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25 พฤศจิกายน 2558 

ข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากมูลนิธิเพือสิทธมินุษยชนแห่งรัฐฉาน เนืองในวนัขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล 

ความรุนแรงทางเพศของทหารรัฐบาลพม่ายังเกดิขนึต่อไปในแม้มีการหยุดยิงในรัฐฉาน 

 มลูนิธิเพือสทิธิมนษุยชนแห่งรัฐฉาน (Shan Human Rights Foundation - SHRF) เก็บข้อมลูกรณีความรุนแรง

ทางเพศของทหารรัฐบาลพม่าแปดกรณี ซงึเกิดขนึในภาคใต้และตะวนัออกของรัฐฉานตงัแตเ่ดอืนเมษายน 2558 ในพนืที

ซึงเรียกว่า “พนืทหียดุยิง” เป็นข้อมูลทีชีให้เห็นแบบแผนการลอยนวลพ้นผิดทียงัเกดิขึนต่อไป เป็นภัยคกุคามสําคญัต่อ

ความปลอดภยัของผู้หญิงในพืนทีกลุม่ชาตพินัธุ์  

 อาชญากรรมครังลา่สดุเกิดขึนเมือวนัท ี  พฤศจิกายน 2558 ในหมูบ้่านใกล้เมืองเกซี ผู้หญิงอาย ุ  ปีถกูทหาร

ประมาณ  นายรุมโทรม ขณะทีสามีถกูจบัมดัมือไว้ใต้ถนุกระท่อม เหตกุารณ์ครังนีเกิดขนึระหวา่งปฏิบตัิการเชิงรุกของ

กองทัพพม่าตอ่กองทพัรัฐฉานและพรรคความก้าวหน้าเพอืรัฐฉาน (Shan State Progress Party/Shan State Army - 

SSPP/SSA) แม้ว่าได้ทําสญัญาความตกลงหยดุยิงกบัรัฐบาลพม่าก็ตาม แตต่งัแตเ่ดือนตลุาคมทีผ่านมา รัฐบาลพม่าสง่

ทหาร  กองพนัพร้อมอาวธุปืนครกและเครืองบินรบทําสงครามยึดพืนทีของกองทพัรัฐฉานและพรรคความก้าวหน้าเพอื

รัฐฉาน มีการปฏบิัตมิิชอบต่อพลเรือนและทําให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนต้องหลบหนีออกไป  

 เหตกุารณ์ความรุนแรงทางเพศเจด็ครังซึงเกิดขึนก่อนหน้านีตามข้อมูลของมลูนิธิเพือสทิธิมนษุยชนแห่งรัฐฉาน มี

ขึนระหว่างเดือนเมษายนถงึสงิหาคม 2558 ในพนืทีชนบทห่างไกลด้านใต้และตะวนัออกของรัฐฉาน ซึงกองทัพพม่ายงัคง

ตรึงกําลงัไว้แม้มีความตกลงหยดุยงิแบบทวิภาคีกบัสภาฟืนฟรัูฐฉานและกองทพัรัฐฉาน (Restoration Council of Shan 

State/Shan State Army-South - RCSS/SSA-South) ตงัแต่เดือนธนัวาคม    

 จากกรณีทีมีการบนัทึกข้อมลูชีให้เห็นว่าผู้กระทําผิดมันใจว่าตนเองไม่ต้องรับโทษ การละเมิดหลายครังเกดิขนึ

โดยลกัษณะเป็นการรุมโทรมของกลุม่ทหาร บางครังเกิดขึนต่อหน้าหรือในระยะทมีีผู้ อืนได้ยนิ และการขม่ขนืพร้อมกบัฆ่า

ครังหนึงเกิดขนึตดิกับฐานทพัซึงเป็นหน่วยงานของผู้กระทําความผดินนัเอง 



 มีเพยีงสองกรณีทีผู้ถกูกลา่วหาถกูกองทพัพม่าจบักมุ เนืองจากผู้นําในท้องถนิได้รวมตวักดดนั แต่ไมป่รากฏว่ามี

