับทํางานเปนครั้งแรกหลังจากที่ 
SPDC ยึดท่ีทํากินชาวบานและมีแผนการณจะสรางเมืองใหม กรณีน้ีหมายความวา ชาวบาน 50-100 คน 
ตองหยุดการหาเล้ียงชีพเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

การรีดไถเปนที่แพรหลายในพื้นที่ตอนเหนือของชาวกะเหรี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง
จ็อกจี ทุกบานตองจายเงินอยางนอย 1,500 จั๊ต เปนคาธรรมเนียมประจําเดือนให SPDC และคนที่
ถูกเรียกเกณฑทหารจะตองจายถึง 500,000 จั๊ต เปนคาไถตัวจากการเกณฑ

การจํากัดเสรีภาพในการเดินทางรุนแรงมากท่ีสุดในแถบเทือกเขาเมืองตันเดา ถนนใหมๆ 
เปดใชสําหรับกิจการทหารเทาน้ัน คนคาขายตองจายใตโตะที่ดานตรวจท้ัง 13 ดานระหวางตองอู
และเกลอ ลาเปนเงินรวมทั้งหมด 190,000 จั๊ต หรือ 190 ดอลลารสหรัฐสําหรับการเดินทางไปกลับ 
แมจะไมมคํีาสัง่หามการเดินทางไปไรหรอืไปตลาดนอกหมูบาน ชาวบานกต็องจายเงนิ 200 จัต๊เปน
คาผานทาง หรือ 1,000 จั๊ต สําหรับทั้งสัปดาห

ความไมยั่งยืนของพื้นที่จัดสรรใหมและความโลภของผูบัญชาการทหารทองถ่ินทําใหมีการ
เดินทางออกจากพ้ืนที่จัดสรรอยูไมนอย แผนการสรางเมืองใหมในเทือกเขาตองอูที่เกลอ ลา ทาํให
ชาวบานจากพ้ืนที่จัดสรรใหมชาซีโบ, เยชาน, เซผ่ิวกอง และตอกองไดรับการอนุญาตใหกลับคืน
หมูบานเดิม สวนในเมืองจ็อกจี ชาวบานในพ้ืนท่ีจัดสรรเทตู ถูกบังคับใหจายเงินถึง 1 ลาน 5 แสนจ๊ัต
หรือราว 500 USD เพื่อแลกกับคําอนุญาตจาก SPDC ทองถิ่นใหออกไปได

ที่เมืองผาปูน ผูคนราว 38000 คน ไมกลาแสดงตัวให SPDC เห็น หรืออีกนัยหนึ่งก็กลาว
ไดวา ประชากรผาปูนประมาณคร่ึงกําลังหลบซอนตัวและรุดหนาหนีหากกองทัพพมาเขาใกล 
สวนใหญชาวบานเหลานี้จะหนีไปยังเทือกเขาตอนเหนือซึ่ง SPDC กําลังแผขยายกําลังพล
เพื่อควบคุมดวยการสรางถนน เม่ือจํานวนประชากรสูงขึ้นเรื่อยๆ และพื้นที่ที่ทํากินลดลง ปญหา
การขาดแคลนอาหารจึงรุนแรงข้ึนตามมา 
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2.4 รัฐกะเหร่ียงตอนกลาง

“DKBA เรียกเกณฑทหารบานละคน ถาไมไปก็ตองจายคาปรับต้ัง 5 แสนจั๊ต”
(ชายชาวกะเหรีย่ง, เมอืงกอกะเรก็, สมัภาษณโดย CIDKP, สงิหาคม พ.ศ. 2552)

แผนการณของ SPDC ทีจ่ะรวมศนูยอาํนาจการบญัชาการกองกาํลงัตางๆ ดวยการปฏริปูกลุม
หยดุยงิใหไปเปนกองกําลังปองกนัชายแดนในบังคับบัญชาตนน้ัน สงผลใหเห็นไดชดัในรฐักะเหร่ียง
ตอนกลางเปนแหงแรก เน่ืองจากกองกาํลงัประชาธปิไตยกะเหรีย่งพทุธหรอื DKBA ไดขยายอทิธพิล
ดวยการบุกรุกฐานกําลังที่ยังคงเหลือของ KNU ตลอดแนวชายแดนไทย-พมา

ศูนยบัญชาการกองพันทหารราบของ KNU ที่เมืองเมียวดีตอนใตถูกยึดไดในเดือนเมษายน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตามมาสงผลใหผูคนมากกวา 2,000 คน ตองละทิ้งบานเรือน
ของตน ในตนเดอืนมถินุายน กองปฏบิตักิารรวมของ DKBA/SPDC ยดึฐาน KNU ในเมอืงลายบวย
ไดอีก 2 แหง และทําใหพลเรือนอีก 4,000 คน ตองพลัดถิ่นฐาน กองกําลัง KNU ละทิ้งฐานของตน
ไปตัง้ตวัใหมทีอ่ืน่ แตภยัคกุคามตอชาวบานยงัคงอยู เนือ่งจาก DKBA ยงัตองการเกณฑทหารและ
ลูกหาบ และวางกับระเบิดไวทั่วบริเวณ

การเกณฑทหารของ DKBA เพือ่เติมเต็มโควตากองกําลังปองกันชายแดนน้ันเปนการเกณฑ
โดยบังคบั ในเดือนพฤษภาคม ผูใหญบานจากเมืองเมียวดี 2 คนถูกจบักมุคมุขงัโดย DKBA กองพัน
ที ่907 เน่ืองจากปฏิเสธไมยอมใหลกูบานถกูเกณฑ หมูบานในเมอืงลายบวยตองจายคายปรบัระหวาง 
5 หม่ืนถึง 3 แสนจั๊ตสําหรับชาวบานตอคนที่ไมยอมไป ผูที่ไปเปนทหาร DKBA จะไดรับการฝก
ทหารจาก SPDC เล็กนอย กอนจะถูกสงตัวไปแนวหนา

การคกุคามขมเหงชาวบานของหนวยลาดตระเวน DKBA/SPDC นัน้เปนไปตามยทุธศาสตร
ตอบโตศตัรโูดยปกติของกองทัพพมา ชาวบานมักถกูสัง่ใหไปเปนลกูหาบหรือเดินนาํหนากองทหาร 
DKBA เพื่อเปนเคร่ืองตรวจจับกับระเบิด โดยใหหนวยปนใหญของ SPDC เดินขางหลังสุด 
หากมีกับระเบิด ชาวบานจะถูกระเบิดเสียชีวิตแทนทหาร DKBA และ SPDC ตามลําดับ34

การทําลายทรัพยสิน การรีดไถ การจับกุมตามอําเภอใจ และการทารุณกรรม ยังคงถูกใชเปนการ
ลงโทษผูตองสงสยัวาสนับสนนุ KNU ชาวบานทีเ่พิง่หลบหนใีนชวงปฏบิตักิารรวมนี ้อาจไมสามารถ
กลับคืนถิ่นฐานไดในอนาคตอันใกล เน่ืองจากหวาดกลัวทั้งกับระเบิดและการขมเหงทํารายทั้งจาก 
SPDC และ DKBA 

แรงผลักดันที่ทําใหผูนํา DKBA ยินยอมกาวตามแผนการณของ SPDC นาจะเกี่ยวพันกับ
โอกาสทางเศรษฐกิจมากกวาจะเปนความทะเยอทะยานทางการเมือง นบัแตป พ.ศ. 2550 ทีด่นิ 1,600 
เอเคอรในแถบตะวันตกของเทือกเขาดอนาในเมืองลายบวยถูกยึดไป และในปที่แลว อดีตเจาของ
ที่ทํากินเหลาน้ันพรอมดวยเพ่ือนบาน ตางถูก DKBA กองพันที่ 999 บังคับไปปลูกสวนยาง 
17 สวน สัมปทานทําไมกลายเปนธุรกิจทําเงินในเมืองลายบวย ในขณะที่สัมปทานทําเหมืองแรและ
การเก็บภาษีการคาชายแดนเปนผลประโยชนหลักในเมืองเมียวดีและกอกะเร็ก

34 ผูแปล
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2.5 พื้นที่ชาวมอญ

“เราไดยินวาพรรคมอญใหมไมเอาดวยกับแผนการณของ SPDC เรากลัววา
จะถูกกลาวหาวาไปเขาขางกบฏ แลวเดี๋ยวก็ตองหนีกันอีก”

(หญิงชาวมอญ, เมืองเย, สัมภาษณโดย MRDC, สิงหาคม พ.ศ 2552)

นบัแตทีพ่รรครัฐมอญใหมหรอื NMSP ถกูสัง่ใหปฏิรปูกองทัพของตนไปเปนกองกําลงัปองกัน
ชายแดนภายใตการบังคับบัญชาของ SPDC ขอตกลงหยุดยิงก็ถูกส่ันคลอน อันที่จริงแลว NMSP 
อยูในฐานะลําบาก เนื่องจากพื้นที่หยุดยิงทําใหผูคนจํานวนมากสามารถกลับมาทํามาหากินและ
ยงัชีพได เม่ือตนเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2552 ผูนาํ NMSP ไดปฏเิสธกองบญัชาการตะวนัออกเฉียงใต
ของ SPDC ไปอยางเปนทางการ เมื่อไมมีกระบวนการทางการเมืองในการแกไขความขัดแยง
ระหวางกลุมหยุดยิงกับ SPDC ที่ชัดเจน จึงเปนที่นากังวลวาการสูรบอาจปะทุขึ้นมาอีกหลายแหง

นอกเขตพ้ืนท่ีหยุดยิง นโยบาย “พ่ึงตนเอง” ของกองทัพพมายังคงสงผลใหเกิดการยึดท่ีทํากิน
ของชาวบานตลอดปท่ีผานมา กรมทหารปนใหญท่ี 315 ของ SPDC ในเมืองตันผ่ิวซายัตยึดสวนยาง
ชาวมอญ 270 เอเคอร ในขณะท่ีกรมทหารปนใหญที ่318 ในเมืองมดูองยึดมาอีกมากกวา 400 เอเคอร 
โดยจางเจาของท่ีดินใหมาดูแลกรีดยางใหและเก็บผลประโยชนเขากองทัพ

กองกําลังมอญที่แตกตัวออกไปจาก NMSP ทั้ง 2 กองยังจับปนสูรบกับกองทัพพมาในเมือง
เยผ่ิวตอนเหนือและตอนใตของเย ในขณะท่ี KNU กถ็อือาวุธอยูในตอนเหนือของเยและตอนใตของ
เยผิ่ว ในชวงครึ่งปแรก มีชาวบานถูกสังหารไปอยางนอย 6 คนและอีก 14 คนถูก SPDC กองพัน
ทหารราบนอยที่ 273 ทรมานอยางสาหัสดวยขอกลาวหาวาไปเขาขางกบฏ ในชวงปฏิบัติการของ
กองพันทหารราบนอยท่ี 282 และ 107 เมืองเยผ่ิวระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 มีชาวบานอยางนอย 37 คน ที่ถูกกระทําทารุณกรรมและอีก 8 คน ถูกสังหาร

หมูบานกวา 60 หลังคาเรือนใกลเขตหยุดยิงของ NMSP ในเมืองเยผิ่วถูกกองพันทหาร
ราบนอยท่ี 282 บงัคบัโยกยายเมือ่ปลายป พ.ศ. 2551 เพือ่ตัดการสนบัสนนุตอ KNU ผลคอืประชากร
หมูบานแตกกระสานซานเซ็น บางคนหลบซอนตัวอยูในปา อกีสวนหน่ึงพยายามเขาไปอยูในหมูบาน
กะเหร่ียงใกลเคียง

กองทัพพมายังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนในนามของการรักษาความปลอดภัยใหกับทอกาซ 
2 ทอ ที่ลากผานพ้ืนที่ชาวมอญ ชาวบานนับรอยในเมืองมูดอง ตันผิ่วซายัต และเย ถูกเกณฑมาเฝา
ทอกาซกนับวน-เมยีงกะเลอยูทกุวนั อยางไรกต็าม การขมเหงทาํรายในพืน้ทีท่อกาซยาดานาในเมอืง
เยผิ่วก็เลวรายกวากันมาก เนื่องจากชาวบานถูกกลาวหาวาเปนผูสนับสนุนกบฏ

