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มนุษยธรรมจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือกับความต่อเนื่องของการ
สู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระหว่างช่วงปี2005 – 2015 กรณีศึกษาค่าย
อพยพนุโพจังหวัดตาก  โดยศึกษาด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้ง   ข้อ
ถกเถียงของการศึกษาคือ ความช่วยเหลือที่ถูกให้ในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงท า
หน้าที่บรรเทาผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมของความขัดแย้งและท าให้การสู้รบลดลง  หรือ
ความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบ
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การศึกษาได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยภาคสนามซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง, การสัมภาษณ์เชิงลึก  รวมทั้งการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  ผลของ
การศึกษาพบว่า เนื่องด้วยสภาพบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพได้รับผลกระทบ
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ให้ความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยง
ระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของความช่วยเหลือและความต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่   ดังนั้นความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจึงไม่ได้ส่งผลท าให้การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น 
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ABSTRACT 
This thesis aimed to study about the function of international 

humanitarian aid and the relationship between aid and the continuous battles 
existing in Karen ethnic conflict during 2005 – 2015, a case study of Nupo camp 
in Tak province.  It was explained by the Political Economy of Conflict theory.  
The thesis argued that whether international humanitarian aid, providing in Karen 
ethnic conflict, has mitigated humanitarian consequences of conflict and 
reduced the battles, or it has functioned as one types of conflict resources that 
fuelling Karen state’s war economies and prolonged the battles.  The main 
methods of data collection include documentary research and field research 
studies which consist of structured interview, deep interview, including with 
participant and non – participant observation.The result found that the political 
and economic contexts of Nupo camp have been affected by Karen ethnic 
conflict, and consequently the aid, providing for refugees in Nupo camp, has 
been exploited by the conflict actors.  Therefore, the research concluded that 
international humanitarian aid has functioned as one type of conflict resources 
that fuelling Karen state’s war economies. However, since there was no 
relationship between the amount of aid and the continuous battles, the thesis 
therefore concluded that international humanitarian aid has neither reduced nor 
prolonged the battles existing in Karen ethnic conflict 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 รัฐกะเหรี่ยง (Karen State หรือ Kayin State ซึ่งเป็นชื่อที่รัฐบาลพม่าประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ)1 เป็นรัฐหนึ่งของประเทศพม่าท่ีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้  แม้ว่ารัฐกะเหรี่ยงเป็นพ้ืนที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสูงและประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  โดย
ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (Karen) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
สองในพม่า2  อย่างไรก็ตาม รัฐกะเหรี่ยงกลับเป็นพ้ืนที่ที่ถูกรับรู้จากโลกภายนอกน้อยมาก  เนื่องด้วย
ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธ์กะเหรี่ยงที่ ได้ด าเนินมานับตั้ งแต่ ปี  1949 จนถึงปัจจุบัน 
(Thawnghmung, 2008, p. 3)   

ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างกะเหรี่ยงที่ด าเนินมาอย่างยาวนานเป็นเวลาถึง 66 ปี ส่งผล
ท าให้กะเหรี่ยงเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยัง

                                           
1ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2008  พม่าได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รัฐ (states) ได้แก่ ชิน 

(Chin), กะฉิ่น (Kachin), กะยา (Kayah), กะเหรี่ยงหรือกะยิน (Kayin), มอญ (Mon), ยะไข่หรืออาระ
กัน (Rakhine or Arakan), ฉาน (Shan)  รวมทั้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 มณฑล(regions) 
ได้แก่อิระวดี (Ayeyarwady), พะโค (Bago), มาเกว (Magway), มัณฑะเลย์(Mandalay), สะกาย 
(Sagaing), ตะนาวศรี (Tanintharyi), ย่างกุ้ง (Yangon)  โดยทั้งรัฐและมณฑลมีสถานะที่เท่า
เทียมกันตามรัฐธรรมนูญ  แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ 
กล่าวคือ รัฐ เป็นพื้นที่ที ่ประชากรส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ขนาดใหญ่และ
อาศัยอยู่บริเวณชายแดนที่เป็นภูเขา  ในขณะที่มณฑลเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาติพันธุ์พม่าและอาศัยอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ ( Nixon, Joelene, Saw, et al, 
2013, p.1) 

2เนื่องจากรัฐบาลพม่ากับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงต่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรชาว
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพม่าแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับจ านวนของประชากร
ชาวกะเหรี่ยงในพม่า  อย่างไรก็ตาม ในปี 2007 กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ
การว่ามีชาวกะเหรี่ยงจ านวนมากกว่า 3.2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนภาคตะวันออกของ
ประเทศพม่า (Minority Rights Group International,2005, para.2) 
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ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐอิสระของตนเอง (Smith, 1994, p.42)  รูปแบบของความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างกะเหรี่ยงในช่วงแรกเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับ
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union - KNU) ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้แทนที่ชอบธรรมของชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด  โดยวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ของ
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในช่วงแรกเป็นไปเพ่ือการจัดตั้งรัฐอิสระที่มีชื่อว่า “กอทูเล” (Kaw 
ThooLei) แยกออกจากสหภาพพม่า  ต่อมาวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เปลี่ยนเป็นการเรียกร้องการ
กระจายอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง (autonomy) ของรัฐกะเหรี่ยงที่มีสถานะเป็นรัฐหนึ่งใน
สหภาพพม่า  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1990 ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง กล่าวคือ ความขัดแย้งระหว่างสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกับกองทัพกะเหรี่ยงพุทธ
ประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist Army - DKBA) ซึ่งเป็นอดีตกองก าลังชาวกะเหรี่ยง
พุทธที่เคยสังกัดกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  แต่แปรพักตร์กลายไปเป็นพันธมิตรของรัฐบาลพม่าและ
ต่อสู้กับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเพ่ือต่อต้านการผูกขาดอ านาจทางการเมืองและการทหารของชาว
กะเหรี่ยงคริสต์ในสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  รวมถึงต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงเอง  ซึ่งชาวกะเหรี่ยงคริสต์มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองสูงกว่าชาว
กะเหรี่ยงเผ่าอื่นๆ3 (South, 2010, p.76) 

นับตั้งแต่ปี 2011 ประเทศพม่าได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสังคมนิยม
ทหารซึ่งปกครองโดยรัฐบาลทหาร4สู่การปกครองโดยรัฐบาลกึ่งพลเรือนของประธานาธิบดีเตงเส่ง  ใน
การนี้ ประธานาธิบดีเต่งเส่งได้พยายามด าเนินกระบวนการสร้างสันติภาพโดยการเจรจาข้อตกลงหยุด
ยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์  เพ่ือผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งประเทศ (national 
ceasefire) บรรลุผลในปี 2014  พร้อมกับการให้ค าสัญญาที่จะเจรจาปัญหาทางการเมืองกับกลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์  พัฒนาการดังกล่าวส่งผลให้หลายฝ่ายเกิดความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่

                                           
3กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมภายในกลุ่ม

ชาติพันธุ์สูงมาก โดยพบว่า ประชากรกะเหรี่ยงประกอบด้วยชาวกะเหรี่ยงที่นับถือ ศาสนาคริสต์ 15 – 
20% , นับถือผี 5 – 10%  และชาวกะเหรี่ยงส่วนที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ  โดยชาวกะเหรี่ยงที่นับ
ถือศาสนาคริสต์และนับถือผีโดยส่วนใหญ่พูดภาษา Sgaw ในขณะที่ชาวกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธ
โดยส่วนใหญ่พูดภาษา Pwo (Thawnghmung, 2008, p. 3) 

4ประเทศพม่าปกครองด้วยระบบการปกครองแบบสังคมนิยมทหาร 2 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัยที่
ปกครองโดยสภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration Council 
– SLORC) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1962-88  และยุคสมัยที่ปกครองโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 

(State Peace and Development Council - SPDC) ตั้งแต่ปคี.ศ.1997--‐2011 
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ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในพม่าจะลดระดับความรุนแรง และก้าวเข้าสู่สภาวะสันติภาพมากกว่าสมัย
ที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมทหารที่เน้นการใช้มาตรการทางทหารและปฏิเสธข้อเรียกร้องที่จะมี
การเจรจาปัญหาทางการเมืองกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์   เช่นเดียวกับความคาดหวังเกี่ยวกับ
สันติภาพในรัฐกะเหรี่ยงเมื่อรัฐบาลประธานาธิบดีเตงเส่งและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงสามารถบรรลุ
ถึงการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันในวันที่ 12 มกราคม 2012 ซึ่งส่งผลท าให้การสู้รบระหว่างกอง
ก าลังติดอาวุธต่างๆในพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยงลดลงเป็นอย่างมาก  หากทว่าในอีกด้านหนึ่ง  ผลส าเร็จจาก
การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในปี 2012 ได้เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาลพม่าสามารถแผ่ขยายอ านาจในการ
ควบคุมพ้ืนที่ในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงเขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่
เจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าด้วย  ในขณะที่การเจรจาปัญหาทางการเมืองระหว่างรัฐบาล
พม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ซ่ึงรวมถึงการเจรจาแก้ปัญหาการปักปันเขตแดนกลับยัง
ไม่มีความก้าวหน้าแต่ประการใด   

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้โครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงภายหลังจากการเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงในปี 2012 เป็นโครงสร้างการปกครองที่มีความทับซ้อนกันทั้งในเชิงของเขตแดนและ
อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการของรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ  
ซึ่งน าไปสู่การเพ่ิมระดับการประจ าการของกองก าลังติดอาวุธฝ่ายต่างๆเป็นจ านวนมากเพ่ือตรึงก าลัง
ควบคุมพ้ืนที่ปกครองของกลุ่มตน ได้แก่ กองทัพพม่า, สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง, กะเหรี่ยงพุทธ
ประชาธิปไตย, กองก าลังพรรคมอญใหม่ (New Mon State Party-NMSP) และกองก าลังรักษา
ชายแดน (Border Guard Force – BGF)5 (Kirkham, Ngarm and Kry,2014, p.10)  สภาพการณ์
ดังกล่าวได้น าไปสู่การปะทะเป็นบางโอกาสระหว่างกองก าลังติดอาวุธฝ่ายต่างๆในหลายพ้ืนที่ซึ่งมีเขต
แดนและอ านาจการปกครองที่ทับซ้อนกัน  โดยเฉพาะการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับสหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยง  รวมถึงการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยซึ่งเคย
เป็นพันธมิตรของรัฐบาลพม่า (Transborder News 1ธันวาคม, 2014)  ผลจากความขัดแย้งทางชาติ

                                           
5รัฐบาลพม่าภายใต้การน าของประธานาธิบดีเตงเส่งได้ด าเนินนโยบายการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง

กับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ และแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดนซึ่งเป็นกองก าลังที่
ปฏิบัติการภายใต้การบังคับบัญชาการบางส่วนของกองทัพพม่า  โดยกองก าลังรักษาชายแดนแต่ละ
หน่วยจะต้องประกอบด้วยสมาชิกเป็นจ านวน  326 คน  สมาชิก  30 คนต้องมาจากกองทัพพม่า
รวมถึงสมาชิก 3 คนที่ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาการและรองผู้บังคับบัญชาการ 
สมาชิกทุกคนในกองก าลังรักษาดินแดนจะได้รับเงินเดือนประจ าจากกองทัพ และมีก าหนด
เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 50 ปี (International Crisis Group,2011) 
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พันธุ์กะเหรี่ยงที่ด าเนินมาอย่างยาวนานหลายสิบปีได้ส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยง เป็นจ านวนมากได้อพยพ
ข้ามพรมแดนเข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1984 – ปัจจุบัน  ผู้อพยพส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพ
ชาวกะเหรี่ยงที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นตามบริเวณชายแดนไทย-พม่าจ านวน 7ค่าย โดยมีชาวกะเหรี่ยงที่
อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพทั้งหมด 115,417 คน (Karan Refugee Committee, 2015, p.9)  
นอกจากนี้ยังมีชาวกะเหรี่ยงอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่ชัดได้ซึ่งมีสถานะเป็นผู้
พลัดถิ่นภายในประเทศของตน รวมถึงชาวกะเหรี่ยงที่มีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิด
กฎหมายในประเทศไทยประมาณ 2 ล้านคน (South,2011,p.10) 
 งานศึกษาทางวิชาการจ านวนหนึ่งได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงด าเนินไปอย่างยืดเยื้อด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Political 
Economy of Conflict) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงผลประโยชน์ของตัวแสดงที่เข้าร่วมในความขัดแย้ง  
โดยตัวแสดงที่ได้รับผลประโยชน์จากสงครามก็จะมีแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงเพ่ือท าให้ความ
ขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  รวมทั้งใช้ความรุนแรงตอบโต้ความพยายามของฝ่ายใดๆก็ตามที่
ต้องการยุติสงคราม  ส าหรับบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนั้น ความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ด าเนินมาอย่างยาวนานได้ก่อให้เกิดสภาวะความ
ไร้เสถียรภาพทางการเมือง, การสู้รบของกองก าลังติดอาวุธเพ่ือครอบครองพ้ืนที่บริเวณชายแดน  
รวมถึงการล่มสลายของเศรษฐกิจในระบบ (formal economy)  สภาพบริบทดังกล่าวได้น าไปสู่การ
จัดตั้งระบบเศรษฐกิจสงคราม (war economies) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิด
กฎหมายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจกึ่ งถูกกฎหมาย อาทิเช่น การแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ, การฟอกเงิน และการค้ายาเสพติดและอาวุธ ฯลฯ  โดยผู้เข้าร่วมในระบบ
เศรษฐกิจสงครามประกอบด้วยตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทั้งในระดับท้องถิ่น, 
ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ อาทิเช่น กองก าลังทหาร ทั้งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มกบฏ, พ่อค้า, 
สายลับ, ผู้น าทางศาสนาและเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งตัวแสดงเหล่านี้ล้วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองจากการด ารงอยู่ของสถานะความขัดแย้ง  รวมทั้งมีแรงจูงใจ
ในการรักษาสถานะของความขัดแย้งตามบริเวณชายแดนให้ด ารงอยู่ต่อไปอย่างยืดเยื้อ (Ballenine& 
Sherman, 2003, p.264)  ด้วยเหตุนี้ รูปแบบของงานศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ผ่านมาจึงเน้นศึกษาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสงคราม ทั้งในแง่ของทรัพยากร  ประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาส่วนมากจึงเน้นศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรใน
ระบบเศรษฐกิจสงครามที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น  โดยเฉพาะทรัพยากรที่ได้มาจากการสกัดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  อาทิ เ ช่น  การท าป่ า ไม้ สั กและการค้ า ไม้ สั ก  (Bryant,1997;Global 
Witness,2003; Woods, 2013)  อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ
สงครามของรัฐกะเหรี่ยงยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรจากภายนอกพ้ืนที่  โดยเฉพาะความ
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ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศที่สามารถถูกครอบครองและถูกเก็บเป็นภาษีได้
เช่นเดียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจสงคราม (Kral, 2011, p.24) 

เนื่องด้วยความรุนแรงของสถานการณ์ทางด้านมนุษยธรรมที่ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมในรูปแบบของความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัย (relief aid) เป็นจ านวนมหาศาลผ่าน
องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศที่ ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ( Humanitarian 
International NGOs – HINGO) ที่มีฐานปฏิบัติงานในประเทศไทย  โดยองค์กร HINGO ได้ให้ความ
ช่วยเหลือต่อชาวกะเหรี่ยงพลัดถิ่นทั้งในพม่าและในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 1984 – ปัจจุบัน  โดย
ข้อมูลของ International Crisis Group ได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990s 
ประชาคมระหว่างประเทศได้บริจาคความช่วยเหลือเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนถึง 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี  
ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ถูกส่งมอบแก่ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยงแดง (Karenni) ที่อาศัยอยู่
ในค่ายผู้อพยพในประเทศไทย และส่งมอบความช่วยเหลือประมาณ 2 – 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ให้แก่ผู้พลัดถิ่นที่อาศัยในประเทศพม่า (International Crisis Group, 2006, p.4)   

ตามหลักการแล้ว ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศควรจะมีส่วนช่วย
บรรเทาความสูญเสียของเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและลดระดับความรุนแรงของความ
ขัดแย้ง  อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศกับความขัดแย้งที่ใช้ก าลังภายในรัฐได้มีข้อถกเถียงหลักในการศึกษาว่า ความ
ช่วยเหลือมีส่วนรักษาสถานะของความขัดแย้งและท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น หรือความ
ช่วยเหลือมีส่วนท าให้ความขัดแย้งลดลง  โดยงานศึกษาส่วนใหญ่มีข้อสรุปว่า เนื่องจากการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากบริบทของความขัดแย้ง  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้
ความช่วยเหลือถูกครอบครองและแสวงหาผลประโยชน์โดยตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  
ดังนั้น ความช่วยเหลือจึงท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง (conflict resource) ที่
หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงคราม  และส่งผลท าให้ความขัดแย้งด าเนินไปอย่างยืดเยื้อมากขึ้น 
(Anderson, 1999, p.37; Collier, 2000, p.843; Keen, 2000, p.29; Metelits, 2010, p.162)  
ในขณะที่งานศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งได้โต้แย้งว่า แม้ความช่วยเหลือจะท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามก็ตาม  หากแต่ความช่วยเหลือไม่ได้มีส่วนท าให้
ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ รวมทั้งไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งลดลง  เนื่องจาก ประการ
แรก มูลค่าทางเศรษฐกิจของความช่วยเหลือได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสงครามในระดับที่น้อย
กว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทอ่ืนๆ  ประการที่สอง การเพ่ิมหรือลดปริมาณของ
ความช่วยเหลือไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  ประการที่สาม เมื่อ
พิจารณาจากแนวคิดเรื่องต้นทุนของสงครามจะเห็นได้ว่า ปริมาณความช่วยเหลือมักจะมีปริมาณน้อย
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กว่าต้นทุนของสงครามทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมสงครามของคู่สงคราม  ดังนั้น หากการท า
สงครามยังคงมีความเสี่ยงและต้นทุนสูงมาก  ตามหลักการแล้ว คู่สงครามจึงควรหาทางยุติความ
ขัดแย้งด้วยวิธีการเจรจาโดยทันทีมากกว่าการท าสงครามต่อไปอย่างยืดเยื้อ (Shearer, 2000,  
pp. 189 – 195; Fearon, 2004; Narang, 2011, p.63) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพบว่า งานศึกษาโดยส่วนใหญ่มี
ข้อสรุปว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
(exploitation) โดยกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ได้แก่  สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและกอง
ก าลังพันธมิตรเพ่ือเป็นทรัพยากรสนับสนุนการท าสงครามกับรัฐบาลพม่า  ด้วยเหตุนี้ ความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจึงมีส่วนรักษาสถานะความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  –พม่า
และท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ (South, 2011, p.4; Thawnghmung, 2008, p.22; 
Callahan, 2007, p.37; Olsen & Castell, 2011, pp.46- 47)  อย่างไรก็ตาม งานศึกษาในประเด็น
ศึกษาดังกล่าวมีจ านวนไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาแบบ Overview  โดยศึกษาด้วยวิธีวิจัย
เชิงเอกสารจากแหล่งข้อมูลขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  ด้วยเหตุนี้ งาน
ศึกษาส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นอธิบายแต่เพียงบทบาทของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นตัว
แสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการครอบครองความช่วยเหลือ (aid stakeholder) เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปว่า 
ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ส่งผลท าให้ความช่วยเหลือมีส่วนท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  หากแต่
ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ ได้แสดงให้เห็นว่า ตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ครอบครองความช่วยเหลือและแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือไม่ได้จ ากัดเพียงแค่กลุ่มกบฏ
เท่านั้น  หากแต่ยังรวมถึงตัวแสดงประเภทอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
อาทิเช่นผู้อพยพ, พ่อค้า, กลุ่มผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ (aid worker)ฯลฯ  นอกจากนี้ แม้ความ
ช่วยเหลือจะถูกครอบครองโดยตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งก็ตาม  หากแต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น
เสมอไป  ดังนั้น งานศึกษาเชิงปริมาณจึงเติมเต็มข้อจ ากัดของงานศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการเน้น
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปริมาณของความช่วยเหลือกับระยะเวลาของความขัดแย้ง   โดยศึกษาว่า
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณความช่วยเหลือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความรุนแรงใน
พ้ืนที่ความขัดแย้งอย่างไร  เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอธิบายได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ว่า ความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น 

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับการท าหน้าที่ (function) ของความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือกับความ
ต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  โดยศึกษาด้วยกรอบของทฤษฎี
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เศรษฐกิจการเมืองเก่ียวกับความขัดแย้ง  ทั้งนี้ เพ่ือเติมเต็มข้อจ ากัดของงานศึกษาที่ผ่านมา งานศึกษา
นี้จึงอธิบายถึงบริบททางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงว่าส่งผล
กระทบต่อการท าหน้าที่ของความช่วยเหลืออย่างไร  โดยวิเคราะห์ตัวแสดงทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
แต่ละกระบวนการให้ความช่วยเหลือว่า ตัวแสดงใดที่มีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือและมีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้ง
ศึกษาว่า การท าหน้าที่ดังกล่าวของความช่วยเหลือได้ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการสู้รบที่
ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างไร  ข้อถกเถียงในการศึกษา คือ ตามหลักการแล้ว
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศควรจะท าหน้าที่บรรเทาผลกระทบทางด้าน
มนุษยธรรมของความขัดแย้งและท าให้ความขัดแย้งลดลง  อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือที่ถูกให้
ในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาจท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  และอาจส่งผลท าให้การ
สู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยืดเยื้อมากขึ้น  ขอบเขตของการศึกษา คือ
ศึกษาความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในรูปแบบความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์
ภัย (relief aid) ที่ให้โดยองค์กร Thailand Burma Border Consortium (TBC)6 ในฐานะที่เป็น
หน่วยวิเคราะห์ของการศึกษา  โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสองช่วงเวลา ได้แก่ช่วงปี 2005 - – 
2010และ ช่วงปี 2011 – 2015 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประเทศพม่ามีระบบการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจและนโยบายการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งน าไปสู่ข้อ
สมมุติฐานของการศึกษาว่า  บริบททางการเมืองภายในประเทศพม่าในทั้งสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ได้ส่งผลกระทบต่อบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในทั้งสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
ดังนั้น ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศที่ถูกให้ในบริบทของความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงในทั้งสองช่วงเวลาจึงอาจท าหน้าที่และส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการสู้รบที่
ด ารงอยู่ ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแตกต่างกัน  ส าหรับวิธีวิจัยในการศึกษานั้น 
วิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ได้แก่การวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยภาคสนามซึ่ง
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง, การสัมภาษณ์เชิงลึก  รวมทั้งการสังเกตทั้งแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม  โดยเลือกพ้ืนที่การศึกษาท่ีค่ายอพยพนุโพ จังหวัดตาก ประเทศไทย 
 

                                           
6องค์กร Thailand Burma Border Consortium (TBC) เป็นองค์กร HINGO ที่ให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัยแก่ผู้อพยพในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทยพม่าและผู้พลัดถิ่นที่อาศัย
ในค่ายอพยพที่รัฐกะเหรี่ยงเป็นจ านวนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณความช่วยเหลือ
ทั้งหมด (CCDSPT, 2011) 
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1.2 ค าถามของการศึกษา 
1.) ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศได้รับผลกระทบจากบริบทของความ

ขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือไม ่ และปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการท าหน้าที่ (function) ของความ
ช่วยเหลืออย่างไร กล่าวคือ ความช่วยเหลือท าหน้าที่บรรเทาผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมของความ
ขัดแย้ง  หรือความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อ
เลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง 

2.) ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่องของ
การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือไม่ กล่าวคือ ความช่วยเหลือส่งผลท าให้
การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลดลงหรือยืดเยื้อมากข้ึน 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

1.) ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศได้รับผลกระทบจากบริบทของความ 
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง 

2.) ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความ 
ต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ดังนั้น ความช่วยเหลือจึงไม่ได้
ส่งผลท าให้การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลดลงหรือยืดเยื้อมากข้ึน 
 
1.4วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองของความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง : กรณีศึกษาค่าย
อพยพนุโพ จังหวัดตาก ประกอบด้วยงานศึกษาที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ งานศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง  และงานศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศกับความขัดแย้งที่ใช้ก าลังภายในรัฐจากกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ  ดังนั้น ส าหรับการ
อธิบายเนื้อหาส่วนแรกจึงเป็นการกล่าวถึงองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง  เพ่ือให้เห็นภาพของจุดก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาสู่ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง  ส าหรับเนื้อหาส่วนที่สองเป็นการอธิบายเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับความขัดแย้งที่ใช้ก าลัง
ภายในรัฐจากกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ โดยอธิบายถึงข้อถกเถียง วิธีการศึกษาและข้อสรุปของงาน
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ศึกษาเหล่านี้  เพื่อน าไปสู่การอธิบายเนื้อหาส่วนสุดท้ายว่า ข้อค้นพบที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศ
อ่ืนๆ สามารถเติมเต็มข้อจ ากัดในการศึกษาของกรณีศึกษาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้
อย่างไร   

เนื่องด้วยผลกระทบจากการปิดประเทศของพม่านับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารในปี 1962  
รวมทั้งสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆที่ด าเนินมาจนถึง
ปัจจุบัน  ส่งผลให้การเข้าถึงพ้ืนที่การศึกษาในประเทศพม่าเป็นไปได้อย่างยากล าบาก  โดยเฉพาะ
การศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ซึ่งนักวิจัยขาดความสามารถในการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่
ของรัฐชนกลุ่มน้อย และประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบที่จ ากัดการเดินทางในพ้ืนที่โดย
รัฐบาลพม่าซึ่งเป็นอุปสรรคในการติดต่อกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  อย่างไรก็ตาม ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในรัฐกะเหรี่ยงนั้น  นักหนังสือพิมพ์และนักวิจัยอิสระกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ 
Martin Smith, Bertil Lintner และ Ashley South สามารถเข้าถึงพ้ืนที่การศึกษาบางส่วนในเขต
ปกครองของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย – พม่า โดยได้รับอนุญาตจากสหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยง  นอกจากนี้นักวิจัยบางส่วนยังได้ด าเนินการท าวิจัยภาคสนามที่ค่ายผู้อพยพบริเวณ
ชายแดนไทย – พม่า ซึ่งมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าการเก็บข้อมูลในรัฐ
กะเหรี่ยง  ด้วยเหตุนี้ งานศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยส่วนใหญ่จึงเน้นศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพม่ากับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของการก่อความไม่สงบ (insurgency) ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและปฏิบัติการต่อต้านการก่อ
ความไม่สงบ (counter – insurgency operation) ของรัฐบาลพม่า ซึ่งก่อให้เกิดความรุนแรงทาง
ชาติพันธุ์บริเวณพ้ืนที่ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง  โดยประกอบด้วยประเด็นศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) การก่อ
ความไม่สงบ (insurgency) ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง โดยศึกษารูปแบบขององค์กร กิจกรรม  
และโครงสร้างการปกครองของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  2.) แนวคิดเรื่องชาติพันธุ์นิยมของกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง (Karen ethno – nationalism) โดยศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง  3.) ปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบ (counter – insurgency operation) ของ
รัฐบาลพม่าในรัฐกะเหรี่ยง  4.) การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพลเรือนชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ความขัดแย้ง 
ซึ่งกระท าโดยรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์กะเหรี่ยงอ่ืนๆ  และ 5.) วิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
บทบาททางการเมืองของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย - พม่า 
(Brown, 1994; Falla, 1991; Gravers, 1999; Lintner, 1990, 1999; Rajah, 2002; Smith, 
1999; South, 2008)   

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดข้อ
ถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการศึกษาที่เน้นเก็บข้อมูลจากเขตปกครองตนเองของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง 
และค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทยพม่า  โดยผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงคริสต์และเป็น
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สมาชิกหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  วิธีการศึกษาดังกล่าวจึงถูกวิพากษ์ว่า
ก่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงและแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์นิยมของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงอย่างไม่ถูกต้อง  เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ทางภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน  รวมทั้งมีความปรารถนาทางการเมืองและมีประสบการณ์ความคับแค้นใจ
ทางชาติพันธุ์, การเมือง, เศรษฐกิจ และสังคมแตกต่างกัน  ข้อจ ากัดของการศึกษาดังกล่าวจึงได้
น าไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง  โดยงานศึกษาของ Ardeth 
Maung Thawnghmung (2011) ซึ่งเป็นนักวิชาการชาวกะเหรี่ยงที่มีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลและพ้ืนที่การศึกษามากกว่านักวิชาการต่างชาติ  Thawnghmung ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับชนกลุ่มน้อยที่เงียบเสียง (quiet minorities) 
ได้แก่ ชาวกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และชาวกะเหรี่ยงที่ต่อต้าน
การกดขี่ของรัฐบาลพม่าโดยสันติวิธี ทั้งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงและกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของรัฐบาลพม่า  รวมทั้งผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยใน
ค่ายอพยพท่ีประเทศไทยและชาวกะเหรี่ยงพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สาม  เพ่ือประเมินว่า ปัจจัย
ทางด้านความแตกต่างและการแบ่งแยกภายในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ส่งผลกระทบต่อการก่อความ
ไม่สงบของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างไร 

ในขณะที่งานศึกษาเก่ียวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจ านวนหนึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Political Economy of Conflict) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
อธิบายถึงผลประโยชน์ของตัวแสดงที่เข้าร่วมในความขัดแย้ง  โดยหากการด ารงอยู่ของสงครามน ามา
ซึ่ง “โอกาส”ส าหรับตัวแสดงบางกลุ่มแล้ว  ตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับผลประโยชน์จาก
สงครามก็จะมีแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงเพ่ือท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  รวมทั้ง
ใช้ความรุนแรงตอบโต้ความพยายามของฝ่ายใดๆก็ตามที่ต้องการยุติสงคราม  ทฤษฎีเศรษฐกิจ
การเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้งยังได้อธิบายสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งที่ใช้ก าลังในรัฐด้วย
แรงจูงใจทางด้านโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Greed) และแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความรู้สึกอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ สังคมและการเมือง (Grievance) ซึ่งน าไปสู่การอธิบายสาเหตุ
ของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยปัจจัยทางด้านโอกาสและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
นอกเหนือจากการอธิบายแต่เพียงปัจจัยทางด้านความคับแค้นใจดังเช่นที่ปรากฏในงานศึกษาที่ผ่านมา  
โดยงานศึกษาจ านวนหนึ่งได้อธิบายถึงโครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงและตัวแสดงที่มีอ านาจ
ในการปกครอง  รวมถึงการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด าเนินอย่างยืดเยื้อ  เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
สงครามให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองแก่ตัวแสดงที่เข้าร่วม และส่งผลให้ตัวแสดง
เหล่านั้นมีแรงจูงใจในการรักษาสถานะของความขัดแย้งตามบริเวณชายแดนให้ด ารงอยู่ต่อไป  
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รูปแบบของงานศึกษาเก่ียวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ผ่านมาจึงเน้นศึกษาเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจสงคราม ทั้งในแง่ของทรัพยากร ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง
(Thawnghmung, 2008; South, 2008, 2010; Olsen & Castell, 2011; Ann Oh, 2013)     
งานศึกษาส่วนมากจึงเน้นศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจสงครามที่เป็นทรัพยากรใน
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะทรัพยากรที่ได้มาจากการสกัดจากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น การท าป่าไม้สัก
และการค้าไม้สัก (Bryant, 1997; Global Witness, 2003; Woods, 2013)   

   นอกเหนือจากการศึกษาถึงทรัพยากรธรรมชาติในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงระบบ
เศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้นแล้ว  งานศึกษาของ South 
(2011, p.4), Thawnghmung, (2008, p.22), Callahan (2007, p.37) และ Lotte Olsen & Sara 
Illeras Castell (2011, pp.46 - 47) ได้อธิบายว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศก็มีส่วนท าให้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยืดเยื้อมากขึ้นเช่นกัน   เนื่องจากการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรที่ให้ความช่วยเหลื อ
ทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กล่าวคือ องค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือจ าเป็นต้องพ่ึงพากลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง อันได้แก่ สหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยงและกองก าลังพันธมิตรในการท าหน้าที่กระจายความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพในค่ายและ
ประชาชนในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  รวมทั้งหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรในพ้ืนที่ความขัดแย้งด้วย  ในขณะเดียวกัน รูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เสริมสร้าง
ความชอบธรรมทางการเมืองแก่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในการเป็นผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ  รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ให้ สหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยงและกองก าลังพันธมิตรสามารถครอบครองความช่วยเหลือเพ่ือเป็นทรัพยากร
ทางด้านวัตถุที่สนับสนุนการท าสงครามกับรัฐบาลพม่า  นอกจากนี้ สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงยังมี
บทบาทในการควบคุมค่ายผู้อพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่า ซึ่งก่อให้เกิดข้อวิพากษ์ว่าค่ายผู้อพยพ
อาจถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร7  เนื่องจากค่ายผู้อพยพกลายเป็นสถานที่ที่มีการแพร่กระจายของ
อาวุธยุทโธปกรณ์และเป็นสถานที่คัดเลือกทหารใหม่ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  ด้วยเหตุนี้  ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจึงมีส่วนรักษาสถานะความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง –พม่าซึ่งส่งผลท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ 

 อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ Kirsten Mccinnachie (2012, pp. 30 - 56) ได้กล่าวโต้แย้ง
ว่า แม้ว่ากลุ่มติดอาวุธโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ค่ายผู้อพยพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารและใช้ความ

                                           
7แปลจาก “ the refugee camps are likely to be militarized”(Murshid, 2010, p.22) 
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รุนแรงกับผู้อพยพในค่าย รวมถึงครอบครองความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการทหารของตน   อย่างไรก็ตาม ส าหรับการด ารงอยู่ของ
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในค่ายผู้อพยพบริเวณชายแดนไทย - พม่ากลับก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง
จากกรณีศึกษาอ่ืนๆ กล่าวคือ เนื่องจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีทักษะทางด้าน
การจัดการองค์กรและมีเครือข่ายทางการเมืองจึงได้รับความชอบธรรมในการท าหน้าที่บริหารจัดการ
ค่ายผู้อพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งหน้าที่ทางทหารในการปกป้องผู้อพยพจากการโจมตีของ
ทหารพม่ามากกว่าการใช้ค่ายอพยพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเพ่ือต่อสู้กับรัฐบาลพม่า   ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและผู้อพยพในค่ายจึงเป็นไปได้ด้วยดี  ส าหรับประเด็น
เรื่องการครอบครองความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศของสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยงพบว่า  ความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้อพยพในค่ายโดยส่วนใหญ่ถูกส่งมอบไปยังผู้อพยพแทบ
ทั้งสิ้น   เพราะการให้ความช่วยเหลือในค่ายผู้อพยพมีระบบการตรวจสอบและการประเมินอย่าง
เข้มงวด  ท าให้ยากต่อการเบี่ยงเบนความช่วยเหลือไปใช้สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางทหารของสหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยง หากทว่าส าหรับกรณีของการให้ความช่วยเหลือข้ามพรมแดนกลับพบว่า ความ
ช่วยเหลือบางส่วนได้ถูกน าไปใช้สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  ทั้งนี้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพบว่า งานศึกษาในประเด็นศึกษาดังกล่าวมีจ านวน
ไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาแบบ Overview  โดยศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงเอกสารจาก
แหล่งข้อมูลขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  งานศึกษาส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้น
อธิบายแต่เพียงบทบาทของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการครอบครองความช่วยเหลือ (aid stakeholder)  และปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญประการ
หนึ่งที่ส่งผลท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อมากข้ึน   

 การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในรูปแบบของความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาทุกข์ภัย (relief aid) แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ใช้ก าลังภายในรัฐ
เป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์การสร้างสันติภาพสมัยใหม่ (modern peace building 
strategy) ที่ประชาคมระหว่างประเทศให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น
จนถึงปัจจุบัน  (Narang, 2011, p.56)  โดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจะต้องอยู่บน
หลักจริยธรรมที่ส าคัญ 4 ประการอันได้แก่ 1.) มนุษยธรรม (humanity) หมายถึง การมุ่งเน้นที่การ
รักษาชีวิตของมนุษย์และบรรเทาความทุกข์ยากในทุกที่ที่ประสบกับความทุกข์ยาก  2.) ความไม่
ล าเอียง (impartiality) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือบนพ้ืนฐานของความต้องการของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทั้งภายในหรือระหว่างกลุ่มของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 3) ความเป็นกลาง (neutrality) หมายถึง ปฏิบัติการทางด้านมนุษยธรรมจะต้องไม่เป็น
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การเข้าข้างฝ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  และ 4) ความเป็นอิสระ (independence) หมายถึง 
ความเป็นอิสระของตัวแสดงที่ให้ความช่วยเหลือทางด้ านมนุษยธรรมในการยึดถือวัตถุประสงค์
ทางด้านมนุษยธรรมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการปฏิบัติหน้าที่  โดยไม่ถูกแทรกแซงจากวัตถุประสงค์
ทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, การทหาร ฯลฯ ของตัวแสดงอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ความขัดแย้งนั้น 
(The Global Humanitarian Donorship, 2003, para1) 

 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1990 สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 
อาทิเช่น รวันดา, โซมาเลีย, ทาจิกิสถาน, อัพกานิสถาน และกัมพูชา ฯลฯ ได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์โดย
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม, นักข่าวต่างประเทศ และกลุ่มผู้สังเกตการณ์ทางด้าน
สิทธิมนุษยชนว่า การให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัยในพ้ืนที่ปลอดภัยมีส่วนท าให้สงคราม
ด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อมากขึ้นและมีจ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น แทนที่ความช่วยเหลือควรจะมีส่วน
ช่วยบรรเทาความสูญเสียของเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ งและลดระดับความรุนแรงของ
ความขัดแย้ง (Narang, 2011, p.56)  ข้อวิพากษ์จากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับความขัดแย้งที่ใช้ก าลัง
ภายในรัฐซึ่งวางอยู่บนข้อถกเถียงที่ส าคัญ คือ ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศมี
ส่วนรักษาสถานะของความขัดแย้งและท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างเยื้อ หรือมีส่วนท าให้ความ
ขัดแย้งลดลง  โดยรูปแบบของงานศึกษาประกอบด้วยงานศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งเน้นศึกษาโดยใช้
หลักฐานเชิงบันทึก/พยานบุคคล (anecdotal evidence) ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม กลุ่มผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และนักข่าวที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความขัดแย้งในการ
สนับสนุนข้อถกเถียงในการศึกษา  นอกจากนี้ยังรวมถึงงานศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเน้นศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างระดับของความช่วยเหลือ (the level of aid) กับระยะเวลาของ
ความขัดแย้ง (duration of conflict)  ข้อสรุปของงานศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื่องด้วยการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจ าเป็นต้องพ่ึงพิงกองก าลังทางทหาร
และองค์กรทางการเมืองในท้องถิ่นในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  ปัจจัย
ดังกล่าวจึงเอื้อให้เกิดปัญหาการครอบครองความช่วยเหลือ (aid manipulation) โดยตัวแสดงเหล่านี้ 
(Le Billon, 2000, p.15)  ดังนั้น ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจึงได้รับ
ผลกระทบและกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริบทความขัดแย้งอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้  และใน
ขณะเดียวกัน ความช่วยเหลือก็ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งด้วยเช่นกัน (Anderson, 1999, p.37)  
ด้วยเหตุนี้ ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจึงมีส่วนรักษาสถานะของความขัดแย้ง
และท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ (Anderson, 1999; Terry, 2002)  ในขณะที่งาน
ศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง แม้จะมีข้อสรุปในทิศทางเดียวกันว่า ความขัดแย้งได้ส่งผลกระทบต่อความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  แต่ส าหรับประเด็นเรื่องผลกระทบของความช่วยเหลือ
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ต่อความขัดแย้งนั้น  งานศึกษากลุ่มนี้ได้โต้แย้งว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
ไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ รวมทั้งไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งลดลง
เช่นกัน (Shearer, 2000) 
  ส าหรับงานศึกษากลุ่มที่มีข้อสรุปว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศมี
ส่วนรักษาสถานะของความขัดแย้งและท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  ข้ออธิบายหลัก
ของงานศึกษากลุ่มนี้ คือ ความช่วยเหลือให้ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแก่ตัวแสดงที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ความช่วยเหลือจึงท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งหล่อ
เลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามและส่งผลให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  โดยกลไกที่เชื่อมโยง
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับระยะเวลาของความขัดแย้ง ประกอบด้วย 
ประการแรก ความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยิ่งขึ้น โดยการจัดหาทรัพยากรทางด้านวัตถุที่
เป็นทุนสนับสนุนการท าสงครามของคู่สงคราม  งานศึกษาของ H. I. Grossman (1992, pp.275-
288) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ง  
ซ่ึงตัวแบบการศึกษาของเขาได้อธิบายว่า เป้าหมายของกลุ่มกบฏในการก่อกบฏคือ ต้องการเข้ายึดกุม
อ านาจการปกครองรัฐ (State Capture) เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน  ส าหรับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้นมีสถานะเป็น “ค่าเช่า (rent)” รูปแบบหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลซึ่ง
ช่วยเพ่ิมมูลค่าการถือครองอ านาจของรัฐบาล  เนื่องจากความช่วยเหลือสามารถเพ่ิมงบประมาณใน
การบริหารประเทศของรัฐบาล  รวมถึงในกรณีที่ความช่วยเหลือถูกเบี่ยงเบนไปมอบให้แก่กลุ่มบุคคลที่
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วย  ดังนั้น ยิ่งรัฐบาลรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในปริมาณ
มากขึ้น  ยิ่งสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มกบฏต้องการก่อกบฏเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ
เพ่ิมขึ้น  Grossman จึงสรุปว่า ความช่วยเหลือจึงมีส่วนกระตุ้นให้เกิดจุดเริ่มต้นของก่อกบฏ หรือมี
อิทธิพลต่อพลวัติของความขัดแย้งที่ก าลังด าเนินอยู่   

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ Paul Collier และ Anke Hoeffler (2002, p.4) ได้โต้แย้ง
ข้อสรุปของ Grossman โดยพวกเขามีความเห็นว่า ความช่วยเหลือไม่สามารถถูกกลุ่มกบฏฉกฉวยไป
ได้ในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง  เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ความช่วยเหลือจะมีปริมาณลดลง เพราะ
ถูกน าไปใช้เพ่ิมงบประมาณของรัฐบาล รวมทั้งถูกน าไปใช้จ่ายในโครงการความช่วยเหลือต่างๆ  ความ
ช่วยเหลือเพียงประเภทเดียวที่กลุ่มกบฏสามารถฉกฉวยไปได้ คือ ความช่วยเหลือที่เป็นอาหาร ( food 
aid)  เนื่องจากกลุ่มกบฏสามารถฉกฉวยความช่วยเหลือประเภทนี้ได้ด้วยการโจมตีช่องทางการส่งมอบ
และกระจายความช่วยเหลือ  ดังนั้น Collier (2000, p.843) จึงเสนอทฤษฎี “พฤติกรรมการแสวงหา
ค่าเช่าจากทรัพยากร” (rent-seeking behavior) ของกลุ่มกบฏ ซึ่งอธิบายว่า ค่าเช่าจากทรัพยากร 
(resource rent) สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มกบฏต้องการแสวงหารายได้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กลุ่ม หรือต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้านวัตถุในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการก่อกบฏให้
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สามารถด าเนินต่อไปได้มากกว่าความต้องการเข้ายึดกุมอ านาจการปกครองของรัฐบาล  โดยความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมท าหน้าที่เช่นเดียวกับทรัพยากรในรูปแบบอ่ืนๆที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าของกลุ่มกบฏซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ David Keen (2000, p.29) ที่
อธิบายว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มกบฏในการใช้ความรุนแรงเพ่ือครอบครองความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมและทรัพยากรประเภทอ่ืนๆเป็นไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าความ
ต้องการเป็นฝ่ายชนะในสงคราม  โดยบริบทของความขัดแย้งเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มกบฏมีความชอบ
ธรรมในการใช้ความรุนแรง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงทรัพยากรได้  

ข้อค้นพบจากหลายกรณีศึกษายังแสดงให้เห็นว่า พลวัตดังกล่าวได้น าไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างกองก าลังติดอาวุธที่เป็นศัตรูกันในการร่วมโจมตีหมู่บ้าน หรือเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือ 
โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มของตน (Keen, 1998, p. 321)  ในขณะที่งานศึกษา
ของ Claire Metelits (2010, p.162) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า  ความช่วยเหลื่อทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเป็นทุน
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏ  โดยความช่วยเหลือมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างไปจาก
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทอ่ืนๆในแง่ที่ว่ากลุ่มกบฏสามารถใช้ประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือได้โดยทันที อาทิเช่น ความช่วยเหลือที่เป็นอาหารสามารถเป็นเสบียงอาหาร, ยารักษาโรคที่
ใช้รักษาทหารที่บาดเจ็บ, ยานพาหนะที่เพ่ิมศักยภาพในการเคลื่อนที่ของกองก าลัง, เครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารที่ช่วยลดปัญหาทางด้านข้อมูลและการประสานงานภายในกลุ่ม  นอกจากนี้ ความ
ช่วยเหลือบางประเภทยังเป็นทรัพยากรที่ให้ผลก าไรสูง  กลุ่มกบฏจึงสามารถน าความช่วยเหลือเหล่านี้
ไปแลกเปลี่ยนและขายในตลาดมืดเพื่อเป็นทุนส าหรับจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์  รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่สมาชิกใหม่ของกลุ่ม  ในขณะที่ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น ยา
เสพติด, อัญมณี ฯลฯ  กลุ่มกบฏจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ต่อเม่ือน าทรัพยากรไปผ่าน
กระบวนการสกัด, แปรรูปและขายในตลาดมืดเรียบร้อยแล้ว  
 เนื่องด้วยความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศสามารถถูกเบี่ยงเบนเป็น
ทรัพยากรทางด้านวัตถุที่เป็นทุนสนับสนุนการท าสงครามของคู่สงคราม  คู่สงครามจึงด าเนินการ
แสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ส าหรับวิธีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางตรง อาทิเช่น ทหารกบฏแฝงตัวเป็นผู้ลี้ภัยที่เป็นพลเรือนเพ่ือรับ
ความช่วยเหลือจากองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือโดยตรง , การขโมย, การปล้นสะดม, การทุจริต
คอรัปชั่น หรือระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม (Cooley & Ron, 2002; Anderson, 1999, 
p.39; Maren, 1997, p.94, p.169)  ส าหรับการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางอ้อม 
อาทิเช่น การเรียกร้องค่าตอบแทนจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือส าหรับการคุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในพื้นที่ความขัดแย้งรวมทั้งได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากค่าใช้จ่าย
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ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ อาทิเช่น 
ค่าธรรมเนียมในการท าวีซ่า, ภาษีน าเข้า, ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยานและท่าเรือ ฯลฯ (Anderson, 
1999, p.50)  นอกจากนี้ยังรวมถึงยุทธศาสตร์ทางทหารของรัฐบาลหรือกลุ่มกบฏในการโน้มน้าวให้
ประชาชนกลุ่มใหญ่เคลื่อนย้ายมาอาศัยอยู่ในเขตการปกครองของตน  โดยรับประกันกับประชาชนว่า
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเขตของตน  ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลหรือกลุ่มกบฏสามารถครอบครองความช่วยเหลือเพ่ิมขึ้นและได้รับการยอมรับ
จากประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีความชอบธรรมในการปกครองเพ่ิมขึ้น (Macrae & Zwi, 1994, p.20; Le 
Billon, 2000, p.22) 

ประการที่สอง ความช่วยเหลือช่วยลดภาระทางการเมืองของคู่สงครามในการรักษาสถานะ
ของสงครามให้ด ารงอยู่ต่อไป กล่าวคือ งานศึกษาของ A. de Waal (1997) และ R. Davies (1995) 
อธิบายว่าความช่วยเหลือสามารถมีบทบาทแทนที่รายจ่ายสาธารณะตามปกติ (normal public 
expenditure)  โดยรัฐบาลและกลุ่มกบฏสามารถน าความช่วยเหลือไปใช้พัฒนาสวัสดิการสังคมใน
ท้องถิ่นแทนการใช้รายจ่ายสาธารณะตามปกติของตน  ดังนั้น รัฐบาลและกลุ่มกบฏจึงมีความ
รับผิดชอบต่อการพัฒนาสวัสดิการของท้องถิ่นน้อยลง และหันไปทุ่มเทงบประมาณกับการพัฒนาทาง
ทหารเพิ่มขึ้น   

ประการที่สาม ความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อขึ้น  เนื่องจากองค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือมีส่วนในการสร้างระบบเศรษฐกิจสงครามในท้องถิ่น หรือมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ
สงคราม  โดยระบบเศรษฐกิจสงครามจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใต้เงื่อนไขที่ความขัดแย้งยังด ารงอยู่ต่อไปเท่านั้น  กล่าวคือ งานศึกษาของ Anderson (1999, 
p.50) และ Randi L.S. Lassiter (2007, p.51 ) ได้อธิบายว่า กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศโดยองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 
กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือ (aid delivery process) และกระบวนการกระจายความ
ช่วยเหลือ (aid distribution process) นอกจากจะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่คู่สงครามแล้ว 
กระบวนการให้ความช่วยเหลือยังก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น โดยองค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือด าเนินการจ้างล่าม, คนขับรถ,เจ้าหน้าที่องค์กร รวมถึงเช่าโรงแรม,บ้านและยานพาหนะ  
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับการด ารงอยู่ต่อไปของ
ความขัดแย้งมากกว่าการยุติความขัดแย้ง  

ประการที่สี่ ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงสร้างทางอ านาจที่ด ารงอยู่ กล่าวคือ Anderson 
(1999, p .50) และ Albala-Bertrand (1993, p.197) อธิบายว่า เนื่องด้วยพ้ืนที่ปฏิบัติการของ
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเป็นพ้ืนที่ที่ถูกควบคุมโดยตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้ง อาทิเช่น กองก าลังทหารของรัฐบาลหรือกลุ่มกบฏ ซึ่งตัวแสดงเหล่านี้มักจะบังคับให้องค์กรที่
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ให้ความช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ออกโดยตัวแสดงเหล่านี้ในฐานะที่เป็นผู้
มีอ านาจปกครองในพ้ืนที่  ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจึงเป็นการ
ให้ความชอบธรรมต่อโครงสร้างอ านาจที่ด ารงอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง   

ประการสุดท้าย  การกระจายผลประโยชน์จากความช่วยเหลืออย่างไม่เท่าเทียมส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  โดยผลกระทบดังกล่าวมักจะปรากฏในพ้ืนที่ความ
ขัดแย้งที่ขาดแคลนทรัพยากร  ส าหรับความขัดแย้งภายในกลุ่มนั้น งานศึกษาของ Prendergast 
(1996, p.28) ได้อธิบายว่า การกระจายความช่วยเหลืออย่างไม่สมดุลในประเทศโซมาเลียถือเป็น
ปัจจัยที่หล่อเลี้ยง (a fuelling factor) ให้เกิดความรุนแรง  เนื่องจากการกระจายความช่วยเหลือ
อย่างไม่สมดุลท าให้เกิดการเน้นย้ าความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  และส่งผลให้ความขัดแย้ง
ระหว่างทั้งสองกลุ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น  นอกจากนี้ Prendergast ยังได้อธิบายว่า ความช่วยเหลือ
สามารถท าลายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภายในชุมชนได้  โดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่มีการส่งผู้ลี้ภัย
กลับประเทศ  ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มย่อยๆในชุมชนจะเกิดขึ้น หากกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ระหว่างที่เกิดความขัดแย้งรู้สึกว่า กลุ่มผู้ลี้ภัยที่คืนกลับชุมชนถูกให้ความส าคัญมากกว่ากลุ่มของตน 
เนื่องจากกลุ่มผู้ลี้ภัยที่กลับคืนถิ่นสามารถกลับไปขอความช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐานจากองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมได้  ในขณะที่กลุ่มที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ระหว่างที่เกิดความขัดแย้งไม่
สามารถร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวได้  สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลท าให้เกิดการใช้ความรุนแรง
ระหว่างกลุ่มตามมา  ส าหรับงานศึกษาของ Dercon และ Krishnan (2003) อธิบายว่า ความตึง
เครียดระหว่างชุมชนอันเนื่องมาจากการกระจายความช่วยเหลืออย่างไม่สมดุลเป็นความขัดแย้งที่ยาก
จะแก้ไข  เนื่องจากความช่วยเหลือท าให้ความสามัคคีระหว่างกลุ่มต่างๆในชุมชนอ่อนแอลง เพราะ
ความช่วยเหลือได้ท าลายรากฐานของสังคมท่ีท าให้เกิดความสงบสุขในชุมชน อันได้แก่ โครงข่ายความ
ปลอดภัยที่ไม่เป็นทางการ (informal safety nets) และการแบ่งปันข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม
ต่างๆในชุมชน 

   จากการทบทวนวรรณกรรมของงานศึกษากลุ่มที่อธิบายว่า ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศมีส่วนรักษาสถานะของความขัดแย้งและท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไป
อย่างยืดเยื้อ  เนื่องจากความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งหล่อเลี้ยง
ระบบเศรษฐกิจสงคราม  โดยกลไกที่เชื่อมโยงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับ
ระยะเวลาของความขัดแย้งประกอบด้วย ความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยิ่งขึ้นด้วยการ
จัดหาทรัพยากรทางด้านวัตถุท่ีเป็นทุนสนับสนุนการท าสงครามของคู่สงคราม, ความช่วยเหลือช่วยลด
ภาระทางการเมืองของคู่สงครามในการรักษาสถานะของสงครามให้ด ารงอยู่ต่อไป, องค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือมีส่วนในการสร้างระบบเศรษฐกิจสงคราม หรือมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจสงครามของ
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ท้องถิ่น, ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงสร้างทางอ านาจที่ด ารงอยู่  และการกระจายผลประโยชน์จาก
ความช่วยเหลืออย่างไม่เท่าเทียม ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม    

   ส าหรับงานศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นสอดคล้องเช่นกันว่า บริบทของความขัดแย้งได้
ส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือและส่งผลท าให้ความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงคราม  หากทว่างานศึกษากลุ่มนี้ได้โต้แย้งว่า ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  
รวมทั้งไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งลดลงเช่นกัน  โดย David Shearer (2000, pp.189 - 195) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัย ( relief aid) ต่อช่วงเวลาของ
สงครามกลางเมือง ข้อสรุปของการศึกษา คือ .ความช่วยเหลือสามารถเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยง
ระบบเศรษฐกิจสงครามได้จริง  หากแต่ความช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของสงครามกลาง
เมืองน้อยมาก  โดยข้อค้นพบจากงานศึกษาในระดับมหภาคได้แสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมหรือลดปริมาณ
ความช่วยเหลือไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  
นอกจากนี้มูลค่าทางเศรษฐกิจจากความช่วยเหลือยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสงครามน้อยกว่า
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น ยาเสพติด, ไม้เนื้อแข็ง หรือแร่ธาตุ ฯลฯ  
ส าหรับงานศึกษาในระดับจุลภาคนั้น  เนื่องจากงานศึกษาส่วนมากเน้นศึกษากรณีศึกษาในกลุ่ม
ประเทศแอฟริกา อาทิเช่น ซูดานหรือโซมาเลีย  โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงบันทึก/พยานบุคคลของผู้มี
ประสบการณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปว่า ความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่หล่อ
เลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามและส่งผลท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยิ่งขึ้น  Shearer จึงมีข้อวิพากษ์ว่า 
เนื่องจากบริบทความขัดแย้งของประเทศเหล่านี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกรณีศึกษาในประเทศ
อ่ืนๆ  ดังนั้น ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาของประเทศเหล่านี้จึงไม่สามารถน าไปใช้อธิบายกรณีศึกษาของ
ประเทศอ่ืนๆได้ทั้งหมด กล่าวคือ  แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ ซึ่ง เมื่อ
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี “ค าสาปจากการมีทรัพยากร”(resource curse) แล้ว  หากประเทศใดมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมากก็จะเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งที่ใช้ก าลังและอาวุธ
ตามมาได้  อย่างไรก็ตาม การมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมากกลับไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งที่ใช้ก าลังและอาวุธภายในประเทศเหล่านี้  เนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้ปิดกั้นการข้องเกี่ยวกับ
ตลาดระหว่างประเทศ  ดังนั้น ปัจจัยจากต่างประเทศจึงมีบทบาทต่อพลวัตรของความขัดแย้งน้อยมาก
และส่งผลท าให้ประเทศเหล่านี้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจอ่ืนๆที่สร้างแรงจูงใจต่อคู่สงครามในการรักษา
สถานะของสงครามสภาพบริบทดังกล่าวจึงเอ้ือให้ความช่วยเหลือสามารถแสดงบทบาทต่อพลวัติของ
ความขัดแย้งในประเทศเหล่านี้ได้มากกว่ากรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ  ทั้งนี้ แม้ว่าการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในประเทศเหล่านี้สามารถให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมเติม (economic bonus) แก่ตัวแสดงที่ครอบครองได้  และส่งผลท าให้สถานการณ์



19 

ความขัดแย้งมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะกองก าลังทหารจากทุกฝ่ายต่างต้องการแย่งชิงความ
ช่วยเหลือมาครอบครอง  อย่างไรก็ตาม Shearer มีความเห็นว่า ความช่วยเหลือไม่ได้ท าให้ความ
ขัดแย้งด ารงต่อไปอย่างยืดเยื้อ  เนื่องจาก “การด ารงอยู่ของสงครามได้ถูกหล่อเลี้ยงโดยอุปสรรคที่
จัดการได้ยากมากกว่าการปัญหาเบี่ยงเบนความช่วยเหลือ”(2000, p.195)8  นอกจากนี้ งานศึกษา
ของ J.D Fearon (2004) และ Neil Narang (2011, p.63) ยังมีความเห็นสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Shearer เช่นกันว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศไม่ได้มีส่วนท าให้ความ
ขัดแย้งด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  รวมทั้งไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งลดลงเช่นกัน  โดยงานศึกษา
กลุ่มนี้ได้วิพากษ์ว่า  ข้ออธิบายที่ว่าความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยิ่งขึ้น  โดยการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านวัตถุที่เป็นทุนสนับสนุนการท าสงครามของคู่สงครามนับเป็นข้ออธิบายที่ละเลย
แนวคิดเรื่องต้นทุนของสงคราม กล่าวคือ เนื่องจากการท าสงครามนับเป็นวิธีการยุติความขัดแย้งที่มี
ความเสี่ยงและมีต้นทุนสูงเป็นอย่างมาก  แม้แต่ในพ้ืนที่ความขัดแย้งที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมในระดับสูง  ปริมาณความช่วยเหลือก็มักจะมีน้อยกว่าต้นทุนของสงครามทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการเข้าร่วมสงครามของคู่สงคราม  ดังนั้น หากการท าสงครามยังคงมีความเสี่ยงและต้นทุนสูงมาก  
ตามหลักการแล้ว คู่สงครามจึงควรหาทางยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการเจรจาโดยทันทีมากกว่าการท า
สงครามต่อไป 

   เมื่อพิจารณาถึงข้อจ ากัดของงานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศต่อช่วงเวลาของความขัดแย้งที่ใช้ก าลังภายในรัฐ  งานศึกษาเชิงปริมาณ
ของ Narang (2011, pp.82 - 85) จึงได้เสนอตัวแบบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแปรต้นกับระยะเวลาของสงครามกลาง
เมืองซึ่งเป็นตัวแปรตาม  โดยเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านต้นทุนของสงคราม,  จ านวน
ประชากรทั้งหมดของรัฐในแต่ละปีที่เกิดความขัดแย้ง, สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ขัดแย้ง, รายได้
เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GDP per Capita) ของประเทศที่เกิดความขัดแย้ง, ระดับของความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศที่เกิดความขัดแย้ง, การประกันความมั่นคงจากฝ่ายที่สาม ( third party 
security guarantee) เพ่ือบังคับให้มีการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคู่สงคราม และการมีอยู่ของ
ทรัพยากรที่ปล้นสะดมได้ (lootable resources) ในระบบเศรษฐกิจสงครามเพ่ิมเติมในตัวแบบ

                                           
8แปลจาก ““the war itself  was undoubtedly ‘fuelled by more intractable 

impediments’ than    aid diversion”  
” 



20 

การศึกษาในฐานะที่เป็นตัวแปรควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของความ
ช่วยเหลือและช่วงเวลาของสงครามกลางเมือง กล่าวคือ   

  ประการแรก  ต้นทุนของสงคราม กล่าวคือ ข้อสรุปจากงานศึกษาเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็น
ว่า สงครามที่มีต้นทุนสูง โดยเป็นต้นทุนในแง่ของจ านวนผู้เสียชีวิตจะยิ่งส่งผลท าให้สงครามด าเนิน
ต่อไปอย่างยืดเยื้อมากขึ้น (Sambanis, 2000; Fortna, 2004; Cunningham, 2006)  เนื่องจาก
จ านวนผู้เสียชีวิตในสงครามอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้การเจรจาต่อรองระหว่างคู่สงครามเป็นไปได้ยาก
ยิ่งขึ้น  เพราะความสูญเสียเพ่ือนและครอบครัวในสงครามอาจสร้างกระแสต่อต้านการเจรจาจาก
เพ่ือนร่วมชาติที่ไม่ต้องการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกับฝ่ายศัตรู  นอกจากนี้ จ านวนผู้เสียชีวิตในสงคราม
ยังได้ส่งผลต่อระดับของความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัยที่องค์กรให้ความช่วยเหลือจะส่งมอบแก่
เหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอีกด้วย  เนื่องจากองค์กรเหล่านี้จะประเมินระดับความต้องการ
ทางด้านมนุษยธรรมในพ้ืนที่ความขัดแย้ง เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอทางด้านงบประมาณเสนอ
แก่กลุ่มประเทศผู้บริจาค   