การลงโทษอย่างไร เนืองจากความไม่โปร่งใสของระบบยตุธิรรมของทหาร ในกรณีอนื ๆ กองทัพเพียงแตจ่่ายเงินเพือไม่ให้

เป็นคด ีหรือไม่กห็น่วยงานในพนืทีไม่กล้ารับแจ้งความกลา่วหาทหาร  

 มลูนิธิเพือสทิธิมนษุยชนแห่งรัฐฉานกงัวลอย่างยิงกบัแบบแผนการลอยนวลพ้นผิดทียงัเกดิขึน ซึงเลวร้ายลงเมือ

กองทัพพม่าปกปิดตาํแหน่งของเจ้าหน้าทีซึงทําการขม่ขนืและฆ่าครูชาวคะฉินสองคนทีบ้านกองคา ตอนเหนือของรัฐฉาน

เมือเดอืนมกราคมปีนี ในกรณีดงักลา่ว ทหารไม่เพียงขดัขวางการสอบสวนของตํารวจต่อเจ้าหน้าทขีองตน หากยงัมีการขูท่ ี

จะฟ้องคดกีบับุคคลทีกลา่วหาว่าทหารเป็นผู้กระทําความผิดครังน ี 

 เพือยตุคิวามรุนแรงทางเพศทีเกิดขึนจากทหารในพม่า จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาความรุนแรงทีรากเหง้าและเชงิ

โครงสร้างอย่างเร่งดว่น กลา่วคอืการแก้ปัญหาด้านนโยบายการเพมิกําลงัทหาร และการรุกรานในพนืทีกล ุม่ชาติพนัธุ์ของ

กองทัพพม่า และปัญหาทีกองทัพไม่อยู่ใต้การควบคมุของพลเรือนเนืองจากข้อบญัญตัทิางรัฐธรรมนญู  

ในเดอืนมิถนุายน  พม่าลงนามในปฏิญญาแสดงพนัธกิจเพอืยตุคิวามรุนแรงทางเพศในระหวา่งความ

ขดัแย้ง เป็นไปตามการสนับสนนุของสหราชอาณาจกัร ซึงควรนําไปสูก่ารร่วมมือกบันานาประเทศเพอืแก้ปัญหานีอยา่ง

จริงจงั อย่างไรก็ดี ในช่วงทีผ่านมาประชาคมระหว่างประเทศรวมทงัสหราชอาณาจกัรต่างพากนัเงียบเฉยกรณีทีรัฐบาล

พม่ายงัคงปฏิบัตกิารรุกคืบเข้าไปในรัฐของกลุม่ชาตพินัธ์ุ ซึงเป็นบริบททีทําให้เกดิความรุนแรงทางเพศอย่างตอ่เนือง 

มลูนิธิเพือสทิธิมนษุยชนแห่งรัฐฉานจงึกระตุ้นประชาคมระหว่างประเทศอยา่งจริงจงัให้ “ปฏิบตัิในสงิทีพดู” โดย

การคุ้มครองผู้หญิงและเดก็ผู้หญิงในพม่าจากความรุนแรงทางเพศในระหว่างความขดัแย้ง โดยต้องเริมจากการประณาม

อยา่งเปิดเผยตอ่รัฐบาลพม่าทีมีปฏิบตัิการโจมตีอย่างตอ่เนือง และให้ร่วมมือกบัรัฐบาลพม่าโดยต้องมีเงือนไขว่า พม่าต้อง

ยตุกิารเพมิกาํลงัทหารและปฏบิติัการเชงิรุกในพนืทีกลุม่ชาตพินัธุ์ทนัที  

สรุปข้อมูลกรณคีวามรุนแรงทางเพศของทหารรัฐบาลพม่าในภาคใต้และตะวันออกของรัฐฉาน (เมษายน- 

พฤศจิกายน 2558) 

กรณี

ท ี

วันท ี ประเภท

ของการ

ละเมิด 

อายุ

เดก็ผู้หญงิ

/ผู้หญิง 

ทีเกิด

เหตุ 

(เมือง) 

ผู้กระทํา

ความผิด 

รายละเอียดการ

ละเมิด 

การเยียวยา 

1 17 

เม.ย. 