กองทัพพมาบังคับใหผูใหญบานตลอดแนวถนนเย-ทวายจัดตั้งหนวยอาสาสมัครภายใต
บังคับบัญชาของ SPDC หนวยอ.ส.นี้ไดรับคําสั่งใหแจงกองพันทหารพมาทองถิ่นทันทีหากไดยิน
ความเคลื่อนไหวของกองกําลังกบฏใดๆ ชาวบานจํานวนมากหลบหนีเขาพื้นที่หยุดยิงของ NMSP 
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเกณฑเขาหนวยอ.ส.ดังกลาว
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2.6 มณฑลตะนาวศรี 

“ทุกป ทหาร SPDC จะสั่งใหทุกหมูบานปลูกสบูดํา เราตองซื้อเมล็ดพันธุเองนะ 
แลวพอเกบ็เกีย่วเสรจ็ กต็องขายใหเขาถูกๆ ถาปลกูไดผลผลติไมพอละกจ็ะโดนปรับ
เอาอีก”

(หญิงชาวกะเหรี่ยง, เมืองทวาย, สัมภาษณโดย CIDKP, มีนาคม พ.ศ. 2552)

กจิการสาธารณะทกุรปูแบบในมณฑลตะนาวศรถีกูกองทพัพมาควบคมุหมดสิน้ ประธานสภา
พัฒนาและสันติภาพแหงมณฑลก็คือผูบัญชาการกรมทหารชายฝง สวนประธานระดับจังหวัดและ
เมืองก็คือผูบัญชาการทหารในพื้นที่เหลานั้น นอกจากนี้ เจาหนาที่ทหารยังไดรับการแตงต้ังใหเปน
หวัหนาฝายบริหารตาง ๆ  ในมณฑลดวย ผูนาํตาํบลจะไดรบัเลือกและตองผานการอบรมจาก SPDC 
ระดับเมอืง ยิง่ไปกวานัน้ ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 กองบญัชาการตาํรวจมณฑลตะนาวศรยีงัสัง่
ใหสถานีตาํรวจเมืองแตงตัง้เจาหนาทีไ่ปประจําทกุตาํบล เพือ่ตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ของประชาชน

ลาสุด SPDC มีกองพันทหารราบนอยและกองพันทหารราบ 46 กอง กองพันทหารปนใหญ 
12 กอง และกองพันทหารอากาศอีก 3 กองกระจายท่ัวมณฑลตะนาวศรี ฐานทัพพมาตั้งอยู ณ จุด
ยุทธศาสตรตลอดแนวชายแดนไทยและพื้นที่จัดสรรใหมมักอยูติดกับคายทหาร ชาวบานจึงเสี่ยง
ตอการถูกขมเหงคุกคามเปนอยางย่ิง ชาวบานในพ้ืนที่จัดสรรใหมตามฝงน้ําตะนาวศรีถูกบังคับ
ใหไปแบกเสบยีงใหแกทหารตามคายพักชายแดนอยูเสมอโดยเฉพาะในฤดแูลง และยงัถกูสัง่ใหสราง
และซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ในคายทหาร เจาหนาที่ SPDC ขูดรีดภาษี รีดไถ ยึดทรัพยสินและ
สัตวเลี้ยงไดตามอําเภอใจ นโยบายพึ่งตนเองของกองทัพกอใหเกิดการยึดไรนาของพลเรือนมาให
ครอบครัวทหารทํากินเอง

SPDC จัดการบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขใหกับชุมชนนอยมาก จึงจําเปนย่ิง
ทีจ่ะตองมคีวามชวยเหลอืจากสงัคมโลกมากขึน้ อยางไรกด็ ีการสงความชวยเหลอืกย็งัคงมอีปุสรรค 
ตัวอยางเชน ในหมูบานปองดอ เมืองทวาย มีคลินิกที่สรางขึ้นในป พ.ศ. 2548 ดวยความชวยเหลือ
จากตางประเทศ แตแลวก็หยุดการดําเนินการไปเพียงหนึ่งปหลังจากนั้น ทิ้งไวเปนเพียงอาคารราง 
อีกตัวอยางหนึ่งในปที่แลวคือ ชาวบานในตําบลบานฉอง เมืองทวายและมานัวหรง เมืองโบปยิ้น 
ไดรับมุงบริจาคจากหนวยงานระหวางประเทศ แตก็ถูกเจาหนาที่ SPDC เรียกเก็บบานละ 
1000 จั๊ต เปนคาขนสงมุงเหลานั้น

ในป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 เจาหนาทีบ่งัคบัใหชาวบานทัว่มณฑลตะนาวศรซีือ้เมลด็พนัธุ
สบูดํามาปลูก ตามโครงการพัฒนาระดับชาติเพ่ือสงเสริมไบโอดีเซล แมน้ําทวมในปที่ผานมา
ไดทําลายไรสบูดําเปนพ้ืนที่มหาศาล แตกองบัญชาการชายฝงก็ยังส่ังใหชาวบานซื้อและปลูกสบูดํา
เพิม่ขึน้อกี ในตนป พ.ศ. 2552 พืน้ทีท่าํกินตลอดแนวโครงการสรางทางรถไฟมะริด-ทวายถูกยึดไป
โดยไมมกีารจายคาชดเชยใดๆ โครงการสรางทางรถไฟน้ีเริม่ตนขึน้แลว และชาวบานตลอดเสนทาง
ก็นาจะตองเผชิญกับการบังคับเกณฑแรงงานอีกละลอกแนนอน

การบริหารเศรษฐกิจทีผ่ดิพลาดและนโยบายเศรษฐกิจทีบ่บีบังคบัประชาชน สงผลใหชาวบาน
เกือบคร่ึงในพื้นที่จัดสรรใหมและพื้นท่ีชนบทตองตกเปนหนี้ ในชวงปที่แลว ชาวบานจํานวนมาก
จากพื้นท่ีจัดสรรใหมตองอพยพเขาสูประเทศไทยเพ่ือหารายไดเลี้ยงครอบครัว
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บทท่ี 3: 
การแผขยายอํานาจทางทหาร
และการพลัดถิ่นฐานอันยืดเย้ือ

ชาวบานที่หลบซอนอยูในปา, จ็อกจี ภาพโดย CIDKP พ.ศ. 2552
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3.1 เหตุแหงความเปราะบาง

“ทหาร SPDC และ DKBA พังบาน ทําลายขาวเปลือก แลวฝงกับระเบิด
ไวใกลๆ หมูบานตอนน้ีผมไมกลาไปทําไร ก็เลยตองขออาหารจากญาติพี่นองและ
เพื่อนๆ มากินไปกอน”

(ชายชาวกะเหร่ียง, เมืองกอกะเร็ก, สัมภาษณโดย CIDKP, กุมภาพันธ พ.ศ. 2552)

ตลอดหลายทศวรรษแหงการสูรบ ทัง้ SPDC และผูมอีาํนาจกอนหนาตางใชยทุธศาสตรตอบโต
ศัตรูที่พุงเปาไปท่ีพลเรือน นโยบาย “สี่ตัด” มุงหมายที่จะตัดขาดมิใหกองกําลังฝายตรงขามเขาถึง
กําลังพล การขาว เสบียงอาหาร และเงินทุน มีการบังคับโยกยายชาวบานจากพื้นที่สูรบไปสูพื้นที่
ในความควบคุมของรัฐเพ่ือเปล่ียนใหพื้นที่ “สีดํา” ภายใตอิทธิพลของฝายตอตานกลายเปน 
“สีน้ําตาล” หรือพื้นที่สูรบ โดยหวังวาในที่สุดจะไดกลายเปนพื้นที่ “สีขาว” ในการควบคุมของ 
SPDC โดยสมบูรณ ทั้งนี้ ชาวบานที่ไมยอมโยกยายจะถูกเหมารวมวาเปนฝายตอตาน การพุงเปา
ยุทธการไปที่พลเรือนกอใหเกิดการพลัดถิ่นฐาน และเปนการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศท่ีรัฐพมาไดใหสัตยาบันไว35  

ภัยคุกคามตอความม่ันคงของมนุษยในภาคตะวันออกของประเทศพมา เกี่ยวพันกับการ
แผขยายอํานาจทางทหาร ดวยขออางแหงการสรางชาติ กองทัพพมาขยายกําลังพลจาก 180,000 คน
ในป พ.ศ. 2531 มาเปน 370,000 คน ในป พ.ศ. 253936  โดยปจจุบันคาดวามีทหารมากกวา 400,000 คน 
จํานวนกองพันทหารท่ีตรึงกําลังไวท่ัวภาคตะวันออกของพมาเพ่ิมข้ึนเปนสองเทานับแตป พ.ศ. 253837  
และในป พ.ศ. 2552 ลาสุดนี้ องคกรภาคีของ TBBC ระบุวามีกองพันทหาร SPDC อยูถึง 235 
กองพันท่ีตั้งฐานถาวรอยูในภาคตะวันออก 

การตรึงกําลังของกองทัพพมาในพื้นที่ชายแดนในบริบทของการกดดันใหกลุมหยุดยิง
แปลงสภาพเปนกองกําลังปองกันชายแดนในบังคับบัญชาของกองทัพ SPDC กอใหเกิดความ
หวาดกลวัวาจะเกิดการสูรบและการพลัดถิน่ฐานข้ึนมาอีก การสูรบระหวางกองทัพพมากบัพนัธมติร
ชาติเมียนมารเพื่อประชาธิปไตยหรือ MNDAA เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา ไดสงผลให
พลเรือนโกกางราว 37,000 คน ตองหลบหนี38   

การพุงเปาไปท่ีพลเรือนเพ่ือบอนทําลายกองกําลังฝายตรงขาม เปนผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุด
ของการแผขยายอํานาจทางทหารในพ้ืนท่ีกลุมชาติพันธุ ในปที่ผานมา มีการพลัดถิ่นฐานอันเน่ือง
มาจากสงครามบอยครัง้ในพืน้ทีช่าวกะเหรีย่งทางตอนเหนอืและรฐัฉานตอนใต โดยในพืน้ท่ีกะเหรีย่ง
จะมีการโจมตีชาวบานดวยปนใหญและอาวุธหนัก ในขณะท่ีในรัฐฉานจะเปนการบังคับโยกยาย
ถิ่นฐาน สวนใหญแลว การโจมตีพลเรือนจะกระทําโดยกองกําลังปฏิบัติการแทน SPDC อยางเชน 

35 Geneva Conventions I-IV, 1949, Common Article 3, http://www2.ohchr.org/english/law/  
36 Mary Callahan, 2003, Making Enemies: War and state building in Burma, Cornell University Press,

p211 
37 Pinheiro, 12 February 2007, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, 

UN Human Rights Council, UN doc. A/HRC/4/14, para 54. 
38 Tom Kramer, September 2009, “Burma’s ceasefi res at risk: Consequences of the Kokang crisis for peace 

and democracy” Transnational Institute, www.tni.org/drugs
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DKBA ในรฐักะเหรีย่งตอนกลาง การวางกบัระเบดิเพือ่ขดัขวางการคนืถิน่ของผูพลดัถิน่เปนยทุธการ
ที่แพรหลายท่ีสุดในภาคตะวันออกของประเทศ39  

การสํารวจครัวเรือนของ TBBC พบวา หนวยลาดตระเวนและกับระเบิดคือภัยคุกคามความ
มัน่คงปลอดภยัของประชาชนชนบทภาคตะวนัออกของประเทศพมาอนัดบัตนๆ และหากจะพจิารณา
รายงานฉบับแรกในป พ.ศ. 2548 ก็ถือวาเปนภัยท่ีขยายตัวรวดเร็วที่สุดเทาๆ กับการบังคับเกณฑ
ลูกหาบซ่ึงมักตามมาดวยการบังคับใหชาวบานเดินนําหนาเพื่อตรวจจับกับระเบิดแทนทหารอีก

