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Burma Army truck on the move in Toungoo District. Photo: KHRG
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บทสรุปผู้บริหาร
 ในวันที่ 4 มีนาคมกองทัพพมาเร่ิมการตรึงกําลังทหารครั้งใหญสุดและมีการประสานงานมากสุดนับแตป 2551 ในเขตมูตรอ 
(ผาปูน) รัฐกะเหร่ียง จนถึงปจจุบันมีทหารกองทัพพมากวา 1,500 นายที่เดินทางเขาไปสูเขตหลูซอในจังหวัดมูตรอ ซึ่งเปนเขตยึดครอง
ของสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง (KNU) ถือเปนการละเมิดเงื่อนไขของความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ (Nationwide Ceasefi re 
Agreement - NCA) และเปนเหตุใหเกิดการปะทะกันกับกองพลนอยที่ 5 ของกองทัพปลดปลอยแหงชาติกะเหรี่ยง (Karen National 
Liberation Army -KNLA) หลายคร้ัง1 ทหารจากกองบัญชาการภาคใตของกองทัพพมาไดโจมตีอยางไมเลือกเปาหมายตอพลเรือน 
สงผลใหชาวบานกวา 2,400 คนตองทิ้งถิ่นฐานบานเรือนของตนไป ซึ่งคนสวนใหญที่ตองพลัดพรากจากถ่ินฐานเนื่องจากปฏิบัติการ
ของกองทัพพมา เพิ่งจะเดินทางกลับมาฟนฟูที่ทํากินในหมูบานและการดํารงชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง หลังจากเกิดการขัดกันดวยอาวุธ
ตอเนื่องกันเปนเวลาหลายทศวรรษ

 KNU และกองทัพพมาตางลงนามในความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ พ.ศ.2558 ซึ่งหามการขยายโครงสรางพื้นฐานทางการ
ทหารและหามการเสริมกําลังทหารเพิ่มในพื้นที่หยุดยิงอยางไรก็ดี นับแตวันที่ 4 มีนาคม กองพันทหารพมาอยางนอยแปดกองพัน2 
ไดเคล่ือนกําลังพลเขาสูหลูซอโดยไมมีการทําความตกลงลวงหนา3  กับ KNLA และเร่ิมกอสรางถนนยุทธศาสตรทางทหารเพื่อเชื่อมตอ
ไปท่ีฐานทัพทหารที่ เลอมูพรอ และเคพู หากถนนน้ีสรางเสร็จ อาจสงผลใหชาวกะเหร่ียงในพื้นที่ตองพลัดถ่ินฐานจากที่ดินที่สืบทอดจาก
บรรพชนอยางถาวร 

 ความตกลงหยุดยิงทวิภาคี พ.ศ.2555 และความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ พ.ศ.2558 ทําใหประชาชนเกิดความหวังขึ้นมา
วา พวกเขาอาจไดรับสันติภาพในเวลาไมชา แตการเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหมและการสรางถนนของกองทัพพมาทําลายความหวังนี้
อีกครั้ง บีบบังคับใหประชาชนตองละทิ้งที่ดินและซอนตัวในปาเขา ในวันที่ 5 เมษายน ทหารกองทัพพมาไดยิงสังหาร ซอโอมู4 อายุ 
42 ป ในเขตเลอมูพลอ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ หลูซอ ซอโอมู เปนชาวบานในพื้นที่และเปนผูนํากะเหรี่ยงชนพื้นเมือง ชวงที่เขา
เสียชีวิต เขากําลังเดินทางจากบานไปประชุมกับชุมชน เพื่อประสานงานใหมีการสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมไปยังชาวบานที่ตอง
พลัดถิ่นฐานเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพพมา 

 ขอคนพบของ KPSN แสดงใหเห็นวา กองทัพพมาไดละเมิดเง่ือนไขของความตกลง พ.ศ. 2555 และ 2558 ในเขตมูตรอ
หลายคร้ัง กองทัพพมาไดฉวยโอกาสท่ีมีการหยุดยิง ปฏิบัติการในสิ่งที่ไมอาจทําไดในชวงกอนหนานี้ซึ่งมีการขัดกันดวยอาวุธอยาง
กวางขวาง พวกเขาไดขยายและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและศักยภาพทางทหาร ทั้งนี้เพื่อยึดและควบคุมที่ดินของชาวกะเหรี่ยง 
ปฏบิตักิารของกองทพัพมาทําลายความพยายามของคนในพืน้ทีท่ีจ่ะสรางสรรคใหเกิดสนัตภิาพถาวรอยางแทจรงิ ความพยายามคุมครอง
มรดกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมของตน และการอาํนวยความสะดวกใหผูลีภ้ยัและผูพลดัถิน่ภายในประเทศไดเดนิทางกลบัมายังทีด่นิ
ซึ่งเปนของบรรพชนของพวกเขา

 รายงานน้ีจัดทําจากการสัมภาษณชาวบานโดยตรงโดยเจาหนาท่ีภาคสนามของ KPSN และการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอกับผูพลัดถ่ิน
ภายในประเทศและชาวบานและแกนนําชุมชนในพ้ืนที่ในเขตมูตรอนับตั้งแตการสูรบเร่ิมขึ้นเม่ือวันที่ 4 มีนาคม สมาชิกของ KPSN 
ไดทํางานวิจัยภาคสนามเพ่ือประเมินอยางเขมขนตอสถานการณของผูพลัดถ่ินภายในประเทศนับแตวันที่ 14-17 มีนาคม รายงานน้ี
ยังเขียนจากขอมูลและบทวิเคราะหในชวงสองทศวรรษที่ผานมาขององคกรสมาชิกของ KPSN เราหวังวารายงานนี้จะมีสวนชวยผูเจรจา
สันติภาพใหคลี่คลายวิกฤตที่เปนอยู ปองกันไมใหกระบวนการสันติภาพที่เปราะบางตองพังทลายลงอยางส้ินเชิง และหลีกเลี่ยงไมให
เกิดการขัดกันดวยอาวุธอยางกวางขวางอีกคร้ังในรัฐกะเหรี่ยง

1 กองทพัปลดปลอ่ยแหง่ชาติกะเหร่ียง (Karen National Liberation Army - KNLA) เป็นกองกาํลงัของสหภาพแหง่ชาติกะเหร่ียง (Karen National Union - KNU)
2 รายงานจาก Free Burma Rangers (FBR) ระบวุา่กองพนัทัง้แปดกองพนั ประกอบดว้ยกองพนัทหารราบเบาเคลือ่นท่ีเร็ว (LIB) ท่ี 20, LIB 351, LIB 435, LIB 598, LIB 558, 

LIB 432, LIB 596, LIB 560 โปรดด ูFBR report, They Are Running Again, This Time With Babies, 15 มีนาคม 2561, ดไูดจ้าก http://www.freeburmarangers.
org/2561/03/15/running-time-babies-1700-villagers-flee-burma-army-attacks-builds-roads-northern-karen-state/ 

3  “การเคลือ่นกาํลงัพลติดอาวธุในพืน้ท่ีควบคมุของคูส่ญัญาอีกฝ่าย อาจกระทาํไดเ้ม่ือไดร้บัความตกลงลว่งหนา้” ความตกลงหยดุยิงระดบัประเทศ พ.ศ.2558, ขอ้ 8 (b)
4 ตอนท่ีพิมพร์ายงานเลม่นีย้งัไม่มีการพบศพ ซอโอมูแตอ่ยา่งใด แตท่ี่เราเขยีนในรายงานเลม่นีว้า่เสียชวิีตแลว้เพราะ (1) สว่นกลางของทหารพม่ามีการประกาศ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 

2561 (2) ทหารพม่าทอ้งถิน่สง่ขอ้ความไปท่ีบา้นเดลอโค ่ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2561 วา่ ไดยิ้งซอโอมูและเสียชวิีตทนัที นอกจากนีถ้า้ยงัไม่เจอศพซอโอมู ครอบครวัไม่สามารถ
ทาํพิธหีรือเสียศพตามประเพณีได ้
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5   Smith, Martin (1991) Burma: Insurgency and the politics of ethnicity, น.154
6   ตามหลกัการโจมตีตอ่ตา้นฝ่ายกอ่ความไม่สงบของกองทพัพม่า จะแบง่พืน้ท่ีออกเป็นสีดาํ นํา้ตาล หรือขาว ขึน้อยูก่บัระดบัปฏิบติัการขององคก์รติดอาวธุกลุม่ชาติพนัธุ ์“พืน้ท่ี
สีดาํ” หมายถึง “พืน้ท่ีท่ีถกูควบคมุโดยฝ่ายกอ่ความไม่สงบแตย่งัมีปฏิบติัการของกองทพัพม่าอยู”่ “พืน้ท่ีสีนํา้ตาล” หมายถึง “พืน้ท่ีใตก้ารควบคมุของกองทพัพม่าซึง่ยงัมีปฏิบติัการ
ของฝ่ายกอ่ความไม่สงบอยู”่ สว่น “พืน้ท่ีสีขาว” หมายถึงพืน้ท่ีท่ี “ปลอดจากปฏิบติัการขององคก์รติดอาวธุกลุม่ชาติพนัธุแ์ลว้” โปรดด ูKHRG report, Truce or Transition? 
(2557: 26 เชงิอรรถ 39)