2558 

พยายาม

ข่มขนื

กระทํา

ชําเรา  

14   เมือง

หลอย

แหลม  

ส.ต.มินเต็ง  

กองพนั

เคลอืนทีเร็ว 

513 

คนร้ายพยายาม

ข่มขนืกระทํา

ชําเราเดก็ผู้หญิง

ระหว่างอยู่ในบ้าน 

แตพ่่อแม่และ

เพือนบ้านได้ยิน

เสยีงร้องจึงเข้ามา

ห้าม  

ในวนัท ี  เมษายน 

ครอบครัวเด็กพยายามแจ้ง

ความ แตท่างการเมือง

หลอยแหลมปฏเิสธจะรับ

แจ้งความ  

2  

พ.ค. 

รุมโทรม   22 เมืองเป็ง  ทหารจากกอง

พนัเคลอืนที

เกิดขึนระหว่าง

การลาดตระเวน

ไม่ม ีเพราะชาวบ้านไม่กล้า

แจ้งความ 



2558 เร็ว 333 ผ่านหมู่บ้าน 

3  

มิ.ย. 

2558 

ข่มขนื 

ฆ่า และ

ปล้น

ทรัพย ์

 28 

 

 หวัโปง  ทหารจากกอง

พนัเคลอืนที

เร็ว 249 

เหตเุกดิห่างจาก

ฐานทพัพม่าเพยีง 

60 เมตรขณะที

ผู้เสยีหายเดินทาง

กลบัจากการใส่

บาตรพระทีวดั 

หลกัฐานในทีเกดิ

เหตชุีให้เหน็วา่มี

ผู้กระทําความผดิ

มากกว่าหนึงคน 

ตอนแรกผู้บัญชาการใน

พนืทปีฏิเสธว่าทหารของ

เขาไม่เกยีวข้อง แต่

หลงัจากถกูกดดนัจากผู้นํา

ในท้องถิน ทหารระดบัสงู

รายหนึงได้จบักมุทหารคน

หนึงสาํหรับความผดิน ีมี

การซ้อมทหารคนดงักลา่ว

แต่ไม่ชดัเจนว่ามีการตดัสนิ

ลงโทษอย่างไร สามีของ

ผู้ เสยีหายได้รับอาหารและ

เงิน .  ล้านจ๊าตเป็นค่าทํา

ขวญัจากผู้บญัชาการภาค

ตะวนัออกรัฐฉานของ

กองทัพพม่า  

4  

มิ.ย. 

2558 

พยายาม

ข่มขนื

กระทํา

ชําเรา  

20 

 

เมือง

ลายค่า  

ร้อยโทเสง่มนิ 

กองพนั

เคลอืนทีเร็ว 

512  

คนร้ายบุกเข้ามา

ในบ้านของผู้หญิง 

เอาปืนเลง็ทีตวั

เธอตอ่หน้าพอ่แม่ 

และสงัให้ผู้หญิง

ไปมีเพศสมัพนัธ์

ด้วย แม่เป็นลม

ล้มไปชว่งททีหาร

จากไป แต่

กลบัมาใหม่ และ

ได้ยงิปืนอยูน่อก

บ้าน แม่ต้องเข้า

รับการรักษา

อาการตกใจใน

โรงพยาบาล 

คนร้ายจ่ายค่าทําขวญั 

,  จ๊าตให้กบั

ครอบครัวเพอืไม่ให้แจ้ง

ความ และโกรธมากเมือ

ครอบครัวนนัไม่ยอมรับเงิน 

ทีผ่านมาครอบครัวนนัยงั

ไม่กล้าแจ้งความ 

5  

ส.ค. 