ขอคนพบน้ียืนยันการประเมินในอดีตที่วา ทหารและเจาหนาท่ีฝายบริหารของ SPDC คือ
ผูขมเหงทํารายและกอความรุนแรงในภาคตะวันออกของประเทศพมาโดยหลักนั่นเอง40 อันตราย
จากหนวยลาดตระเวน กับระเบิด และการโจมตีดวยปนใหญ สงผลกระทบกับผูคนในพื้นที่สูรบ
ซ่ึงกองทัพพมาไมไดแยกแยะระหวางพลเรือนกับผูถืออาวุธ ในขณะท่ีการถูกจับกุมคุมขังตามอําเภอใจ 
การทรมาน และบังคับเกณฑลูกหาบ จะสงผลกระทบสูงสุดกับผูคนในพื้นที่จัดสรรใหมและพื้นที่
ที่กองทัพพมาตั้งอยูอยางถาวร

ผลกระทบของการแผขยายอํานาจทางทหารท่ีหนักหนวงและกวางขวางท่ีสุด คือนโยบาย
กองทัพที่เรียกกันวาเปนการ “พึ่งตนเอง” การท่ี SPDC ตัดเสบียงอาหารและใหเงินทหารเดือน
นอยนิด เปนการกดดันใหทหารแนวหนาออกไปรีดไถและยึดที่ทํากินจากชาวบานตอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อ “ความม่ันคงของเอกสารท่ีดินไมมีไมวาในเมืองหรือชนบท”41 การบังคับนี้แพรหลาย
และบอนทําลายวิถียังชีพของพลเรือนโดยตรง ไมวากองทหารน้ันจะอยูเปนสวนหน่ึงของหนวย
ลาดตระเวน หรือเปนเพียงรักษาการณในพื้นที่หางไกลและโครงการพัฒนาของรัฐขนาดยักษ

39 Yeshua Moser-Puangsawan, December 2008, “Anti-personnel landmines in Myanmar: a cause of 
displacement and an obstacle to return”, Humanitarian Exchange, No.41, pp 33-34, www.odihpn.org 

40 TBBC, 2007, Internal Displacement in Eastern Burma, p46, http://www.tbbc.org/resources/resources.htm
41 Scott Leckie, April 2009, “Housing, Land and Property Rights in Burma: Towards New Strategies” in Burma 

Lawyers Council, Lawka Pala: Legal Journal on Burma, No. 32, p21
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โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ SPDC ซึ่งเนนที่การพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคและ
เกษตรพาณิชย ผอนคลายภาวะยากไรในพื้นท่ีสงครามไดนอยมาก42 ในขณะที่กลับบอนทําลาย
วิถียังชีพและ “เปนตัวชวยสรางความแข็งแกรงใหแกการควบคุมของทหารตอประชากรชนบท
เปนหลกั”43 มากกวา ชมุชนทีถ่กูมองวาตอตานรฐัมกัภาระ ซึง่รวมถึงการถูกขบัไลออกจากพ้ืนทีแ่ละ
ถูกปฏิเสธผลประโยชนที่เปนธรรมดวย 

โครงการพัฒนาขนาดยักษที่อื้อฉาวที่สุดของ SPDC คือโครงการทอกาซธรรมชาติยาดานา
ซึง่นาํรายไดนบัพนัลานดอลลารมาสูมอืคณะทหารผูปกครองโดยมิไดอยูในบญัชรีายไดแผนดนิ ทวา
มีเพียงบันทึกไวในอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐที่ไมตรงกับมูลคาจริง44 มีการเก็บหลักฐานการบังคับ
ใชแรงงาน การยึดที่ทํากิน การรีดไถ และการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางใน 40 หมูบานในพื้นที่
ทอกาซในชวงป 255245 และยังมีการละเมิดในลักษณะใกลเคียงกันโดยกองทหารพมาที่ “รักษา
ความปลอดภัยของทอกาซอีกทอหน่ึงในรัฐมอญ”46 และโครงการขุดน้ํามันในรัฐฉาน47 แมจะมี
ขอครหาถึงการฉอราษฎรบังหลวงและการละเมิดทํารายประชาชน โครงการทอกาซฉวยความยาว 
2,000 กิโลเมตร จากรัฐอาระกันสูจีนก็ยังดําเนินตอไปตามแผน48  

โครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําตลอดแนวแมน้ําสาละวินตามแผนของรัฐบาลไทย จีน 
พมา ยังคงกอใหเกิดการพลัดถิ่นฐาน และปดกั้นการกลับคืนถิ่นและต้ังถิ่นฐานใหมของผูพลัดถิ่น
ในประเทศ49  มีการสูรบในพ้ืนท่ีไมไกลจากพ้ืนท่ีโครงการ ดังเชนการสูรบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
ระหวางกองทัพพมาและโกกางใกลกับพื้นที่เปาหมายของเข่ือนกนลองในรัฐฉานตอนเหนือ50 และ
พลเรือนมากกวา 4,000 คน ในพื้นที่ใกลกับพ้ืนที่สรางเขื่อนฮัตจีในรัฐกะเหรี่ยงก็ตองพลัดถิ่นฐาน
จากการถูกโจมตีและหนีเขาสูประเทศไทยในชวงมิถุนายน พ.ศ. 255251  

การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศเปนผลจาก “สวนผสมของมาตรการกดดันบังคับ เชน 
การบังคับใชแรงงาน การรีดไถ และการยึดที่ทํากิน ซึ่งทําใหครอบครัวไมสามารถเลี้ยงชีพได

42 International Crisis Group, 2004, Myanmar: Aid to the Border Areas, Yangon / Brussels 
43 Human Rights Watch, 2005, They came and destroyed our village again: The plight of internally displaced 

persons in Karen State”, p43 
44 Sean Turnell, 2009, Burma’s Economy 2009: Disaster, Recovery,,, and Reform?, Macquarie University, 

Sydney, p8.
45 Earthrights International, September 2009, Total Impact: The Human Rights, Environmental and Financial 

Impacts of Total and Chevron’s Yadana Gas Project in Military-Ruled Burma (Myanmar) 
46 Human Rights Foundation of Monland, May 2009, Laid Waste: Human Rights along the Kanbauk to 

Myaingkalay pipeline, www.rehmonnya.org 
47 PaO Youth Organisation, June 2009, Robbing the Future: Russian-backed Mining Project Threatens PaO 

Communities in Shan State, Burma 
48 Shwe Gas Movement, September 2009, Corridor of Power: China’s Trans-Burma Oil and Gas Pipelines, 

www.shwe.org 
49 Shan Sapawa Environmental Organisation, July 2009, Roots and Resilience: Tasang dam threatens war-torn 

Shan communities, www.burmariversnetwork.org AND www.salweenwatch.org 
50 Shan Herald Agency for News, 1 September 2009, “Activists say clashes may be linked to Salween dam 

with Chinese investments”  
51 Karen Environment and Social Action Network, August 2009, “Recent Confl ict in Relation to the Hatgyi 

Dam”, Unpublished map provided to TBBC. 
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และหมดหนทางอ่ืนจนตองตัดสินใจละท้ิงบานเรือนของตน”52 ลักษณะการยายถ่ินโดยบังคับ
ท่ีประชาชนไมสามารถจะเล่ียงไดน้ี หางไกลจาก “ปจจัยดึง” ของการยายถ่ินดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
ที่เปนการสมัครใจและเนนผลประโยชนเปนตัวนํา53 

การเปดตวัตอการละเมดิทาํรายเชนน้ันมากขึน้นบัแตป พ.ศ. 2539 เมือ่คณะทหารเริม่โครงการ
ปลกูสบูดาํทัว่ประเทศเพ่ือการผลิตนํ้ามนัชวีภาพ54 เชนเดียวกัน การขยายการควบคุมของคณะทหาร 
ทาํใหการกอสรางถนนเปนเรือ่งจาํเปนและตองใชแรงงานทาส อยางไรก็ตาม ชาวบานและคนคาขาย
ก็ถูกขัดขวางมิใหใชประโยชนจากถนนและสรางความเขมแข็งใหกับขายใยดวยการจํากัดเสรีภาพ
ในการเดินทาง55  

จากการสํารวจครัวเรือนของ TBBC พบวา การบังคับใชแรงงานและการจํากัดเสรีภาพ
ในการเดินทางเปนภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นกวางขวางท่ีสุดตลอดทั่วภาคตะวันออกของประเทศพมา 
ความรุนแรงของการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางทวีขึ้นรวดเร็วในชวงปที่ผานน้ี เปนสัญญาณ
การควบคุมประชากรอยางเขมงวดขึ้นโดยการแผขยายอํานาจทางทหาร

เมื่อจําแนกตามประเภทสถานท่ีแลว ขอคนพบของ TBBC ในปนี้ก็ยังเหมือนกับในปอื่นๆ 
ที่ผานมา56 คือ การบังคับใชแรงงาน การจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง และการรีดไถ เปนปญหา
มากท่ีสุดตอประชาชนที่อาศัยอยูใกลกับฐานทัพพมา และในทางกลับกัน การทําลายหรือยึด
เสบียงอาหาร การทําลายบานเรือนหรือบังคับขับไลออกจากบาน ก็เปนยุทธการท่ีพุงเปาไปท่ีชาวบาน

52 Pinheiro, 7 March 2008, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar,  
A/HRC/7/18, para 75, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=89 

53 Andrew Bosson, May 2007, Forced Migration / Internal Displacement in Burma: With an Emphasis on 
Government Controlled Areas, Internal Displacement Monitoring Centre. 

54 Ethnic Community Development Forum, 2008, Biofuel by Decree: Unmasking Burma’s bio-energy fi asco,
55  Karen Human Rights Group, 28 September 2009, Patrols, Movement Restrictions and Forced Labour in 

Toungoo District, KHRG #2009-F16, www.khrg.org 
56 TBBC, 2007, “Internal Displacement in Eastern Burma”, pp 47-48 http://www.tbbc.org/resources/resources.htm

แผนภูมิภัยคุกคามตอการยังชีพ (พ.ศ. 2548-2552)
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ที่ซอนตัวอยูในพื้นที่สูรบ ขอมูลน้ีสะทอนใหเห็นถึงลักษณะยุทธการตอบโตศัตรูของกองทัพพมา
ที่พุงเปาไปที่พลเรือน นอกจากนี้ การวิเคราะหแนวโนมตัวชี้วัดของภัยคุกคามตอวิถียังชีพและ
ความปลอดภัยชี้วา ระดับความรุนแรงของการละเมิดไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแตป พ.ศ. 2548 ขอมูล
จากการสัมภาษณมากกวา 3,000 ครัวเรือน ตางสนับสนุนการประเมินของนักสิทธิมนุษยชนที่วา 
ในภาคตะวันออกของประเทศพมา ยงัมีการกอความรุนแรงและละเมิดทํารายข้ึนโดยผูกระทํามติอง
รับโทษทัณฑใดๆ อยูเชนเดิม57

3.2 ภัยคุกคามตอผูหญิงและเด็ก

“ฉันไมอยากพูดถึงมัน ฉันโกรธ เจ็บใจ และอับอาย 
ทหารพมามาลอมบาน มันขึ้นมาขมขืนฉันทีละคนๆ ไมมีใครกลาชวยฉันเลย”

(หญิงชาวมอญ, เมืองเยผ่ิว, สัมภาษณโดย MRDC, มิถุนายน พ.ศ. 2552)

ในขณะที่ผูเสียชีวิตสวนใหญในสงครามในโลกยุคตนศตวรรษที่ 20 จะคือทหาร ปจจุบัน
ผูเสียชีวิตจากสงครามจะเปนพลเรือนถึง 90%58 ในบริบทของความขัดแยงและการละเมิดทํารายนี้ 
ผูหญิงและเด็กมักตองทุกขทรมานจากผลกระทบทางออมตอสุขภาพดวย

ในขณะท่ีหญิงมักมีอายุขัยสูงกวาชาย สงครามที่ยืดเยื้อไดพลิกผันปรากฏการณนี้59 ในพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบจากสงครามในภาคตะวันออกของประเทศพมา ประชากรหญิงวัยตํ่ากวา 45 ป 
เปนสดัสวนทีส่งูกวาชายเน่ืองจากมชีายถกูเกณฑเขากองทพั ถกูสังหารในขณะเปนทหาร และอพยพ
ไปหารายไดมากกวา อยางไรก็ตาม ในชุมชนเดียวกันนี้ ผูหญิงกลับมีอายุขัยส้ันกวาชาย เนื่องจาก
สงครามท่ีสงผลตอสุขภาพและความขาดแคลนอาหาร60