   ประการที่สอง  จ านวนประชากรทั้งหมดของรัฐในแต่ละปีที่เกิดความขัดแย้งกล่าวคือ  
เนื่องจากจ านวนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจะเพ่ิมสูงขึ้นตามสัดส่วนจ านวนประชากรของรัฐในช่วงที่เกิด
ความขัดแย้ง กล่าวคือ ยิ่งรัฐมีจ านวนประชากรเพ่ิมสูงขึ้นยิ่งก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะมีจ านวน
ผู้เสียชีวิตจากการสู้รบของคู่สงครามเป็นจ านวนถึง 25 คนต่อปี9(Gleditsch, 2002)   

   ประการที่สาม  สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ขัดแย้ง กล่าวคือ สภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขา
ทุรกันดานและเขตป่าทึบช่วยเพ่ิมศักยภาพในการสู้รบของกลุ่มกบฏและเอ้ือให้การก่อกบฏสามารถ
ด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ (Fearon & Laitin, 2003) รวมทั้งเป็นอุปสรรคส าหรับองค์การให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ความขัดแย้งอีกด้วย   

   ประการที่สี่  รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GDP per Capita) ของประเทศท่ีเกิดความขัดแย้ง  
โดยข้อสรุปจากงานศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีความสัมพันธ์กับจุดเริ่มต้นและช่วงเวลา
ของสงครามกลางเมือง กล่าวคือ 1) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในระดับต่ าเป็นการบ่งชี้ถึงศักยภาพที่
อ่อนแอของรัฐบาลในการต้านทานกับภัยคุกคามต่อต้านอ านาจรัฐ  2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรใน
ระดับสูงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านคมนาคมของประเทศที่มีภูมิประเทศทุรกันดาน ซึ่งจะช่วย

                                           
9แปลจาก “the amount of human suffering targeted by humanitarian assistance is 

likely to increase with the population of the state in conflict. Since higher population 
states are also more likely to reach the 25-battle-deaths cut-off in a given year to be 
counted in the sample” 
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ให้กองก าลังทหารของรัฐบาลสามารถไล่ติดตามกลุ่มกบฏได้ง่ายขึ้น  3.) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร
ในระดับต่ าอาจบ่งชี้ถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศนั้น ซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของประชาชนส าหรับการเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏอยู่ในระดับต่ า  และ 4.) ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวประชากรในระดับต่ าหรือมีสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอยังแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนทรัพยากร
และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านมนุษยธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ความ
ขัดแย้งอีกด้วย  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศมักจะบริจาคความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมปริมาณมากให้แก่ประเทศเหล่านี้    

   ประการที่ห้า  ระดับของความเป็นประชาธิปไตยของประเทศท่ีเกิดความขัดแย้ง  โดยข้อสรุป
ของงานศึกษาได้อธิบายว่า ประเภทของระบอบการปกครองส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของสงคราม
กลางเมืองและการแทรกแซงจากต่างประเทศ (Hegre et al, 2001) กล่าวคือ ทั้งประเทศที่มีระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์และระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่สมบูรณ์ล้วนมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อน้อยกว่าประเทศที่ก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  นอกจากนี้ ประชาคมระหว่างประเทศยังเพ่ิมปริมาณความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศให้แก่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการ “ให้
รางวัล” ต่อนโยบายที่ดีของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ (Collier, 2004)  

   ประการที่หก  การประกันความมั่นคงจากฝ่ายที่สาม (third party security guarantee) ที่
จะบังคับให้มีการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคู่สงคราม  โดยงานศึกษาของ Barbara F. Walter 
(2002) อธิบายว่า การประกันความมั่นคงจากฝ่ายที่สาม หมายถึง การให้ค ามั่นสัญญาทางวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษรโดยรัฐต่างชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศในระหว่างการเจรจาข้อตกลงสันติภาพว่า 
ฝ่ายที่สามจะตรวจสอบหรือบังคับให้คู่สงครามปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ได้ลงนามร่วมกันแล้ว 
พร้อมทั้งติดตามประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อตกลงของคสงคราม ซึ่งการประกันความ
มั่นคงจากฝ่ายที่สามสามารถแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาของคู่สงคราม  อันจะส่งผลท าให้
สงครามสามารถยุติได้โดยเร็วยิ่งขึ้น 

   ประการสุดท้าย การด ารงอยู่ของทรัพยากรที่ปล้นสะดมได้ (lootable resources)10ใน
ระบบเศรษฐกิจสงคราม  โดยข้อค้นพบของงานศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า  การเข้าถึงทรัพยากรที่

                                           
10หมายถึง ทรัพยากรที่สามารถขนย้ายและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิเช่น เพชร, ยาเสพติด หรือ

น้ ามัน ฯลฯทรัพยากรเหล่านี้จึงสามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ใดก็ตามที่สามารถครอบครอง
บริเวณพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นที่ท าหน้าที่เป็นแรงงานในการขน
ย้ายทรัพยากรด้วย  ทรัพยากรที่ปล้นสะดมได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  เนื่องจากคู่
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ปล้นสะดมได้ของรัฐบาลหรือกลุ่มกบฏเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งให้ด ารงอยู่ต่อไปอย่างยืดเยื้อ
ยิ่งขึ้น (Collier & Hoeffler, 2000; Collier & Hoeffler, 2002; Sambanis, 2000)  ทั้งนี้ แม้ว่าการ
ด ารงอยู่ของทรัพยากรที่ปล้นสะดมได้ในระบบเศรษฐกิจสงครามไม่ได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณของ
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  แต่ทว่างานศึกษาจ านวนหนึ่งยังได้มีข้อ
โต้แย้งว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  เนื่องจากความ
ช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสงคราม  หากแต่ระดับของผลกระทบไม่มากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับของผลกระทบจากทรัพยากรที่ปล้นสะดมได้ประเภทอ่ืนๆต่อระบบเศรษฐกิจ
สงคราม (Borton, 1998) 

   จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศกับความขัดแย้งที่ใช้ก าลังภายในรัฐจากกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ จะ
เห็นได้ว่าข้อถกเถียงหลักของการศึกษา คือ ความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งลดลงหรือยืดเยื้อมาก
ขึ้น  เพ่ือตอบค าถามข้างต้น งานศึกษาโดยส่วนใหญ่จึงอธิบายว่า เมื่อความช่วยเหลือเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์กับบริบทความขัดแย้ง ความช่วยเหลือท าหน้าที่อย่างไรและการท าหน้าที่ดังกล่าวของ
ความช่วยเหลือได้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของความขัดแย้งอย่างไร  โดยวิธีการศึกษาของงานศึกษา
เชิงคุณภาพส่วนใหญ่เลือกศึกษาจากกรณีศึกษาของพ้ืนที่ความขัดแย้งในประเทศใดประเทศหนึ่งเพ่ือ
อธิบายว่า เมื่อความช่วยเหลือถูกให้ในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  ความช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากบริบท
ของความขัดแย้งอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ความช่วยเหลือถูกแสวงหา
ผลประโยชน์จากตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  ดังนั้น  ความช่วยเหลือจึงท าหน้าที่เป็น
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงคราม  และส่งผลท าให้ความ
ขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  เนื่องจากตัวแสดงที่ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจ
สงครามมีแรงจูงใจที่จะรักษาสถานะของความขัดแย้งให้ด าเนินต่อไป  ในขณะที่งานศึกษาเชิงปริมาณ
ได้วิพากษ์ว่า ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาเพียงกรณีเดียวไม่สามารถน าไปใช้อธิบายกรณีศึกษาอ่ืนๆได้
อย่างครอบคลุม  เนื่องจากแม้ว่าความช่วยเหลือจะท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  
หากแต่ในบางกรณีศึกษาพบว่า ความช่วยเหลือไม่ได้มีส่วนท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น   โดยงาน
ศึกษาเชิงปริมาณจ านวนหนึ่งได้ศึกษาผลกระทบของความช่วยเหลือต่อความขัดแย้งด้วยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร คือ ปริมาณของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศกับระยะเวลาของความขัดแย้ง  โดยพิจารณาว่าการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณความ
ช่วยเหลือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ความขัดแย้งอย่างไร  เพ่ือเป็น

                                                                                                                         
สงครามฝ่ายที่อ่อนแอกว่าสามารถเข้าถึงทรัพยากรประเภทนี้เพ่ือเป็นทรัพยากรและทุนสนับสนุนการ
ท าสงครามกับคู่สงครามฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า (Le Billion, 2001, p.17) 
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หลักฐานประกอบการอธิบายได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้นว่า ความช่วยเหลือท าให้ความ
ขัดแย้งลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น 
 เมื่อพิจารณาถึงงานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศต่อความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ซ่ึงมุ่งเน้นอธิบายแต่เพียงบทบาทของกองก าลังติด
อาวุธทางชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นตัวแสดงหลักที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการครอบครองความช่วยเหลือ 
(aid stakeholder) อันเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  วิธีการ
อธิบายดังกล่าวเป็นการละเลยการศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการครอบครอง
ความช่วยเหลือประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น อาทิเช่น ผู้อพยพ, พ่อค้า, กลุ่มผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 
(aid worker) ฯลฯ  ซึ่งข้อค้นพบจากกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ ได้แสดงให้เห็นว่า ตัวแสดงที่ใช้
ก าลังและอาวุธไม่ได้เป็นตัวแสดงประเภทเดียวที่แสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ หากทว่ายัง
รวมถึงตัวแสดงเหล่านี้ด้วย  นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากบางกรณีศึกษายังได้แสดงให้เห็นว่า แม้ความ
ช่วยเหลือจะถูกครอบครองโดยตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งก็ตาม  หากแต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น
เสมอไป  ดังนั้น เพ่ือเติมเต็มข้อจ ากัดของงานศึกษาที่ผ่านมา งานศึกษานี้จึงอธิบายถึงบริบททางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงว่าส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของ
ความช่วยเหลืออย่างไร  โดยวิเคราะห์ตัวแสดงทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือตั้งแต่กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือ (aid delivery process)และกระบวนการ
กระจายความช่วยเหลือ (aid distribution process) เพ่ือศึกษาว่าตัวแสดงใดที่มีแรงจูงใจในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือและมีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจ
สงครามของรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งศึกษาว่าการท าหน้าที่ดังกล่าวของความช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อ
ความต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่ในบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างไร 
 
1.5 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 1.5.1 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Political Economy of 
Conflict) 

  เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีที่เหมาะสมในการอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของบริบททางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่อการท าหน้าที่ของความช่วยเหลือใน
พ้ืนที่ความขัดแย้ง  รวมถึงการวิเคราะห์แรงจูงใจและผลประโยชน์ของตัวแสดงที่แสวงหาผลประโยชน์
จากความช่วยเหลือ  อันจะส่งผลท าให้เป็นตัวแสดงเหล่านี้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าร่วม
ระบบเศรษฐกิจสงครามซึ่งต้องการรักษาสถานะของความขัดแย้งให้ด ารงต่อไปอย่างยื้ดเยื้อยิ่งขึ้น 
วิทยานิพนธ์นี้จึงเลือกศึกษาด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้ง เพ่ืออธิบายประเด็น
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ศึกษาดังกล่าว  โดยนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งอย่างหลากหลาย อาทิเช่น David Keen (1998, p.2 ) ซึ่งให้ค านิยามว่า “การศึกษาที่เน้น
ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและผลประโยชน์ที่ได้รับจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น”และ Philippe Le Billon 
(2000, p.1) ได้ให้ค านิยามว่า “การวิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างและการกระจายอ านาจ, ความมั่งคั่ง
และความยากไร้ที่เกิดขึ้นในระหว่างความขัดแย้งที่ใช้ก าลังและอาวุธ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจ
และความรับผิดชอบของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องภายในบริบททางประวัติศาสตร์”  ในขณะที่ Mats 
R. Berdal และ David Malone (2000, p.2) ให้ค านิยามว่า “เครือข่ายที่สลับซับซ้อนของแรงจูงใจ
และปฏิสัมพันธ์  ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างปัจจัยต่างๆอันได้แก่ วาระทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง, ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ตัวแสดงต่างๆจะได้รับจากการท า
ให้ความขัดแย้งด าเนินไปอย่างยืดเยื้อ, ความยากจนที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และความรุนแรงที่มีเหตุ
จูงใจทางเศรษฐกิจ”  ส าหรับ Sarah Collinson (2003, p.3) ได้ให้ค านิยามว่า “การวิเคราะห์
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในสังคมหนึ่งๆ  โดยเน้นศึกษาเก่ียวกับ 1) การกระจายอ านาจและความมั่งคั่งระหว่างปัจเจก
บุคคลและกลุ่มที่แตกต่างกัน  2) กระบวนการที่สร้าง, รักษา และเปลี่ยนรูปความสัมพันธ์เหล่านี้
ตลอดเวลา  ดังนั้น เมื่อน ากรอบแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งและ
วิกฤตการณ์  การวิเคราะห์เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมืองจึงสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแง่มุม
ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของความขัดแย้ง  และแง่มุมดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อแบบแผนของ
อ านาจและความอ่อนแอ (vulnerability) ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร” 
           จากค านิยามต่างๆเหล่านี้ สามารถสรุปค าความหมายโดยรวมของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมือง
เกี่ยวกับความขัดแย้งได้ว่า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งที่ใช้ก าลังภายในรัฐต่อ
ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมืองในสังคม  โดยพิจารณาว่า การกระจายอ านาจ
และความมั่งคั่งระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆในสังคมได้รับผลกระทบอย่างไรในช่วงระหว่างที่
เกิดความขัดแย้ง  ภายใต้บริบทดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดตัวแสดงที่เป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากการ
ด ารงอยู่ของสงคราม  รวมทั้งตัวแสดงที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอ านาจทางการเมืองจาก
การด ารงอยู่ของสงคราม  ซึ่งมีแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงเพ่ือรักษาสถานะของความขัดแย้งให้
ด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ 

ทฤษฏีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้งมีข้อสมมุติฐานว่า ทุกๆความขัดแย้งล้วนมี
ประวัติศาสตร์,พลวัตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวมันเอง  ดังนั้น ความพยายามที่จะยุติสงครามหรือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจ
สงคราม  ซึ่งครอบคลุมประเด็นศึกษาดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ตัวแสดงหลักที่เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจ
สงครามรูปแบบต่างๆ, แรงจูงใจที่ส่งผลให้ตัวแสดงเหล่านี้เข้าร่วมระบบเศรษฐกิจสงคราม หรือ
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แสวงหาหนทางสันติภาพ  รวมทั้งตัวแสดงที่ครอบครองวิธีการใช้ความรุนแรงเพ่ือรักษาการด ารงอยู่
ของระบบเศรษฐกิจสงคราม  โดย"ระบบเศรษฐกิจสงคราม (war economies)” หมายถึง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดสงคราม  ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจสงครามมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละ
รูปแบบจะปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้เข้าร่วมที่มีความแตกต่างกันโดย Le Billon 
(2000) ได้อธิบายถึงลักษณะที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจสงคราม ได้แก่  ประการแรก ระบบเศรษฐกิจ
สงครามมีความเกี่ยวข้องกับการท าลายหรือการหลบหลีกระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ รวมถึงการ
เติบโตของเศรษฐกิจนอกระบบและตลาดมืด  ซึ่งส่งผลท าให้เส้นแบ่งระหว่างการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคส่วนที่เป็นทางการ, ภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการและอาชญากรรมเลือนหายไป   
ประการที่สอง  ทหาร/นักรบใช้ความรุนแรงอย่างจงใจต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพลเรือนด้วยวิธีการ
ต่างๆ อาทิเช่น การปล้นสะดม, การขูดรีดเงินอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น เพ่ือต้องการที่จะครอบครอง
สินทรัพย์ที่ได้ก าไร, เครือข่ายทางการค้าและเงินที่ส่งกลับมาของผู้พลัดถิ่น รวมทั้ งใช้ประโยชน์จาก
แรงงานที่มาจากการบังคับกะเกณฑ์พลเรือน  ประการที่สาม  การใช้วิธีการบังคับข่มขู่, วิธีการผลิต
และการแลกเปลี่ยนเพ่ือท าให้ระบบเศรษฐกิจสงครามถูกกระจายอ านาจออกจากศูนย์กลางและถูก
แปรรูปให้ด าเนินการโดยเอกชนในระดับสูง11 ประการที่สี่  ทหาร/นักรบต่างพ่ึงพิงการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการค้าทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น
และประการที่ห้า  ทหาร/นักรบพัฒนาเครือข่ายการค้าข้ามชายแดนให้ครอบคลุมกลุ่มคนหลาย
ประเภท ได้แก่ กลุ่มเครือญาติ, กลุ่มชาติพันธุ์,พ่อค้าอาวุธเถื่อนและทหารรับจ้าง  รวมถึงกลุ่มที่
ด าเนินการค้าอย่างถูกกฎหมาย  ซึ่งกลุ่มคนในเครือข่ายการค้าต่างก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการ
ด ารงอยู่ของความขัดแย้งเช่นกัน (Ballentine & Nitzschke, 2005, p.1) 

Jonathan Goodhand (2004 as cited in Ballentine & Nitzschke, 2005, pp. 7- 9) 
เสนอให้แบ่งประเภทระบบเศรษฐกิจสงครามเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจการสู้รบ 
(combat economies), ระบบเศรษฐกิจเงา (shadow economies) และระบบเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การรับมือกับความขัดแย้ง (coping economies) ซึ่งระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทต่างก็
ประกอบด้วยชุดของตัวแสดง, แรงจูงใจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งมีนัยยะส าคัญที่แตกต่างกันไป
ส าหรับการสนับสนุนสงคราม และการแสวงหาสันติภาพ กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจการสู้รบ (The 
combat economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การด ารงอยู่ของสภาวะการสู้รบที่แท้จริง  โดยระบบเศรษฐกิจการสู้รบประกอบด้วยตัวแสดงที่มีความ

                                           
11แปลจาก  “War economies are highly decentralised and privatised, both in the 

means of coercion and in the means of production and exchange”(Karen Ballentine 
& HeikoNitzschke, 2005, p.1) 
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หลากหลายซ่ึงครอบคลุมตั้งแตต่ัวแสดงจากหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ (กลุ่มทหารและต ารวจ) และ
กลุ่มกบฏ รวมทั้งกลุ่มผู้ค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ (conflict entrepreneurs) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งท าหน้าที่จัดส่งอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นให้แก่คู่สงครามแต่ละฝ่าย  ระบบ
เศรษฐกิจการสู้รบสามารถตอบสนองความต้องการของตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจ โดยการให้ทุน
สนับสนุนการท าสงคราม เช่นเดียวกับช่วยให้ตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การทหาร  วิธีการในการผลิตทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจการสู้รบ ประกอบด้วยการรีดไถเงินจาก
ธุรกิจในท้องถิ่นโดยผิดกฎหมาย, การควบคุม และตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การขายสิทธิ์ในการตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้กับบริษัทต่างประเทศ, การจัดตั้ง
และก าหนดให้มีด่านศุลกากรบริเวณชายแดน หรือจัดตั้งที่กั้นถนนเพ่ือเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงการ
ครอบครองความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้น 

ระบบเศรษฐกิจเงา (The shadow economy) หรือระบบเศรษฐกิจตลาดมืด (The black 
market economy) หมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐ  ตัวแสดงหลักของระบบเศรษฐกิจนี้ คือ ผู้ค้าก าไรเกินควร
ในสภาวะความขัดแย้ง (conflict profiteers) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มมาเฟียและอาชญากรที่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างในสภาวะสงครามที่โกลาหลและไร้กฎระเบียบควบคุม  
ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว ส่วนต่างของก าไร (profit margins) จะเพ่ิมมากขึ้นภายใต้ระบอบการ
คว่ าบาตร (sanctions regimes) ที่กลุ่มคนที่มีอ านาจบังคับและเส้นสายที่ถูกจุดจะได้รับผลประโยชน์
อย่างมากจากกิจกรรมลักลอบค้าขายข้ามพรมแดน  โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเงา 
ได้แก่ การลักลอบขนสินค้าเถื่อนที่มีมูลค่าสูง, อุตสาหกรรมการสกัดทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่, 
Hawalla (ระบบการแลกเปลี่ยนและระเบียบของเงินตรา) และการตักตวงผลประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้น 

ระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรับมือกับความขัดแย้ง (The coping economy) หมายถึง
ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนที่เป็นพลเรือน 
โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชิวิตอยู่รอดต่อไปได้ในช่วงระหว่างที่เกิด
ความขัดแย้งที่ใช้ก าลัง  เนื่องจากความขัดแย้งได้ส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการและวิถีชีวิต
ดั้งเดิม (traditional livelihoods) ของประชาชนถูกท าลายหรือไม่สามารถที่จะรักษาการด ารงอยู่ไว้
ได้  ด้วยเหตุนี้ ระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรับมือกับความขัดแย้งจึงมีความส าคัญต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของพลเรือนมากยิ่งขึ้น  โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรับมือกับ
ความขัดแย้งได้แก่ การครอบครองทรัพยากรที่สามารถปล้นสะดมได้ (lootable resources) อาทิเช่น 
การเพาะปลูกฝิ่นและต้นโคคาในประเทศโคลัมเบียและอัฟกานิสถาน หรือการท าเหมืองแร่ทองค าและ
แร่โคลเทนในประเทศคองโก, การท าเกษตรแบบยังชีพ (subsistence agriculture), การค้ามูลค่าต่ า
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(petty trade), การลักลอบค้าขายข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย,  การรับเงินที่ส่งกลับบ้าน
(remittances) จากญาติที่อาศัยอยู่ต่างถิ่น; และการพ่ึงพาความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม 
(humanitarian aid) เป็นต้น 

วิทยานิพนธ์นี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือกับความต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่ ใน
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ระหว่างช่วงปี 2005 – 2015 กรณีศึกษาค่ายอพยพนุโพ จังหวัด
ตาก โดยศึกษาด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Political Economy of 
Conflict)  ซึ่งมีรายละเอียดตามกรอบการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 
จากกรอบการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรต้น คือ บริบทของความขัดแย้ง

ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ตัวแปรตาม คือความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศท าหน้าที่
เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งในระบบเศรษฐกิจสงคราม  ตัวแปรสอดแทรก 
คือ การเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองภายในประเทศพม่าในช่วงปี 2005 – 2010 และช่วงปี 
2011 – 2015  โดยข้อสมมุติฐานของการศึกษา คือ บริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
(โดยพิจารณาจากบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ได้แก่ 
โครงสร้างการปกครองและระบบเศรษฐกิจสงคราม) ได้ส่งผลกระทบต่อบริบททางการเมืองและ
เศรษฐกิจในค่ายนุโพ (โครงสร้างการปกครองและระบบเศรษฐกิจในค่าย) และส่งผลท าให้ผู้อพยพใน
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ค่ายมีสถานะเป็นตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐ
กะเหรี่ยง  ด้วยเหตุนี้ ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศที่ถูกส่งมอบแก่ผู้อพยพใน
ค่ายนุโพจึงถูกแสวงหาผลประโยชน์จากตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  ความช่วยเหลือจึงท า
หน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของ
รัฐกะเหรี่ยง  อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้สถานการณ์การสู้รบที่ด ารงอยู่
อย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น  หากทว่าปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สู้รบในบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง คือ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองภายในของประเทศพม่าในทั้งสองช่วงเวลา 

1.6วิธีวิจัย 
วิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิง

เอกสาร (Documentary Research) และการสังเกตภาคสนาม (Field Observation) กล่าวคือ  
ส าหรับการวิจัยเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลของการศึกษาที่มีความหลากหลายซึ่ง
ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่ งานศึกษาทาง
วิชาการ, รายงานการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ,องค์กรระหว่างประเทศ, สถานทูตต่างประเทศ
ในพม่า, องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และข่าวจากสื่อมวลชน  รวมทั้งแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ได้แก่ งานศึกษาทางวิชาการ, รายงานการศึกษาขององค์กร
ช านาญพิเศษของสหประชาชาติ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น  และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในท้องถิ่น ได้แก่  รายงานการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น 
UNHCR (The UN Refugee agency) หรือรายงานการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชน 

ส าหรับการสังเกตภาคสนาม (Field Observation) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามที่
ค่ายนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2013– เดือนเมษายน ปี 2014  สาเหตุที่เลือกค่าย 
นุโพเป็นพ้ืนที่ศึกษา เพราะสถานที่ตั้งของค่ายนุโพอยู่ใกล้กับบริเวณพ้ืนที่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง  โดยมีระยะวัดเป็นเส้นตรงจากค่ายนุโพไปยังหมู่บ้านชายแดนของเมือง PerngKlerng  
รัฐกะเหรี่ยงประมาณ 8 กม  โดยบริเวณพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยงฝั่งตรงข้ามกับค่ายนุโพเป็นสถานที่ตั้งของ 
กองพลที่ 6 ของ KNU ที่มีสถานะเป็นศูนย์การบังคับบัญชาการที่ส าคัญของ KNU ในปัจจุบัน 
ภายหลังจากการสูญเสียกองพลที่ 7 ของ KNU ในปี 2009 และพ้ืนที่กองพลที่ 6 ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีชาว
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากที่สุด (จ านวนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวประมาณ 20  % 
ของประชากรทั้งหมด)  ด้วยเหตุนี้กองพลที่ 6 จึงเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของ KNU ความส าคัญดังกล่าวของกองพลที่ 6 ได้ส่งผลท าให้กองพลที่ 6 ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี
ทางทหารของกองทัพพม่าและกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นพันธมิตรของกองทัพ
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พม่าอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในช่วงปี 2007 ที่ เกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองพลที่ 6 ของ 
KNU กับกองทัพพม่าและ DKBA–BGF  สถานการณ์การสู้รบดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ชาวกะเหรี่ยงส่วน
หนึ่งหนีภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายนุโพ ซึ่งรวมถึงทหาร KNU ที่หนีภัยสงครามมาพ านักในค่าย
กับครอบครัวด้วยด้วยเหตุนี้ กองทัพพม่าและ DKBA –BGF จึงได้วิพากษ์ว่า ค่ายนุโพเป็นฐาน
สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยง  และส่งผลท าให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของค่ายนุโพ  เนื่องด้วยมีกระแสข่าวลือว่า ค่ายนุโพอาจถูกบุกโจมตีโดย 
DKBA และกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มอ่ืนๆที่เป็นพันธมิตรของกองทัพพม่า  จาก
ข้อมูลดังกล่าวท าให้มีข้อสมมุติฐานในการศึกษาว่า ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในค่ายนุโพอาจมีสถานะเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้อพยพเหล่านี้
อาจแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  ซึ่งอาจส่งผลท าให้
ความช่วยเหลือที่ถูกส่งมอบในค่ายนุโพท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภท
หนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ค่ายนุโพด้วยวิธีวิจัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การ
สังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม, การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งมีโครงสร้าง กล่าวคือ ส าหรับการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมนั้น เนื่องด้วยผู้วิจัย
ได้เคยมีโอกาสเข้าไปท างานในค่ายนุโพเป็นจ านวน 4 ครั้งๆ ละประมาณ 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงเดือน
กันยายน ปี 2013 – เดือนเมษายน ปี 2014  ท าให้ผู้วิจัยสามารถสังเกตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้
อพยพในค่ายแบบไม่มีส่วนร่วม  และสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้อพยพจนกระทั่งผู้อพยพ
มีความเชื่อใจที่จะให้ข้อมูลผ่านล่ามที่เป็นผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงในค่าย  รวมทั้งเป็นผู้น าทางให้ผู้วิจัย
เข้าไปสังเกตกระบวนการซื้อ – ขายความช่วยเหลือในค่ายแบบมีส่วนร่วม (ทั้งบริเวณตลาดในค่าย 
และบ้านของผู้ให้ข้อมูลที่มีการขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้าในค่ายเป็นประจ าทุกเดือน)  นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยยังได้ด าเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบมีโครงสร้างกับผู้อพยพผ่านล่ามชาวกะเหรี่ยงในช่วงเดือน
มีนาคม – เดือนเมษายน ปี 2014  โดยผู้อพยพท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลล้วนเป็นผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในค่ายนุโพ
ตั้งแต่ปี 2005 – 2014 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มผู้
อพยพที่เป็นผู้รับความช่วยเหลือจ านวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้อพยพชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยไม่จ ากัดเพศ 
อายุและศาสนาของผู้ให้ข้อมูล  กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มผู้อพยพที่มีสถานะเป็นทั้งผู้รับความช่วยเหลือ 
รวมถึงเป็นพ่อค้าที่รับซื้อและขายความช่วยเหลือจ านวน 5 คน โดยประกอบด้วยผู้อพยพชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงจ านวน 3 คนและผู้อพยพชาวมุสลิมจ านวน 2 คน 

ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบกึ่งมีโครงสร้าง เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม
ที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์  ซึ่งเป็นหัวข้อการศึกษาที่มีความอ่อนไหวทาง
การเมืองและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ถูกสัมภาษณ์  ดังนั้น ส าหรับขั้นตอนของการ
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สัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบในการสัมภาษณ์ แต่ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ โดยที่ผู้ถูกสัมภาษณ์พิจารณา
ไตร่ตรองแล้วว่าสามารถให้ข้อมูลอะไรได้บ้าง  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 2 ท่าน 
ได้แก่ 1.) เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง (Karen Refugee Committee - KRC) 
โดยด าเนินการสัมภาษณ์ที่ส านักงานคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2015  สาเหตุที่เลือกสัมภาษณ์คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง  เนื่องจาก
เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นตามบริเวณ
ชายแดนไทย-พม่าจ านวน 7 ค่าย ได้แก่ แม่หละ, อุ้มเปี้ยม, นุโพ, แม่ละอูน, แม่รมาหลวง, ถ้ าหิน และ
บ้านต้นยาง  ซึ่งรวมถึงภารกิจในการรับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศใน
รูปแบบความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัย (relief aid) จากองค์กร TBC และกระจายความ
ช่วยเหลือไปยังผู้อพยพในแต่ละค่าย  ดังนั้น คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ ยงจึงเป็นตัวแสดงที่มี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนให้ความช่วยเหลือทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือและ
กระบวนการกระจายความช่วยเหลือไปสู่ผู้รับ  ส าหรับค าถามในการสัมภาษณ์คณะกรรมการผู้ลี้ภัย
ชาวกะเหรี่ยงเป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนรับความช่วยเหลือจากองค์กร TBC  และกระบวนการ
กระจายความช่วยเหลือไปยังผู้รับ  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการนอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้
อภิปรายซักถามคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงเก่ียวกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตภาคสนามที่ค่าย 
นุโพเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย  และ 2.) เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศแห่งหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าค่ายอพยพ จังหวัดตาก  โดยด าเนินการสัมภาษณ์ที่ อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตากในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2015  สาเหตุที่เลือกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่านนี้  เนื่องจาก
เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากตั้งแต่ปี 1997  
และเคยมีประสบการณ์ท างานในองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือข้ามพรมแดนแก่ชุมชนชาวกะเหรี่ยงในรัฐ
กะเหรี่ยง  รวมทั้งประสบการณ์ท างานในค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดตาก  นอกจากนี้ ผู้ให้
ข้อมูลและสมาชิกในครอบครัวยังมีสายสัมพันธ์ทีใ่กล้ชิดกับสมาชิกของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงดังนั้น 
ผู้ให้ข้อมูลท่านนี้จึงเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศ ทั้งในค่ายอพยพที่ประเทศไทยและในรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งสถานการณ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจในรัฐกะเหรี่ยง   

ทั้งนี้  ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ประเด็นการศึกษาในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความ
อ่อนไหวทางการเมืองและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงยึดถือ
หลักจริยธรรมในการวิจัยอย่างเคร่งครัด  กล่าวคือ ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัย
จะแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย, วิธีการเก็บข้อมูล  รวมทั้งอธิบายถึงความ
เสี่ยงและความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูล และการด าเนินการสัมภาษณ์จะเกิดขึ้นได้
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ต่อเมื่อผู้วิจัยได้รับค ายินยอมโดยสมัครใจจากผู้ ให้ข้อมูลที่จะร่วมมือในการให้ข้อมูลก่อน  นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยจะรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว และการปิดบังชื่อของผู้ให้ข้อมูล ส าหรับการน าเสนอผล
การศึกษา   ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางวิชาการ ปราศจากความอคติ หรือเลือกข้างฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 
 

1.7ตัวชี้วัดในการศึกษา 
1.7.1 ปริมาณความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก

งบประมาณทางด้านความช่วยเหลือที่เป็นอาหารและสิ่งของอ่ืนๆที่ไม่ใช่อาหารซึ่งองค์กร TBC ส่งมอบ
ให้แก่ผู้อพยพท่ีอาศัยอยู่ในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่าท้ัง 9 ค่าย  โดยศึกษาข้อมูลดังกล่าว
จากรายงานการด าเนินโครงการขององค์กร TBC ตั้งแต่ปี 2005 - 2015 

1.7.2 จ านวนครั้งของการสู้รบระหว่างคู่ขัดแย้งศึกษาโดยใช้ฐานข้อมูลของโปรแกรม  UCDP 
(Uppsala Conflict Data Program) ซึ่งจัดท าโดยภาควิชาการวิจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งและ
สันติภาพ มหาวิทยาลัยUppsala ประเทศสวีเดน  รวมถึงรายงานการศึกษาจาก Myanmar Peace 
Monitor ซึ่งจัดท าโดยองค์กร Burma News International 

1.7.3 จ านวนผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงศึกษาโดยใช้
ฐานข้อมูลของโปรแกรมUCDP (Uppsala Conflict Data Program) ซึ่งจัดท าโดยภาควิชาการวิจัย
เกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพ  มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน  รวมถึงรายงาน
การศึกษาจาก Myanmar Peace Monitor ซึ่งจัดท าโดยองค์กร Burma News International 
 

1.8 อธิบายศัพท์ 
การศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจา ก

ต่างประเทศในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง : กรณีศึกษาค่ายอพยพนุโพ จังหวัดตาก 
ประเทศไทยผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการส าหรับใช้อธิบายความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศ (International Humanitarian Aid) ซึ่งหมายถึง ความช่วยเหลือใน
รูปแบบสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในยามวิกฤต ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค และที่พักอาศัย  ซึ่ง
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ (อาทิเช่น องค์กรพัฒนาเอกชนจาก
ต่างประเทศหรือหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ) ให้ความช่วยเหลือ โดยทันที (immediate 
assistance) แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ใช้ก าลังในรัฐ 

ส าหรับค านิยามของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (ethnic confilct) นั้น  ผู้วิจัยเลือกใช้ค า
นิยามของ Jacob Barcovitch (2003, p. 56) ซึ่งได้ให้ค านิยามว่า เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
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กลุ่มสองกลุ่มหรือหลายกลุ่ม  โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีการรับรู้ว่ากลุ่มของตนมีความแตกต่างไปจากกลุ่ม
อ่ืนๆ และในขณะเดียวกัน กลุ่มก็ถูกมองจากกลุ่มอ่ืนๆว่า เป็นกลุ่มที่แตกต่างเช่นกัน  ทั้งนี้ โดยทั่วไป
แล้ว ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์จะเกิดขึ้นในกรณีที่รัฐบาลล้มเหลวที่จะตอบสนองต่อความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของกลุ่มชาติพันธุ์  ความต้องการที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
ความรู้สึกคับแค้นใจ (Grievance) ของกลุ่มชาติพันธุ์ก่อตัวขึ้น  และท าให้เกิดความปรารถนาที่จะขจัด
ความรู้สึกคับแค้นใจของกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งเป็นพัฒนาการที่น าไปสู่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ตามมา  
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีเป้าหมายและ
ค่านิยมที่ขัดแย้งกัน  ดังนั้น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.) ความ
ขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มชาติพันธุ์ โดยรัฐบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายที่สาม (Third Party) ในการช่วยไกล่
เกลี่ยข้อขัดแย้ง  และ 2.) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาล  ซึ่งรัฐบาลแสดงบทบาทเป็น
ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  โดยสาเหตุที่เลือกใช้ค าว่าความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในการศึกษา เนื่องจากเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พม่ากับกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง  รวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเอง  และขอบเขตพ้ืนที่
ความขัดแย้งจ ากัดเฉพาะบริเวณรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่าเท่านั้น  
 

1.9เค้าโครงของวิทยานิพนธ์ 
บทที่ 1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา  ค าถามของการศึกษา  สมมุติฐานของการศึกษา 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิธีวิจัย  ตัวชี้วัดในการศึกษา  
อธิบายศัพท์ 

บทที่ 2  ภูมิหลังความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของประเทศพมา่ 
ส าหรับบทนี้จะอธิบายถึงภูมิหลังความขัดแย้งทางชาติพันธุ์พม่า  โดยอธิบายข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศพม่า รวมถึงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของ
ประเทศพม่าตั้งแต่ยุคที่ประเทศพม่าตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษในปี 1824 จนถึงปี 2015 

บทที่ 3  บริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งแต่ปี 2005 – 2015 
ส าหรับบทนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งแต่ปี 

2005 – 2015  โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่อ
กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยง กล่าวคือ ความขัดแย้งได้ส่งผลกระทบต่อ
การกระจายอ านาจทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนต่างๆในสังคมอย่างไร  
ภายใต้บริบทดังกล่าวนี้ กลุ่มใดเป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์  และกลุ่มใดเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากการ
ด ารงอยู่ของสถานะความขัดแย้ง โดยพิจารณาจากโครงสร้างการปกครอง (ตัวแสดงประเภทต่างๆที่ใช้
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อ านาจการปกครอง)  และระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง (ทรัพยากร, ประเภทของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและตัวแสดงที่เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจสงคราม)  

บทที่ 4  การท าหน้าที่ของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือกับความต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งแต่ปี 2005 – 2015 กรณีศึกษาค่ายอพยพนุโพ 

ส าหรับบทนี้จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็น  โดยประเด็นแรกอธิบายเกี่ยวกับการท า
หน้าที่ (functions) ของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  โดยศึกษาว่า บริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ส่งผลกระทบต่อ
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพอย่างไร  และเมื่อความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศถูกส่งมอบในบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพ  ความช่วยเหลือได้รับ
ผลกระทบจากบริบทของความขัดแย้งอย่างไร  และปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการท าหน้าที่ของความ
ช่วยเหลืออย่างไร  กล่าวคือ ความช่วยเหลือท าหน้าที่บรรเทาผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมของความ
ขัดแย้ง หรือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงคราม
โดยพิจารณาจากตัวแสดงทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศที่ค่ายอพยพนุโพ ประเทศไทย  ตั้งแต่กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือ 
และกระบวนการกระจายความช่วยเหลือ  เพ่ือศึกษาว่าตัวแสดงใดที่แสวงหาผลประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือ และศึกษาแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือของตัวแสดงเหล่านี้   

 ส าหรับประเด็นที่สอง เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือกับความ
ต่อเนื่องของการสู้รบที่ด ารงอยู่ในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง   โดยเป็นการศึกษาข้อมูล
เชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ ปริมาณของความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศกับตัวแปรตาม คือจ านวนครั้งของการสู้รบระหว่างคู่ขัดแย้งและจ านวน
ผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในแต่ละช่วงปีที่เกิดความขัดแย้งตั้งแต่ปี 2005 - 2015  เพ่ือตอบค าถามของ
การศึกษาว่า ความช่วยเหลือท าให้การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลดลงหรือ
ยืดเยื้อยิ่งข้ึน   
 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
ภูมิหลังความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของประเทศพม่า 

 
2.1 กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพม่า 

ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก  
โดยประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ พม่า (Burman), มอญ (Mon), 
กะเหรี่ยง (Karen), คะเรนนี (Karenni), ฉาน (Shan), Arakanese (อาระกัน), ชิน (Chin) และคะฉิ่น
(Kachin) รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆ อาทิเช่น ว้า (Wa), ปะโอ (PaO), ปะหล่อง (Palaung),  
ปะดอง (Padaung), นากา (Naga) และโกก้าง (Kokang)  ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ประเทศพม่ามีภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นจ านวน
มากกว่า 100 ภาษา (Mon, 2010, p.40)  ในการนี้ รัฐบาลพม่าสมัยที่ปกครองโดยสภาสันติภาพและ
การพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace Development Council – SPDC) จึงได้ประกาศจ านวนกลุ่มเชื้อ
ชาติ (national races) ต่างๆในประเทศพม่าซึ่งมีอยู่จ านวนทั้งสิ้น 135 เชื้อชาติ (Smith, 1994, 
p.18)  โดยรัฐบาลพม่าได้ใช้เกณฑ์ทางด้านภาษาถิ่นที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มในการพิจารณา
แบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิเช่น กรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ชินซึ่งมีภาษาถิ่นภายในกลุ่มจ านวน 53 
ภาษา  รัฐบาลพม่าจึงพิจารณาว่า กลุ่มชาติพันธุ์ชินเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แยกตัวออกเป็น 53 กลุ่ม 
(Min, Hla, 2000, See Appendix A.as cited in Mon, 2010, p.40)  ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ 
อาทิเช่น ชาวจีน, อินเดีย หรือโรฮิงญา (มุสลิม) ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในรายชื่อของกลุ่มเชื้อชาติที่รัฐบาล
พม่าให้การรับรองอย่างเป็นทางการ (Smith, 1994, p.35)   

ข้อมูลจากการส ารวจส ามะโนประชากรของรัฐบาลพม่าในปี 1983  ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ชาติพันธุ์พม่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ านวนประชากรประมาณ 69% ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ านวนประชากรรองลงมา ได้แก่ ฉาน (8.5%), กะเหรี่ยง (6.2%), อาระกัน 
(4.5%), มอญ (2.4%), ชิน (2.2%), คะฉิ่น (1.4%), คะเรนนี (0.04%) ชาวจีนและอินเดีย (5.4%) 
(Smith, Martin, 1999 as cited in Mon, 2010, p.40)  โดยจ านวนประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ และรัฐของชน
กลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ยังได้ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 50 % ของอาณาเขตทั้งหมดของประเทศ 
(Kramer, 2009, p.4)  ส าหรับในแง่ของการนับถือศาสนาของประชากรในประเทศพม่านั้น พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดประมาณ 89.4 % ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
ในขณะที่ประชากรกลุ่มที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ 4.9%, ศาสนาอิสลาม 3.9% และศาสนาฮินดู 
0.5% (Mon, 2010, p.41)  โดยกลุ่มชาติพันธุ์ชินและคะฉิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  ในขณะที่
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กลุ่มชาติพันธุ์อาระกัน, มอญ, พม่าและฉานนับถือศาสนาพุทธ  ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและ
คะเรนนีประกอบด้วยประชากรที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ (Smith, Martin, 1994, 
p.33)  ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2008  รัฐบาลพม่าได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รัฐ (states) 
โดยตั้งชื่อของแต่ละรัฐตามชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองดังกล่าว ได้แก่ ชิน 
(Chin), กะฉิ่น (Kachin), กะยา (Kayah), กะเหรี่ยงหรือกะยิน (Kayin), มอญ (Mon), ยะไข่หรืออาระ
กัน (Rakhine or Arakan), ฉาน (Shan) รวมทั้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 มณฑล (regions) 
ได้แก่ อิระวดี (Ayeyarwady), พะโค (Bago), มาเกว (Magway), มัณฑะเลย์ (Mandalay), สะกาย 
(Sagaing), ตะนาวศรี (Tanintharyi), ร่างกุ้ง (Yangon)  โดยทั้งรัฐและมณฑลต่างมีสถานะที่เท่า
เทียมกันตามรัฐธรรมนูญ   แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรากเหง้าทางประวัติศาสตร์  
เนื่องจากรัฐ เป็นพื้นที ่ที ่ประชากรส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ขนาดใหญ่และ
อาศัยอยู่บริเวณชายแดนที่เป็นภูเขา  ในขณะที่มณฑลเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาติพันธุ์พม่าและอาศัยอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ  (Nixon, Joelene, Saw, et al, 
2013, p.1)  โดยสามารถพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งของรัฐ มณฑลและเขตปกครองตนเองของประเทศ
พม่าได้จากภาพที่ 2.1 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 ต าแหน่งที่ตั้งของรัฐ มณฑลและเขตปกครองตนเองของประเทศพม่า.จาก 
Jolliffe, Kim. (2015). Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in  

Myanmar. Retrieved from  
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullr
eportENG.pdf 

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลักมักจะอาศัยอยู่ในรัฐของตน  หากทว่ายังมีกลุ่มชาติ
พันธุ์ขนาดเล็กบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในรัฐของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เชื้อชาติพม่า อาทิเช่น  
กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ (Pao), ปะหล่อง (Palung), ว้า (Wa), ละหู่ (Lahu) และอาข่า (Akha) ที่อาศัยใน
รัฐฉาน  ในขณะที่ชาวฉานบางส่วนอาศัยอยู่นอกรัฐฉาน อาทิเช่น รัฐคะฉิ่นและรัฐกะยา  นอกจากนี้ 
ชาวพม่าจ านวนมากยังได้อพยพไปอาศัยอยู่ตามเมืองขนาดใหญ่ของรัฐชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ 
(Kramer, 2009, p.4, See map 2)  ทั้งนี้ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์บางส่วนยังได้อพยพไปตั้งถิ่นฐาน
ในเขตการปกครองทั้ง 7 มณฑลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า อาทิเช่น ชาว
กะเหรี่ยงและชาวมอญจ านวนมากได้อาศัยอยู่ในมณฑลตะนาวศรี, ชาวกะเหรี่ยงบางส่วนอาศัยอยู่ใน
มณฑลอิระวดี  และชาวมอญบางส่วนอาศัยอยู่ในมณฑลพะโคและร่างกุ้ง (Kramer, 2009, p.4)  โดย
สามารถพิจารณาการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพม่าได้จากภาพท่ี 2.2 ดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 2.2 กลุ่มชาติพันธุ์หลักของประเทศพม่า.จาก  
Jolliffe, Kim. (2015). Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in  

Myanmar. Retrieved from  
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullr
eportENG.pdf 

 
 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์พม่าไม่มีรัฐของตนเอง ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ต่างๆจึงรู้สึกว่า
รัฐของตนได้ถูกปฏิบัติราวกับเป็นรัฐบริวาร (subordinate states) ของมณฑลพม่าเหล่านี้ (Mon, 
2010, p.42)  ดังนั้น ผู้น าของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ต่างๆ จึงได้เสนอให้ชาวพม่าจัดตั้งรัฐของ
ตนเองเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์หลักกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า  
(Smith, 2002, p.8)  อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐบาลทหารพม่าได้ประกาศใช้ในปี 2008 
ได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลพม่าไม่ได้มีความประสงค์จะจัดตั้งรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และยังคง
ต้องการรักษาสถานะของเขตการปกครองที่ประกอบด้วย 7 รัฐและ 7 มณฑลเช่นเดิม  นอกจากนี้ยัง
ได้จัดตั้งเขตปกครองตนเอง (self – administered area) จ านวน 6 เขต เพ่ือให้เป็นดินแดนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ เขตปกครองตนเองนาคา (naga) ในมณฑลสะกาย, เขตปกครองตนเอง
ดะนู (Danu), ปะโอ (PaO), ปะหล่อง (Palaung), โกก้าง (Kokang) และว้า (Wa) ในรัฐฉาน 
(Jolliffe, 2015, pp. 33 - 34)  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เชื้อชาติพม่าเหล่านี้จะได้รับ
การจัดตั้งรัฐของตนเอง  หากทว่าอ านาจในการบริหารราชการและการทหารของรัฐเหล่านี้กลับอยู่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า (Smith, 1994, p.33) 

 
2.2 ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์พม่า 

2.2.1 ยุคอาณานิคมในช่วงปี 1824 – 1948 
    นับตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนยุคอาณานิคมในปี 1824 กลุ่มชาติพันธุ์มอญ, อาระกัน, 

ฉาน และพม่าได้ก่อตั้งอาณาจักรอิสระของตนเอง  โดยอาณาจักรมอญครอบคลุมดินแดนบริเวณ
ตอนล่างของประเทศพม่าในปัจจุบัน ,  อาณาจักรพม่าตั้งอยู่บริเวณภาคกลางในปัจจุบัน และ
อาณาจักรชาวฉานและชาวอาระกันได้ปกครองดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐฉานและรัฐอาระกันใน
ปัจจุบัน  ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นความสัมพันธ์
ทางด้านการท าสงครามและการเมือง  โดยราชอาณาจักรพม่าได้เคยแผ่อ านาจไปครอบครอง
อาณาจักรมอญ ฉานและอาระกันในช่วงศตวรรษที่ 11, 15 และ 18 (Bunge, 1983, pp.11-13) 
อย่างไรก็ตาม ราชอาณาจักรพม่าไม่เคยแผ่ขยายอ านาจทางการเมืองเพ่ือควบคุมเขตปกครองของชน
กลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ อ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาและป่าทึบอาทิเช่น กะเหรี่ยง, คะเรนนี และชิน  

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
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เนื่องจากกษัตริย์พม่ามีความเห็นว่า อาณาจักรเหล่านี้ยากต่อการปกครอง และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรวมถึงผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆที่จะได้รับจากการปกครองดินแดนเหล่านี้เล็กน้อยมาก (Smith 
,1999, p.41) 
            เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงปี 1824 ถึงปี 1948  อังกฤษได้แบ่งพม่า
ออกเป็นสองส่วน คือ พม่าแท้ (Proper Burma) และส่วนบริเวณภูเขา (Hill Areas) หรือเขตชายแดน 
(Frontier Areas)  ในส่วนของพม่าแท้ได้รวมดินแดนบางส่วนในอาระกันและมอญเข้าไว้ด้วย  ซึ่งใน
ส่วนนี้อังกฤษใช้วิธีการปกครองโดยตรง (direct rule) โดยปกครองในรูปแบบของสภานิติบัญญัติ 
(Legistative) ภายใต้การบริหารของข้าหลวงใหญ่ (a Chief Commissioner)  ส าหรับการปกครอง
ในส่วนของบริเวณภูเขาหรือบริเวณชายแดนกลับยังคงอยู่ในระบบเดิม  และถูกมองว่าเป็นเขตล้าหลัง  
อังกฤษจึงไม่ค่อยให้ความสนใจดินแดนเหล่านี้เท่าใดนัก  ดังนั้น การปกครองของแคว้นต่างๆในเขต
ชายแดนจึงยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองดั้งเดิม และภายใต้การแนะน าห่างๆของ
ข้าหลวงใหญ่และข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง คือ Burma Frontier 
Service (พรพิมล, 2542, น.14 - 15) 

อังกฤษได้ใช้ประโยชน์จากสภาพบริบทของสังคมพม่าที่มีการแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆมาอย่างยาวนานโดยการด าเนินนโยบายแบ่งแยกแล้วปกครอง (divide and rule policy) ซึ่ง
ส่งผลท าให้ความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในสังคมพม่าที่ด ารงมาตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคม
ได้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น  เนื่องจากอังกฤษได้ให้สิทธิพิเศษแก่ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์บางกลุ่ม อาทิเช่น 
กะเหรี่ยง, ชิน, คะฉิ่น และด าเนินนโยบายเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์พม่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศนี้ (Clements and Kean, 1994, p.12) กล่าวคือ ประการแรก อังกฤษได้สร้างอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง, คะฉิ่น และชิน  โดยการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และ
ประดิษฐ์ภาษาเขียนให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ (Smith, 2002, p.7)  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง, คะฉิ่น และชิน จึงนิยามอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็น “คริสเตียน” ซึ่งแตกต่างไป
จากชาวพม่าส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธ (Smith, 2002, p.7)  ประการที่สอง อังกฤษได้คัดเลือก
ชาวกะเหรี่ยง, ชาวคะฉิ่นและชาวชิน เข้าร่วมประจ าการในกองทัพและกองก าลังต ารวจของอังกฤษใน
พม่า  เนื่องจากอังกฤษมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีความจงรักภักดีต่ออังกฤษมากกว่าชาวพม่า และ
ใช้กองทหารของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ท าสงครามปราบปรามกบฎชาวพม่า  ซึ่งเป็นการสร้างความ
แตกแยกอย่างรุนแรงระหว่างชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ อาทิเช่น อังกฤษใช้กองทหารชาว
กะเหรี่ยงปราบปรามกบฎพม่าในตอนล่าง (Lower Burma) ในช่วงปี 1886  และทหารอังกฤษใช้ชาว
กะเหรี่ยงเป็นผู้น าทางในการท าสงครามกับพม่าในสงครามอังกฤษ – พม่า (Anglo – Burman War) 
ในช่วงปี 1824 – 1825 และช่วงปี 1852 – 1853 (พรพิมล, 2542, น.20)  ประการที่สาม อังกฤษได้
ให้สิทธิพิเศษทางการเมืองแก่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เชื้อสายพม่า  โดยสนับสนุนบทบาทของคณะ
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มิชชันนารีที่เข้าไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในการให้การศึกษาแบบสมัยใหม่แก่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้  
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้สามารถจัดตั้งสถาบันการเมืองแบบสมัยใหม่โดยได้รับ
การสนับสนุนจากคณะมิชชันนารีและรัฐบาลอังกฤษในพม่า อาทิเช่น กรณีของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ทีไ่ด้จัดตั้งพรรคการเมืองของตนเป็นครั้งแรกซึ่งมีชื่อว่า “Karen National Association” ในปี 1881 
นอกจากนี้ อังกฤษยังได้คัดเลือกชาวกะเหรี่ยงที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหน่งการบริหาร
ราชการ  โดยขึ้นตรงกับอ านาจการปกครองของรัฐบาลอังกฤษในพม่า (Fredholm, 1993, p.27)
รวมทั้งให้สิทธิการปกครองตนเองแก่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เชื้อสายพม่า  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่กลุ่ม
ชาติพันธุ์เหล่านี้จะต้องยอมรับและขึ้นตรงต่ออ านาจของรัฐบาลอังกฤษในพม่า  ดังเช่นในกรณีของรัฐ
ฉาน, รัฐคะเรนนีและรัฐคะฉิ่น  ในขณะที่ชาวพม่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกลับต้องตก
อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของรัฐบาลอังกฤษ (Fredholm, 1993, p.24 - 26) 
 กลุ่มชาตินิยมชาวพม่าจ านวนมากเกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อนโยบายแบ่งแยกแล้ว
ปกครองของอังกฤษที่ให้สิทธิพิเศษต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ เหนือกว่าชาวพม่า  โดยกลุ่มชาตินิยมชาว
พม่ามองว่า บทบาทของคณะมิชชันนารี (ภายใต้การสนับสนุนของอังกฤษ) ในการด าเนินการพัฒนา
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ในด้านต่างๆของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ในพม่า  
เปรียบเสมือนกลไกส าคัญที่รักษาการด ารงอยู่ของระบบอาณานิคมอังกฤษในประเทศพม่า  ซึ่งส่งผล
ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์พม่ากลายเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ล้าหลังกว่ากลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่ืนๆที่ได้รับสิทธิพิเศษจากอังกฤษ  ดังนั้น กลุ่มชาตินิยมพม่าจึงมีความเห็นว่า นโยบายการ
แบ่งแยกแล้วปกครองของอังกฤษนับเป็นภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวพม่า  รวมทั้ง
การครองความเป็นใหญ่ (hegemony) ของกลุ่มชาติพันธุ์พม่าเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนๆ ซึ่งเป็น
สภาพการณ์ที่ เคยด าเนินมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาปกครองพม่า
(Fredholm, 1993, p.27)  ทั้งนี้ ความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ 
รวมทั้งช่องว่างในเรื่องของการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้
กลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อถึงคราวที่พม่าจะรวมประเทศและประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ  ในการนี้ 
อังกฤษได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงปัญหาระหว่างเชื้อชาติภายในประเทศพม่า  และได้แสดงความเป็น
ห่วงว่ารัฐบาลพม่าชุดที่จะก้าวขึ้นมาบริหารประเทศต่อจากอังกฤษนั้นควรจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
ก่อน  โดยมีความเห็นชอบว่า รัฐบาลใหม่ควรจะด าเนินการในการรวมพม่าที่อังกฤษเคยแยกไว้เป็น
สองส่วน คือ พม่าแท้และบริเวณชายแดนเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นพม่าเพียงประเทศเดียว (พรพิมล, 
2542, น.36)  

2.2.2 ยุคสมัยท่ีปกครองโดยระบบรัฐสภาในช่วงปี 1948 – 1962 
    ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์พม่า ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พม่าและ

กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆที่ไม่ใช่เชื้อสายพม่า (โดยเฉพาะชาวมอญ) ได้ด าเนินมาอย่างนานตั้งแต่ก่อนยุค
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อาณานิคม และยุติลงในช่วงระหว่างการปกครองของอังกฤษ  อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์พม่าครั้งใหม่ได้ถือก าเนิดขึ้นอีกครั้งภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1948 
(South, 2003, pp.33-34)  โดยจุดก าเนิดของความขัดแย้งเริ่มจากการประกาศข้อตกลงปางโหลง 
(Panglong) ในสมัยรัฐบาลพม่าของอู ออง ซาน  ซึ่งแม้ว่าข้อตกลงปางโหลงจะเน้นย้ าถึงความเท่า
เทียมของประชาชนทั้งในเขตพม่าแท้และประชาชนในเขตชายแดน  อีกทั้งอิสรภาพในการที่จะด ารง
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจ าเผ่าพันธุ์ของตน ตลอดจนสิทธิในการปกครองของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ก็
ตาม (พรพิมล, 2542, น.p.38)  หากทว่าข้อตกลงปางโหลงกลับให้สิทธิทางการเมืองแก่กลุ่มชาติพันธุ์
บางกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มชาติพันธุ์ฉาน, ชิน, คะฉิ่น และคะเรนนี ซึ่งได้รับมอบอ านาจการปกครอง
ตนเอง (autonomy)  ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มอญ และอาระกันกลับถูกปฏิเสธแม้กระทั่ง
สิทธิพ้ืนฐานในการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตน (South, 2003, p.35)  ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลท าให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เกิดความรู้สึกคับแค้นใจ และน าไปสู่การเรียกร้องอ านาจการ
ปกครองตนเอง เพ่ือประกันการด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มตน (Mon, 2010, pp. 51-
52)  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอู ออง ซานได้ถูกสังหารระหว่างการประชุมร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 
1947 ท าให้เขาไม่สามารถผลักดันนโยบายการรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยตามที่ได้ตกลงกันไว้ใน
ข้อตกลงปางโหลงได้  ทั้งนี้ แม้ว่า อู นุ ซึ่งเป็นทายาททางการเมืองของอู ออง ซาน จะขึ้นมารับ
ต าแหน่งนายกรัฐมตรีในช่วงระหว่างปี 1948 – 1962 ก็ตาม  หากทว่ารัฐบาลของอูนุกลับไม่ประสบ
ความส าเร็จในการสานต่อนโยบายของอู ออง ซานได้  เนื่องจากอูนุมีทัศนคติต่อการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากอู ออง ซาน กล่าวคือ แม้อูนุจะมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์ และเห็นว่ามีศักดิ์และศรีเท่าเทียมกันหมดทุกคนในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศพม่า  แต่อูนุ
ได้ปฏิเสธแนวคิดเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพพม่าของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ เพ่ือ
ก่อตั้งเป็นรัฐอิสระ  เพราะมีความเห็นว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ควรยึดหลักการของ
การประสานสายใยทางเชื้อชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเข้าด้วยกันภายใต้การปกครองใน
รูปแบบรัฐเดียว (พรพิมล, 2542, น.40 - 43)  อย่างไรก็ตาม ช่วงสมัยที่อูนุปกครองประเทศนับเป็น
ช่วงที่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์พม่าอยู่ในระดับรุนแรงอย่างสูงสุด  เนื่องด้วยความขัดแย้งได้พัฒนา
ไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มอญ และ
อาระกัน โดยสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นได้ขยายระดับความรุนแรงและสร้างความระส่ าระส่ายให้กับ
เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศจนรัฐบาลของอูนุไม่สามารถรับมือได้   และน าไปสู่การ
รัฐประหารโดยนายพลเนวินในปี 1962 

 ส าหรับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและพม่าได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง (Karen National Union - KNU) ที่มีสถานะเป็นองค์กรทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National 
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Defense Organization - KNDO) ซึ่งเป็นกองก าลังทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ท าสงคราม
ต่อต้านรัฐบาลพม่า  โดยในช่วงก่อนปี 1949 KNU สามารถยึดครองพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครอง
ของกลุ่มชาติพันธุ์พม่าไว้ได้ ซึ่งรวมถึงเมือง Mandalay ที่เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของพม่า  
(ยกเว้นเมืองร่างกุ้งซึ่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพม่า)  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก KNU ไม่ได้
รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธจากประเทศอังกฤษอย่างที่ผู้น าของ KNUคาดหวังไว้  ศักยภาพทาง
ทหารของ KNU จึงอ่อนก าลังลง  และถูกกองทัพพม่าโจมตีอย่างหนักจนต้องล่าถอยไปประจ าการ
บริเวณชนบทใกล้กับชายแดนไทย –พม่า  แม้ว่าในปี 1952 รัฐสภาของพม่าได้ก่อตั้งรัฐกะเหรี่ยง
ภายในประเทศพม่าก็ตาม  หากแต่มาตรการดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับในทางบวกจาก KNU  
เนื่องจากเขตแดนของรัฐกะเหรี่ยงที่รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งขึ้นไม่ได้รวมถึงพ้ืนที่บริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ าอิระวดี (Irrawaddy Delta) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรชาวกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่ที่สุด 
(Smith, 1999, pp.20 - 25)  เหตุนี้ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงจึงยังคงด าเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน  

 ในขณะที่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มอญและพม่าได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแนวร่วมประชาชนชาว
มอญ (Mon people’s Front - MPF) ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่เป็นผู้น าของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่า  โดยในปี 
1948  ผู้น าของทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเพ่ือร่วมกันต่อสู้
กับรัฐบาลพม่า  โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดตั้งรัฐอิสระของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและมอญ   
อย่างไรก็ตาม ในปี 1958 บรรดาผู้น าของกองก าลัง MPF ยอมยุติการต่อสู้กับรัฐบาลกลางของพม่า 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการจัดตั้งรัฐมอญที่มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง โดยที่รัฐบาลพม่าได้ให้ค า
สัญญาต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว  หากทว่ากองก าลังของ Nai Shwe Kyin ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลพม่า และได้
จัดตั้งพรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party - NMSP) ซึ่งกลายเป็นองค์กรทางการเมืองและ
การทหารของกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่มีบทบาทน าในการต่อสู้กับรัฐบาลพม่าทั้งนี้ ค าสัญญาของรัฐบาล
พม่าที่จะอนุญาตให้มีการจัดตั้งรัฐมอญที่มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองได้ถูกปฏิเสธโดยนาย
พลเนวิน  และในปี 1962 นายพลเนวินได้จับกุมผู้น า MPF เป็นจ านวนมาก  หากทว่าการต่อสู้ของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญยังคงด าเนินต่อไปภายใต้การน าขององค์กร NMSP จนกระทั่งองค์กร NMSP ได้
บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลทหารของพม่าในปี 1995 (Fredholm, 1993, pp.131 - 135) 

