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Email: shanhumanrights@gmail.com
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25 พฤศจิกายน 2558
ข้ อมูลสถานการณ์ ล่าสุดจากมูลนิธิเพือสิทธิมนุษ ยชนแห่ งรัฐฉาน เนืองในวันขจัดความรุนแรงต่ อสตรีสากล
ความรุนแรงทางเพศของทหารรัฐบาลพม่ ายังเกิดขึนต่อไปในแม้ มีการหยุดยิงในรัฐฉาน
มูลนิธิเ พือสิทธิมนุษ ยชนแห่งรัฐฉาน (Shan Human Rights Foundation - SHRF) เก็บข้ อมูลกรณีความรุนแรง
ทางเพศของทหารรัฐบาลพม่าแปดกรณี ซึงเกิดขึนในภาคใต้ และตะวันออกของรัฐฉานตังแต่เดือนเมษายน 2558 ในพืนที
ซึงเรี ยกว่า “พืนทีหยุดยิง” เป็ นข้ อมูลทีชีให้ เห็นแบบแผนการลอยนวลพ้ นผิดทียังเกิดขึนต่อไป เป็ นภัยคุกคามสําคัญต่อ
ความปลอดภัยของผู้หญิงในพืนทีกลุม่ ชาติพนั ธุ์
อาชญากรรมครังล่าสุดเกิดขึนเมือวันที พฤศจิกายน 2558 ในหมูบ่ ้ านใกล้เมืองเกซี ผู้ห ญิงอายุ ปี ถกู ทหาร
ประมาณ นายรุ มโทรม ขณะทีสามีถกู จับมัดมือไว้ ใต้ ถนุ กระท่อม เหตุการณ์ครังนีเกิดขึนระหว่างปฏิบตั ิการเชิงรุ กของ
กองทัพพม่าต่อกองทัพรัฐฉานและพรรคความก้ าวหน้ าเพือรัฐฉาน (Shan State Progress Party/Shan State Army SSPP/SSA) แม้ ว่าได้ทําสัญญาความตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าก็ตาม แต่ตงแต่
ั เดือนตุลาคมทีผ่านมา รัฐบาลพม่าส่ง
ทหาร กองพันพร้ อมอาวุธปื นครกและเครื องบินรบทําสงครามยึดพืนทีของกองทัพรัฐฉานและพรรคความก้ าวหน้ าเพือ
รัฐฉาน มีการปฏิบัตมิ ิชอบต่อพลเรื อนและทําให้ ชาวบ้ านกว่า 10,000 คนต้ องหลบหนีออกไป
เหตุการณ์ความรุ นแรงทางเพศเจ็ดครังซึงเกิดขึนก่อนหน้ านีตามข้ อมูลของมูลนิธิเพือสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน มี
ขึนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2558 ในพืนทีชนบทห่างไกลด้ านใต้ และตะวันออกของรัฐฉาน ซึงกองทัพพม่ายังคง
ตรึงกําลังไว้ แม้ มีความตกลงหยุดยิงแบบทวิภาคีกบั สภาฟื นฟูรัฐฉานและกองทัพรัฐฉาน (Restoration Council of Shan
State/Shan State Army-South - RCSS/SSA-South) ตังแต่เดือนธันวาคม
จากกรณีทีมีการบันทึกข้อมูลชีให้ เห็นว่าผู้กระทําผิดมันใจว่าตนเองไม่ต้องรับ โทษ การละเมิดหลายครังเกิดขึน
โดยลักษณะเป็ นการรุ มโทรมของกลุม่ ทหาร บางครังเกิดขึนต่อหน้ าหรือในระยะทีมีผ้ อู ืนได้ ยนิ และการข่มขืน พร้ อมกับฆ่า
ครังหนึงเกิดขึนติดกับฐานทัพซึงเป็ นหน่วยงานของผู้กระทําความผิดนันเอง