นอกจากจะมีปญหาดานการเขาถึงอาหาร น้ําสะอาดและการบริการทางสุขภาพแลว 
ความรุนแรงทางเพศก็มักเกิดขึ้นมากในชวงสงครามเชนกัน บรรยากาศของการละเมิดทําราย 
การท่ีผูถกูกระทําไมตองรับโทษทัณฑใดๆ ผนวกกับการลมสลายของกฎระเบียบสังคม ทาํใหความ
รุนแรงทางเพศทวีคูณทั้งในและนอกครอบครัว ในสงคราม การขมขนืถูกใชเพื่อสรางความอับอาย
ใหแกศัตรู สรางความหวาดผวาแกประชาชน และเปนรางวัลใหทหารผูเอาชนะได61 แมจะไมมี
หลักฐานคําสั่งเปนลายลักษณอักษรวากองทัพพมาไดสั่งใหกอความรุนแรงทางเพศตอหญิงและ

57 Paulo Sergio Pinheiro, 7 March 2008, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights 
in Myanmar”, A/HRC/7/18, para 59

58 Hoeffl er and Reynal-Querol, 2003, “Measuring the Costs of Confl ict”, University of Oxford and the 
World Bank.

59 Plumper & Neumayer, 2005, “The Unequal Burden of War: The Effect of Armed Confl ict on the 
Gender Gap in Life Expectancy”, University of Essex and International Peace and Research Institute

60 TBBC, 2004, Internal Displacement and Vulnerability in Eastern Burma, p41 AND Back Pack Health 
Work Team, 2006, Chronic Emergency: Health and Human Rights in Eastern Burma, p 30

61 USAID, 2007, Women and Confl ict: An Introductory Guide for Programming, pp11-12
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เด็กหญิงอยางไร การท่ีปลอยใหทหารกระทําไดโดยลอยนวลไรโทษทัณฑก็ยอมสงผลตอ
การดํารงอยูและเพ่ิมขึ้นของความรุนแรงน้ันอยางไมตองสงสัย62

อยางไรก็ตาม การสํารวจในป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2552 พบวา ความรุนแรงในครอบครัว
เปนรูปแบบความรุนแรงที่เกิดตอผูหญิงในภาคตะวันออกของประเทศพมามากที่สุด และมีความ
รนุแรงในครอบครวั การขมขนื และการคกุคามทางเพศเพิม่ขึน้ เมือ่พจิารณาวาความรนุแรงทางเพศ
เปนประเด็นทีแ่อบซอนอยูในสังคมพมามาแสนนานจนกระท่ังเมือ่ไมนานมานี ้ขอมูลนีอ้าจสะทอนถงึ
ความรุนแรงตอผูหญงิทีเ่พิม่ขึน้และแพรหลายข้ึน และ/หรอืความตระหนักของชุมชนตอภยัดังกลาว
ที่เพิ่มขึ้นก็ได แมกระน้ัน ในการสํารวจท้ังสองคร้ังก็พบวา มีรายงานระดับความรุนแรงตอผูหญิง
จากพื้นท่ีใกลฐานทัพพมามากกวาพื้นที่หลบซอนและพื้นที่หยุดยิง

เด็กๆ ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในภาคตะวันออกของพมาดวยไมนอย ขอมูลภาวะ
ทุพโภชนาการข้ันรุนแรงในพ้ืนที่สูรบระบุวา อยางนอย 10% ของเด็กทั้งหมดจะมีรางกายซูบผอม 
ซึ่งเปนตัวเลขท่ีมากกวาสถิติพื้นฐานของประเทศพมา และบงชี้ถึงปญหาสาธารณสุขขั้นรุนแรง
หากพิจารณาตามตัวชี้วัดขององคการอนามัยโลก63 นอกจากนี้ยังพบวา ในภาคตะวันออกของพมา 
อัตราการเสียชีวิตของทารก (91 คนตอ 1,000 คน) และเด็กอายุต่ํากวา 5 ป (221 คนจาก 1,000 คน) 
นั้นสูงเทียบเทากับสถานการณภัยพิบัติทางมนุษยธรรมในประเทศคองโกและแองโกลาอีกดวย64

62 Paulo Sergio Pinheiro, 7 March 2008, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human 
Rights in Myanmar”, A/HRC/7/18, para 87,
AND Women’s League of Burma, 2008, CEDAW Shadow Report

 AND Christina Fink, December 2008, “Militarization in Burma’s ethnic states: Causes and 
Consequences”, in Contemporary Politics, Vol.14, No.4, Routledge, p455

63 TBBC, 2007, Internal Displacement and in Eastern Burma, pp51-52
64 Back Pack Health Work Team, 2006, Chronic Emergency: Health and Human Rights in Eastern Burma

แผนภูมิการรับรูเกี่ยวกับความรุนแรงตอผูหญิง (พ.ศ. 2550-2552)
% 
ขอ

งค
รัว
เรือ

น
31%

6%
4%

13% 12%

4%

15%16%

21% 22%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2550 2552 

ความรุนแรง
ตอรางกาย

ความรุนแรง
ในครอบครัว

ภัยคุกคาม
จากเจาหนาที่

การคุกคาม
ทางเพศหรือ

ขมขืน

บังคับแตงงาน



38 การแผขยายอํานาจทางทหารและการพลัดถิ่นฐานอันยืดเย้ือในภาคตะวันออกของประเทศพมา

ขอหวงใยตอเด็กทีไ่ดรบัผลกระทบจากสงครามลําดับตนๆ คอืการละเมิดขัน้รนุแรง 6 ประการ
ซึ่งไดแก การถูกสังหารหรือทําใหพิการ การเกณฑทหาร ความรุนแรงทางเพศ การถูกลักพาตัว 
การปฏิเสธมิใหเขาถึงความชวยเหลือทางมนุษยธรรม การโจมตีโรงเรียนและโรงพยาบาล65 
หนวยปฏิบัติการท่ีไดรับการกอตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยการนําของสหประชาชาติ
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการละเมิดทํารายในพมานั้นพบกับอุปสรรคในการเขาถึงขอมูล
ทวาก็ยืนยันวายังมีการเกณฑทหารเด็กอยูอยางแนนอน66 ในขณะท่ีกลุมอิสระอ่ืนๆ ที่ตรวจสอบ
สถานการณไดกวางขวางกวาก็เห็นดวยวา การเกณฑทหารเด็กและการละเมิดทํารายเด็ก
ในรูปแบบอื่นๆ นั้นกระทําโดยกองทัพพมาเปนหลัก หากก็มีกระทําโดยกองกําลังอื่นๆ ในลําดับ
รองลงมา67

ทหารเด็กในประเทศพมาสวนใหญนั้นอยูในกองทัพพมา หากการสํารวจของ TBBC ชี้วา 
เด็กๆ ในชนบทภาคตะวันออกของพมามักถูกเกณฑเปนทหารโดยกองกําลังอ่ืนๆ มากกวา กองทัพพมา
จะเกณฑทหารจากเขตเมือง และเกณฑเด็กๆ ชนบทไปเปนแรงงานรับใช เชน ทํางานในครัว 
แบกเสบียง สงขาว หรือบีบนวดใหมากกวา ขอคนพบนี้แสดงใหเห็นถึงการบังคับใชแรงงานของ
กองทัพพมาซ่ึงเกดิขึน้อยางกวางขวางโดยทัว่ไป และยังแสดงถงึความเชือ่ในหมูชาวบานทีว่าเดก็ๆ 
จะถูกใชงานนอยกวาผูใหญ จึงยินยอมใหเด็กไปเปนแรงงานมากกวา และนี่คือตัวอยางของ
ยุทธศาสตรการรับมือกับสถานการณปญหาซึ่งคิดโดยผูใหญและอาจไปบั่นทอนประโยชนสูงสุด
ของเด็กโดยไมไดตั้งใจ

65 “Children and Armed Confl ict : Report of the Secretary General”, 21 December 2007, UN General 
Assembly and UN Security Council, A/62/609 – S/2007/257

66 “Report of the Secretary General on children and armed confl ict in Myanmar”, 1 June 2009, UN 
Security Council, S/2009/278

67 Watchlist on Children and Armed Confl ict, May 2009, No More Denial: Children Affected by Armed 
Confl ict in Myanmar (Burma), www.watchlist.org
AND Human Rights Education Institute of Burma, 2008, Forgotten Future: Children Affected by 
Armed Confl ict in Burma

แผนภูมิการเกณฑเด็กเขาสูกองทัพ (พ.ศ. 2552)
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หมูบานพลัดถิ่นในภาคตะวันออกของพมา พ.ศ. 2539-2552

3.3 ขนาดและการกระจายตัวของการพลัดถิ่นฐาน
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มณฑลและรัฐ หมูบานที่ถูกทําลาย โยกยาย หรือทิ้งราง
1996-2002 2003-2008 2009 1996-2009

รัฐฉานตอนใต 1,478 121 39 1,638
รัฐกะเรนนี 200 80 5 285
มณฑลพะโคตะวันออก 113 186 38 337
รัฐกะเหรี่ยง 534 389 35 958
รัฐมอญ 72 16 0 88
มณฑลตะนาวศรี 139 58 3 200
รวม 2,536 850 120 3,506
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“เราตกอยูในความหวาดกลัว เราตองเตรียมหนีตลอดเวลา 
เม่ือไหรที่ไดยินวากองทหารพมามาใกลที่ซอน เราก็จะหนีไปท่ีอื่น”
 (ชายชาวกะเหร่ียง, เมืองทวาย, สัมภาษณโดย CIDKP, เมษายน พ.ศ. 2552)

การพลัดถิ่นฐานในประเทศนั้นเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตรสมัยใหมของพมา เมื่อราวหาสิบ
กวาปมาแลว ประชาชนทองถิ่นก็ถูกขับไลออกจากยางกุงใหมาอยูชานเมือง อยางไรก็ตาม ขอมูล
ขนาดการพลัดถ่ินฐานภายในประเทศยังคงไมเปนท่ีรับรูชัดเจนเน่ืองจากความออนไหวทางการเมือง 
การเขาถึงพื้นท่ีควบคุมของรัฐนั้นเปนไปไมไดเลย นับจากที่สหประชาชาติคาดประมาณวา ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2531-2533 มีผูคนถึง 1.5 ลานคนถูกขับไลจากใจกลางเมืองไปอยูในท่ีพักอาศัย
มาตรฐานตํ่าแถบชานเมือง68 อยางไรก็ตาม คาดวาปจจุบันอาจมีผูพลัดถ่ินในประเทศอยูถึง 4 ลานคน
ทั่วทั้งประเทศพมา69 

งานวิจัยของ TBBC เนนที่การประเมินขนาด การกระจายตัว และลักษณะการพลัดถิ่นฐาน
ในพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบจากสงครามในภาคตะวันออกของประเทศพมา การสํารวจพื้นที่โดยกลุม
สิทธิมนุษยชนและกลุมมนุษยธรรมทองถิ่นชี้วา หมูบานมากกวา 3,300 หมูบานในภาคตะวันออก
ของพมาถูกทาํลาย สัง่โยกยาย หรอืไมกท็ิง้รางในชวงระหวางป พ.ศ. 2539-255170 จาํนวนประชากร
ที่ไดรับผลกระทบและพลัดถิ่นเปรียบเทียบไดกับสถานการณในดารฟูร ทวีปอัฟริกา และไดรับ
การยอมรับวาเปนตัวชี้วัดสําคัญตอการกออาชญากรรมตอมนุษยชาติในภาคตะวันออกของพมา71 

รายงานจากพืน้ทีบ่างสวนไดรบัการยนืยนัดวยภาพถายดาวเทยีมพาณชิยความละเอยีดสงูของ
หมูบานกอนและหลงัจากพลดัถิน่ฐาน72 TBBC ไดภาพถายดาวเทยีมใหมของบางพืน้ทีท่ีบ่นัทกึไวใน
รายงานฉบบัปทีแ่ลว ภาพเบือ้งลางนีแ้สดงหมูบานทีม่ ี14 บานในเมอืงผาปนูเมือ่ปลายป พ.ศ. 2539 
กับพื้นท่ีวางเปลาในสองปใหหลัง โดยมีรอยไหมของบานที่ถูกทําลายใหเห็นชัดเจน