 ส าหรับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์อาระกันและพม่าได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1948  เมื่อกลุ่ม
ชาตินิยมชาวอาระกันได้ก่อตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติอาระกัน (Arakan National Liberation 
Front)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องความเป็นเอกราชของรัฐอาระกัน  อย่างไรก็ตาม 
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนของชาวอาระกันได้ประสบชะตากรรมแบบเดียวกับชาวมอญ กล่าวคือ 
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติอาระกันได้วางอาวุธและยุติการสู้รบกับรัฐบาลพม่าในปี 1958  เพ่ือ



44 

แลกเปลี่ยนกับการจัดตั้งรัฐอาระกันที่มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง  หากทว่ารัฐบาลของนาย
พลเนวินได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้ การต่อสู้เพ่ือก่อตั้งรัฐอิสระของกลุ่มชาติพันธุ์อาระ
กันจึงยังคงด าเนินต่อไปภายใต้การน าของพรรคปลดปล่อยแห่งชาติอาระกัน ซึ่งเป็นองค์กรทาง
การเมืองและการทหารของชาวอาระกันที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี 1964 (Fredholm, 1993, pp.173 - 
175)   

2.2.3 ยุคสมัยท่ีปกครองโดยระบอบสังคมนิยมทหารในช่วงปี1962 – 2011 
    ประเทศพม่าอยู่ภายใต้การปกครองในระบบสังคมนิยมทหารเป็นระยะเวลาถึง 

50 ปี  ตลอดช่วงสมัยของรัฐบาลทหารทั้ง 3 รัฐบาล ได้แก่ รัฐบาลของนายพลเนวิน (1962 - 1988), 
รัฐบาลของนายพลซอ หม่อง (1988 - 93) และรัฐบาลของนายพลตันส่วย (1993 – 2011)  โดย
นับตั้งแต่ที่นายพลเนวินได้ยึดกุมอ านาจการบริหารประเทศนั้น  นายพลเนวินได้ปรับนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศมาเป็นสังคมนิยม โดยใช้ชื่อว่า “สังคมนิยมในวิถีทางพม่า” (The Burmese 
Way to Socialism) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตภายในประเทศและส่งออกตลาด
ในประเทศ (an inward – looking economic strategy) โดยมีเป้าหมายเพ่ือก าจัดอ านาจในการ
ควบคุมระบบเศรษฐกิจของต่างชาติ, ลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ และรัฐท าหน้าที่ควบคุมรูปแบบ
การผลิตจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงการผลิตสินค้าปฐมภูมิสู่การเป็นรัฐอุตสาหกรรม ( industrial 
state) เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทน าในกระบวนการจ ากัดทางเศรษฐกิจ (economic 
restricting) และการพัฒนาภายใต้การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ประเทศพม่า
ด าเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะ “นโยบายโดดเดี่ยวตนเอง” (self – imposed isolation 
policy) ต่อประชาคมโลก (Tan & Than, 1990, p.12)  

    ส าหรับนโยบายการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นั้น  รัฐบาลทหาร
พม่าได้พยายามสร้างรูปแบบการปกครองของรัฐพม่าให้มีสถานะเป็น “รัฐเดี่ยว”(unitary state)  
ด้วยการด าเนินนโยบายที่สร้างความเป็นพม่า (Burmanization Policy) ซึ่งรัฐบาลทหารได้ก าหนดให้
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติและวัฒนธรรมพม่าเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศพม่า (Kramer, 
2012, p.4) พร้อมทั้งยกเลิกข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับผู้น าของชนกลุ่มน้อยทาง
ชาติพันธุ์เกี่ยวกับสิทธิในการปกครองของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ รวมถึงอิสรภาพในการที่จะด ารงไว้
ซ่ึงเอกลักษณ์ประจ าเผ่าพันธุ์ของตนตามที่ท้ังสองฝ่ายได้เคยตกลงร่วมกันในข้อตกลงปางโหลงปี 1948  
การด าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลทหารได้ส่งผลท าให้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในประเทศทวี
ความรุนแรงมากขึ้น และขยายวงกว้างจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ  
เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ฉาน, คะฉิ่น, ชินและคะเรนนี  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยได้รับการ
รับรองสิทธิทางการเมืองตามข้อตกลงปางโหลง  (โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ฉานและคะเรนนีที่ได้รับ
อนุญาตให้สามารถแยกตัวจากสหภาพพม่าได้ภายหลังจากท่ีเข้าร่วมกับสหภาพพม่าเป็นระยะเวลา 10 
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ปี) เกิดความรู้สึกคับแค้นใจต่อนโยบายของรัฐบาลทหารและเริ่มก่อตั้งขบวนการชาตินิยมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960  ในการนี้ กองทัพพม่าสมัยนายพลเนวินจึงได้โจมตีขบวนการ
ชาตินิยมของกลุ่มชาติพันธุ์ฉานและคะเรนนีอย่างรุนแรง  ส่งผลท าให้ขบวนการชาตินิยมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ฉาน, คะเรนนีและคะฉิ่นเข้าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อาระกัน, มอญและกะเหรี่ยงในการท าสงคราม
ต่อสู้กับรัฐบาลทหารของพม่า (Fredholm, 1993, pp.99 - 109) 

รัฐบาลทหารเน้นใช้มาตรการทางทหารในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์  ทั้งนี้ 
ภายใต้นโยบายที่ส่งเสริมรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวของประเทศพม่า  รัฐบาลทหารจึงด าเนิน
นโยบายการกระจายความม่ันคง (Decentralization of Security) เพ่ือกระจายอ านาจทางทหารจาก
ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค  โดยจัดตั้งต าแหน่งแม่ทัพภาค (Regional Commander) ซึ่งคัดสรรจาก
สมาชิกของคณะกรรมการกลางของพรรค และส่งไปประจ ากองบัญชาการภาคต่างๆ 12(Maung, 
2009, p.68)  โดยแม่ทัพภาคท าหน้าที่เป็นแนวหน้าในการท าสงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบและ
ให้การสนับสนุนทางด้านเสบียง, อาวุธยุทโธปกรณ์, ยารักษาโรค และเครื่องมือแพทย์ให้แก่กองทัพ
กลางที่ต้องปฏิบัติการบริเวณพ้ืนที่ทุรกันดารและห่างไกล  นอกจากนี้ แม่ทัพภาคยังมีอ านาจในการ
ควบคุมดินแดนและประชากรในรัฐของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของกองบัญชาการภาค  รวมทั้งมีอ านาจในการระดมพลทหาร (military mobilization)  ด้วยเหตุนี้ 
ต าแหน่งแม่ทัพภาคจึงเป็นต าแหน่งที่มีอ านาจสูงมาก เพราะมีอ านาจควบคุมทั้งก าลังพลทหารและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกครอง  ดังนั้น รัฐบาลพม่าจึงออกกฎให้ต าแหน่งแม่ทัพภาคจะต้องมีการโยกย้าย
ไปประจ ากองบัญชาภาคอ่ืนทุกๆสามปี  เพื่อป้องกันไม่ให้แม่ทัพภาคเหล่านี้สร้างฐานอ านาจของตนซึ่ง
อาจเป็นการท้ายทายต่ออ านาจของรัฐบาลพม่าในอนาคต  ต่อมาภายหลังปี 1998 รัฐบาลทหารพม่า
ในช่วงสมัยที่ปกครองโดย SLORC และ SPDC ได้ก าหนดให้ต าแหน่งแม่ทัพภาคจะต้องมาจากสมาชิก

                                           
12ในช่วงก่อนปี 1988 รัฐบาลพม่าภายใต้การน าของพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าได้แต่งตั้งแม่

ทัพภาคจ านวน 9 คนไปประจ ากองบัญชาการภาคต่างๆทั่วประเทศ   ต่อมาภายหลังปี 1988  ในช่วง
สมัยที่ปกครองโดย SLORC และ SPDC  รัฐบาลพม่าได้เพ่ิมจ านวนแม่ทัพภาคเป็น 12 คน โดยส่งไป
ประจ าการกองบัญชาภาคต่างๆ ได้แก่ กองบัญชาการร่างกุ้ง, กองบัญชาการกลาง, กองบัญชาการ
ภาคสามเหลี่ยม (รัฐฉาน), กองบัญชาการภาคชายฝั่ง, กองบัญชาการภาคตะวันออก, กองบัญชาการ
ภาคตะวันตก, กองบัญชาการภาคเหนือ, กองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กองบัญชาการภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือ, กองบัญชาการภาคใต้, กองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงใต้, กองบัญชาการภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ และในปี 2006 มีจ านวนกองบัญชาการภาครวมทั้งหมด 13 กอง  โดยมีการการ
ก่อตั้งกองบัญชาการเนปิดอว์เพ่ิมเติม (Globalwitness, 2003, p.26 ; Global Security.Org, 2011, 
“ Army Regional Military Command”)   
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ของสภา SLORC ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่มีอ านาจสูงสุด  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้แม่ทัพภาคมีทั้ ง
อ านาจทางการเมืองและอ านาจทางทหารในระดับสูง  ดังนั้น แม่ทัพภาคจึงกลายเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด
ในภูมิภาคนั้นๆ  โดยมีอ านาจควบคุมเชิงพฤตินัยและไม่เป็นทางการเหนือกิจการต่างๆในภูมิภาค 
รวมถึงได้รับมอบอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในภูมิภาค  ซึ่งครอบคลุม
ถึงอ านาจในการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ, การจัดตั้งและด าเนินกิจการจัดตั้งโรงงาน
และร้านค้าของรัฐ  รวมทั้งมีอ านาจอิสระในการใช้ทรัพยากรของรัฐที่อยู่ภายในพ้ืนที่ควบคุมของตน 
(Global witness, 2003, p.26; Maung, 2009, p.68) 

อย่างไรก็ตาม นโยบายการกระจายความมั่นคงของรัฐบาลทหารซึ่งมอบอ านาจให้แก่แม่ทัพ
ภาคในการควบคุมดินแดนและประชากรในรัฐชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์นั้น  ในแง่หนึ่ง นโยบาย
ดังกล่าวได้เอ้ือประโยชน์ให้แม่ทัพภาคและทหารในสังกัดสามารถแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจส่วนตน  และปัจจัยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างอ านาจ
ส่วนกลางของรัฐบาลกลางและอ านาจชายขอบของกลุ่มแม่ทัพภาคตามมา  โดยงานศึกษาของ Win 
Min (2008 as cited in Olsen & Nicolaisen, 2011, pp. 22-23) ได้อธิบายว่า ความสัมพันธ์ที่ตึง
เครียดดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990  โดยรัฐบาลทหารได้ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินนโยบายการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆ  ปัจจัยดังกล่าว
เอ้ือประโยชน์ให้แม่ทัพภาคซึ่งประจ าการใกล้กับพ้ืนที่ชายแดนและมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกองก าลัง
ติดอาวุธทางชาติพันธ์กลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงและแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ผิดกฎหมายประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีรัฐบาลกลางไม่สามารถมีอ านาจ
ควบคุมได้อย่างเต็มที่  ดังนั้น แม่ทัพภาคจึงสามารถด าเนินการหาทุนสนับสนุนกองก าลังของตนได้
อย่างอิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิงกองทัพกลาง  ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลท าให้แม่ทัพภาคมีอ านาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจสูงมาก รวมทั้งมีอ านาจอิสระในการปกครองเขตพ้ืนที่ของตน  ด้วยสถานะที่มี
อ านาจในการควบคุมทั้งก าลังพลและทรัพยากรของแม่ทัพภาคจึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ทหารกลุ่มต่างๆ
เข้ามาร่วมสังกัดกับแม่ทัพภาคและสภาพบริบทดังกล่าวจึงได้น าไปสู่การสร้างกลุ่มอ านาจต่างๆภายใน
กองทัพกลางของรัฐบาลพม่า  ทั้งกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของแม่ทัพภาคที่มีอ านาจสูงและเหล่า
ทหารในสังกัดซึ่งล้วนแต่เป็นทหารที่ด ารงต าแหน่งส าคัญในกองทัพ  รวมถึงการรวมตัวกันของแม่ทัพ
ภาคในพ้ืนที่ต่างๆ  ปัจจัยเหล่านี้ได้ท าลายความเป็นเอกภาพภายในกองทัพพม่า  รวมทั้งท้าทายต่อ
อ านาจส่วนกลาง (central authority) ของระบอบสังคมนิยมทหาร  

รัฐบาลทหารได้พยายามควบคุมดินแดนและประชากรในรัฐชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ด้วยการ
ด าเนินมาตรการทางทหารที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพ้ืนที่อย่างรุนแรง  โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อความไม่สงบซึ่งมีชื่อเรียกว่า“ยุทธวิธีตัดสี่ (Four Cut)” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ทางทหารที่มุ่งเน้นการตัดยุทธก าลังที่ส าคัญของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. )
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อาหาร การมุ่งโจมตีและท าลายล้างแหล่งที่เป็นเสบียงอาหารของกองก าลัง  2.) เงินทุน การมุ่งท าลาย
แหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการท าสงครามของกองก าลัง  3.) ข่าวกรอง การท าลาย
เครือข่ายกลุ่มที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่อกองก าลัง  และ 4.) กองก าลัง การตัดสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน
และกองก าลัง  โดยกองทัพพม่าด าเนินยุทธวิธีตัดสี่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ความขัดแย้งเพ่ือป้องกันไม่ให้
ประชาชนเป็นฐานสนับสนุนที่ส าคัญต่อกองก าลังติดอาวุธชาติพันธุ์เดียวกันที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่า  
รวมทั้งป้องกันไม่ให้กองก าลังติดอาวุธทางขาติพันธุ์สามารถครอบครองดินแดนที่มีความส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์  มาตรการที่ส าคัญของยุทธวิธีตัดสี่ประกอบด้วยการรุกรานทางทหาร ( military 
offensive) และการออกค าสั่งบังคับให้ประชาชนกลุ่มใหญ่โยกย้ายถิ่นฐานจาก“พ้ืนที่สีด า (black 
zone)” ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไปอาศัยอยู่ ใน “พ้ืนที่สีขาว 
(white zone)” หรือ “แปลงอพยพ (relocation site)” ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า  
ทั้งนี้ เมื่อกองทัพพม่าบีบบังคับให้ประชาชนกลุ่มใหญ่โยกย้ายถิ่นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะระเบิด
เผาท าลายหมู่บ้าน และท าลายที่ดินเพาะปลูกของประชาชน  รวมทั้งวางกับดักระเบิดรอบบริเวณ
หมู่บ้านเพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนกลับมายังหมู่บ้านของตนอีก  ในขณะที่ประชาชนกลุ่มที่ถูกบีบ
บังคับให้โยกย้ายไปอาศัยอยู่ในบริเวณ “พ้ืนที่สีขาว”ซึ่งอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและไม่สามารถกลับไป
ผลิตอาหารในที่ดินของตนเองได้อีกก็จะถูกทหารพม่าด าเนินการกดขี่และข่มขู่อย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการต่างๆ ได้แก่ การถูกบังคับเก็บภาษีอย่างหนักและบังคับเกณฑ์แรงงานในโครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐาน รวมถึงบังคับใช้เป็นแรงงานแบกหาม (porter) ในการท าหน้าที่ขนย้ายเสบียงอาหารหรือ
อาวุธในกองทัพ  นอกจากนี้ ประชาชนยังถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ที่ต้องเดินน าหน้าหน่วยทหารของกองทัพ
พม่าตลอดเส้นทางท่ีมีกับระเบิดที่กองก าลังฝ่ายศัตรูวางเอาไว้  ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลทหารต้องการให้
ประชาชนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอและยากไร้มากขึ้นจนไม่สามารถให้การสนับสนุนทางด้านวัตถุ
แก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ได้อีก (Horstman, 2015, p.24) 

นอกเหนือจากการใช้ยุทธศาสตร์ทางการทหารเพ่ือควบคุมพ้ืนที่ในรัฐของชนกลุ่มน้อยทาง
ชาติพันธุ์แล้ว  รัฐบาลทหารยังได้ด าเนินยุทธศาสตร์ทางการเมืองด้วยการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง 
(Ceasefire Diplomacy) กับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆ  โดยรัฐบาลพม่าเสนอแรงจูงใจทางด้าน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์เหล่านี้  โดยเฉพาะโอกาสในเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่จากรัฐบาลพม่าและสิทธิ์ในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติในเขตปกครองของตน
รวมถึงการเสนอแรงจูงใจทางด้านผลประโยชน์ทางการเมือง  นอกจากนี้ รัฐบาลพม่ายังได้อนุญาตให้
กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆสามารถคงกองก าลังของตนได้  และมีอ านาจการปกครองตนเองโดย
พฤตินัย (de facto autonomy) เหนือเขตปกครองของตน (Jolliffe, 2015, p.21)  โดยนับตั้งแต่ปี 
1989 รัฐบาลทหารสามารถบรรลุผลการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกองก าลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านเป็น
จ านวนมากกว่า 15 กลุ่ม  อาทิเช่น กองทัพสหรัฐว้า (United Wa State Army - UWSA), กองทัพ
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เอกราชคะฉิ่น (Kachin Independence Army - KIA), กองทัพรัฐฉานเหนือ (Shan State Army - 
North) และองค์กรแห่งชาติปะโอ (Pao National Organization)  ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
ขนาดใหญ่ที่ปฏิบัติการทางตอนเหนือของประเทศและลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลทหารในช่วง
ปลายทศวรรษ 1980 รวมถึงกองก าลังติดอาวุธทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเจรจาข้อตกลงหยุด
ยิงในต้นทศวรรษ 1990 ได้แก่ กองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นอดีตพันธมิตรของ KNU 
และพรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party - NMSP)  แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาล
ทหารกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์สามารถยุติการสู้รบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนใน
พ้ืนที่  และรัฐบาลกลางได้ด าเนินการพัฒนาทางด้านการคมนาคม, การสื่อสาร, การสาธารณสุขและ
การศึกษาในพ้ืนที่ความขัดแย้ง   

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้น าไปสู่การเจรจาข้อตกลงทาง
การเมืองร่วมกันระหว่างรัฐบาลทหารและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้
กระบวนการสร้างสันติภาพยังไม่สามารถบรรลุผลโดยแท้จริงได้  นอกจากนี้ ผลจากการเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงยังได้เอ้ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิเช่น การค้ายาเสพ
ติด, การค้าขายในตลาดมืด หรือการลักลอบค้ามนุษย์ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในพ้ืนที่ของรัฐชนกลุ่ม
น้อยทางชาติพันธุ์  และก่อให้เกิดการไหลเข้ามาของกลุ่มคนภายนอกพ้ืนที่ซึ่งอพยพมาจากรัฐและเขต
การปกครองอ่ืน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายใน
พ้ืนที่ดังกล่าวนี้  ปัจจัยดังกล่าวได้ท าลายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
และส่งผลท าให้ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พม่าและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆทวีระดับความรุนแรง
มากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2009 ทีร่ัฐบาลทหารได้ประกาศให้กองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ทั้งหมดที่ลง
นามในข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน  ข้อเสนอดังกล่าวมี 
นัยยยะส าคัญถงึการท าให้กองก าลังของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์อ่อนก าลังลงด้วยการแปรสภาพกอง
ก าลังเหล่านี้ให้เป็นกองก าลังขนาดเล็กที่ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาการของกองทัพพม่าโดยตรง  
ในขณะที่ข้อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กลับไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล
กลาง  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จึงปฏิเสธที่จะแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษา
ชายแดน  และปัจจัยดังกล่าวได้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัฐบาลทหารกับกลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆที่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแล้ว  โดยเฉพาะในกรณีของการสู้รบระหว่าง
กองทัพพม่ากับกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาร์ (Myanmar National Democratic 
Alliance Army - MNDAA) ในเขตโกก้าง  ซึ่งเป็นการยุติข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายเคยมีร่วมกัน
เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี (Kramer, 2012, p.5)   
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2.2.4 ยุคสมัยท่ีปกครองโดยรัฐบาลกึ่งพลเรือนในช่วงปี 2011 – 2015 
              รัฐบาลกึ่งพลเรือนของประธานาธิบดีเตงเส่งซึ่งก้าวขึ้นมาปกครองประเทศตั้งแต่ปี 

2011 ได้พยายามปฏิรูประบอบการปกครองให้มีความเป็นประชาธิปไตย และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรีมากขึ้น  โดยกระบวนการปฏิรูปดังกล่าวได้ส่งผลท าให้กองทัพพม่าถูกลดอ านาจทาง
การเมืองในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  และไม่สามารถควบคุมกระบวนการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในทิศทางที่เอ้ือให้ทหารระดับสูงของกองทัพสามารถแสวงหา
ผลประโยชน์จากค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rents) ได้ดังเช่นในสมัยรัฐบาล SLORC/SPDC  
ความเปลี่ยนแปลงของอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของกองทัพในระดับประเทศได้ส่งผลกระทบ
ต่ออ านาจของกองทัพในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วงสมัยรัฐบาล SLORC/SPDC แม่ทัพ
ภาคเป็นตัวแสดงที่ใช้อ านาจเด็ดขาดเหนือพ้ืนที่ปกครอง  เนื่องด้วยแม่ทัพภาคมีสถานะเป็นทั้ง
ผู้บังคับบัญชาการกองก าลังทหารและหัวหน้ารัฐบาลของภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้แม่ทัพภาคมีอ านาจ
ทางทหาร, อ านาจทางการเมืองและอ านาจทางเศรษฐกิจในระดับสูง  หากทว่าผลกระทบของการ
เปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองของรัฐบาลพม่าในปี 2011 ได้ส่งผลท าให้บทบาทของแม่ทัพภาคจ ากัด
แต่เพียงการก ากับดูแลกิจการทางด้านความมั่นคงในพ้ืนเท่านั้น  โดยแม่ทัพภาคถูกลดบทบาทในการ
ใช้อ านาจการปกครอง รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าถึงผลประโยชน์จากค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ใน
พ้ืนทีล่ดลง (International Crisis Group, 2014, p.8)  นอกจากนี้ รัฐบาลของประธานาธิดีเตงเส่งยัง
ได้ยกเลิกนโยบายการโดดเดี่ยวตนเองต่อประชาคมโลก  พร้อมทั้งแสดงท่าทีเปิดรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ทั้งความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศในรูปแบบการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) และ
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance - ODA)
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ประชาคมระหว่างประเทศเพ่ิมปริมาณการให้ความช่วยเหลือแก่พม่า และ
กลับเข้ามาด าเนินการให้ความช่วยเหลือในพม่าอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน
(Rieffel and Fox, 2013, pp. 83 - 84)13 

                                           
13เนื่องด้วยประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ า  พม่าจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รับ

ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาจากประชาคมระหว่างประเทศ  หากแต่ปริมาณของความช่วยเหลือที่
พม่าได้รับจากประชาคมระหว่างประเทศแปรผันกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในของประเทศพม่า  
โดยเฉพาะผลกระทบจากการปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงของรั ฐบาล
ทหารในปี 1988  ซึ่งส่งผลท าให้ประชาคมระหว่างประเทศลดปริมาณการให้ความช่วยเหลือแก่พม่า
ให้อยู่ในระดับต่ า  นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศ
บางส่วนยังได้ยุติการปฏิบัติการในประเทศพม่า (Rieffel & Fox, 2013, p.83) 
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  ส าหรับนโยบายการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นั้น  รัฐบาลของประธานาธิบดีเต่งเส่งได้
พยายามด าเนินกระบวนการสร้างสันติภาพ  โดยให้ความส าคัญกับการผลักดันให้เกิดการเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์  และแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน เพ่ือแลก
กับการไม่ถูกโจมตีจากกองทัพพม่า  และผลประโยชน์ที่รัฐบาลพม่าจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในรัฐ
ของกลุ่มชาติพันธุ์  โดยรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งประเทศ (national 
ceasefire) บรรลุผลในปี 2014  ซึ่งทางรัฐบาลมีแผนการที่จะให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ด าเนินตาม
แนวทางปลดอาวุธ เลิกเคลื่อนไหว กลับคืนสู่สังคม (Disarmament, Demobilization and 
Reintegration : DDR) หรือให้กลายสภาพเป็นพรรคการเมือง (Transbordernews 25 มกราคม, 
2015)  ในการนี้ รัฐบาลพม่ายังได้เสนอให้สัมปทานธุรกิจแก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มชาติพันธุ์ให้ด าเนินตามแนวทาง DDR  ทั้งนี้ กรอบการเจรจาเพ่ือ
สันติภาพของคณะท างานเพ่ือการประสานงานทางชาติพันธุ์  (Working Group for Ethnic 
Coordination) ได้ระบุถึงการให้การสนับสนุนของรัฐบาลต่อการปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธทางชาติ
พันธุ์ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากระยะเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพสู่การแสดงบทบาททาง
การเมืองที่เข้มแข็งในสหภาพพม่าในอนาคต กล่าวคือ ประการแรก กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ ได้รับ
อนุญาตให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรในเขตปกครอง ทั้งด้วยวิธีการเก็บภาษีจากประชาชน, การด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ, การรับความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาทั้งจากรัฐบาลและประชาคมระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งได้รับรายได้ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเขตปกครอง
ของตน (Myanmar Peace Mornitor, 2013, p.26) 

กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆ มีท่าทีสนับสนุนต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพที่ริเริ่มโดย
รัฐบาลของประธานาธิบดีเตงเส่งนั้น  โดยกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการ
เจรจาสันติภาพที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการส าคัญที่ระบุในข้อตกลงปางโหลง ได้แก่ สิทธิในการ
ก าหนดการปกครองตนเอง (self- determination), การปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐ 
(federalism) และความเท่าเทียมทางชาติพันธุ์ (etnic equality)  อย่างไรก็ตาม กลุ่มติดอาวุธทาง
ชาติพันธุ์ต่างๆยังไม่เคยประสานความร่วมมือกันในการร่างแผนการเจรจาสันติภาพที่มีความสอดคล้อง
กัน  หรือจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ทั้งหมดในการ เจรจา
สันติภาพกับรัฐบาลพม่า  จนกระทั่งในปี 2013 กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆได้ร่วมกันจัดตั้งคณะ
ประสานงานการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งประเทศ (Nationwide Ceasefire Coordination Team - 
NCCT) เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้แทนของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ทั้งหมดในการเจรจากับคณะเจรจา
สันติภาพฝ่ายรัฐบาลพม่า  โดยมีจ านวนสมาชิกของ NCCT จ านวน 16 องค์กร –ได้แก่  Arakan 
Liberation Party, Arakan National Council, Arakan Army, Chin National Front, 
Democratic Karen Benevolent Army, Karenni National Progressive Party, Karen 
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National Union, KNU/KNLA Peace Council, Lahu Democratic Union, Myanmar National 
Democratic Alliance Army และ New Mon State Party (Myanmar Peace Mornitor, 2015, 
para.1) 
 ทั้งนี้แม้ว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์จะ
จัดขึ้นภายในประเทศพม่า  โดยที่รัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้มีคณะเจรจาไกล่เกลี่ยจากต่างประเทศเข้า
ร่วมในกระบวนการเจรจาสันติภาพก็ตาม  หากทว่าเนื่องจากประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบบตลาด
แบบเสรีในพม่า  ประชาคมระหว่างประเทศจึงได้แสดงท่าทีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อ
กระบวนการเจรจาสันติภาพในพม่า เพ่ือมุ่งหมายให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพภายในประเทศ  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้กระบวนการปฎิรูประบอบการเมืองและเศรษฐกิจของพม่าเป็นไปอย่าง
ราบรื่น  ในการนี้ ประชาคมระหว่างประเทศจึงให้การสนับสนุนต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพใน
พม่าในรูปแบบของการให้ค าแนะน า และการแสดงจุดยืนต่อสาธารณชน ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพ่ือสร้างแรง
กดดันต่อกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ให้ยินยอมลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลพม่า  หากทว่าเป็นไป
เพ่ือให้ประกันต่อสาธารณชนว่า ประชาคมระหว่างประเทศจะให้การสนับสนุนทางการเมือง และ
ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพของพม่าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง (International Crisis Group, 
2015, p.2) 

การแสดงท่าทีกล่าวของประชาคมระหว่างประเทศสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของกลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์ซึ่งมีความไม่เชื่อใจรัฐบาลพม่า และยืนยันให้มีผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศเข้า
ร่วมในกระบวนการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง  เนื่องจากคาดหวังให้ผู้แทนจากต่างประเทศท าหน้าที่เป็น
พยานในกระบวนการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงหยุดยิงทั้งประเทศ (National Ceasefire Agreement - 
NCA) ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์  ในการนี้ กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์จึงเสนอให้
ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น และประเทศไทย ลงนาม
ยินยอมท่ีจะเป็นพยานในกระบวนการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพม่าอนุญาตอย่าง
เป็นทางการให้มีผู้สังเกตการณ์จากองค์การสหประชาชาติและประเทศจีนเข้าร่วมในกระบวนการ
เจรจาข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้น  และต่อมารัฐบาลพม่าได้อนุญาตให้ผู้แทนจากมูลนิธิ  Nipppon 
ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกับคณะผู้แทนจากประเทศจีนในกระบวนการเจรจาข้อตกลง
หยุดยิงซึ่งจัดขึ้นที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น  ทั้งนี้ นอกจากการให้การสนับสนุนทางการเมืองแล้ว 
ประชาคมระหว่างประเทศยังให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (foreign aid) ทั้งความช่วยเหลือใน
รูปแบบที่เป็นเงินและความช่วยเหลือทางเทคนิค เพ่ือสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพในพม่า  
โดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม  
รวมทั้งเพ่ือเร่งกระบวนการเจรจาสันติภาพให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม กลุ่มติดอาวุธ
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ทางชาติพันธุ์ได้วิพากษ์บทบาทของความช่วยเหลือจากต่างประเทศว่า ความช่วยเหลือได้เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้รัฐบาลพม่าแต่เพียงฝ่ายเดียว  ในขณะที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์เป็นฝ่ายเสีย
ผลประโยชน์  เนื่องจากรัฐบาลพม่าสามารถด าเนินโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ความขัดแย้งได้ทันที  โดย
ไม่จ าเป็นต้องแก้ปัญหาข้อพิพาททางการเมืองกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
(Myanmar peace monitor, 2015, p.81) 

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามด าเนินกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลประธานาธิบดีเตงเส่ง
กลับสวนทางกับท่าทีของกองทัพพม่าที่ยังคงมีการสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศ  
โดยเฉพาะการสู้รบที่รัฐคะฉิ่นและรัฐฉาน ซึ่งส่งผลท าให้ผู้น าของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆยังคง
ไม่ไว้ใจรัฐบาลพม่า  นอกจากนี้ ทั้งผู้แทนฝ่ายกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ (NCCT) และฝ่ายรัฐบาลพม่า
ยังมีประเด็นขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในการเจรจาสันติภาพ  โดยสามารถพิจารณาได้
จากตารางที่ 2.1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 

ประเด็นขัดแย้งในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 
ประเด็นขัดแย้ง ฝ่ายกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 

(NCCT) 
ฝ่ายรัฐบาลพม่า 

กองทัพสหพันธรัฐ 
(federal army) 

เสนอให้จัดตั้งกองทัพสหพันธรัฐ  
โดยจัดสรรโควตาส าหรับการ 
คัดเลือกนักเรียนนายร้อยและ 

การเลื่อนยศ ให้แก่แต่ละสัญชาติตาม
ชาติพันธุ์ (ethnic nationalities) 

ไม่ เห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้ งกองทัพ
สหพันธรัฐ เพราะกองทัพพม่ามีสถานะ
เป็นกองทัพสหภาพ (union army) ซึ่ง
มีนายทหารจากสัญชาติตามชาติพันธุ์
ต่างๆที่เข้าร่วมในกองทัพพม่าอยู่แล้ว 

รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

การกระจายอ านาจการปกครองที่
แท้จริงให้กับรัฐบาลของรัฐชนกลุ่ม
น้อยทางชาติพันธุ์  โดยทหารต้องไม่
มีที่นั่งในรัฐบาล  นอกจากนี้ รัฐบาล
ของรัฐชนกลุ่มน้อยทางชาติ พันธุ์
จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง 
(ownership) เหนือทรัพยากรและ 
รายได้ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจภายในรัฐของตน  

ประเทศพม่ามีโครงสร้างการปกครอง
ในระบบสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย
รัฐบาลของรัฐชนกลุ่มน้อยและรัฐบาล
กลางอยู่แล้ว  ส าหรับการแก้ไขการ
กระจายอ านาจการปกครองให้แก่
รั ฐ บ า ล ข อ ง รั ฐ ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย ใ น
รัฐธรรมนูญจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ 
ระบบการปกครองแบบรัฐ (states) 
และมณฑล (regions)  
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ประเด็นขัดแย้ง ฝ่ายกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 
(NCCT) 

ฝ่ายรัฐบาลพม่า 
 

สิทธิในการ
ก าหนดการ
ปกครองด้วย

ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต้องการให้รัฐชนกลุ่มน้อยทางชาติ
พันธุ์มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารราชการอย่างอิสระ  โดย

ไม่จ าเป็นต้องปรึกษาฝ่ายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกรงว่าการให้สิทธิในการก าหนดการ
ปกครองด้วยตนเองแก่รัฐชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์จะส่งผลท าให้รัฐเหล่านี้
แยกตัวไปจากสหภาพพม่า  ดังนั้น 
รัฐบาลจึ งปฏิ เสธข้อเรี ยกร้องของ 
NCCT ที่จะใช้ค าว่า “รัฐที่มีสิทธิอย่าง
เต็มที่ในการก าหนดการปกครองด้วย
ตนเอง” (fully self determination 
states) ในรัฐธรรมนูญ  โดยอ้างเหตุผล
ว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ของพม่ า ได้ ระบุถึ ง โครงสร้ า งการ
ปกครองที่ประกอบด้วยรัฐ (states) 
และมณฑล (regions) อยู่แล้ว 

ข้อตกลงหยุดยิงทั่ว
ประเทศ 

รัฐบาลต้องรับประกันว่าจะมีการ
เจรจาทางการเมืองกับกลุ่มติดอาวุธ

ทางชาติพันธุ์ในอนาคต  รวมทั้ง
จะต้องจัดท ากรอบแนวทางการ

เจรจาทางการเมืองระหว่างทั้งสอง
ฝ่าย 

ให้ความส าคัญต่อการบรรลุผลการ
เจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ เพ่ือ
ยุติการสู้รบระหว่างรัฐบาลและกลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
มีการเจรจาทางการเมืองระหว่างทั้ง
สองฝ่าย 

การปลดอาวุธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ฏิ เ ส ธ ที่ จ ะป ล ด อ า วุ ธ ต า ม ข้ อ
เรียกร้องของรัฐบาล  เนื่องจากมอง
ว่าการปลดอาวุธหมายถึง การวาง
อาวุธและยอมจ านนต่อรัฐบาลพม่า 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจว่าการปลดอาวุธเป็นกระบวน 
การกลับคืนสู่สั งคม (reintegration) 
ของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ ซึ่งเป็น-
ขั้นตอนส่วนที่ส าคัญของการด าเนิน
กระบวนการสันติภาพ  หากทว่าใน
ที่สุด รัฐบาลก็ยินยอมที่จะให้กลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์สามารถถืออาวุธ
ต่อ ไปได้ จนกระทั่ งการ เจรจาทาง
การเมืองระหว่างทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น  
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ประเด็นขัดแย้ง ฝ่ายกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 
(NCCT) 

ฝ่ายรัฐบาลพม่า 
 

การปรับแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 

 
 

 

ปฏิ เสธรัฐธรรมนูญฉบับปี  2008 
เนื่องจากมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้
อ านาจแก่กองทัพในการกุมอ านาจ
ทางการเมือง และจ ากัดความเป็นไป
ได้ส าหรับฝ่ายอ่ืนๆที่จะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางอ านาจที่ด ารงอยู่  
ดังนั้น กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์จึง
เรียกร้องให้มีการเจรจาทางการเมือง
ระหว่างทั้งสองฝ่ายนอกกระบวนการ
รัฐสภา เพ่ือหารือเกี่ยวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 

การปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2008 
จะกระท าได้ผ่านพรรคการเมืองที่ชนะ
การ เลื อกตั้ งและด า เนินการแก้ ไข
รัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการรัฐสภา
เท่านั้น 

หมายเหตุ. จาก Myanmar Peace Monitor, Burma News International (2014).  Deciphering  
Myanmar’s Peace Process : A reference Guide. Chiangmai : Burma News     
International.  Retrieved from www. Mmpeacemonitor.org.  

ข้อมูลของคณะสังเกตการณ์สันติภาพ (Myanmar Peace Monitor, 2015, para 2) ได้
รายงานถึงสถานะในปัจจุบันของการด าเนินกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลประธานาธิบดีเตงเส่งว่า 
ประเทศพม่าประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์เป็นจ านวน 48 กลุ่ม  ซึ่งในจ านวนนี้รวมถึงกลุ่ม
ที่กลายสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน (Border Guard Force) 12 กลุ่ม  กองทัพชาวบ้าน 
(People Military Force) 8 กลุ่ม  และกองก าลังจัดตั้งพิเศษ (Special Agreement Group) 11 
กลุ่ม  ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลพม่า  ในขณะที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
ที่เคยสู้รบกับรัฐบาลพม่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น  บางกลุ่มเคยลงนามหยุดยิงและกลับมารบกันอีก 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 17 กลุ่ม  โดยกลุ่มติดอาวุธจ านวน 14 กลุ่มได้ลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลเตงเส่งแล้ว  
แต่ส าหรับอีก 3 กลุ่มยังไม่มีการลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า คือ กองทัพเอกราชคะฉิ่น (Kachin 
Independence Army – KIA) กองทัพอาระกัน (Arakan Army - AA) ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองก าลัง 
KIA และกองก าลังปลดปล่อยดาระอ้ัง (Ta’an National Liberation Army - TNLA) ซี่งทั้งสามกลุ่ม
เคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนที่รัฐคะฉิ่นและรัฐฉาน  
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บทที่ 3 
บริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในช่วงปี 2005 - 2015 

 
 ส าหรับบทนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดย
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงปี 2005 – 2010 และช่วงปี 2010 – 2015 เพ่ือ
วิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่อกระบวนการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยง กล่าวคือ ความขัดแย้งได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายอ านาจทางการเมือง
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนต่างๆในสังคมอย่างไร  และภายใต้บริบทดังกล่าวนี้ กลุ่มใด
เป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากความขัดแย้ง และกลุ่มใดเป็นฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากความขัดแย้งซึ่ง
ส่งผลท าให้ตัวแสดงเหล่านั้นมีแรงจูงใจที่จะรักษาสถานะของการสู้รบที่ด ารงอย่างต่อเนื่องในความ
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้ด าเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อ  ทั้งนี้ เพ่ืออธิบายประเด็นศึกษาดังกล่าวจึง
แบ่งการอธิบายเนื้อหาของบทนี้ออกเป็น 2 ส่วน  โดยเนื้อหาส่วนแรกอธิบายถึงโครงสร้างการปกครอง
ของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งประกอบด้วยตัวแสดงที่มีอ านาจในการปกครองเป็นจ านวนมาก อันได้แก่ กองทัพ
พม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ  โดยศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินยุทธศาสตร์ทาง
ทหารและการเมืองของตัวแสดงเหล่านี้ เพ่ือควบคุมดินแดนและประชากรในเขตแดนของตน  รวมทั้ง
เพ่ือแย่งชิงอ านาจในการปกครองบริเวณรัฐกะเหรี่ยงจากตัวแสดงอ่ืนๆ  ส าหรับเนื้อหาส่วนที่สอง
อธิบายถึงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง โดยศึกษาเก่ียวกับประเภทของทรัพยากร, กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามประเภทต่างๆ (ผลประโยชน์ที่
ตัวแสดงประเภทต่างๆได้รับจากการเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจสงครามและแรงจูงใจในการรักษาสถานะ
ของการสู้รบให้ด าเนินต่อไป) 
 
3.1 กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยง ตั้งแต่ปี 2005 - 2010 

3.1.1 โครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยง  
               นับตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนยุคอาณานิคมจนถึงช่วงสมัยก่อนที่ประเทศพม่าได้รับเอก

ราชจากประเทศอังกฤษในปี 1948  Ashley South (2010, p.68) ได้อธิบายถึงโครงสร้างการ
ปกครองแบบดั้งเดิมของอาณาบริเวณท่ีเป็นรัฐกะเหรี่ยงในปัจจุบันว่า เป็นโครงสร้างการปกครองแบบ 
“ระบบศักดินา” (patrimonial) เช่นเดียวกับโครงสร้างการปกครองของพ้ืนที่ชายขอบอ่ืนๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ ผู้น าที่ก้าวขึ้นมากุมอ านาจการปกครอง (Emergent Leader) ได้
สร้างอาณาเขตในการปกครอง (fiefdom)  และระดมประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ในอาณาเขตของตน 
ทั้งด้วยอ านาจบารมีของผู้น า, การใช้ความรุนแรง, การเสนอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (โดยส่วนใหญ่
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มักจะเป็นการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งประเภทที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมถึงการเสนอ
โอกาสทางการค้า) และการกล่าวอ้างอ านาจอันชอบธรรมของผู้น าในการปกครอง  โดยเฉพาะอ านาจ
ที่อยู่บนพื้นฐานของการมีอัตลักษณ์ทางศาสนา ภาษาและชาติพันธุ์ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ  เมื่อ
ผู้น าท้องถิ่นสามารถรวบรวมอ านาจในการปกครองอย่างมั่นคงแล้ ว  เขตอ านาจของผู้น า หรือ 
Mandala (เขตอ านาจส่วนบุคคลซึ่งอ านาจในการปกครองจะลดลงตามความเป็นชายขอบทาง
ภูมิศาสตร์และเชิงสัญลักษณ์) จะแผ่ขยายทั้งในเชิงขอบเขตและนัยยะส าคัญเชิงสัญลักษณ์ของ
วัฒนธรรม14ส่งผลท าให้เขตอ านาจมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น และผู้น าสามารถเรียกเก็บภาษีรวมทั้ง
ระดมพลเพ่ือเกณฑ์ทหารเพ่ิมขึ้นได้  ในการนี้ ผู้น าของแต่ละ Mandala มักจะมีการกล่าวอ้างอ านาจ
อธิปไตยเหนืออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มประชากรหรือประเภทของทรัพยากรซึ่งมีความ
ทับซ้อนกับอ านาจอธิปไตยของผู้น ากลุ่มอ่ืนๆ  ปัจจัยดังกล่าวจึงน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้น าของ
แต่ละ Mandala  ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างระบบความเป็นพันธมิตรอย่างหลวมระหว่างผู้น าของ
แต่ละ Mandala ด้วยเช่นกัน (โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการสร้างพันธมิตรโดยการแต่งงานระหว่าง
ตระกูลของผู้น า) 

โครงสร้างการปกครองดังกล่าวของรัฐกะเหรี่ยงได้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในช่วงสมัย
ราชอาณาจักรพม่า ซ่ึงกษัตริย์พม่าไม่เคยแผ่ขยายอ านาจทางการเมืองเพ่ือควบคุมเขตปกครองบริเวณ
รัฐกะเหรี่ยง  เนื่องจากกษัตริย์พม่ามีความเห็นว่ารัฐกะเหรี่ยงและเขตปกครองของชนกลุ่มน้อยทาง
ชาติพันธุ์อ่ืนๆที่ตั้งอยู่บนภูเขาและป่าทึบนั้นยากต่อการปกครอง และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
ผลประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับจากการปกครองดินแดนเหล่านี้เล็กน้อยมาก  จนกระท่ังถึงสมัยอาณานิคม
ซึ่งรัฐบาลของอังกฤษที่ปกครองประเทศพม่าก็มีความเห็นเช่นเดียวกับกษัตริย์พม่า และได้จัดให้เขต
ปกครองของรัฐกะเหรี่ยงอยู่ในกลุ่มของ “บริเวณชายแดน” (Frontier Area) ซึ่งประกอบด้วยเขต
ปกครองของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขา อันได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นรัฐ
กะเหรี่ยง, รัฐชิน, รัฐฉาน, รัฐกะฉิ่น, รัฐสะกายและรัฐยะไข่ในปัจจุบัน  โดยรัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้
เขตปกครองเหล่านี้สามารถด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างการปกครองแบบดั้งเดิมของตนต่อไปได้ตราบเท่าที่
เขตปกครองเหล่านี้ยังคงจ่ายภาษีและบรรณาการอ่ืนๆ  รวมทั้งปฏิบัติตามกฤษฎีกาที่รัฐบาลอังกฤษ
บังคับใช้ในประเทศพม่า (Smith, 1999, pp. 41 – 44; South, 2008, p.13) 

                                           
14แปลจาก when such local chiefs were able to consolidate power, their 

emergent mandalas (zone of personalized power, the authority of which declines 
towards the geographic and symbolic periphery) expanded in scope and cultural – 
symbolic significance.)  
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 เมื่อประเทศพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1948 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความ
ขัดแย้งที่ใช้ก าลังระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆนั้น  โครงสร้างการปกครอง
แบบ “ระบบศักดินาสมัยใหม่” (neo -patrimonial) ได้ถือก าเนิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยง
เนื่องจากกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งมีแรงจูงใจจากความคับแค้นใจ (grievance) ทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ได้ครอบครองบริเวณพ้ืนที่ห่างไกลและล้าหลัง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภูเขา
และป่าทึบที่อยู่ตามบริเวณชายแดนไทย – พม่า (South, 2008, p.36)  ภายใต้โครงสร้างการปกครอง
แบบระบบศักดินาสมัยใหม่นั้น แม่ทัพ (commander) ของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่ม
ต่างๆได้ใช้อ านาจบารมีของผู้น า, การใช้ความรุนแรง, การเสนอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
กล่าวอ้างอ านาจอันชอบธรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการระดมประชาชนให้เข้ามาอาศัย
ในเขตปกครองของตนเช่นเดียวกับผู้น าของ Mandala ในช่วงสมัยก่อนและระหว่างยุคอาณานิคม  
หากทว่าแม่ทัพของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ได้หลอมรวมอ านาจบารมีของตนเข้ากับบทบาทความ
เป็นทหารอาชีพ  รวมถึงใช้ทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของกองก าลังในการปกครองเขตปกครอง
ของตนด้วย (South, 2010, p.69)  โดย Ananda Rajah (1996, 2002 as cited in South, 2010, 
p.69) ได้ให้ค านิยามเขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐของชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์อ่ืนๆในประเทศพม่าว่า “para – state”  โดยข้อแตกต่างระหว่าง para – state กับรัฐ
ชาติสมัยใหม่ คือ รัฐชาติสมัยใหม่มีพรมแดนที่ขีดเส้นแบ่งอาณาเขตชัดเจน (territorial boundaries)
รวมทั้งมีโครงสร้างการปกครองที่มั่นคงและได้รับการยอมรับสถานะความเป็นรัฐจากประชาคม
ระหว่างประเทศ  ในขณะที่ para – state ไม่ได้รับการยอมรับสถานะความเป็นรัฐจากประชาคม
ระหว่างประเทศและมีชายแดน (frontier) หรือเขตพ้ืนที่ (zone) เช่นเดียวกับ Mandala ซึ่งอาจจะมี
ความทับซ้อนกับชายแดนของ para – state ของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอ่ืนๆ หรือทับซ้อนกับพรมแดน
ของรัฐชาติสมัยใหม่  นอกจากนี้ชายแดนของ para – state ยังได้ขยายไปครอบคลุมถึงชุมชนของผู้
อพยพและผู้พลัดถิ่นอีกด้วย 

โครงสร้างการปกครองในระบบ para –state ของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่ม
ต่างๆได้ด าเนินมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 จนกระทั่งถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งในบรรดากลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งหลายนั้น  สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU นับได้ว่าเป็นกลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีอ านาจทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจมากที่สุด   โดยเขต
ปกครองของ KNU ครอบคลุมอาณาบริเวณของรัฐกะเหรี่ยง รวมถึงบริเวณใกล้เคียงของรัฐมอญ เขต
ปกครองพะโคและตะนาวศรี  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 1990 KNU เริ่มเสื่อม
อ านาจลงอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
ได้แก่ ประการแรกปัญหาความแตกแยกภายในองค์กร KNU อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างชาว
กะเหรี่ยงพุทธที่ต่อต้านการผูกขาดอ านาจทางการเมืองและการทหารของชาวกะเหรี่ยงคริสต์ใน KNU 
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รวมถึงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งชาวกะเหรี่ยงคริสต์มีสถานะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมสูงกว่าชาวกะเหรี่ยงเผ่าอ่ืนๆ  ความขัดแย้งดังกล่าวได้น าไปสู่การ
แยกตัวของกองทัพกะเหรี่ยงพุทธหรือ DKBA ในปี 1994  ประการที่สอง ความล้มเหลวของนายพล 
Bo Mya ผู้น าระดับสูงของ KNU ในการควบคุมระเบียบวินัยของแม่ทัพของกองก าลังย่อยต่างๆที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาการของกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Liberation 
Army – KNLA)  ประการที่สาม การสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีจากการค้าขายในตลาดมืดและ
การให้สัมปทานป่าไม้  และประการสุดท้าย คือ การสูญเสียเขตปลดปล่อย (liberate zone) เป็น
จ านวนมาก อันเนื่องมาจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธทางชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ DKBA ซึ่งเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าในปี 1995 รวมทั้ง
กองก าลังย่อยของ KNLA ที่ประจ าการในแต่ละท้องถิ่น อันได้แก่ Karen Peace Force (KPF) ซึ่งเป็น
กองก าลังที่ประจ าการอยู่ทางตอนใต้ของรัฐกะเหรี่ยงและลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าในปี 
1998, the P’doh San Group และ KNU – KNLA Peace Council (KPC) ซึ่งเป็นกองก าลังที่
ประจ าการอยู่บริเวณตอนกลางของรัฐกะเหรี่ยงได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าในปี 1998 
และ 2007 ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังรวมถึงกองทหารท้องถิ่นขนาดเล็กอ่ืนๆที่แยกตัวออกมาจาก 
KNU ในปี1997 ด้วย (South, 2011, pp.63 -64 )  

 ความส าเร็จในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงส่งผลให้กองทัพพม่าสามารถขยายการควบคุมพ้ืนที่
ในรัฐกะเหรี่ยงได้มากขึ้น  รวมทั้งสามารถควบคุมเครือข่ายของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงประจ าพ้ืนที่ต่างๆท่ีเคยอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของ KNU  ในขณะที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
เหล่านี้กไ็ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จากรัฐบาลพม่า นอกจากนี้ยัง
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลพม่าให้สามารถคงกองก าลังของตนและมีอ านาจการปกครองตนเองโดยพฤติ
นัยเหนือเขตปกครองของตน  รวมทั้งมีสิทธิ์ในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติในเขตปกครองของตน  
ทั้งนี้ ในกรณขีอง KNU ซ่ึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายสูญเสียสถานะของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีอ านาจมากที่สุดใน
บริเวณรัฐกะเหรี่ยง  หากทว่า KNU ยังคงสามารถด ารงอิทธิพลของตนเหนือพ้ืนบางส่วนซึ่งเป็นพ้ืนที่
ช่วงชิงอ านาจกันระหว่าง KNU กับรัฐบาลพม่าและกองก าลังพันธมิตร  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางอ านาจดังกล่าวของรัฐกะเหรี่ยงได้ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง
และบริเวณใกล้เคียงต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐบาลพม่า  ส าหรับในกรณีของพ้ืนที่ที่
กองก าลังต่างๆได้สู้รบกันเพ่ือช่วงชิงอ านาจในปกครองนั้นได้กลายเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของกองก าลังติดอาวุธจ านวนหลายกลุ่ม อาทิเช่น กองทัพพม่า, DKBA และ KPC (Jolliffe, 2015, 
p.21) 

 ในช่วงปี 2009 รัฐบาลพม่าได้พยายามขยายอ านาจการควบคุมพ้ืนที่ในรัฐกะเหรี่ยงเพ่ิมขึ้น
ด้วยการเสนอให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลในช่วง
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ทศวรรษ 1990 แปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน  เพ่ือให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐบาลพม่า  โดยกองก าลังติดอาวุธส่วนใหญ่ที่มีอ านาจทาง
ทหารน้อยและปกครองดินแดนที่มีพ้ืนที่จ ากัดได้ยอมรับที่จะแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน  
ในขณะที่กองก าลังติดอาวุธที่มีขนาดใหญ่กว่าบางกลุ่มไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว โดยเฉพาะ DKBA 
ซึ่งกองก าลังส่วนใหญ่ของ DKBA ได้แปรภาพเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกองก าลังรักษาชายแดนที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพพม่า  หากทว่ากองพลที่5 ของนายพล Saw LahPwe ได้ปฏิเสธที่
จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองก าลังรักษาชายแดนและแยกตัวออกมาจาก DKBA และก่อตั้งกอง
ก าลังขึ้นมาใหม่ในปี 2010 โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กะเหรี่ยงพุทธเพ่ือประชาธิปไตย” (Democratic 
Karen Buddhist Army) เป็น“กองก าลังกะเหรี่ยงบ าเพ็ญประโยชน์แด่ประชาธิปไตย” (Democratic 
Karen Benevolent Army)15 ซึ่งต่อมากองก าลังนี้ได้กลายเป็นกองก าลังติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามที่ท า
สงครามกับรัฐบาลพม่าและกองก าลังรักษาชายแดนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน 
(South, 2011, p.13) 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดนของ DKBA – BGF รัฐบาล
พม่าได้ให้การสนับสนุน DKBA – BGF ทั้งด้านการทหารและการขนส่ง รวมทั้งการขยายขนาดของ
กองก าลัง  ซ่ึงส่งผลให้ DKBA สามารถเกณฑ์ทหารเข้าสังกัดในกองทัพเพ่ิมขึ้นจาก 6,000 เป็น 9,000 
นาย  และกลายเป็นกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ที่มีก าลังพลมากที่สุดเป็นอันดับสองในพม่ารอง
จากกองทัพสหรัฐว้า (Maung, 2009 as sited in South, 2010, p.16)  ทั้งนี้ สาเหตุที่รัฐบาลพม่าได้
ให้การสนับสนุน DKBA – BGF  เนื่องจากต้องการใช้กองก าลัง DKBA – BGF เป็นกองก าลังตัวแทน
ของกองทัพพม่าในการท าสงครามขับไล่อิทธิพลของ KNU ออกจากรัฐกะเหรี่ยง  โดยในช่วงปลายปี 
2009 รัฐบาลพม่าได้ร่วมกับกองก าลัง DKBA – BGF ในการโค่นล้มกองพลที่ 7 ของ KNU ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของกองบัญชาการและค่ายทหารที่ส าคัญของ KNU  เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลท าให้รัฐบาลพม่าและ
กองก าลัง DKBA – BGF สามารถขับไล่อิทธิพลของ KNU ออกจากชายแดนทางด้านตะวันออกซึ่งอยู่
บริเวณตอนกลางของรัฐกะเหรี่ยงได้เป็นผลส าเร็จ  และเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าสามารถอ้างอ านาจ
ในการปกครองเหนือพ้ืนที่ของ KNU  ในขณะที่ KNU ได้กลายสภาพเป็นกองก าลังติดอาวุธที่อ่อน
ก าลังลงจนไม่สามารถเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อรัฐบาลพม่าได้อีก  โดยภายหลังจากการสูญเสียกอง
พลที่ 7 ในปี 2009 KNU มีอ านาจควบคุมฐานที่มั่นที่ส าคัญเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น รวมทั้งได้เปลี่ยน

                                           
15ส าหรับการอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพของกองก าลัง DKBA นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป  

ผู้เขียนจะใช้ค าว่า “DKBA - BGF” ในการอธิบายถึงกองก าลัง DKBA กลุ่มท่ีแปรสภาพเป็นกองก าลัง
รักษาชายแดน  และใช้ค าว่า DKBA ส าหรับอธิบายถึงกลุ่มที่ไม่ยอมแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษา
ชายแดนและแยกตัวออกจากกองก าลัง DKBA กลุ่มอ่ืนๆในปี 2009 
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รูปแบบการสู้รบกับรัฐบาลพม่าด้วยการจัดตั้งกองก าลังในรูปแบบหน่วยทหารกองโจรขนาดเล็ก 
(guerilla units) ที่ยังคงปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณกว้างของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า  
โดยหน่วยทหารกองโจรของ KNU ได้ประจ าการที่ค่ายทหารชั่วคราวบริเวณป่าเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้
อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพม่า  ด้วยเหตุนี้ หน่วยทหารกองโจรของ KNU จึงยังคงมีอ านาจใน
การปกครองพ้ืนที่และให้บริการทางสังคมและสวัสดิการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองของตน 
(Jolliffe, 2015, p.21) 

3.1.1.1 ตัวแสดงที่มีอ านาจในการปกครอง 
    เนื่องด้วยโครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงประกอบด้วยตัวแสดงที่มี

อ านาจในการปกครองเป็นจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกองทัพพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ  ภายใต้บริบทดังกล่าวจึงส่งผลให้ตัวแสดงเหล่านี้ด าเนินทั้งยุทธศาสตร์ทาง
การเมืองและการทหารเพ่ือแสวงหาอ านาจในการควบคุมดินแดนและประชากร รวมทั้งเพ่ือแย่งชิง
อ านาจในการปกครองบริเวณรัฐกะเหรี่ยงจากตัวแสดงอื่นๆ  โดยตัวแสดงที่มีอ านาจในการปกครองรัฐ
กะเหรี่ยง ได้แก่ KNU DKBA กองทัพพม่าและกองก าลังรักษาชายแดน  ซึ่งตัวแสดงเหล่านี้ได้พยายาม
แสวงหาอ านาจในการปกครองเขตแดนของตนด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 (1.) สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) 
       KNU เป็นหนึ่งในตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีบทบาทในการปกครองรัฐ 

กะเหรี่ยงทีม่ีอิทธิพลมากที่สุด  โดยนับตั้งแต่ที่ประเทศพม่าได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในช่วงต้น
ทศวรรษ 1950 นั้น  องค์กร KNU ได้จัดตั้งโครงสร้างการปกครองและระบบการบริหารราชการเหนือ
เขตปกครองของตนเอง ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับรัฐบาลพม่า กล่าวคือ ส าหรับโครงสร้างการ
ปกครองนั้น KNU ได้จัดตั้งรัฐกะเหรี่ยงอิสระ (Kaw Thoo Lei)  ซึ่งแบ่งระดับการปกครองออกเป็น 3 
ระดับ กล่าวคือ ระดับจังหวัด (district) ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด  โดยแต่ละจังหวัดอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของแต่ละกองพล ได้แก่ กองพลที่ 1 จังหวัด Thaton, กองพลที่ 2 จังหวัด Toungoo, กอง
พลที่ 3 จังหวัด Nyaunglebin, กองพลที่ 4 จังหวัด Mergui -Tayoy, กองพลที่ 5 จังหวัด Papun,  
กองพลที่ 6 จังหวัด Duplaya  และกองพลที่ 7 จังหวัดPa’an16, ระดับอ าเภอ (township) จ านวน 
27 อ าเภอ และระดับต าบล (village- tract)  ซึ่งเป็นกลุ่มของหมู่บ้านที่มีสถานะเป็นหน่วยหนึ่งของ
ระบบบริหารราชการ (South, 2011, p.66) 

                                           
16กองพลที 7 เป็นเขตที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุด เนื่องจากเป็นที่ตั้งของของ

กองบัญชาการของกองทัพ KNLA และเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ที่
กองทัพพม่าและกองก าลัง  DKBA – BGF ได้โค่นล้มกองพลที่ 7 ในปี 2009  Thawnghmung 
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 โครงสร้างของระบบบริหารราชการของ KNU ประกอบด้วยระบบการบริหารราชการของ
พลเรือน ซึ่งคู่ขนานกับระบบบริหารราชการของกองทัพ KNLA  โดยในส่วนของระบบบริหารราชการ
ของพลเรือนนั้น โครงสร้างขององค์กรที่ท าหน้าที่บริหารและก าหนดนโยบายสาธารณะ ได้แก่ การ
ประชุมสภาของแต่ละระดับการปกครอง ตั้งแต่การประชุมสภาระดับต าบล, การประชุมสภาระดับ
อ าเภอ,การประชุมสภาระดับจังหวัด (การประชุมสภาทั้งสามระดับนี้จัดประชุมทุกๆ2 ปี) จนถึงการ
ประชุมระดับสูงสุด คือ การประชุมสภาของพรรค (จัดประชุมทุกๆ 4ปี)  โดยระบบการคัดเลือกผู้แทน
ที่เข้าร่วมในการประชุมสภาระดับต่างๆจะคัดเลือกจากผู้แทนของแต่ละระดับการปกครอง ตั้งแต่
ระดับล่างสุดไล่ระดับขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด กล่าวคือ ผู้น าของแต่ละต าบลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
ฉันทามติจากครัวเรือนต่างๆ ได้คัดเลือกผูแ้ทนเข้าร่วมในการประชุมสภาระดับอ าเภอ  โดยผู้แทนของ
แต่ละต าบลได้คัดเลือกประธานสภาระดับอ าเภอ  และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่ท างานร่วมกับ
ประธานสภา  ในการนี้ ประธานสภาของแต่ละอ าเภอท าหน้าที่เป็นผู้แทนในการประชุมสภาระดับ
จังหวัดและคัดเลือกประธานสภาระดับจังหวัด พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ท างานร่วมกับ
ประธานสภาระดับจังหวัด  และกระบวนการสุดท้าย คือ ประธานสภาระดับจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด 
รวมถึงผู้แทนจากจากกองทัพ KNLA17ท าหน้าที่เป็นผู้แทนในการประชุมสภาของพรรค นอกจาก
ผู้แทนจะมีหน้าที่ในการตัดสินใจก าหนดนโยบายแล้วยังรวมถึงหน้าที่ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
กลางและคณะกรรมการบริหารของพรรค เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการพรรคในระหว่างสมัยการ
ประชุมสภา  นอกจากนี้ คณะกรรมการกลางของพรรคยังท าหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ
ทั้ง 14 กระทรวง18 และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงแก่เลขาธิการพรรค19 
(Jolliffe, 2015, pp. 46 -47) 