มีเพียงสองกรณีทีผู้ถกู กล่าวหาถูกกองทัพพม่าจับ กุม เนืองจากผู้นําในท้ องถินได้รวมตัวกดดัน แต่ไม่ป รากฏว่ามี
การลงโทษอย่างไร เนืองจากความไม่โปร่ งใสของระบบยุตธิ รรมของทหาร ในกรณีอนื ๆ กองทัพเพียงแต่จ่ายเงินเพือไม่ให้
เป็ นคดี หรื อไม่กห็ น่วยงานในพืนทีไม่กล้ ารับแจ้ งความกล่าวหาทหาร
มูลนิธิเ พือสิทธิมนุษ ยชนแห่งรัฐฉานกังวลอย่างยิงกับแบบแผนการลอยนวลพ้ นผิดทียังเกิดขึน ซึงเลวร้ ายลงเมือ
กองทัพพม่าปกปิ ดตําแหน่งของเจ้ าหน้ าทีซึงทําการข่มขืนและฆ่าครูชาวคะฉินสองคนทีบ้ านกองคา ตอนเหนือของรัฐฉาน
เมือเดือนมกราคมปี นี ในกรณีดงั กล่าว ทหารไม่เพียงขัดขวางการสอบสวนของตํารวจต่อเจ้ าหน้ าทีของตน หากยังมีการขูท่ ี
จะฟ้องคดีกบั บุคคลทีกล่าวหาว่าทหารเป็ นผู้กระทําความผิดครังนี
เพือยุตคิ วามรุ นแรงทางเพศทีเกิดขึนจากทหารในพม่า จําเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงทีรากเหง้ าและเชิง
โครงสร้ างอย่างเร่ งด่วน กล่าวคือการแก้ ปัญหาด้ านนโยบายการเพิมกําลังทหาร และการรุ กรานในพืนทีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ของ
กองทัพพม่า และปัญหาทีกองทัพไม่อยู่ใต้ การควบคุมของพลเรื อนเนืองจากข้ อบัญญัตทิ างรัฐธรรมนูญ
ในเดือนมิถนุ ายน
พม่าลงนามในปฏิญญาแสดงพันธกิจเพือยุตคิ วามรุ นแรงทางเพศในระหว่างความ
ขัดแย้ ง เป็ นไปตามการสนับสนุนของสหราชอาณาจักร ซึงควรนําไปสูก่ ารร่ วมมือกับนานาประเทศเพือแก้ ปัญหานีอย่าง
จริ งจัง อย่างไรก็ดี ในช่วงทีผ่านมาประชาคมระหว่างประเทศรวมทังสหราชอาณาจักรต่า งพากันเงียบเฉยกรณีทีรัฐบาล
พม่ายังคงปฏิบัตกิ ารรุ กคืบเข้ าไปในรัฐของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึงเป็ นบริบททีทําให้ เกิดความรุ นแรงทางเพศอย่างต่อเนือง
มูลนิธิเ พือสิทธิมนุษ ยชนแห่งรัฐฉานจึงกระตุ้นประชาคมระหว่างประเทศอย่างจริ งจังให้ “ปฏิบตั ิในสิงทีพูด” โดย
การคุ้มครองผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในพม่าจากความรุ นแรงทางเพศในระหว่างความขัดแย้ ง โดยต้ องเริ มจากการประณาม
อย่างเปิ ดเผยต่อรั ฐบาลพม่าทีมีปฏิบตั ิการโจมตีอย่างต่อเนือง และให้ ร่วมมือกับ รัฐบาลพม่าโดยต้ องมีเงือนไขว่า พม่าต้ อง
ยุตกิ ารเพิมกําลังทหารและปฏิบ ตั ิการเชิงรุ กในพืนทีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทนั ที
สรุ ปข้ อมูลกรณีความรุนแรงทางเพศของทหารรัฐบาลพม่ าในภาคใต้ และตะวันออกของรัฐฉาน (เมษายนพฤศจิกายน 2558)
กรณี วันที ประเภท
อายุ
ทีเกิด
ที
ของการ เด็กผู้หญิง เหตุ
ละเมิด
/ผู้หญิง
(เมือง)
1
17
พยายาม 14
เมือง
เม.ย. ข่มขืน
หลอย
2558 กระทํา
แหลม
ชําเรา

2

รุ มโทรม
พ.ค.