68 UN Centre for Human Settlements (UN Habitat), 1991, Human Settlements Sector Review : Union of 
Myanmar, p10

69 Internal Displacement Monitoring Centre, April 2009, Internal Displacement: Gobal Overview of 
Trends and Developments in 2008, Norwegian Refugee Council, p9

70  TBBC, 2008, Internal Displacement and International Law in Eastern Burma,  p18 &19  http://www.
tbbc.org/resources/resources.htm

71 International Human Rights Clinic, May 2009, Crimes in Burma, Harvard Law School,  p. iii http://
www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-in-Burma.pdf

72 Science and Human Rights Program, 2007, High Resolution Satellite Imagery of the Confl ict of Burma, 
American Association for the Advancement of Science, Washington DC,  http://.shr.aaas.org/geotech/
burma/burma.shtml  (accessed 10/10/09)
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รายงานฉบับนีบ้นัทกึวามีอกี 120 หมูบานในภาคตะวันออกของประเทศพมาทีเ่พิง่พลดัถิน่ฐาน
ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2552 หมูบานและพ้ืนที่หลบซอน
เหลานี้อยูในพ้ืนที่ที่มีการปะทะประปรายในรัฐกะเหรี่ยง มณฑลพะโคตะวันออก และรัฐฉานตอนใต 
ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นยุทธการของกองทัพพมาที่จะขับไลหมูบานออกจากพื้นที่สงครามใหยายเขาไป
ในพื้นที่ที่ตนควบคุม กองทัพมักสั่งใหชาวบานโยกยายกะทันหันหลังจากคําสั่งเพียงไมกี่วัน และ
กดดนัดวยการเผาหมูบานเกาทิง้ ผูปฏเิสธไมยอมโยกยายเขาพืน้ทีจ่ดัสรรใหมจะตองหนไีปซอนตวั
อยูใกลๆ และเส่ียงตอการถูกยิงทิ้งทันทีที่ถูกพบตัวเห็นดวยขอกลาวหาวาเขาขางฝายกบฏ

การสํารวจป พ.ศ. 2552 คาดประมาณวา ประชาชนในภาคตะวันออกของพมาอยางนอย 
75,000 คน ถูกกดดันใหตองละท้ิงบานของตนในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 การพลัดถ่ินฐานขนาดใหญเชนน้ี เปนตัวบงช้ีถึงความขัดแยงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ยังดําเนินตอไป ขอมูลนี้เปนเพียงการคาดประมาณขั้นต่ําเนื่องจากครอบคลุมเฉพาะ 38 เมือง
ที่ไดรับผลกระทบ และกรณีนี้ไมไดรวมผูคนอีก 37,000 คน ที่หนีจากพื้นที่หยุดยิงโกกางในรัฐฉาน
ตอนเหนือเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมาในท่ีนี้ดวย 

พื้นที่ที่มีอัตราการพลัดถ่ินฐานสูงที่สุดคือรัฐฉานตอนใตและพื้นที่ชาวกะเหรี่ยงตอนเหนือ 
ชาวบานประมาณ 19,000 คน ตองพลัดถิน่ฐานจากสามเมอืงในแตละเขต หมูบานไทใหญ 30 หมูบาน
ในเมืองลายคา เมืองก๋ึง และเกสีถูกบังคับโยกยายโดยกองทัพพมาเพ่ือแกแคนกองทัพ SSA-S 
ที่ปฏิบัติการอยูในแถบน้ัน หากชาวกะเหร่ียงสวนใหญที่พลัดถิ่นอยูในเมืองจ็อกจี ตันเดา และ
ผาปูน อยูในพื้นที่ซอนตัว แตก็ตองหนีอีกครั้งจากการถลมยิงดวยปนใหญและภัยคุกคามจาก
หนวยลาดตระเวนของกองทัพพมา

ผูพลัดถ่ินในประเทศลาสุดบางสวนใน 75,000 คนนี้ เคยถูกผนวกรวมไวในการคาดประมาณ
ประชากรของ TBBC มากอนแลว และก็พลัดถิ่นซ้ําอีก จํานวนรวมท่ีเพิ่มขึ้นยังถูกทอนลงดวย
กลุมคนท่ียายถ่ินเขาสูเขตเมือง หนีเขาชุมชนผูลี้ภัยและแรงงานอพยพในไทย กลับคืนถิ่นฐานเดิม
อยางย่ังยืน หรือไปต้ังถิ่นฐานใหมแหงอื่นในพมา ดังนั้นโดยรวมแลว จํานวนประชากรผูพลัดถิ่น
ในประเทศพมานาจะเพิ่มขึ้นราว 20,000 คน ในชวงปที่แลว
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ลาสุด คาดวาผูคนอยางนอย 470,000 คน กําลังพลัดถิ่นอยูในชนบทของภาคตะวันออก
ของพมา การประเมินนี้รวมถึง 231,000 คน ในท่ีพักชั่วคราวในเขตหยุดยิงที่บริหารจัดการโดยกลุม
อํานาจชาติพันธุ อีก 110,000 คน ที่กําลังซอนตัวอยูในพื้นที่หางไกลท่ีมีการปะทะกันมากที่สุด 
และอีก 128,000 คน ที่ไดตามคําสั่งโยกยายของ SPDC ไปยังพื้นท่ีจัดสรรใหม อยางไรก็ตาม 
หากมีการสํารวจทุกพ้ืนที่ในทุกเมือง จํานวนประชากรผูพลัดถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศพมา
นาจะตองสูงกวา 500,000 คน อยางไมตองสงสัย

ชมุชนกะเหร่ียงในพืน้ท่ีสูรบ และชุมชนมอญกบัวาในพ้ืนท่ีหยดุยงิมีแนวโนมวาอาจตองอพยพ
เขาประเทศไทยไดมากที่สุด ในชวงกอนการเลือกตั้งป พ.ศ. 2553 นี้ มีความเปนไปไดที่พื้นที่
หยดุยงิจะถูกลมเลกิและเกิดการสูรบตามชายแดนไทย-รฐัฉานและไทย-รฐัมอญอีก ทัง้นี ้เนือ่งจาก
ความพยายามของ SPDC ที่จะแปลง UWSA และ NMSP ใหไปเปนกองกําลังปองกันชายแดน
ภายใตบังคับบัญชาตน ในขณะเดียวกัน การที่กองกําลังกะเหรี่ยงพุทธหรือ DKBA ยนิยอมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของ SPDC ก็สงผลใหการสูรบตลอดชายแดนรัฐกะเหรี่ยงรุนแรงขึ้นในปที่ผานมา ทั้งนี้ 
หนวยทหารอาสาชาวลาหูก็กําลังอยูใตแรงกดดันใหตองสูรบกับทั้ง SSA-S และ UWSA ตลอด
แนวชายแดนรัฐฉานเชนกัน

3.4 ยุทธศาสตรการรับมือกับปญหาและการใหความคุมครอง
 

“เราขอยืมขาวจากชาวบานคนอื่น
 เราจับปลา สานตะกรา และเก็บพืชผักเคร่ืองเทศมาแลกขาว เราตองด้ินรนมาก”
(ชายชาวกะเหรี่ยง, เมืองจ็อกจี, สัมภาษณโดย CIDKP, เมษายน พ.ศ. 2552)

“มันเดินทางได แตเราตองมีเงินพอจะใหทหารพมาเวลาเขาสอบสวนเราดวย”
(ชายชาวมอญ, เมืองเย, สัมภาษณโดย MRDC, มิถุนายน พ.ศ. 2552)

ยทุธศาสตรการรบัมือกับสภาพปญหาในท่ีนี ้หมายถงึความพยายามของชุมชนใหผานพนภาวะ
ชะงักงันตงึเครยีดตอวถิยีงัชพีและภยัคกุคามตอความปลอดภัย73 เปนทีย่อมรับวา ผูกาํหนดนโยบาย
และเจาหนาทีม่นษุยธรรมควรตองตระหนักและสนับสนนุยทุธศาสตรการรบัมือของชาวบานทองถิน่ 
เพื่อจะไดพัฒนายุทธศาสตรการคุมครองพลเรือนในสถานการณฉุกเฉินที่ซับซอนอยางเหมาะสม74 
ทั้งนี้ วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการใหความคุมครองก็คือการลดความเสี่ยงตออันตราย จํากัด
โอกาสที่จะเกิดภัย และสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยมากขึ้น75

73 Jaspers, O’Callaghan and Stites, December 2007, “Linking Livelihoods and Protection: A Preliminary 
analysis based on a review of the literature and agency practice”, Humanitarian Policy Group Working 
Paper, Overseas Development Institute, www.odihpn.org 

74 Slim and Bonwick, 2005, Protection: An ALNAP Guide for Humanitarian Agencies, ALNAP, London
75 O’Callaghan and Pantuliano, December 2007, “Protective action: Incorporating civilian protection into 

humanitarian response”, Humanitarian Policy Group Report, p3, www.odihpn.org 
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พรมแดนระหวางประเทศ

เมือง

พรมแดนรัฐ/มณฑล

พื้นที่หยุดยิง

พื้นที่หลบซอน

มณฑลและรัฐ ผูพลัดถิ่น
ที่หลบซอน

ผูพลัดถิ่น
ในพื้นที่จัดสรรใหม 

ผูพลัดถิ่น
ในเขตหยุดยิง 

รวม

รัฐฉานตอนใต 22,000 27,700 85,700 135400
รัฐกะเรนนี 8,250 4,600 45,300 58,150
มณฑลพะโคตะวันออก 21,100 15,700 0 36,800
รัฐกะเหรี่ยง 54,300 18,500 52,300 125,100
รัฐมอญ 800 5,000 41,000 46,800
มณฑลตะนาวศรี 4,550 56,500 6,700 67,750
รวม 111,000 128,000 231,000 470,000
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ชมุชนผูไดรบัผลกระทบจากสงครามและผูพลดัถิน่ในประเทศพมาไดพฒันาวธิกีารหลากหลาย
มาจัดการกับความรุนแรงและปญหาการถูกละเมิด แมจะไมสามารถหยุดยั้งการละเมิดทําราย
ไดทั้งหมดก็ตาม เปนที่ยอมรับวา การสนับสนุนสันติวิธีของชาวบานที่ตอตานการแผขยายอํานาจ
ทางทหารนี ้เปนการสงเสริมความคุมครองทีส่รางสรรคกวาจะเพยีงจดัประเภทใหชาวบานเปนเหย่ือ
ที่รอรับความชวยเหลือ76 

การสงสัญญาณเตือนวามีทหารเขาใกลนั้นทําใหชาวบานในพ้ืนที่สูรบมีเวลาพอจะประเมิน
ความปลอดภัยของตนและตัดสินใจแกปญหาได การสํารวจป พ.ศ. 2548 พบวา สวนใหญแลว
ชาวบานจะพ่ึงพอคาและพลเรือนอื่นๆ ใหเปนผูสงสัญญาณเตือนภัย แสดงใหเห็นความสําคัญของ
ตนทนุทางสงัคมหรอืเครอืขายความเชือ่ใจระหวางชมุชนทองถิน่ ทวาหลังจากนัน้บทบาทของพอคา
และพลเรือนอื่นๆ ไดลดลงมาก ซึ่งสอดคลองกับรายงานวามีการจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น เมื่อมีอุปสรรคดังนี้ ชาวบานจึงตองพ่ึงพายามรักษาความปลอดภัยของหมูบานมากขึ้น 

กองกําลังฝายตอตานเปนแหลงขอมูลสําคัญใหแกชาวบานเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพ้ืนท่ีหลบซอนและพ้ืนท่ีหยุดยิง ในขณะท่ีไมมีผูใดสนใจคําเตือนจากกองทัพพมาเลย ขอคนพบน้ี
อาจสนับสนุนขออางของกองกําลังชาติพันธุที่วาพวกเขาอยางนอยสวนหนึ่งก็คือตัวแทนที่แทของ
ผูไดรบัผลกระทบจากสงคราม นอกจากน้ียงัมีขอมลูบงช้ีวา กองกําลังบางกลุมมีระบบบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองการใหความคุมครองประชาชนในพื้นที่ของตนดวย