7  KHRG “Hpapun (มูตรอ) District”, เขา้ถึงไดท่ี้ http://khrg.org/reports/location/41 
8   ตวัเลขของคณะกรรมการชาวกะเหร่ียงผูพ้ลดัถิน่ฐานในประเทศ (Committee for Internally Displaced Karen People - CIDKP) ในการนําเสนอท่ี “Symposium on 

the Salween Dams” 27 มิถนุายน 2546; จากการคาดการณข์องฝ่ายปกครองเขตมูตรอของ KNU และถกูอา้งอิงโดย Karen Rivers Watch (KRW) (2547) Damming 
at Gunpoint, น. 1, น. 42

9  ตวัเลขการสนับสนุนดา้นอาหารมาจากตวัเลขท่ี Karen Office of Relief and Development (KORD) มอบใหก้บั KHRG โปรดด ูKHRG report, Self-protection under 
strain (2553: 21)

10 Joliffe, Kim (2559) “Ceasefire, Governance and Development” The Asia Foundation น. 34
11 Joliffe, Kim (2559) น. 9

ขอ้มูลพืน้ฐาน: ความรุนแรงของรฐัและความเขม้แขง็
ยืนหยดัของชาวบา้นทีมู่ตรอ

 ในชวง 60 ปที่ผานมาไมเคยมีสันติภาพอยางถาวรในเขตมูตรอ นับแตปฏิบัติการทางทหารของกองทัพพมาระหวางป 2497-
2498 ซึ่งนําไปสูการยึดครองเมืองผาปูน ที่เคยเปนเมืองหลวงของ KNU5 

 การขัดกันดวยอาวุธและการบังคับโยกยายอยางกวางขวางระลอกสุดทายในมูตรอ เกิดขึ้นระหวางป 2535-2536, 2538-
2540 และ 2548-2551 ในระหวางปฏิบัติการเหลานี้ กองทัพพมาไดสรางโครงขายถนนสายยุทธศาสตรตลอดทั่วเขตหลูซอ ทั้งนี้เพื่อ
สงเสบียงใหกับฐานทัพทหาร และเปนเขตกันชนระหวางชาวบานกะเหร่ียงกับทหารของ KNLA ตลอดชวงเวลาดังกลาว กองทัพพมาจัดวา
หลูซอเปนเขต “พื้นที่สีดํา”6 เปนเหตุใหทหารพมา “ปฏิบัติตอทุกคน ทุกหมูบาน และเสบียงอาหารเหมือนเปนเปาหมายทางทหาร”7  

ปฏิบัติการทางทหารที่โหดรายเหลานี้สงผลใหเกิดการบังคับโยกยายถิ่นฐานของประชาชนกวา 80% ในพื้นที่เหลานี้ซึ่งเคยมีผูอยูอาศัย 
107,000 คน8  หลายคนอพยพเขาสูคายผูลี้ภัยตามแนวพรมแดนประเทศไทย สวนคนอ่ืน ๆ หลบไปซอนตัวอยูในปาเขา 

 ระหวางปฏิบัติการป 2535-2536 กองทัพพมาไดขยายการสรางถนนยุทธศาสตรเชื่อมตอฝงตะวันออกและตะวันตก จากมูเท
ท่ีเขตเคลอลวีทู (Nyaunglebin) ไปยังเขตซอทาบนแมนํ้าสาละวินบริเวณพรมแดนติดกับประเทศไทย ระหวางป 2540-2544 กองทัพพมา
ตดัถนนยทุธศาสตรเช่ือมระหวางทศิเหนือและใต เช่ือมตอไปยังเลอมูพลอ จากหมูบานพวาคอ ตรงทางแยกถนนมูเทท่ีเช่ือมฝงตะวันออก
และตะวันตก ระหวางปฏิบัติการโจมตีคร้ังใหญในป 2548 และ 2551 กองทัพพมาขยายถนนเหลานี้เชื่อมข้ึนไปทางทิศเหนือ จาก
เลอมูพลอผานหยอมบานเคพูไปยังบูซาคีในเขตตวงกู เพื่อเชื่อมตอกับถนนสายตวงกู-มอคี

 กอนป 2548 ทหารกองทัพพมาถูกบีบใหตองถอนตัวจากพื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือของลูทอในชวงฤดูมรสุม อยางไรก็ดี 
หลังจากสรางถนนที่เชื่อมระหวางเหนือกับใตเสร็จ ทําใหกองทัพพมาสามารถปฏิบัติการทางทหารไดตลอดทั้งป แมวากองทัพพมาจะลด
ความเขมขนของการโจมตีในเขตลูพอลงในชวงส้ินป 2551 แตก็ยังสงผลใหมีชาวบานกวา 27,000คนตองพลัดพรากจากถ่ินฐานตน
ในป 2553 และเปนเหตใุหพวกเขายงัคงตอง “เสีย่งทีจ่ะเสียชวีติหรอืบาดเจบ็อยางตอเนือ่งจากการโจมตเีปนระยะ การลาดตระเวน และ
การยิงปนใหญใสจากที่ไกล”9

 ความพยายามของกองทัพพมาเพ่ือขยายการสรางถนนเช่ือมระหวางเลอมูพลอและเคพูถูกทาทายอยางหนักจากกองพลนอยท่ี 5 
ของ KNLA ซึง่ยงัคง “สามารถควบคุม ‘พืน้ทีท่างตอนเหนือ’ โดยมีสถานะเปนพืน้ทีป่กครองตนเองภายใตการควบคุมของชาวกะเหร่ียง”10 
เปนพ้ืนท่ีซึง่ “ไมเคยตกอยูใตการปกครองของอํานาจสวนกลางแตอยางใด”11 ชวงตนป 2542 KNLA ไดเขามาควบคุมพืน้ท่ีนีอ้กีคร้ัง และ
จนถงึปลายป 2554 ทหารกองทพัพมาไมไดใชถนนในสวนนีอ้กีตอไป แมวากองทัพพมาจะถูกบบีใหตองถอนกําลงัจากคายลาดตระเวน
ของตนท่ีตั้งอยูในถนนสายเกา แตพวกเขาก็สามารถรวมกําลังพลท่ีฐานทัพสําคัญสองแหงในพ้ืนที่ได ในพื้นที่ซึ่งเรียกวาเคพูและ
เลอมูพลอ
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BA's New Troop Deployment, The Fightings, and Effects on Local Villagers
(Kay Pu Area, Mutraw District, Kawthoolei)
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BA's New Troop Deployment, The Fightings, and Effects on Local Villagers
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12  ระหวา่งปี 2555 และ 2560 กองทพัพม่าไดเ้พ่ิมการสรา้งฐานทพัทหารของตนในเขตมูตรอ โดยเพ่ิมจาก 65 เป็น 78 แหง่ พรอ้มกบัเสริมกาํลงัทหารในท่ีทาํการเหลา่นี้
13 The Border Consortium (TBC) (2555: 28)

 ในเดือนตุลาคม 2558 KNU ไดกลายเปนหนึ่งในสองของหนวยงานติดอาวุธของกลุมชาติพันธุ ที่ลงนามในความตกลงหยุดยิง
ระดบัประเทศ แมวายงัไมมคีวามชัดเจนเก่ียวกบัเนือ้หาและกระบวนการปฏบิตัติามความตกลงหยุดยงิระดับประเทศความตกลงหยุดยงิ
ระดับประเทศหามไมใหมีการโจมตีทางทหาร การขยายโครงสรางพื้นฐานทางทหาร และการเสริมกําลังทหารในพ้ืนที่หยุดยิง ขอ 7 ของ
ความตกลงหยุดยิงระดับประเทศกําหนดใหคูสัญญาทั้งสองฝาย “จํากัดใหทหารของตนอยูในเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดไว” สวนขอ 8 
ยังกําหนดเพิ่มเติมวา “การเคล่ือนกําลังพลติดอาวุธในพ้ืนที่ควบคุมของคูสัญญาอีกฝาย อาจกระทําไดเมื่อไดรับความตกลงลวงหนา” 
อยางไรก็ดีความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ พ.ศ.2558ไมไดกําหนดเสนแบงพื้นที่ของคูเจรจาการหยุดยิงอยางชัดเจน 

 ตามขอตกลง NCA และเพ่ือปองกันการเผชิญหนาดวยอาวุธและเพ่ือสรางความไววางใจระหวางการเจรจาเพื่อสันติภาพ
กองพลนอยที่ 5 ของ KNLA ไดจัดทําขั้นตอนปฏิบัติของตนเองเพ่ือจําแนกเสนแบงพื้นที่ระหวางทหารของตนกับทหารของกองทัพพมา 
ขัน้ตอนปฏิบตัเิหลาน้ีจาํกัดการเคลือ่นไหวของรถบรรทุกและเคร่ืองจักรกลหนักในเขตพ้ืนท่ีของกองพลนอยท่ี 5 จาํกัดการเคลือ่นไหวของ
กําลังพลของกองทัพพมาใหอยูในเฉพาะพ้ืนที่ที่จํากัด ตามแนวสองฝงของเสนทางเดิมและถนนที่มีอยูแลว และกําหนดพ้ืนที่การเดินเรือ
ในแมน้ําสาละวินทางตอนเหนือของเขตลูทอดวย ขั้นตอนปฏิบัติของ KNLA ยังหามไมใหรถบรรทุกของกองทัพพมาเดินทางพนจาก
คายทหารที่บูซาคีทางตอนเหนือของพวาคอในทางทิศใต 