2558 

พยายาม

ข่มขนื

กระทํา

ชําเรา

15  โขหลาํ 

เมืองนํา

จ๋าง  

ทหารสนีาย

จากกองพนั

เคลอืนทีเร็ว 

149  

ทหารลาดตระเวน

อยูร่ะหว่างตงัค่าย

ทบ้ีานของ

เด็กผู้หญิง พวก

ครอบครัวเด็กไม่กล้าแจ้ง

ความ 



เด็กหญิง   เขาพยายาม

ข่มขนืเธอขณะที

ทํากบัข้าวในตอน

เช้ามืด แตพ่่อแม่

และเพือนบ้านได้

ยินเสยีงร้องเลย

เข้ามาห้าม 

6  

ส.ค. 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

ข่มขนื

กระทํา

ชําเรา 

32 ท่า

ขีเหลก็  

พลทหารจาก

ศนูย์

ปฏิบตัิการ

ทางทหาร 18 

คนร้ายมาจาก

หน่วยทหารใน

พนืทีและได้ข่มขนื

ผู้หญิงระหว่างอยู่

ในสวน 

ผู้ใหญ่บ้านให้ความ

ช่วยเหลอืผู้หญิงและสามี 

นําตวัไปแจ้งความกบั

ทหารในพนืที หลงัจากที

ผู้ เสยีหายชีตวัผู้ กระทําผิด 

ผู้บญัชาการทหารได้ตบ

หน้าและเตะเขา มีการสงั

ย้ายเขาไปทีหน่วยทหารใน

เมืองพยาก แตไ่ม่ชดัเจนว่า

มีการลงโทษอยา่งไร ผู้

บญัชาการภาคสามเหลยีม

ทองคํากองทพัพม่าในรัฐ

ฉาน ได้มอบเงิน ,  

บาทเป็นคา่ทําขวญัให้กบั

ผู้หญิง 

7  3 

พ.ย. 

2558 

รุมโทรม  32 เมืองปัน  สบิตรี มนิโซ 

และพล

ทหารเนวิน 

จากกองพนั

ลาดตระเวณที 

996  

ทหารสองนายนี

รุมข่มขนืผู้หญิงที

ในบ้านเพียง

ลาํพงั พอสามี

กลบับ้านและ

พยายาม

ช่วยเหลอื ทหาร

ทงัสองใช้ไม้หน้า

สามทบุตสีามีเธอ 

และหขูวาฉกีขาด  

ผู้บญัชาการฐานได้เรียกให้

ผู้ ใหญ่และคนแกเ่ฒา่ใน

หมู่บ้านมาทีฐาน ให้เงิน 5 

แสนจ๊าด (380$) หมู 2 ตวั

ให้ครอบครัวหญิงทีถกู

ข่มขนื นายทหารชนัผู้ ใหญ่

บอกวา่จะเอาตวัทหารสอง

คนไปกมุขงั แต่ไมมี่ใคร

ทราบวา่ทังสองได้รับโทษ

แต่อยา่งใด  

8   

พ.ย. 

2558 

รุมโทรม 32 เมืองเกซี  ทหาร

ประมาณ 10 

นายจาก

ผู้เสยีหายและ

สามีถกูทหารจบัที

ในสวน ถกูมดัมือ

เป็นเหตทีุเกิดขึนระหวา่ง

ปฏิบัติการเชิงรุกของทหาร 

ทําให้ยากจะเรียกร้อง



กองทัพพม่า ไว้ สว่นผู้หญิงถกู

รุมโทรม 

ความเป็นธรรม 

*หมายเหต:ุ สาํหรับข้อมลูเพมิเตมิเกียวกับกรณีการข่มขืนและฆ่าทีหวัโปง กรุณาดรูายงานของมูลนิธิเพอืสทิธิมนษุยชน

แห่งรัฐฉาน: http://shanhumanrights.org/index.php/news-updates/221-villagers-remain-fearful-after-burma-

army-rape-murder-in-ho-pong-despite-punishment-of-alleged-culprit 

รายละเอียดการข่มขืนกระทําชําเราโดยทหารรัฐบาลพม่าทท่ีาขีเหล็ก ภาคตะวนัออกของรัฐฉาน เมอืวนัที  

สิงหาคม 2558 

เหตเุกดิขนึด้านนอกบ้านสามป ูประมาณ  กิโลเมตรทางด้านตะวนัออกของท่าขีเหลก็ ใกล้กบัแม่นําโขง 

ประมาณห้าโมงเย็นของวนัที  สงิหาคม “นางวนั” (ไม่ใช่ชือจริง) อาย ุ  ปี เกษตรกรจากบ้านสามบู่กําลงัทําสวนอยูค่น