76 Karen Human Rights Group, November 2008, Village Agency: Rural rights and resistance in a militarised 
Karen State”, www.khrg.org
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พลเรือนอื่น ๆ 

แผนภูมิที่มาของสัญญาณเตือนภัย พ.ศ. 2548-2552
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ชาวบานในพ้ืนทีห่ลบซอนมักเก็บเสบียงอาหารไวหลายท่ี และเตรียมพ้ืนทีซ่อนตัวอืน่ ๆ  ไวใน
กรณีจําเปนจะตองอพยพหนีหนวยลาดตระเวนโดยดวน ครอบครัวจํานวนมากไปทําไรเฉพาะ
ตอนกลางคืนเพือ่ไมใหกองทพัพมาพบเห็นตวั แสดงใหเหน็ถงึทัง้ความหวาดกลวัตอภยัคกุคามและ
ความต้ังใจมั่นของชาวบานที่จะเอาชีวิตรอดและดํารงอยูในท่ีดินของตน ชาวบานจะแบงทรัพยากร
หรือเสบียงอาหารท่ีมีซึ่งกันและกัน โดยเงินกูจากพอคาและความชวยเหลือจากองคกรชุมชนเปน
กลไกในการอยูรอดอกีหนทางหนึง่ การคงไวซึง่ความสมัพนัธแนนหนาระหวางชมุชนจงึเปนพืน้ฐาน
ใหยุทธศาสตรการรับมือกับปญหาของชาวบานเปนไปไดจริง77 

เม่ือ SPDC จะปฏิเสธไมยอมรับความชวยเหลือทางมนุษยธรรมที่นานาชาติเสนอใหแก
พลเรือนในพ้ืนท่ีทีไ่ดรบัผลกระทบจากการสูรบ ความชวยเหลือโดยองคกรชุมชนจึงมคีวามสําคญัยิง่ 
สวนใหญแลว องคกรชุมชนจะสงความชวยเหลือขามพรมแดน และเนนเฉพาะการบรรเทาทุกข
ในสถานการณฉกุเฉินเพ่ือลดความเปราะบางและบรรเทาผลกระทบจากการพลัดถ่ินฐาน การสํารวจ
ครัวเรือนชี้วา ความชวยเหลือมีผลกระทบเชิงบวกในการใหความคุมครองเน่ืองจากชวยเสริมสราง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมขามผานเสนแบงความขัดแยง และมีผลใหการละเมิด
สิทธิมนุษยชนลดลง ขอดีนี้มีน้ําหนักมากกวาผลกระทบเชิงลบที่ไดรับรายงานมาวามีความรุนแรง
หรอืผลสะทอนจากการเขาไปของกลุมทีใ่หความชวยเหลือมาก แมการใหความคุมครองในรูปอาหาร 
เงิน การดูแลสุขภาพ และโครงการบรรเทาทุกขอื่นๆ ดูเหมือนจะลดลงนับแต พ.ศ. 2548 ความ
ชวยเหลือก็ไมใชยาครอบจักรวาลท่ีจะเยียวยาความขัดแยงท่ียืดเย้ือ ความรุนแรง และการละเมิด
ทาํรายไดหมดสิ้น

 

77 TBBC, 2007, “Internal Displacement in Eastern Burma”,  pp54-56 www.tbbc.org/resources/resources.
htm#reports
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มีบันทึกมากมายถึงกรณีการที่ผูกอการละเมิดทํารายประชาชนในประเทศพมาลอยนวล
ไมถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและไมตองรับโทษทัณฑ ชาวบานรายงานวา การตรวจสอบและ
บันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ันสงผลใหเกิดการดําเนินการกับผูกระทําผิดในบางกรณี ซึ่ง
ในความเปนจริงแลว การจะทาทายสภาพการณที่ปลอยใหคนกระทําผิดลอยนวลนั้นก็จะทํา
ไมไดเลยหากขาดการบันทึกขอมูลการละเมิดทํารายไว อยางไรก็ดี มีบันทึกวาในระยะสั้น ผลที่ได
อาจมิใชความยุติธรรมหากเปนการถูกฟองกลับก็เปนได นอกจากนี้ยังมีความตระหนักในหมู
ชาวบานวา การเก็บบันทึกขอมูลน้ันมีสวนเปนการศึกษาสิทธิมนุษยชนในระดับรากหญาดวย ชาวบาน
เริม่ตระหนกัวาการสงเสรมิความเปลีย่นแปลงทางทศันคตมิผีลสาํคญัพอจะหยดุยัง้การละเมดิทาํราย
ในระยะยาวตอไปได

ไมเปลี่ยนแปลง ตระหนักใน
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3.5 โอกาสและอุปสรรคตอการสรางสันติภาพ

“ถา KNU กับ DKBA ทําความเขาใจกันได เราก็จะไดกลับไปไรนาเราและ
มีขาวพอกินเสียที” 

(หญิงชาวกะเหรี่ยง, สัมภาษณโดย CIDKP, เมืองผาอาง, มีนาคม 2552)

กระบวนการสรางสันติภาพนั้นไมจําเปนตองรอใหการสูรบยุติกอนจึงจะเร่ิมฟนฟูความเชื่อใจ 
ความมั่นคงปลอดภัย เศรษฐกิจ การบริหารปกครองโดยนิติธรรมและเปนประชาธิปไตยข้ึนมาใหม 
กระบวนการเหลานี้สามารถเริ่ม “บทแรก” หรือการเจรจากับรัฐบาล “บทที่สอง” เครือขายรวมถึง
กลุมประชาสังคม และ “บทท่ีสาม” การดําเนินการกับชุมชนรากหญาไดเลย การมีสวนรวมของ
ประชาสังคมและชุมชนรากหญานั้นมิเพียงจะมีความสําคัญจากมุมมองดานสิทธิ ทวาชุมชนเหลานี้
สามารถเปน “ตัวเชื่อม” ในสังคมที่แตกแยกและเปนตัวเรงสันติภาพอีกดวย78 

ในปพ.ศ. 2552 องคกรภาคขีอง TBBC สาํรวจครัวเรอืนมากกวา 1,000 ครวัเรอืนเพือ่ประเมิน
ความสัมพันธและความแตกแยกระหวางครัวเรือนในชนบทและเมืองใกลเคียง การสํารวจน้ีถือเปน
เครือ่งมอืการประเมนิเบือ้งตนเพือ่วดัอปุสรรคและโอกาสทีม่ตีอการสรางสนัติภาพในระดบัรากหญา 
ขอคนพบก็คือ อุปสรรคของการติดตอสัมพันธกับเมืองใกลเคียงน้ันตางกันมากแลวแตระดับ
การควบคุมของกองทัพพมา สําหรับอุปสรรคของหมูบานท่ีซอนตัวอยูในเขตปาและไรนาไดแก 
ความหวาดกลัวตอการถูกคุกคามทําราย การไมมีบัตรประชาชน และการท่ีกองทัพพมาจํากัด
การคาและการเดินทาง สวนอุปสรรคของชาวบานในเขตควบคุมของ SPDC หรือในการบริหาร
ของกลุมหยุดยิง จะคือความยากจนและคาใชจายในการเดินทางเปนหลัก 

78 Brookings-Bern Project on Internal Displacement, September 2007, Addressing Internal Displacement 
in Peace Processes, Peace Agreements and Peacebuilding, http://www.brookings.edu/~/media/Files/
rc/reports/2007/09peaceprocesses/2007_peaceprocesses.pdf
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แมจะมีอุปสรรคเหลาน้ี ชาวบานก็รายงานวาตนยังคงมีเครือขายขามเสนแหงความขัดแยง 
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจผานทางการคาและการจางงานถือเปนความสัมพันธที่แข็งแกรงที่สุด 
แมในชุมชนหางไกลท่ีกําลังซอนตัวอยูก็ยังสัมพันธกับคนคาขายจากเมืองใกลเคียงผานทาง 
“ตลาดกลางปา” และยังมีความเช่ือมโยงกันทางสังคมซึ่งรวมถึงการเดินทางไปเย่ียมเยียนญาติ
พี่นองและเพ่ือน การไปเท่ียวงานประเพณีและไปรับบริการสังคมตางๆ คําตอบเหลานี้ทาทาย
มุมมองที่นักการทูต ขาราชการ และผูทํางานใหชวยเหลือจํานวนมากท่ีไมสามารถเขาถึงพื้นที่ได
ที่มองวาชุมชนรากหญาเหลานี้โดดเดี่ยวจากสังคมพมา

นอกเหนือจากการสํารวจครัวเรือนแลว องคกรชุมชนยังไดอํานวยการประเมินความขัดแยง
อยางมีสวนรวมในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสงครามเมืองผาปูน รัฐกะเหร่ียง และเมืองเยผ่ิว 
มณฑลตะนาวศรี ซึ่งเปนเขตหยุดยิงของกลุมมอญ การประชุมเชิงปฏิบัติเหลานี้เปดโอกาสรับฟง
มุมมองขอคิดของชุมชนทองถ่ินเกี่ยวกับความขัดแยง และยังเปนเวทีใหผูพลัดถิ่นในประเทศ
ไดสงเสียงเกี่ยวกับการสรางสันติภาพ 

ชาวบานในพ้ืนที่สงครามระบุขอหวงใยตอการสรางสันติภาพวาคือการขาดความม่ันคง
ปลอดภยัและการพลดัถ่ินฐานเรือ้รงั ในเขตหยดุยิง ชาวบานมองวาการทีค่วามเชือ่ถอื กฎหมาย และ
คาํสัง่ตางๆ ถกูลมเลิกนัน้เปนอปุสรรคสําคญั มมุมองของคนรากหญาเก่ียวกับความขัดแยง สะทอน
ใหเห็นถึงการขาดความม่ันใจวาแผนที่เสนทางสูประชาธิปไตยของรัฐบาลพมาจะนําไปสูสันติภาพ

เม่ือพิจารณาลักษณะความขัดแยงที่กวางขวางและยืดเยื้อในประเทศพมา ชาวบานสวนใหญ
มองวาการสรางสันติภาพน้ันอยูนอกเหนือการควบคุมของตน อยางไรก็ตาม ชุมชนท่ีมีสวนรวม
ในการประเมินกเ็หน็ดวยวาตนสามารถมีสวนรวมไดอยูไมนอย เชนการใหขอมูลเก่ียวกบัผลกระทบ
ของสงครามและการพลดัถ่ินแกหนวยงานใหความชวยเหลอืตางๆ นอกจากนี ้ชาวบานยังเรยีกรอง
ใหมีการจัดการปรึกษาหารือและรับฟงเสียงสะทอนเชนนี้อีก โดยเชื่อวาจะชวยใหหนวยงานตางๆ
ทํางานสนับสนุนการคืนถ่ินฐาน ต้ังถ่ินฐานใหม และผสมกลมกลืนใหมไดตรงเปาหมายย่ิงข้ึน ผูพลัดถ่ิน
ในประเทศสามารถเอ้ืออํานวยทักษะและทรัพยากรบุคคลดังกลาวนี้ตอกระบวนการสรางสันติภาพ
ที่อาจมาในรูปการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อลดทอนความเปราะบางโดยตรงดวย