 กองทัพพมาไดละเมิดขั้นตอนปฏิบัติเหลานี้และเพิกเฉยอยางตอเนื่องตอคําเตือนของ KNLA มีการรุกล้ําเขาไปในพ้ืนที่ของ
กองพลนอยที่ 5 และการสงรถบรรทุกขนาดใหญเขาไปในพ้ืนที่ซึ่งเลยเสนแบงที่กําหนดไวโดย KNLA ในเดือนกุมภาพันธ 2560 
รถบรรทุกขนาดใหญของกองทัพพมาสี่คัน เดินทางไปถึงที่คายเลอมูพรอ โดยไมมีการตกลงลวงหนากับ KNLA ตามขอกําหนดในความ
ตกลงหยุดยิงระดับประเทศในเดือนมกราคม 2561 กองทัพพมาไดละเมิดเชนเดิม สงผลใหมีการปะทะกันดวยอาวุธอยางนอยสองคร้ัง
กับทหารของ KNLA

เราไมตองการใหลูกหลานเผชิญกับฝนราย และสภาพการณที่เราเคยเจอมา เราตองการใหพวกเขา
มีชีวิตดีขึ้น ไมวาพวกเขาจะเลือกชีวิตแบบไหนก็ตาม เราอยากใหพวกเขามีชีวิตดีกวาที่เราเคยประสบมา 

ไมวาพวกเขาจะเขารับการศึกษาหรือจะอยูกับบานทําไรไถนา เราอยากใหพวกเขาใชชีวิตอยางสุขสงบ 
ไมตองหลบหนีแบบท่ีเราเคยทํา

- ซอเพียวเซ จากหมูบานทีบเวคี, 26 พฤศจิกายน 2559, สัมภาษณในภาคสนามของ KPSN 
ซึ่งไมเคยไดรับการเผยแพรมากอน - 

มูตรอนับตั้งแต่ความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ
พ.ศ.2558

 ในเดือนมกราคม 2555 รัฐบาลพมาและ KNU ลงนามความตกลงหยุดยิงแบบทวิภาคี ระหวางการเจรจาหลายครั้ง KNLA 
เรียกรองใหกองทัพพมาถอนฐานทัพ 17 แหงออกไปจากพ้ืนที่มูตรอ รวมท้ังที่เคพูและเลอมูพรอ ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ
ชาวบานในพ้ืนทีแ่ละสนบัสนุนการกลบัคนืสูบานเกิดของผูทีเ่คยพลัดถิน่ อยางไรก็ด ีนบัแตมคีวามตกลงหยุดยงิ พ.ศ.2555 กองทัพพมา
ไดพัฒนาและเสริมกําลังในฐานทัพของตนอยางตอเน่ือง12  ทําใหเกิดโครงสรางพื้นฐานทางทหารอยางถาวรเพ่ิมขึ้น

แมยังคงมีการเจรจาหยุดยิงอยางตอเน่ือง แตกองทัพพมาไดเสริมกําลังทหารและเพิ่มการสงเสบียงมากข้ึน
ในพื้นที่ แทนท่ีจะถอนทหารออกไป ถือเปนสัญญาณการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติการขั้นตอไป 

ชาวบานอยางพวกเราจึงตองเตรียมพรอมที่จะหลบหนีไปยังทิศทางตาง ๆ ไมไดมีเวลาคิดที่จะรวบรวม
กําลังสรางหมูบานของตนเองใหเปนเอกภาพ 

- ชายชาวกะเหรี่ยง, เขตมูตรอ, มิถุนายน 2555, สัมภาษณโดย KORD13 -
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ชมุชนกะเหร่ียงลูทอฟ้ืนฟูพืน้ท่ีระหวา่งหยุดยิง

 แมจะมีการตรึงกําลังของกองทัพพมาอยางตอเนื่องในมูตรอความตกลงหยุดยิง พ.ศ.2555 และความตกลงหยุดยิงระดับ
ประเทศ พ.ศ.2558 ยังทําใหคนในพื้นที่เกิดความหวังวา จะสามารถทยอยเดินทางกลับมาในที่ดินและหมูบานของบรรพชนของตน
ไดอยางถาวร อยางไรก็ดี ชาวบานตองคอยเลี่ยงการพบกับกองทัพพมาและเล่ียงที่จะใชโครงขายถนนยุทธศาสตรทางทหาร ซึ่งยังคง
เปนภัยคุกคามกับคนในพ้ืนที่ ซอมอเค แกนนําชุมชนในพื้นที่ถูกทหารกองทัพพมายิงจนเสียชีวิต ใกลกับถนนในเขตเลอมูพลอเม่ือวันที่ 
22 กุมภาพันธ 2558

 แมวาสถานการณดานความม่ันคงในพ้ืนที่ยังคงไมมีความแนนอน ชาวกะเหร่ียงจากพ้ืนที่ตะวันตกเฉียงเหนือของหลูซอไดเร่ิม
ประชุมกัน นับแตมีความตกลงหยุดยิง พ.ศ.2555 เพื่อพูดคุยวาจะฟนฟูบูรณะชุมชนของตนอยางไร ชาวบานพลัดถ่ินเหลานี้เริ่มภารกิจ
ที่กลาหาญดวยการซอมแซมคลองชลประทาน และถางท่ีนาของตนท่ีเลอมูพลอ ซึ่งเปนผืนนาในเขตชลประทานขนาด 2,250 ไร ซึ่งถูก
ละทิ้งไปนับแตปฏิบัติการโจมตีของกองทัพพมาเม่ือป 2540 จนถึงป 2560 เริ่มมีการฟนฟูพื้นที่ขนาดใหญหลายแหงในเขตเลอมูพลอ 
เวนแตในพื้นท่ีซึ่งยังมีถนนที่กองทัพพมาสรางไวจากพวาคอ เริ่มจากป 2556 ชาวบานเร่ิมกลับมาทําไรไถนาอีกคร้ัง ใกลกับเขตท่ีเคย
เปนของกองทัพพมาระหวางเลอมูพลอและเคพู14 

 ในตอนแรก ชาวบานเร่ิมกลบัมาในทีน่าของตนเปนการช่ัวคราว เชนทีเ่ลอมพูลอโดยยังคงพํานักอาศยัในสถานทีท่ีป่ลอดภัยกวา
และหางไกลจากฐานทัพและถนนยุทธศาสตรของกองทัพพมา อยางไรก็ดี จนถึงป 2559 ขณะที่การหยุดยิงดูเหมือนมีผลบังคับใช 
ชาวบานกะเหร่ียงไดเริ่มฟนฟูหมูบานแตเดิมของตนข้ึนมา อยางเชนที่เลอมูพลอทีบเวคี ชอเบอโค บอนาเดอ และอื่น ๆ  รวมทั้งมีการสราง
โรงเรียนชั้นประถมและสถานีอนามัย 

 ชาวกะเหร่ียงพืน้เมอืงในพืน้ท่ีมตูรอ อยูระหวางการพฒันาอทุยานสนัตภิาพสาละวนิซึง่สะทอนถงึภาพฝนของคนในพืน้ทีท่ีอ่ยาก
ใหเกิดสนัตภิาพถาวรอยางแทจริง อยากมีสทิธิในการกาํหนดชะตากรรมของตนเอง และการพฒันาท่ีมชีมุชนเปนผูผลกัดนั พรอมกับการ
สนับสนุนการคุมครองดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีโดดเดนในภูมิภาค ชุมชนตาง ๆ  ในลูทอมีสวนรวมมืออยางใกลชิด
ในการพัฒนาอุทยานสันติภาพในพ้ืนที่ 5,485 ตารางกิโลเมตร 

14 www.freeburmarangers.org/2018/03/15/running-time-babies-1700-villagers-flee-burma-army-attacks-builds-roads-northern-karen-state/

Villagers harvesting rice, Ler Mu Plaw. Photo: Andrew Paul (KPSN)
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15  FBR report, They Are Running Again, This Time With Babies, 15 March 2018, accessible at: www.freeburmarangers.org/2018/03/15/running-
time-babies-1700-villagers-flee-burma-army-attacks-builds-roads-northern-karen-state/

16 ความตกลงหยดุยิงระดบัประเทศ (2558) ขอ้ 1(b)

 อทุยานสนัตภิาพสาละวนิสะทอนความสําเรจ็ของการดาํเนนิงานกวา 10 ปของชมุชนกะเหรีย่งพืน้เมอืงในเขตมตูรอในการปกปอง
สายน้ํา แผนดิน และปาไมของตน หัวใจของสวนสันติภาพคือ  กอ  หรือที่ดินหมูบานชาวกะเหร่ียงพื้นเมือง ชาวบานกะเหร่ียงมีความ
ผูกพันทางจิตวิญญาณอยางใกลชิดกับ กอ และนับแตป 2555 แกนนําชาวกะเหร่ียงพื้นเมืองในลูทอไดเริ่มฟนฟูพิธีกรรมแตโบราณและ
ประเพณีการปกปกรักษา กอ ชุมชนตาง ๆ ในหลูซอไดกําหนดพ้ืนที่ของ กอ ขึ้นมา 88 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 1,118,000 ไร ซึ่งเปน
กระบวนการทีเ่กดิขึน้อยางตอเนือ่ง พวกเขายงัไดสรางปาชมุชนข้ึนมา 23 แหง เพือ่ปกปกรกัษาตนไมใหญทีย่งัเหลอือยู และแหลงอาศยั
ของสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุในภาคตะวันตกเฉียงใตของพมา เปนความพยายามของชุมชนกะเหร่ียงพื้นเมืองในการปกปกรักษาธรรมชาติ 