22

ผู้กระทํา
ความผิด
ส.ต.มินเต็ง
กองพัน
เคลือนทีเร็ ว
513

รายละเอียดการ การเยียวยา
ละเมิด

คนร้ ายพยายาม
ข่มขืนกระทํา
ชําเราเด็กผู้หญิง
ระหว่างอยู่ในบ้ าน
แต่พ่อแม่และ
เพือนบ้ านได้ ยิน
เสียงร้ องจึงเข้ ามา
ห้ าม
เมืองเป็ ง ทหารจากกอง เกิดขึนระหว่าง
พันเคลือนที การลาดตระเวน

ในวันที เมษายน
ครอบครัวเด็กพยายามแจ้ ง
ความ แต่ทางการเมือง
หลอยแหลมปฏิเสธจะรับ
แจ้ งความ

ไม่มี เพราะชาวบ้ านไม่กล้า
แจ้ งความ

2558

เร็ ว 333
ทหารจากกอง
พันเคลือนที
เร็ ว 249

3

ข่มขืน
มิ.ย. ฆ่า และ
2558 ปล้ น
ทรัพย์

28

หัวโปง

4

พยายาม 20
มิ.ย. ข่มขืน
2558 กระทํา
ชําเรา

เมือง
ลายค่า

ร้ อยโทเส่งมิน
กองพัน
เคลือนทีเร็ ว
512

5

พยายาม 15
ส.ค. ข่มขืน
2558 กระทํา
ชําเรา

โขหลํา
เมืองนํา
จ๋าง

ทหารสีนาย
จากกองพัน
เคลือนทีเร็ ว
149

ผ่านหมู่บ้าน
เหตุเกิดห่างจาก
ฐานทัพพม่าเพียง
60 เมตรขณะที
ผู้เสียหายเดินทาง
กลับจากการใส่
บาตรพระทีวัด
หลักฐานในทีเกิด
เหตุชีให้ เห็นว่ามี
ผู้กระทําความผิด
มากกว่าหนึงคน

ตอนแรกผู้บัญชาการใน
พืนทีปฏิเสธว่าทหารของ
เขาไม่เกียวข้ อง แต่
หลังจากถูกกดดัน จากผู้นํา
ในท้ องถิน ทหารระดับ สูง
รายหนึงได้ จบั กุมทหารคน
หนึงสําหรับความผิดนี มี
การซ้ อมทหารคนดังกล่าว
แต่ไม่ชดั เจนว่ามีการตัดสิน
ลงโทษอย่างไร สามีของ
ผู้เสียหายได้ รับอาหารและ
เงิน . ล้ านจ๊ าตเป็ นค่าทํา
ขวัญจากผู้บญ
ั ชาการภาค
ตะวันออกรัฐฉานของ
กองทัพพม่า
คนร้ ายบุกเข้ ามา คนร้ ายจ่ายค่าทําขวัญ
ในบ้ านของผู้หญิง
, จ๊ าตให้ กบั
เอาปื นเล็งทีตัว
ครอบครัวเพือไม่ให้ แจ้ ง
เธอต่อหน้ าพ่อแม่ ความ และโกรธมากเมือ
และสังให้ ผ้ หู ญิง ครอบครัวนันไม่ยอมรับเงิน
ไปมีเพศสัมพันธ์ ทีผ่านมาครอบครัวนันยัง
ด้ วย แม่เป็ นลม
ไม่กล้ าแจ้ งความ
ล้มไปช่วงทีทหาร
จากไป แต่
กลับมาใหม่ และ
ได้ ยงิ ปื นอยูน่ อก
บ้ าน แม่ต้องเข้ า
รับการรักษา
อาการตกใจใน
โรงพยาบาล
ทหารลาดตระเวน ครอบครัวเด็กไม่กล้ าแจ้ ง
อยูร่ ะหว่างตังค่าย ความ
ทีบ้ านของ
เด็กผู้หญิง พวก