ส าหรับโครงสร้างการบริหารราชการของกองทัพ KNLA ประกอบด้วยกองพลทหารทั้ง 7 กอง
พลซึ่งควบคุมพ้ืนที่ใน 7 จังหวัด  โดยแม่ทัพของแต่ละกองพลขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกัน

                                                                                                                         
อธิบายว่า KNU ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารราชการไปจัดตั้งที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงเมือง
เล็กๆที่อยู่ตามบริเวณชายแดนไทย -  พม่า (2008, p.33) 

17ผู้แทนในการประชุมสภาของพรรคจะมีสัดส่วนผู้แทนจากกองทัพ KNLAโดยอัตโนมัติ 
18ประกอบด้วยกระทรวงเกษตร, กระทรวงกิจการพันธมิตร (Alliance Affair),กระทรวงการ

ผสมพันธ์สัตว์และการประมง, กระทรวงการป้องกัน, กระทรวงการศึกษา, กระทรวงการคลังและเงิน
รายได้, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงป่าไม้, กระทรวงกิจการภายในและศาสนา, กระทรวง
ยุติธรรม, กระทรวงเหมืองแร่, กระทรวงการจัดการข้อมูลและข่าวสาร, กระทรวงสุขภาพและ
สวัสดิการ และกระทรวงการคมนาคมและสื่อสาร (Jolliffe, 2015, p. 47) 

19เลขาธิการพรรคเป็นต าแหน่งที่อาวุโสมากท่ีสุดเป็นล าดับที่สามของคณะกรรมการบริหาร 
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ของ KNU  นอกจากนี้แม่ทัพของแต่ละกองพลยังมีสถานะเป็นรองประธานของสภาระดับจังหวัดโดย
อัตโนมัติและมีสิทธิ์แต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสภาในแต่ละระดับอีกด้วย (South, 2008, p.55; 
Jolliffe, 2015, p. 47)  ทั้งนี้ กองทัพ KNLA ได้ก าหนดนโยบายให้กองพลต่างๆ ต้องรับผิดชอบจัดหา
เงินทุนและอาวุธสนับสนุนกองพลของตนเอง  โดยกองพลต่างๆจะต้องหักรายได้ประมาณ 40% เพ่ือ
ส่งให้แก่ศูนย์บัญชาการทหารของกองทัพ KNLA  และในทางกลับกันศูนย์บัญชาการทหารจะจัดส่ง
อาหาร, เสบียง และอาวุธยุทโธปกรณ์กลับไปให้แต่ละกองพล (Fong, 2008, p.244) ประกอบกับ
กองทัพ KNLA ยังได้มีนโยบายเคลื่อนย้ายกองพันพิเศษจ านวนมากไปประจ าการอยู่ที่พ้ืนที่ชายแดนที่
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลท าให้ทหารในกองพันพิเศษเหล่านี้มีความจงรักภักดีต่อแม่ทัพของ
กองพลในท้องถิ่นมากกว่ากองทัพส่วนกลาง  ด้วยเหตุนี้ กองพลต่างๆจึงสามารถปฏิบัติการได้อย่างกึ่ง
อิสระ (semi – autonomously) จากอ านาจการควบคุมของกองทัพ KNLA  และเอ้ือประโยชน์ให้แม่
ทัพของกองพลในแต่ละท้องถิ่นสามารถแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกระจาย
ผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทหารที่ติดตามอีกด้วย (South et al, 2010, p.31; South, 2011, p.66; 
UNHCR South – East Myanmar Information Management Unit, 2014, p. 4) 

งานศึกษาของ Lotte Olsen และ Sara Illeras Castellon Nicolaisen (2011, pp. 30-
31) ได้อธิบายว่า KNU ปฏิบัติการราวกับเป็น “รัฐบาลโดยพฤตินัย” (de facto government)  
เนื่องจาก KNU ได้ใช้อ านาจสาธารณะ (public authority) ในวิถีทางต่างๆ เพ่ือควบคุมดินแดนและ
ประชากรในรัฐกะเหรี่ยงในลักษณะที่ท้าทายต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐพม่า อันได้แก่ ประการแรก 
การก าหนดและบังคับใช้นโยบายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ผ่านกลไกเชิงสถาบันและหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้น  ประการที่สอง การบังคับเกณฑ์ทหาร กล่าวคือ KNU ได้ออกกฎให้ครอบครัวต่างๆที่อาศัยอยู่ใน
เขตปกครองต้องส่งบุตรชายจ านวนหนึ่งคนมาเข้าร่วมกองทัพ KNLA  โดยทหารจะไม่ได้รับอนุญาตให้
สามารถแต่งงานได้ในช่วงระหว่าง 7 ปีแรกของการเป็นทหาร หรือในระหว่างที่อายุยังไม่ถึง 35 ปี  
และทหาร KNU จะไม่ได้รับค่าจ้างใดๆในช่วงระหว่างที่เกณฑ์ทหาร ยกเว้นการได้รับอาหารปันส่วน 
เครื่องแบบ รวมถึงเบี้ยเลี้ยงรายวันส าหรับซื้อบุหรี่พม่าเป็นการตอบแทน  ทั้งนี้ ประชาชนบางส่วน
สมัครใจเข้าร่วมกองทัพ KNLA เนื่องด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางครอบครัวมีความเห็นว่า 
การเข้าร่วมกองทัพ KNLA จะช่วยท าให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความปลอดภัยมากกว่าสถานะของ
ชาวบ้านที่ไร้อาวุธและต้องหลบหนีทหารพม่าตลอดเวลา  ส าหรับประชาชนบางส่วนเข้าร่วมกองทัพ 
KNLA เพราะมีครอบครัวหรือญาติที่เป็นทหารในกองทัพอยู่แล้ว  ในขณะที่ครอบครัวที่ยากจนส่งลูก
เข้าร่วมกองทัพ KNLA เ พ่ือคาดหวังให้ทางกองทัพส่งลูกเข้าโรงเรียนเป็นการแลกเปลี่ยน 
(Thawngmung, 2008, p.28)  ประการที่สอง การบังคับจัดเก็บภาษีจากประชาชนในเขตปกครอง  
โดย KNU ได้ด าเนินการจัดเก็บภาษีจากหลายช่องทาง ทั้งการเก็บภาษีจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ อาทิเช่น โรงงานแปรรูปไม้, สวนยางพารา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ชาวต่างชาติเข้ามา
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ลงทุนในเขตปกครองของ KNU  รวมถึงการจัดตั้งประตูการค้าชายแดน เพ่ือเก็บภาษีจากสินค้าที่ถูก
น าเข้ามาขายในเขตปกครอง (Fong, 2008, p.239)  ประการที่สาม ได้แก่ การให้บริการทางสังคม
และสวัสดิการแก่ประชาชน กล่าวคือ KNU เป็นตัวแสดงที่มีอ านาจการปกครองเพียงตัวแสดงเดียวที่
ด าเนินการให้บริการทางสังคมและสวัสดิการแก่ประชนเป็นระยะเวลาหลายสิบปี  โดย KNU ได้
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งในเขตปกครองและพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลพม่าไม่สามารถ
เข้าถึงได้  และด้วยบทบาทดังกล่าวนี้เองที่ KNU มักจะใช้ประกอบการกล่าวอ้างว่ากลุ่มตนเป็นเพียง
กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ใช้อ านาจทางการเมืองโดยชอบธรรมในการปกครองรัฐกะเหรี่ยง  ทั้งนี้ นอกจาก
การจัดตั้งโรงพยาบาลอนามัยและโรงเรียนประจ าท้องถิ่นต่างๆเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนแล้ว  KNU 
ยังได้จัดตั้ งองค์กรที่ท าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือทางด้ านมนุษยธรรมข้ามพรมแดน ได้แก ่
คณะกรรมการส าหรับชาวกะเหรี่ยงผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (Committee for Internally 
Displaced Karen People - CIDKP) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1993 และส านักงานการบรรเทาทุกข์ภัยและ
การพัฒนาของชาวกะเหรี่ยง (Karen Office of Relief and Development- KORD) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ปี 1998  และประการสุดท้ายคือ การแสดงบทบาทเป็นผู้ พิทักษ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยง กล่าวคือ KNU แสดงบทบาทเป็นผู้พิทักษ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง  เนื่อง
ด้วยต้องการสร้างกระแสความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนชาวกะเหรี่ยงเพ่ือที่ KNU จะได้
สามารถใช้กระแสความรู้สึกชาตินิยมเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมต่อการจัดวางต าแหน่งของ
องค์กรให้มีสถานะเป็นผู้แทนที่ชอบธรรมของประชาชนชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด  รวมทั้งเพ่ือรักษาและ
ควบคุมเขตแดนของ KNU 
 อย่างไรก็ตาม ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่มีทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความชอบธรรมของ 
KNU ในการแสดงบทบาทเป็นผู้แทนของชาวกะเหรี่ยง  เนื่องด้วยชาวกะเหรี่ยงบางส่วนไม่สนับสนุน
การใช้ความรุนแรงของ KNU  ในขณะที่บางส่วนมีความเห็นว่า การใช้ความรุนแรงเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี
ที่สุดในการต่อสู้กับรัฐบาลพม่า (Nicolaisen & Olsen, 2011, p.31)  นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วน
ยังมีทัศนคติเชิงลบต่อการใช้อ านาจสาธารณะของ KNU ซึ่งถูกวิพากษ์ว่า เป็นการใช้อ านาจในทางมิ
ชอบและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในท้องถิ่น  โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการบังคับเก็บภาษีและ
อาหารจากประชาชน รวมถึงการบงัคับเกณฑ์ทหารเด็กทัศนคติที่แตกต่างของประชาชนชาวกะเหรี่ยง
ต่อบทบาทของ KNU ซึ่งอาจเป็นความท้าทายต่อ KNU ในการรักษาความชอบธรรมของการเป็น
ผู้แทนของประชาคมชาวกะเหรี่ยงในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานการศึกษาของ Karen 
Human Right Group (2006, as cited in Thawnghmung, 2011, p.79 ) ได้แสดงให้เห็นว่า 
ทหาร KNLA ลดการใช้อ านาจเชิงบังคับในการด าเนินการเรียกเก็บภาษีและเสบียงอาหารจาก
ประชาชน  รวมถึงปรับระบบการเกณฑ์ทหารใหม่ให้อยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจเข้าร่วมเป็น
ทหารมากกว่าการบังคับเกณฑ์ทหาร  การปรับเปลี่ยนท่าทีของทหาร KNLA จึงน าไปสู่การลดความ
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ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างทหาร KNLA และประชาชนในท้องถิ่น  นอกจากนี้ ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังคงมีทัศนคติเชิงบวกต่อบทบาทของKNU ในการให้บริการทางสังคมและสวัสดิการ รวมถึงการ
ให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยต่อประชาชนจากการคุกคามของกองทัพพม่าหรือกองก าลังกลุ่ม
อ่ืนๆ  หากทว่าประชาชนยังคงไม่สมัครใจที่จะให้ความช่วยเหลือทหาร KNLA ในเรื่องของเสบียง
อาหาร, การเข้าร่วมเกณฑ์ทหารใหม่ หรือให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลต่างๆ  เนื่องด้วยประชาชน
เกรงว่าอาจได้รับภัยอันตรายต่อชีวิตหากกองทัพพม่าหรือกองก าลังพันธมิตร อ่ืนๆรับรู้ว่าตนให้ความ
ช่วยเหลือทหาร KNLA  

(1) กองทัพพม่า 
     รัฐบาลพม่าได้แบ่งเขตการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงออกเป็น 7 เขตซึ่ง 

ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ Hpa – An, Myawaddy, Hpa – pun และ Kawkereik  โดยเมือง
หลวงของรัฐกะเหรี่ยงคือ เมือง Hpa – An (UNHCR South – East Myanmar Information 
Management Unit, 2014, p.3)  ในการนี้ รัฐบาลพม่าได้รวบรวมอ านาจการปกครองรัฐกะเหรี่ยง
ด้วยวิธีการบังคับใช้นโยบายและกฎหมายผ่านโครงสร้างการบริหารราชการระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาลพม่า, การบังคับใช้
ระบบทะเบียนบ้านและสิทธิ์การครอบครองตามกฎหมาย  รวมถึงการจัดตั้งกองทหารท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่างๆของรัฐบาล (Karen Human Right Group, 2006, as cited in Thawnghmung, 
2011, p.77 )  ทั้งนี้ นอกจากการใช้อ านาจการปกครองผ่านโครงสร้างการบริหารราชการของพล
เรือนแล้ว  รัฐบาลพม่ายังได้ด าเนินยุทธศาสตร์ทางทหารเพ่ือควบคุมดินแดนและประชากรในรัฐ
กะเหรี่ยงผ่านกองทัพพม่า ซึ่งส่งผลท าให้กองทัพพม่ามีสถานะเป็นตัวแสดงที่มีอ านาจในการปกครอง
รัฐกะเหรี่ยงที่มีความส าคัญและมีอ านาจมากที่สุดนับตั้งแต่การเสื่อมอ านาจของ  KNU ตั้งแต่ช่วงครึ่ง
หลังทศวรรษ 1990  โดยกองทัพพม่าได้มอบหมายอ านาจทางการเมืองและอ านาจทางทหารระดับสูง
ให้แก่แม่ทัพภาค  ด้วยเหตุนี้ แม่ทัพภาคจึงกลายเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการควบคุมอ านาจเชิงพฤตินัย
และไม่เป็นทางการเหนือกิจการต่างๆในรัฐกะเหรี่ยง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ ภายใต้การควบคุมของ
กองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงใต้ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ  โดยมี
ศูนย์บัญชาการตั้งอยู่ที่เมือง Mawlamyaing และมีกองพันทหารราบที่สังกัดกับกองบัญชาการภาค
ตะวันออกเฉียงใต้จ านวน 36 กองพัน (GlobalSecurity.Org, 2011)   

กองทัพพม่าได้ขยายการควบคุมพ้ืนที่ในรัฐกะเหรี่ยงโดยใช้ทั้งยุทธศาสตร์ทางการเมืองและ
การทหาร กล่าวคือ ส าหรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองนั้น  ในช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 1990 ถึงปี 2009 
กองทัพพม่าประสบความส าเร็จในการด าเนินนโยบายทางการทูตที่ผลักดันให้เกิดการเจรจาข้อตกลง
หยุดยิง (Ceasefire Diplomacy) กับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่างๆที่เคยเป็นกองก าลัง
ทหารในเครือข่ายของ KNU และเจรจาให้กองก าลังเหล่านี้แปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน ซึ่ง
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ส่งผลให้กองทัพพม่าสามารถเพ่ิมการควบคุมทางทหารในพ้ืนที่ที่มีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงได้ 
(South 2008, p.27)  ส าหรับการด าเนินยุทธศาสตร์ทางทหารนั้น กองทัพพม่าในช่วงสมัยที่ปกครอง
โดย SLORC และ SPDC ได้ด าเนินยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อความไม่สงบซึ่งมีชื่อเรียกว่า“ยุทธวิธีตัดสี่ 
(Four Cut)”เพ่ือตัดยุทธก าลังที่ส าคัญของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
อาหาร, เงินทุน, ข่าวกรอง.และตัดสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและกองก าลัง  การด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวได้น าไปสู่การรุกรานทางทหาร (military offensive) และการออกค าสั่งบังคับให้ประชาชน
ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่โยกย้ายถิ่นฐานจาก“พ้ืนที่สีด า (black zone)” ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไปอาศัยอยู่ใน “พ้ืนที่สีขาว (white zone)” หรือ “แปลงอพยพ 
(relocation site)” ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่านอกจากนี้ ทหารพม่ายังด าเนินการกดขี่
และข่มขู่อย่างเป็นระบบต่อชาวกะเหรี่ยงที่ถูกบั งคับให้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในเขตพ้ืนทีสีขาว  
มาตรการดังกล่าวส่งผลท าให้ประชาชนอยู่ในสภาพที่อ่อนแอไม่สามารถให้การสนับสนุนทางด้าน
เศรษฐกิจและการเป็นก าลังพลทหารให้กับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ อีกต่อไป 
(Horstman, 2015, p.24) 

นอกจากการใช้อ านาจควบคุมดินแดนและประชากรด้วยวิธีการบีบบังคับให้ประชาชน
โยกย้ายถิ่นฐาน การบังคับเก็บภาษีและเกณฑ์แรงงานแล้ว  กองทัพพม่ายัง ได้ออกกฎบังคับเกณฑ์
ทหาร  โดยก าหนดโควตาจ านวนทหารเกณฑ์ของแต่ละหมู่บ้าน (ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามขนาด
ของแต่ละหมู่บ้าน) เพ่ือให้ส่งคนมาเข้าร่วมสังกัดในกองทหารประชาชน หรือ “Pyitthu Sit” และ
ระยะเวลาการเกณฑ์ทหารจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรอบซึ่งอาจเป็นระยะเวลาเพียงแค่1 เดือน
หรือระยะเวลานานจนถึง 4 ปี  ทั้งนี้ หากประชาชนรายใดที่มีฐานะดีก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกณฑ์
ทหารได้ด้วยการจ่ายค่าจ้างผู้ อ่ืนให้มาเกณฑ์ทหารแทนตน  ในขณะที่ประชาชนที่มีฐานะยากจน
จ าเป็นต้องเข้าร่วมกองทหารของประชาชนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้  โดยทหารใหม่จะได้รับการฝึกฝน
ทักษะการต่อสู้และการใช้อาวุธเบื้องต้นจากทหารพม่า (โดยส่วนมากเป็นอาวุธคุณภาพต่ าซึ่งทหาร
พม่ายึดมาจากทหารกบฏ) ซึ่งภายหลังจากการฝึกทักษะเสร็จสิ้นแล้ว ทหารใหม่เหล่านี้ก็จะถูกส่งกลับ
ไปประจ าการในหมู่บ้านของตน  ในการนี้ กองทัพพม่าคาดหวังให้ทหารเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นทหารยาม
ประจ าหมู่บ้านซึ่งได้รับอ านาจให้สามารถยิงโต้ตอบกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่บุกรุก
เข้ามาในหมู่บ้าน หรือแม้แต่อาจใช้ทหารเหล่านี้เดินน าหน้าทหารพม่าเพ่ือเคลียร์ทุ่นระเบิดและเป็นโล่
มนุษย์ เพ่ือป้องกันความปลอดภัยให้แก่ทหารพม่าในระหว่างที่ปะทะกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง  ทั้งนี้ ทหารของของกองทหารประชาชนจะไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทน  แต่จะได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในหมู่บ้าน โดยกองทัพพม่าได้ออกกฎบังคับให้ประชาชนมีหน้าที่จัดหาข้าว
และเงินทุนอ่ืนๆให้แก่ทหารเหล่านี้  ดังนั้น แม้ว่าทหารของกองทหารประชาชนจะมีสถานะที่ต่ ากว่า
ทหารพม่าระดับล่างเป็นอย่างมาก  แต่ประชาชนบางส่วนก็เต็มใจที่จะเข้าร่วมกองทหารประชาชน 
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เพราะมองว่าเป็นทางเลือกในการด ารงชีพที่ดีกว่าการท างานในไร่นา  นอกจากนี้ ทหารของกองทหาร
ประชาชนยังได้รับมอบอ านาจที่จะกระท าการบีบบังคับและข่มขู่ต่อประชาชนคนอ่ืนๆในหมู่บ้านได้ 
(Thawnghmung, 2011, pp.77 - 78) 
   (3) กองก าลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย (DKBA– BGF) 
         DKBA – BGF เป็นกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้
อ านาจสาธารณะเพ่ือควบคุมดินแดนและประชากรในเขตปกครองเช่นเดียวกับ KNU  ทั้งนี้ แม้ว่า
DKBA – BGF จะมีโครงสร้างขององค์กรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการของกลุ่มพระสงฆ์และ
คณะกรรมการกลางที่ประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารและแม่ทัพของกองพลต่างๆ  อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติแล้ว โครงสร้างองค์กรของ DKBA – BGF เป็นเพียงการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆของกอง
ก าลังทหารกลุ่มต่างๆ  โดยขาดโครงสร้างการควบคุมและการบังคับบัญชาการขององค์กรที่มีความ
เชื่อมโยงกัน  เนื่องด้วย DKBA – BGF มีสถานะเป็นเพียงกองทหารตัวแทนของกองทัพพม่าที่ปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพพม่าเท่านั้น  ดังนั้น การปฏิบัติการของกองพล DKBA – BGF 
ในแต่ละท้องถิ่นจึงอยู่ภายใต้การควบคุมแม่ทัพของกองทัพพม่าที่ประจ าการในท้องถิ่น นั้นๆ 
(Thawnghmung, 2008, p.35; Southl, 2010, p.76) 
                                  ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานะของการเป็นกองทหารตัวแทนของกองทัพพม่าของ 
DKBA –BGF ในการท าสงครามสู้รบกับ KNU ได้ส่งผลท าให้การใช้อ านาจสาธารณะเหนือดินแดนและ
ประชากรของ DKBA-BGF มีความแตกต่างไปจาก KNU กล่าวคือ การใช้อ านาจสาธารณะของ  
DKBA-BGF ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาอ านาจการปกครองเช่นเดียวกับ  KNU  หากแต่
เป็นไปเพ่ือก าจัดอิทธิพลของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยงและเป็นตัวแทนของกองทัพพม่าในการแผ่ขยาย
ขอบเขตการควบคุมของกองทัพพม่าในบริเวณรัฐกะเหรี่ยงให้เพ่ิมมากขึ้น (Nicolaisen & Olsen, 
2011, p.32)  รวมทั้งเพ่ือรักษาความอยู่รอดขององค์กรและตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของแม่
ทัพ DKBA – BGF และเหล่าทหารผู้ติดตามซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ต าแหน่งทางทหารและการเมืองเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับกรณีของแม่ทัพและทหาร
ของ KNU (South, 2010, p.76) 
                                  DKBA – BGF ได้ใช้อ านาจสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ประการแรก 
การบังคับเกณฑ์ทหารใหมเ่ข้าร่วมกองก าลัง DKBA – BGF ด้วยการก าหนดโควต้าจ านวนทหารเกณฑ์
ที่แต่ละหมู่บ้านจะต้องคัดเลือกเด็กหนุ่มมาเข้าร่วมเกณฑ์ทหาร  โดยในกรณีของหมู่บ้านเล็กก็จะต้อง
จัดส่งเด็กหนุ่มมาเข้าร่วมอย่างน้อยจ านวนสองคน  ทั้งนี้ หากเด็กหนุ่มรายใดไม่ยินยอมเข้าร่วมเกณฑ์
ทหารก็จะถูกข่มขู่ให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมจ านวนมาก เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการละเว้นการเกณฑ์ทหาร 
แต่ส าหรับเด็กหนุ่มที่ยินยอมเข้าร่วมเป็นทหารในกองก าลัง DKBA – BGF จะได้รับเงินเดือนตอบแทน
เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม เหตุผลของการเข้าร่วมกองก าลังของทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่ คือการถูกบีบ
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บังคับจากทหาร DKBA – BGF  ในขณะที่ทหารเกณฑ์บางส่วนยินยอมเข้าร่วมกองก าลัง เนื่องจากมี
แรงจูงใจที่จะได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจของ DKBA – BGF  รวมถึงการได้รับสิทธิ์และอ านาจใน
ฐานะที่เป็นทหารทีท่ าหน้าที่ควบคุมชาวบ้าน  นอกจากนี้ ครอบครัวของทหารยังได้รับสิทธิ์ละเว้นการ
เสียภาษีและการถูกบังคับใช้แรงงานอีกด้วย (Thawngmung, 2008, p. 35)  ประการที่สอง การ
บังคับใช้เป็นแรงงานแบกหาม (porter) โดยไม่จ่ายค่าจ้าง  โดยนอกจากแรงงานแบกหามเหล่านี้จะถูก
บังคับให้ขนย้ายเสบียงอาหารหรืออาวุธในกองก าลังแล้วยังถูกบังคับให้ท าหน้าที่เฝ้าค่ายทหาร รวมทั้ง
ถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ที่ต้องเดินน าหน้าหน่วยทหารของ DKBA – BGF ตลอดเส้นทางที่มีกับระเบิดที่กอง
ก าลังฝ่ายศัตรูวางเอาไว้  ประการที่สาม การขูดรีดอาหารและบังคับเก็บภาษีจากประชาชน กล่าวคือ 
ทหาร DKBA – BGF สั่งการผ่านหัวหน้าหมู่บ้านให้แต่ละครอบครัวจัดส่งข้าวสารให้กับหน่วยทหารที่
ประจ าการในพ้ืนที่  รวมทัง้ได้ด าเนินการเก็บภาษีจากประชาชนในหลายช่องทาง ได้แก่ การบังคับ

เก็บภาษีจากชาวบ้านโดยกองก าลัง DKBA –BGF ที่ประจ าการในแต่ละท้องถิ่นได้บังคับเก็บภาษีจาก
ชาวบ้านซึ่งจ านวนเงินที่แต่ละครอบครัวต้องจ่ายให้แก่ทหารจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของแต่ละ
ครอบครัว  ทั้งนี้ หากครอบครัวใดไม่ยินยอมเสียภาษีก็จะถูกทหาร DKBA –BGF บังคับใช้เป็นแรงงาน
แบกหาม  นอกจากนี้กองก าลัง DKBA – BGF ยังได้จัดตั้งจุดผ่านแดนประจ าหมู่บ้านต่างๆเพ่ือบังคับ
เก็บภาษีจากชาวบ้านที่เดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและคนขับ
รถบรรทุกสินค้า (Thawngmung, 2008, p. 35; Network for Human Right Documentation – 
Burma, 2009, pp. 4-9; Nicolaisen & Olsen, 2011, pp.31 -32) 
            นอกจากการใช้ยุทธศาสตร์ทางทหารเพ่ือสนับสนุนการแผ่ขยายอ านาจของกองทัพพม่าใน
รัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งเพ่ือแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้น าและเหล่าทหารผู้ติดตาม
แล้ว  ผู้น าDKBA –BGF ยังได้ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองด้วยวิถีทางต่างๆเพ่ือช่วงชิงสถานะของการ
เป็นผู้แทนที่ชอบธรรมของประชาคมชาวกะเหรี่ยงจาก KNU ได้แก่ ประการแรก การใช้วาทกรรม
ชาตินิยม-ชาติพันธุ์นิยม เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้แทนและผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาคมชาว
กะเหรี่ยง  โดย DKBA –BGF ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนของประชาคมชาวกะเหรี่ยงซึ่งไม่
จ ากัดแต่เพียงกลุ่มชาวกะเหรี่ยงพุทธเท่านั้น  หากแต่ยังรวมถึงกลุ่มชาวกะเหรี่ยงคริสต์บางส่วนที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับ DKBA –BGF ด้วย กล่าวคือ แม้ว่า DKBA –BGF จะเป็นกองก าลังติดอาวุธที่
ก่อตั้งโดยชาวกะเหรี่ยงพุทธและมีสถานะเป็นกองก าลังฝ่ายศัตรูของ KNU ซึ่งเป็นกองก าลังที่ผูกขาด
อ านาจโดยกลุ่มชาวกะเหรี่ยงคริสต์  หากแต่ในทางปฏิบัติแล้ว DKBA –BGF ยังคงมีสายสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกับชาวกะเหรี่ยงคริสต์และทหาร KNU บางส่วน  โดยสามารถพิจารณาได้จากสมาชิกทหาร
ในกองก าลัง DKBA –BGF ซึ่งพบว่า ชาวกะเหรี่ยงคริสต์บางส่วนได้ถูกบังคับให้เข้าร่วมเป็นทหารใน
กองก าลัง DKBA –BGFและมีทหารชาวกะเหรี่ยงคริสต์จ านวนหลายคนที่สามารถด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในกองก าลัง (รวมถึงต าแหน่งแม่ทัพ)  นอกจากนี้ ทหาร DKBA –BGF ก็ยังคงมีการติดต่อกับ
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ทหาร KNU เพ่ือขายอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงต่างๆที่ได้รับจากกองทัพพม่าให้กับทหาร KNU  และ
ในบางครั้งที่ทหาร DKBA –BGF สามารถจับทหาร KNU ได้ก็จะบังคับให้ทหารผู้นั้นเลือกเข้าร่วมกอง
ก าลัง DKBA –BGF  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ทหารชาวกะเหรี่ยงจ ำนวนมำกถูกบีบบังคับให้ย้ายเข้า

ออกวนเวียนระหว่างสององค์กร  ดังนั้น ทหารของทั้งสององค์กรจึงมักจะมีสายสัมพันธ์ในฐานะญาติ
หรือมิตรสหายกัน (Thawnghmung, 2008, p.35; South, 2010, p.76)  ประการที่สอง การ
ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นเป็นจ านวนหลายโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก
รัฐบาลพม่า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งของศูนย์บัญชาการ
ของ DKBA –BGF และมีการก่อสร้างโรงพยาบาลของรัฐบาลพม่า, โรงพยาบาลทหารของ DKBA-
BGF รวมถึงโรงเรียนระดับมัธยมและประถมศึกษาในหมู่บ้านต่างๆ ส่งผลท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตปกครองมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (South, 2007, pp.58 - 59) 
            ทั้งนี้ แม้ว่า DKBA-BGF จะได้รับการสนับสนุนจากประชาคมชาวกะเหรี่ยงบางภาคส่วนก็
ตาม  แต่ชาวกะเหรี่ยงจ านวนมากกลับมีทัศนคติเชิงลบต่อการด าเนินมาตรการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อประชาชนในเขตปกครองของ DKBA-BGF  นอกจากนี้ ชาวกะเหรี่ยงบางส่วนยังรู้สึกผิดหวังที่ 
DKBA-BGF ไร้ศักยภาพในการผลักดันวาระชาตินิยมกะเหรี่ยง (อาทิเช่น แม้ว่าจะมีการจัดตั้งโรงเรียน
ในเขตปกครองของ DKBA-BGF แต่โรงเรียนเหล่านี้กลับไม่สามารถสอนภาษากะเหรี่ยงได้  เนื่องจาก
ต้องสอนเป็นภาษาพม่าตามข้อบังคับของหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาลพม่าเท่านั้น)  ทั้งนี้ ผู้น า
ระดับสูงของ DKBA-BGF ได้มีข้อโต้แย้งต่อข้อวิพากษ์เรื่องการด าเนินมาตรการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขององค์กรต่อประชาชนว่า เนื่องด้วยองค์กรมีภารกิจส าคัญในการรักษาความมั่นคงทางทหารและ
การเมืองภายในเขตปกครองเพ่ือมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนชาวกะเหรี่ยงเป็น
ส าคัญ องค์กรจึงจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการที่อาจสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับประชาชนในระยะสั้น 
ดังนั้น ประชาชนจึงควรยอมรับและอดทนต่อความทุกข์ยากเหล่านี้เพ่ือให้กระบวนการสร้างชาติ
บรรลุผลส าเร็จ  นอกจากนี้ ผู้น าระดับสูงของ DKBA-BGF มักจะอ้างความชอบธรรมในการปกครอง
ของ DKBA-BGF ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในเขตปกครอง  อย่างไรก็ตาม ตัวแบบการพัฒนาของ 
DKBA-BGF ได้ถูกวิพากษ์ว่ามีลักษณะคล้ายกับตัวแบบการพัฒนาของรัฐบาลทหารของพม่าซึ่งเป็นการ
พัฒนาแบบบนลงล่าง (top – down development ) ที่เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน.โครงการพัฒนาน้อยมาก (South, 
2010, p.76) 
            อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการใช้อ านาจสาธารณะของกองก าลังต่างๆของ DKBA-BGF ที่
ประจ าการในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน และส่งผลท าให้การรับรู้ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
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ที่มีต่อ DKBA-BGF มีความแตกต่างกันด้วย  โดยงานศึกษาของ Thawnghmung (2011, p.80) ได้
อธิบายว่า กองก าลัง DKBA-BGF บางกลุ่มถูกประชาชนวิพากษ์ว่ามีพฤติกรรมที่โหดร้าย โดยมักจะ
กระท าการปล้นสะดมและทรมานประชาชน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ผลักดันให้ประชาชนต้องอพยพไป
ประเทศไทย  ในขณะที่กองก าลัง DKBA-BGF บางกลุ่มได้รับการสรรเสริญจากประชาชนถึงบทบาทที่
ส าคัญในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิเช่น กอง
ก าลัง DKBA-BGF ซึ่งประจ าการที่จังหวัด Dooplaya  โดยประชาชนในพ้ืนที่รายงานว่า กองก าลัง
ดังกล่าวสามารถให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนจากภัยคุกคามของกองทัพพม่าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ งานวิจัยจ านวนหนึ่งได้บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้พลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ใน
ค่ายผู้พลัดถิ่นบางแห่งในเขตปกครองของ DKBA-BGF มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ความขัดแย้ง หรือแปลงอพยพ (relocation site) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
พม่า  ในขณะที่ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มมีทัศนคติเชิงบวกต่อการด าเนินโครงการพัฒนาของ DKBA-BGF 
ในเขตปกครอง (South, 2010, p.76) 
  (4) กองก าลังรักษาชายแดน (BGF) 

     กองก าลังรักษาชายแดนในที่นี้ หมายถึง กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่แยกตัวออกมาจาก KNU และเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกองทัพพม่า พร้อมทั้งยอมรับ
ข้อเสนอของกองทัพพม่าท่ีจะแปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดนซึ่งมีสถานะเป็นกองก าลังตัวแทน
ของกองทัพพม่า อาทิเช่น The Karen Peace Force หรือ ThaKa Sa Pa ฯลฯ  โดยกองทัพพม่าได้
จัดสรรดินแดนซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัดให้กองก าลังรักษาชายแดนเหล่านี้ปกครอง  รูปแบบการใช้อ านาจ
ปกครองของกองก าลังรักษาชายแดน ได้แก่ การข่มขูข่ออาหารจากประชาชน, การบังคับเก็บภาษีจาก
พ่อค้าขายวัวควาย, การบังคับใช้แรงงาน และการบังคับเกณฑ์ทหาร  โดยประชาชนที่เข้าร่วมเกณฑ์
ทหารจะได้รับการละเว้นไม่ต้องถูกบังคับใช้แรงงานและเสียภาษีให้แก่กองทัพพม่า รวมถึงกองก าลัง
ตัวแทนต่างๆ  ทั้งนี้ เนื่องจากกองก าลังรักษาชายแดนโดยส่วนใหญ่มักใช้อ านาจในทางมิชอบและ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในลักษณะเดียวกับกองทัพพม่าและ DKBA  ประชาชนส่วนมากจึง
มีทัศนคติเชิงลบต่อกองก าลังรักษาชายแดนด้วยเช่นกัน (Thawnghmung, 2011, p.80) 

3.1.2 ระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง 
              ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ด าเนิน

มาอย่างยาวนานได้ก่อให้เกิดสภาวะความไร้เสถียรภาพทางการเมือง, การสู้รบระหว่างกองก าลังฝ่าย
ต่างๆ เพ่ือครอบครองดินแดน ประชากรและทรัพยากร  รวมถึงการล่มสลายของเศรษฐกิจในระบบ 
(formal economy) (Ballentine & Sherman, 2003, p.264)  สภาพบริบทดังกล่าวได้น าไปสู่การ
จัดตั้งระบบเศรษฐกิจสงคราม (war economies) ทั้งสามประเภท ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจการสู้รบ, 
ระบบเศรษฐกิจตลาดมืด และระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรับมือกับความขัดแย้ง   โดยระบบ
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เศรษฐกิจทั้งสามประเภทประกอบด้วยทรัพยากร, ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และตัวแสดงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจสงครามแตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพลวัติ
ของความขัดแย้งแตกต่างกัน กล่าวคือ     

(1) ระบบเศรษฐกิจการสู้รบ 
        เนื่องจากในช่วงกลางทศวรรษ 1990  KNU เป็นกลุ่มติดอาวุธทางชาติ
พันธ์กะเหรี่ยงที่มีอ านาจมากที่สุดในโครงสร้างการปกครองในระบบ “para –state”ของรัฐกะเหรี่ยง 
โดยเขตปกครองของ KNU ครอบคลุมดินแดนทั่วรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมีนัยยะส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการครอบครองดินแดนและควบคุมการจัดการทรัพยากร  รวมทั้งการแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรประเภทต่างๆในเขตปกครองของ KNU ซึ่งมีศักยภาพเหนือกองก าลังติด
อาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มอ่ืนๆ  ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ KNU ได้รับการรับรองทางการเมือง 
(political recognition) ว่ามีสถานะเป็นตัวแสดงที่มีอ านาจสูงสุดและมีความชอบธรรมในการ
ปกครอง “ชาติกะเหรี่ยง”และส่งผลท าให้KNU มีทรัพยากรสนับสนุนการท าสงครามเพ่ิมขึ้นจน
กลายเป็นกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพในการรบที่แข็งแกร่งและเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญ
ของรัฐบาลพม่า  รวมทั้งสร้างความมั่งคั่งให้แก่แม่ทัพของแต่ละกองพล KNLA ที่สามารถกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเหล่าทหารผู้ติดตาม และตัวแสดงประเภทต่างๆที่อยู่ในเครือข่าย
ผลประโยชน์ของตนอีกด้วย (Bryant, 2000 as cited in Oh, 2013, p.16)  นอกจากนี้ KNU ยัง
สามารถน ารายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆไปใช้พัฒนาองค์กรฝ่ายการเมือง และใช้
เป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้างสถานพยาบาลและโรงเรียน รวมทั้งเป็นทุนสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัยแก่ผู้พลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของตน (Brown, 
2013, p.93) 

                    แหล่งที่มาของทรัพยากรสนับสนุนการท าสงครามของ KNU ประกอบด้วย 
ประการแรก ทรัพยากรจากต่างประเทศในรูปแบบของความช่วยเหลือทางด้านทางยุทโธปกรณ์และ
การเงินจากรัฐบาลไทย  โดยรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่KNU (สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน
ทางอ้อมแก่ประเทศไทย) เพ่ือให้ KNU และกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มอ่ืนๆที่มีฐานที่มั่น
ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าท าหน้าที่เป็นเขตพ้ืนที่กันชน (buffer zone) เพ่ือป้องกัน
ภัยคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยและพม่าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีน (O’Hara & 
Selling, 2012, p.31)  ประการที่สอง ทรัพยากรจากในรัฐกะเหรี่ยง  โดยนอกจาก KNU จะแสวงหา
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากประชาชนในเขตปกครองด้วยวิธีการบังคับเก็บภาษีและขออาหารจาก
ประชาชนแล้ว  KNU ยังได้แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอุดสมบูรณ์อย่างมากใน
รัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากต าแหน่งที่ตั้งที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของกองพลต่างๆ
ของ KNU ที่ประจ าการอยู่ติดกับชายแดนของประเทศไทย ด้วยการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง
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ประเภทกึ่งผิดกฎหมายและผิดกฎหมาย อันได้แก่การให้สัมปทานอุตสาหกรรมไม้ซุงและเหมืองแร่แก่
นักธุรกิจท้องถิ่นจากประเทศไทย  รวมทั้งการเก็บภาษีจากการค้าขายในตลาดมืดบริเวณชายแดน
ไทย-พม่า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญที่สุดของ KNU 
 นับตั้งแต่ปี 1962 – 1988 รัฐบาลเผด็จการทหารของพม่าซึ่งน าโดยพลเอกเนวินได้มีการปรับ
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นระบอบสังคมนิยม โดยใช้ชื่อว่า “สังคมนิยมในวิถีทางพม่า” 
(The Burmese Way to Socialism)  การบังคับใช้นโยบายดังกล่าวส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจ
พังทลายและเกิดการขาดแคลนสินค้าบริโภคในประเทศพม่าอย่างรุนแรง  ด้วยเหตุนี้ ตลาดในเมืองจึง
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงสินค้าหนีภาษีซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ลักลอบน าเข้ามาจากประเทศไทย  สภาพ
บริบทดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ให้ KNU และกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอ่ืนๆที่อยู่ในเครือข่าย
ของ KNU ซึ่งมีกองพลต่างๆประจ าการติดกับชายแดนของประเทศไทยสามารถแสวงหารายได้จาก
การเก็บภาษีจากการค้าขายในตลาดมืดบริเวณชายแดนไทย-พม่า (South, 2008, 73)  โดยในปี 
1964 KNU ได้สร้างและควบคุมประตูการค้า (trade gate) แต่ละจุดรอบเมือง Myawaddy และ
เมืองอ่ืนที่ติดชายแดนไทยและเรียกเก็บภาษีประมาณ 5- 10 % จากสินค้า 2 ประเภท ได้แก่ 1.) 
สินค้าบริโภคที่น าเข้ามาจากประเทศไทยและขนส่งสินค้าผ่านเขตปกครองของ KNU เพ่ือส่งไปขายที่
ตลาดในพม่า และ 2.) สินค้าประเภทวัตถุดิบ อาทิเช่น ไม้สัก, ปศุสัตว์ แร่และหินมีค่าต่างๆ ฯลฯ จาก
ฝั่งพม่าส่งไปขายฝั่งไทย  โดยแต่ละกองพลของ KNU ที่ควบคุมประตูการค้าในแต่ละจุดจะต้องแบ่ง
รายได้ประมาณ 40 % จากการควบคุมการค้าขายในตลาดมืดส่งกลับมาให้กับกองบัญชาการใหญ่ของ 
KNU และส าหรับรายได้สัดส่วนที่เหลือจะถูกน าไปใช้บ ารุงกองก าลังของตน (Brown, 2013, p.92)  
ทั้งนี้ รายได้จ านวนมหาศาลจากการค้าขายในตลาดมืดได้กลายเป็นแหล่งทุนที่ส าคัญที่สุดในการจัดซื้อ
อาวุธทันสมัยของกองทัพ KNLA รวมทั้งสร้างความร่ ารวยให้กับผู้น าและกองพลบางส่วนจนสามารถ
จัดตั้งอาณาเขตปกครอง (fiefdom) ของตนเองได้  นอกจากนี้ ผลประโยชน์จากการค้าขายในตลาด
มืดยังได้กระจายไปถึงนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยบางส่วนที่ให้การสนับสนุน KNU 
ซ่ึงส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายไทยที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย – พม่าให้การยอมรับสถานะของ 
KNU ว่ามี “อ านาจหน้าที่เชิงพฤตินัย” (de facto authority) ในการปกครองพ้ืนที่ชายแดนไทย – 
พม่าอีกด้วย (Global Witness, 2003, p.85) 
 การควบคุมการค้าขายในตลาดมืดได้กลายมาเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่ KNU ใช้ในการต่อสู้
กับรัฐบาลพม่าแทนที่ยุทธศาสตร์ทางทหารแบบดั้งเดิมที่ทั้งสองฝ่ายต่างใช้ในการสู้รบเพ่ือยึดครอง
ดินแดน (Oh, 2013, p.8)  โดยความส าเร็จในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการควบคุม
การค้าขายในตลาดมืดของ KNU ได้ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อรัฐบาลพม่าในด้านต่างๆ กล่าวคือ 
ประการแรก  ปัจจัยดังกล่าวได้บั่นทอนอ านาจและความชอบธรรมของรัฐบาลพม่าในพ้ืนที่ชายแดน  
ในขณะที่ KNU มีความเข้มแข็งทางการเมืองและการทหารเพ่ิมมากขึ้น  ประการที่สอง การค้าขายใน
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ตลาดมืดได้ท าลายศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่า  โดยมีการประเมินจ านวนสินค้าที่ถูก
ลักลอบน าเข้าจากประเทศไทยและขายในตลาดมืดว่า มีสัดส่วนประมาณ 80% ของจ านวนสินค้า
อุปโภคบริโภคท้ังหมดในประเทศพม่า และมีมูลค่าการค้าขายสินค้าในตลาดมืดเหล่านี้ประมาณ 1 – 2 
ล้านบาทต่อวัน (Brown, 2013, p.92)  ทั้งนี้ รายได้มหาศาลจากการค้าขายในตลาดมืดเป็นการค้าที่
ผิดกฎหมายได้ส่งผลท าให้รัฐบาลพม่าไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้  และท าให้รัฐบาลพม่ามีรายได้ลดลง 
โดยเฉพาะรายได้ส าหรับการจัดซื้ออาวุธใหม่ (Global Witness, 2003, p. 85) 
 ด้วยเหตุนี้  รัฐบาลพม่าจึงด าเนินการรักษาอ านาจอธิปไตยเชิงพฤตินัย (de facto 
sovereignty) ในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย –พม่าของรัฐกะเหรี่ยง  โดยการขยายอ านาจการควบคุม
ดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติผ่านการใช้ยุทธศาสตร์ทางทหาร รวมถึงการให้สัมปทานการสกัด
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรในระยะยาวในรัฐกะเหรี่ยงแก่บริษัทของต่างชาติ  
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของรัฐบาลพม่าได้น าไปสู่การเปิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรั ฐบาลไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ ส่งผลท าให้มีการน าเข้าสินค้าจากหลายประเทศเข้ามาในตลาดของพม่าซึ่ง
กระทบต่อยอดการค้าในตลาดมืดบริเวณชายแดนไทย –พม่าที่ลดลงและส่งผลท าให้ KNU สูญเสีย
รายได้จากการเก็บภาษีสินค้าในตลาดมืด  นอกจากนี้ รัฐบาลพม่ายังให้สัมปทานป่าไม้โดยตรงแก่
บริษัทเอกชนทั้งของไทยและบริษัทร่วมไทยกับต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นบริษัทเอกชนที่นักการเมือง
และทหารระดับสูงของไทยให้การสนับสนุนและมีผลประโยชน์ร่วม  เพ่ือสร้างข้อต่อรองให้รัฐบาลไทย
ยุติการสนับสนุน KNU และหันมาสนับสนุนรัฐบาลพม่า  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลท าให้รัฐบาลพม่า
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเมืองของตน กล่าวคือ ประการแรก รัฐบาลพม่ามีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้และมีทุนส าหรับจัดซื้ออาวุธใหม่ให้กับกองทัพมากขึ้น, ประการที่
สอง การด าเนินนโยบายดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุน “ยุทธวิธีตัดสี่ (Four Cuts)” ของรัฐบาลพม่า  
โดยการสร้างเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ป่าที่เป็นแหล่งผลิตไม้ซุงกับเส้นทางล าเลียงไม้ซุง
เพ่ือป้องกันไม่ให้ทหาร KNU ครอบครองพ้ืนที่ผืนป่าเหล่านี้ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กองทัพ
พม่าสามารถเคลื่อนย้ายก าลังพลในพ้ืนที่ความขัดแย้งได้สะดวกมากขึ้น  รวมทั้งเพ่ือท าลายโอกาสของ 
KNU ในการแสวงหารายได้จากการให้สัมปทานป่าไม้ (Oh, 2013, p.9)  นอกจากนี้ ในช่วงปี 1984 – 
1988 รัฐบาลพม่ายังได้ร่วมมือกับกองก าลัง DKBA ในการโจมตีและยึดครองประตูการค้าชายแดนของ 
KNU ได้เป็นผลส าเร็จ พร้อมทั้งด าเนินการจัดระเบียบการค้าชายแดนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลให้ KNU สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีที่ประตูการค้าชายแดนแต่ละจุดลดลงถึง 60%
รวมถึงสูญเสียรายได้จากการควบคุมการลักลอบน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือและโกดัง
สินค้าบริเวณชายแดน  เนื่องจากกองก าลัง DKBA ซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลพม่าได้รับสิทธิ์ในการ
ควบคุมท่าเรือและโกดังสินค้าบริเวณชายแดนแทนรัฐบาลพม่า (Global Witness, 2003, p.72)
รวมถึงได้ครอบครอง “เขตปลดปล่อย (liberated zone)” ที่ยึดครองจาก KNU  ซึ่งส่งผลท าให้ 



73 

DKBA มีอ านาจแทน KNU ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการกิจกรรมทางเศรษฐกิจกึ่งผิดกฎหมาย
ประเภทต่างๆที่เคยสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ KNU อาทิเช่น การให้สัมปทานป่าไม้และเหมืองแร่จาก
บริษัทต่างชาติ, การควบคุมการค้าขายในตลาดมืด รวมถึงกิจกรรมผิดกฎหมาย ได้แก่ การค้าขาย
รถยนต์ที่ถูกขโมยมาจากประเทศไทย เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นว่า DKBA มีส่วน
ร่วมในการกระจายขนย้ายยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย (Global Witness, 2003, p.72) 

ทั้งนี้ การด าเนินนโยบายขยายอ านาจอธิปไตยเพ่ือการควบคุมดินแดนและทรัพยากรของ
รัฐบาลพม่าส่งผลให้ KNU มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาล
ไทยยุติการสนับสนุนทางการเงินและการทหารแก่ KNU  รวมทั้งสูญเสียรายได้จากการให้สัมปทานป่า
ไม้เหมืองแร่ การค้าขายในตลาดมืด และมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้น้อยลง  
ประกอบกับปัญหาการแตกแยกภายในองค์กรซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ชาวกะเหรี่ยงพุทธแยกตัวออกมา
จัดตั้งองค์กร DKBA และหันไปเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลพม่า รวมทั้งการสูญเสียกองบัญชาการใหญ่ในปี 
1995  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้ KNU อ่อนก าลังลงอย่างต่อเนื่อง  โดยในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 
1990  KNU สูญเสียเขตปลดปล่อย (liberate zone) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศพม่าและ
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 KNU ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านสังคมและสวัสดิการแก่ประชาชนได้อีกต่อไป  ด้วยเหตุนี้ KNU จึงต้องแสวงหา
เงินทุนในการสนับสนุนโครงการเหล่านี้จากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต่างๆที่
ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-พม่า (Decobert, 2016, p.64)  

(2) ระบบเศรษฐกิจตลาดมืด 
        เนื่องด้วยความล้มเหลวของการบังคับใช้นโยบาย “สังคมนิยมในวิถีทาง
พม่า”ของรัฐบาลเผด็จการทหารในช่วงปี 1962 – 1988 ที่ส่งผลท าให้เกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภค
บริโภคในประเทศพม่าอย่างรุนแรง  และน าไปสู่การเติบโตของการค้าขายในตลาดมืดบริเวณชายแดน
ไทย – พม่า ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศพม่าได้ดี
ที่สุด  สภาพบริบทดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเครือข่ายตัวแสดงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ค้าขายในตลาดมืดบริเวณชายแดนไทย – พม่า  โดยประกอบด้วยตัวแสดงประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

                           ประเภทแรก กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยเฉพาะ KNU 
และ DKBA ซ่ึงเป็นตัวแสดงที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการลักลอบน าเข้าและส่งออกสินค้า
อย่างผิดกฎหมาย ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตปกครองของตน
และน ามาขายต่อให้กับพ่อค้าอย่างผิดกฎหมาย, การออกกฎระเบียบควบคุมการค้าขายในตลาดมืด 
ทั้งด้วยวิธีการจัดตั้งประตูการค้า (trade gate) ประจ าแต่ละท่าเรือขนส่งสินค้าจ านวน 16 แห่งตลอด
ริมฝั่งแม่น้ าเมย ฝั่งเมือง Myawaddy ประเทศพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือสินค้าฝั่งประเทศไทยที่
อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  เพ่ือจัดเก็บภาษี
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จากสินค้าที่ส่งออกจากประเทศพม่าและสินค้าที่น าเข้าจากประเทศไทยซึ่งถูกล าเลียงผ่านท่าเรือ
เหล่านี้  ในขณะที่รัฐบาลพม่าไม่สามารถมีอ านาจควบคุมการจัดเก็บภาษีในบริเวณท่าเรือเหล่านี้  
นอกจากนี้ กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยังได้จัดตั้งจุดตรวจสอบ (check point) ประจ า
หมู่บ้านต่างๆ เพื่อเก็บภาษีผ่านทางจากลุ่มผู้ลักลอบน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย  รวมทั้งท าหน้าที่คุ้ม
กันความปลอดภัยให้กับผู้ลักลอบน าเข้าสินค้าตลอดเส้นทางการค้าจากเมือง Myawaddy รัฐ
กะเหรี่ยงไปจนถึงเมือง Yangon  รวมทั้งเมือง Naypitaw และเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ 
(Myint, 2015, pp. 2-3) 

ประเภทที่สอง  กลุ่มพ่อค้าชาวกะเหรี่ยงและชาวพม่าที่ลักลอบน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย
มาขายในตลาดมืดทีป่ระเทศพม่า  โดยพ่อค้าจากพม่าเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่าจากฝั่ง
เมือง Myawaddy รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่ามายังอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย เพ่ือสั่งซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีตลาดในประเทศไทย และเดินข้ามสะพานมิตรภาพกลับไปยังเมือง Myawaddy 
โดยไม่ได้ขนสินค้ากลับไป  หากทว่าในตอนกลางคืนจะมีแพหรือเรือบรรทุกสินค้าข้ามฝั่งมาที่สะพาน
มิตรภาพไทย – พม่าและรับสินค้าที่พ่อค้าจากพม่าสั่งซื้อที่ประเทศไทยและบรรทุกสินค้าเหล่านั้นข้าม
แม่น้ ากลับไปยังฝั่งประเทศพม่า  เพ่ือจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของไทยและ
พม่าที่ประจ าการอยู่บนสะพานมิตรภาพ (BBC News on 8 March, 2007)  ทั้งนี้ นอกจากเส้นทาง
การล าเลียงสินค้าทางเรือผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแล้ว  สินค้าบางส่วนยังได้ถูกล าเลียงทางเรือ
จากท่าเรือสินค้าฝั่งประเทศไทยข้ามไปยังท่าเรือสินค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเมยจังหวัด Myawaddy 
ประเทศพม่า  โดยพ่อค้าต้องจ่ายภาษีสินค้าให้กับทหาร DKBA หรือ KNU ที่ประจ าการในแต่ละ
ท่าเรือสินค้าเพ่ือที่จะได้สามารถล าเลียงสินค้าผ่านเขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
เหล่านี้ได้  อย่างไรก็ตาม เมื่อพ่อค้าล าเลียงสินค้าผ่านหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตปกครองของกลุ่มติด
อาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้ว  พ่อค้าต้องประสบกับปัญหาการถูกบังคับเสียภาษีผ่านทางเป็น
จ านวนมาก ณ แต่ละบริเวณจุดตรวจสอบ (check point) ที่มีทหารของกลุ่มติดอาวุธประจ าการอยู่
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้พ่อค้าจ าเป็นต้องเพ่ิมราคาขายสินค้าที่ลักลอบน าเข้าจากประเทศไทยมาขาย
ในตลาดมืดของประเทศพม่า  ด้วยเหตุนี้ สินค้าที่ถูกลักลอบน าเข้าจากประเทศไทยมาขายที่ตลาดมืด
ของรัฐกะเหรี่ยง และเมืองอ่ืนๆของประเทศพม่าจึงมีราคาสูงกว่าราคาขายที่ตลาดในประเทศไทยเป็น
อย่างมาก (Myint, 2015, p.3) 

ประเภทที่สาม ตัวแสดงที่ท าหน้าที่ล าเลียงและขนส่งสินค้า ซึ่งประกอบด้วยตัวแสดงที่
ล าเลียงสินค้าทางเรือ ได้แก่ คนพายเรือและแพเพ่ือบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้ าเมยจากฝั่งประเทศไทยไป
ยังท่าเรือสินค้าฝั่งเมือง Myawaddy ประเทศพม่า  รวมถึงตัวแสดงที่ล าเลียงสินค้าทางบก ได้แก่ 1.) 
เจ้าของรถบรรทุกและคนขับรถบรรทุก โดยคนขับรถบรรทุกเหล่านี้จะออกเดินทางจากเมือง 
Moulmein เมืองหลวงของรัฐมอญมาที่เมือง Myawaddy รัฐกะเหรี่ยงเพ่ือมารับซื้อสินค้าที่ถูก
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ลักลอบน าเข้ามาจากประเทศไทยและล าเลียงมาที่ท่าเรือสินค้าของเมือง Myawaddy  โดยตลอด
เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเมืองนั้น คนขับรถบรรทุกที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้จะถูกบังคับเก็บ
ภาษีอย่างผิดกฎหมายโดยตัวแสดงที่มีอ านาจการปกครองต่างๆ ณ แต่ละจุดตรวจสอบซึ่งมีอยู่เป็น
จ านวนมาก  ทั้งการถูกบังคับเสียภาษีให้กับทหารพม่า, ต ารวจราจร, กองก าลังต ารวจท้องถิ่น, 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, ยามเฝ้าสะพาน รวมถึงทหาร DKBA และกองก าลังติดอาวุธอ่ืนๆ  ทั้งนี้ 
เนื่องด้วยกฎหมายพม่าได้สั่งห้ามพ่อค้าท้องถิ่นซื้อและขายสินค้าจากประเทศไทย  ดังนั้น สินค้าที่ถูก
น าเข้าจากประเทศไทยมาขายที่เมือง Myawaddy จึงเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย  คนขับรถบรรทุกที่
บรรทุกสินค้าไทยจากเมือง Myawaddy จ านวนหนึ่งจึงหาวิธีหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมด้วย
การจดทะเบียนรถกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่และเป็นพันธมิตรกับ
รัฐบาลพม่า ได้แก่ กองก าลัง DKBA และ NMSP  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทหารของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ร่วม

ขบวนไปด้วยและคุ้มกันความปลอดภัยให้กับคนขับรถด้วยการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐหรือทหารพม่าที่
ประจ าการในแต่ละจุดตรวจสอบ (Migrant Watch, 2003, para 8)  และ 2.) กลุ่มผู้รับจ้างแบกหาม
สินค้าชาวพม่า  โดยเส้นทางการล าเลียงสินค้าของกลุ่มผู้รับจ้างแบกหามสินค้าชาวพม่าเริ่มต้นจาก
ตลาดวังข่า อ าเภอแม่สอด (ตลาดมืดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของฐานที่มั่นของ KNU) ผ่านเส้นทางป่าเขาใน
รัฐกะเหรี่ยง โดยได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยตลอดเส้นทางจากทหาร KNU จนกระทั่งถึงเมือง 
Moulmein รัฐมอญ เพ่ือขึ้นรถไฟเดินทางไปยังเมือง Rangoon และล าเลียงสินค้าไปขายที่
ศูนย์การค้า St. Johnซึ่งเป็นตลาดมืดที่มีชื่อเสียงของเมือง Rangoon (Lee, 2006, p.57) 

(3) ระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรับมือกับความขัดแย้ง 
       ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ส่งผลท าให้ประชาชนชาว

กะเหรี่ยงส่วนใหญ่ไม่สามารถท าการเกษตรแบบยังชีพบนที่ดินของตนเองซึ่งเป็นวิถีการด ารงชีพแบบ
ดั้งเดิมได้อีกต่อไป  เนื่องจากประชาชนได้กลายเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 
โดยกองก าลังติดอาวุธในพ้ืนที่  ทั้งเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบของกองทัพ
พม่าและกองก าลังพันธมิตร  และเพ่ือเป็นฐานสนับสนุนทางทหารและเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่า  ในการนี้ ประชาชนที่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่จึงต้อง
ประสบกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่างๆในระดับที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มที่ถูกบังคับให้อพยพไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แปลงอพยพของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกองทัพพม่าและกองก าลังพันธมิตรนั้น  ประชาชนเหล่านี้ต้องประสบกับการถูกบังคับเก็บ
ภาษี และการถูกบังคับเกณฑ์ทหารหรือใช้แรงงาน  โดยทหารไม่อนุญาตให้ประชาชนท าการเกษตรใน
ที่ดินของตนอีก  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ประชาชนเหล่านี้ขาดแคลนปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ได้แก่ 
อาหาร, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา, การสาธารณสุขและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงแล้วและพ้ืนที่ที่ยังคงมีการสู้รบนั้น  
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กลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่างๆได้เพ่ิมระดับการประจ าการของก าลังทหารในพ้ืนที่และต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธ์ใน
การครอบครองและควบคุมทรัพยากรและประชาชนในเขตพ้ืนที่เหล่านี้  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้
ระดับของการใช้ความรุนแรงข่มขู่ประชาชน, การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประชาชน, 
การบังคับใช้แรงงานและบังคับเก็บภาษีจากประชาชน  รวมถึงการพลัดถิ่นอันเนื่องมาจากการพัฒนา 
(development- induced displacement) ในพ้ืนที่เพ่ิมสูงมากขึ้น (Thawnghmung, 2012 ,p.77)    

 ด้วยสภาพบริบทดังกล่าว ประชาชนชาวกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆจึงด าเนินยุทธศาสตร์การด ารง
ชีพหลากหลายรูปแบบเพ่ือรักษาความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ได้แก่ 
 1.) การยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งของกลุ่มติดอาวุธ   2.) การเจรจาหรือใช้ยุทธศาสตร์การ
หลอกลวงต่อกลุ่มติดอาวุธ เพื่อหลบเลี่ยงหรือลดความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มติด
อาวุธ อาทิเช่น ประชาชนบางส่วนเข้าร่วมสังกัดกับกองก าลังหลายฝ่ายในช่วงเวลาเดียวกัน  โดยที่
ประชาชนเหล่านี้ไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆ  หากแต่จ าเป็นต้องยอมรับบทบาทดังกล่าวเพ่ือ
รักษาความอยู่รอดของตน (Thawnghmung, 2012, p.77)  หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบางหมู่บ้าน
ได้ท าข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับกองทัพพม่าและกองก าลังพันธมิตรว่า หมู่บ้านของตนยินยอมที่
จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกองก าลังเหล่านี้และจะไม่หลบหนีไปซ่อนตัวในป่า  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การที่กองก าลังเหล่านี้จะไม่เผาท าลายหมู่บ้านของตนและบีบบังคับให้พวกตนต้องย้ายถิ่นฐาน  3.) 
การด าเนินยุทธศาสตร์ต่อต้านต่อค าสั่งของกองก าลังติดอาวุธ ได้แก่ การสร้างสถานที่หลบซ่อนตัวใน
ป่าลึก เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับกรณีที่อาจถูกกองก าลังต่างๆบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน , การซ่อน
อาหารในป่า, การจัดตั้งระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวของก าลังฝ่ายต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งระบบการ
เตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในหมู่บ้านในกรณีที่มีกองก าลังติดอาวุธเคลื่อนก าลังเข้ามาใกล้หมู่บ้าน, 
การเพาะปลูกพืชในป่าลึก และการจัดตั้งตลาดแบบชั่วคราวในป่าเพ่ือค้าขายกับชาวบ้านที่ เดินทางมา
จากพ้ืนที่ควบคุมของกองทัพพม่า (Oh, 2013, pp.13-14)  และ 4.) การอพยพย้ายออกจากถิ่นฐาน
ของตนไปอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ่ืน   

 South (2010, pp.30 - 34) อธิบายว่า การอพยพไปอาศัยอยู่ในถิ่นฐานอ่ืนเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกในการรับมือกับสภาวะความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความขัดแย้งทางการเมืองของ
ประชาชนชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการแตกแยกของครอบครัวชาวกะเหรี่ยง  เนื่องด้วยสมาชิก
ในครอบครัวจ าเป็นต้องแยกย้ายกันเพ่ืออพยพไปอาศัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ กล่าวคือ บางครอบครัวอาจส่ง
บุตรชายเข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพพม่าหรือกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ในขณะที่
สมาชิกครอบครัวคนอ่ืนอาจหลบหนีไปซ่อนตัวในหมู่บ้านใกล้เคียงและในป่าลึก หรืออพยพข้าม
ชายแดนไปเป็นแรงงานหรือผู้อพยพในประเทศไทย  นอกจากนี้ สมาชิกครอบครัวบางรายอาจย้ายไป
อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพ่ือแสวงหาการคุ้มครองความ
ปลอดภัยจากกองก าลังเหล่านี้ และเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยการหางานท า
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ในอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออุตสาหกรรมสกัดจากทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆในพ้ืนที่  ทั้งนี้ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอพยพไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อ่ืนๆของชาวกะเหรี่ยงขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาในเรื่อง
เครือข่ายส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆในสังคม กล่าวคือ ชาวกะเหรี่ยงที่มี
สมาชิกครอบครัวหรือญาติอาศัยอยู่ในเขตปกครองของกองทัพพม่าก็จะอพยพไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าว  หรือในกรณีของชาวกะเหรี่ยงที่มีสมาชิกในครอบครัวที่สังกัดกับกองก าลังของ  KNU หรือมี
สายสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับสมาชิกของ KNU มักจะอพยพไปอาศัยบริเวณชายแดนไทยพม่า หรืออาศัย
ในค่ายอพยพที่ประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ที่อพยพไปประเทศไทยนั้นเลือกที่
จะด ารงชีพด้วยสถานะแรงงานผิดกฎหมายมากกว่าการเป็นผู้อพยพในค่ายอพยพ  เนื่องด้วยการรับรู้
ของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ที่มีความเห็นว่า ทางเลือกของการเป็นผู้อพยพในค่ายอพยพที่ประเทศไทย
เป็นทางเลือกส าหรับชาวกะเหรี่ยงที่มีทุนทรัพย์และมีสายสัมพันธ์กับสมาชิก KNU ที่อาศัยอยู่ในค่าย
เท่านั้น  ส าหรับชาวกะเหรี่ยงทั่วไปที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงพุทธไม่สามารถเข้าไป
อาศัยอยู่ในค่ายอพยพได้  

 
3.2 กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยง ตั้งแต่ปี 2011 - 2015 

3.2.1 โครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยง  
     ในระหว่างช่วงปี 2011–2012 รัฐบาลกึ่งพลเรือนของพม่าภายใต้การน าของ

ประธานาธิบดีเตงเส่งได้บรรลุผลส าเร็จในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ส าคัญทั้งสามกลุ่ม คือ KNU (Karen National Union), DKBA (Democratic Karen 
Benevolent) และ KPC (Karen Peace Council)  ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวได้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยง และรูปแบบการใช้อ านาจในการปกครองของตัว
แสดงต่างๆ  โดยงานศึกษาของ Kim Jolliffe (2015, pp. 45 - 56) ได้อธิบายว่า โครงสร้างการ
ปกครองของรัฐกะเหรี่ยงภายหลังจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงประกอบตัวแสดงที่มีอ านาจปกครอง
เป็นจ านวนมาก ได้แก่ รัฐบาลพม่าและกองทัพพม่า, กองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ทั้งฝ่าย
ที่ต่อต้านรัฐบาลและเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลแล้ว  รวมทั้งฝ่ายที่มีสถานะเป็นกองก าลัง
ตัวแทนของกองทัพพม่า ได้แก่ กองก าลังทหารของประชาชน (People’s MilitiaForce -PMFs) และ
กองก าลังรักษาชายแดนโดยสามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ที่ปฏิบัติการในรัฐกะเหรี่ยงจากตารางท่ี 3.1 และตารางที่ 3.2 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที3่.1 
 
ตัวแสดงที่ติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ปฏิบัติการในรัฐกะเหรี่ยงภายหลังจากการเจรจาข้อตกลง
หยุดยิงในปี 2012 

ชื่อกลุม่
(สถานภาพ) 

ประเภทของดินแดน
ที่ปกครอง 

ฐานที่มัน่ปฏิบัติการ
ของกลุม่ 

พ้ืนที่ปฏิบัติการ
ของกลุม่ 

พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้
ระบบบริหาร

ราชการของกลุ่ม 
Karen National 
Union (บรรลุการ

เจรจาข้อตกลง
หยุดยิงในปี 2012) 

 
 
 
 
 

ดินแดนทีก่ลุ่มติด
อาวุธสามารถเข้าถึง
และปกครองดินแดน
ได้ภายใต้เงื่อนไขของ
ข้อตกลงหยุดยิงครั้ง

ใหม่  และรัฐบาลพม่า
ด าเนินนโยบายใน
ลักษณะอดทนอด

กลั้นต่อกลุม่ติดอาวุธ 
(ยังไม่ได้รับการปักปัน

เขตแดน) 
 

Hpapun Township, 
Thandauggyi 

Township, eastern 
Hlaingbwe 

Township, Kayin 
State; eastern 
Kyaukki and 
Shwegyin 

Townships, Eastern 
Bago 

 

Hpapun 
Township, 

Thandauggyi 
Township, 
eastern 

Hlaingbwe 
Township. 