 กลาวโดยสรุป คนในพ้ืนที่ตางเฝารออยางอดทนใหรัฐบาลพมาและผูนํา KNU เจรจาสิทธิทางการเมืองและประชาธิปไตยแบบ
สหพันธรัฐของตนในชวงที่มีการหยุดยิง พวกเขาใชชวงเวลาน้ันสรางประชาธิปไตยที่มีรากฐานจากชุมชน ฟนฟูบูรณะหมูบาน ที่ดินทํากิน 
ระบบการศึกษา และจารีตความเช่ือในการปกปกรักษาที่ดินของ กอ ในระหวางการปรึกษาหารือสาธารณะครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 
2560 ผูวางแผน กอ สรางอุทยานสันติภาพสาละวินเสนอการรณรงครวบรวมรายช่ือเพื่อสนับสนุนผูอยูอาศัย 70,000 คนในสวนแหงนี้ 
ชาวบานกะเหร่ียงที่หลูซอกลาที่จะฝนและทํางานเพ่ืออนาคต เพื่อใหสามารถอาศัยอยูอยางสุขสงบในที่ดินของบรรพชนของตน

 แตแผนของกองทัพพมาในปจจุบันที่จะขยายการสรางถนนยุทธศาสตร อาจสงผลใหตองมีการโยกยายถิ่นฐานอยางถาวรของ
ครอบครวัอยางนอย 350 ครอบครวัจากในพืน้ที ่ทาํใหการดาํเนนิงานของประชาชนเพือ่ฟนฟหูมูบาน เรอืกสวนไรนาและระบบปกปกรกัษา
ที่ดินตามจารีตประเพณีของตน กําลังตกอยูในอันตราย

ขอ้มูลลา่สุดเกีย่วกบัสถานการณค์วามขดัแยง้ทีลู่ทอ
ปี 2561: โรดแมปสูก่ารเสริมกาํลงัทหาร
 

 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองพลทหารภาคใตของกองทัพพมาในตวงกู สงจดหมายแจงตอศูนยกลางของ 
KNLA และกองพลนอยที่ 5 ของ KNLA เก่ียวกับแผนการที่จะปรับปรุงโครงขายถนนที่เชื่อมตอระหวางคายทหารของตนในภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของหลูซอ ทั้งนี้โดยไมมีการปรึกษาหารือลวงหนากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของของ KNU หรือ KNLA ตามขอกําหนดในความตกลง
หยุดยิงระดับประเทศแตอยางใด เม่ือทราบวาเปนถนนที่กองทัพพมาจะใชงาน โดยเปนถนนยุทธศาสตร ทางกองพลนอยที่ 5 ของ KNLA 
จึงตอบปฏิเสธการตัดสินใจฝายเดียวของกองทัพพมาที่จะขยายถนนเสนนั้น 

 กลางเดือนกุมภาพันธชาวบานที่มูตรอสังเกตเห็นการเสริมกําลังของกองทัพพมาในพื้นที่เคพูและเลอมูพลอทหารกองทัพพมา
ไดยงิปนสองครัง้ใสชาวบานทีเ่ดนิขามถนน โดยไมไดเปนผูตองสงสยั ใกลกบัพืน้ทีเ่คพ ูครัง้แรกเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ใกลกบัหมูบาน
ทาเคอะเดอ และอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 มีนาคมใกลกับหมูบานกอเทอเดอ15

 อีกสามวันตอมา ในวันท่ี 4 มีนาคม ทหารกองทัพพมาส่ีกองพันเคล่ือนพลมาถึง โดยมาจากจอกจี และไดยึดท่ีม่ันเพ่ือเตรียมพรอม
สําหรับการโจมตีใกลกับฐานทัพ เลอมูพลอ ทหารอีกสองกองพันจากตวงกูไดเคล่ือนพลมาในเวลาเดียวกันโดยเดินทางจากฐานทัพเคพู 
การตรึงกําลังทหารครั้งใหญและมีการประสานงานเปนอยางดีของกองทัพพมา โดยเคล่ือนพลเขาสูพื้นที่ควบคุมของ KNU ทั้งที่ไมมีการ
ประสานงานลวงหนากบักองพลนอยที ่5 ของ KNLA ถอืเปนการละเมิดอยางชดัเจนตอขอ 7 และ 8 ของความตกลงหยุดยงิระดบัประเทศ 
พ.ศ.2558 การที่ทาง KNLA ไมแสดงความยินยอมลวงหนาและการที่กองทัพพมาเคล่ือนกําลังพล จึงถือเปนการละเมิดอยางรายแรงตอ
หลักการตามความตกลงหยุดยิงระดับประเทศซ่ึงเรียกรองใหมี “การเจรจาทางการเมืองแทนการใชกําลังอาวุธ”16 

 ชาวบานจากหยอมบานในเคพ ูเลอมพูลอ และซอมพูลอ ไดทราบขาวเก่ียวกบัการเคลือ่นกาํลังพลของกองทพัพมาเขามาในพ้ืนที ่
เปนเหตุใหพวกเขาหลบหนีออกจากหมูบานตอนกลางคืนของวันที่ 4 มีนาคม ในวันที่ 11 มีนาคม มีผูสังเกตเห็นรถบรรทุกทหารของ
กองทัพพมาอีกหกคันที่บรรทุกทหารกวา 200 นายเดินทางมาถึงฐานทัพที่ซาลอโจในวันที่ 9 เมษายนยังมีรถบรรทุกขนทหารของ
กองทัพพมาเขามาเพิ่มเติม จากทั้งทางทิศเหนือและใต เขาสูพื้นที่เคพูและเลอมูพลอ
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ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

17 กอทเูลหรือกองบญัชาการทหารสงูสดุของ KNU “Karen National Union Position Statement on Tatmadaw military activities in sending military forces 
into Mutraw (Papun) to build a road base for military use, during the implementation of the ceasefire” 16 มีนาคม 2561

18 FBR report, They Are Running Again, This Time With Babies, 15 มีนาคม 2561, ดไูดจ้าก http://www.freeburmarangers.org/2561/03/15/running-
time-babies-1700-villagers-flee-burma-army-attacks-builds-roads-northern-karen-state/ 

19 Hay, Wayne, “Stalled Peace Process in Myanmar frustrating rebel armies” Al Jazeera, 7 เมษายน 2561. ดไูดจ้าก https://www.aljazeera.com/
news/2561/04/stalled-peace-process-myanmar-frustrating-rebel-armies-180407121706841.html

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองบัญชาการทหารสูงสุดของ KNU ไดเผยแพรแถลงการณ17 ประณามกองทัพพมาฐาน “ละเมิดเง่ือนไขของ
ความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ” อันเนื่องมาจากปฏิบัติการทหารของกองทัพพมาในมูตรอ แถลงการณของ KNU เรียกรองให
กองทัพพมา 

… ยุติปฏิบัติการทางทหารใด ๆ ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมความไววางใจ และในทางปฏิบัติ ใหถอนกองบัญชาการทหารและกองพันทหาร
ออกไป โดยทหารเหลาน้ีไดถกูสงมาเพือ่สรางถนน ทัง้น้ีเพือ่ประกนัความม่ันคงปลอดภัยของชาวกะเหร่ียงทีเ่ปนผูพลดัถิน่ภายในประเทศ 
ซึ่งกําลังหลบหนีจากการสูรบ เพื่อใหพวกเขากลับคืนสูถิ่นฐานของตน 

 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม มีรายงานยืนยันวา18 กองทัพพมาไดนํารถบรรทุกและรถไถเขามาในพื้นท่ี เพ่ือเตรียมการขยายถนน
เสนเดิม ซึ่งในขณะนั้นชาวบานกวา 1,700 คนไดหลบหนีออกจากพ้ืนที่ไปแลว ตามขอมูลของทีมชวยเหลือฉุกเฉินมูตรอ (MEAT) ชาวบาน
กวา 2,400 คนใน 12 หมูบานตองกลายเปนผูพลัดถิ่น ในขณะท่ีชาวบานอีกประมาณ 500 คนในส่ีหมูบานอยูระหวางเตรียมพรอม
ขัน้สงูสดุ พรอมจะหลบหนีทกุเมือ่ (โปรดดภูาคผนวก 1) จงึดูเหมอืนวากองทพัพมาไดละเมิดขอ 9 ของความตกลงหยุดยงิระดบัประเทศ 
ซึ่งเรียกรองใหคูสัญญาของความตกลง “หลีกเลี่ยงการบังคับโยกยายหรือการโยกยายถ่ินฐานของประชาชนในพื้นที่” 