เด็กหญิง

6

ข่มขืน
ส.ค. กระทํา
2558 ชําเรา

32

7

3
รุ มโทรม
พ.ย.
2558

32

8

รุ มโทรม

32

พ.ย.
2558

ท่า
ขีเหล็ก

พลทหารจาก
ศูนย์
ปฏิบตั ิการ
ทางทหาร 18

เขาพยายาม
ข่มขืนเธอขณะที
ทํากับข้ าวในตอน
เช้ ามืด แต่พ่อแม่
และเพือนบ้ านได้
ยินเสียงร้ องเลย
เข้ ามาห้ าม
คนร้ ายมาจาก
หน่วยทหารใน
พืนทีและได้ ข่มขืน
ผู้หญิงระหว่างอยู่
ในสวน

ผู้ใหญ่บ้ านให้ ความ
ช่วยเหลือผู้หญิงและสามี
นําตัวไปแจ้ งความกับ
ทหารในพืนที หลังจากที
ผู้เสียหายชีตัวผู้กระทําผิด
ผู้บญ
ั ชาการทหารได้ ตบ
หน้ าและเตะเขา มีการสัง
ย้ ายเขาไปทีหน่วยทหารใน
เมืองพยาก แต่ไม่ชดั เจนว่า
มีการลงโทษอย่างไร ผู้
บัญชาการภาคสามเหลียม
ทองคํากองทัพพม่าในรัฐ
ฉาน ได้ มอบเงิน ,
บาทเป็ นค่าทําขวัญให้ กบั
ผู้หญิง
เมืองปั น สิบตรี มินโซ ทหารสองนายนี ผู้บญ
ั ชาการฐานได้ เรี ยกให้
และพล
รุ มข่มขืนผู้หญิงที ผู้ใหญ่และคนแก่เฒ่าใน
ทหารเนวิน
ในบ้ านเพียง
หมู่บ้ านมาทีฐาน ให้ เงิน 5
จากกองพัน
ลําพัง พอสามี
แสนจ๊ าด (380$) หมู 2 ตัว
ลาดตระเวณที กลับบ้ านและ
ให้ ครอบครัวหญิงทีถูก
996
พยายาม
ข่มขืน นายทหารชันผู้ใหญ่
ช่วยเหลือ ทหาร บอกว่าจะเอาตัวทหารสอง
ทังสองใช้ ไม้ หน้ า คนไปกุมขัง แต่ไม่มีใคร
สามทุบ ตีสามีเธอ ทราบว่าทังสองได้ รับโทษ
และหูขวาฉีกขาด แต่อย่างใด
เมืองเกซี ทหาร
ผู้เสียหายและ
เป็ นเหตุทีเกิดขึนระหว่าง
ประมาณ 10 สามีถกู ทหารจับที ปฏิบ ัติการเชิงรุกของทหาร
นายจาก
ในสวน ถูกมัดมือ ทําให้ ยากจะเรี ยกร้ อง