การคา งานประเพณี
ชุมชน

การจางงาน ไปเยี่ยมญาติ
พี่นอง/เพื่อนฝูง

ไปรับบริการ
ทางสังคม

% 
ขอ

งค
รัว
เรือ

น

44%43%

55%
60%

23%
14%11%

19%
12%10%

31%

20% 19%

47%
34%33%

18%11%11%
17%

การติดตอสัมพันธกับเมืองใกลเคียง พ.ศ. 2552

พื้นที่หยุดยิง พื้นที่อํานาจทับซอน 
พื้นที่หลบซอน พื้นที่จัดสรรใหม  

40%

60%
50%

30%
20%
10%
0%
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ผูกําหนดนโยบายระดับสูงของ UNHCR ยืนยันวา ในสถานการณความขัดแยงและ
การพลัดถิน่ฐานอันยืดเยือ้เชนนี ้การสงเสริมหลกันติธิรรมจะคือการริเริม่สรางสนัติภาพทีค่วรกระทํา
เปนลําดับแรก79 ความคิดเห็นนี้ตรงกับชาวบานกะเหร่ียงและมอญท่ีมีสวนรวมในการประเมิน
ความขดัแยง โดยชาวบานยังชีต้อวา การถอนกาํลังทหารออกจากทีท่าํกินของบรรพบรุษุตนจะเปน
กุญแจสําคัญใหเกิดการกลับคืนถ่ินฐานและสันติภาพตามมา และการปฏิรูประบบทหารและระบบ
ยุติธรรมเพ่ือใหผูกระทําผิดตองรับผิดชอบกับการกระทําของตน ยังเปนขั้นตอนสําคัญที่จะยุติวงจร
แหงความรุนแรงดวย แมการแกไขปญหาท่ีรากเหงาของความขัดแยงและการพลัดถิ่นฐานอาจอยู
นอกเหนือกรอบของการตอสูและตอตานโดยสันติของคนรากหญา ทวาพวกเขาก็ยังมองวา จะตอง
มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเจรจากับ SPDC เพื่อหาทางออกใหจงได

79  Erika Feller, 2009, “Giving peace a chance: Displacement and the rule of law during peacebuilding”
 in Refugee Survey Quarterly, Volume 28, Number 1, UNHCR, Oxford University Press, pp78-94





ภาคผนวก

โรงเรียนในที่ซอน, ตันเดา ภาพโดย CIDKP พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก 1
การคาดประมาณจํานวนประชากรผูพลัดถิ่นในประเทศ (2552)

รัฐ มณฑล และเมือง ประชากรพลัดถ่ิน
ในรอบ 12 เดือน

ผูพลัดถิ่นใน
พื้นที่หลบซอน 

ผูพลัดถ่ินในพ้ืนท่ี
จัดสรรใหม 

ผูพลัดถิ่นในเขต
หยุดยิง รวมทั้งหมด

รัฐฉาน 37,700 22,000 27,700 85,700 135,400 

หมอกใหม 3,500 1,500 1,400 0 2,900 

เมืองกึ๋ง 3,400 2,000 2,900 0 4,900 
ลายคา 13,200 7,000 6,500 4,600 18,100 
ลอยเล็ม 1,500 1,100 700 600 2,400 

น้ำจาง 2,700 1,500 2,200 2,000 5,700 
กุนฮิง 3,500 3,000 1,500 6,000 10,500 

เมืองสาด 800 800 0 31,000 31,800 
เมืองโตน 1,800 1,000 4,300 27,000 32,300 
เมืองปน 1,600 1,400 1,700 1,300 4,400 
เกสี 2,500 1,200 3,000 12,000 16,200 
ลางเคอะ 1500 400 1,300 500 2,200 
เมืองนาย 1,700 1,100 2,200 700 4,000 
รัฐกะเรนนี 800 8,250 4,600 45,300 58,150 
ชาดอว 150 900 1,000 0 1,900 
ลอยกอ 150 0 1,800 4,000 5,800 
เดมอวโซ 0 0 0 26,000 26,000 
พรูโซ 0 1,600 0 7,500 9,100 

บอลาเก 0 0 1,700 0 1,700 
ปาซอง 500 5,750 100 3,300 9,150 
เมเสะ 0 0 0 4,500 4,500 
มณฑลพะโค 11,700 21,100 15,700 0 36,800 
ตองอู 0 0 1,300 0 1,300 

จ็อกจี 9,000 12,000 13,800 0 25,800 
ฉวยยิน 2,700 9,100 600 0 9,700 
รัฐกะเหรี่ยง 22,800 54,300 18,500 52,300 125,100 
ตันเดา 4,100 8,200 8,600 0 16,800 
ผาปูน 6,000 38,600 2,200 0 40,800 
ลายบวย 4,000 0 0 7,000 7,000 
เมียวดี 3,200 2,500 1,200 5,000 8,700 
กอกะเร็ก 2,500 2,000 2,600 2,300 6,900 
จะเอ็งไซจี 3,000 3,000 3,900 38,000 44,900 
รัฐมอญ 900 800 5,000 41,000 46,800 
สะเทิม 0 0 0 0 0 
บีลิน 0 0 0 0 0 
เย 900 800 5,000 41,000 46,800 
มณฑลตะนาวศรี 1,100 4,550 56,500 6,700 67,750 
เยผิ่ว 650 1000 9,500 6,700 17,200 
ทวาย 100 500 6,400 0 6,900 
ตาเย็ตฉอง 0 0 4,200 0 4,200 
ปาลอว 300 1,250 12,100 0 13,350 
มะริด 50 50 7,500 0 7,550 
ทวาย 0 1,250 14,400 0 15,650 

โบปยิ้น 0 500 2,400 0 2,900 

รวม 75,000 111,000 128,000 231,000 470,000 
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ภาคผนวก 2
แนวคําถามสําหรับการสํารวจ 2552 

การสํารวจประชากร

วตัถปุระสงคคอืเพือ่ประเมินขนาดและการกระจายตัวของการพลัดถิน่ฐานในประเทศและผลกระทบ
ของการแผขยายอํานาจทางทหารและโครงการพัฒนา

ชือ่เมอืง (บนแผนท่ีพมา) : ………………………………............................………………
ภูมิหลังของผูใหขอมูลหลัก : ……………………………….........................………………

1. มีกี่หมูบานที่ถูกทําลายสิ้นซาก ยาย หรือทิ้งรางในชวง 12 เดือนที่ผานมา? หมูบานเหลานี้
 อยูที่ไหน? 

(กรุณาระบุบนตารางและแผนที่)
2. มีกี่คนที่หนี หรือตองละทิ้งบานของตนและยายไปที่อื่นเน่ืองจากสงครามหรือการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนในชวง 12 เดือนที่ผานมา? 
(กรุณาระบุบนตาราง) 

3. มีคนที่อาศัยอยูในเขตชนบทขณะน้ีกี่คน?
(กรุณาระบุบนตาราง)

4. มี “พื้นที่จัดสรรใหม” ของ SPDC (รวมทั้งหมูบานที่ถูกยายมารวมกัน) กี่แหงท่ียังคงมีคน
ถูกบังคับใหอาศัยอยู? พื้นที่เหลานี้อยูที่ไหน?

(กรุณาระบุบนตารางและแผนที่)
5. มีคนที่ตอนนี้จะตองอยูในพื้นที่จัดสรรของ SPDC (รวมทั้งหมูบานที่ถูกยายมารวมกัน) กี่คน?

(กรุณาระบุบนตาราง)
6. “พื้นที่หลบซอน” ที่คนซอนตัวจากหนวยลาดตระเวน SPDC และพื้นที่ที่ฝายตอตานควบคุม

ไดอยูที่ไหนบาง? 
 (กรุณาระบุบนแผนที่)

7. มีคนที่แอบซอนอยู หรือไมเปดเผยตัวเองกับหนวยลาดตระเวน SPDC กี่คน?
(กรุณาระบุบนตาราง)

8. พืน้ทีพ่เิศษหรอื “เขตหยุดยงิ” ทีก่ลุมอาํนาจชาตพินัธุปกครองตนเองไดในระดับหนึง่และไดรบั
การประกันวาจะไมถูก SPDC โจมตีอยูที่ไหน?

(กรุณาระบุบนแผนที่)
9. มีผูพลัดถิ่นที่อยูในเขตหยุดยิงก่ีคน?

(กรุณาระบุบนตาราง)
10. โครงการพัฒนาที่กอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชวง 12 เดือนที่ผานมาอยูที่ไหน?

(กรุณาระบุถนน, ไรสวน, เหมือง, พื้นที่ทําไม, เขื่อน หรือทอกาซที่เกี่ยวของบนแผนที่)
11. สถานที่ปจจุบันที่มีฐาน SPDC ศูนยบัญชาการกองพันทหาร, กองพลทหารราบนอย, 

ศูนยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการ และศูนยบัญชาการภูมิภาคอยูที่ไหน?
(กรุณาระบุสถานที่และประเภทของคายทหารบนแผนที่)

ขอบคุณที่ใหความรวมมือ
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การสํารวจความเปราะบางของครัวเรือนประชากร

(ทานอาจสัมภาษณเพียงครัวเรือนละคนเทานั้น)

ชื่อผูสัมภาษณ : ................................................ องคกรผูสัมภาษณ : ...........................................
เมอืงท่ีผูตอบอาศยัอยู : ............................ รฐัหรอืมณฑลทีผู่ตอบอาศยัอยู : ...................................

ประเภทพ้ืนท่ี? (เลือกเพียงชองเดียวเทานั้น)
  พื้นท่ีหลบซอนในปาหรือไรนา   พื้นที่จัดสรรใหมของ SPDC
  หมูบานในเขตหยุดยิง      หมูบานในเขตอํานาจทับซอน

สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันชื่อ.................................ทํางานอยูกับ................................ ซึ่งเปนองคกร
ใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม ผม/ดิฉันอยากจะถามทานเก่ียวกับประสบการณสวนตัวที่ตอง
พลัดถิ่นฐาน และเก่ียวกับสงครามและความเปราะบางในภาคตะวันออกของประเทศพมา ผม/ดิฉัน
ไมจาํเปนจะตองรูชือ่ของทาน และคําตอบของแตละคนจะไดรบัการเก็บไวเปนความลับ ไมมคีาํตอบ
ทีถ่กูหรอืผดิ ผม/ดฉินัจะเริม่ดวยคาํถามเกีย่วกบัเรือ่งสวนตวักอน เพือ่ใหแนใจวาผม/ดฉินัไดคยุกบั
กลุมคนหลากหลาย เราจะเริ่มไดเลยไหมคะ/ครับ?

1. เพศ ?  
  1. ชาย   2. หญิง

2. ทานอายุเทาไหร? .......................ป

3. ทานนับถือศาสนาอะไร? (เลือกเพียงชองเดียว)
  1.  ความเชื่อดั้งเดิม  2. พุทธ  3. คริสต
  4.  อิสลาม   5. ไมมี  6. อื่นๆ 

4. ทานคิดวาตัวเองเปนกลุมชาติพันธุไหน? (เลือกเพียงขอเดียว)
  1.  กะเหรี่ยงสะกอว  2. กะเหรี่ยงโปว  3. กะยาห
  4.  กะยอ  5. ปะกู  6. กะยัง 
  7.  ไทใหญ  8. ปะหลอง  9. ปะโอ 
  10. ลาหู  11. มอญ  12. พมา 
  13. อื่น ๆ คือ............................