 ระหวางวันที่ 4 มีนาคมและ 10 เมษายน การเคล่ือนไหวของทหารกองทัพพมาสงผลให ทหาร KNLA เกิดการปองกันพื้นที่ 
อยางนอย 37 ครั้ง โดยมีการปะทะกันคร้ังหนึ่งใกลกับเคพูเมื่อวันที่ 17 เมษายน ระหวางที่ตีพิมพรายงานนี้ทหารกองทัพพมาในเขต
เลอมูพลอดูเหมือนจะถอยรนไปในแนวตั้งรับที่ฐานทัพเลอมูพลอ แตความตึงเครียดในพ้ืนที่ยังสูงอยู และทหารที่ถูกสงมาเสริมกําลัง
ยังไมถูกสงกลับไปยังฐานทัพของตนเองท่ีจอกจีและตวงกู

 “เรากังวลกับการสูรบซึ่งเกิดขึ้นอีกคร้ังในขณะน้ี เราจึงตองเตรียมกําลังทหารของเราใหพรอมเพรียง” ซอจอหนนี ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุดของ KNLA อธิบายในการใหสัมภาษณเมื่อเร็ว ๆ นี้ “เราจะเชื่อใจรัฐบาลและกองทัพพมาไดอยางไร?” เขาต้ังคําถาม19

 จนถึงปจจุบัน ทีมเจรจาทางการทหาร (Military Aff airs Negotiation Team - MANT) ของ KNU ตองหาวิธีการคล่ีคลายความ
ตงึเครยีดทีเ่ปนอยูทีม่ตูรอ ผานกลไกทีม่อียูของความตกลงหยุดยงิระดับประเทศ ไดแก คณะกรรมการตรวจการรวม (Joint Monitoring 
Committee - JMC)อยางไรก็ดีกองทัพพมาไดขอยกเลิกการประชุม JMC ที่กําหนดมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม โดยอางวาผูบัญชาการ
กองพลนอยที่ 5 ของ KNLAไมเขารวมประชุม ทางกองบัญชาการ KNU จึงไดออกแถลงการณตอบโตเมื่อวันที่ 2เมษายน ย้ําวา
แมผูบัญชาการกองพลนอยที่ 5 ไมไดเขารวมในทีมเจรจา MANT แตหนวยงานน้ีก็ไดรับมอบอํานาจใหเปนตัวแทนของ KNU/KNLA ในการ
เจรจากิจการทหาร KNUยังยืนยันพันธกิจของตนท่ีจะคล่ีคลายความขัดแยงที่เปนอยูโดยผานการเจรจาสันติภาพ

 ในวันท่ี 19 เมษายนกองพลนอยท่ี 5 ของ KNLAเผยแพรแถลงการณตอบโตกับขอเรียกรองของกองทัพพมาอยางตอเน่ือง
ให KNLA ยตุกิารขดัขวางการดาํเนนิงานกอสรางถนนยทุธศาสตรทางทหาร ในแถลงการณดงักลาว KNLA เนนใหเหน็การละเมดิขอตกลง
หยุดยิงระดับประเทศของกองทัพพมา และประกาศวาจะยังคงตอตานปฏิบัติการของกองทัพพมาเพื่อแสวงหาประโยชนจากการหยุดยิง 
และการขยายอํานาจควบคุมทางทหารตอไป อันเปนเหตุใหเกิดการบังคับโยกยายถ่ินฐาน การสังหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ
ชาวกะเหร่ียงพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ KNLA ย้ําถึงพันธกิจที่มีตอการปฏิบัติตามสัญญาหยุดยิง และดําเนินการเพื่อสันติภาพถาวร 

 จนถึงปจจุบัน กองทัพพมาปฏิเสธท่ีจะถอนกําลังทหารออกจากเขตเลอมูพลอและเคพูการที่กองทัพพมาไมยอมแกไข
ความตึงเครียดผานการเจรจาสันติภาพ ตามขอตกลงท่ีบรรลุตามความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ จะยังคงทําใหชีวิตพลเรือนตอง
เส่ียงภัยตอไป อาจสงผลใหการขัดกันดวยอาวุธลุกลามบานปลายในภูมิภาคที่กําลังตอสูดิ้นรนเพ่ือสันติภาพ 
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ความเป็นมาของความขัดแย้ง

25 ธนัวาคม 2560
กองบญัชาการตอนใตข้องกองทพัพม่าในตวงกภูาคพะโค เขยีน
จดหมายแจง้กองบญัชาการ KNU และกองพลนอ้ยท่ี 5 แสดง
เจตจาํนงท่ีจะ “ซอ่มถนน” เพ่ือประโยชนแ์กค่า่ยทหารในมูตรอ

27 กมุภาพนัธ,์ 1 มีนาคม
ทหารกองทพัพม่ายิงปืนใสช่าวบา้นสองครัง้ 

ระหวา่งขา้มถนนท่ีเขตเคพู

5 มีนาคม
ทหารกองทพัพม่ายิงปืนใสช่าวบา้นคนหน่ึงในเลอมูพลอ

16-18 มีนาคม
เกิดการปะทะรายวนัระหวา่งกองทพัพม่ากบั KNLA 

ในเขตเลอมูพลอ รวมทัง้การยิงปืนครก

31 มีนาคม
เกิดการปะทะระหวา่งกองทพัพม่า กบั KNLA ท่ีเขตเวเดโจ 

และเคพู

5 เมษายน
ซอโอมู ผูอ้าวโุสและผูนํ้าชมุชนพืน้เมืองในพืน้ท่ี 
ถกูลอบยิงจนเสียชวิีตโดยทหารกองทพัพม่า

9 เมษายน
ทหารกองทพัพม่าท่ีเสริมกาํลงักวา่ 160 นายเคลือ่นพลมาถึงเวเดโจ 
ในเขตเคพู มีผูส้งัเกตเห็นรถบรรทกุของกองทพัพม่า 27 คนัเดินทาง
ตามเสน้ทางมูเท มุ่งหนา้ไปพวาคอ ซึง่เป็นทิศทางเดียวกบัเลอมูพลอ

เกิดการปะทะกนัระหวา่งกองทพัพม่ากบั KNLA ในเลอมูพลอ

13 เมษายน
ทหารกองทพัพม่าในเลอมูพลอเดินทางกลบัฐานทพัท่ี

โตะโมะเผละเมะ อยา่งไรก็ดี ทหารกองทพัพม่ายงัไม่เดินทาง
กลบัไปท่ีฐานทพัของตนท่ีจอกจแีละตวงกู

17 เมษายน
เกิดการปะทะกนัระหวา่งทหารกองทพัพม่ากบั KNLA 
ใกลห้มู่บา้นทเมคีในเขตเคพู

กลางเดือนกมุภาพนัธ ์2561
ชาวบา้นสงัเกตเห็นการเสริมกาํลงัทหารของกองทพัพม่า
ท่ีเพ่ิงเดินทางมาถึงเขตมูตรอ

4 มีนาคม
กองพนัทหารพม่าสีห่น่วย เคลือ่นพลเขา้สูพื่น้ท่ีควบคมุของ KNLA 
ในเลอมูพลอ
ทหารสองกองพนัเคลือ่นกาํลงัพลเขา้สูพื่น้ท่ีของ KNLA ในเขตเคพู
เกิดการปะทะกนัสองครัง้ระหวา่งกองทพัพม่ากบั KNLA 
ชาวบา้นเร่ิมหลบหนีจากบา้นเรือนของตน ไปอาศยัอยูใ่นป่า

5-10 มีนาคม
เกิดการปะทะกนัระหวา่งกองทพัพม่ากบัทหารของ KNLA อยา่งนอ้ย 
13 ครัง้ทัง้ในเลอมูพลอและเคพู ระหวา่งวนัท่ี 7 และ 8 มีนาคม 
ทหารกองทพัพม่าในเลอมูพลอยิงปืนใสช่าวบา้น11 มีนาคม 

รถบรรทกุของกองทพัพม่าหกคนัขนทหารกวา่ 200 นาย 
เพ่ือเสริมกาํลงั โดยมาถึงท่ีฐานทพัซาลอโจใกลก้บัเคพู

12 มีนาคม 
ทหารกองทพัพม่าเร่ิมเคลียรพื์น้ท่ีในถนนเสน้เดิม มีรายงานยืนยนั
วา่มีการขนรถไถเขา้มาในพืน้ท่ี  
กองทพัพม่าทิง้จดหมายริมถนน แจง้ใหค้นในพืน้ท่ีทราบเกีย่วกบั
การกอ่สรา้งถนน

19 มีนาคม 
ผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศจดัพิธสีวดภาวนาและชมุนุมเพ่ือ
สนัติภาพในเลอมูพลอ21-26 มีนาคม

เกิดการปะทะรายวนัระหวา่งกองทพัพม่ากบั KNLA ทัง้ในเขต
เลอมูพลอและเคพู โดยมีการปะทะกนัอยา่งนอ้ย 13 ครัง้ 