Eastern Kyaukkyi 
and Shwegyin 
Township in 
Bago Region 

(East) 

บริเวณภูมภิาคที่
เป็นภูเขาครอบคลมุ

ทั่วรัฐกะเหรีย่ง 
ได้แก่ Kayin State, 

Mon State, 
eastern 

Tanintharyi 
Region, and  
Bago Region 

(East 

Democratic 
Karen 

Benevolent 
Army (บรรลุการ
เจรจาข้อตกลง

หยุดยิงในปี 2011) 

ดินแดนทีก่ลุ่มติด
อาวุธสามารถเข้าถึง
และปกครองดินแดน
ได้ภายใต้เงื่อนไขของ
ข้อตกลงหยุดยิงครั้ง
ใหม่ และรัฐบาลพม่า
ด าเนินนโยบายใน
ลักษณะอดทน 

อดกลั้นต่อกลุม่ตดิ
อาวุธ (ยังไม่ไดร้ับการ

ปักปันเขตแดน)  
 

Eastern Myawaddy 
Township, 

Kyainseikgyi 
Township, Kayin 

State 
 

 

Eastern 
Myawaddy 
Township, 

Kyainseikgyi 
Township, Kayin 

State 

Hlaingbwe, 
Kawkareik, 

Hpapun, Hpa-an 
townships, Kayin 

State; 
Kyaukmaraw 

Township, Mon 
State 

 

Karen Peace 
Council  

 

ดินแดนทีก่ลุ่มติด
อาวุธสามารถเข้าถึง
และปกครองดินแดน 

Kawkereik 
Township, Kayin 

State 

- 
 
 

มีการจัดตั้งระบบ
บริหารราชการใน
พื้นที่ควบคุม  
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ชื่อกลุม่
(สถานภาพ 

 

ประเภทของดินแดน
ที่ปกครอง 

 

ฐานที่มัน่ปฏิบัติการ
ของกลุม่ 

พ้ืนที่ปฏิบัติการ
ของกลุม่ 

พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้
ระบบบริหาร
ราชการของกลุ่ม 

(บรรลุการเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงใน
ปี 2011) 

 

ได้ภายใต้เงื่อนไขของ
ข้อตกลงหยุดยิงและ
รัฐบาลพม่าด าเนิน
นโยบายในลักษณะ
อดทนอดกลั้นต่อกลุ่ม
ติดอาวุธ (ไดร้ับการ
ปักปันเขตแดนแล้ว) 

  (ไม่มีข้อมลูเกี่ยวกับ
ต าแหน่งพ้ืนท่ีที่อยู่
ภายใต้ระบบบรหิาร
ราชการของ KPC) 

Border Guard 
Force 

(BGFs)1011 - 
1023 

ดินแดนที่กลุ่มติด
อาวุธมีอ านาจเชิง
พฤตินัยในการ
ปกครอง และ

ประสานความร่วมมือ
กับรัฐบาลพม่า 

Hlaingbwe, Hpapun, 
Kawkereik, 

Myawaddy, Hpa –
an and Kyainseikgyi 
Townships, Kayin 

State 

- ไม่มีการจัดตั้งระบบ
การบริหารราชการ
ที่เป็นทางการ แต่
กองก าลัง BGF มี

อ านาจการปกครอง
โดยพฤตินัยในเขต

บริเวณชนบท 

หมายเหตุ. จาก Jolliffe, Kim. (2015). Ethnic Armed Conflict and Territorial  
       Administration in Myanmar. Retrieved from                
……..https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdmini

…………………strationfullreportENG.pdf 
ตารางที่ 3.2 
ต าแหน่งที่ตั้งของกองก าลังทหารของประชาชนที่ปฏิบัติการในรัฐกะเหรี่ยง  ภายหลังจากการเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงในปี 2012 

ชื่อกลุ่ม ต าแหน่งที่ตั้ง 
Thandaung Peace Group PME LeikTho area of Thandaunggyi Township, Kayin 

State 
Padoh Aung San Group Phayagon, Hpa – an Township, Kayin State 

Karen Peace Force (people’s militia faction) Parts of Kawkareik and Kyainseikgyi townships, 
Kayin State 

Aye Chan Yay Group Northwest LeikTho area of Thandaunggyi Township, 
Kayin State 

 

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
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หมายเหตุ. จาก Jolliffe, Kim. (2015). Ethnic Armed Conflict and Territorial  
       Administration in Myanmar. Retrieved from                
……..https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdmini

…………………strationfullreportENG.pdf 
 

จากตารางที่ 3.1 และ 3.2 ได้แสดงให้เห็นถึงประเภทของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
กลุ่มต่างๆที่ปฏิบัติการในรัฐกะเหรี่ยง ประเภทของดินแดนที่ปกครอง (ขอบเขตของการใช้อ านาจ
ปกครองของกลุ่มติดอาวุธเหนือดินแดนที่ควบคุม) และต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ฐานที่มั่น, พ้ืนที่
ปฏิบัติการ และพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารราชการของกลุ่มติดอาวุธ  โดยงานศึกษาของ Jolliffe 
(2015, pp. 41 - 42) ได้ให้ค านิยมประเภทของดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปกครอง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ ดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
สามารถเข้าถึงและปกครองดินแดนได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง  โดยรัฐบาลพม่าด าเนิน
นโยบายในลักษณะอดทนอดกลั้นต่อกลุ่มติดอาวุธ (“Tolerated” New ceasefire territories) 
หมายถึง ดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธและกองทัพพม่าบรรลุการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และภายใต้ข้อตกลงอย่างหลวมๆที่ก าหนดร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ส่งผลท าให้รัฐบาลพม่า
จ าเป็นต้องให้การอนุญาตอย่างไม่เป็นทางการให้กลุ่มติดอาวุธยังคงด าเนินการปกครองประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต่อไปได้  รวมทั้งมีการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่กลุ่มติดอาวุธสามารถพกพาอาวุธเข้ามาได้  โดย
ดินแดนประเภทนี้ประกอบด้วยดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปักปันเขตแดน และดินแดนที่ได้รับการปักปัน
เขตแดนแล้ว  ส าหรับประเภทที่สอง คือ ดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีอ านาจเชิง
พฤตินัยและประสานความร่วมมือกับรัฐบาลพม่า (“Accommodated” De Facto influence)
หมายถึง ดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลพม่ามากที่สุด  
และได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลพม่าให้กองก าลัง เหล่านี้สามารถเข้าถึงดินแดนและปกครอง
ประชาชนในดินแดนได้  โดยกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในดินแดนประเภทนี้ ได้แก่ กองก าลังทหารของ
ประชาชน20 และกองก าลังรักษาชายแดน  ทั้งนี้ ตามหลักการแล้ว กองก าลังเหล่านี้มีหน้าที่รักษา

                                           
20กองก าลังทหารของประชาชน (People’s Militia Force - PMFs) เป็นรูปแบบกองก าลัง

ทหารที่พัฒนามาจากกองทหารของประชาชน (People’s Militia หรือ Pyithu Sit) ที่รัฐบาลพม่า
สมัย SLORC และ SPDC ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่คุ้มครองหมู่บ้านที่อยู่ในเขตแปลงอพยพ  โดย
นับตั้งแต่ปี 2010 กองทัพพม่าได้มีการปรับรูปแบบของกองทหารของประชาชนให้มีสถานภาพที่มี
ความเป็นทางการมากขึ้น และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาการของกองทัพพม่า โดยตั้งชื่อใหม่ว่า “กอง
ก าลังทหารของประชาชน (PMFs)” (Jolliffe ,2015) 

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf
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ความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติการของตนเท่านั้น และปราศจากอ านาจในการจัดตั้งระบบ
บริหารราชการที่เป็นทางการของกลุ่มตน  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว กองก าลังเหล่านี้ยังคงมี
อ านาจเชิงพฤตินัยในการปกครองพ้ืนที่ โดยการประสานความร่วมมือกับรัฐบาล  นอกจากนี้ยังได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลให้สามารถด าเนินธุรกิจของตนได้ 

3.2.1.1 ตัวแสดงที่มีอ านาจในการปกครอง 
(1) สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) 

     ในช่วงก่อนเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าในปี 2011  KNU มี
อ านาจการควบคุมโดยสมบูรณ์เหนือเขตบริหารราชการทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณของ
รัฐกะเหรี่ยงทั้งหมด รวมถึงพ้ืนที่บางส่วนของเขตปกครองพะโคและตะนาวศรี   อย่างไรก็ตาม 
ภายหลังจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในปี 2011  KNU ไม่ได้มีอ านาจควบคุมโดยสมบูรณ์เหนือ
บริเวณเหล่านี้อีกต่อไป  หากแต่ KNU ยังคงสามารถรักษาอ านาจในการควบคุมฐานที่มั่นของกอง
ก าลัง KNLA และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภูเขาที่อยู่ในเขตชนบทของภาคเหนือของรัฐ
กะเหรี่ยง, ภาคตะวันออกของเขตปกครองพะโค และพ้ืนที่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทย  
นอกจากนี้ KNU ยังสามารถใช้อ านาจการบริหารปกครองชุมชนกะเหรี่ยงในทุกจังหวัดของรัฐ
กะเหรี่ยงที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและถนน (เนื่องจากพ้ืนที่ตัวเมืองที่มีถนนตัดผ่านเป็นเขตการ
ควบคุมของกองทัพพม่า)  โดยKNU ด าเนินการให้บริการทางสังคมและสวัสดิการแก่ชุมชนเหล่านี้ผ่าน
เครือข่ายขององค์กรให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัยของ KNU  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ KNU 
มีความสามารถในการรักษาสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงทั่วรัฐกะเหรี่ยงได้มากกว่า
รัฐบาลพม่า (Jolliffe, 2015, p.46)  ทั้งนี้ ผลจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง KNU และ DKBA 
นับตั้งแต่ปี 2010 ได้ส่งผลท าให้ KNU สามารถจัดตั้งระบบบริหารราชการของตนขึ้นใหม่ในพ้ืนที่
ปกครองของ DKBA ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ปกครองของ KNU มาก่อน  อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งระบบ
บริหารราชการของ KNU ทั้งในเขตปกครองของ KNU และ DKBA กลับมีความทับซ้อนกับดินแดนใน
เขตปกครองของกองทัพพม่าและกองก าลังรักษาชายแดน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการปะทะทาง
ทหารระหว่างกองก าลังฝ่ายต่างๆในพ้ืนที่ดังกล่าว (Jolliffe, 2015, p.46)  นอกจากนี้ KNU ยัง
สามารถจัดตั้งระบบบริหารราชการขึ้นใหม่ในเขตปกครองเดิมของตนซึ่งเคยถูกกองทัพพม่าสมั ย
รัฐบาล SLORC/SPDC ยึดครองและจัดตั้งเป็น “พ้ืนที่สีด า” โดยกองทัพพม่าได้รื้อถอนประชากรออก
จากพ้ืนที่ด้วยการด าเนิน “ยุทธศาสตร์ตัดสี่” ในการบังคับประชาชนกลุ่มใหญ่ให้โยกย้ายถิ่นฐานไป
อาศัยอยู่ในแปลงอพยพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า  ต่อมาภายหลังจากการเจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงในปี 2011 รัฐบาลพม่าจึงได้อนุญาตให้ประชาชนกลับไปอาศัยในเขตพ้ืนที่สีด าได้ 
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในแปลงอพยพ, เขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธอ่ืนๆ 
หรือประชาชนที่อพยพไปประเทศไทยย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวและอยู่ภายใต้ การ
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ปกครองโดยระบบบริหารราชการของ KNU ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการ  ด้วยเหตุนี้ ประชาชนที่ย้ายกลับมาอาศัยใน
พ้ืนที่ดังกล่าวจึงต้องอยู่ภายใต้ระบบบริหารราชการและอ านาจการปกครองที่ทับซ้อน และไม่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างรัฐบาลพม่ากับ KNU  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวปราศจากการ
บังคับใช้กฎระเบียบที่มีความเป็นเอกภาพ และปราศจากการสถาปนาอ านาจการปกครองสูงสุดเหนือ
พ้ืนที่  ระบบการบริหารราชการที่อ่อนแอดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดหลักนิติธรรมและความ
ไร้เสถียรภาพทางการเมืองของอดีต “พ้ืนที่สีด า” เหล่านี้ (Jolliffe, 2015, pp. 54 - 55) 

(2) กองทัพพม่า 
     ส าหรับในบริบทของรัฐกะเหรี่ยง ภายหลังจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง 

กับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในปี 2011 และ 2012  รัฐบาลกึ่งพลเรือนของพม่าได้เปลี่ยน
วิธีการรวมศูนย์อ านาจการปกครองในรัฐกะเหรี่ยง  จากการมอบอ านาจแก่แม่ทัพภาคในการควบคุม
ดินแดนและประชากรในพ้ืนที่เป็นการแผ่ขยายการจัดตั้งระบบบริหารราชการของรัฐบาลพม่าในพ้ืนที่ 
กล่าวคือ รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งเขตการปกครองในระดับกิ่งอ าเภอ (sub – township) ทั้ง 9 อ าเภอ21

บริเวณพ้ืนที่ชนบท ซึ่งเคยเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธ์กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
หากทว่าต่อมาพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของกองก าลังรักษาชายแดน  โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งเขตการปกครองระดับกิ่งอ าเภอก็เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของ
ภูมิภาคใกล้เคียงที่มีสถานะเป็นหน่วยการปกครองระดับที่ใหญ่กว่าระดับต าบล แต่มีระดับเล็กกว่า
ระดับอ าเภอ 

                        ในการนี้ รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งระบบบริหารราชการของตนในเขตปกครอง
ระดับก่ิงอ าเภอ  รวมถึงพ้ืนที่ชนบทบริเวณอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า  โดยรัฐบาล
พม่าได้จัดตั้งระบบบริหารราชการในรูปแบบ “หน่วยงานบริหารทั่วไป (General Administration 
Department - GAD)” เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานหลักส าหรับการด าเนินโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถานีต ารวจ  โรงเรียน 
โรงพยาบาล และมีการสร้างถนนใหม่เพ่ือเชื่อมต่อกับอ าเภออ่ืนๆ  ทั้งนี้ การจัดตั้งระบบบริหาร
ราชการของรัฐบาลพม่าในเขตการปกครองระดับกิ่งอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอยังได้ดึงดูดความช่วยเหลือจาก

                                           
21เขตการปกครองระดับกิ่งอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอที่รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งขึ้นในรัฐกะเหรี่ยง ได้แก่ กิ่ง

อ าเภอ PaingKyon และ Shan YwarThit ในอ าเภอ Hlaingbwe, กิ่งอ าเภอ Hpayarthonesuและ 
Kyaikdonในอ าเภอ Kyainseikgyi, กิ่งอ าเภอ Kamamaungในอ าเภอ Hpapun, กิ่งอ าเภอ Wawlay
และ Sukali ในอ าเภอ Myawaddy, กิ่งอ าเภอ LeikTho และ Baw Ga LI ในอ าเภอ Thandaung 
(Jolliffe, 2015, p. 51) 
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ต่างประเทศท่ีประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือผ่านรัฐบาลพม่า  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวได้
ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่เตรียมรองรับกลุ่มผู้พลัดถิ่นที่อาจจะย้ายกลับเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่นี้  

อย่างไรก็ตาม การแผ่ขยายระบบบริหารราชการของรัฐบาลพม่าได้ก่อให้เกิดข้อกังวลจาก
กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีอ านาจปกครองในเขตพ้ืนที่เดียวกัน  โดยเฉพาะ KNU ซึ่งมี
ความเห็นว่า รัฐบาลพม่าใช้วิธีการแผ่ขยายระบบบริหารราชการเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขยายอ านาจ
ในการควบคุมพ้ืนที่  ปัจจัยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาความทับซ้อนของระบบบริหารราชการระหว่าง
ระบบบริหารราชการของรัฐบาลพม่ากับKNU ทีถู่กบังคับใช้ในพ้ืนที่เดียวกัน  นอกจากนี้ KNU ยังมีข้อ
กังวลถึงการแพร่หลายของโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลพม่าในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออ านาจใน
การปกครองของ KNU ทีไ่มส่ามารถมีอ านาจควบคุมการด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้  ข้อกังวลของ KNU 
และกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกลุ่มอ่ืนๆต่อการแผ่ขยายของระบบบริหาร
ราชการและโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลพม่าเพ่ือขยายการควบคุมพ้ืนที่ได้กลายเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญต่อกระบวนการสร้างสันติภาพระหว่างคู่ขัดแย้งต่างๆ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการปะทะทาง
ทหารระหว่างรัฐบาลพม่าและกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (Jolliffe, 2015, pp. 51- 54) 

(3) กองก าลังกะเหรี่ยงบ าเพ็ญประโยชน์แด่ประชาธิปไตย (DKBA) 
     ระบบบริหารราชการของ KNU ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอีกครั้งในเขตปกครองของ DKBA 

โดยกองก าลัง DKBA ในที่นี้ หมายถึง “กองก าลังกะเหรี่ยงบ าเพ็ญประโยชน์แด่ประชาธิปไตย” 
(Democratic Karen Benevolent Army) ที่แยกตัวออกมาจากกองก าลังกะเหรี่ยงพุทธเพ่ือ
ประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist Army) ซึ่งเป็นกองก าลังกลุ่มใหญ่ท่ียินยอมแปรสภาพ

เป็นกองก าลัง BGF 1011 – 1022 และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาการของกองทัพพม่า  โดยกองก าลัง 
DKBA ฝ่ายที่แยกตัวออกมาได้ด าเนินการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับ KNU ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งก่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะการที่ DKBA อนุญาตให้KNU สามารถ
จัดตั้งระบบบริหารราชการพลเรือนในเขตปกครองของตนได้ (เนื่องจาก DKBA ไม่มีระบบบริหาร
ราชการของตนเอง รวมทั้งไม่มีศักยภาพในการด าเนินการให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนด้วยตนเอง)  
การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่าง DKBA และ KNU ได้ส่งผลท าให้ผู้แทนที่เป็นพลเรือนจากเขตปกครอง
ของ DKBA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาของ KNU ได้  แต่ทว่าผู้แทนที่เป็นทหารจากกองก าลัง 
DKBA ไม่สามารถเข้าร่วมสภาของ KNU ได้เช่นเดียวกับทหาร KNU  อย่างไรก็ตาม DKBA ยังคงรักษา
บทบาทในการดูแลกิจการด้านความมั่นคงภายในเขตปกครอง รวมทั้งรักษาอ านาจในการก าหนด
นโยบายทางการเมืองของตนผ่านองค์กรทางการเมือง คือ The Klohtoobaw Karen Organization 
(Jolliffe, 2015, p. 50)  

              ทั้งนี้ แม้ว่า KNU จะเข้ามามีบทบาทในการใช้อ านาจการปกครองผ่านระบบ
บริหารราชการในเขตปกครองของ DKBA ก็ตาม  หากแต่กองพันของ DKBA ที่ประจ าการในบาง
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หมู่บ้านก็ยังคงสามารถรักษาสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าหมู่บ้านและประชาชนซึ่งมีความสมัครใจ
ที่จะติดต่อราชการกับ DKBA มากกว่า KNU  ดังนั้น DKBA จึงต้องแสดงบทบาทเฉพาะกิจในการ
ปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการกับประเด็นปัญหาเรื่องความยุติธรรมตามที่ได้รับการร้องขอ
จากชุมชน รวมทั้งเป็นตัวแทนของชุมชนในการถ่ายทอดข้อกังวลและข้อวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 
ต่อรัฐบาลพม่าหรือกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอ่ืนๆ  นอกจากนี้ DKBA ยังได้ด าเนินการสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียน โบสถ์ วัด คลินิก ฯลฯ และจัดสรรงบประมาณในการท านุ
บ ารุงสิ่งก่อสร้างเหล่านี้  หากแต่องค์กรของ KNUและองค์กรชุมชน (หรือกรณีส่วนน้อยอาจเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่า) ท าหน้าที่ด าเนินการบริหารองค์กรเหล่านี้เพ่ือใช้เป็นกลไกในการให้บริการทาง
สังคมแก่ประชาชน(Jolliffe, 2015, p. 50)  
 การเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองของรัฐบาลพม่าจากรัฐบาลสังคมนิยมทหารเป็นรัฐบาลกึ่ง
พลเรือนซึ่งน าไปสู่การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
ในปี 2011 และ 2012 ได้ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการปกครองและรูปแบบการใช้อ านาจ
ปกครองของตัวแสดงต่างๆ กล่าวคือ ข้อตกลงหยุดยิงได้เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาลพม่าสามารถขยาย
ขอบเขตการควบคุมพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมถึงดินแดนของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลด้วย  ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลพม่าจึงกลายเป็นตัวแสดงที่มีอ านาจมากที่สุดในการ
ปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของรัฐกะเหรี่ยง  โดยรัฐบาลกึ่งพลเรือนของพม่าได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้
อ านาจการปกครองพ้ืนที่จากการมอบอ านาจการปกครองโดยสมบูรณ์ผ่านกองทัพดังเช่นในสมัย
รัฐบาล SLORC/SPDC  เป็นการลดบทบาทของกองทัพให้ด าเนินภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคง
เท่านั้น  รวมทั้งเพ่ิมระดับของการแผ่ขยายระบบบริหารราชการของตนและการด าเนินโครงการ
พัฒนาต่างๆอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่  ในขณะที่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
โดยเฉพาะ KNU และ DKBA กลับมีอ านาจการปกครองและการทหารลดลง  เพราะข้อตกลงหยุดยิง
ได้จ ากัดการเคลื่อนก าลังทหารของกลุ่มติดอาวุธประกอบกับการเผชิญกับภัยคุกคามจากการแผ่ขยาย
ขอบเขตการควบคุมพ้ืนที่ของรัฐบาลพม่า  ด้วยเหตุนี้ กองก าลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจึงไม่ได้มี
อ านาจการปกครองโดยสมบูรณ์เหนือดินแดนเหล่านี้อีกต่อไป  หากทว่ายังคงสามารถรักษาอ านาจการ
ปกครองและการทหารในพ้ืนที่ป่าเขาในเขตชนบททั่วรัฐกะเหรี่ยง โดยเฉพาะ KNU ซึ่งผลกระทบจาก
ข้อตกลงหยุดยิงได้เอ้ือให้ KNU สามารถแผ่ขยายระบบบริหารราชการของตนได้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ป่า
เขาในเขตชนบทของรัฐกะเหรี่ยง 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองของรัฐกะเหรี่ยงภายหลังจากการ
เจรจาข้อตกลงหยุดยิงได้ก่อให้เกิดปัญหาความทับซ้อนของระบบบริหารราชการของตัวแสดงที่มี
อ านาจการปกครองจ านวนมาก  โดยที่แต่ละฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการปกครองเหนือดินแดนที่ยังไม่ได้
รับการปักปันอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ การด าเนินการแผ่ขยายขอบเขตการควบคุมพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยง
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ของรัฐบาลพม่ายังได้สร้างความหวาดระแวงให้แก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล  
ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างกองก าลังฝ่ายต่างๆจึงยังคงมีความตึงเครียดและน าไปสู่การปะทะทาง
ทหารเป็นบางโอกาสระหว่างกองก าลังฝ่ายต่างๆ  และระดับความขัดแย้งอาจยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น  อันเนื่องมาจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรวมตัวของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ DKBA, KNLA-PC และKLA เพ่ือประสานแนวทางการเจรจากระบวนการสันติภาพกับ
รัฐบาลพม่าในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งมีเป้าหมายในการก่อตั้งกองทัพร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า กองทัพ  
เคเคเอฟ (Kawthoolei Armed Force - KKF) (Transbordernews 1 ธันวาคม 2014) 
 

3.1.2 ระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง 
(1) ระบบเศรษฐกิจการสู้รบ 
   ภายหลังจากเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 

กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในช่วงปี 2011 – 2012  รัฐบาลพม่าได้ขยายการควบคุมพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยง
ด้วยการด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างแพร่หลายในบางพ้ืนที่ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีอ านาจการปกครองที่ทับซ้อนกันระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
กลุ่มต่างๆ (Jolliffe, 2015, pp. 51- 54)  ด้วยเหตุนี้ KNU จึงเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ากลับเข้าสู่
กระบวนการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางสิทธิทางการเมืองให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มด าเนินการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่  หากทว่ารัฐบาลพม่ากลับปฏิเสธที่จะเจรจาและเดินหน้าก่อสร้าง
โครงการพัฒนาเหล่านี้พร้อมทั้งเพ่ิมระดับการประจ าการทางทหาร (militarisation) โดยการส่ง
กองทัพพม่าไปคุ้มครองสถานที่ตั้งของโครงการพัฒนาต่างๆ และกดดันให้กองก าลังของกลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆถอนก าลังออกจากพ้ืนที่  หากทว่ากองก าลังของกลุ่มติดอาวุธทางชาติ
พันธุ์ กะเหรี่ ยง ไม่ยินยอมที่ จะถอนก าลั งออกไปและใช้ความรุนแรงตอบโต้กองทัพพม่ า
(Transbordernews 1 ธันวาคม 2014)  ปัจจัยดังกล่าวจึงได้น าไปสู่การปะทะทางทหารบริเวณ
โครงการพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพพม่าและ KNU  รวมทั้งการปะทะทางทหาร
ระหว่างกองทัพพม่าและ DKBA (Myanmar Peace Mornitor, 2013, p. 3)  โดยสามารถพิจารณา
ภาพที่ 3.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนา และพ้ืนที่ความ
ขัดแย้ง 
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ภาพที่ 3.1 สถานที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนา และพ้ืนที่ความขัดแย้งของรัฐ
กะเหรี่ยงภายหลังการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในปี 2012. จาก  
Myanmar Peace Monitor, Burma News International. (2013).  Economic of Peace and  

Conflict. Chiangmai : Burma News International.  Retrieved from  
www. Mmpeacemonitor.org.  
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 แม้ว่าปัญหาการเพ่ิมระดับการแผ่ขยายทางทหาร (militarization) บริเวณโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจได้กลายเป็นวาระส าคัญที่ถูกน าไปหารือในกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่า
และกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุถึงข้อตกลงใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน  และประเด็นปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นสาเหตุส าคัญประการที่
ส่งผลท าให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเกิดความรู้สึกคับแค้นใจทางเศรษฐกิจ (economic 
grievance) ซึ่งรวมถึงปัญหาทางด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การขาดความเป็นเจ้าของ (ownership) และอ านาจ
การจัดการเหนือทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น, การด าเนินมาตรการริบที่ดินโดยรัฐบาล, ผลกระทบ
ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาความ
ยากจนและภาวะด้อยพัฒนาของท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของข้อตกลง
หยุดยิงไม่ได้จ ากัดแต่เพียงมิติของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงซึ่งมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจทางด้านความรู้สึกคับแค้นใจทางเศรษฐกิจ (economic 
grievance) ของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพียงเท่านั้น  หากแต่ยังรวมถึงมิติของแรงจูงใจ
ทางด้านโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Greed) ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนใน
กระบวนการให้สัมปทานธุรกิจแก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สันติภาพ  โดยกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่
ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภูมิภาค ด้วยการที่รัฐบาลอนุญาตให้กลุ่มติดอาวุธสามารถมี
ส่วนแบ่งในเศรษฐกิจของภูมิภาคและสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนของตนได้  รวมทั้ง
อนุญาตให้กลุ่มติดอาวุธสามารถน ารายได้ดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย (Myanmar Peace Monitor, 2013, p.26)  นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
กระบวนการให้สัมปทานธุรกิจแก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยังมีนัยยะที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจของกลุ่มติดอาวุธ เพ่ือลดภาระทางด้านภาษีที่ประชาชนใน
เขตปกครองต้องแบกรับ  รวมทั้งเพ่ือให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่ครอบครัวของกลุ่มติด
อาวุธและกองก าลัง (Keenan, 2013, p.1)  ในการนี้ รัฐบาลพม่าจึงให้การสนับสนุนการให้สัมปทาน
ธุรกิจแก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพ่ือเป็นการเสนอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงให้ด าเนินตามแนวทางปลดอาวุธ เลิกเคลื่อนไหวและกลับคืนสู่สังคม (Disarmament, 
Demobilization and Reintegration -DDR) (Myanmar Peace Monitor, 2013, p.26)   

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่างๆ มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
ที่ได้รับสัมปทานแตกต่างกัน กล่าวคือ บางกลุ่มประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ  ในขณะที่บาง
กลุ่มประสบความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านการจัดการ (โดยมีสาเหตุ
จากการขาดทักษะในการท าธุรกิจของกลุ่มติดอาวุธ)  โดยสามารถพิจารณารายชื่อของธุรกิจที่ได้รับ
สัมปทานของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากตารางที่ 3.3  ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.3 
 
ธุรกิจของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 
กะเหรี่ยง 

สถานะของบริษัท รายละเอียด 

DKBA ไม่จดทะเบียน การเพาะปลูกยางพาราและไม้
จันทร์.  อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมท าไม้ซุงจาก 
ต้นสัก 

Karen BGFs ไม่จดทะเบียน  
 

ธุรกิจการเกษตร, อุตสาหกรรม
เ ห มื อ ง แ ร่ ,  ก า ร ค้ า ข า ย ,
อุตสาหกรรมการผลิตและการ
ท่องเที่ยว (Col. Saw Chit Thu 
ผู้น า BGF กล่าวว่า ประมาณ 
50% ของผลประโยชน์ที่ได้จาก
การด าเนินธุรกิจเหล่านี้จะถูกแบ่ง
ไป ใช้ สนับสนุ นการ พัฒนาใน
ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร
สาธารณสุขและการศึกษา) 

KNPP 
 

 

1. KayahHtarnay 
Co. (2012) 

        2. TamawHta (2012) 

KayahHtarnay Co. เป็นบริษัทที่
ด า เนินการส า รวจ พ้ืนที่ ในรั ฐ
กะเหรี่ยง และ TamawHta 

KNU 
 

 

1. MOE KO SAN Travel & 
Tours Co. Ltd, Trading 
Company Ltd. 

อุตสาหกรรมไม้ซุง, อุตสาหกรรม
เหมืองแร่, ธุรกิจการเกษตร, การ
ท่องเที่ยวและการขนส่ง 

KNU/KNLA Peace Council 
(KPC) 

ไม่จดทะเบียน การเพาะปลูกยางพารา,  
การขนส่งและการค้าชายแดน,  
ธุรกิจการส ารวจพ้ืนที่, การค้าไม้ ,
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ 
การท่องเที่ยว 
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หมายเหตุ. จาก Myanmar Peace Monitor, Burma News International. (2013).  Economic  
     of Peace and  Conflict. Chiangmai : Burma News International.             
     Retrieved from www. Mmpeacemonitor.org.  
 

ข้อมูลจากตารางที่ 3.3 ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้รับ 
สัมปทานทางธุรกิจจากรัฐบาลพม่า เพ่ือให้สามารถแสวงหารายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  หากทว่า
กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่ม ได้แก่ กองก าลังทหารของประชาชน, กองก าลังรักษาชายแดน และ DKBA
ยังคงด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนกองก าลังของตนต่อไป อาทิเช่น
การบังคับเก็บภาษี, การภาษีการค้าขายในตลาดมืด, การผลิตและค้าขายยาเสพติดบริเวณชายแดน
ไทย –พม่า  โดยที่รัฐบาลพม่าจ าเป็นต้องแสดงท่าทีเพิกเฉยต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิด
กฎหมายของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพที่ก าลังด าเนินอยู่
(Myanmar Peace Mornitor, 2013, pp. 27; Horstmann & Cole, 2015, p.25) 

(2) ระบบเศรษฐกิจตลาดมืด 
     ภายหลังจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ 

กะเหรี่ยงในปี 2012  รัฐบาลพม่าพยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้าที่ผิดกฎหมายบริเวณชายแดน
ไทย – พม่า โดยเฉพาะการลักลอบน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยที่ถูกล าเลียงมายังท่าเรือสินค้าฝั่งพม่า
ที่เมือง Myawaddy ซึ่งเส้นทางการค้าดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง โดยเฉพาะ DKBA และ KNU  ในการนี้ รัฐบาลพม่าจึงได้ออกกฎหมายสั่งห้ามการล าเลียง
สินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวและอนุญาตให้ล าเลียงสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย–พม่าซึ่งเชื่อมต่อ
ระหว่างเมือง Myawaddy ประเทศพม่ากับอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทยเพียงช่องทาง
เดียวเท่านั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้การน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยต้องผ่านการตรวจสอบและเก็บภาษีจาก
เจ้าหน้าที่ศุลกากรของพม่า  โดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของพม่าได้ระบุว่า การค้าระดับทวิภาคี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าในช่วงปี 2013 – 2014 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 480 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  โดยการค้าชายแดนที่เมือง Myawaddy ประเทศพม่ากับอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากมี
สัดส่วนมูลค่าการค้าประมาณ 80 % ของมูลค่าการค้าชายแดนทุกจุดของทั้งสองประเทศ  อย่างไรก็
ตาม  มูลค่าการค้าชายแดนของทางการพม่าไม่ได้รวมถึงมูลค่าการค้าแบบผิดกฎหมายบริเวณ
ชายแดนไทยและพม่าซึ่งมีมูลค่าการค้าเป็นจ านวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ  ข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้
เห็นว่า การค้าแบบผิดกฎหมายบริเวณชายแดนไทยและพม่า โดยเฉพาะเส้นทางการค้าบริเวณท่าเรือ
สินค้าริมแม่น้ าเมยยังคงด าเนินต่อไปและสร้างรายได้เป็นจ านวนมากให้แก่กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่มีอ านาจควบคุมเส้นทางการค้าดังกล่าว  โดยที่รัฐบาลพม่าไม่สามารถใช้ก าลังปราบปราม
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายดังกล่าวของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ได้  เพราะเกรงว่าจะ
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กระทบต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพที่ก าลังด าเนินอยู่  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้กลุ่มติดอาวุธทาง
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยังคงมีอ านาจควบคุมเส้นทางการค้าที่ผิดกฎหมาย  รวมทั้งมีอ านาจแทรกแซงใน
ช่องทางการค้าที่ถูกกฎหมายบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า  เนื่องด้วยพ่อค้าบางส่วนได้ขอความ
ช่วยเหลือจากทหารของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจากับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรของพม่าเพ่ือขอเสียภาษีน าเข้าลดลงและเสนอให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการ
แลกเปลี่ยน (Kyaw, 2014)   

         (3) ระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรับมือกับความขัดแย้ง 
      แม้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของรัฐกะเหรี่ยงจะมีเสถียรภาพและความมั่นคง
เพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในปี 2012 และปัจจัยดังกล่าวยังได้เอ้ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้าน
ต่างๆในพ้ืนที่ ได้แก่ การก่อสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพ่ือส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางด้านการค้า
และการลงทุนในพื้นที่ รวมถึงมาตรการของรัฐบาลในการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรในการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ  และการแผ่ขยายโครงการส่งเสริมการด ารงชีพของประชาชนโดยองค์กรพัฒนาเอกชน  
พัฒนาการเหล่านี้ควรจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  หากทว่าอัตราการ
ว่างงานและระดับความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่กลับยังอยู่ในระดับสูง (UNHCR South East 
Myanmar Information management Unit, 2014, p.8)  นอกจากนี้ การด ารงชีพของประชาชน
ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกบังคับเก็บภาษีโดยกองก าลังติดอาวุธหลายฝ่ายที่เข้ามา
ประจ าการในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก  ปัจจัยดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของพ่อค้า
ที่น าเข้าสินค้ามาจากประเทศไทยซึ่งต้องถูกบังคับเก็บภาษีผ่านทางโดยกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่างๆเพ่ิมขึ้น
และส่งผลท าให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นซึ่งน าไปสู่การขึ้นราคาสินค้าที่น าเข้ามาขายในรัฐ
กะเหรี่ยง  และส่งผลท าให้การด ารงชีพของประชาชนประสบความยากล าบากเพ่ิมมากขึ้น (Kirkham, 
Ngarm and Kry, 2014, p.11) 
 เมื่อพิจารณาถึงบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งแต่ปี 2005 – 2015 จะเห็น
ได้ว่า  แม้ว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความรู้สึกอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ สังคมและการเมือง (Grievance) ที่ส่งผลท าให้กลุ่มติดอาวุธ
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเริ่มก่อกบฏและท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อตั้งรัฐอิสระ  
การถือก าเนิดของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจึงได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการทาง
การเมืองของรัฐกะเหรี่ยงอันเนื่องมาจากการจัดตั้งโครงสร้างการปกครองระบบ “para – state” ใน
รัฐกะเหรี่ยง  โดยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีอ านาจการปกครองโดยสมบูรณ์เหนือเขตแดนของ
ตน  ทั้งการใช้อ านาจการบริหารราชการและอ านาจทางทหาร  รวมทั้งมีอ านาจ ในการแสวงหา



91 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเขตปกครองของกลุ่มตน  ทั้ งการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใช้ความรุนแรงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชน  

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการทางเศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยง  กล่าวคือ ปัจจัย
ดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดตั้งระบบเศรษฐกิจสงครามในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งประเภทที่ผิดกฎหมายและกึ่งถูก
กฎหมายได้  สภาพบริบทดังกล่าวเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสามารถพ่ึงพา
ตนเองทางเศรษฐกิจในการแสวงหาทุนสนับสนุนการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่า  รวมทั้งสามารถ
สร้างความร่ ารวยให้แก่ผู้น าของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยง, กลุ่มทหารที่ติดตาม และตัวแสดง
ประเภทอ่ืนๆที่อยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์ของกลุ่มติดอาวุธ อาทิเช่น ผู้น าชุมชน, พ่อค้าในท้องถิ่น, 
นักธุรกิจต่างชาติ ฯลฯ  ดังนั้น แรงจูงใจที่ผลักดันให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงท าสงคราม
ต่อต้านรัฐบาลพม่าจึงไม่ได้จ ากัดเพียงแค่แรงจูงใจที่เกิดจากความรู้สึกอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและการเมืองแต่เพียงประการเดียว  หากแต่รวมถึงแรงจูงใจทางด้านโอกาสในการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (greed) เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากระบบเศรษฐกิจ
สงครามควบคู่ไปด้วย  เช่นเดียวกับรัฐบาลพม่าซึ่งด าเนินการปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบต่อ
กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพ่ือรักษาอ านาจอธิปไตยเชิงพฤตินัยของรัฐบาลพม่าในพ้ืนที่รัฐ
กะเหรี่ยงซึ่งมีนัยยะส าคัญถึงการมีอ านาจควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ประชากรและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อีกด้วย  ในการนี้ รัฐบาลพม่าจึงได้ด าเนินยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือขยายการ
ควบคุมพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยง ได้แก่ การรวมศูนย์อ านาจการปกครองในรัฐกะเหรี่ยงโดยมอบอ านาจให้แก่
แม่ทัพภาคให้ท าหน้าที่ควบคุมดินแดนและประชากรในพ้ืนที่, การเสนอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม
ติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้แปรสภาพเป็นกองก าลังรักษาชายแดน เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นกอง
ก าลังตัวแทนของรัฐบาลพม่าในการท าสงครามขับไล่ KNU ออกจากรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งการเสนอให้
สัมปทานแก่บริษัทต่างชาติในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรัฐกะเหรี่ยง เพ่ือตัด
แหล่งรายได้ที่ส าคัญของ KNU  ปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบดังกล่าวของรัฐบาลพม่าส่งผล
ท าให้ในช่วงปี 2005 – 2011 รัฐบาลพม่าสามารถช่วงชิงสถานะของการเป็นตัวแสดงที่ใช้อ านาจการ
ปกครองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในรัฐกะเหรี่ยงจาก KNU ได้เป็นผลส าเร็จ  นอกจากนี้ รัฐบาลพม่ายังได้
กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจสงครามที่เคยเป็นของ KNU ให้แก่กลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายพันธมิตร  ในขณะที่ KNU สูญเสียอ านาจทางการเมืองและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจสงครามจนไม่สามารถเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงของรัฐบาลพม่าได้อีก
ต่อไป  หากทว่า KNU ยังคงสามารถรักษาอ านาจการปกครองโดยสมบูรณ์เหนือเขตปกครองบริเวณ
ป่าเขาและชนบททั่วรัฐกะเหรี่ยง   
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ในช่วงปี 2011 – 2015  การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลกึ่งพลเรือนของพม่าและ
กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ส่งผลกระทบที่มีนัยยะส าคัญต่อกระบวนการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยงอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ส าหรับผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมืองนั้น 
การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงได้เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาลพม่าสามารถขยายอ านาจการควบคุมโดยสมบูรณ์
เหนือพ้ืนที่ในรัฐกะเหรี่ยง กล่าวคือ รัฐบาลกึ่งพลเรือนของพม่าได้เปลี่ยนวิธีการรวมศูนย์อ านาจการ
ปกครองในรัฐกะเหรี่ยงจากการมอบอ านาจแก่แม่ทัพภาคในการควบคุมดินแดนและประชากรในพ้ืนที่
รัฐกะเหรี่ยงเป็นการแผ่ขยายการจัดตั้งระบบบริหารราชการ, การก่อสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
รวมถึงการกระจายกองก าลังรักษาชายแดนไปประจ าการพ้ืนที่ทั่วรัฐกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ใน
ชนบทที่เป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่า  โดยเฉพาะ 
KNU และ DKBA ด้วย  ในขณะที่ผลกระทบของข้อตกลงหยุดยิงได้ส่งผลท าให้ KNU และ DKBA มี
อ านาจทางทหารและอ านาจการปกครองลดลงอันเนื่องมาจากเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงที่จ ากัดการ
เคลื่อนไหวทางทหารของกลุ่มติดอาวุธ  นอกจากนี้ กลุ่มติดอาวุธยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการแผ่
ขยายขอบเขตการควบคุมพ้ืนที่ของรัฐบาลพม่าซึ่งส่งผลท าให้กองก าลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
สูญเสียอ านาจการปกครองโดยสมบูรณ์เหนือดินแดนเหล่านี้  อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากข้อตกลง
หยุดยิงได้เอ้ือประโยชน์ให้ KNU สามารถแผ่ขยายระบบบริหารราชการของตนได้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่
ป่าเขาในเขตชนบทของรัฐกะเหรี่ยง  สภาพบริบทดังกล่าวจึงส่งผลให้โครงสร้างการปกครองของรัฐ
กะเหรี่ยงในช่วงปี 2011 – 1015 เป็นโครงสร้างการปกครองที่มีความทับซ้อนกันทั้งในเชิงของเขต
แดนและอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการระหว่างเขตปกครองตนเองของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงและเขตปกครองของรัฐบาลพม่า  ปัจจัยดังกล่าวจึงได้ส่งผลท าให้มีการเพ่ิมระดับการ
ประจ าการของทหาร (militarization) ทั่วรัฐกะเหรี่ยงและน าไปสู่การเพ่ิมระดับการปะทะทางทหาร
ระหว่างตัวแสดงที่มีอ านาจในการปกครองรัฐกะเหรี่ยงเหล่านี้ซึ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน   

ส าหรับผลกระทบของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงต่อกระบวนการทางเศรษฐกิจของรัฐ
กะเหรี่ยงในช่วงปี 2011 – 2015 จะเห็นได้ว่าความพยายามของรัฐบาลพม่าในการแผ่ขยายโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกับอ านาจการปกครองของกลุ่ม
ติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ก่อให้เกิดการเพิ่มระดับการประจ าการทางทหารของรัฐบาลพม่าเพ่ือ
คุ้มครองพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  ปัจจัยดังกล่าวได้น าไปสู่การปะทะทางทหารอย่าง
รุนแรงระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณพ้ืนที่โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ  และประเด็นปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นสาเหตุส าคัญประการที่ส่งผลท าให้กลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเกิดความรู้สึกคับแค้นใจทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม 
ข้อตกลงหยุดยิงได้สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยังคงยินยอมเข้า
ร่วมในกระบวนการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลต่อไป  เนื่องด้วยรัฐบาลพม่าได้สร้างแรงจูงใจทางด้าน
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โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Greed) ให้แก่กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ด้วยการให้
สัมปทานธุรกิจอย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลพม่า  รวมทั้ง
รัฐบาลพม่ายังได้แสดงท่าทีเพิกเฉยต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายของกลุ่มติด
อาวุธเหล่านี้อีกด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งได้
เอ้ือประโยชน์ต่อตัวแสดงที่เป็นทหาร ทั้งทหารฝ่ายรัฐบาลและทหารของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงในการเข้าถึงและครอบครองอ านาจทางการเมืองและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งมี
บทบาทชี้น าในการกระจายผลประโยชน์ให้แก่ตัวแสดงประเภทอ่ืนๆ ที่อยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์
ของตน อาทิเช่น ตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจเงา ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าท้องถิ่น, ตัวแสดงที่ท าหน้าที่ขนส่ง
สินค้าและนักธุรกิจต่างชาติ ฯลฯ  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ตัวแสดงเหล่านี้มีผลประโยชน์จากการเข้า
ร่วมในระบบเศรษฐกิจสงครามและมีแรงจูงใจในการรักษาสถานะของการสู้รบในระดับต่ าให้ด ารง
ต่อไป  ด้วยเหตุนี้ การสู้รบระหว่างกองก าลังติดอาวุธฝ่ายต่างๆ เพ่ือแข่งขันกันครอบครองดินแดน
บริเวณของชายแดนรัฐกะเหรี่ยงจึงได้กลายเป็นวิถีการด ารงชีพรูปแบบหนึ่งที่ยังคงด าเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องเพราะสงครามได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตัวแสดงหลากหลายประเภทที่เข้าร่วมในระบบ
เศรษฐกิจสงคราม  ทั้งในแง่ของการได้เลื่อนสถานะทางสังคม  รวมถึงการได้รับอ านาจและทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน (Horstman and Cole, 2015, p.2)  ในขณะที่ประชาชนเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากการ
ด ารงอยู่ของสงคราม  เนื่องจากประชาชนได้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ โดยกองทัพพม่าและกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  ซึ่งส่งผลท าให้ประชาชนไม่
สามารถด ารงวิถีการด ารงชีพแบบดั้งเดิมด้วยการท าเกษตรแบบยังชีพในที่ดินของตนได้อีก  และต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีพเพ่ือให้สามารถประคับประคองความอยู่รอดของครอบครัวในช่วงระหว่าง
ความขัดแย้ง  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ประชาชนตกอยู่ในสภาวะไร้อ านาจและยากจนอัน
เนื่องมาจากการด ารงอยู่ของการสู้รบที่ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
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บทที่ 4  
หน้าที่และผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศใน 

บริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งแต่ป ี2005 – 2015  
กรณีศึกษาค่ายนุโพ 

 
ส าหรับบทนี้จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ประเด็น  โดยประเด็นศึกษาแรกอธิบายเกี่ยวกับ

การท าหน้าที่ของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทความขัดแย้งทางชา ติ
พันธุ์กะเหรี่ยง  โดยศึกษาว่ากระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้งได้ส่งผลกระทบต่อบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพอย่างไร  และเมื่อความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศถูกส่งมอบในค่ายนุโพ  ความช่วยเหลือได้รับผลกระทบ
จากบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างไร  และปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท า
หน้าที่ของความช่วยเหลืออย่างไร  โดยพิจารณาจากตัวแสดงทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศที่ค่ายนุโพ ตั้งแต่กระบวนการส่ง
มอบความช่วยเหลือและกระบวนการกระจายความช่วยเหลือ เพ่ือศึกษาว่าตัวแสดงใดที่ครอบครอง
และแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ รวมทั้งศึกษาแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ความช่วยเหลือโดยตัวแสดงเหล่านี้  ส าหรับประเด็นศึกษาที่สองมุ่งเน้นอธิบายว่า ความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อการสู้รบที่ด ารงอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทาง
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างไร  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณของความช่วยเหลือกับจ านวนการสู้รบ
ระหว่างกลุ่มติดอาวุธในรัฐกะเหรี่ยง  เพ่ือพิจารณาว่า การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณความ
ช่วยเหลือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการสู้รบในพ้ืนที่ความขัดแย้งอย่างไร   

 
4.1  ประวัติความเป็นมาของค่ายนุโพ 

ชาวกะเหรียงเริ่มอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กองทัพพม่าได้ด าเนินยุทธศาสตร์ทางทหารในการโจมตีเขตปกครองของ KNU โดย
ยกทัพมาโจมตีช่วงฤดูแล้งและถอยทัพกลับไปช่วงฤดูฝน  ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่การสู้รบจึงต้องอพยพหนีภัยสงครามข้ามชายแดนมายังประเทศไทยเพ่ือหลบหนีภัย
สงครามชั่วคราวและอพยพกลับไปประเทศพม่าเมื่อกองทัพพม่าถอยทัพกลับไปในช่วงฤดูฝน  อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงฤดูฝนของปี 1984 กองทัพพม่ากลับไม่ถอยทัพออกไปจากรัฐกะเหรี่ยง  ดังนั้น 
ประชาชนชาวกะเหรี่ยงที่อพยพข้ามชายแดนมาประเทศไทยจึงไม่สามารถกลับไปประเทศพม่าได้และ
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จ าเป็นต้องตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย  โดยชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้ได้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นครั้ง
แรกท่ีบริเวณชายแดนไทย – พม่า 
 โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลของประเทศที่ให้แหล่งพักพิงแก่ผู้อพยพมักจะหวาดระแวงต่อการด ารง
อยู่ของกลุ่มผู้อพยพในประเทศของตน  เนื่องด้วยกลุ่มผู้อพยพสามารถเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของรัฐได้ในกรณีที่มีกลุ่มทหารกบฏแฝงตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายอพยพปะปนกับผู้อพยพคนอ่ืนๆ  
และทหารกบฏเหล่านี้มักจะพกพาอาวุธติดตัวมาด้วย  ซึ่งอาจน าไปสู่การจัดตั้งกองก าลังในค่ายอพยพ  
เพ่ือใช้ค่ายอพยพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารสนับสนุนการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลของประเทศตน 
(Jacobsen, 1996, pp. 672 - 673)  ดังนั้น รัฐบาลของประเทศที่ให้แหล่งพักพิงจึงมักจะควบคุมการ
เคลื่อนย้ายเข้าและออกของผู้อพยพในค่ายอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของผู้อพยพในค่ายกระทบต่อความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ตั้งค่ายอพยพ อาทิเช่น ปัญหาการท าลายป่าโดยกลุ่มผู้อพยพ (Ghimire, 1994)  อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรณีของการจัดตั้งค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย – พม่านั้น รัฐบาลไทยกลับมี
ความเห็นว่า ปัญหาของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงเป็นเพียงประเด็นปัญหาชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในระดับที่ไม่มากนัก  หากเปรียบเทียบกับปัญหาของผู้อพยพจากอินโดจีนซึ่งเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกัน  นอกจากนี้ การให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงของรัฐบาลไทยยังเป็นไปเพ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติทางด้านความม่ันคงของประเทศไทยอีกด้วย กล่าวคือ ภายใต้การด าเนิน
ยุทธศาสตร์กันชน (Buffer strategy) ของรัฐบาลไทยนั้น  รัฐบาลไทยยินยอมให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพ
ชาวกะเหรี่ยง  เนื่องด้วยต้องการให้ค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีกองก าลังของ KNU ท าหน้าที่ป้องกัน
ความปลอดภัยของค่ายอพยพด้วยการลาดตระเวนบริเวณชายแดนไทย –พม่านั้น  ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่
กันชน (buffer zone) เพ่ือรักษาความมั่นคงของชายแดนไทยจากภัยคุกคามของกองก าลังติดอาวุธ
ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปฏิบัติการในประเทศพม่า  ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงให้การสนับสนุนทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการปฏิบัติการของ KNU รวมถึงการอนุญาตให้ผู้น า KNU และครอบครัวสามารถ
พ านักในคา่ยอพยพท่ีประเทศไทยได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลไทย  

ในช่วงทศวรรษแรกท่ีมีการจัดตั้งค่ายอพยพของชาวกะเหรี่ยง  รัฐบาลไทยจึงแสดงบทบาทใน
การบริหารจัดการค่ายอพยพไม่มากนัก  และอนุญาตให้ผู้อพยพสามารถด าเนินการตั้งถิ่นฐานได้โดย
อิสระ  ดังนั้น ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงจึงจัดตั้งค่ายอพยพซึ่งมีลักษณะเป็นค่ายแบบเปิดและมีขนาดเล็ก
กระจายอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า  ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ โครงสร้างการปกครองภายในค่ายเป็น
โครงสร้างการปกครองในรูปแบบหมู่บ้าน  โดยผู้อพยพได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ลี้ภัยซึ่งมีอ านาจอิสระ
ในการบริหารจัดการค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด โดยประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและ
องค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ  ทั้งนี้ นอกจากผู้อพยพจะมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองแล้ว  ผู้
อพยพยังสามารถเดินทางออกจากค่ายเพ่ือไปหาอาหารในป่าบริเวณชายแดน  รวมทั้งได้รับอนุญาต
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จากรัฐบาลไทยให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้อย่างจ ากัดที่หมู่บ้านของคน
ไทยซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับค่ายอพยพ (McConnachie, 2012, pp. 33 -34) 
 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้  ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United 
Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ไม่สามารถแสดงบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมหรือให้ความคุ้มครองต่อผู้อพยพในค่ายได้  เนื่องจากรัฐบาลไทยได้
แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ประชาชนที่อาศัยในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่าไม่ได้มีสถานะ
เป็นผู้ลี้ภัย (refugee) หากแต่มีสถานะเป็นผู้พลัดถิ่น (displaced persons) ที่รัฐบาลไทยให้ที่พักพิง
ชั่วคราวเท่านั้น  นอกจากนี้ การที่รัฐบาลไทยไม่ได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพของผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติปี 1951 (United Nations 1951 convention on 
the Status of Refugees) ยังส่งผลท าให้ UNHCR ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้อพยพในค่ายอพยพได้หากปราศจากการเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย  ซึ่งรัฐบาลไทยได้
แสดงท่าทีปฏิเสธที่จะเชิญ UNHCR เข้าไปให้ความช่วยเหลือในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่า
มาโดยตลอด  และรัฐบาลไทยได้เชิญคณะกรรมการประสานงานองค์กรความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยใน
ประเทศไทย (Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand 
- CCSDPT) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่ก าลังด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพจากอินโดจีนให้เข้ามาปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในค่าย
อพยพบริเวณชายแดนไทย –พม่าแทน UNHCR   

อย่างไรก็ตาม การเสื่อมอ านาจของ KNU นับตั้งแต่ปี 1995 อันเนื่องมาจากการสูญเสียเขต
ปลดปล่อยเป็นจ านวนมากจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพพม่าและ DKBA – BGF  รวมถึงการ
โจมตีของกองก าลังทั้งสองฝ่ายต่อค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงและหมู่บ้านชาวไทยบริเวณชายแดนไทย-
พม่าในระหว่างช่วงปี 1995 – 1998  ได้ส่งผลท าให้รัฐบาลไทยตระหนักว่า ค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงไม่
สามารถท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่กันชนเพ่ือรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนให้ประเทศไทยได้อีกต่อไป  
ด้วยเหตุนี้ นับตั้งแต่ปี 1995 รัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการค่ายผู้อพยพชาว
กะเหรี่ยงใหม่ซึ่งเรียกว่า “นโยบายการควบรวมค่ายอพยพ”(camp consolidation) โดยมุ่งคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้อพยพในค่ายเป็นส าคัญ  นโยบายการควบรวมค่ายอพยพประกอบด้วยมาตรการ
ต่างๆ ได้แก่ ประการแรก การยุบค่ายอพยพขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจ านวน 42 ค่ายและรวมเป็นค่าย
อพยพขนาดใหญ่จ านวน 9 ค่าย ได้แก่ บ้านใหม่ในสอย, แม่สุริน, แม่ละอูน, แม่ระมาหลวง, แม่หละ, 
อุ้มเปี้ยม, นุโพ, บ้านต้นยาง และถ้ าหิน  เพราะค่ายอพยพขนาดใหญ่สามารถป้องกันความปลอดภัยได้
ง่ายกว่าค่ายอพยพขนาดเล็ก  ประการที่สอง การจัดตั้งกองก าลังทหารไทยประจ าการทุกค่ายอพยพ
โดยมีการสร้างรั้วหนามล้อมรอบค่ายและจัดตั้งด่านหน้าประตูทางเข้าค่าย  ทั้งนี้ ทหารไทยจะท า
หน้าที่ตรวจสอบรถและบุคคลที่เดินทางเข้าออกจากค่าย  รวมถึงจ ากัดการเดินทางของผู้อพยพไม่ให้
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ออกนอกค่าย (Bowles, 1998, p.13; Lee, 2014, p.469)  นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 1998 รัฐบาลไทย
ยังได้เชิญ UNHCR ให้เข้ามาปฏิบัติการให้ความคุ้มครองผู้อพยพในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – 
พม่า และอนุญาตให้ UNHCR จัดตั้งส านักงานอย่างถาวรบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า  ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงของรัฐบาลไทยนับตั้งแต่ปี 1995 ได้
ส่งผลท าให้โครงสร้างการปกครองของค่ายมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบค่ายอพยพแบบเปิดขนาด
เล็กและผู้อพยพมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองสูง  เป็นค่ายแบบปิดที่รัฐบาลไทยควบคุมความ
เคลื่อนไหวของผู้อพยพในค่ายอย่างเข้มงวด และส่งผลท าให้ระดับการพ่ึงพิงความช่วยเหลือในค่าย
อพยพสูงขึ้น  เนื่องจากผู้อพยพถูกจ ากัดการเดินทางไม่สามารถไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอก
ค่ายได้ (Bowles, 1998, p.13; McConnachie, 2012, p. 35) 

ส าหรับกรณีของค่ายนุโพได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1997 เพ่ือรองรับผู้อพยพจากประเทศพม่าที่เคย
อาศัยอยู่ในค่ายอพยพขนาดเล็กบริเวณชายแดนไทย – พม่า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการควบรวม
ค่ายอพยพของรัฐบาลไทยที่เริ่มบังคับใช้ในปี 1995  ค่ายนุโพมีพ้ืนที่ทั้งหมด 158 เอเคอร์ และตั้งอยู่ที่
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  โดยบริ เวณที่ตั้งของค่ายอยู่ห่างจากหมู่บ้านชายแดนของเมือง 
PerngKlerng รัฐกะเหรี่ยงประมาณ 8 กม (ระยะวัดเป็นเส้นตรง) และตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 228 กิโลเมตร  ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2005 ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้อาณัติของ UNHCR ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปอาศัยอยู่ในค่ายนุโพ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทยที่ประกาศว่า ผู้อพยพทุกคนจะต้องพ านักอยู่ในศูนย์
พักพิงชั่วคราวเท่านั้น (รัฐบาลไทยใช้ค าว่า “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” แทนค าว่า “ค่ายอพยพ”) (UNHCR, 
2016)  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า ค่ายนุโพตั้งอยู่ใกล้กับกองพลที่ 6 ของ 
KNU ซึ่งเป็นกองพลที่มีสถานะเป็นศูนย์การบังคับบัญชาการที่ส าคัญของ KNU ในปัจจุบัน  ภายหลัง
จากการสูญเสียกองพลที่ 7 ของ KNU ในปี 2009  โดยพ้ืนที่กองพลที่ 6 ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวกะเหรี่ยง
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากที่สุด (จ านวนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวประมาณ 20  % ของ
ประชากรทั้งหมด)  ด้วยเหตุนี้กองพลที่ 6 จึงเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ 
KNU  โดยงานศึกษาของ Ashley South (2008, p.56) ได้อธิบายว่า นับตั้งแต่ที่ KNU สูญเสียฐานที่
มั่นส าคัญตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1980 ทหาร KNU จากกองพลที่ 6 (และกองพลอ่ืนๆ) ได้เข้าไป
อาศัยอยู่ในค่ายอพยพท่ีประเทศไทยพร้อมกับครอบครัว  เพ่ือเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของ KNU 
ในการรักษาการด ารงอยู่ของกองก าลังทหารในรัฐกะเหรี่ยง  นอกจากนี้ เมื่อมี สถานการณ์การสู้รบ
เกิดข้ึน  กองบัญชาการกลางของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยงยังสามารถเรียกระดมพลทหาร และสมาชิกฝ่าย
พลเรือนของ KNU ที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพที่ประเทศไทยมาเข้าร่วมปฏิการของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยง
ได้   ความส าคัญดังกล่าวของกองพลที่ 6 ได้ส่งผลท าให้กองพลที่ 6 ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทาง
ทหารของกองทัพพม่าและกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นพันธมิตรของกองทัพพม่า
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อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในช่วงปี 2007 ที่ เกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองพลที่ 6 ของ KNU 
กับกองทัพพม่าและ DKBA–BGF  สถานการณ์การสู้รบดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ชาวกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งที่
อาศัยอยู่ในกองพลที่ 6 หนีภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายนุโพ ซึ่งรวมถึงทหาร KNU ที่หนีภัย
สงครามมาพ านักในค่ายกับครอบครัวด้วยด้วยเหตุนี้ กองทัพพม่าและ DKBA –BGF จึงได้วิพากษ์ว่า 
ค่ายนุโพเป็นฐานสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยง  และส่งผลท าให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของค่ายนุโพเนื่องด้วยมีกระแสข่าวลือว่า ค่ายนุโพอาจถูก
บุกโจมตีโดย DKBA และกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มอ่ืนๆที่เป็นพันธมิตรของกองทัพ
พม่า (Network for Human Right Documentation – Burma, 2009, pp. 4-9) 
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ภาพที่ 4.1 ต าแหน่งที่ตั้งของค่ายนุโพและกองพลที่ 6 ของ KNU. จาก  
South, Ashley (2011). Burma’s Longest War - Anatomy of The Karen Conflict.  