เดียว สามีได้กลบับ้านไปเอาเครืองตดัหญ้า ระหวา่งนนัพลทหารวนิเนของกองทพัพม่าซึงมีฐานปฏิบตัิการใกล้บ้านสามปู

กําลงัเก็บไม้ฟืนอยูแ่ถวนนั และเห็นนางวนัอยู่เพียงลาํพงั เขาใช้มีดขูแ่ละข่มขืนเธอ 

หลงัจากนันนางวนัวิงร้องไห้กลบัไปทีหมู่บ้าน และพบกบัสามีซึงขมีอเตอร์ไซค์เพือรับเธอกลบัไป เมือเธอแจ้งเขา

ว่าถกูข่มขืน พวกเขาพากนัไปหาผู้ใหญ่บ้านและแจ้งให้ทราบถึงเหตทุีเกิดขนึ ผู้ ใหญ่บ้านโทรศพัท์แจ้งผู้บญัชาการฐาน

ปฏิบตัิการของทหารทบ้ีานสามบู ่และได้รับแจ้งว่าให้นําตวันางวนัมาชีตวัผู้ทําการขม่ขนืทีฐานปฏิบตัิการ 

นางวนัพร้อมกบัสามีไปทีฐานปฏบิัตกิาร และสามารถชีตวัพลทหารวินเนซงึเป็นผู้ ข่มขืนได้ ผู้บญัชาการตบหน้า

และเตะเขาต่อหน้าเธอ แจ้งให้ทราบว่าจะมีการลงโทษ เช้าวนัต่อมาพลทหารวนิเนถกูสง่ตวักลบัไปทีศนูย์ปฏบิัตกิารทาง

ทหาร 18 เมืองพยาก 

นางวนัและสามีไม่พอใจกบัการลงโทษทีเกิดขึน ในวนัที  สงิหาคม พวกเขาไปทีท่าขีเหลก็เพอืปรึกษากบั

สมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรค ทางสมาชิกพรรครัฐบาลคอื Union Solidarity and Development Party ได้มอบเงนิ

ช่วยเหลอืพวกเขาจาํนวน ,  บาท แต่ไม่ได้ช่วยเหลอืให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างอืน 

ในช่วงสปัดาห์ทีสองของเดอืนกนัยายน พลตรี อ่อง ซอ เอ ผู้บญัชาการภาคสามเหลยีมทองคําได้เดินทางมาที

บ้านสามปู ด้วยตนเองพร้อมทหาร  นายในรถสามคนั เขาได้เรียกตวัผู้ใหญ่บ้านและนางวนัมาพบพร้อมกบัชาวบ้าน

ประมาณ  ราย เขาถามนางวนัและชาวบ้านคนอนื ๆ ว่าต้องการอะไร แตช่าวบ้านกลวัทหารซึงมีฐานปฏิบติัการอยูใ่น

หมู่บ้านจึงไม่กล้าให้ข้อมูลเกยีวกบักรณีข่มขืนทีเกิดขึน พลตรี อ่อง ซอ เอ จึงมอบเงนิจาํนวน ,  บาทให้กบันางวนั 

นบัแต่เหตขุ่มขืนครังนนั ผู้หญิงทีบ้านสามปกูลวัจนไม่กล้าไปทํานาตามลาํพงั พวกเธอกลวัว่าจะถกูทหารขม่ขนื 

และอาจจะถกูฆ่าเพือปิดปาก  

ทีบ้านสามปูมีทหารพม่าประจําอยู่ประมาณ 40 นาย ขนึตรงกบัศนูยป์ฏบิัตกิารทางทหาร 18 (MOC 18) ทีเมือง

พยาก และปฏิบตัหิน้าทีแถวนนัมาประมาณเก้าปี ทีตงัของฐานปฏิบตัิการอยูติ่ดกบัวดัในหมู่บ้าน ซึงทําให้ชาวบ้านไม่

พอใจ เพราะไม่ต้องการให้มทีหารอยู่ใกล้กบัศาสนสถาน ทหารมกับงัคบัให้ชาวบ้านในพืนทีซือนํามนัจากพวกเขาเพอืไป
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