24 มีนาคม กองทพัพม่าไดยิ้งกระสนุปืนครกขนาด 60 มม. 
31 นัดเขา้สูเ่ลอมูพลอ

27 มีนาคม
กองทพัพม่ายิงกระสนุปืนครกใสไ่รน่าของชาวบา้นใกลก้บั
เขตทเมคี และเคพู
ผูนํ้า 16 หมู่บา้นท่ีไดร้บัผลกระทบ ย่ืนจดหมายรอ้งเรียนตอ่
ดอวอ์องซานซจูี

2-3 เมษายน
เกิดการปะทะกนัสองครัง้ระหวา่งกองทพัพม่ากบั 
KNLA ในเลอมูพลอ

8 เมษายน
ทหารกองทพัพม่ากวา่ 30 นายจากโยโดโก ตวงกเูคลือ่นพลมาถึงเคพู
ทหารกองทพัพม่ากวา่ 50 นาย เคลือ่นพลมาถึงวาเคลทใูนเขต
ซอมูพลอ พรอ้มกบัอาวธุปืนขนาดใหญ ่9 กระบอก รวมทัง้ปืนครก
ขนาด 60 มม. 4 กระบอก

7 เมษายน
เกิดการปะทะกนัระหวา่ง KNLA กบักองทพัพม่าในเลอมูพลอ

6 เมษายน
เกิดการปะทะกนัอยา่งหนักในเลอมูพลอ รวมทัง้การยิงกระสนุ
ปืนครกจากโตะโมะเผละเมะกองทพัพม่าเขา้ยึดพืน้ท่ีรอบเลอมูพลอ

10 เมษายน
รถบรรทกุของกองทพัพม่าหา้คนัขนกาํลงัทหาร และอีกหา้คนั
ขนเสบียงเดินทางมาถึงพากอกี 
เกิดการปะทะกนัระหวา่งกองทพัพม่ากบั KNLA ในเลอมูพลอ

20 เมษายน
เกิดการปะทะกนัระหวา่งทหารกองทพัพม่ากบัทหาร KNLA 
ท่ีบอคถูา่ ใชก้ระสนุปืนครก 14 นัด ยิงจากคา่ยทหารพม่า
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ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

Displaced villagers at their forest hiding place. Photo: Brennan O’Connor

ผลกระทบตอ่ชาวบา้นในพืน้ท่ี
 พลเรือนมกัเปนผูไดรบัผลกระทบมากสุดระหวางการขดักนัดวยอาวุธ เชนเดียวกบัทีเ่กิดขึน้กบัพลเรือนระหวางปฏิบตักิารอยาง
ตอเน่ืองของกองทัพพมาในเขตลูทอ แมวาชาวบานกะเหร่ียงในพ้ืนทีจ่ะเคยประสบกับความรุนแรงคร้ังแลวคร้ังเลาอยางนอยนับแตทศวรรษ 
1970 แตสงครามในคร้ังนี้ยังสงผลกระทบดานจิตใจรุนแรงกวา เน่ืองจากเกิดข้ึนระหวางยังมีความตกลงหยุดยิงระดับประเทศ

 “ความตกลงหยุดยิงระดับประเทศชวยแกปญหาไดจริงหรือ?” ซอโอมู ชาวบานในพื้นท่ีและแกนนําชนพ้ืนเมืองจากเลอมูพลอ
ตั้งคําถาม “หรือเราตองเตรียมตัวรับมือกับสงครามกลางเมืองอีกคร้ัง?” 

 เปนเรื่องนาเศราท่ีซอโอมูถูกทหารกองทัพพมาสังหารใกลกับบานของเขาในเลอมูพลอเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 KPSN 
ไดเก็บขอมูลการปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนและผลกระทบจากสงครามตอชาวบานในพื้นที่ดังตอไปนี้

• การยิงปนใสชาวบานที่ไมมีอาวุธ และการยิงปนครกใสพื้นที่ของพลเรือน
• การบังคับโยกยายถิ่นฐานตอชาวบานกวา 2,400 คน
• การรบกวนตอการทําเกษตรของชาวบาน ซึ่งอาจทําใหเกิดการขาดความม่ันคงดานอาหาร
• การกอสรางถนนยุทธศาสตรทางทหารและการพลัดถ่ินอยางถาวรของชาวบานจากพ้ืนที่ของบรรพชนของตน

การยิงปืนใสพ่ลเรือน

 นบัแตวนัท่ี 27 กมุภาพนัธทหารกองทพัพมาไดยงิปนใสชาวบานอยางนอยหกคร้ังตางกรรมตางวาระกนั ทัง้ยังยิงระเบดิปนครก
ใสพื้นท่ีพลเรือนอยางนอยแปดครั้งดวยกัน 
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ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

ซอโอมู

Saw O Moo and his family at their home, Ler Mu Plaw. Photo: Hsar Doe Doh Moo (KPSN)

 ในวันที่ 5 เมษายน2561ทหารกองทัพพมาไดยิงสังหารซอโอมู ชาวบานและแกนนําชาวกะเหร่ียงพื้นเมือง
ใกลบานของเขาในเลอมูพลอ ชวงท่ีซอโอมูเสียชีวติ เขากําลังเดินทางจากบานไปประชุมกับชุมชน เพื่อประสานงาน
ใหมีการสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมไปยังชาวบานที่ตองพลัดถิ่นฐานคร้ังใหม
 พวกเราตางรําลึกถึงซอโอมูในฐานะที่ทุมเทชีวติอยางตอเนื่อง ใหกับการอนุรักษจารีตทางวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยง สงเสริมการบํารุงรักษาที่ดินตามจารีตประเพณี และเปนแกนนําชาวบานในการอนุรักษปา และเปน
ผูประสานงานปาชุมชนลูทอปอเด ในชวงที่เขาเสียชีวติ ซอโอมูเปนที่ปรึกษาใหกับคณะกรรมการปาชุมชนเคโชเตอ 
และเปนนักวิจัยสัตวปาพื้นเมือง เขายังเปนสมาชิกของคณะกรรมการอุทยานสันติภาพสาละวิน
 ซอโอมู อายุ 42 ป เขาเสียชีวติขณะท่ีมีภรรยาชื่อนอพอทาและมีบุตรธิดาที่ยังเล็กอยูเจ็ดคน ความตาย
ของเขาเปนสัญญาณเตือนที่นาเศราใหกับชาวบานในลูทอวา พวกเขายังไมมีความปลอดภัยระหวางอยูในที่ดินของ
บรรพชนของตน

“พวกเรากลวักองทพัพม่า ตอนนีพ้วกเขาเขา้มาในพืน้ท่ีเพ่ือสรา้งถนน เรา
ตอ้งหลบหนีไปในป่า สามีดิฉันและตวัดิฉันตอ้งแยกจากกนั เพราะเขาไดถ้กู
สงัหารไปแลว้ ทาํใหใ้จดิฉันแตกสลาย เพราะเราจะไม่มีโอกาสไดพ้บกนัอีก” 
นอพอทาภรรยาของซอโอะมู และคณุแม่วยั 32 ปีของลกูเจ็ดคนอธบิาย 
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ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

 การโจมตอียางไมเลอืกเปาหมายตอประชากรพลเรอืนของกองทพัพมา สอดคลองกบัแบบแผนการปฏิบตัมิชิอบทีเ่คยเกดิขึน้มา
ในอดีต ระหวางการโจมตทีางทหารหลายทศวรรษตอชาวกะเหร่ียงพ้ืนเมืองในพ้ืนทีท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของลูทอ ในขณะท่ีทหารกองทพั
พมาไดยึดพื้นท่ีและเสริมกําลังตามแนวถนนสายเกาที่เชื่อมระหวางเลอมูพลอและเคพู จะยิ่งทําใหการขาดความม่ันคงทางกายภาพและ
ดานอาหารของชาวบานในพ้ืนที่รุนแรงยิ่งขึ้น

การบงัคบัโยกยา้ยถิน่ฐาน 

 ชาวบานกวา 2,400 คนรวมทั้งผูสูงวัย ผูหญิงและเด็ก ไดหลบหนีจากถ่ินฐานบานเรือนของตนในเคพูเลอมูพลอและซอมูพลอ
ชุมชนเหลาน้ีพากันหลบซอนตัวอยูในปาเขา คาดวามีชาวบานประมาณ 500 คนเตรียมจะหลบหนีจากหมูบานของตน ระหวางท่ีกองทัพพมา
พยายามเสริมกําลังในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลูทอ (โปรดดู ภาคผนวก 1)

 คนในพื้นท่ีถูกบีบใหตองหลบหนีจากหมูบาน โดยแทบไมไดรับการแจงเตือนลวงหนา พวกเขาสามารถนําขาวของติดมือไปได
เพียงเล็กนอย ระหวางอยูในปาเขาท่ีเหน็บหนาวตอนกลางคืน ชาวบานท่ีพลัดถ่ินเหลาน้ีไมมีเส้ือผาและเคร่ืองนุงหมกันหนาวอยางเพียงพอ 
ทั้งยังเกิดฝนท่ีตกนอกฤดูกาลในพื้นที่ ทําใหเกิดความยากลําบากย่ิงขึ้นกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศซ่ึงไมมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม 
แมวาชาวบานผูพลัดถิ่นจะสามารถนําเสบียงอาหารติดตัวมาไดบาง แตไมนานก็หมด  