Retrieved from  http://www.ashleysouth.co.uk/files/TNI-
BurmasLongestWar.pdf   
 
 

http://www.ashleysouth.co.uk/files/TNI-BurmasLongestWar.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/TNI-BurmasLongestWar.pdf
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Network for Human Right Documentation – Burma. (2009). “ The Coming Crisis of  
Brigade No. 6: Analysis of the Current Abuses Committed Against the Karen 
Population” in ND-Burma Members' Reports on August 17, 2009.  Retrieved 
from http://nd-burma.org/resources/member-reports/the-coming-crisis-of-
brigade-no-6/ 
 

4.2 บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพ 
4.2.1  โครงสร้างการปกครองของค่ายนุโพ 

     4.2.1.1 ตัวแสดงท่ีใช้อ านาจการปกครองในค่ายนุโพ 
                 การบังคับใช้นโยบายควบรวมค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่า

ของรัฐบาลไทยในปี 1995 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบการปกครองและการบริหารจัดการ
ค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีพลวัติมากขึ้น  เนื่องด้วยตัวแสดงหลากหลาย
ประเภทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารจัดการค่ายอพยพ  โดยประกอบด้วยตัวแสดง 2 
ประเภท ได้แก่  ประเภทแรก คือ ตัวแสดงที่เป็นกลุ่มผู้อพยพในค่าย ได้แก่ คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาว
กะเหรี่ยง (Karen Refugee Committee - KRC), คณะกรรมการค่าย (Camp Committee) และ
องค์กรชุมชน (Community Based Organizations - CBOs)  และประเภทที่สอง คือ ตัวแสดงจาก
ภายนอกค่ายอพยพได้แก่ รัฐบาลไทย และองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย UNHCR  และกลุ่มขององค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่อยู่
ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (CCSDPT)  โดย
สามารถพิจารณาโครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพ ได้ดังแผนภาพที ่4.2 ดังต่อไปนี้ 

 

http://nd-burma.org/sec/resources/member-reports/
http://nd-burma.org/resources/member-reports/the-coming-crisis-of-brigade-no-6/
http://nd-burma.org/resources/member-reports/the-coming-crisis-of-brigade-no-6/
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ภาพที่ 4.2  โครงสร้างการประสานงานระหว่างตัวแสดงที่ใช้อ านาจการปกครองในค่ายอพยพ. จาก  
CCSDPT. (2012). Constitute of The Committee for Co – Ordination of Services to  

Displaced Persons in Thailand (CCSDPT). Retrieved from 
http://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/52e88d8
8e4b0f393551563ee/1390972296702/ccsdpt_constitution_feb2012.pdf 

จากแผนภาพที ่4.2   สามารถอธิบายได้ถึงลักษณะการใช้อ านาจการปกครองของตัวแสดง
ประเภทต่างๆ ในค่ายอพยพ   รวมทั้งโครงสร้างการประสานงานระหว่างตัวแสดงส าหรับการบริหาร
จัดการค่ายอพยพ ดังต่อไปนี้  

(1) ตัวแสดงที่เป็นกลุ่มผู้อพยพในค่าย  
     1.1) คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง (Karen Refugee  

Committee - KRC) 
            คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงท าหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ 

อพยพชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพทั้ง 7 ค่าย ได้แก่ แม่หละ, อุ้มเปี้ยม, นุโพ, แม่ละ
อูน, แม่ละมาหลวง, ถ้ าหินและบ้านต้นยาง  โดยภารกิจหลักขององค์กร คือ การก ากับดูแลการบริหาร
จัดการค่ายอพยพของคณะกรรมการค่ายประจ าแต่ละค่าย  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กร
พัฒนาเอกชนจากต่างประเทศ, UNHCR และรัฐบาลไทย โดยสมาชิกของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาว
กะเหรี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 15 คน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่บริหารงานและ
หัวหน้าของคณะกรรมการย่อยต่างๆ ซึ่งสมาชิกจ านวน 8 คนมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการที่
ปรึกษาของกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน ( Community Elder’s Advisory Boards - CEAB) และสมาชิก
จ านวน 7 คนที่เหลือมาจากการเลือกตั้งของผู้แทนจากทุกค่าย(TBC, 2008, p.56) 

     1.2.) คณะกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน ( 
Community  Elder’s Advisory Boards - CEAB) 

            ภารกิจหลักของคณะกรรมการ CEAB คือ การให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการค่ายอพยพแก่คณะกรรมการลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงและคณะกรรมการ
ค่าย  รวมทั้งมีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการค่ายและคณะกรรมการผู้ลี้ภัย
ชาวกะเหรี่ยง  โดยสมาชิกของ CEABs เป็นกลุ่มผู้อาวุโสที่ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนในค่ายซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 15 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งประมาณ 2 ปี (TBC, 2008, p.56) 

     1.3) คณะกรรมการค่าย (Camp Committee - CC) 
            คณะกรรมการค่ายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการใน 

http://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/52e88d88e4b0f393551563ee/1390972296702/ccsdpt_constitution_feb2012.pdf
http://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/52e88d88e4b0f393551563ee/1390972296702/ccsdpt_constitution_feb2012.pdf
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แต่ละค่ายอพยพแบบวันต่อวันโดยโครงสร้างของคณะกรรมการค่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 1.) 
คณะกรรมการค่ายที่ปฏิบัติการบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของค่ายซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร, 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน และหัวหน้าคณะกรรมการย่อย  และ 2.) คณะกรรมการค่ายที่ปฏิบัติการใน
ระดับเขตและระดับหน่วยซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าเขต1 คนและเลขา 1 คนในแต่ละเขต  โดย
ประชากรในแต่ละค่ายจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการค่ายทุกๆสามปีภารกิจของคณะกรรมการ
ค่าย ประกอบด้วย 1.) ภารกิจทางด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การซ่อมบ ารุงค่าย,การดูแล
สุขาภิบาล,การสาธารณสุขและการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชนและองค์กร
พัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในค่าย  2.) ภารกิจทางด้านการจัดการเสบียงของค่าย โดย
รับผิดชอบบริหารจัดการโกดังเก็บเสบียงในค่าย รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศจากองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศและ UNHCR ให้แก่ผู้อพยพในค่าย  3.) 
ภารกิจการลงทะเบียนผู้อพยพในค่าย  4.) ภารกิจในการไกล่เกลี่ยและตัดสินข้อพิพาทและคดี
อาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในค่าย โดยคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงและคณะกรรมการค่าย
จะต้องจัดท ารายงานคดีอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในค่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐของไทยรับทราบ  อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรณีของคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรง อาทิเช่น คดีฆาตกรรม, คดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ
การค้ามนุษย์ซึ่งเป็นคดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทยนั้น  คณะกรรมการค่ายจะต้อง
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยและ UNHCR5) ภารกิจเกี่ยวกับกิจการค่าย (Camp 
Affair)โดยรับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆในค่าย รวมถึงกิจกรรมของกลุ่ ม
สตรีและเยาวชนและ 5) ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงโดยคณะกรรมการค่ายจะประสานความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย ทั้งที่ปฏิบัติการในและนอกค่ายอพยพ  รวมทั้งรับผิดชอบก ากับ
ดูแลอาสาสมัครทางด้านความม่ันคงซึ่งคัดเลือกจากประชากรในค่าย(TBC, 2008, p.56) 

     1.4.) องค์กรชุมชน (Community Based Organizations -        
             CBOs) 

                 องค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยกลุ่มผู้อพยพในค่าย  เพ่ือ
ด าเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะด้านของชุมชนผู้อพยพในค่าย  
โดยองค์กรชุมชนในค่ายส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน  อาทิเช่น องค์กร
สตรีกะเหรี่ยง (Karen Women’s Organization– KWO) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการด าเนินโครงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมรายได้ของสตรี และส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น าของสตรี  รวมถึงต่อต้านความรุนแรงทางเพศในชุมชนผู้อพยพ  โดยองค์กรชุมชนเหล่านี้มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในค่ายของผู้อพยพเป็นอย่างมาก  เนื่องจากองค์กรชุมชนเปิดกว้างให้ผู้
อพยพทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ และผู้อพยพสามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการต่างๆผ่าน
ช่องทางนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อพยพในค่าย (TBC, 2008, p.56) 
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 งานศึกษาของ Olsen และNicolaisen (2011, p.48) และ McConnachie (2012, p.12) 
ได้วิพากษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างตัวแสดงที่เป็นผู้อพยพท่ีใช้อ านาจการปกครองในค่าย
กับ KNU กล่าวคือ เนื่องด้วยโครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย
สมาชิก KNU ที่หนีภัยสงครามมาพ านักที่ค่ายตั้งแต่ทศวรรษ 1990  โดยสมาชิก KNU เหล่านี้ได้ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านการบริหารจัดการในการวางระบบบริหารจัดการค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงทั้ง 
7 ค่ายให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการปกครองในเขตปกครองของ KNU ที่รัฐกะเหรี่ยง  
นอกจากนี้ สมาชิก KNU ยังได้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงอีกด้วย  
ด้วยเหตุนี้  โครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงจึงถูกวิพากษ์ว่ามีความทับซ้อนกับ
โครงสร้างการปกครองของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยง  ทั้งความทับซ้อนในเชิงของโครงสร้างองค์กรซึ่ง
องค์กรปกครองของผู้อพยพถูกวิพากษ์ว่าเป็นสาขาหนึ่งของหน่วยงานฝ่ายบริหารของ KNU  
นอกจากนี้ยังรวมถึงความทับซ้อนในเชิงของสมาชิกองค์กร  โดยรายงานศึกษาของ Human Right 
Watch (2012, p.48) ได้ระบุว่าผู้อพยพบางส่วนที่เป็นสมาชิกขององค์กรปกครองในค่ายมีความ
เกี่ยวข้องกับองค์กรฝ่ายการเมืองของ KNU เช่นเดียวกับผู้อพยพที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภายในค่ายบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพ KNLA  โดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงได้รายงานสถานการณ์ในค่ายอพยพต่อองค์กรฝ่ายการเมืองและ
ทหารของ KNU  ดังเช่นในกรณีของค่ายนุโพซึ่งพบว่าผู้อพยพบางคนที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยภายในค่ายได้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับประชากรในค่าย  และรายงานข่าวสารดังกล่าวต่อ
กองทัพ KNLA ในรัฐกะเหรี่ยง รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ  
 ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการเข้าถึงอ านาจการปกครองในค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงจึงจ ากัด
อยู่ที่กลุ่มผู้อพยพที่เป็นสมาชิก KNU รวมถึงกลุ่มผู้อพยพที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ KNU เป็นส่วน
ใหญ่  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ตัวแสดงเหล่านี้ผูกขาดอ านาจในการควบคุมทางการเมืองและทาง
สังคมต่อผู้อพยพในค่าย  รวมทั้งมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงต่อประชากรในค่ายผ่านการ
บังคับใช้กฎหมายค่าย (camp law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างกฎหมายไทย, 
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมาย “Kaw Thoo Lei” ซึ่งเป็น
กฎหมายท้องถิ่นที่มีการบังคับใช้ในเขตปกครองของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยง  โดยผู้น าของค่ายอพยพได้
จัดตั้งจัดตั้งระบบยุติธรรมในค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงทั้ง 7 ค่ายตามแบบอย่างของระบบยุติธรรมใน
เขตปกครองของ KNU กล่าวคือ การคุมขังนักโทษในศูนย์กักกันประจ าค่าย โดยศูนย์กักกันมีลักษณะ
เป็นห้องขนาดเล็กที่มีพ้ืนห้องที่สกปรกและมีกรงขังที่สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ รวมทั้งมีตรวนขื่อคาที่ใช้ล็อค
ข้อมือและข้อเท้าของนักโทษ  นอกจากนี้ ผู้อพยพที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยในค่ายยัง
ท าหน้าที่ลาดตระเวนทั่วค่ายเพ่ือสอดส่องว่าผู้อพยพรายใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ายและน าตัวผู้กระท าผิด
มาลงโทษ  ทั้งนี้ การใช้อ านาจผ่านระบบยุติธรรมในค่ายของคณะกรรมการค่ายและฝ่ายรักษาความ
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ปลอดภัยในค่ายได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์ในเรื่องการใช้อ านาจโดยมิชอบ (abuse of power) และ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพในค่าย  โดยผู้อพยพมักจะรายงานต่อ UNHCR ถึงสถานการณ์การใช้
อ านาจโดยมิชอบในรูปแบบต่างๆของคณะกรรมการค่ายและฝ่ายรักษาความปลอดภัยในค่าย    
อันได้แก่ การกักขังผู้กระท าผิดโดยปราศจากกระบวนการอันควรแห่งกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
พ้ืนฐานของผู้ต้องสงสัย  รวมถึงการกระท าทารุณต่อนักโทษในระหว่างการกักขัง (Human Right 
Watch, 2012,p. 51)  โดยงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมในค่ายอพยพบริเวณ
ชายแดนไทย – พม่าที่จัดท าขึ้นโดย Rosa Da Costa (2006, p.58) ที่ปรึกษาภายนอกของ UNHCR 
ได้ระบุถึงข้อกังวลของ UNHCR เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการค่ายในการใช้อ านาจควบคุมทาง
สังคมและการเมืองต่อประชากรในค่ายอพยพว่า ค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่ามักจะเกิด
ปัญหาการก่ออาชญากรรมบ่อยครั้ง อาทิเช่น การข่มขืนผู้เยาว์หรือฆาตกรรม โดยผู้กระท าความผิดใน
คดีอาชญากรรมดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อพยพ, ทหารไทย, อาสาสมัครและยามที่รักษาความมั่นคงใน
ค่าย รวมถึงคนไทยที่อาศัยในท้องถิ่น แต่คดีอาชญากรรมเหล่านี้กลับไม่ได้รับการสอบสวนจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ  เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่ายซึ่งได้จัดตั้งระบบยุติธรรมของ
ตนเองในค่ายเพ่ือท าการสอบสวนคดีอาชญากรรมเหล่านี้  อย่างไรก็ตาม ระบบยุติธรรมของผู้อพยพ
ไม่มีความสอดคล้องกับกฎหมายไทยหรือมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ 
คณะกรรมการค่ายยังเป็นตัวแสดงที่มีความเป็นการเมือง (politized) ในระดับสูง  เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรทางการเมืองและการทหารของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง   
ด้วยเหตุนี้ ระบบยุติธรรมในค่ายอพยพจึงมีความเป็นการเมืองสูงและไม่มีความเป็นกลาง 

นอกจากโครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพที่มีสมาชิก KNU และผู้อพยพที่มีสายสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับ KNU ใช้อ านาจควบคุมประชากรในค่ายจะก่อให้เกิดข้อวิพากษ์ในเรื่องการใช้อ านาจโดยมิ
ชอบและความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแสดงเหล่านี้แล้ว  งานศึกษาจ านวนหนึ่งยังได้
วิพากษ์ว่า โครงสร้างการปกครองที่ผูกขาดอ านาจโดยกลุ่มผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงคริสต์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับ KNU ยังได้ก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อผู้อพยพบางกลุ่มที่ไม่ได้
มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกับกลุ่มผู้อพยพที่มีอ านาจปกครอง
ค่าย  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้อพยพที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆถูกจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการ
ต่างๆ รวมถึงถูกกีดกันสิทธิ์ในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองของค่าย  และปัญหา
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในค่ายอพยพตามมา (Christopher, 
1998, p.70; Olsen and Nicolaisen, 2011, p.48)  โดยรายงานของ TBBC (2010, p.6, p.62) ได้
ระบุว่านับตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งค่ายอพยพในปี 1984 จนกระทั่งถึงปี 2005  ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในค่ายและมีสถานะเป็นฝ่ายเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการค่าย  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ต าแหน่งคณะกรรมการค่ายและต าแหน่งอ่ืนๆใน
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องค์กรการปกครองถูกผูกขาดโดยชาวกะเหรี่ยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าค่ายอพยพมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรในค่ายเพ่ิมมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา  อัน
เนื่องมาจากการมีกลุ่มผู้อพยพชาติพันธุ์อ่ืนๆเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ชิน,  
คะฉิ่น, ละหู่, มอญ และฉาน  หากแต่ผู้อพยพกลุ่มที่เข้ามาใหม่เหล่านี้กลับไม่ได้รับสิทธิ์ให้ลงทะเบียน
เป็นผู้อพยพ22ดังนั้นจึงไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งต าแหน่งคณะกรรมการค่ายได้  เนื่องจากรัฐบาล
ไทยไม่ต้องการให้ผู้อพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามาด ารงต าแหน่งการบริหารจัดการค่าย  นอกจากนี้ผู้
อพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียนยังถูกจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าท างานในหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและ
การศึกษาภายในค่ายอีกด้วย (TBBC, 2010,p.6, p.62) 

ในการนี้ กลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (donor) และUNHCR ยังได้แสดงข้อวิพากษ์
เกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงที่ถูกผูกขาดอ านาจโดย KNU ว่า  ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลท าให้การบริหารจัดการค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงถูกน าไปใช้สนับสนุนกระบวนการแปร
สภาพให้เป็นแบบทหาร (militarization)23 มากกว่าเป้าหมายทางด้านมนุษยธรรม  โดยรายงานพิเศษ

                                           
22กระบวนการลงทะเบียนผู้อพยพในค่ายครั้งสุดท้ายได้ถูกด าเนินการในปี 2005 โดยความ

ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย  UNHCR  และ TBC (TBBC, 2010,p.6) 
23ค าว่า กระบวนการแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร (militarization)  เป็นค าศัพท์ที่ถูกนิยามโดย 

UNHCR เพ่ือใช้อธิบายเกี่ยวกับการใช้ค่ายหรือชุมชนตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายอ่ืน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางด้านมนุษยธรรม  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึงการใช้ค่ายอพยพ
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายทางทหาร  โดยงานวิจัยของ UNHCR ที่จัดท าขึ้นโดย Lisa Yu. (Yu, 2002, 
p.1)ได้อธิบายว่ากระบวนการแปรสภาพให้เป็นแบบทหารหมายถึง คุณลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นพลเรือนของบริเวณที่มีผู้อพยพอาศัยอยู่ อาทิเช่น การไหลเข้าของอาวุธ, การฝึกซ้อมทางทหาร 
และการคัดเลือกทหารใหม่  นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึงการกระท าของผู้อพยพและ/หรือผู้พลัด
ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังคงพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากองค์กรผู้อพยพหรือองค์กรระหว่างประเทศ  หากแต่
กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับพลเรือนที่นอกค่ายอพยพ  งานศึกษาของ Karen 
Jacobsen (2000, p.1) ยังได้อธิบายว่า  กระบวนการท าให้เป็นแบบทหารสามารถเกิดขึ้นได้ใน
สภาพการณ์ดังต่อไปนี้ 1.) ค่ายอพยพเป็นสถานที่ส าหรับการคัดเลือกทหารใหม่  2.) ค่ายอพยพเป็น
สถานที่พักพิงของกลุ่มทหารที่เข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายปะปนกับผู้อพยพ  และ 3.) ค่ายอพยพตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของกองทหาร หรือถูกใช้เป็นฐานทัพเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางทหาร  โดย
สภาพการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลท าให้กองก าลังทหารฝ่ายตรงข้ามที่ปฏิบัติการในประเทศต้นก าเนิดหรือ
ประเทศที่ให้แหล่งพักพิงแก่ผู้อพยพเกิดความรู้สึกว่า  ค่ายอพยพมีส่วนในการให้ความช่วยเหลือและ
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เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่าที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council, 2007, para 52) ได้แสดงข้อกังวลว่า 
กระบวนการท าให้ค่ายอพยพถูกน าไปใช้ประโยชน์ทางทหารได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้
อพยพที่อาศัยอยู่ในค่าย  ดังนั้น กลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและUNHCR จึงได้เรียกร้องให้ฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงให้มี ลักษณะ
ความเป็นพลเรือนมากขึ้น  โดยการคัดเลือกผู้อพยพที่เป็นพลเรือนเข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองแทนสมาชิก KNU พร้อมทั้งเรียกร้องให้ปฏิรูปการบริหารจัดการค่ายอพยพให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น (McConnachie, 2014, p.98) 

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2008 คณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงจึงได้ด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างการ
ปกครองใหม่เพ่ือลดกระแสความกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศ  โดยเริ่มจากการปรับ
โครงสร้างขององค์กรด้วยการจัดรูปแบบสายงานหลักและสายการบังคับบัญชาในองค์กรใหม่ เพ่ือ
สร้างระบบบริหารของฝ่ายพลเรือนแยกออกจาก KNU (Thawnhmung, 2008, p.57) อาทิเช่น กรณี
ของการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน (Community Elder’s Advisory 
Boards - CEAB) ขึ้นมาเพ่ือให้มีบทบาทแทนที่สมาชิกของ KNU ที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงในสายการ
บังคับบัญชาของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง  รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรที่
ให้บริการต่อผู้อพยพในค่ายใหม่โดยแยกออกจากความเกี่ยวข้องกับองค์กรฝ่ายพลเรือนของ KNU
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองของค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงยังคงถูกวิพากษ์จาก
หลายๆฝ่ายว่ามาตรการปฏิรูปเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  เนื่องจากแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์กร  หากทว่ากลุ่มผู้อพยพที่เข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์กรเหล่านี้
ยังคงเปน็กลุ่มบุคคลเดิม (McConnachie, 2012,p.15) 

(2) ตัวแสดงจากภายนอกค่ายอพยพ 
       2.1) รัฐบาลไทย 

              รัฐบาลไทยได้มอบหมายภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในค่าย
อพยพให้แก่ 2 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม  โดยเจ้าหน้าที่ รัฐของ
ไทยที่รับผิดชอบดูแลภารกิจทางด้านความมั่นคงในค่ายอพยพ ได้แก่ นายอ าเภอ, ปลัดฝ่ายความมั่นคง
ของอ าเภอหรือปลัดค่าย (camp commander) และเจ้าหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน (อ.ส.)
(กองก าลังรักษาดินแดนเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย) รวมทั้งทหารจากกองทัพไทย
ซึ่งประจ าการในค่ายอพยพ Human Right Watch, (2012, p.42)  โดยรายงานของ Human Right 

                                                                                                                         
ให้ความคุ้มครองต่อกองก าลังฝ่ายศัตรูของตน  และส่งผลท าให้ค่ายอพยพกลายเป็นเป้าหมายการ
โจมตีทางทหารของกองก าลังทหารฝ่ายตรงข้าม 
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Watch (2012, pp.45 - 46) ได้ระบุถึงปัญหาการใช้อ านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐของไทยต่อผู้
อพยพในค่าย ดังต่อไปนี้ 1.) ปลัดค่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่มีอ านาจสูงสุดในการรักษาความ
มั่นคงในค่ายและก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆของผู้อพยพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กฎหมายไทยทั้งนี้ เนื่องด้วยสภาพบริบทของค่ายอพยพซึ่งมักจะมีผู้อพยพกระท าการละเมิดกฎหมาย
เพ่ือรักษาความอยู่รอดของตนและครอบครัว  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้อ านาจการปกครองของปลัด
ค่ายเพ่ิมสูงมากและเมื่อปลัดค่ายใช้อ านาจโดยมิชอบต่อผู้อพยพก็จะได้รับการละเว้นไม่ต้องรับโทษ
ตามกฎหมายอาทิเช่น ปลัดค่ายใช้ผู้อพยพเป็นคนงานรับใช้ในบ้านและจ่ายค่าจ้างในระดับที่ต่ ากว่า
ค่าจ้างของแรงงานทั่วไป  หรือปลัดค่ายมีอ านาจในการอนุญาตให้ผู้อพยพสามารถเข้ามาอาศัยในค่าย
ได้ รวมทั้งมีอ านาจขับไล่ผู้อพยพออกไปจากค่าย  นอกจากนี้ ปลัดค่ายยังมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการ
ค่ายกักขังผู้อพยพท้ังในสถานที่กักขังในค่าย  รวมถึงสามารถจับกุมและคุมขังผู้อพยพในคุกของรัฐบาล
ไทยในช่วงระหว่างรอการน าตัวผู้กระท าผิดขึ้นศาลไทย   และ 2.) เจ้าหน้าที่ อ.ส. โดยผู้อพยพจาก
หลายค่ายต่างได้ร้องเรียนต่อ UNHCR ถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อ.ส.ในการกระท าการทารุณกรรม
ต่อผู้อพยพในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย ทรมานและฆ่า รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ  
นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อ.ส.สามารถจับกุมผู้อพยพที่ออกไปหางานท านอกค่ายก็มักจะข่มขู่
เรียกร้องสินบนจากผู้อพยพ  รวมถึงบังคับใช้เป็นแรงงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างส าหรับกรณีของผู้อพยพที่
ไม่สามารถจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่อ.ส.ได้ (Human Right Watch, 2012, p.45) 

           2.2) องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ 
      2.2.1) คณะกรรมการประสานงานองค์กรความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยใน 

ประเทศไทย (Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in 
Thailand - CCSDPT) 

                คณะกรรมการประสานงานองค์กรความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยใน 
ประเทศไทยหรือ CCSDPT ซึ่งเป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและประสานงานของกลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชนจากต่างประเทศที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้อพยพจากอินโดจีนที่
อาศัยในค่ายอพยพท่ีประเทศไทย โดยคณะกรรมการ CCSDPT จัดตั้งขึ้นในปี 1975  เพ่ือเป็นเวทีการ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกเดือน  โดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของคณะกรรมการ 
CCSDPT จะประสานงานกับรัฐบาลไทยในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้
อพยพ  โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างทั้งสองฝ่าย  องค์กรพัฒนาเอกชนจาก
ต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของ CCSDPT เริ่มด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมใน
ค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่าตั้งแต่ปี 1984 ตามค าเชิญของรัฐบาลไทยและด าเนินการให้
ความช่วยเหลือจนถึงปัจจุบัน โดยองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศเหล่านี้มีความแตกต่าง
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หลากหลายทั้งขนาดขององค์กรและประเภทขององค์กร กล่าวคือ  บางองค์กรเป็นองค์กรด้านศาสนา
ที่เข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยก่อนปี 1975  โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรม
ทางสังคมและการพัฒนาในด้านต่างๆ  ในขณะที่บางองค์กรไม่ใช่องค์กรด้านศาสนา  หากแต่เป็น
องค์กรเฉพาะทางที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโดยเฉพาะ(CCSDPT, 2012, p.1) ปัจจุบัน 
คณะกรรมการ CCSDPT ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ
เครือข่ายจ านวน 18 องค์กร ดังต่อไปนี้ .   
 
ตารางที่ 4.1   
องค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการCCSDPT 

ACTED Agency for Technical 
Cooperation and 

Development 

ADRA Adventist Development and 
Relief Agency 

ARC ARC International COERR Catholic Office for 
Emergency Relief and 

Refugees 
DARE DARE Network HI Handicap International 

 
IRC International Rescue 

Committee 
JRS Jesuit refugee Service (Asia 

Pacific) 
MI Malteser International PU-

AMI 
Premiere Urgence – Aide 
Medicale International 

PU-AMI Premiere Urgence – Aide 
MedicaleInternationale 

RTP Right to Play 

SCI Save The Children SI Solidarites International 
SVA Shanti Volunteer Association TOPS Taipei Overseas Peace 

Service 
TBC The Border Consortium 

 
WE World Education 

WEAVE Women’s Education for 
Advancement  

  

หมายเหตุ. จาก CCSDPT. (2012). Constitute of The Committee for Co – Ordination of        
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           Services to Displaced Persons in Thailand (CCSDPT). Retrieved from 
http://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/52e88d8
8e4b0f393551563ee/1390972296702/ccsdpt_constitution_feb2012.pdf 

 
 2.2.2)  องค์กร The Border Consortium (TBC) 

             องค์กร TBC เป็นสมาคมขององค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศจ านวน 
10 องค์กรจาก 9 ประเทศ โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาจ านวน 
5 สาขาในประเทศไทย  รวมถึงส านักงานใหญ่ที่กรุงร่างกุ้ง และส านักงานสาขาจ านวน 2 สาขาในภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า ภารกิจหลักขององค์กร TBC คือ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาทุกข์ภัย (relief aid) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งความช่วยเหลือที่เป็นอาหาร, ของใช้ที่ไม่ใช่
อาหารและที่พัก รวมทั้งความช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้พลัดถิ่นชาวพม่าทั้งที่
อาศัยในค่ายอพยพที่ประเทศไทยและค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่า (TBC, 2015, p.2)  โดยองค์กร 
TBC เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัยแก่ผู้พลัดถิ่น
จากประเทศพม่าในพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นจ านวนมากที่สุด  โดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณ
ความช่วยเหลือทั้งหมด (CCSDPT, 2011) 
            องค์กร TBC ได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในค่าย
อพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่า  นอกจากนี้  องค์กร TBC ยังได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร
พัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายของคณะกรรมการ CCSDPT รวมทั้ง UNCHR 
(TBC, 2015, p.2)  ส าหรับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือในค่ายอพยพนั้น องค์กร TBC ได้
ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการค่าย, องค์กรชุมชนและกลุ่มท้องถิ่นต่างๆในค่าย  โดยใช้ระบบ
การจัดการโดยชุมชนในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพในค่ายให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด กล่าวคือ การส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพอย่างตรงเวลา และให้บริการที่มี
คุณภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้อพยพเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้ความช่วยเหลือขององค์กรอย่างเต็มที่ 
(TBBC, 2009, p.20) 

2.2.3) ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
High Commissioner for Refugees - UNHCR) 

         องค์กร UNHCR เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสถานะเป็นหน่วยงานพิเศษ
ขององค์การสหประชาชาติ  โดยองค์กร UNHCR มีอาณัติหน้าที่ให้การประกันว่า ผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่
นอกเขตรัฐของตนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานจากประเทศท่ีให้แหล่งพักพิง  รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมส าหรับทางออกที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆส าหรับชะตากรรมของผู้ลี้ภัย ได้แก่ การตั้ง

http://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/52e88d88e4b0f393551563ee/1390972296702/ccsdpt_constitution_feb2012.pdf
http://static1.squarespace.com/static/51b9368ee4b0d62983909d45/t/52e88d88e4b0f393551563ee/1390972296702/ccsdpt_constitution_feb2012.pdf
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ถิ่นฐานในรัฐผู้รับ (local integration), การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมโดยสมัครใจ (Voluntary 
Repatriation) รวมทั้งการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม (Third – Country Resettlement)  โดย
UNHCR จะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลของประเทศที่ให้แหล่งพักพิง และประสานความร่วมมือกับ
กลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (donors), หน่วยงานพิเศษอ่ืนๆขององค์การสหประชาชาติ และ
องค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว (Department of International 
Development, 2008).. 

รัฐบาลไทยได้เชิญให้องค์กร UNHCR เข้ามาด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพที่อาศัย
ในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่าอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน  โดย 
UNHCR มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาตั้งอยู่ที่จังหวัดที่มีค่ายผู้
อพยพ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้ ในบริบท
ของสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศอ่ืนๆนั้น องค์กรUNHCR มีอาณัติหน้าที่ในการบริหารจัดการค่ายผู้ลี้
ภัย  รวมทั้งให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและดูแลความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของผู้ลี้ภัยในค่าย  
หากทว่าในกรณีของประเทศไทยนั้น  เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ
ของผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติปี 1951องค์กร UNHCR จึงไม่มีอาณัติหน้าที่ในการบริหาร
จัดการค่าย  หากแต่มีอาณัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านความคุ้มครองแก่ผู้อพยพ  รวมถึง
เตรียมความพร้อมส าหรับทางออกที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆส าหรับชะตากรรมของผู้ลี้ภัย เท่านั้น  โดย
องค์กร UNHCRได้เสนอต่อรัฐบาลไทยถึงทางออกที่ยั่งยืนทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ
, การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมโดยสมัครใจ  รวมทั้งการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม  หากแต่
รัฐบาลไทยได้ปฏิเสธทางเลือกส าหรับการตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ ส าหรับทางเลือกในการเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาเดิมโดยสมัครใจของผู้อพยพก็ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องด้วยสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพม่ายังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง  และใน
ส่วนของทางเลือกในการส่งผู้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามได้ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลไทยใน
ช่วงแรก  เนื่องจากรัฐบาลไทยเกรงว่า มาตรการดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้อพยพจากประเทศ
พม่าหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น  หากทว่าในช่วงเวลาต่อมา รัฐบาลไทยยินยอมให้องค์กร
UNHCRด าเนินกระบวนการส่งผู้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามได้โดยในช่วงระหว่างปี 2005 – 
2012 ผู้อพยพจากประเทศไทยได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามเป็นจ านวนถึง 100,000 คน  
โดยประเทศปลายทางที่รับผู้อพยพเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ 
นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ (McConnachie, 2012, p. 35)  นอกจากนี้นับตั้งแต่ที่ประเทศพม่ามี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2012 ซึ่งน าไปสู่การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทาง
ชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆที่ปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่านั้น พัฒนาการทาง
การเมืองดังกล่าวได้ส่งผลท าให้เกิดการเริ่มอภิปรายหารือร่วมกันระหว่างUNHCR, รัฐบาลไทย, 
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รัฐบาลพม่า, องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ส าหรับทางเลือก
ในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมโดยสมัครใจของผู้อพยพ 
 ส าหรับบริบทของสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศอ่ืนๆนั้น  องค์กร UNHCR เป็นตัวแสดงหลักที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการค่ายอพยพทั้งหมด  พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนา
เอกชนจากต่างประเทศอ่ืนๆ  ในขณะที่รัฐบาลของประเทศที่ให้แหล่งพักพิงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการค่ายอพยพน้อยมาก  อย่างไรก็ตาม ส าหรับบริบทของค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – 
พม่านั้น  เนื่องจากรัฐบาลไทยต้องการลดบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการบริหารจัดการค่าย
อพยพ  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลท าให้สถานการณ์ผู้อพยพทวีความยืดเยื้อยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์ผู้อพยพจากอินโดจีน  
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงออกกฎระเบียบที่จ ากัดการปฏิบัติงานในค่ายอพยพของเจ้าหน้าที่จากองค์กร
ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  โดยก าหนดห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่จากองค์กร
เหล่านี้พ านักค้างคืนในค่ายอพยพ และก าหนดเงื่อนไขของการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร
ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศอย่างชัดเจนว่า ลักษณะของความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงจะต้องเป็นรูปแบบความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์
ภัยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตเท่านั้น (Bowles, 1998, p.12 - 13)  ในการนี้ รัฐบาลไทยจึงได้มอบ
อ านาจการบริหารจัดการค่ายอพยพให้แก่องค์กรผู้อพยพในค่าย  โดยเปิดโอกาสให้องค์กรของผู้อพยพ
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการค่ายและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายใน
ระดับสูง  ส าหรับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศนั้น  รัฐบาลไทย
ก าหนดให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร, ความรู้และเทคนิคการจัดการแก่
องค์กรท้องถิ่นเพียงเท่านั้น  (Bowles, 1998, p. 13; McConnachie, 2012, p.11) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจะถูกลด
บทบาทในการบริหารจัดการค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงก็ตาม  หากแต่งานศึกษาของ Sang Kook Lee 
(2014, p.476-477) ได้อธิบายว่า องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
เป็นตัวแสดงที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจก าหนดทิศทางของนโยบายและรูปแบบของ
ความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงในค่ายร่วมกับรัฐบาลไทย  โดย Lee ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองตัวแสดงในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบาย  ผลการศึกษาพบว่า องค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศแสดงท่าทีให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลไทยและผู้
อพยพมาโดยตลอด  แม้ว่าทิศนคติของรัฐบาลไทยที่มีต่อองค์กรที่ ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงเวลาระหว่างทัศนคติที่ให้ความร่วมมือ
กับทัศนคติที่ไม่ให้ความร่วมมือ  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติของรัฐบาลไทยขึ้นอยู่กับว่า 
ปัจจัยทางด้านความมั่นคงหรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่อผู้อพยพ
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ของรัฐบาลไทย  โดยนโยบายต่อผู้อพยพของรัฐบาลไทยได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  รวมทั้งส่งผล
ต่อรูปแบบของวิถีการด ารงชีพของผู้อพยพในค่ายด้วย กล่าวคือ ในช่วงระหว่างปี 1995 – 2001  
รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายการควบรวมค่ายอพยพ (camp consolidation)  โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยทางด้านความมั่นคงเป็นประเด็นหลักในการก าหนดนโยบายต่อผู้อพยพ  ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้  
รัฐบาลไทยมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศและ
แสดงท่าทีไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้มากนัก  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ทางเลือกในการ
ด ารงชีพของผู้อพยพถูกจ ากัด  เนื่องจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศไม่สามารถผลักดันโครงการส่งเสริมการด ารงชีพของผู้อพยพในค่ายได้  ในทางตรงกันข้าม 
หากปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่อผู้อพยพของรัฐบาลไทยดังเช่นในช่วงปี 
2005 – 2011 ที่รัฐบาลไทยมองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้อพยพในฐานะที่เป็นแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจ  รัฐบาลไทยจึงแสดงท่าทีเชิงบวกกับองค์กรให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศและแสดงท่าทีให้ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ด ารงชีพของผู้อพยพในค่าย  ซึ่งส่งผลท าให้ผู้อพยพในค่ายมีวิถีการด ารงชีพหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
กับองค์กรของผู้อพยพที่ปกครองค่ายนั้น แม้ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างตัวแสดงทั้งสองฝ่ายจะ
เป็นผลดีต่อประสิทธิภาพของการด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อพยพในค่าย  รวมทั้งการ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรของผู้อพยพในการบริหารจัดการค่ายก็ตาม หากทว่าในอีกแง่มุมหนึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็เอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการท าให้ค่ายอพยพถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร 
(the militarization of refugee camp) และมีส่วนท าให้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด าเนิน
ต่อไปอย่างยืดเยื้อมากขึ้น  โดยงานศึกษาของ South (2007a, p.63; 2011, pp. 4 - 5) ได้อธิบายถึง
การสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศกับ KNU ซึ่งแสดงบทบาทผ่านคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงอันเนื่องมาจากการมี
ผลประโยชน์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันระหว่างตัวแสดงทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ KNU แสดงท่าที
ยอมรับต่อค่านิยมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพ่ือแสวงหาการยอมรับจากองค์กรผู้ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ให้
ความช่วยเหลือผ่านองค์กรเหล่านี้  ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศ (รวมถึงองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ) จึงแสดงท่าทียอมรับอย่างเต็มใจต่อ KNU 
รวมถึงคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงว่ามีสถานะเป็นผู้แทนที่ชอบธรรมของชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด
ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ KNU ได้รับการยอมรับว่ามีความชอบธรรมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
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ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย  โดย South ได้ต าหนิว่า การแสดงบทบาทดังกล่าวของ
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศได้ส่งผลท าให้ผู้น า  KNU มีอ านาจ
เพ่ิมขึ้นและมีความชอบธรรมในการใช้อ านาจควบคุมค่ายอพยพมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้ ค่ายอพยพจึงถูก
ใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายทางทหารของ KNU ในการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่า  และ
ส่งผลท าให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงและยืดเยื้อมากขึ้น   
 เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการปกครองของค่ายนุโพ (รวมถึงค่ายอพยพของชาวกะเหรี่ยงค่าย
อ่ืนๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า) จะเห็นได้ว่า  แม้ว่ารัฐบาลไทยเป็นตัวแสดงที่มีอ านาจสูงสุด
ในการปกครองค่าย  หากแต่รัฐบาลไทยได้มอบอ านาจอิสระในการปกครองตนเองในระดับสูงให้แก่
องค์กรปกครองของผู้อพยพ  พร้อมทั้งลดบทบาทขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศในการปกครองค่าย  ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองของผู้อพยพจึงเป็นตัวแสดงที่มี
อ านาจเชิงพฤตินัยในการบริหารปกครองค่ายมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก โครงสร้างการ
ปกครองของค่ายอพยพถูกผูกขาดอ านาจโดยกลุ่มผู้อพยพที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ KNU  
สภาพการณ์ดังกล่าวจึงได้ก่อเกิดข้อวิพากษ์ตามมาว่า ค่ายอพยพถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร 
(militarization) เพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางทหารของ KNU มากกว่าเป้าหมายทางด้านมนุษยธรรม
เนื่องจากค่ายอพยพถูก KNU ใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการก่อความไม่สงบ
ของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยงและปัจจัยดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทหาร
ของพม่ากับรัฐบาลไทย  โดยรัฐบาลทหารของพม่ามักจะวิพากษ์รัฐบาลไทยที่ปล่อยให้ KNU ยังคง
รักษาฐานอ านาจของตนในค่ายอพยพที่ประเทศไทยได้ (Olsen and Nicolaisen, 2011, p.48) ด้วย
เหตุนี้ ค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงจึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางทหารของกองทัพพม่าและกองก าลัง
ติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายพันธมิตรมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับกรณีของค่ายนุโพซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการปะทะทางทหารตลอดช่วงปี 2007 ระหว่างกองพลที่ 6 ของ KNU กับกองก าลัง 
DKBA – BGF (IRAWADY, 24 April 2007) 
 ข้อวิพากษ์ เกี่ ยวกับการแปรสภาพค่ ายผู้ อพยพชาวกะเหรี่ ย ง ให้ เป็นแบบทหาร
(militarization)โดย KNUได้ถูกโต้แย้งโดย Kitty McKinset เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร UNHCR (as cited in Murshid,2010, p.22) ซึ่งแสดงความเห็นว่า ค่ายผู้
อพยพชาวกะเหรี่ยงไม่ได้ถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร  รวมทั้งไม่พบว่ามีการแพร่กระจายของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ภายในค่ายแต่ประการใด  ทั้งนี้ผู้ประสานงานขององค์กร UNHCR รายหนึ่ง (as cited in 
Murshid, 2010, p.22) ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงปราศจากลักษณะความ
เป็นทหาร (militancy)  เนื่องจากกองก าลัง KNU ไม่ได้ปฏิบัติการทางทหารภายในค่าย  หากทว่าการ
ปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบต่างๆของกองก าลัง KNU (อาทิเช่น การรวบรวมก าลังพลและติดอาวุธ
ครั้งใหม่ หรือการคัดเลือกทหารใหม่) ได้เกิดข้ึนบริเวณชายแดนฝั่งประเทศไทยใกล้กับค่ายผู้อพยพชาว
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กะเหรี่ยง  นอกจากนี้ งานศึกษาของ Ashley South , Martin Perhaul และ Nils Carstensen 
(2010, p.35, pp.37 - 38) ยังได้วิพากษ์ว่า แม้ว่าโครงสร้างการปกครองของค่ายผู้อพยพชาว
กะเหรี่ยงที่ถูกผูกขาดอ านาจโดยสมาชิก KNU อาจเป็นโครงสร้างการปกครองที่ไม่สมบูรณ์แบบและ
ก่อให้เกิดปัญหาการแปรสภาพค่ายผู้อพยพให้เป็นแบบทหาร (militarization) ตามมา  อย่างไรก็ตาม 
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวนับว่าเล็กน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศ
ซาอีร์ซึ่งมีการแปรสภาพค่ายผู้อพยพให้เป็นแบบทหารในระดับสูงมาก กล่าวคือ กองก าลัง Hatu ซึ่ง
เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในประเทศซาอีร์ได้ใช้ความรุนแรงทางตรง (direct violence) ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือครอบครองและแสวงหาผลประโยชน์จากค่ายอพยพ อาทิเช่น การสังหารผู้อพยพ
เป็นจ านวนมากและคุกคามเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมภายในค่าย, 
การยึดครองความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมปริมาณมาก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางทหารโดยตรง  
รวมถึงการใช้ค่ายอพยพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร และเป็นสถานที่เก็บสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีของค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่ประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะมีการ
รายงานถึงปัญหาการทุจริตและการใช้อ านาจโดยมิชอบของสมาชิก KNU ที่ด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองของค่ายก็ตาม  หากทว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นบรรทัดฐานทั่วไป
ของสังคมในค่าย  นอกจากนี้ สมาชิก KNU ก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเพ่ือครอบครองค่ายอพยพ  หาก
ทว่าไดแ้สวงหาผลประโยชน์จากค่ายอพยพในแง่ของการได้รับความสนับสนุนทางด้านวัตถุอย่างจ ากัด 
รวมทั้งได้รับการยอมรับความชอบธรรมทางการเมืองจากองค์กรระหว่างประเทศเพียงเท่านั้น (South 
et al, 2011, p.4)  ทั้งนี้ งานศึกษาของ Kirsten MacConnachie (2012, pp. 16 - 17)ยังได้
สนับสนุนข้ออธิบายดังกล่าวของ South โดยยืนยันข้อค้นพบจากการวิจัยภาคสนามว่า ผู้อพยพไม่ได้
รับอนุญาตให้พกพาอาวุธหรือสวมเครื่องแบบทหารของกองก าลังติดอาวุธกลุ่มใดๆ รวมทั้งไม่พบว่ามี
การบังคับเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นภายในค่ายโดยสมาชิก KNU ที่อาศัยปะปนกับผู้อพยพในค่ายได้รับการ
สนับสนุนทางด้านวัตถุอย่างจ ากัด  และได้รับการยอมรับความชอบธรรมทางการเมืองจากองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ South (2011, p.4)
ดั งนั้นMacConnachieจึ งสรุปว่ า ค่ายอพยพชาวกะเหรี่ ยงถูกแปรสภาพให้ เป็นแบบทหาร 
(militarization) ในระดับต่ า 
 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง (สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558)ได้กล่าวปฏิเสธต่อข้อวิพากษ์ที่ว่า โครงสร้างการปกครองค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงถูกผูกขาด
อ านาจโดยสมาชิก KNU  โดยอธิบายว่ารัฐบาลไทยมีอ านาจสูงสุดในการปกครองค่ายและไม่มีองค์กร
อ่ืนใดที่มีอ านาจเหนือไปกว่านี้ ดังนั้น การบริหารจัดการค่ายของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดค่ายซึ่งมีอ านาจสูงสุดในการตัดสินใจต่อทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในค่าย  
นอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธถึงบทบาทของสมาชิก KNU ในองค์กรการปกครองของค่ายโดยยืนยันว่าผู้
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อพยพที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงหรือคณะกรรมการค่ายล้วนเป็นผู้อพยพที่
ได้รับการเลือกตั้งจากผู้อพยพในค่ายซึ่งไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับ KNU แต่ประการใด  นอกจากนี้ยังได้
ปฏิเสธต่อข้อวิพากษ์ว่า ค่ายอพยพถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร (militarization) เพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายทางทหารของ KNU โดยอธิบายว่า ค่ายอพยพถูกคุ้มครองโดยทหารไทยที่ประจ าการภายใน
ค่าย  ส่วนทหาร KNU จะประจ าการบริเวณชายแดนรัฐกะเหรี่ยงไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติการทาง
ทหารภายในค่ายได้  นอกจากนี้ ค่ายอพยพยังมีการตรวจสอบความมั่นคงอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่
อส. และทหารไทย ซึ่งท าหน้าทีล่าดตระเวนตรวจตราความปลอดภัย และแฝงตัวหาข้อมูลข่าวสารจาก
กลุ่มผู้อพยพภายในค่าย  ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมทางทหารของผู้อพยพจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงยอมรับว่ามีทหาร 
KNU ที่พ านักอาศัยปะปนกับผู้อพยพรายอ่ืนๆภายในค่ายจริง  หากแต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของ
ทหาร KNU ในค่ายกับการปฏิบัติการทางทหารของกองก าลัง KNU ในรัฐกะเหรี่ยง  เนื่องจากทหาร
KNU ทีอ่าศัยอยู่ในค่ายส่วนใหญ่ล้วนชราภาพหรือเป็นผู้พิการ  นอกจากนี้ยังมีทหารบางส่วนที่อพยพ
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามพร้อมกับครอบครัวของตนแล้ว 

จากการสังเกตภาคสนามที่ค่ายนุโพนั้น  ผู้วิจัยไม่พบว่ามีผู้อพยพที่สวมเครื่องแบบทหารของ
กองก าลังติดอาวุธหรือพกพาอาวุธภายในคา่ย นอกจากนี้ จากการอภิปรายกับกลุ่มผู้อพยพภายในค่าย
ซึ่งประกอบด้วยผู้อพยพที่เป็นพลเรือนและผู้อพยพที่เป็นทหาร KNU ยังได้แสดงให้เห็นถึงข้อค้นพบ
ดังต่อไปนี้ ประการแรก ส าหรับความเกี่ยวข้องของทหาร KNU ที่อาศัยในค่ายนุโพกับปฏิบัติการก่อ
ความไม่สงบของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยงพบว่า ทหาร KNU บางส่วนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่
สามพร้อมกับครอบครัวของตนแล้วส าหรับทหารกลุ่มท่ียังคงพ านักอาศัยในค่ายนั้น  ทหารบางส่วนยุติ
บทบาทการเป็นทหารไม่เข้าร่วมกับปฏิบัติการทางทหารของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยงอีกต่อไป  หากแต่
ยังคงปฏิบัติภารกิจด้านอ่ืนๆให้กับ KNU อาทิเช่น ส่งเสบียงอาหารและยารักษาโรคจากในค่ายให้กอง
ก าลัง KNUในขณะที่ทหาร KNU บางส่วนจะเดินทางออกจากค่ายไปร่วมรบกับกองก าลัง KNU ที่รัฐ
กะเหรี่ยงและเมื่อการสู้รบเสร็จสิ้นก็จะกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัวและใช้ชีวิตเหมือนผู้อพยพที่เป็น
พลเรือนทั่วไป  นอกจากนี้ทหาร KNU จากรัฐกะเหรี่ยงยังมักจะเดินทางไปมาหาสู่กับผู้อพยพในค่าย 
ทั้งเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร หรือเพ่ือติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านต่างๆจากเครือข่ายคนรู้จัก
ภายในค่าย อาทิเช่น ร้องขอให้ผู้อพยพในค่ายส่งเสบียงอาหาร, ยารักษาโรค หรือแพทย์จากในค่ายไป
ให้กองก าลังทหาร KNU ที่ปฏิบัติการทางทหารใกล้กับค่าย หรือในบางกรณีพบว่า ทหาร KNU ร้อง
ขอให้ผู้อพยพพาทหาร KNU ที่บาดเจ็บเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลของค่าย   

ประการที่สอง  ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง KNU กับผู้อพยพในค่ายพบว่า ผู้อพยพบางส่วน
ที่ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองของค่าย หรือท างานในองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนจาก
ต่างประเทศเป็นกลุ่มที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหาร KNU ทั้งทหาร KNU ที่อาศัยอยู่ในค่าย รวมถึง



116 

ทหาร KNU ในรัฐกะเหรี่ยง  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้อพยพกลุ่มนี้รับทราบถึงสถานการณ์การสู้รบ
ของ KNU เป็นอย่างดีและมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนกองก าลัง KNU ทางด้านเสบียงอาหารและ
ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์  ในทางตรงกันข้าม ส าหรับผู้อพยพที่เป็นพลเรือนทั่วไปซึ่งไม่ได้มี
ต าแหน่งการเมืองในองค์กรปกครองของค่าย อาทิเช่น ผู้อพยพที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบยังชีพ, 
รับจ้างรายวันหรือค้าขาย  แม้ว่าผู้อพยพกลุ่มนี้รับรู้ว่ามีทหาร KNU อาศัยอยู่ในค่ายนุโพ  หากทว่า
ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทหารเหล่านั้น  ดังนั้น ผู้อพยพกลุ่มนี้จึงไม่ได้มีความรู้ เกี่ยวกับ
สถานการณ์การสู้รบของ KNU มากนัก  รวมทั้งไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองและ
การทหารของ KNUจากข้อค้นพบเหล่านี้จึงสามารถน าไปสู่ข้อสรุปว่าค่ายนุโพถูกแปรสภาพให้เป็น
แบบทหาร (militarization) ในระดับต่ าซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ South ( 2011, p.4) และ 
MacConnachie (2012) โดยทหาร KNU ที่อาศัยอยู่ในค่ายไม่ได้ใช้วิธีการทางทหารที่รุนแรงเพ่ือ
ครอบครองและแสวงหาผลประโยชน์จากค่ายอพยพ  แต่ ได้ใช้ค่ายอพยพเป็นสถานที่คุ้มครองความ
ปลอดภัยให้กับตนและครอบครัว  รวมทั้งเป็นแหล่งสนับสนุนทางด้านทรัพยากรอย่างจ ากัดส าหรับ
กองก าลังของ KNUด้วย   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการปกครองของค่ายนุโพสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างการ
ปกครองของค่ายนุโพ (รวมถึงค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงอ่ืนๆ) ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
ชาติพันธุ์ของรัฐกะเหรี่ยง เนื่องด้วยกลุ่มผู้อพยพที่ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองของค่ายนุโพ
บางส่วนเป็นสมาชิก KNU หรือมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ KNU  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ค่ายนุโพ
ถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร (militarization) ในระดับต่ าเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายทางทหารของ 
KNU ในการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่าในรัฐกะเหรี่ยง กล่าวคือ ค่ายอพยพได้ถูกใช้เป็นฐาน
สนับสนุนทางด้านทรัพยากรให้กับกองพลที่ 6 ของ KNU รวมถึงค่าย IDP ในพ้ืนที่ของกองพลที่ 6 
ของรัฐกะเหรี่ยงที่อยู่ภายใต้การดูแลของ KNU  โดยสามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 4.3 ดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4.3  ต าแหน่งที่ตั้งของค่ายนุโพและค่าย IDP ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ KNU.                   
จาก  Myanmar Peace Monitor, Burma News International (2015).  Deciphering  

Myanmar’s Peace Process : A reference Guide. Chiangmai : Burma 
News International.  Retrieved from www. Mmpeacemonitor.org.  
 