กองทัพพม่า

ไว้ ส่วนผู้หญิงถูก ความเป็ นธรรม
รุ มโทรม
*หมายเหตุ: สําหรับข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกรณีการข่มขืนและฆ่าทีหัวโปง กรุ ณาดูรายงานของมูลนิธิเพือสิทธิมนุษยชน
แห่งรัฐฉาน: http://shanhumanrights.org/index.php/news-updates/221-villagers-remain-fearful-after-burmaarmy-rape-murder-in-ho-pong-despite-punishment-of-alleged-culprit
รายละเอียดการข่ มขืนกระทําชําเราโดยทหารรัฐบาลพม่ าทีท่ าขีเหล็ก ภาคตะวันออกของรัฐฉาน เมือวันที
สิงหาคม 2558
เหตุเกิดขึนด้ านนอกบ้ านสามปู ประมาณ กิโลเมตรทางด้ านตะวันออกของท่าขีเหล็ก ใกล้ กบั แม่นําโขง
ประมาณห้ าโมงเย็นของวันที สิงหาคม “นางวัน” (ไม่ใช่ชือจริ ง) อายุ ปี เกษตรกรจากบ้ านสามบู่กําลังทําสวนอยูค่ น
เดียว สามีได้ กลับ บ้ านไปเอาเครืองตัดหญ้ า ระหว่างนันพลทหารวินเนของกองทัพพม่าซึงมีฐานปฏิบตั ิการใกล้ บ้ านสามปู
กําลังเก็บไม้ ฟืนอยูแ่ ถวนัน และเห็นนางวันอยู่เพียงลําพัง เขาใช้ มีดขูแ่ ละข่มขืนเธอ
หลังจากนันนางวันวิงร้ องไห้ กลับ ไปทีหมู่บ้าน และพบกับ สามีซึงขีมอเตอร์ ไซค์เพือรับเธอกลับ ไป เมือเธอแจ้ งเขา
ว่าถูกข่มขืน พวกเขาพากันไปหาผู้ใหญ่บ้านและแจ้ งให้ ทราบถึงเหตุทีเกิดขึน ผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์ แจ้ งผู้บญ
ั ชาการฐาน
ปฏิบตั ิการของทหารทีบ้ านสามบู่ และได้ รับแจ้ งว่าให้ นําตัวนางวันมาชีตัวผู้ทําการข่มขืนทีฐานปฏิบตั ิการ
นางวันพร้ อมกับสามีไปทีฐานปฏิบัตกิ าร และสามารถชีตัวพลทหารวินเนซึงเป็ นผู้ข่มขืนได้ ผู้บญ
ั ชาการตบหน้ า
และเตะเขาต่อหน้ าเธอ แจ้ งให้ ทราบว่าจะมีการลงโทษ เช้ าวันต่อมาพลทหารวินเนถูกส่งตัวกลับ ไปทีศูนย์ปฏิบัตกิ ารทาง
ทหาร 18 เมืองพยาก
นางวันและสามีไม่พอใจกับ การลงโทษทีเกิดขึน ในวันที สิงหาคม พวกเขาไปทีท่าขีเหล็กเพือปรึ กษากับ
สมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรค ทางสมาชิกพรรครัฐบาลคือ Union Solidarity and Development Party ได้ มอบเงิน
ช่วยเหลือพวกเขาจํานวน , บาท แต่ไม่ได้ ช่วยเหลือให้ ได้ รับ ความเป็ นธรรมอย่างอืน
ในช่วงสัปดาห์ทีสองของเดือนกันยายน พลตรี อ่อง ซอ เอ ผู้บ ญ
ั ชาการภาคสามเหลียมทองคําได้ เดินทางมาที
บ้ านสามปู ด้ วยตนเองพร้ อมทหาร นายในรถสามคัน เขาได้ เรี ยกตัวผู้ใหญ่บ้านและนางวันมาพบพร้ อมกับ ชาวบ้ าน
ประมาณ ราย เขาถามนางวันและชาวบ้ านคนอืน ๆ ว่าต้ องการอะไร แต่ชาวบ้ านกลัวทหารซึงมีฐานปฏิบ ตั ิการอยูใ่ น
หมู่บ้านจึงไม่กล้ าให้ ข้อมูลเกียวกับกรณีข่มขืนทีเกิดขึน พลตรี อ่อง ซอ เอ จึงมอบเงินจํานวน , บาทให้ กบั นางวัน
นับแต่เหตุข่มขืนครังนัน ผู้หญิงทีบ้ านสามปูกลัวจนไม่กล้าไปทํานาตามลําพัง พวกเธอกลัวว่าจะถูกทหารข่มขืน
และอาจจะถูกฆ่าเพือปิ ดปาก
ทีบ้ านสามปูมีทหารพม่าประจําอยู่ประมาณ 40 นาย ขึนตรงกับศูนย์ป ฏิบัตกิ ารทางทหาร 18 (MOC 18) ทีเมือง
พยาก และปฏิบตั หิ น้ าทีแถวนันมาประมาณเก้าปี ทีตังของฐานปฏิบตั ิการอยูต่ ิดกับ วัดในหมู่บ้าน ซึงทําให้ ชาวบ้ านไม่
พอใจ เพราะไม่ต้องการให้ มที หารอยู่ใกล้กบั ศาสนสถาน ทหารมักบังคับ ให้ ชาวบ้ านในพืนทีซือนํามันจากพวกเขาเพือไป
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