 อากาศท่ีหนาวเย็น ฝน การขาดทีอ่ยูอาศัยอยางเพียงพอ และการขาดอาหารบริโภค สงผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะเด็กและ
ผูสูงวัยซึ่งตองเจ็บปวย ทั้งปวยเปนหวัด มีไข และโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งยังขาดแคลนเวชภัณฑ ชาวบานที่พลัดถ่ินบางคนยังไดรับ
ผลกระทบดานจิตใจอยางมาก เพราะเปนประสบการณที่ตองพลัดถ่ินจากการขัดกันดวยอาวุธอีกคร้ังหน่ึง 

 โรงเรยีนหาแหงถูกบบีใหตองปดตวัลงเน่ืองจากการสูรบ ถากองทัพพมาไมถอนกําลงัออกไปกอนเปดภาคเรียนในเดือนมิถนุายน 
จะทําใหเด็กนักเรียนหลายรอยคนไมสามารถเขาเรียนไดในปนี้ 

การขาดความมัน่คงดา้นอาหาร

 การขาดความมั่นคงดานอาหารยังคงเปนปญหารุนแรงสุดที่เกิดขึ้นกับชุมชนพลัดถิ่นทางตอนเหนือของลูทอ เขตเทือกเขาสูง
ที่ผูพลัดถิ่นภายในประเทศมักใชเปนที่หลบภัย ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว จากการใหสัมภาษณกับนักวิจัยภาคสนามของ KPSN 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 นอพอทา ภรรยาของซอโอมู ชาวบานจากเลอมูพลอยํ้าวา นับแตเธอและครอบครัวกลับไปทําไรไถนา
ในทีด่นิของตนในเลอมูพลอเมือ่ป 2555 พวกเขามคีวามม่ันคงดานอาหารดขีึน้มาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสมยัเปนผูพลดัถ่ินภายในประเทศ
ที่อยูตามเทือกเขาสูง นอพอทาเปนหนึ่งในชาวบานที่ตอนน้ีถูกบีบใหตองหลบหนีเขาไปในปาเขาอีกคร้ังหนึ่ง

 จากการสัมภาษณของ KPSN กับชาวบานในพื้นที่การขยายถนนระหวางเคพูและเลอมูพลอของกองทัพพมา สงผลกระทบตอ
ท่ีนาในเขตชลประทานมากถึง 245-275 แปลง ผลผลิตตามฤดูกาลจากนาขาวเหลาน้ีชวยหลอเล้ียงประชาชนอยางนอย 2,000-3,000 คน 
ในแตละป ถากองทัพพมาไมถอนกําลังออกไปและไมยุติการสรางถนน ชาวบานจะไมสามารถไถนาและปลูกขาวในท่ีลุมกอนฝนจะมา
ในเดือนพฤษภาคมได และตองประสบกับปญหาการขาดความม่ันคงดานอาหารในระยะยาว

 เมษายนเปนชวงเวลาท่ีชาวบานมักเร่ิมการเตรียมพ้ืนทีส่งู (ตวงยา) เพือ่การเพาะปลูก แตในปจจบุนัชาวบานกวา 300 ครวัเรือน
ถกูบบีใหหลบหนีการเสรมิกําลงัของทหารกองทพัพมาในภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของหลูซอทาํใหพวกเขาไมสามารถเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลกู
บนพ้ืนที่สูงไดแลวเสร็จ และอาจไมสามารถเพาะปลูกพืชผลใด ๆ กอนฤดูมรสุมจะมาเยือนในปนี้ 

 ระหวางที่ชาวบานเผชิญกับความไมแนนอนในอนาคตมากข้ึน พวกเขายังคงเรียกรองหาสันติภาพตอไป ในวันที่ 19 มีนาคม 
ชาวบานกะเหร่ียงในพ้ืนท่ีขดัแยงไดจดัพิธสีวดภาวนาเพ่ือเรียกรองสันติภาพ การถอนกําลงัของทหารพมาออกจากพ้ืนท่ีของบรรพชน และ
การยุติการกอสรางถนน ในวันที่ 27 มีนาคม แกนนําชนพ้ืนเมืองของ 16 หมูบานที่ไดรับผลกระทบ ไดยื่นจดหมายขอใหทางสํานักงาน
มุขมนตรีแหงรัฐเขามาแทรกแซงชวยเหลือ 
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20 ถอ้ยแถลงของสาํนักงานผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุของกองทพัพม่า, เนปิดอว,์ 10 เมษายน, 2561
21 FBR 2556 www.freeburmarangers.org/2013/01/31/northern-mu-traw-district-karen-state-tense-peace-amidst-burma-army-road-and-camp

improvements/ 

ภยัคุกคามระยะยาวต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นในพืน้ท่ี และการอพยพกลบัของผูพ้ลดัถิ่น
ภายในประเทศ/ผูลี้ภ้ยั
 พลตรีเมียตจอกองบัญชาการตอนใตของกองทัพพมา อางวาถนนที่เชื่อมระหวางเหนือใตไดสรางขึ้น “เพื่อประโยชนทางการ
ปกครองเทาน้ัน ไมใชเพื่อประโยชนทางการทหาร” ในขณะที่แถลงการณจากสํานักงานผูบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพมาระบุวา 
เปนการสรางขึ้น “เพื่อประโยชนใชสอยของชาวบานในพื้นที่” และเพื่อ “การพัฒนาในพื้นที่”20

 แมจะเปนถอยแถลงจากหนวยงานระดับสูงสุดของกองทัพพมา ซึ่งอางวาการขยายถนนเสนนี้เปนไปเพ่ือสงเสริมความเปนอยู
ของคนในพ้ืนที่ แตกลับขัดแยงกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นในหลูซอ โครงขายถนนที่กองทัพพมาสรางข้ึนในหลูซอ มีประโยชนขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการสงกําลังบํารุงและการเสริมกําลังใหกับฐานทัพตาง ๆ การสนับสนุนการส่ือสารทางทหาร และการเปดฉากปฏิบัติการโจมตีอยาง
รวดเร็ว และการลาดตระเวน ถนนเหลานี้และการลาดตระเวน ประกอบกับการโจมตีอยางไมเลือกเปาหมายของกองทัพพมาตอพลเรือน
ในลทูอ ทาํใหชาวบานในพืน้ทีเ่สีย่งอนัตรายอยางมากหากเดนิเขาไปในถนนของกองทพัพมาเสนนี ้แทนทีจ่ะเปนการเชือ่มตอระหวางหมูบาน 
ถนนเหลานีท้าํหนาทีเ่ปนกําแพงขวางก้ันการเดนิทางของชาวบาน ทาํใหพวกเขาไมสามารถเขาไปในไรสวนเรือกนาของตน เปนอุปสรรคตอ
การสงความชวยเหลอืดานสขุภาพ และเปนอุปสรรคตอผูทาํงานดานมนษุยธรรมในการสงความชวยเหลอื รวมทัง้การเดนิทางไปโรงเรียน
ของเด็กๆ21 ดวยเหตุดังกลาว เราจึงมองไมเห็นวา ปฏิบัติการทางทหารเพื่อกอสรางถนนเหลานี้ จะมีสวนสนับสนุน “การพัฒนาในพื้นที่” 
ไดอยางไร 

 “เราไมตองการใหทหารพมาเขามาในพื้นที่เพื่อสรางถนนยุทธศาสตรทางทหาร” นอพเว หญิงสูงวัยจากเลอมูพลอบอกกับ
นักวิจัยภาคสนามของ KPSN “พวกเราเพียงตองการใหเขายอมใหเราใชชีวิตอยางสงบเทานั้น”

สรุป
 ขอคนพบของ KPSN ชี้วา ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพพมาและการกอสรางถนนในมูตรอ สงผลกระทบอยางรุนแรง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอชาวบานกะเหร่ียงในพ้ืนที่ กองทัพพมาไดยิงปนใสชาวบานและโจมตีดวยระเบิด คุกคามตอชีวิตชาวบาน 
ความม่ันคงปลอดภัยของบคุคล และความม่ันคงดานอาหาร ปฏบิตักิารเหลานีเ้สีย่งจะทาํใหชาวบานกะเหรีย่งตองพลดัถิน่ฐานอยางถาวร
จากที่ดินของบรรพชนของตน และยังขัดขวางความพยายามของชาวบานในพื้นที่ที่จะฟนฟูบูรณะหมูบาน ที่ดินทํากินและระบบการ
ปกปกรกัษาทีด่นิตามจารตีประเพณขีองตน การโจมตขีองกองทพัพมาและการสรางถนน คกุคามตอการดาํเนนิงานของชมุชนเพือ่คุมครอง
ปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังคงเหลืออยูในพื้นที่สวนนี้ของรัฐกะเหรี่ยง 

 สุดทายแลวปฏิบัติการของกองทัพพมาทําลายความม่ันใจของชาวบานในพื้นที่ที่มีตอกระบวนการสันติภาพ และยังขัดขวางการ
ดําเนินงานของคนในพ้ืนที่เพื่อใหเกิดสันติภาพอยางแทจริง รวมทั้งโครงการอุทยานสันติภาพสาละวิน ทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติแสดงขอกังวลเกีย่วกับการละเมิดสญัญาหยุดยิงของกองทพัพมา ในระหวางการประชมุสมัยที ่37 เมือ่เดือนมนีาคม 2561 
ในขณะท่ีกองทัพพมายังคงใชประโยชนจากความตกลงหยุดยิงระดับประเทศเปนเคร่ืองมือเพ่ือบดขย้ีชนพ้ืนเมืองและเจตจํานงทาง
การเมืองของพวกเขาท่ีเรียกรองความเทาเทียมและการกําหนดชะตากรรมของตนเองตอไป ซึ่งจะยิ่งทําใหโอกาสท่ีจะเกิดสันติภาพอยาง
แทจริงในพมาเลือนรางข้ึน 