     4.2.2  ระบบเศรษฐกิจของค่ายนุโพ 
               ภายใต้การบังคับใช้นโยบายการควบรวมค่ายอพยพ (camp consolidation) 

ของรัฐบาลไทยนับตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบันนั้น  แม้ว่าการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้อพยพในค่ายเป็นส าคัญ  หากทว่าในอีกแง่หนึ่ง นโยบายการควบ
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รวมค่ายอพยพได้ตัดช่องทางและโอกาสในการด ารงชีพของผู้อพยพ  เนื่องจากผู้อพยพถูกจ ากัดการ
เดินทางออกนอกค่าย ซึ่งส่งผลท าให้พวกเขาไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกค่ายอพยพ 
(อาทิเช่น หาของป่า หรือรับจ้างท างานในชุมชนใกล้เคียง) เพื่อแสวงหารายเพิ่มเติมได้อีกต่อไป  สภาพ
บริบทดังกล่าวส่งผลท าให้ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของผู้อพยพลดลงเป็นอย่างมาก และ
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในระดับสูง ในการนี้ องค์กร
พัฒนาเอกชนจากต่างประเทศจึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการให้ความช่วยเหลือเพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพบริบทภายในค่ายอพยพที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นอกจากการส่งมอบอาหารปันส่วน (food 
rations) ตามปกติแล้ว  องค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศยังได้ส่งมอบความช่วยเหลือที่เป็นวัสดุ
ก่อสร้างและเชื้อเพลิงหุงต้ม (เนื่องจากผู้อพยพถูกสั่งห้ามไม่ให้ตัดไม้ในป่าเพ่ือมาท าฟืนหรือวัสดุสร้าง
บ้าน) รวมถึงอาหารเสริมอ่ืนๆ อาทิเช่น ถั่วเหลือและน้ ามัน ฯลฯ  นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการด ารงชีพของผู้อพยพในค่าย โดยเฉพาะโครงการทางด้านเกษตรกรรมเพ่ือแก้ปัญหาภาวะ
ความไม่ม่ันคงทางอาหารของผู้อพยพ (Bowles, 1998, p.14) 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการส่งเสริมการด ารงชีพขององค์กร พัฒนาเอกชนจาก
ต่างประเทศกลับยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของผู้อพยพได้  เนื่องด้วยอุปสรรคและความท้าทายประการต่างๆ 
อันได้แก่ ประการแรก ลักษณะทางกายภาพของค่ายอพยพที่เป็นข้อจ ากัดต่อการท าเกษตรกรรม
ภายในค่าย ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้ง, ความหนาแน่นของประชากร รวมถึงที่ดินและแหล่งน้ า
ส าหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่มีอย่างจ ากัด  ประการที่สอง การด าเนินโครงการทางด้าน
เกษตรกรรมในค่ายอพยพประสบกับข้อจ ากัดทางด้านสถานที่จัดฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วม
อบรมในจ านวนที่จ ากัดไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อพยพจ านวนมากที่ต้องการเข้า
ร่วมโครงการ  และประการสุดท้าย คือ นโยบายของรัฐบาลไทยซึ่งก าหนดให้องค์กรพัฒนาเอกชนต้อง
ยื่นข้อเสนอโครงการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือขอรับการอนุมติให้ด าเนินโครงการในแต่ละปี
นั้น  นโยบายดังกล่าวนับว่าเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมการด ารงชีพของ
องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งไม่สามารถวางแผนการด าเนินโครงการในระยะยาวที่สอดคล้องกับการ
สนับสนุนทางด้านเงินทุนจากกลุ่มประเทศผู้ให้  นอกจากนี้ยังส่งผลท าให้กระบวนการด าเนินโครงการ
ในพ้ืนที่ประสบกับความล่าช้ายิ่งขึ้น (Chusri, Rubin, Silva, D.Theede, Wongchalee, and 
Chansawang, 2011, pp. 62 - 64) 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่ายนุโพ (รวมถึงค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงอ่ืนๆ) จากค่ายแบบเปิดที่
ไม่จ ากัดความเคลื่อนไหวของผู้อพยพ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้ผู้อพยพสามารถด าเนินยุทธศาสตร์การด ารง
ชีพได้อย่างหลากหลาย และมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในระดับสูงเป็นการจัดรูปแบบค่าย
แบบปิดซึ่งจ ากัดความเคลื่อนไหวของผู้อพยพไม่ให้ออกไปด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกค่ายนั้น  
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ปัจจัยดังกล่าวได้ตัดช่องทางการด ารงชีพอย่างถูกกฏหมายของผู้อพยพและส่งผลท าให้ผู้อพยพ
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในระดับสูง  โดยงานศึกษาของ 
Eric Werker (2007, p. 461) ได้อธิบายว่า การพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศ
ในระดับสูงของผู้อพยพท าให้สามารถอธิบายได้ว่า ผู้อพยพอาศัยอยู่ในรูปแบบขั้นสูงสุดของการ
ปกครองแบบรัฐสวัสดิการ  อย่างไรก็ตาม การพ่ึงพิงแต่การรับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้อพยพได้อย่าง
เพียงพอ อาทิเช่น กรณีของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่า  ทั้งนี้ แม้ว่า
พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือแบบอาหารปันส่วนตามมาตรฐานระหว่างประเทศก็ตาม  หากทว่า
การให้ความช่วยเหลือแบบอาหารปันส่วนกลับไม่รวมถึงอาหารสดประเภทต่างๆ อาทิเช่น ผัก ผลไม้ 

เนื้อสัตว์ รวมถึงสินค้าที่ไม่ใช่อาหารประเภทอ่ืนๆที่ตรงกับความต้องการของผู้อพยพ (Bree, 2008)  
สภาพบริบทดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้อพยพจ าเป็นต้องแสวงหาช่องทางการด ารงชีพในรูปแบบอ่ืนๆ
นอกเหนือจากการพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ เพ่ือประกันความอยู่
รอดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว (Werker, 2007, p. 461) 

แม้ว่าสภาพบริบทของค่ายอพยพมักจะถูกรับรู้โดยสาธารณชนทั่วไปว่า เป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐาน
ชั่วคราวของผู้อพยพ  โดยผู้อพยพพ่ึงพิงแต่การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพียงช่องทางเดียว
เท่านั้น  หากทว่างานศึกษาของ Werker (2007, p. 462) ได้อธิบายว่า บทบาทขององค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและรัฐบาลของประเทศที่ให้แหล่งพักพิงในการจัดสรรสินค้าสาธารณะ
และเอกชนให้แก่ผู้อพยพ อันได้แก่ อาหาร, ยารักษาโรค, ที่พักอาศัย, การดูแลสุขอนามัย, การให้
การศึกษา รวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยล้วนเอ้ือประโยชน์ให้ผู้อพยพสามารถด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้หลากหลายรูปแบบและน าไปสู่การจัดตั้งระบบเศรษฐกิจในค่ายอพยพ (ซึ่งรวมถึงการ
จัดตั้งพ้ืนที่พาณิชยกรรมภายในค่าย)  โดยตัวแสดงหลักในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย 1.) กลุ่มผู้
อพยพซึ่งกลุ่มผู้อพยพบางส่วนมีศักยภาพในการผลิตรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนและ
เครือข่ายทางการค้า  และ 2.) พลเมืองของประเทศที่ให้แหล่งพักพิงซึ่งแฝงตัวเข้ามาอาศัยปะปนกับ
กลุ่มผู้อพยพในค่าย เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากในค่าย ทั้งโอกาสในการท าธุรกิจ
ภายในค่ายหรือการอ้างสถานะเป็นผู้อพยพเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม  ด้วยสภาพบริบทดังกล่าวนี้ ชุมชนตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพจึงมีสภาพแวดล้อมแบบเมือง 
(urban environments) มากกว่าเป็นค่าย  

เมื่อพิจารณาถึงบริบทของค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยสามารถอธิบายได้ว่า  
แม้ว่าผู้อพยพจะถูกจ ากัดไม่ให้เดินทางออกไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกค่าย ซึ่งส่งผลท าให้
ผู้อพยพจ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในระดับสูง  หากทว่า



120 

ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลท าให้วิถีการด ารงชีพของผู้อพยพจ ากัดแต่เพียงการรับความช่วยเหลือเท่านั้น  
โดยรายงานการศึกษาของบริษัท Cardno Agrisystems Ltds (2009, p.2) ได้ประเมินวิถีการด ารง
ชีพของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่าทั้ง 9 ค่ายผลการศึกษาพบว่า วิถี
การด ารงชีพที่สร้างรายได้หลักให้แก่ผู้อพยพในแต่ละครัวเรือนมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 1.)
แรงงานรับจ้างแบบรายวัน  2.) ลูกจ้างประจ าขององค์กรต่างๆภายในค่าย  3.) การรับเงินส่งกลับบ้าน 
(remittances) จากญาติที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม  4.) การจ าหน่ายผลิตผลต่างๆ และ
ขายความช่วยเหลือแบบอาหารปันส่วน (food rations)  นอกจากนี้ ผู้อพยพประมาณ 10 % ระบุว่า
ด ารงชีพด้วยการขายงานฝีมือและจัดตั้งร้านค้าภายในค่าย หรือเข้าร่วมในการค้ามูลค่าต่ า (petty 
trade)  ในขณะที่ผู้อพยพประมาณ 7 % ระบุว่าได้รับเงินสดจากญาติที่อาศัยในประเทศพม่าหรือ
ประเทศไทย  และผู้อพยพประมาณ 7 % ระบุว่า ไม่มีแหล่งรายได้หลัก  อย่างไรก็ตาม ผู้อพยพ
บางส่วนเลือกออกไปหางานท านอกค่ายซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นงานที่ไม่ได้รับการว่าจ้างอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น การเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มีการว่าจ้างงานตามฤดูกาล ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากผู้อพยพไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายส าหรับการท างานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการท างาน
ในค่ายหรือนอกค่าย ด้วยเหตุนี้  ผู้อพยพท่ีออกจากค่ายเพื่อไปเป็นแรงงานนอกระบบจึงมีความเสี่ยงที่
จะถูกจับกุมและเนรเทศกลับไปประเทศพม่า  นอกจากนี้  สถานะของการเป็นแรงงานนอกระบบที่ผิด
กฎหมายของผู้อพยพยังได้ส่งผลท าพวกเขาได้รับค่าตอบแทนต่ าและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
(UNHCR, 2006, p.6) 
 ส าหรับบริบททางเศรษฐกิจของค่ายนุโพนั้น งานศึกษาของ Sharon Truelove (2013, 
p.18) ได้ส ารวจวิถีการด ารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจและระดับการพ่ึงพิงความช่วยเหลือของผู้อพยพใน
ค่ายนุโพโดยได้จ าแนกผู้อพยพออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  

กลุ่มที่ 1  กลุ่มผู้อพยพที่มีฐานะยากจนที่สุด  ลักษณะโดยทั่วไปของผู้อพยพกลุ่มนี้  คือ เป็น
กลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสือและมีทักษะการค านวณในระดับต่ า รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
อย่างจ ากัด สมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถทางกายภาพในระดับต่ า อาทิ
เช่น ผู้พิการ หรือครอบครัวที่มีผู้เยาว์เป็นหัวหน้าครอบครัว  นอกจากนี้ยังรวมถึงครอบครัวขนาดใหญ่
ทีม่ีลูกเป็นจ านวนมากและมีสมาชิกครอบครัวที่สามารถท างานหาเลี้ยงครอบครัวได้จ านวนน้อย 
ผู้อพยพกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้พวกเขา
มีความสามารถในการเข้าถึงบริการสังคมต่างๆภายในค่ายอย่างจ ากัด  นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มผู้อพยพ
ที่ไม่เคยเดินทางออกจากค่ายอพยพ  ดังนั้นจึงขาดความสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารหรือการเงิน และพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในระดับสูง 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มผู้อพยพที่มีรายได้ปานกลาง  ลักษณะโดยทั่วไปของผู้อพยพกลุ่มนี้ คือ เป็น
กลุ่มท่ีมีการศึกษาและได้รับการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพ  โดยได้รับค่าจ้างประจ าจากการท างานใน
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องค์กรการปกครอง, องค์กรชุมชนของผู้อพยพ และองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่มี
ส านักงานภายในค่าย  นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้อพยพกลุ่มที่เป็นเจ้าของร้านค้าขนาดเล็กหรือมีรายได้
จากการรับเงินส่งกลับบ้านจากญาติที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามทั้งนี้  เนื่องจากผู้อพยพกลุ่ม
นี้ไม่ค่อยเดินทางออกจากค่ายอพยพ  ดังนั้นจึงมีความสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารและการเงินอย่างจ ากัดและพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศใน
ระดับต่ ากว่าผู้อพยพกลุ่มที่มีฐานะยากจน  

กลุ่มที่ 3  กลุ่มผู้อพยพที่มีฐานะดี  ลักษณะโดยทั่วไปของผู้อพยพกลุ่มนี้ คือเป็นกลุ่มที่มี
การศึกษา รวมถึงมีทักษะทางภาษา, การเงิน และการบริหารจัดการ ได้แก่ กลุ่มที่ประกอบอาชีพ
ค้าขายในตลาดขนาดใหญ่ หรือเป็นเจ้าของร้านค้าขนาดใหญ่ในค่าย (ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้อพยพชาว
มุสลิม),กลุ่มที่ประกอบอาชีพให้บริการด้านการขนส่ง  รวมทั้งกลุ่มที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กร
ปกครองของผู้อพยพ  โดยผู้อพยพกลุ่มนี้มักจะเดินทางออกนอกค่ายอพยพเป็นประจ า ดังนั้นพวกเขา
จึงมีความสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านการติดต่อสื่อสารและการเงินในระดับดี   และพ่ึงพิง
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในระดับต่ ากว่าผู้อพยพกลุ่มท่ีมีฐานะยากจน 

ข้อค้นพบจากรายงานการศึกษาของบริษัท Cardno Agrisystems Ltds (2009, p.42) ได้
จ าแนกประเภทของผู้อพยพในค่ายนุโพตามสถานะทางเศรษฐกิจ  โดยมีการก าหนดเกณฑ์การชี้วัดถึง
สถานะทางเศรษฐกิจของผู้อพยพตามระดับรายได้ต่อเดือน กล่าวคือ กลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนมากจะมี
รายได้ประมาณ 100 – 500 บาทต่อเดือน, กลุ่มผู้ที่มีฐานะปานกลางจะมีรายได้ประมาณ 1,000 – 
1,500 บาทต่อเดือน  และกลุ่มผู้ที่มีฐานะดีจะมีรายได้มากกว่า 2,200 บาทต่อเดือน  โดยส าหรับกรณี
ของค่ายนุโพนั้นพบว่า กลุ่มท่ีมีฐานะยากจนประมาณ 3%, กลุ่มที่มีฐานะปานกลาง 77 % และกลุ่มที่
มีฐานะดี 20%  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสภาพบริบททางเศรษฐกิจของค่ายนุโพและค่ายอพยพแห่งอ่ืนๆ
จะเห็นได้ว่า  ผู้อพยพโดยส่วนใหญ่ประสบกับข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายนอก
ค่าย  ทั้งข้อจ ากัดทางด้านสถานที่ตั้งของค่ายอพยพซึ่งมักจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง รวมถึง
ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายของประเทศท่ีให้แหล่งพักพิงซึ่งจ ากัดการเดินทางออกนอกค่ายของผู้อพยพ  
ปัจจัยเหล่านี้นอกจากจะส่งผลท าให้ผู้อพยพขาดโอกาสในการเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
ผู้อพยพยังต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนทางด้านข้อมูลและการขนส่งที่สูงซึ่งส่งผลท าให้ผู้อพยพ
ส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงตลาดภายนอกโดยตรง  ด้วยเหตุนี้ ผู้อพยพที่เป็นพลเรือนทั่วไปจึง
เลือกด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในค่ายเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น ท าการเกษตรกรรมหรือ
ด าเนินการธุรกิจขนาดเล็กฯลฯ  อย่างไรก็ตาม สภาพบริบทดังกล่าวไม่ได้ส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ของค่ายอพยพถูกปิดกั้นความเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกแต่ประการใด  ในทางตรงกันข้าม ระบบ
เศรษฐกิจของค่ายอพยพกลับมีความเชื่อมโยงกับตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศผ่าน
บทบาทของพ่อค้า ทั้งพ่อค้าที่เป็นผู้อพยพและพ่อค้าที่เป็นพลเรือนของประเทศที่ให้แหล่งพักพิงซึ่งท า
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หน้าที่รับซื้อสินค้าจากผู้อพยพและขนส่งสินค้าไปขายยังตลาดภายนอก  นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจ
ของค่ายอพยพยังมีความเชื่อมโยงกับตลาดในประเทศต้นก าเนิดของผู้อพยพ  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
ถึงปัจจัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่จ ากัดสิทธิ์ในการท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของผู้
อพยพ  รวมถึงองค์ประกอบของประชากรภายในค่ายอพยพที่มีกลุ่มทหารกบฏแฝงตัวเข้ามาอาศัย
ปะปนกับผู้อพยพปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจของค่ายอพยพมีความเชื่อมโยงกับตลาด
สีเทาและตลาดมืด (grey and black market) ทั้งในประเทศต้นก าเนิดของผู้อพยพและตลาดใน
ต่างประเทศ (Werker, 2007, p. 462) 
 ข้อค้นพบจากรายงานศึกษาขององค์กร TBC (The Border Consortium, 2010, p.41) ได้
แสดงให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจของค่ายนุโพมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภายนอกผ่านบทบาท
ของพ่อค้าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในค่าย24ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ พ่อค้าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ใน

                                           
24ค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทย – พม่าที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในค่ายเป็นจ านวนมากที่สุด 

ได้แก่ ค่ายแม่หละ, ค่ายอุ้มเปี้ยม และค่ายนุโพ  โดยชาวมุสลิมเหล่านี้มักจะจัดตั้งชุมชนของตนเอง
ภายในค่ายอพยพ  ดังเช่นกรณีของค่ายนุโพที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณเขต 11, 12 
และ 14  ทั้งนี้ ชาวมุสลิมเหล่านี้มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์และภูมิล าเนา  โดยสามารถ
แบ่งประเภทของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ ชาวมุสลิม
กะเหรี่ยง (Karen Muslim) หมายถึง ชาวมุสลิมที่เกิดและอาศัยอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงก่อนที่จะอพยพมาที่
ประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 2000  โดยนิยามตนเองว่า “ชาวมุสลิม
กะเหรี่ยง”  ซึ่งมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องการยอมรับทางการเมืองและความยุติธรรมของชาว
กะเหรี่ยง  อันเนื่องมาจากการมีประสบการณ์ร่วมกับชาวกะเหรี่ยงที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ประสบกับการถูกกดขี่จากรัฐบาลพม่า  โดยชาวมุสลิมเหล่านี้มีสัดส่วนของประชากรประมาณ 60 – 
70% ของจ านวนชาวมุสลิมทั้งหมด  กลุ่มที่สอง คือ ชาวมุสลิมที่มาจากภาคกลางและภาคตะวันตก
ของพม่าซึ่งนิยามชาติพันธุ์ของกลุ่มตนว่ามีเชื้อสายอินโด/บังกาลี ( Indo/ Bangali)  และอพยพมายัง
ประเทศไทยในช่วงทศวรรษ1990 และต้นทศวรรษ 2000 เนื่องด้วยปัญหาการกีดกันทางเศรษฐกิจ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า  โดยชาวมุสลิมเหล่านี้มีสัดส่วนของประชากรประมาณ 20 – 30 
% ของจ านวนชาวมุสลิมทั้งหมด  และกลุ่มที่สาม คือ  ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Thai – 
based Muslims) หมายถึง ชาวมุสลิมที่มีรากเหง้ามาจากหลายประเทศ  (โดยเฉพาะประเทศพม่า, 
อินเดีย, บังคลาเทศ, ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และภาคเหนือของมาเลเซีย) และตั้งถิ่นฐานเป็น
ชุมชนที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย  โดยชาวมุสลิมเหล่านี้ได้หลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในค่าย
อพยพในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และ 2000   เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากในค่าย 
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ประเทศไทย แต่ทว่าได้แฝงตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายเพราะมีเป้าหมายหลักในการแปลงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ (ที่มีอยู่ในค่ายอพยพ) ให้เป็นทุน25 เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจส่วนตัวที่มีอยู่  โดย
พ่อค้ากลุ่มนี้เป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญในการจัดตั้งระบบตลาดซึ่งเป็นแกนหลักทางเศรษฐกิจ 
(economic backbone) ของค่ายอพยพรวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจของค่ายอพยพ
กับระบบเศรษฐกิจในระดับท่ีกว้างขึ้นส าหรับกลุ่มที่สอง คือ พ่อค้าชาวมุสลิมที่อพยพมาจากตอนกลาง
และภาคตะวันตกของประเทศพม่า โดยพ่อค้ากลุ่มนี้ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการค้า, การขายปลีก
และการบริการภายในชุมชนผู้อพยพโดยพ่อค้าชาวมุสลิมจากในค่ายอพยพมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่
ใกล้ชิดกับพ่อค้าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก26เนื่องด้วยพ่อค้าชาวมุสลิมจาก
ค่ายอพยพได้น าสินค้าจากในค่ายอพยพไปขายให้กับพ่อค้าชาวมุสลิมที่แม่สอด  และซื้อสินค้ากลับไป
จ าหน่ายที่ร้านค้าของตนในค่ายอพยพ (Lee, 2012, p.276)   

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตภาคสนามที่ค่ายนุโพรวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
รายบุคคลท าให้ได้ข้อค้นพบเพ่ิมเติมว่า พ่อค้าที่เป็นผู้อพยพชาวมุสลิมไม่ได้เป็นตัวแสดงประเภทเดียว
ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของค่ายอพยพ  แต่ยังรวมถึงพ่อค้าที่เป็นผู้อพยพชาว
กะเหรี่ยงด้วย  ดังนั้น เครือข่ายการค้าของพ่อค้าในค่ายอพยพจึงไม่ได้จ ากัดแต่เพียงกลุ่มพ่อค้าชาว
มุสลิมที่แม่สอดเท่านั้น  หากทว่ายังครอบคลุมถึงตัวแสดงประเภทอ่ืนๆที่มีความหลากหลายทั้ง
ภูมิล าเนาและสถานภาพ ได้แก่ พ่อค้าชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า, 
พ่อค้าชาวกะเหรี่ยงและพ่อค้าชาวพม่าซึ่งมาจากเมืองที่อยู่บนเส้นทางการล าเลียงสินค้าจากประเทศ
ไทยไปขายยังตลาดมืดของประเทศพม่า อาทิเช่น เมือง Myawaddy และเมือง Hpa-An รัฐกะเหรี่ยง, 
เมือง Moulmeinรัฐมอญ หรือเมือง Rangoon ฯลฯ รวมทั้งทหาร KNU  จากข้อค้นพบดังกล่าวจึง
สามารถสรุปได้ว่าการจัดตั้งและขับเคลื่อนระบบตลาดในค่ายอพยพโดยพ่อค้าที่เป็นผู้อพยพชาวมุสลิม
และชาวกะเหรี่ยงส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจของค่ายนุโพมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภายนอก 
ทั้งในระดับท้องถิ่น (ตลาดการค้าที่อ าเภอแม่สอดและตลาดการค้าบริเวณชายแดนไทย – พม่า) และ

                                                                                                                         
โดยชาวมุสลิมเหล่านี้มีสัดส่วนของประชากรประมาณ 10 – 20% (The Border Consortium, 2010 
, p.41) 

25แปลจาก “capitalize on economic opportunities” 
26ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด เป็นกลุ่มชาวมุสลิมที่อพยพมาจากรัฐกะเหรี่ยง

พร้อมกับกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่หนีภัยการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง  ต่อมาเม่ือมีการบังคับใช้นโยบายการควบรวมค่ายอพยพ  ชาวมุสลิมกลุ่มนี้จึงเลือกตั้งถิ่น
ฐานในอ าเภอเมืองแม่สอด (Lee, 2012, p.276) 
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ระดับระหว่างประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจตลาดมืดในรัฐกะเหรี่ยงและเมืองอ่ืนๆของ
ประเทศพม่า  
 เมื่อพิจารณาถึงสภาพบริบทของค่ายนุโพซึ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศด าเนินการส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพภายในค่ายจะเห็นได้ว่า 
บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กล่าวคือ โครงสร้างการ
ปกครองของค่ายนุโพได้ถูกผูกขาดอ านาจโดยกลุ่มผู้อพยพบางส่วนที่เป็นสมาชิก KNU หรือมีสาย
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ KNU ซึ่งส่งผลท าให้ค่ายนุโพถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร (militarization) ใน
ระดับต่ าเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายทางทหารของ KNU ในการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่าในรัฐ
กะเหรี่ยง  นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจของค่ายนุโพยังมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจตลาดมืดของ
รัฐกะเหรี่ยงผ่านบทบาทของพ่อค้าที่เป็นผู้อพยพในค่ายอีกด้วย  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ผู้อพยพ
บางส่วนในค่ายนุโพกลายเป็นผู้เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  ทั้งกลุ่มผู้อพยพที่มี
แรงจูงใจทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในการให้ความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร (ที่มีอยู่ในค่าย
อพยพ) ให้แก่กองก าลัง KNUซึ่งส่งผลท าให้ผู้อพยพกลุ่มนี้กลายเป็นผู้เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจการสู้
รบของรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งพ่อค้าท่ีเป็นผู้อพยพในค่ายซึ่งมีแรงจูงใจทางด้านการแสวงหาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจส่วนตัวจากการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจตลาดมืดของรัฐกะเหรี่ยง   
 
4.3 การท าหน้าที่ของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ตามหลักการแล้ว การด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศใน
บริบทพ้ืนที่ความขัดแย้งต้องสอดคล้องกับหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับความเป็นกลางและความเป็น
อิสระในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ  โดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งในพ้ืนที่  ทั้งนี้เพ่ือให้ความช่วยเหลือสามารถท าหน้าที่บรรเทาผลกระทบทางด้าน
มนุษยธรรมของความขัดแย้ง  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสภาพบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของค่ายนุโพที่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐกะเหรี่ยง  ซึ่งส่งผล
ท าให้ผู้อพยพบางส่วนในค่ายนุโพกลายเป็นตัวแสดงที่เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐ
กะเหรี่ยงนั้นได้น าไปสู่การวิเคราะห์ในล าดับต่อมาว่า การด าเนินการให้ความช่วยเหลือจะได้รับ
ผลกระทบจากบริบทของความขัดแย้งหรือไม่  และปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของ
ความช่วยเหลืออย่างไรโดยพิจารณาจากตัวแสดงทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้
ความช่วยเหลือ ตั้งแต่กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือและกระบวนการกระจายความช่วยเหลือ
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เพ่ือศึกษาว่าตัวแสดงใดที่ครอบครองและแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือรวมทั้งศึกษา
แรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือของตัวแสดงเหล่านี้ 

4.2.1 กระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
              เมื่อองค์กร TBC ได้เข้ามาด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก

ต่างประเทศในค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงทั้ง 7 ค่าย ได้แก่ นุโพ,แม่หละ, อุ้มเปี้ยม, แม่ละอูน, แม่รมา
หลวง, ถ้ าหิน และบ้านต้นยางในปี 1984 นั้น  องค์กร TBC ตระหนักว่า ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงมี
โครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างการปกครองของตนเองอยู่แล้ว  ดังนั้น องค์กร TBC จึงให้การ
ยอมรับและสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดของคณะกรรมการผู้
ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งส่งมอบความช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง  เพ่ือให้ท า
หน้าที่กระจายความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพท้ังหมด (TBBC, 2004, p.19)  โดยรูปแบบการด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้อพยพในค่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละ
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือจนถึงกระบวนการกระจาย
ความช่วยเหลือ  ดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 กระบวนการส่งมอบความช่วยเหลือ 
            ส าหรับการส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพในแต่ละเดือนนั้น  องค์กร 
TBC ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลประชากรของตนเอง  รวมถึงใช้หนังสือแสดงการรับความช่วยเหลือ
แบบปันส่วน (ration book) ที่แจกจ่ายให้แก่ผู้อพยพแต่ละครัวเรือน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรในค่ายอพยพที่มีความเที่ยงตรง (TBBC, 2010a, pp. 42 - 
43)  รวมถึงมีการอัพเดตข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือนจากรายงานสรุปจ านวนประชากรของทุกค่าย
อพยพซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง (เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง
, สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)  ฐานข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร TBC ในการ
จัดสรรปริมาณความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับตัวเลขที่แท้จริงของจ านวนผู้อพยพที่รับความช่วยเหลือ
แบบปันส่วน (rations) ณ จุดกระจายความช่วยเหลือของแต่ละค่าย (Feeding Figures) ต่อจากนั้น 
เจ้าหน้าที่ขององค์กร TBC จะด าเนินการส่งมอบความช่วยเหลือไปเก็บไว้ในโกดังสินค้าของแต่ละค่าย
อพยพ  โดยความถี่ของการส่งมอบความช่วยเหลือไปแต่ละค่ายซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาน
ที่ตั้งของแต่ละค่าย กล่าวคือ กรณีของค่ายแม่หละที่ตั้งอยู่ใกล้กับอ าเภอแม่สอดและมีถนนเส้นใหญ่ตัด
ผ่านนั้น  องค์กร TBC จะส่งมอบความช่วยเหลือไปที่ค่ายเป็นประจ าทุกสองอาทิตย์  แต่ส าหรับค่าย
อพยพแห่งอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศทุรกันดาน (รวมถึงกรณีของค่ายนุโพด้วย) และการ
คมนาคมไปยังค่ายประสบความยากล าบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งรถบรรทุกไม่สามารถเดิน
ทางเข้าไปยังค่ายอพยพได้นั้น  องค์กร TBC จะส่งมอบความช่วยเหลือเป็นประจ าทุกเดือนเฉพาะ
ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งรวมถึงการส่งมอบความช่วยเหลือในปริมาณที่เพียงพอต่อการด ารงชีพตลอดช่วงฤดู
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ฝน (ประมาณ 8 เดือน) เก็บไว้ที่โกดังของแต่ละค่ายด้วย  ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่องค์กร TBC ส่งมอบ
ความช่วยเหลือไปยังโกดังของแต่ละค่ายอพยพแล้ว คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงจะรับผิดชอบ
ตรวจสอบน้ าหนักและคุณภาพของความช่วยเหลือเหล่านั้น  โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กร TBC ท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการท างานดังกล่าวและเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของความช่วยเหลือแล้ว ผู้จัดการโกดังของแต่ละค่ายก็จะลงนาม
รับรองการรับความช่วยเหลือในแต่ละครั้งในใบเสร็จการส่งมอบความช่วยเหลือ (Delivery Receipt - 
DR) ขององค์กร TBC และส่งกลับไปยังส านักงานสาขาขององค์กร TBC (TBC, 2010a, p.42)  
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานขององค์กรTBC ในปี 2012 (TBC, 2012,p.137) ได้แสดงให้ว่า 
คณะกรรมการค่ายได้เข้ามาท าหน้าที่รับความช่วยเหลือจากองค์กร TBC  และตรวจสอบคุณภาพของ
ความช่วยเหลือที่ได้รับ  รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพในค่ายแทนที่บทบาทของ
คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง 

4.2.1.2 กระบวนการกระจายความช่วยเหลือ 
             ผู้อพยพที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ทุกคนต้องแสดงตนที่จุดกระจายความช่วยเหลือ

ของแต่ละค่าย  และต้องยื่นหนังสือแสดงการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนที่จัดท าขึ้นโดยองค์กร 
TBC ต่อคณะกรรมการค่าย  เพ่ือที่คณะกรรมการค่ายจะได้ตรวจเช็คสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือ
ของผู้อพยพ  พร้อมกับตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้อพยพจากภาพถ่ายในหนังสือแสดงการรับ
ความช่วยเหลือแบบปันส่วนหรือในเอกสารทะเบียนครัวเรือนที่ออกโดยองค์กร UNHCR 
(TBBC,2012, p.138) 

            ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานขององค์กร TBC(2011, p.108) ระบุว่าองค์กร 
TBC ได้แบ่งประเภทของผู้อพยพที่มีสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนออกเป็น 5 กลุ่ม  โดย
พิจารณาตามสถานะในการลงทะเบียนครัวเรือนกับองค์กร UNHCR ของผู้อพยพ  ในการนี้ องค์กร 
TBC ได้จัดท าหนังสือแสดงการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนซึ่งมีสีแตกต่างกันตามแต่ละสถานะใน
การลงทะเบียนของผู้อพยพ ซึ่งส่งผลท าให้ผู้อพยพแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือแบบปัน
ส่วนในรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 1.) ผู้อพยพท่ีลงทะเบียนครัวเรือนกับองค์กร UNHCR รวมทั้งมี
เอกสารแสดงตัวตนที่เป็นบัตรประจ าตัวซึ่งออกโดยองค์กร UNHCR และหนังสือการรับความ
ช่วยเหลือแบบปันส่วนสีฟ้าผู้อพยพกลุ่มนี้มีสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนทั้งหมด (ทั้ง
ความช่วยเหลือที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร)  2.) ผู้ขอที่ลี้ภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับองค์กร  UNHCR  
แต่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการค่ายว่าเป็นบุคคลที่พ านักอาศัยในค่ายเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่อง  
โดยองค์กร TBC จะออกหนังสือแสดงการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนสีชมพูให้แก่ผู้อพยพกลุ่มนี้
ทั้งนี้ ผู้อพยพกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือแบบอาหารปันส่วนเท่านั้น  3.) ผู้ขอที่ลี้ภัยที่เพ่ิง
จะเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายอพยพ  โดยยังไม่ได้ลงทะเบียนกับองค์กร  UNHCR และยังไม่ได้รับหนังสือ
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แสดงการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนที่ออกโดยองค์กร TBC  หากทว่าเมื่อผู้อพยพกลุ่มนี้ได้รับการ
ยอมรับจากคณะกรรมการค่ายว่าเป็นบุคคลที่พ านักอาศัยอยู่ในค่ายเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง 
(อย่างน้อยประมาณ 1 เดือน)  และได้รับการอัพเดตชื่อในฐานข้อมูลประชากรในค่ายอพยพแล้ว  
องค์กร TBC ก็จะออกหนังสือแสดงการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนสีส้มให้แก่ผู้อพยพกลุ่มนี้  โดย
ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนั้น  ผู้อพยพกลุ่มนี้ก็จะมีสิทธ์ในการรับความช่วยเหลือแบบอาหาร
ปันส่วนได้  4.) ผู้อพยพที่ได้แสดงใบค าร้องขอยกเว้นในการแสดงตนเพ่ือรับความช่วยเหลือ ณ จุด
กระจายความช่วยเหลือ อาทิเช่น สมาชิกของคณะกรรมการค่าย, ครู, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ  โดยผู้อพยพกลุ่มนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่องค์กร TBC 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการค่ายว่า เป็นบุคคลที่มีเหตุผลอัน
สมควรแก่การละเว้นไม่ต้องมาแสดงตนเพ่ือรับความช่วยเหลือ  ในการนี้ เจ้าหน้าที่กระจายความ
ช่วยเหลือของค่าย หรือผู้น าชุมชนจะรับผิดชอบส่งความช่วยเหลือไปยังบ้านของผู้อพยพกลุ่มนี้
(Chalamwong, Thabchumpon, and Chantavanich, p.75)  และ 5.) ผู้อพยพที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
บุคคลพิเศษซึ่งมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการรับความช่วยเหลือ อาทิเช่น ทารกแรกเกิดที่อายุต่ ากว่า 6 
เดือน, ครอบครัวที่มีผู้เยาว์เป็นหัวหน้าครอบครัว, กลุ่มผู้อพยพที่ย้ายมาจากค่ายอ่ืนและมาตั้งถิ่นฐาน
อย่างถาวรในอีกค่ายหนึ่ง หรือนักเรียนที่พักอาศัยในหอพัก เป็นต้น (TBC, 2011, p.108) 

เมื่อผู้อพยพผ่านการกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือโดยคณะกรรมการ
ค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนกลับไปที่บ้านได้ โดยความ
ช่วยเหลือแบบปั่นส่วนที่ผู้อพยพได้รับในแต่ละเดือนประกอบด้วยข้าว, ถั่วเหลือง, น้ ามันพืช, น้ าปลา, 
เกลือ และถ่านหุงต้ม  ในการนี้ เจ้าหน้าที่ขององค์กร TBC ได้ประจ าการอยู่ที่แต่ละจุดกระจายความ
ช่วยเหลือของค่ายเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินการกระจายความช่วยเหลือของ
คณะกรรมการค่าย  รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกระจายความ
ช่วยเหลือแล้ว  เพ่ือประกันว่าผู้อพยพที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือ
อย่างครบถ้วน(TBBC, 2010a, p.42)  ทั้งนี้ ส าหรับการกระจายความช่วยเหลือประเภทเครื่องอุปโภค
ในครัวเรือน อาทิเช่น มุ้ง, หม้อหุงต้ม และเสื้อผ้ามักจะด าเนินการโดยองค์กรสตรี ครู หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขภายในค่าย (TBBC, 2012, p.138) 

 
4.2.2 การวิเคราะห์ตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้ความ

ช่วยเหลือและมีบทบาทในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ            
(1) คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง 

      เนื่องด้วยภาพลักษณ์ของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่ถูกวิพากษ์
ว่ามีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง  ประชาคมระหว่างประเทศจึงตั้งค าถามต่อ
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการปกครองค่ายอพยพของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง  
โดยเฉพาะภารกิจในการควบคุมกระบวนการกระจายความช่วยเหลือของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาว
กะเหรี่ยงซึ่งถูกวิพากษ์ว่า คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงได้แสวงหาผลประโยชน์ จากความ
ช่วยเหลือด้วยการเบี่ยงเบนความช่วยเหลือไปให้แก่กองก าลังทหารของ KNU  โดยรายงานการศึกษา
ของ E.T. Jackson (2012, p.59) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอต่อองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
แคนาดา (Canadian International Development Agency) และองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศและสันติภาพแห่งออสเตรเลีย (Australian Agency for International Development 
and Act for Peace) ได้ระบุถึงการตระหนักรับรู้และข้อกังวลของกลุ่มประเทศผู้บริจาคเกี่ยวกับ
ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองก าลังติดอาวุธ  ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทางลบต่อความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการค่ายของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง, 
หัวหน้าพื้นที่พักพิงที่เป็นคนไทย รวมทั้งองค์กร TBC กล่าวคือ  

“ มีกรณีที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยแจกจ่ายข้าวของ TBBC ให้แก่กองก าลังติดอาวุธ โดยกอง
ก าลังเหล่านี้ตอบแทนด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรอบศูนย์พักพิง เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้น
อีกในปัจจุบัน  แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ด าเนินการด้วยความโปร่งใสในเวลาที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้  
หลายๆฝ่ายได้หยิบยกปัญหาความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
หัวหน้าพ้ืนที่พักพิงฯที่เป็นคนไทยบางคน...ปัญหาหนึ่งในระดับการประสานงานความช่วยเหลือตาม
หลักมนุษยธรรม ซึ่งมีผลกระทบในด้านลบต่อการท างาน และความน่าเชื่อถือของระบบบริหารศูนย์
พักพิง คอื ความไว้วางใจต่อกันที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับประสิทธิภาพ และการฟ้ืนตัวในการ
ตอบสนองระหว่างหลายปีที่ผ่านมา  การที่ TBBC รู้ข้อมูลว่า คณะกรรมการผู้ลี้ภัยได้จัดส่งข้าวให้แก่
กองก าลังติดอาวุธ (เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรอบศูนย์พักพิง)  แต่ไม่ได้
แจ้งข้อมูลให้กลุ่มผู้บริจาคทราบตั้งแต่แรก  ท าให้ระดับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างฝ่ายต่างๆลดลง
อย่างเห็นได้ชัด  ..คณะผู้ประเมินเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกรณีนี้ คือ ความไม่ทัดเทียมของความรู้
และความเข้าใจระหว่าง TBBC และองค์กรอ่ืนๆที่ปฏิบัติงานระยะยาวในพ้ืนที่กับผู้บริจาค  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนบุคลากรบ่อยครั้ง  นอกจากการปรับเปลี่ยนด้านอ่ืนๆแล้ว  ผู้บริจาคจ าเป็นต้องเพ่ิมข้อมูล
ความรู้ของตนเองเก่ียวกับสถานการณ์ในพ้ืนที่อย่างถาวร”  

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง (สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558) ได้ปฏิเสธต่อข้อวิพากษ์ในรายงานฉบับดังกล่าวนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่า ภารกิจหลักของ
คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงคือ การกระจายความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพทั้ง 7 ค่าย  โดย
องค์กรไม่เคยมีนโยบายส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่กองก าลังติดอาวุธแต่ประการใด  อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงรับทราบว่า องค์กรชุมชนบางองค์กรในค่ายได้ส่งมอบ
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ความช่วยเหลือให้กับทหาร KNU ที่ประจ าการใกล้กับค่ายอพยพ เนื่องจากต้องการให้ทหาร KNU น า
ความช่วยเหลือไปกระจายต่อให้กับญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง  หรือในบางกรณีองค์กร
เหล่านี้ได้ส่งมอบความช่วยเหลือประเภทอาหารและยารักษาโรคให้กับทหาร KNU ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการสู้รบบริเวณชายแดนที่อยู่ใกล้กับค่ายอพยพ   

ทั้งนี้  นอกจากข้อวิพากษ์ต่อคณะกรรมการผู้ลี้ภัยขาวกะเหรี่ยงในเรื่องการแ สวงหา
ผลประโยชน์จากความช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ KNU แล้ว  งานศึกษาของ S. 
Thompson (2008, p.26) ยังได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารจัดการค่ายของ
คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง อันเนื่องมาจากข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดท าตัวเลขประชากรของ
ค่ายอพยพโดยคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์กรTBC ใช้ประกอบการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพเป็นระยะเวลานานโดยปราศจากการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กร UNHCR ได้ด าเนินกระบวนการลงทะเบียนผู้อพยพอย่างเป็น
ทางการท าให้ได้ข้อค้นพบว่า ตัวเลขประชากรของ UNHCR และตัวเลขประชากรที่จัดท าโดย
คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาว
กะเหรี่ยง (สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558) ได้กล่าวยอมรับว่า ในอดีตเคยเกิดปัญหาการ
ทุจริตและใช้อ านาจในทางมิชอบโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงบางคนซึ่งรับผิดชอบ
จัดท ารายงานเกี่ยวกับจ านวนประชากรในค่ายอพยพเสนอต่อองค์กร TBC  โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จงใจ
ระบุจ านวนผู้อพยพซึ่งมีสถานะเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากองค์กร TBC ด้วยตัวเลขที่มากเกินจริง  
เนื่องจากต้องการยักยอกน าความช่วยเหลือส่วนที่เกินไปขายต่อให้กับพ่อค้า  อย่างไรก็ตาม ความ
ช่วยเหลือส่วนที่ถูกยักยอกน าไปขายต่อมีปริมาณไม่มาก  และปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วตั้งแต่
ปี 2004  โดยคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงได้ปฏิรูประบบการจัดการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
โดยเฉพาะเพ่ิมการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขจ านวนประชากรในค่ายที่เสนอต่อองค์กร TBC  
มาตรการดังกล่าวส่งผลท าให้ TBC สามารถจัดสรรปริมาณความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับจ านวนที่
แท้จริงของประชากรในค่ายที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเพ่ือให้มีความช่วยเหลือส่วนที่เกินในปริมาณ
น้อยที่สุด 

(2) ผู้อพยพที่เป็นทหาร KNU 
     งานศึกษาส่วนใหญ่ได้วิพากษ์บทบาทของทหาร KNU ที่แฝงตัวมาอาศัยปะปน

กับผู้อพยพในค่ายว่า ทหาร KNU ได้แสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือที่ประชาคมระหว่าง
ประเทศส่งมอบให้แก่ผู้อพยพในค่าย  โดยการเบี่ยงเบนความช่วยเหลือไปใช้ประโยชน์ทางทหาร  เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติการก่อความไม่สงบของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในประเทศพม่าในการนี้ งานศึกษา
ของ Thawnghmung (2008, p.22) ได้อธิบายว่า ทหาร KNU ที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพได้บังคับเก็บ
ภาษีและรีดไถ (extorted) ความช่วยเหลือแบบปันส่วนจากผู้อพยพ  เพ่ือน าไปใช้เป็นเสบียงอาหาร
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ของกองก าลัง KNU ในประเทศพม่า, เบี่ยงเบนเงินทุนทางด้านมนุษยธรรมไปใช้สนับสนุนกิจกรรมทาง
ทหาร  รวมทั้งด าเนินการควบคุมผู้อพยพในค่ายด้วยวิธีการต่างๆ  รวมถึงการบังคับ เกณฑ์ทหารใหม่
โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้อพยพนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง  KNU 
และคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงนั้น  งานศึกษาของ Lee (2012, p.272) จึงได้อธิบายว่า ผู้น า
ทางการเมืองของ KNU อาจแสวงหาความชอบธรรมในฐานะที่เป็นผู้น าของประชาคมชาวกะเหรี่ยง
ทั้งหมดผ่านการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการกระจายความช่วยเหลือซึ่งบังคับใช้กับค่ายอพยพ
ชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดยังคงยอมรับในความ
เป็นผู้น าของKNU  ทั้งนี้ แม้ว่าผู้อพยพจะตระหนักรับรู้ว่า ความช่วยเหลือเหล่านี้มาจากองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  หากทว่าผู้อพยพยังคงรู้สึกส านึกในบุญคุณของ 
KNU เพราะมีความเชื่อว่า KNU เป็นฝ่ายที่ชักน าองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศมาให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขา ในขณะที่งานศึกษาของ Cahallan (2007, p.37) ได้
สรุปว่า องค์กรระหว่างประเทศตระหนักรับรู้ถึงปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือซึ่ง
กระท าการโดยสมาชิกของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศไทยและ
พยายามด าเนินการต่อสู้ เ พ่ือรักษาความเป็นกลางทางการเมืองของความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้อพยพในค่าย  อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ South (2011, p.41, 2011) ได้
ต าหนิบทบาทขององค์ระหว่างประเทศที่ให้การยอมรับความเป็นผู้น าที่ชอบธรรมของ  KNU ซึ่งเอ้ือ
ประโยชน์ท าให้ KNU สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากค่ายอพยพในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้ค่าย
อพยพเป็นสถานที่หลบภัยของทหารและครอบครัว, เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด
ให้แก่กองก าลัง KNU  รวมทั้งได้รับการยอมรับความชอบธรรมทางการเมืองจากประชาคมระหว่าง
ประเทศ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนสนับสนุนศักยภาพในการท าสงครามของ KNU ให้ด ารงอยู่ต่อไป
ในขณะที่งานศึกษาของ Mcconnachie (2012, p.16) ได้โต้แย้งข้อสรุปของงานศึกษาส่วนใหญ่ว่า 
แม้ว่าจะมีทหาร KNU บางส่วนที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพ  แต่ทหารเหล่านี้ก็ไม่สามารถเบี่ยงเบนความ
ช่วยเหลือไปใช้ประโยชน์ทางทหารได้  เนื่องจากกระบวนการให้ความช่วยเหลือในค่ายอพยพมีระบบ
การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนยากท่ีจะมีความช่วยเหลือรั่วไหลไปได้ 

ทั้งนี้  ข้อค้นพบจากการอภิปรายกับผู้อพยพที่เป็นทหาร KNU ในค่ายนุโพได้แสดงให้เห็นว่า 
ทหาร KNU จ านวนหนึ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวที่ค่ายนุโพได้แสวงหาผลประโยชน์จาก
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ  โดยมีแรงจูงใจทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง  
อย่างไรก็ตาม ทหาร KNU ไม่ได้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อพยพเพ่ือครอบครองความช่วยเหลือโดยตรง  
หากทว่าใช้วิธีการรวบรวมความช่วยเหลือส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนของตน  รวมทั้งขอ
ซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพคนอ่ืนๆ  เพ่ือส่งมอบความช่วยเหลือเหล่านี้ให้กับเพ่ือนทหาร KNU ใน
รัฐกะเหรี่ยง  ซึ่งทหาร KNU จะน าความช่วยเหลือเหล่านี้ไปใช้เป็นเสบียงอาหารในกองทัพ  รวมทั้ง



131 

กระจายความช่วยเหลือไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตปกครองของ KNU ด้วย  วิธีการส่งมอบ
ความช่วยเหลือของทหาร KNU ในค่ายอพยพประกอบด้วย การเดินทางไปรัฐกะเหรี่ยงด้วยตนเอง, 
การส่งมอบความช่วยเหลือผ่านเพ่ือนทหาร KNU ที่เดินทางมาเยี่ยมที่ค่าย  หรือในกรณีของผู้อพยพ
รายหนึ่งซึ่งเป็นทหาร KNU ระดับสูงได้สั่งการให้ทหารชั้นผู้น้อยขับรถไปยังบริเวณชายแดนรัฐ
กะเหรี่ยง  เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ทหาร KNU ที่มารอรับความช่วยเหลือ 

(3) ผู้อพยพที่เป็นพลเรือน 
     ผู้อพยพแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทางด้านอ านาจทางการเมืองและสถานะ

ทางเศรษฐกิจ  เนื่องด้วยภูมิหลังทางการเมือง, สังคมและเศรษฐกิจของผู้อพยพแต่ละกลุ่มที่แตกต่าง
กัน  หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้อพยพแต่ละกลุ่มมีทุนในการด ารงชีพที่แตกต่างกัน  โดยปัจจัยดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้อพยพแต่ละกลุ่มในการเข้าถึงอ านาจทางการเมือง (การมีส่วนร่วม
ในองค์กรการปกครองของผู้อพยพ)  และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในค่ายอพยพซึ่งมีส่วนก าหนด
ทางเลือกในการด ารงชีพของผู้อพยพแต่ละกลุ่ม  รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศที่แตกต่างกันด้วย 

               ทั้งนี้ จากการสังเกตภาคสนามและการอภิปรายกับกลุ่มผู้อพยพในค่ายนุโพซึ่งมี
สถานภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศท าให้ได้ข้อค้นพบว่า  ส าหรับผู้อพยพกลุ่มที่มีฐานะ
ยากจน27 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบยังชีพและรับจ้างรายวัน  รวมทั้งเป็นกลุ่มที่
ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหาร KNU ในค่ายนั้นผู้อพยพกลุ่มนี้ได้แสวงหาผลประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือเพ่ือรักษาความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของครอบครัว กล่าวคือ ผู้อพยพโดยส่วนใหญ่ยอมรับ
ว่า เคยขายความช่วยเหลือส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนให้กับพ่อค้าและทหาร KNU ในค่าย  
เนื่องจากต้องการน าเงินที่ได้จากการขายความช่วยเหลือไปซื้ออาหารสดและของใช้ที่จ าเป็นอ่ืนๆ  
รวมทั้งเพ่ือแสวงหารายได้เพ่ิมเติมและเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่องค์กร 
TBC ลดปริมาณความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้อพยพตั้งแต่ปี 2012  ผู้อพยพกลุ่มนี้ก็ไม่เคยขายความ
ช่วยเหลืออีกเลย  เนื่องจากความช่วยเหลือที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในครัวเรือน   

 ในขณะที่ผู้อพยพกลุ่มที่มีฐานะปานกลางซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มพ่อค้าที่เป็น
เจ้าของร้านค้าในค่าย  รวมถึงกลุ่มผู้อพยพที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหาร KNU ทั้งทหาร KNU ที่
อาศัยอยู่ในค่ายรวมถึงทหาร KNU ในรัฐกะเหรี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้อพยพที่ด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองของค่าย หรือท างานในองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศ  โดยภูมิหลัง

                                           
27ผู้วิจัยได้จัดประเภทสถานะทางเศรษฐกิจของผู้อพยพแต่ละกลุ่มในค่ายนุโพ  โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินจากงานศึกษาของ Sharon Truelove (2013, p.18) 
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ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ผู้อพยพกลุ่มนี้มีทุนในการด ารงชีพมากกว่าผู้
อพยพกลุ่มที่มีฐานะยากจน  รวมทั้งสามารถแสวงหาทางเลือกในการด ารงชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
มากกว่า  และมีระดับการพ่ึงพิงความช่วยเหลือน้อยกว่า  ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงใช้ประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  โดยมีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ
ที่มีความหลากหลายมากกว่าผู้อพยพกลุ่มที่มีฐานะยากจน กล่าวคือ  ผู้อพยพกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ได้
เคยขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้าในค่ายเนื่องด้วยเหตุผลในการรักษาความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวเช่นเดียวกับผู้อพยพกลุ่มที่มีฐานะยากจน  นอกจากนี้ เนื่องจากผู้อพยพกลุ่มนี้ไม่จ าเป็นต้อง
พ่ึงพิงความช่วยเหลือมากเท่ากับผู้อพยพกลุ่มแรก  พวกเขาจึงสามารถรวบรวมความช่วยเหลือส่วนที่
เหลือจากการบริโภคส่งกลับไปให้กับญาติที่ฝั่งพม่า  โดยส่งความช่วยเหลือผ่านผู้อพยพในค่ายที่ก าลัง
จะเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศพม่า  หรืออาจเก็บความช่วยเหลือไว้ส าหรับมอบให้กับ
ญาติที่เดินทางมาจากประเทศพม่าและเยี่ยมครอบครัวของตนในค่าย  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้อพยพกลุ่ม
นี้ประสบกับนโยบายการลดปริมาณความช่วยเหลือขององค์กร TBC ที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2012  พวก
เขาได้ปรับตัวต่อปัญหาความช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในครัวเรือนด้วยการขอซื้อ
ความช่วยเหลือต่อจากผู้อพยพคนอ่ืนๆ  ทั้งนี้ นอกเหนือจากการแสวงหาผลประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือเพ่ือความจ าเป็นในการด ารงชีพแล้ว  ผู้อพยพบางส่วนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหาร KNU
ยังมีแรงจูงใจทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ  เพ่ือให้
การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรที่จ าเป็นต่อปฏิบัติการทางทหารและการเมืองของ KNU ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก ่1.) แบ่งความช่วยเหลือส่วนที่เหลือจากการบริโภคจากครัวเรือนของตนให้กับทหาร KNU 
ที่เดินทางมาจากรัฐกะเหรี่ยงและมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้อพยพที่ค่าย  รวมถึงมอบความ
ช่วยเหลือแก่ทหาร KNU ที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ามารักษาตัวในค่าย  2.) ขอซื้อความช่วยเหลือจากผู้
อพยพคนอ่ืนๆ เพ่ือส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ทหาร KNU และประชาชนในเขตปกครองที่รัฐ
กะเหรี่ยง  และ 3.) ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านองค์กรชุมชนในค่าย  โดยองค์กรเหล่านี้จะน าความ
ช่วยเหลือไปมอบให้แก่ทหาร KNU ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนอกค่ายนุโพ 

ทั้งนี้ ข้อค้นพบเกี่ยวกับการสะสมทุนในการด ารงชีพของผู้อพยพในค่ายนุโพด้วยการขาย
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศได้สอดคล้องกับข้อสรุปจากรายงานการศึกษา
ของบริษัท Cardno Agrisystems Ltds.(2009, p.2) ซึ่งระบุว่า การขายความช่วยเหลือแบบปันส่วน
เป็นวิถีการด ารงชีพประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้หลักให้แก่ผู้อพยพ (ที่อาศัยอยู่ในค่ายอพยพบริเวณ
ชายแดนไทย – พม่าท้ัง 9 ค่าย) มากที่สุด  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง 
(สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558) กลับแสดงความเห็นเชิงปฏิเสธไม่รับทราบว่ามีการขายความ
ช่วยเหลือของผู้อพยพในค่าย  พร้อมทั้งเน้นย้ าว่า ภารกิจหลักขององค์กร คือ การท าหน้าที่กระจาย
ความช่วยเหลือให้ถึงกลุ่มผู้อพยพที่รับความช่วยเหลือเท่านั้น  หากทว่าองค์กรไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ
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การใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของผู้อพยพทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงได้
แสดงความเห็นว่า หากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องจริง  กลุ่มผู้อพยพที่ขายความช่วยเหลือส่วนที่เหลือ
จากการบริโภคน่าจะเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย  เนื่องจากผู้อพยพส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและจ าเป็นต้อง
พ่ึงพิงความช่วยเหลือในระดับสูง   ดังนั้น ผู้อพยพจึงไม่น่าจะน าความช่วยเหลือไปขาย  หากแต่ควร
เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนมากกว่า   

(4) ผู้อพยพที่เป็นพ่อค้า 
     ผู้อพยพท้ังชาวกะเหรี่ยงและชาวมุสลิมที่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าได้รับซื้อความ 

ช่วยเหลือจากผู้อพยพในค่ายนุโพด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ รับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพที่น าความ
ช่วยเหลือมาขาย, จ่ายค่าสินค้าให้กับผู้อพยพล่วงหน้าและรับความช่วยเหลือจากผู้อพยพทุกช่วงสิ้น
เดือน, ขอซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพที่ท างานในองค์กร TBC  รวมถึงขอซื้อสิทธิ์ในการรับความ
ช่วยเหลือจากผู้อพยพที่อาศัยอยู่นอกค่าย  ทั้งนี้ เมื่อพ่อค้าในค่ายสามารถรวบรวมความช่วยเหลือใน
ปริมาณที่มากเพียงพอแล้วก็จะขายความช่วยเหลือต่อให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมีภูมิล าเนาและ
สถานภาพที่แตกต่างกัน  โดยพ่อค้าจากค่ายนุโพได้เสนอขายความช่วยเหลือให้แก่พ่อค้าคนกลางใน
ราคาที่สูงกว่าราคาที่รับซื้อจากผู้อพยพ  ซึ่งพ่อค้าคนกลางเหล่านี้ได้รับซื้อความช่วยเหลือโดยให้ราคา
ที่แตกต่างกัน   ส าหรับตลาดที่มีการซื้อขายความช่วยเหลือระหว่างพ่อค้าจากค่ายนุโพและพ่อค้าคน
กลาง ได้แก่ ตลาดสินค้าที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ตลาดบริเวณชายแดนไทย – พม่า  รวมทั้ง
ตลาดในค่ายนุโพ  ทั้งนี้ สามารถพิจารณากระบวนการซื้อ- ขายความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศในค่ายนุโพจากตารางที่ 4.2 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่4.2     
กระบวนการซื้อ- ขายความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในค่ายนุโพ 

พ่อค้าในค่ายท่ีรับซ้ือ
ความช่วยเหลือจากผู้

อพยพ 

วิธีการที่พ่อค้าในค่ายรับ
ซ้ือความช่วยเหลือจาก 

ผู้อพยพ 

ราคาท่ีพ่อค้าใน
ค่ายรับซ้ือความ
ช่วยเหลือ(บาท)* 

พ่อค้าคนกลางท่ีรับ
ซ้ือความช่วยเหลือ
จากพ่อค้าในค่าย 

ราคาท่ีพ่อค้าคน
กลางรับซ้ือความ

ช่วยเหลือ 
(บาท)* 

1. พ่อค้าชาวกะเหรี่ยง รับซื้อความช่วยเหลือจาก
ผู้อพยพในค่ายที่น าความ
ช่วยเหลือมาขายให้พ่อค้า

โดยตรง 

ข้าว = 150 
น้ ามัน = 35 
ถ่าน = 70 

ถั่วเหลือง = 15 

- พ่อค้าชาวพม่าจาก
เมืองMyawady 
- พ่อค้าชาวไทยที่
อาศัยในอ.แม่สอด 

ข้าว = 250 
น้ ามัน = 45 
ถ่าน = 85 

2. พ่อค้าชาวกะเหรี่ยง 
 
 
 

รับซื้อความช่วยเหลือจาก
ผู้อพยพในค่ายที่น าความ
ช่วยเหลือมาขายให้พ่อค้า

โดยตรง 

ข้าว = 150 
น้ ามัน = 35 
ถ่าน = 70 

ถั่วเหลือง = 15 

- พ่อค้าชาวพม่าจาก
เมืองMyawady 
- พ่อค้าชาวไทยที่
อาศัยในอ.แม่สอด 

ข้าว = 250 
น้ ามัน = 45 
ถ่าน = 85 
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 - ทหาร KNU ที่
อาศัยในอ.แม่สอด 

ข้าว = 300 
น้ ามัน = 50 
ถ่าน = 90 

ถั่วเหลือง = 40 
3. พ่อค้าชาวมุสลิม 

 
 

รับซื้อความช่วยเหลือจาก
ผู้อพยพในค่าย โดย

จ่ายเงินให้กับผู้อพยพ
ล่วงหน้าและรับความ

ช่วยเหลือจากผู้อพยพทุก
สิ้นเดือน 

ข้าว = 100 
น้ ามัน = 25 
ถ่าน = 50 

 
 
 
 

- พ่อค้าชาวไทยเช้ือ
ส า ย ก ะ เ ห รี่ ย ง ที่
อ า ศั ย อ ยู่ บ ริ เ ว ณ
ชายแดนไทย – พม่า   

ข้าว = 170 
น้ ามัน = 45 

 

- ทหาร KNU ข้าว = 150 
น้ ามัน = 40 

4. พ่อคา้ชาวมุสลิม - รับซื้อความช่วยเหลือ
จากผู้อพยพที่ท างานใน
องค์กร TBC ในค่าย 

N/A 
 
 

พ่อค้าชาวมุสลิมจาก
แม่สอดที่มารับซื้อ
สินค้าที่ค่าย 

ข้าว = 170 
น้ ามัน = 60 

- ซื้อสิทธ์ในการรับความ
ช่วย เหลื อ จาก เพื่ อนที่
อาศัยอยู่นอกค่าย 

1,000 บาท/ปี 

5. พ่อค้าชาวกะเหรี่ยง 
 

รับซื้อความช่วยเหลือจาก
ผู้อพยพในค่ายที่น าความ
ช่วยเหลือมาขายให้พ่อค้า 

ข้าว = 150 
น้ ามัน  = 35 
ปลาร้า = 55 

พ่อค้ามุสลิมในค่าย
และทหาร KNU ที่
เดินทางมาจากแม่
สอดและมาซื้อสินค้า
ที่ค่าย 

ข้าว = 150 
น้ ามัน = 45 
ปลาร้า = 60 

   พ่อค้าชาวไทยมุสลิม
ที่เดินทางมาจากอ.
แม่สอดและมาซื้อ
สินค้าท่ีค่าย 

ข้าว = 180 
น้ ามัน = 60 
ปลาร้า = 75 

หมายเหตุ จากการสังเกตภาคสนามของผู้วิจัยที่ค่ายนุโพระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน พ.ศ.2557 
* พ่อค้าได้รับซื้อความช่วยเหลือแต่ละประเภทจากผู้อพยพและขายให้กับพ่อค้าคนกลางใน

ปริมาณที่เท่ากันทั้งหมดกล่าวคือ ข้าว 16 กิโลลิตร, น้ ามัน 1 ลิตร, ถ่าน 20 กิโลกรัม, ถั่วเหลือง 2 
กิโลกรัม 

 
 ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ได้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการไหลของความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศในค่ายนุโพซึ่งถูกแปรสภาพให้เป็นสินค้า  โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่
พ่อค้าในค่ายรับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพในค่ายไปจนถึงกระบวนการที่พ่อค้าในค่ายขายความ
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ช่วยเหลือต่อให้กับพ่อค้าคนกลาง  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงภูมิล าเนาและสถานภาพของพ่อค้าคนกลางที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย ทั้งพ่อค้าจากอ.แม่สอด, พ่อค้าที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า, 
พ่อค้าจากเมือง Myawady รวมถึงทหาร KNU ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า  ความช่วยเหลือ
บางส่วนอาจถูกส่งไปขายในตลาดมืดทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า  ในการนี้ เจ้าหน้าที่องค์กร
พัฒนาเอกชนจากต่างประเทศเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด (สัมภาษณ์, วันที่15 
พฤศจิกายน 2558 ) ได้อธิบายว่า ความช่วยเหลือเหล่านี้น่าจะถูกส่งไปขายยังตลาดสินค้าในเมืองที่อยู่
บนเส้นทางล าเลียงสินค้าจากประเทศไทย อาทิเช่น เมือง Myawaddy, เมือง Hpa-An รัฐกะเหรี่ยง 
หรือเมือง Moulmein รัฐมอญ  ซึ่งตลาดสินค้าเหล่านี้จะมีกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
โดยเฉพาะ KNU และ DKBA ท าหน้าที่ควบคุมและเก็บภาษีสินค้าจากพ่อค้า  ทั้งนี้ ในส่วนของความ
ช่วยเหลือที่ทหาร KNU มารับซื้อไปจากพ่อค้าในค่ายนุโพนั้น  ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความเห็นว่า 
ตามปกติแล้ว ทหาร KNU มักจะรวบรวมความช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้อพยพในค่าย เพ่ือน าไปแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในเขตปกครอง  อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีของทหาร KNU บางคน (โดยเฉพาะทหาร
ชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจ าหรือมีแหล่งรายได้จากการให้สัมปทานป่าไม้หรือเหมืองแร่ดังเช่น
ทหาร KNU ระดับสูง) มักจะซื้อสินค้าจากประเทศไทยไปขายต่อให้กับพ่อค้าในรัฐกะเหรี่ยงเพ่ือหา
รายได้เลี้ยงครอบครัว  โดยสินค้าเหล่านี้อาจรวมถึงความช่วยเหลือที่ซื้อจากผู้อพยพในค่ายด้วย 