5. ทานเคยถูกกดดันใหตองละท้ิงบานชองของตนเน่ืองจากสงคราม ความรุนแรง การละเมิดขมเหง 
หรือภัยธรรมชาติ ในชวง 10 ปที่ผานมาบางไหม? (เลือกเพียงขอเดียว)

  1. เคย (ตอบขอ 6 ตอไป)   2. ไมเคย (ขามไปขอ 7)

6. ประสบการณการกลับคืนถิ่นฐานเดิม หรือไปต้ังถิ่นฐานใหมที่อื่นของทานเปนอยางไร? 
(เลือกเพียงขอเดียว)

  1.  ตั้งถิ่นฐานใหมอยางปลอดภัย มีวิถียังชีพใหมและผสมกลมกลืนกับสังคมได   
 2. กลับบานอยางปลอดภัย ฟนวิถียังชีพใหม ผสมกลมกลืนกับสังคมได

  3.  มีวิถียังชีพใหม แตยังไมสามารถกลมกลืนกับสังคม
  4.  ผสมกลมกลืนเขากับสังคมไดใหม แตยังไมมีวิถียังชีพ
  5.  ไมมีทั้งวิถียังชีพ และไมไดผสมกลมกลืนเขากับสังคม



55องคการไทยแลนด เบอรมา บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม

7. วิถียังชีพของครอบครัวทานถูกทําลายในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม ดวยเหตุใด? 
(เลือกทุกขอที่เกี่ยวของ)

  1.  น้ําทวม ดินถลม แมลงทําลายพืชผล  2.  ทหารทําลายอาหาร
  3.  ทหารขโมยอาหาร  4.  ถูกจํากัดการเดินทาง
  5.  การพลัดถิ่นฐาน  6.  ถูกยึดที่ทํากิน
  7.  ถูกรีดไถหรือบังคับใหจายภาษีรายสะดวก  8.  ถูกบังคับใชแรงงาน
  9.  ไมมีปญหาในชวง 12 เดือนที่ผานมา

8. ครอบครัวของทานถูกคุกคามความปลอดภัยในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม? อยางไร?
(เลือกทุกขอที่เกี่ยวของ)  

  1. ถูกโจมตีดวยปนใหญ  2.  ถูกโจมตีดวยอาวุธปนทั่วไป 
  3.  กับระเบิดหรือหนวยลาดตระเวน  4.  การสังหารตามอําเภอใจ (สมาชิกครอบครัว)
  5.  การจับกุมคุมขังตามอําเภอใจ  6.  การทรมานหรือทุบตี
  7.  การขมขืนหรือละเมิดทางเพศ  8.  บานถูกทําลายหรือถูกไลที่
  9. การเกณฑลูกหาบหรือเดินนําหนาตรวจกับระเบิด 
  10. การบังคับเกณฑทหาร
  11.  ไมมีภัยคุกคามในชวง 12 เดือนที่ผานมา

9. มีความรุนแรงหรือการละเมิดตอผูหญิงในชุมชนหรือไม ? คืออะไร? (เลือกทุกขอที่เกี่ยวของ)
  1.  ทุบตี  2.  คุกคามทางเพศหรือขมขืน
  3.  ความรุนแรงในครอบครัว  4. บังคับแตงงานหรือใหแตงงานแตยังเด็กเกินไป
  5.  ถูกหลอกหรือขายไปเปนทาส  6.  บังคับคาประเวณี
  7.  ตองติดตอกับเจาหนาที่แทนเพราะผูชายหนีไปซอน  
  8.  อื่นๆ .................................  9. ไมมี

10. ถามีคนในครอบครัวที่อายุต่ํากวา 18 ปไปทํางานในกองทัพ เขาทําอะไร? 
(เลือกทุกขอที่เกี่ยวของ)

  1.  เปนทหารใหกองทัพพมา  2. เปนทหารใหกองกําลังฝายตอตาน
  3.  ทํางานในครัวใหกองทัพพมา  4. ทํางานในครัวใหกองกําลังฝายตอตาน
  5.  เปนลูกหาบหรือคนสงขาวใหกองทัพพมา 
  6.  เปนลูกหาบหรือคนสงขาวใหกองกําลังฝายตอตาน
  7.  นวดใหกองทัพพมา  8. นวดใหกองกําลังฝายตรงขาม
  9.  ไมมี  10. อื่นๆ.....................................

11. ทานไดรับสัญญาณเตือนเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของกองทหารในชวง 12 เดือนท่ีผานมา
อยางไร? (ตอบทุกขอที่เกี่ยวของ)

  1.  ยามหมูบานที่ไมไดติดอาวุธ  2. ยามหมูบานที่ติดอาวุธ
  3.  เจาหนาที่กองทัพพมา  4.  เจาหนาท่ีกองกําลังฝายตรงขามหรือกลุมหยุดยิง
  5.  คนคาขายและชาวบานอื่นๆ   6.  คนทํางานสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
  7.  ไมไดรับคําเตือนใดๆ   8.  อื่นๆ (ระบุ) ...........................................



56 การแผขยายอํานาจทางทหารและการพลัดถิ่นฐานอันยืดเย้ือในภาคตะวันออกของประเทศพมา

12.  การปรากฏตัวของเจาหนาที่องคกรที่มาใหความชวยเหลือสงผลตอความปลอดภัยของทาน
อยางไรในชวง 12 เดือนที่ผานมา ? (เลือกทุกขอที่เกี่ยวของ)

  1.  ไมมีอะไรเกิดขึ้น แตหวังวาพวกเขาจะมาอีก   
  2.  ไมมีอะไรเกิดขึ้น แตหวังวาพวกเขาจะไมมาที่นี่อีก
  3.  ดีขึ้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง   
  4.  ดีขึ้น ความสัมพันธทางเศรษฐกิจสังคมแข็งแกรงขึ้น
  5.  แยลง มีการคุกคามกอนที่พวกเขาจะมา  
  6.  แยลง มีการคุกคามหลังเขากลับไป
  7.  ไมมีความชวยเหลือมาที่นี่    
  8.  อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................

13.  หากมีการรายงานสิทธิมนุษยชนจากพ้ืนท่ีน้ี การรายงานไดสงผลตอความปลอดภัยของชาวบาน
ในชวง 12 เดือนที่ผานมาอยางไร (เลือกทุกขอที่เกี่ยวของ) 

  1.  ไมมีอะไร เหมือนเดิม   
  2.  ไมมีใครมาเก็บขอมูลท่ีนี่
  3.  มีความตระหนักตอสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น 
  4.  แยลง มีหนวยลาดตระเวนมามากขึ้นหลังจากนั้น
  5.  ดีขึ้น รัฐบาลลงโทษผูกระทําผิด  
  6.  แยลง ผูถูกกระทําถูกกระทํามากขึ้น 
  7.  ดีขึ้น เจาหนาที่กลุมชาติพันธุลงโทษผูกระทําผิด 
  8.  อื่นๆ (ระบุ) .................................................

14.  เหตุผลหลักในการรักษาความสัมพันธกับชาวบานเมืองใกลเคียงคืออะไร? (เลือกทุกขอ
ที่เกี่ยวของ)

  1.  การคาขายหรือแลกเปล่ียนสินคา  2.  งานแตงงาน งานศพ งานชุมชนตางๆ
  3.  การจางงาน งานรับจางรายวัน  4.  ไปหาเพื่อนหรือญาติพี่นอง
  5.  การศึกษา การบริการทางการแพทยและสังคม 
  6.  ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายทหารหรือหนวยลาดตระเวน
  7  การไดความชวยเหลือยามฉุกเฉิน  8.  อื่น ๆ
  9.  ไมมีการติดตอ   

15.  อุปสรรคหลักในการคงความสัมพันธกับชาวบานเมืองใกลเคียงคืออะไร? (เลือกทุกขอ
ที่เกี่ยวของ)

  1. คาใชจายในการเดินทาง  
  2. การจํากัดการเดินทางหรือการคาขาย
  3.  ไมมีความปลอดภัย / กลัวถูกคุกคาม 
  4. ไมมีเวลา / ยุงเกินไป
  5. ไมมีบัตรประชาชน  
  6. อื่น ๆ .............................................
  7. ไมมีอุปสรรค

ขอบคุณสําหรับความรวมมือ
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ภาคผนวก 3
ชื่อยอและสถานที่

ASEAN  สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations)
CIDKP คณะกรรมการเพ่ือประชาชนชาวกะเหร่ียงพลัดถิ่น (Committee for Internally Displaced 

Karen People)
DKBA กองทัพประชาธิปไตยกะเหรี่ยงพุทธ (Democratic Karen Buddhist Army)
IASC คณะกรรมการถาวรระหวางหนวยงานสหประชาชาติ (UN Inter-Agency Standing 

Committee)
IB กองพันทหารราบ (Infantry Battalion)
ICRC คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross)
IDP ผูพลัดถิ่น (internally displaced person)
KNLP พรรคแผนดินใหมชาวกะยัง (Kayan New Lands Party)
KNPLF แนวหนาปลดปลอยประชาชาติกะเรนนี (Karenni National People’s Liberation Front)
KNPP  พรรคกาวหนาแหงชาติกะเรนนี (Karenni National Progressive Party)
KnSO องคการภราดรภาพกะเรนนี (Karenni Solidarity Organisation)
KNU สหภาพแหงชาติกะเหร่ียง (Karen National Union)
KNLA กองทัพปลดปลอยแหงชาติกะเหร่ียง (Karen National Liberation Army)
KNU/KNLA-PC    สภาสันติภาพสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง / กองทัพปลดปลอยแหงชาติกะเหรี่ยง 

(KNU / KNLA Peace Council)
KORD สํานักงานกะเหร่ียงเพื่อการบรรเทาทุกขและการพัฒนา (Karen Offi  ce of Relief and 

Development)
KPF แนวหนาเพื่อสันติภาพชาวกะเหรี่ยง (Karen Peace Front)
KSWDC ศูนยกะเรนนีเพ่ือการพัฒนาและสวัสดิการสังคม (Karenni Social Welfare and Development 

Centre)
LIB กองพันทหารราบเบา (Light Infantry Battalion)
LID กองพลทหารราบเบา (Light Infantry Division)
MRDC คณะกรรมการชาวมอญเพ่ือการบรรเทาทุกขและการพัฒนา (Mon Relief and Development 

Committee)
NGO องคกรพัฒนาเอกชน (non government organisation)
NMSP พรรครัฐมอญใหม (New Mon State Party)
OCHA สํานักงานเพ่ือการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ (UN Offi  ce for the 

Coordination of Humanitarian Aff airs)
PNO องคการแหงชาติปะโอ (Pao National Organisation)
PNLO องคการปลดปลอยประชาชนชาติพันธุปะโอ (PaO National Liberation Organisation)
SPDC สภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and Development Council)
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SSA-S กองทัพรัฐฉานใต (รัฐฉาน Army – South)
SSA-N กองทัพรัฐฉานเหนือ (รัฐฉาน Army – North)
SSNA กองทัพแหงชาติรัฐฉาน (รัฐฉาน National Army)
SNPLO องคการปลดปลอยประชาชนชาติพันธุรัฐฉาน (Shan Nationalities People’s Liberation 

Organisation)
SRDC คณะกรรมการชาวไทใหญเพ่ือการบรรเทาทุกขและการพัฒนา (Shan Relief and Development 

Committee)
TBBC  องคการมนุษยธรรมชายแดนไทย-พมา (Thailand Burma Border Consortium)
UN องคการสหประชาชาติ (United Nations)
UNGA ที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ (United Nations สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ)
UNSC คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (United Nations คณะมนตรีความมั่นคงแหง

สหประชาชาติ)
UWSA กองทัพสหรัฐวา (United Wa State Army)

ชื่อในภาษาอังกฤษกอนป 2532 ชื่อตามประกาศเอสพีดีซีหลังป 2532 ชือ่ทีคุ่นเคยในภาษาไทย
เบอรมา (Burma) เมียนมาร (Myanmar) พมา
มณฑลอิระวดี (Irrawaddy Division) มณฑลเอยาวะดี (Ayeyarwady) มณฑลอิระวดี
รัฐกะเรนนี (Karenni State) รัฐกะยาห (Kayah) รัฐกะเรนนี/กะเหรี่ยงแดง
รัฐกะเหรี่ยง (Karen) รัฐกะหย่ิน (Kayin) รัฐกะเหรี่ยง
เมืองมะละแหมง (Moulmein) เมืองเมาะลําไย (Mawlamyine) เมอืงมะละแหมง/เมาะลําเลิง
เมืองเมอรกุย (Mergui) เมืองมยีก (Myeik) เมืองมะริด
เมืองพาอัน (Pa-an) เมืองผาอัน (Hpa-an) เมอืงผาอาง
มณฑลเปกู (Pegu) มณฑลบาโก (Bago) มณฑลพะโค
แมน้ําสาละวิน (Salween) แมน้ําตันลวิน (Thanlwin River) สาละวินหรือแมน้ําคง
แมน้ําสิตตอง (Sittaung) แมน้ําสิตตุง (Sittoung) แมน้ําสะโตง
เมืองทะวอย (Tavoy) เมืองดาเวย (Dawei) เมืองทวาย
มณฑลเทนัสสะริม (Tenasserim)  มณฑลตะนินตายี (Tanintharyi) มณฑลตะนาวศรี
เมืองตองอู (Taungoo) เมืองโตงอู (Toungoo) เมืองตองอู
กรุงแรงกูน (Rangoon) กรุงยางโกง (Yangon) กรุงยางกุง