 ตราบท่ีกองทัพพมายงัคงไมยอมปฏิบตัติามความตกลงหยุดยิง ยงัคงรุกล้าํเขาไปในพ้ืนทีข่องบรรพชน และยังคงขยายโครงสราง
พืน้ฐานทางทหารในรัฐกะเหร่ียงตอไป ยอมไมมหีลกัประกนัใด ๆ  ใหผูลีภ้ยัและผูพลดัถิน่ภายในประเทศชาวกะเหรีย่งหลายแสนคนจาก
ทุกแหงหนในรัฐกะเหร่ียงและจากบริเวณพรมแดนไทย-พมา สามารถเดินทางกลับถ่ินฐานของตนไดอยางปลอดภัย 
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Villagers demonstrate for peace, Ler Mu Plaw. Photo: Brennan O'Connor

ขอ้เสนอแนะ
 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยฉุกเฉินดานมนุษยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับชาวบานที่ตองพลัดถิ่นรอบใหม เพื่อสงเสริมสันติภาพอยางแทจริงและ
ถาวร เพื่อคุมครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในมูตรอ และเพ่ือประกันใหผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่นภายในประเทศชาวกะเหร่ียง
สามารถเดินทางกลับไปยังที่ดินของบรรพชนของตนไดอยางปลอดภัย KPSN มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. กองทัพพมาตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทหารที่กําหนดไวในความตกลงหยุดยิงระดับประเทศและใหถอนกําลังทหารทั้งหมด

ที่เขาสูพื้นที่ควบคุมของ KNU นับแตวันที่ 4 มีนาคม 2561
2. ผูนํา KNU กองทัพพมา และรัฐบาลพมาควรดําเนินการใหมีการสอบสวนจากฝายที่สามที่เปนอิสระ เพื่อคล่ีคลายความตึงเครียดและ

ความขัดแยงอยางตอเน่ืองในมูตรอ
3. กองทัพพมาตองยุติการดําเนินงานเพื่อกอสรางถนนใด ๆ ในพื้นที่ควบคุมของ KNU ซึ่งเปนการกระทําโดยไมไดรับความยินยอม

ลวงหนาจาก KNU
4. ในชวง interim - กอนที่กระบวนการสันติภาพจะมั่นคงและการเมืองที่แนนอน - การสรางถนนเพ่ือการพัฒนาชาวบานทองถิ่นและ 

KNU ตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกข้ันตอน
5. ผูนํา KNU และกองทัพพมาตองใหความสําคัญกับการถอนกําลังทหารจากคายทหารของกองทัพพมาที่ตั้งอยูบนที่ดินของ

ชาวกะเหร่ียงพ้ืนเมือง ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหชาวกะเหร่ียงผูพลัดถ่ินสามารถฟนฟูบูรณะหมูบาน ที่ทํากิน และระบบการปกปกรักษา
ที่ดินตามจารีตประเพณีของตน

6. รัฐบาลและองคกรเอกชนในทุกระดับตองเคารพและยอมรับโครงสรางทางการปกครอง และการบริหารของชุมชนกะเหร่ียงพื้นเมือง
และ KNU

7. หนวยงานระหวางประเทศ ควรสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหกับผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่นภายในประเทศชาวกะเหรี่ยงตอไป 
โดยเปนการสงผานองคกรชุมชนท่ีมีอยูในรัฐกะเหร่ียง 



18 การเดินทางกลับพร้อมฝันร้าย
ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

ภาคผนวก 2:
ขั้นตอนปฏิบัติของกองพลนอยที่ 5 ของ KNLA
พื้นที่ในเขตมูตรอที่จํากัดการเคล่ือนไหวของกองทัพพมา

 
ชือหมู่บ้านหรือเขตเมอืงทมีกีารก่อสร้างเส้นทางเดนิหรือถนน 

เขตจาํกดัการเคลอืนไหว
ของกองทพัพม่าในพนืที
สองข้างเส้นทางเดนิหรือ
ถนน (หน่วยวดัเป็นหลา) 

 
หมายเหตุ 

Kamamaung – Kor Pu 200  ถนน 
May Pray Khee – Kho Thu Hta 300 ถนน 
Baw Ga Li – Bu Hsa Khee  50 ถนน 
Ler Doh – Phwa Ghaw 50 ถนน 
Kor Pu – Kyauk Nyat 200 เสนทางเดิน 
Ko Thwee Hta – Mae Wae 200 เสนทางเดิน 
Phwa Ghaw – เชื่อมตอกับคายทหารเพิ่มเติม 50  เสนทางเดิน 
How Dor Ko – Kay Pu  50 เสนทางเดิน 
Thoo Moei Hta - Dagwin  แมน้ําสาละวิน 

ชาวบ้านทหีลบหนีไปแล้ว 

ชือหมู่บ้าน 
จํานวน
ครัวเรือน 

หย่อมบ้าน 
จํานวนประชากรทงัหมด 
ชาย หญงิ รวม 

1. Taw Koo Mu Der 35 เคพู 134 146 280 
2. T'May Kee  10 เคพู 48 37 85 
3. ThayThoo Kee 38 เคพู 152 164 316 
4. Boh Nar Der 21 เคพู 83 74 157 
5. Sho Per Koh 48 เคพู 168 169 337 
6. Htee Li Kha Kee 19 ซอมูพลอ 58 88 146 
7. Bee Koh Der 19 ซอมูพลอ 64 63 127 
8. Blaw Koh 13 ซอมูพลอ 40 55 95 
9. He Gho Loh Der 23 เลอมูพลอ 107 102 209 
10. Ler Mu Plaw 50 เลอมูพลอ 183 181 364 
11.  Htee Khae Kee  17 เลอมูพลอ 97 83 180 
12. Htee Hsee Kee 11 เคพู 63 58 121 

รวม 304  1197 1220 2417 

ชาวบ้านทเีตรียมหลบหนี 
ชือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน หย่อมบ้าน จํานวนประชากรทงัหมด 

 หญงิ ชาย รวม 
1. Htee Bway Kee   15  เคพู 63 51 114 
2. Theh Kee 29  ซอมูพลอ 70 81 151 
3. Theh Hsar Kee 18  ซอมูพลอ 72 79 151 
4. Hser Hti  10  เลอมูพลอ 31 36 67 

รวม 72  236 247 483 

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1:
ตัวเลขการบังคับโยกยายถิ่นฐาน
ผลจากปฏิบัติการของกองทัพพมา เปนเหตุใหชาวบานกวา 2,400 คน ทั้งที่เปนผูสูงวัย ผูหญิงและเด็ก ตองหลบหนีจากบานเรือนของ
ตน ไปพักอาศัยในวัดหรือในปา โดยมีชาวบานอีกกวา 400 คนที่เตรียมการหลบหนี 
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ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

The Burma Army plans to transform this villagers’ 
footpath into a military operations road. 

Photo: Brennan O'Connor"

Displaced villagers cook at their forest hiding place.
Photo: Soe Doe (KPSN)

Children forced to flee their homes.
Photo: Brennan O'Connor"

Girls care for younger siblings under a makeshift shelter.
Photo: Soe Doe (KPSN)

Woman and her daughter carry heavy bags of rice as they leave their village.
Photo: Soe Doe (KPSN)
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ความหวังของชาวกะเหร่ียงตอสันติภาพและเสถียรภาพ ภินทพังเพราะปฏิบัติการของกองทัพพมา

เกี่ยวกับ KPSN

Karen Peace Support Network (KPSN) เปนเครือขายใหญสุดของภาคประชาสังคมชาวกะเหรี่ยงในพมา/เมียนมา 
องคกรสมาชิกของ KPSN ดําเนินการเพื่อสนับสนุนความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศและผูลี้ภัย

ในชุมชนกะเหร่ียงท่ีไดรับผลกระทบจากสงครามมาหลายทศวรรษ KPSN ดําเนินงานเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนกะเหร่ียง
ในทองถ่ิน สรางจิตสํานึกเก่ียวกับกระบวนการสันติภาพ เก็บขอมูลปญหาสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการรณรงคกดดันใหเกิด
สันติภาพที่ยั่งยืนและเปนธรรมในพ้ืนที่ชาวกะเหร่ียงในพมา  

For more information, please contact:

kpsn14@gmail.com

“
เราตอ้งการเสรีภาพและสนัติภาพท่ีแทจ้ริง.

เราไม่เอาทหารพม่าสรา้งถนนบนแผ่นดินของบรรพบรุษุ. 
เราจะตดัสินชะตาชวิีตของเราเอง.

”

KPSN thanks the Burma Relief Centre (BRC) for fi nancially supporting the publication of this report.

Photo: Brennan O’Connor