จากการวิเคราะห์ตัวแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศที่ค่ายนุโพท าให้สามารถสรุปได้ว่า ความช่วยเหลือได้ถูกแสวงหา
ผลประโยชน์โดยกลุ่มผู้อพยพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้ความช่วยเหลือ  โดยผู้อพยพ
เหล่านี้มีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือแตกต่างกัน  ทั้งแรงจูงใจทางด้าน
อุดมการณ์ทางการเมืองในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและการเมืองของ KNUหรือแรงจูงใจใน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตัว  ทั้งเพ่ือรักษาความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
หรือเพ่ือได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ความช่วยเหลือบางส่วน
ถูกน าไปใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการท าสงครามของ KNU  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างและ
รักษาความชอบธรรมให้กับสถานะความเป็นผู้น าของ KNUซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ รวมถึงประชาชนในเขตปกครองของ KNU ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือที่ทหาร KNU น ามาแจกจ่ายนอกจากนี้  ความช่วยเหลือบางส่วนยังได้ถูกแปรสภาพ
เป็นสินค้าและถูกน าไปขายในตลาดมืด ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า  โดยข้อค้นพบจาก
กรณีศึกษาของค่ายนุโพได้สอดคล้องกับข้อสรุปจากงานศึกษาของ.Alexander Horstman (2010, 
p.27) ซึ่งวิพากษ์ว่า แม้ว่าองค์กร TBC สามารถส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพที่มีอยู่เป็นจ านวน
มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทว่าองค์กร TBC ไม่สามารถควบคุมการกระจายความช่วยเหลือ
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ทั้งหมด  โดยเฉพาะข้าวซึ่งถูกน าไปขายในตลาดมืด รวมทั้งถูกส่งมอบให้แก่กองทัพของสหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยง 

ด้วยเหตุนี้  ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศทีถู่กให้ในบริบทความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจึงท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยง
ระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจการสู้รบและระบบเศรษฐกิจตลาดมืด  โดย
เครือข่ายของตัวแสดงที่ได้รับผลประโยชน์จากความช่วยเหลือและมีสถานะเป็นผู้เข้าร่วม ในระบบ
เศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยงประกอบด้วย ผู้อพยพในค่าย, พ่อค้าข้ามชายแดน (cross – 
border trader), กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศพม่า, กลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆ  ทั้งในกรณีของ KNU รวมถึงกองก าลังติดอาวุธกลุ่มอ่ืนๆที่ปฏิบัติการ 
ณ บริเวณเส้นทางล าเลียงความช่วยเหลือ(และสินค้าประเภทอ่ืนๆ) จากประเทศไทย  นอกจากนี้ยัง
รวมถึงประชาชนทั้งชาวกะเหรี่ยงและพม่าท่ีได้รับผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ ทั้งความช่วยเหลือ
ที่ถูกส่งมอบแก่ผู้พลัดถิ่นที่พ านักในค่าย IDP ในรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งความช่วยเหลือที่ถูกแปรสภาพ
เป็นสินค้าและถูกส่งไปขายในตลาดมืดที่รัฐกะเหรี่ยงและเมืองอ่ืนๆของประเทศพม่า  โดยความ
ช่วยเหลือเหล่านี้สามารถบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่อยู่ในสภาวะไร้อ านาจและยากจน อัน
เนื่องมาจากการด ารงอยู่ของความขัดแย้ง   

 
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับการสู้รบที่ด ารง
อย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

 เนื่องจากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  ตามหลัก
ทฤษฎีแล้ว ปริมาณความช่วยเหลือที่เพ่ิมขึ้นอาจท าให้ระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ขัดแย้งเพ่ิมขึ้นและ
ส่งผลท าให้การสู้รบยืดเยื้อยิ่งขึ้น  งานศึกษานี้จึงได้ทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวด้วยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับการสู้รบ  
โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ความขัดแย้งของรัฐกะเหรี่ยง (จ านวนครั้งของการสู้รบ
และจ านวนผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ) ซึ่งเป็นศึกษาเปรียบเทียบระหว่างช่วงปี 2005 – 2010 ที่ประเทศ
พม่าปกครองด้วยระบบสังคมนิยมทหารและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  โดยรัฐบาลเน้นใช้
มาตรการทางทหารในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์  และช่วงปี 2011 – 2015 ที่
ประเทศพม่าปกครองโดยรัฐบาลกึ่งพลเรือนที่ปฏิรูประบอบการปกครองให้มีความเป็นประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีมากขึ้น  โดยรัฐบาลเน้นการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและการ
เจรจาทางการเมืองกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์  การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาที่ประเทศ
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พม่ามีระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจและนโยบายการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของ
รัฐบาลพม่าที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงต่างกัน  
และความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศท่ีถูกให้ในบริบทความขัดแย้งทั้งสองช่วงเวลา
อาจท าหน้าที่และส่งผลกระทบต่อการสู้รบที่ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงแตกต่างกัน  ทั้งนี้ สามารถพิจารณาผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศต่อการสู้รบที่ดีงอยู่อย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้จาก ตารางที่ 
4.3 ดังต่อไปนี้ 

 ตารางที่ 4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศกับระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ความขัดแย้งของรัฐกะเหรี่ยงระหว่างช่วงปี 2005 – 201 

ปี ปริมาณของความ
ช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจาก

ต่างประเทศ(บาท) 

จ านวนคร้ัง
ของการสู้รบ 

จ านวน
ผู้เสียชีวิตจาก

การสู้รบ 

ตัวแสดงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้ง  

(conflict actor) 

2005 850,054,482 N/A 42 กองทัพพม่าvs. KNU 
2006 799,680,688 N/A 104 กองทัพพม่าvs. KNU 

2007 876,487,849 N/A 104 กองทัพพม่าvs. KNU 
2008 846,923,597 N/A 34 กองทัพพม่าvs. KNU 
2009 779,932,835 N/A 58 กองทัพพม่าvs. KNU 

2010 771,028,454 N/A 121 กองทัพพม่าvs. KNU 
กองทัพพม่าvs. DKBA 

2011 676,505,554 N/A 318 กองทัพพม่าvs. KNU 
กองทัพพม่าvs.DKBA 

2012 658,598,101 7 4 กองทัพพม่าvs. KNU 

กองทัพพม่าvs.DKBA 

2013 574,544,749 8 41 กองทัพพม่าvs. KNU 

กองทัพพม่าvs.DKBA 

2014 474,836,798 18 N/A กองทัพพม่าvs. KNU 
กองทัพพม่าvs.DKBA 

2015 370,333,668 14 N/A กองทัพพม่า และ Karen 
BGFvs.DKBA 

KNU vs. Karen BGF 
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ข้อมูลจากตารางที่ 4.3  ได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

จากต่างประเทศไม่ได้มีความสัมพันธ์กับระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขัดแย้งระหว่างช่วงปี 
2005 – 2015  ดังนั้น แม้ว่าความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจะท าหน้าที่เป็น
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง
ก็ตาม  หากทว่าความช่วยเหลือไม่ได้ส่งผลท าให้การสู้รบที่ด ารงอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น  โดยปัจจัยแทรกที่ส่งผลท าให้ความช่วยเหลือไม่ได้ส่งผลท าให้
การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้นตามข้อสมมุติฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมือง
เกี่ยวกับความขัดแย้ง ประกอบด้วย 

 ประการแรก  ธรรมชาติของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของความ
ขัดแย้งตามค านิยามทางทฤษฎีของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งหมายถึง ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  โดยรัฐบาลกลางท าหน้าที่เป็นฝ่ายที่สามในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง  หรือท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนในการต่อสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  หากทว่าในกรณีของ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนั้น  คู่ขัดแย้งโดยตรง คือ รัฐบาลพม่ากับกองก าลังติดอาวุธทาง
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพียงเท่านั้น  ประชาชนระหว่างสองกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งหลักโดยตรง  
นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยังไม่ได้จ ากัดเพียงแต่มิติของการสู้รบระหว่างกองทัพ
พม่าและกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเท่านั้น  หากทว่ายังมีมิติของการได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกันจากสภาวะความขัดแย้งที่ด ารงอยู่ กล่าวคือ รัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธทาง
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฏหมายในระบบเศรษฐกิจ
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สงครามมากที่สุด  ในขณะที่ประชาชนชาวกะเหรี่ยงซึ่งแม้ว่าจะมีสถานะไร้อ านาจและยากจนจากการ
ด ารงอยู่ของสถานะความขัดแย้ง   หากทว่าประชาชนเหล่านี้ก็ได้รับผลประโยชน์จากโอกาสในการเข้า
ร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจสงคราม  กล่าวคือ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่ทหาร KNU ขนย้ายมาจากค่ายนุโพ เพ่ือส่งมอบให้กับชาว
กะเหรี่ยงที่อาศัยในค่าย IDP ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ KNU  นอกจากนี้ยังรวมถึงประชาชนชาวพม่า
ซึ่งต้องประสบกับสภาวะการขาดแคลนสินค้าอย่างรุนแรง และรัฐบาลทหารพม่าละเลยที่จะให้บริการ
สาธารณะที่จ าเป็นแก่ประชาชน  ประชาชนชาวพม่าเหล่านี้ก็ได้รับผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมจากค่ายนุโพซึ่งถูกแปรสภาพเป็นสินค้าและส่งไปขายที่ตลาดมืด ทั้งในรัฐ
กะเหรี่ยงและเมืองต่างๆของประเทศพม่า   ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายคู่สงคราม ทั้งรัฐบาลพม่าและกลุ่มติดอาวุธ
ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจึงยังคงรักษาสถานะของการสู้รบในระดับต่ าเพ่ือให้ความขัดแย้งยังด าเนินต่อไป   
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองของรัฐบาลประธานธิบดีเตงเส่งในปี 2011 ได้ส่งผล
ท าให้เกิดการการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศ  สภาพบริบท
ทางเมืองที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ระดับการสู้รบระหว่างกองก าลังฝ่ายต่างๆ ลดต่ าลง
อย่างต่อเนื่อง  อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ านาจในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เจรจาข้อตกลงหยุดยิงทีจ่ ากัดการเคลื่อนย้ายของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่ายที่เจรจา
ข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า  ในขณะเดียวกันข้อตกลงหยุดยิงในปี 2011 ก็เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาล
พม่าสามารถแผ่ขยายการประจ าการของกองทัพพม่า และกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงฝ่าย
พันธมิตรได้เพ่ิมมากขึ้น  ส าหรับกรณีของพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยงฝั่งตรงข้ามของค่ายนุโพนั้น เมื่อพิจารณา
จากภาพที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า  กองพลที่ 6 ของ KNU ไม่ได้มีอ านาจครอบครองพ้ืนที่ในรัฐกะเหรี่ยงแต่
เพียงกองก าลังเดียว  หากแต่กองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มที่เจรจาหยุดยิงกับรัฐบาล
พม่า อาทิเช่น NMSP และ BGF ก็เข้ามาประจ าการครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวเช่นกัน   
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ภาพที่ 4.4 ต าแหน่งที่ตั้งของกองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ภายหลังจากการเจรจาข้อตกลง
หยุดยิงในปี 2011  จาก. 
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ประการที่สอง การด ารงอยู่ของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทอ่ืนๆ 
(นอกเหนือจากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ)  ในระบบเศรษฐกิจสงครามของ
รัฐกะเหรี่ยง กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงข้อค้นพบจากการวิจัยเอกสาร การสังเกตภาคสนามที่ค่ายนุโพ 
และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่า KNU อาจเป็นกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม ความ
ช่วยเหลือกลับไม่ใช่ทรัพยากรหลักที่ KNU ใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารและการเมือง  โดย
งานศึกษาของ Christopher O’Hara and Niels Selling (2012, pp. 29 - 30) ได้อธิบายว่า 
นอกจาก KNU จะพ่ึงพิงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการทหารจากผู้พลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงที่กระจัด
กระจายไปอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ แล้ว  รายได้จากการให้สัมปทานเหมืองแร่ยังคงเป็นแหล่งรายได้
หลักที่ส าคัญซึ่ง KNU ใช้เป็นทุนสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์เพ่ือต่อต้านรัฐบาลพม่า  ในการนี้ 
เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศเชื้อสายกะเหรี่ยง (สัมภาษณ์, วันที่15 พฤศจิกายน 
2558) ได้อธิบายว่า ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศไม่ใช่แหล่งรายได้หลักที่ 
KNU ใช้เป็นทุนสนับสนุนปฏิบัติการทางการเมืองและการทหาร  เนื่องจากแหล่งรายได้หลักของ KNU 
ในปัจจุบันมาจากเงินบริจาคของชาวกะเหรี่ยงที่พลัดถิ่นในต่างประเทศ  รวมถึงรายได้จากการเก็บ
ภาษีจากประชาชนในเขตปกครอง  (แม้ว่า KNU ยังคงมีรายได้บางส่วนมาจากการเก็บภาษีจากนัก
ธุรกิจชาวไทยและพม่าที่ได้รับสัมปทานท าป่าไม้และเหมืองแร่จาก KNU แต่รายได้ส่วนนี้ถูกหัก
แบ่งเป็นรายได้ส่วนตัวของนายทหารระดับสูงของ KNU ด้วยเช่นกัน)  นอกจากนี้ KNU ยังได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นของไทยบางส่วนที่ยังคงมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ KNU    
ในการนี้  ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความเห็นว่า ส าหรับกรณีของกลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่ม
อ่ืนๆก็ไม่ได้มีรายได้หลักมาจากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเช่นกัน  เนื่องจาก
กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ยังคงมีรายได้หลักมาจากการให้สัมปทานป่าไม้และเหมืองแร่ หรือการเก็บภาษี
จากประชาชน  นอกจากนี้ กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มเช่น DKBA ก็มีรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิด
กฎหมาย อาทิ เช่น การลับลอบน าเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือการค้ายาเสพติด  ข้ออธิบายดังกล่าว
นี้ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจะท าหน้าที่เป็น
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง
ก็ตาม  หากทว่า เนื่องจากมูลค่าทางเศรษฐกิจจากความช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
สงครามของรัฐกะเหรี่ยงน้อยกว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทอ่ืนๆ  ดังนั้น การเพ่ิม
หรือลดปริมาณความช่วยเหลือจึงไม่ได้ส่งผลท าให้การสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น 
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ประการที่สาม  กระแสความกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศที่ต้องการให้ความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์ในพม่ายุติลง  เนื่องจากต้องการให้ประเทศพม่ามีเสถียรภาพทางการเมือง  และสามารถ
ปฏิรูปกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจสู่การเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
และมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด  ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ประชาคมระหว่างประเทศลดการ
บริจาคความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนจาก
ต่างประเทศที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย  และจัดสรรความช่วยเหลือให้แก่องค์กรระหว่าง
ประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศที่ปฏิบัติการในพม่าแทน  รวมทั้งส่งมอบความ
ช่วยเหลือให้แก่รัฐบาลพม่าโดยตรง  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้งบประมาณส าหรับการส่งมอบความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศให้แก่ค่ายอพยพในประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมาก  
และส่งผลท าให้ปริมาณของความช่วยเหลือที่ KNU ขนย้ายจากประเทศไทยเพ่ือส่งมอบให้แก่ผู้พลัด
ถิ่นที่อาศัยในค่าย IDP ที่พ านักอยู่ในเขตปกครองของ KNU ในรัฐกะเหรี่ยงลดลง  (Burma Link, 
2015) 
 ประการที่สี่ องค์ประกอบของประชากรในค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนไป  กล่าวคือ 
ส าหรับกรณีของค่ายนุโพนั้น ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UNHCR, 2016) ได้แสดงให้เห็นว่า 
นับตั้งแต่ปี 2005 – 2016 ผู้อพยพจากในค่ายนุโพได้ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม (resettlement) 
เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  โดยเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชนจากต่างประเทศเชื้อสายกะเหรี่ยง 
กะเหรี่ยง (สัมภาษณ์, วันที่15 พฤศจิกายน 2558 ) ได้อธิบายว่า ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงจ านวนมากที่ได้
ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามเป็นสมาชิกของ KNU ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้
อพยพที่มีการศึกษาดีและมีทักษะในการบริหารจัดการค่ายอพยพ   ปัจจัยดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า 
กลุ่มผู้อพยพที่มีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยงโดยตรง ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้อพยพท่ีให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของ KNU และส่งมอบความช่วยเหลือจากในค่าย 
นุโพให้กับกองพลที่ 6 ของ KNU ได้ลดจ านวนลง   ในขณะที่ผู้อพยพที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าและ
ฐานะยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อพยพที่มีจ านวนมากที่สุดในค่ายนุโพไม่ได้มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับ KNU 
และไม่ได้มีบทบาทในการส่งมอบความช่วยเหลือจากในค่ายให้กับทหาร KNU แต่ประการใด      

 
 

 
 



143 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเชิงเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศและความขัดแย้งทางชาติพันธ์กะเหรี่ยง  ทั้งจากงานศึกษาทางวิชาการ  รวมถึง
รายงานการศึกษาจากองค์กรระหว่างประเทศพบว่า ข้อสรุปของการศึกษาส่วนใหญ่อธิบายถึงปัญหา
ของโครงสร้างการบริหารจัดการค่ายอพยพชาวกะเหรี่ยงที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง  อัน
เนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นตัวแสดงที่มี
อ านาจปกครองค่ายอพยพกับ KNU ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและการทหารของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ปฏิบัติการก่อความไม่สงบต่อต้านรัฐบาลพม่าในพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยง  โดยปัจจัยดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดการแปรสภาพค่ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงให้เป็นแบบทหาร (militarization) เพ่ือสนับสนุน
ปฏิบัติการทางทหารของ KNU  ด้วยสภาพบริบทดังกล่าว ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศจึงถูกแสวงหาผลประโยชน์โดย KNU ซึ่งเบี่ยงเบนความช่วยเหลือจากการใช้ประโยชน์
ทางด้านมนุษยธรรมเป็นการใช้ประโยชน์ทางทหาร เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการท าสงครามต่อต้าน
รัฐบาลพม่าและส่งผลท าให้การสู้รบที่ด ารงอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยืดเยื้อ
ยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม งานศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งได้โต้แย้งว่า ค่ายอพยพไม่ได้ถูกแปรสภาพให้เป็นแบบ
ทหาร หรืออาจถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหารในระดับต่ า  ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ความ
รุนแรงของกลุ่มติดอาวุธต่อกลุ่มผู้อพยพ และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ  เพ่ือ
ครอบครองความช่วยเหลือโดยตรงดังเช่นกรณีศึกษาในประเทศอ่ืน  โดยส าหรับบริบทของค่ายอพยพ
ชาวกะเหรี่ยงนั้น ระบบการตรวจสอบกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เข้มงวดในค่ายอพยพส่งผลท า
ให้ทหารของ KNU ไม่สามารถครอบครองความช่วยเหลือจากในค่ายเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางทหาร
ได้โดยตรง  แม้ว่าจะมีความช่วยเหลือข้ามพรมแดนบางส่วนที่รั่วไหลไปสู่กองก าลังของสหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยงก็ตาม  หากทว่าปริมาณความช่วยเหลือที่รั่วไหลอยู่ในระดับเล็กน้อยมาก ซึ่งไม่ได้มี
นัยยะส าคัญมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อพลวัติของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้     

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศและความขัดแย้งทางชาติพันธ์กะเหรี่ยงที่ผ่านมามุ่งเน้นอธิบายแต่เพียงบทบาทของ
กองก าลังติดอาวุธทางชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการครอบครองความ
ช่วยเหลือ (aid stakeholder) เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปว่า ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ความ
ช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  หากทว่า ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ ได้
แสดงให้เห็นว่า ตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการครอบครองความช่วยเหลือและแสวงหา
ผลประโยชน์จากความช่วยเหลือไม่ได้จ ากัดเพียงแค่กลุ่มติดอาวุธเท่านั้น  หากแต่ยังรวมถึงตัวแสดง
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ประเภทอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น ผู้อพยพ, พ่อค้า, กลุ่มผู้
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ (aid worker) ฯลฯ  นอกจากนี้ แม้ความช่วยเหลือจะถูกครอบครองโดย
ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  หากแต่
ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้นเสมอไป  ดังนั้น งานศึกษาบางส่วนจึง
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปริมาณของความช่วยเหลือกับระยะเวลาของความขัดแย้ง  โดยศึกษาว่า
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณความช่วยเหลือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความรุนแรงใน
พ้ืนที่ความขัดแย้งอย่างไร  เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการอธิบายได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ว่า ความช่วยเหลือท าให้ความขัดแย้งลดลงหรือยืดเยื้อมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาถึงข้อจ ากัดของงานศึกษาท่ีผ่านมา  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
การท าหน้าที่  ( function) ของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ   และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับการสู้รบที่ด ารงอยู่ใน
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกรอบของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเก่ียวกับความขัดแย้ง  เพ่ือ
เติมเต็มข้อจ ากัดของงานศึกษาที่ผ่านมา งานศึกษานี้จึงอธิบายถึงบริบททางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงว่าส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของความช่วยเหลือ
ในค่ายนุโพอย่างไร   โดยวิเคราะห์ตัวแสดงทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือว่า ตัวแสดงใดที่มีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือและมีสถานะเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งศึกษาว่า การท าหน้าที่ดังกล่าว
ของความช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กับการสู้รบที่ด ารงอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงอย่างไร  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณของความช่วยเหลือกับจ านวนการสู้รบ   
ข้อสมมุติฐานของการศึกษา คือ ตามหลักการแล้วความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศควรจะท าหน้าที่บรรเทาผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมของความขัดแย้งและท าให้การสู้
รบลดลง  อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือที่ถูกให้ในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาจท า
หน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของ
รัฐกะเหรี่ยง  และส่งผลท าให้ความขัดแย้งยืดเยื้อมากขึ้น  ขอบเขตของการศึกษา คือศึกษาความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในรูปแบบความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกข์ภัย (relief 
aid) ที่ให้โดยองค์กร Thailand Burma Border Consortium (TBC) ในฐานะที่เป็นหน่วยวิเคราะห์
ของการศึกษา  และศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศต่อความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระหว่างสองช่วงเวลา ได้แก่  ช่วงปี  2005 - – 
2010 และ ช่วงปี 2011 – 2015  เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประเทศพม่ามีระบบการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจและนโยบายการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐบาลพม่าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่างกัน  และความช่วยเหลือที่ถูกให้ใน
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บริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุกะเหรี่ยงทั้งสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  อาจท าหน้าที่และส่งผล
กระทบต่อการสู้รบที่ด ารงอยู่ในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแตกต่างกัน  โดยวิธีวิจัยที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยภาคสนามซึ่งประกอบด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง, การสัมภาษณ์เชิงลึก  รวมทั้งการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม   

ผลของการศึกษาพบว่า  เนื่องด้วยบริบทของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ส่งผล
กระทบต่อสภาพบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของค่ายนุโพ  กล่าวคือ  ความขัดแย้งได้ส่งผลท าให้
ผุ้อพยพจ านวนหนึ่งที่มีสถานะเป็นสมาชิกของ KNU หรือเป็นผู้ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ KNU ได้
อพยพเข้ามาพ านักอาศัยอยู่ในค่ายอพยพ  ทั้งผู้อพยพที่หนีภัยการสู้รบมาจากกองพลที่ 6 ของ KNU 
และเขตปกครองอ่ืนๆของ KNU  โดยผู้อพยพกลุ่มนี้ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองของค่าย
นุโพซึ่งมีภารกิจหลักในการกระจายความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศให้แก่ผู้อพยพ
ภายในค่าย  ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ค่ายนุโพถูกแปรสภาพให้เป็นแบบทหาร (militarization) ใน
ระดับต่ าเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายทางทหารของ KNU ในการท าสงครามต่อต้านรัฐบาลพม่าในรัฐ
กะเหรี่ยง  ดังนั้น ค่ายนุโพจึงถูกใช้เป็นแหล่งพักพิงของทหาร KNU และฐานสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากรให้กับกองพลที่ 6 ของ KNU รวมถึงค่าย IDP ในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกอง
พลที่ 6 นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจของค่ายนุโพยังมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจตลาดมืดของรัฐ
กะเหรี่ยงผ่านบทบาทของพ่อค้าที่เป็นผู้อพยพในค่ายอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ ผู้อพยพบางส่วนในค่ายนุโพ
จึงมีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  ทั้งกลุ่มผู้อพยพที่มีแรงจูงใจ
ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในการให้ความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร (ที่มีอยู่ในค่ายอพยพ) 
ให้แก่กองก าลัง KNU  ซึ่งส่งผลท าให้ผู้อพยพกลุ่มนี้กลายเป็นผู้เข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจการสู้รบของ
รัฐกะเหรี่ยง  รวมทั้งพ่อค้าที่เป็นผู้อพยพในค่ายซึ่งมีแรงจูงใจทางด้านการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจส่วนตัวจากการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจตลาดมืดของรัฐกะเหรี่ยง  ดังนั้น เมื่อองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศด าเนินการส่งมอบความช่วยเหลือผ่าน
คณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง  ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ท าหน้าที่กระจายความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพ
ในค่ายนุโพ  กระบวนการให้ความช่วยเหลือในค่ายนุโพจึงได้รับผลกระทบจากบริบทของความขัดแย้ง  
และความช่วยเหลือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยกลุ่มผู้อพยพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการให้
ความช่วยเหลือ  ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ความช่วยเหลือบางส่วนถูกน าไปใช้เป็นทรัพยากร
สนับสนุนการท าสงครามของ KNU  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาความชอบธรรมให้กับ
สถานะความเป็นผู้น าของ KNU นอกจากนี้  ความช่วยเหลือบางส่วนยังได้ถูกแปรสภาพเป็นสินค้าและ
ถูกน าไปขายในตลาดมืด ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของงานศึกษา
ของ South (2011) และ Horstman (2010)  
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ทั้งนี้ ผู้อพยพมีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ทั้ง
แรงจูงใจทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและการเมืองของ KNU  
หรือแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตัว  ทั้งเพ่ือรักษาความอยู่รอดทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว หรือเพ่ือได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจ  นอกจากนี้ เครือข่ายของตัว
แสดงที่ได้รับผลประโยชน์จากความช่วยเหลือยังขยายขอบเขตไปครอบคลุมถึงตัวแสดงนอกค่าย
อพยพ ได้แก่ พ่อค้าข้ามชายแดน, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศ
พม่า, กลุ่มติดอาวุธทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆที่ปฏิบัติการบริเวณเส้นทางล าเลียงความ
ช่วยเหลือ (และสินค้าอ่ืนๆ) จากประเทศไทย  รวมทั้งประชาชนชาวกะเหรี่ยงและพม่าที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ ทั้งความช่วยเหลือที่ถูกส่งมอบแก่ผู้พลัดถิ่นที่พ านักในค่าย IDP ในรัฐ
กะเหรี่ยง  รวมทั้งความช่วยเหลือที่ถูกแปรสภาพเป็นสินค้าและถูกส่งไปขายในตลาดมืดในรัฐกะเหรี่ยง
และเมืองอ่ืนๆของประเทศพม่า  ด้วยเหตุนี้  ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศที่ถูก
ให้ในบริบทความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจึงท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง ทั้งระบบเศรษฐกิจการสู้รบและ
ระบบเศรษฐกิจตลาดมืด  โดยตัวแสดงที่แสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือ ทั้งในค่ายอพยพ
และนอกค่ายอพยพต่างมีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง   

เนื่องจากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  ตามหลัก
ทฤษฎีแล้ว ปริมาณความช่วยเหลือที่เพ่ิมขึ้นอาจท าให้ระดับความรุนแรงในพ้ืนที่ขัดแย้งเพ่ิมขึ้นและ
ส่งผลท าให้การสู้รบในพ้ืนที่ความขัดแย้งยืดเยื้อยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศกับระดับความรุนแรงในพ้ืนที่
ความขัดแย้งของรัฐกะเหรี่ยง (จ านวนครั้งของการสู้รบและจ านวนผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ) ระหว่างช่วง
ปี 2005 – 2015 พบว่า ปริมาณของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศไม่ ได้มี
ความสัมพันธ์กับระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขัดแย้งระหว่างช่วงปี 2005 – 2015  ดังนั้น 
แม้ว่าความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศจะท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งประเภทหนึ่งที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยงก็ตาม  หากทว่าความ
ช่วยเหลือไม่ได้ส่งผลท าให้การสู้รบที่ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลดลง
หรือยืดเยื้อมากข้ึน                                                                                         

การศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และผลกระทบของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศต่อความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกรอบของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง, กระบวนการ
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ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของพ้ืนที่ความขัดแย้งซ่ึงก่อให้เกิดตัวแสดงที่มีสถานะเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามที่มีแรงจูงใจในการรักษาสถานะของความขัดแย้งให้ด ารงต่อไป 
โดยตัวแสดงเหล่านี้อาจมีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จากความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
จากต่างประเทศด้วยเช่นกัน  ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลท าให้ความช่วยเหลือท าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจสงคราม และส่งผลท าให้ความขัดแย้งด ารงต่อไปอย่าง
ยืดเยื้อยิ่งข้ึน   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบของกรณีศึกษาที่ค่ายนุโพ  ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อพิจารณาที่
อาจเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลไทยและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
ในการทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการค่ายอพยพ และการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศ กล่าวคือ ประการแรก โครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพที่ถูกผูกขาด
อ านาจโดยผู้อพยพท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับกองก าลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการใกล้กับค่ายอพยพ  โดย
ปราศจากการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการค่ายอพยพจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศและรัฐบาลของประเทศท่ีให้แหล่งพักพิง  ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท า
ให้ค่ายอพยพอาจถูกใช้เป็นแหล่งพักพิงของทหารกบฎและเป็นฐานสนับสนุนทางด้านทรัพยากรให้แก่
กองก าลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการในประเทศเพ่ือนบ้านได้  และสภาพบริบทดังกล่าวยังคงด าเนินต่อไป
แม้ว่ารัฐบาลของประเทศท่ีให้แหล่งพักพิงจะก าหนดให้ค่ายอพยพเป็นค่ายแบบปิดและมีการวางระบบ
การรักษาความปลอดภัยภายในค่ายอย่างเข้มงวดก็ตาม   และประการที่สอง  นโยบายการควบรวม
ค่ายอพยพของรัฐบาลไทยซึ่งจ ากัดไม่ให้ผู้อพยพเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างถูก
กฎหมายนอกค่ายอพยพ  นโยบายดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้อพยพกลุ่มใหญ่ที่มีฐานะยากจนขาดช่องทาง
ในการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมาย และมีความสามารถในการพ่ึงพิงตนเองต่ าลง  ด้วยเหตุนี้ ผู้อพยพ
จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในระดับสูง  หากทว่าการให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบสิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของผู้อพยพได้อย่างเพียงพอ  ด้วยเหตุนี้ ผู้อพยพจึงจ าเป็นต้องขายความช่วยเหลือให้แก่พ่อค้า
ในค่ายเพ่ือความจ าเป็นในการด ารงชีพ  ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลท าให้ ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมจากต่างประเทศในค่ายนุโพถูกแปรสภาพเป็นสินค้าผ่านระบบเศรษฐกิจในค่ายที่มีความ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจตลาดมืดในรัฐกะเหรี่ยง  โดยผู้อพยพส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนได้
กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงครามของรัฐกะเหรี่ยง  ทั้งที่ผู้อพยพกลุ่มนี้ไม่ได้มี
แรงจูงใจทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ประการใด   

ในการนี้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการจัดการค่ายอพยพและการให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม กล่าวคือ ประการแรก สถานที่ตั้งของค่ายอพยพควรจะตั้งอยู่ห่าง
กับบริเวณชายแดน ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นท่ีความขัดแย้งทีม่ีกลุ่มติดอาวุธที่มีชาติพันธุ์เดียวกันกับผู้อพยพใน
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ค่ายปฏิบัติการอยู่  ในการนี้ รัฐบาลไทยควรยกเลิกนโยบายการใช้ค่ายอพยพเป็นพ้ืนที่กันชน 
เนื่องจากนโยบายดังกล่าวส่งผลท าให้ผู้อพยพในค่ายมีความข้องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสงครามของ
รัฐกะเหรี่ยง  ประการที่สอง รัฐบาลไทยและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศควรตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการค่ายโดยองค์กรปกครองของผู้อพยพ  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้อพยพชาติพันธุ์อ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการค่าย  เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้โครงสร้างการปกครองของค่ายอพยพถูกผูกขาดอ านาจโดยกลุ่มชาติพันธุ์เดียว  โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายเดียวกับกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในประเทศเพ่ือนบ้าน  และประการที่สาม  
รัฐบาลไทยควรทบทวนข้อจ ากัดในการห้ามผู้อพยพประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกค่าย  โดย
ผู้วิจัยขอเสนอให้รัฐบาลไทยและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ
ประสานความร่วมมือกันในการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการด ารงชีพของผู้อพยพ  และเปิดโอกาสให้ผู้
อพยพสามารถเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้  และประการสุดท้าย
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศควรจะก าหนดนโยบายการให้ความ
ช่วยเหลือที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง  กระบวนการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  และตัวแสดงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเศรษฐกิจสงคราม  โดยการ
ก าหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบดังกล่าวควรจะด าเนินการก่อนที่จะส่งมอบความ
ช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพในค่าย หรือกลุ่มผู้รับอ่ืนในพ้ืนที่ความขัดแย้ง  ทั้งนี้ เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบ
ของความช่วยเหลือต่อพลวัตของความขัดแย้ง  และสามารถหลีกเลี่ยงการสร้างระบบเศรษฐกิจก่อน
สงคราม (pre – war economy) เกิดขึ้นอีกครั้ง  ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความขัดแย้งครั้ง
ใหม่    
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 ภาคผนวก ก 
บทสัมภาษณ์ผู้อพยพที่ค่ายนุโพ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 
ค าถามการสัมภาษณ์ 

1. กรุณาระบุชื่อเมืองและรัฐที่คุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศพม่า ก่อนอพยพมาประเทศไทย 
2. ในช่วงที่คุณอาศัยในประเทศพม่า คุณเคยประกอบอาชีพอะไร  
3. เพราะเหตุใดคุณจึงอพยพออกจากประเทศพม่า  
4. คุณอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่ค่ายนุโพในปีอะไร 
5. คุณได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร TBC หรือไม่  กรุณาระบุประเภทของความ

ช่วยเหลือและปริมาณความช่วยเหลือที่คุณได้รับจาก TBC ในแต่ละเดือน  
6. คุณคิดว่าปริมาณความช่วยเหลือที่คุณได้รับจาก TBC เพียงพอส าหรับคุณและ

ครอบครัวหรือไม่ 
7. นอกจากการรับความช่วยเหลือจาก TBC แล้ว  คุณได้ประกอบอาชีพอะไรหรือไม่ 
8. คุณเคยส่งมอบความช่วยเหลือที่ได้รับจาก TBC กลับไปให้ญาติฝั่งประเทศพม่าหรือไม่  
9. คุณเคยขายความช่วยเหลือจาก TBC หรือไม่  ในกรณีที่คุณเคยขายความช่วยเหลือ 

เพราะเหตุใดคุณจึงขายความช่วยเหลือและขายความช่วยเหลือให้กับใคร 
10. คุณทราบเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบระหว่างกะเหรี่ยง – พม่าบริเวณใกล้กับค่ายนุโพ

หรือไม่ 
11. คุณรู้จักกับทหาร KNU ที่อาศัยอยู่ในค่ายนุโพหรือไม่   

1.)  หากคุณรู้จักทหาร KNU ทหารเหล่านั้นยังคงเข้าร่วมการสู้รบในสงครามกะเหรี่ยง-
พม่าหรือไม่ 

2.)  คุณเคยได้ยินว่ามีทหาร KNU ที่บาดเจ็บจากการสู้รบมาเข้ารับการรักษาในค่ายนุ
โพหรือไม่ 

3.)  คุณเคยได้ยินว่า มีผู้อพยพหรือกลุ่ม / องค์กรจากในค่ายนุโพที่ออกไปส่งมอบความ
ช่วยเหลือ อาทิเช่น แพทย์ อาหาร หรือยารักษาโรคให้แก่ทหาร KNU นอกค่ายนุโพ
หรือไม่ 

12. คุณคิดว่าความขัดแย้งที่ด ารงอยู่เป็นประโยชน์หรือเป็นภัยส าหรับชีวิตของคุณ และคุณ
ต้องการให้ความขัดแย้งยุติหรือด ารงต่อไป 

13. หากความขัดแย้งยุติลง คุณวางแผนอนาคตของตนเองอย่างไร  
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สรุปการสัมภาษณ์ 
1. เพศชาย อายุ 47 ปี  
 ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่เมือง Kyainseikkyi , รัฐกะเหรี่ยง 

ประเทศพม่า  โดยประกอบอาชีพครู  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย
เนื่องจากเกรงภัยสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่  โดยอพยพเข้ามาอาศัยใน
ค่ายนุโพในปี 1997   

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 4 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ในอดีต ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว  และผู้ให้สัมภาษณ์ต้องซื้อส่วนแบ่งความช่วยเหลือจากผู้อพยพคนอ่ืนๆ  
 นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ ให้สัมภาษณ์ยังท างาน
เป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนที่ค่าย  
 ในอดีต ผู้ให้สัมภาษณ์เคยส่งความช่วยเหลือบางส่วนกลับไปให้ญาติฝั่งพม่า โดยส่งของผ่านผู้
อพยพในค่ายคนใดก็ตามที่จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ฝั่งพม่า หรือเก็บความช่วยเหลือส่วนที่เหลือไว้ 
เพ่ือมอบให้กับญาติจากพม่าท่ีมาเยี่ยมครอบครัวของตนในค่าย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เคยขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้ามุสลิมในค่าย เนื่องจากต้องการหารายได้
เพ่ิมเติม โดยพ่อค้าจะมารับซื้อความช่วยเหลือที่เป็นอาหารและน าไปขายต่อที่แม่สอด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักทหาร KNU บางคนที่อาศัยอยู่ในค่าย  โดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้เลิกเป็น
ทหารแล้ว  แต่ก็ยังมีทหาร KNU บางคนที่ยังคงท างานให้ KNU แล้วแต่ความจ าเป็นของสถานการณ์  
ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่ายังคงมีการสู้รบระหว่างทหารพม่าและทหาร KNU ใกล้กับค่ายนุโพเป็นบางครั้ง 
และหากมีทหาร KNU ได้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบก็จะมาหาผู้ให้สัมภาษณ์ในค่าย เพ่ือขอให้พา
พวกเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลในค่าย  และหากในช่วงเวลานั้น  ผู้ให้สัมภาษณ์มีความช่วยเหลือ
ส่วนที่เหลืออยู่ก็จะแบ่งปันให้แก่ทหาร KNU เหล่านี้ด้วย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างพม่าและกะเหรี่ยงที่ด าเนินอยู่เอ้ือประโยชน์ ให้ตน
สามารถท าธุรกิจได้มากขึ้นและได้รับโอกาสเพ่ิมขึ้น  ผู้ ให้สัมภาษณ์จึงไม่มีความขัดข้องหาก
สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงด าเนินต่อไปทั้งนี้ หากความขัดแย้งยุติลง ตนอยากจะอาศัยอยู่ที่อ าเภอ
แม่สอดและหางานท า โดยตนอาจจะประกอบอาชีพครูเหมือนเดิมหรือหาช่องทางประกอบธุรกิจ  
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2. เพศหญิง  อายุ 43 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่เมือง Kawkareik , รัฐกะเหรี่ยง 

ประเทศพม่า  โดยประกอบอาชีพชาวนา สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย
เนื่องจากสู้รบระหว่างสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่  โดยทหารพม่าได้เข้ามา
เผาหมู่บ้านของผู้ให้สัมภาษณ์  ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพในปี 
1997   

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนของความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 6 คน) ในอดีต ได้รับ
ข้าวสารคนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่าน
ส าหรับเป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่าน
คนละ 5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม
, น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ในอดีต ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเดินทาง
ออกจากค่ายทุกวันเพื่อท างานเป็นแรงงานรับจ้างรายวันในสวนหรือไร่  

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือกลับไปให้ญาติฝั่งพม่า  แต่เคยขายความช่วยเหลือ
ให้กับทหาร KNU ในค่ายเพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายความช่วยเหลือไปซื้ออาหารสดและของใช้อ่ืนๆ  
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ทราบแน่ชัดว่าทหาร KNUจะน าของบริจาคเหล่านี้ไปขายต่อกับใคร หรือที่ไหน  
แต่คาดว่าว่าทหารเหล่านี้อาจซื้อความช่วยเหลือไปให้กับทหาร KNU ในฝั่งพม่าทั้งนี้ ในช่วงระยะหลัง
ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก TBC ลดลง ผู้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ขายความช่วยเหลืออีก 

แม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์เคยขายความช่วยเหลือให้ทหาร KNU บางคน แต่ไม่ได้รู้จักกับทหาร
เหล่านี้เป็นการส่วนตัว  รวมทั้งไม่ทราบถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารพม่าและทหาร KNU 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่ให้ผลประโยชน์กับตน เพราะเอ้ือ
ประโยชน์ให้ญาติของตนสามารถอพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามได้ ดังนั้น ประเด็นที่ว่าความ
ขัดแย้งควรยุติลงหรือด าเนินต่อไปจึงไม่ใช่ประเด็นส าคัญส าหรับตนและตนกับครอบครัวก็ก าลัง
เดินเรื่องขออพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศท่ีสามเช่นกัน 

3. เพศชาย  อายุ 53 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่เมือง Kyainseikkyiรัฐกะเหรี่ยง 

ประเทศพม่า  โดยเป็นทหาร KNU  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย
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เนื่องจากภัยสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่  โดยอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพ
ในปี 1997   

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนของความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 8 คน) ในอดีต ได้รับ
ข้าวสารคนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่าน
ส าหรับเป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่าน
คนละ 5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร   

นอกจากการรับความช่วยเหลือจาก TBC แล้ว  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร 
เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากเพ่ือนที่เป็นทหาร KNUอย่างสม่ าเสมอ  โดยเพ่ือนกล่าวว่า เงิน
ช่วยเหลือเหล่านี้มาจากสมาชิกของ KNUที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยขายความช่วยเหลือ  แต่ทราบว่ามีเพ่ือนบางคนในค่ายที่ขายความ
ช่วยเหลือให้กับพ่อค้า  หากแต่ผู้ให้สัมภาษณ์ท าหน้าที่ซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพคนอ่ืนๆ และส่ง
ความช่วยเหลือเหล่านี้กลับไปยังฝั่งพม่า โดยเมื่อ 5 ปีก่อน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่งความช่วยเหลือผ่านเพ่ือน
ที่เป็นทหาร KNUคนหนึ่งซึ่งจะมารับความช่วยเหลือจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่ค่ายนุโพและน ากลับไป
แจกจ่ายให้กับผู้คนในหมู่บ้านของผู้ให้สัมภาษณ์  รวมทั้งแจกจ่ายให้กับทหาร KNU ในฝั่งพม่า  แต่
หลังจากนั้น  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยินมาว่าเพ่ือนคนนี้ไม่ได้น าความช่วยเหลือไปแจกจ่ายกับคนในหมู่บ้าน
หรือทหาร KNU ตามท่ีตกลงกันไว้  หากแต่เก็บความช่วยเหลือไว้ส าหรับบริโภคในครอบครัวและญาติ
ของตนเอง  ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเลิกส่งความช่วยเหลือผ่านเพ่ือนคนนี้และด าเนินการส่งความช่วยเหลือไป
ยังฝั่งพม่าด้วยตนเอง   

ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักทหาร KNU ที่อาศัยอยู่ในค่ายหลายคน  โดยบางส่วนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศท่ีสามแล้ว  ในขณะที่บางส่วนยังคงเป็นทหาร KNU อยู่ และจะกลับไปยังฝั่งพม่าหากมีการ
สู้รบระหว่างทหารพม่าและทหาร KNU  ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบดีว่า บางครั้งเกิดการปะทะกันระหว่าง
ทหารพม่าและทหาร KNUใกล้กับค่ายนุโพ  และทหาร KNU บางคนได้เข้ามาหาตนในค่ายหรือส่ง
ข้อความมาถึงตน เพ่ือขอยารักษาโรค ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้ร่วมจัดตั้งองค์กรในค่ายที่ท าหน้าที่น า
อาหาร ของใช้และยารักษาโรคไปให้ทหารเหล่านี้  

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ต้องการให้ความขัดแย้งระหว่างพม่าและกะเหรี่ยงยุติลง  เพราะ
ความขัดแย้งด าเนินมาอย่างยาวนาน  โดยที่ฝ่าย KNU ไม่มีท่าทีว่าจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ และ
สูญเสียชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  นอกจากนี้ ตนยังปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านเกิด
ตามเดิม หากความขัดแย้งยุติลง  อย่างไรก็ตาม เพ่ือนทหาร KNU บางคนยังคงต้องการสู้รบกับทหาร
พม่าตอ่ไปจนกว่า KNU จะได้รับชัยชนะและบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐอิสระ  
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4. เพศหญิง  อายุ 41 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่ เมือง Hppam รัฐกะเหรี่ยง 

ประเทศพม่า  โดยประกอบอาชีพพยาบาล  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศ
ไทยเนื่องจากสู้รบระหว่างสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่  โดยผู้ให้สัมภาษณ์
และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพในปี 1997   

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนของความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 8 คน) ในอดีต ได้รับ
ข้าวสารคนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่าน
ส าหรับเป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่าน
คนละ 5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม
, น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  ในอดีต ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังท างาน
เป็นพยาบาลที่องค์กร PU-AMI(PrimièreUrgence – Aide MédicaleInternationale) ซึ่งเป็น
องค์กรให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขในค่าย  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือกลับไป
ให้ญาติฝั่งพม่าและไม่เคยขายความช่วยเหลือ  แต่ซื้อความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผู้อพยพคนอ่ืนๆเพ่ือ
น าความช่วยเหลือมาใช้บริโภคในครัวเรือน  

สามีของผู้ให้สัมภาษณ์ท างานในองค์กรชุมชนในค่ายและรู้จักทหาร KNU ในค่ายหลายคน  
โดยพวกเขาเลิกเป็นทหารแล้ว แต่ยังคงท างานอ่ืนๆให้ KNU  โดยหากเกิดการสู้รบระหว่างทหารพม่า
และทหาร KNU  ทหาร KNU หลายคนจะมารักษาตัวในค่าย ซึ่งในฐานะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นพยาบาล
ที่องค์กร PU-AMI ก็จะท าหน้าที่รักษาทหารเหล่านี้   และส่งยารักษาโรคขององค์กรผ่านสามี เพ่ือส่ง
ต่อให้กับทหาร KNU 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ตนได้รับผลประโยชน์จากความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่ เนื่องจากท าให้ตนได้
โอกาสในการท างานที่องค์กร PU-AMIและได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากการท างานที่นี่  
นอกจากนี้ สามีของตนยังมีแผนจะซื้อบ้านและรถเพ่ืออาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถาวร  หากสงคราม
ยุติลง ตนและครอบครัวก็จะไม่กลับไปอาศัยอยู่ที่พม่าแล้ว  
 

5. เพศหญิง  อายุ 41 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่เมือง Kyait don รัฐกะเหรี่ยง 

ประเทศพม่า  โดยประกอบอาชีพชาวนา  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย
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เนื่องจากทหารพม่าได้เข้ามาเผาท าลายหมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยใน
ค่ายนุโพในปี 1998   

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 5 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, น้ ามัน
ครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ในอดีต  ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับครอบครัว    

นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเดินทาง
ออกจากค่ายทุกวันเพื่อท างานเป็นแรงงานรับจ้างรายวัน  

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือกลับไปให้ญาติฝั่งพม่า  แต่มีเพ่ือนบางคนที่กระท า
เช่นนั้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์เคยขายความช่วยเหลือให้กับผู้อพยพที่เดินทางไปท างานในอ าเภออุ้มผาง  
เนื่องจากต้องการหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือออมเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น  แต่ปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ขาย
ความช่วยเหลือแล้ว  เนื่องจากปริมาณของความช่วยเหลือที่ได้รับลดลง และไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในครอบครัว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รู้จักกับทหาร KNU ในค่ายและไม่ทราบถึงการสู้รบระหว่างทหารพม่าและ
ทหาร KNU 
 ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ตนได้รับผลประโยชน์ แต่ก็เป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากความ
ขัดแย้งระหว่างกะเหรี่ยง – พม่าที่ด าเนินอยู่  กล่าวคือ  ความขัดแย้งท าให้ตนสูญเสียบ้านและที่ดินที่
พม่า รวมถึงญาติ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความขัดแย้งที่ท าให้ครอบครัวอพยพมาอยู่ที่ค่ายนุโพและมี
ช่องทางประกอบอาชีพมากขึ้น  ทั้งนี้  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความเห็นว่าความขัดแย้งควรจะยุติลงหรือ
ด าเนินต่อไป นอกจากนี้ยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของตนหากความขัดแย้ง 
ยุติลง  
 

6. เพศชาย อายุ 50 ปี  
 ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและอาศัยในเมือง 
Mawlamyaing รัฐมอญ โดยประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านค้า  เนื่องจากสู้รบระหว่างสงคราม
ระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ และความหวาดกลัวว่าจะถูกทหารพม่าบังคับให้เป็น
แรงงานผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพในปี 2002   
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ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนของความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 4 คน) ในอดีต ได้รับ
ข้าวสารคนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่าน
ส าหรับเป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่าน
คนละ 5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร   
 นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังประกอบ
อาชีพเปิดร้านขายของในค่าย (ผักผลไม้และขนมขบเค้ียว) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่ามีทหาร KNU อาศัยอยู่ในค่าย  แต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับทหาร
เหล่านี้ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เคยส่งความช่วยเหลือกลับไปให้ญาติฝั่งพม่า  โดยส่งความช่วยเหลือผ่านพ่อ
ของตนที่เดินทางมาเยี่ยมในค่าย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เคยขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้ามุสลิมในค่าย  เพ่ือน าเงินที่ได้จากการขาย
มาเก็บออมไว้ส าหรับใช้จ่ายยามจ าเป็นอ่ืนๆโดยพ่อค้าในค่ายจะน าความช่วยเหลือไปขายต่อให้พ่อค้า
คนอ่ืนที่แม่สอดอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตนไม่ขายความช่วยเหลือแล้ว เนื่องจากปริมาณสัดส่วนความ
ช่วยเหลือที่ได้รับลดลง  ตนจึงซื้อความช่วยเหลือเพ่ิมจากผู้อพยพคนอื่นๆเพ่ือเอามาใช้ในครัวเรือนของ
ตน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่เป็นภัยต่อชีวิตของตนและชาวกะเหรี่ยงคน
อ่ืนๆ เพราะความขัดแย้ง ตนจึงสูญเสียทุกสิ่ง  ผู้ให้สัมภาษณ์จึงต้องการให้ความขัดแย้งยุติลง  โดย
หากความขัดแย้งยุติลง และสถานการณ์ที่พม่าปลอดภัยดีแล้ว ตนก็อยากจะกลับไปอาศัยอยู่กับญาติที่
ประเทศพม่า 

7. เพศชาย อายุ 57 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นทหาร  KNU ที่อาศัยอยู่ที่เมือง

Kyainseikkyi รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย
เนื่องจากการสู้รบระหว่างกะเหรี่ยง – พม่า ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่าย 
นุโพในปี 1997  

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 7 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
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น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  ในอดีต ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังท าหน้าที่
เป็น Section Leader ในค่าย 

 ผู้ให้สัมภาษณ์เคยส่งความช่วยเหลือกลับไปให้ญาติฝั่งพม่าด้วยตนเอง   
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยขายความช่วยเหลือแต่มีเพ่ือนบางคนน าความช่วยเหลือไปขายในตลาดที่

อ าเภออุ้มผาง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักกับทหารในค่ายหลายคน  โดยเพื่อนบางคนยังเป็นทหาร KNU และกลับไป
ยังฝั่งพม่าเพ่ือสู้รบ หากมีการสู้รบระหว่างทหาร KNU และทหารพม่า  โดยเพ่ือนทหาร KNU บางคน
ได้ซื้ออาหารและยารักษาโรคจากในค่ายและน าไปส่งที่บริเวณชายแดนรัฐกะเหรี่ยง 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่เป็นประโยชน์ต่อตน เพราะตนมีความสุขกับ
การใช้ชีวิตที่ค่ายมากกว่าชีวิตในพม่า หากกลับไปอาศัยอยู่ในพม่าตนคงจะถูกทหารพม่ากดขี่ไม่ได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  แตภ่รรยาของตนกลับไม่ชอบชีวิตในค่ายและอยากกลับไปพม่า   อย่างไรก็
ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ก็อยากให้ความขัดแย้งยุติลง ซึ่งจะเป็นการดีต่อชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด ส าหรับ
แผนการในอนาคตของตน หากความขัดแย้งยุติลง หากภรรยาต้องการจะกลับไปพม่า ตนก็จะกลับ
พม่าไปพร้อมกับภรรยา                

 
 
 

8. เพศชาย อายุ 44 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่เมืองHppan รัฐกะเหรี่ยง ประเทศ

พม่า  โดยประกอบอาชีพชาวนา  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทยเนื่องจาก
ทหารพม่าได้เข้ามาเผาท าลายหมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพ
ในปี 2000 

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 3 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  ในอดีต ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
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ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

นอกจากจะความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังท างาน ใน
องค์กรARC (American Committee)ในค่าย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือกลับไปให้ญาติฝั่งพม่าแต่มีเพ่ือนบางคนกระท าเช่นนั้น  
โดยผู้ให้สัมภาษณ์เคยเห็นญาติของเพ่ือนเดินทางมาจากพม่าเพ่ือมารับความช่วยเหลือจากเพ่ือนใน
ค่าย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยขายความช่วยเหลือ  แต่พ่ีชายของตนขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้า
มุสลิมในค่าย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รู้จักกับทหาร KNU ในค่ายและไม่ทราบถึงการสู้รบระหว่างทหารพม่าและ 
ทหาร KNU 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่เป็นภัยต่อชีวิตของตน ท าให้ตนสูญเสียทุกสิ่ง  
ผู้ให้สัมภาษณ์จึงต้องการให้ความขัดแย้งยุติลง หากความขัดแย้งยุติลง ตนอาจจะหางานท าที่ประเทศ
ไทยไม่กลับไปพม่าอีก เพราะบ้านที่พม่าถูกทหารท าพม่าท าลายไปแล้ว และญาติสนิทที่พม่าก็แทบไม่มี
แล้ว เพราะส่วนใหญ่ก็อพยพมาอาศัยอยู่ที่ค่ายนุโพเช่นกัน 
 

9. เพศหญิง อายุ 29 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นนักเรียนที่อาศัยในเมือง Taungoo Pago 

รัฐกะเหรี่ยง  เนื่องจากสู้รบระหว่างสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ ผู้ให้
สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพในปี2007 

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 3 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร 

 นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังท างาน
เป็นล่ามในองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในค่าย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือกลับไปให้ญาติฝั่งพม่าแต่มีเพ่ือนบางคนกระท าเช่นนั้น   
หากมีความช่วยเหลือส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  พ่ีสาวของผู้ให้สัมภาษณ์ขาย

ความช่วยเหลือเหล่านั้นให้พ่อค้าในค่ายเพ่ือน าเงินที่ได้ไปซื้อของใช้อ่ืนๆ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักกับทหารในค่ายหลายคน  โดยบางคนเลิกเป็นทหาร KNU แล้ว ในขณะที่
บางคนยังเป็นทหาร KNU และกลับไปยังฝั่งพม่าเพ่ือสู้รบผู้ให้สัมภาษณ์พอจะทราบถึงสถานการณ์การ
สู้รบระหว่างทหารพม่าและทหาร KNU บ้าง   

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่เป็นภัยต่อชีวิตของตนและชาวกะเหรี่ยงคน
อ่ืนๆ เพราะความขัดแย้ง ผู้ให้สัมภาษณ์จึงต้องการให้ความขัดแย้งยุติลง นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์
ก าลังอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขออพยพไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศที่สาม ซึ่งสามีของผู้ให้สัมภาษณ์ได้อพยพ
ไปเป็นพลเมืองของประเทศนั้นแล้วและก าลังด าเนินเรื่องให้ตนตามไปอาศัยอยู่ด้วยกัน 

 
10. เพศชาย  อายุ 60 ปี  

ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นทหาร KNU ที่อาศัยในเมือง Taungoo 
รัฐกะเหรี่ยง  เนื่องจากการสู้รบระหว่างสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่และ
ทหารพม่าได้เข้ามาโจมตีผู้คนในหมูบ้าน  ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยใน 
ค่ายนุโพในปี 1997 

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 3 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้ าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  ในอดีต  ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

ปัจจุบันผู้ให้สัมภาษณ์มีต าแหน่งเป็นนายพล KNU ทั้งนี้ ในช่วงที่อาศัยอยู่ในพม่า ผู้ให้
สัมภาษณ์มีต าแหน่งเป็นเพียงทหารธรรมดาเท่านั้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยขายความช่วยเหลือ  แต่มักจะรวบรวมความช่วยเหลือส่วนที่เหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนและขอรับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพคนอ่ืนๆในค่าย  เพ่ือส่งความ
ช่วยเหลือที่เป็นอาหาร ได้แก่ ข้าว, น้ ามัน, ปลาร้า รวมทั้งยารักษาโรคไปให้กับทหาร KNU ในฝั่งพม่า  
โดยส่งมอบความช่วยเหลือผ่านลูกน้องให้น าความช่วยเหลือไปส่งบริเวณชายแดน  และทหารของตนก็
จะมารับความช่วยเหลือไปส่งมอบต่อให้ทหารคนอื่นๆ 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า  ครอบครัวของตนได้ รับผลประโยชน์จากความขัดแย้ง  
เนื่องจากความขัดแย้งส่งผลให้ตนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายพล  รวมถึงได้รับโอกาสอ่ืนๆมากขึ้นจาก
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การด ารงต าแหน่งนี้  นอกจากนี้ ตนยังมีความเห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่สามารถยุติลง
ในช่วงเร็วๆนี้แน่นอน  ดังนั้น ตนจึงยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับแผนการในอนาคต  
 

11. เพศชาย  อายุ 43 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ที่เมืองKawkareik รัฐกะเหรี่ยง 

ประเทศพม่า  โดยประกอบอาชีพชาวนา  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย
เนื่องจากการสู้รบระหว่างสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่  ผู้ให้สัมภาษณ์และ
ครอบครัวจึงอพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพในปี 1997 

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 6 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้า วสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  ในอดีต ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์หนีภัยสงครามจากพม่า ตั้งแต่ปี 1990 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เข้าร่วมเป็นทหาร 
KNU และปัจจุบันก็ยังคงเป็นทหาร KNU 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือไปให้ญาติฝั่งพม่า  แต่ขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้า
ในค่ายทุกเดือน เพ่ือน าเงินที่ได้ส่งกลับไปให้ญาติฝั่งพม่า  โดยส่งเงินผ่านนายพลของตนเพ่ือส่งต่อให้
ญาติ  ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือไปให้ทหาร KNU ฝั่งพม่า เพราะตนเป็นเพียงทหาร
ธรรมดาเท่านั้น ไม่มีหน้าที่กระท าการดังกล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่ให้ผลประโยชน์กับตนเล็กน้อย  แต่เป็นภัย
อันตรายต่อชีวิตของตนอย่างมาก  เพราะความขัดแย้งท าให้ตนสูญเสียทุกอย่างทั้งพ่อแม่, ญาติ รวมถึง
บ้านและที่ดินที่ฝั่งพม่าที่อาจถูกทหารพม่ายึดครองไปแล้ว  ดังนั้น ตนจึงอยากให้ความขัดแย้งยุติทั้งนี้ 
หากความขัดแย้งยุติลง ตนอยากจะอาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย - พม่า เพ่ือให้ลูกๆเรียนหนังสือที่
ไทย ส่วนตนและภรรยาก็หางานท าบริเวณชายแดนฝั่งไทย  โดยที่สามารถกลับไปเยี่ยมญาติที่ยังอาศัย
อยู่ที่ฝั่งพม่าได้ 
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12. เพศชาย  อายุ 56 ปี  
ก่อนที่จะอพยพมาประเทศไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ที่เมืองKyaInSeiKKyi, 

รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า  สาเหตุที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตัดสินใจอพยพมาประเทศไทยเนื่องจากการสู้
รบระหว่างสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงในพ้ืนที่  ผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวจึง
อพยพเข้ามาอาศัยในค่ายนุโพในปี 1998 

ขณะที่อาศัยอยู่ในค่าย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่จากองค์กร TBC โดย
สัดส่วนความช่วยเหลือที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนนั้น (สมาชิกครอบครัว 4 คน) ในอดีต ได้รับข้าวสาร
คนละ 16 กิโลลิตร  น้ ามันคนละ 1 ลิตร น้ าปลา 1 ขวด  ปลาร้า 5 กรัม ถั่วเหลือง  และถ่านส าหรับ
เป็นเชื้อเพลิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับถ่าน 20 กิโลกรัม และสมาชิกครอบครัวที่เหลือได้รับถ่านคนละ 
5 กิโลกรัม  ปัจจุบัน ได้รับสัดส่วนของความช่วยเหลือลดลง อาทิเช่น ข้าวสารคนละ 8 กิโลกรัม, 
น้ ามันครึ่งลิตร  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  ในอดีต  ปริมาณความช่วยเหลือที่ได้รับเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของครอบครัว  แต่ปัจจุบันปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว   

นอกจากจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังท างาน
เป็นคนขับรถให้ทหาร KNU หลายคน   

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยส่งความช่วยเหลือไปให้ญาติฝั่งพม่า  แต่ตนท าหน้าที่ส่งมอบความ
ช่วยเหลือจากนายพล KNU ที่พ านักในค่ายนุโพ ส่งไปให้ทหาร KNU ในฝั่งพม่า  ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อ
กังวลเรื่องความปลอดภัยจึงไม่ต้องการเข้าไปส่งมอบความช่วยเหลือในพม่า  ผู้ให้สัมภาษณ์จึงจอดรถ
ที่บริเวณชายแดนฝั่งไทยและรอให้ทหาร KNU จากฝั่งพม่ามารับความช่วยเหลือไป  โดยผู้ให้สัมภาษณ์
มีความเห็นว่า ความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อคนกะเหรี่ยงและทหาร KNU เป็นอย่างมาก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยขายความช่วยเหลือให้กับพ่อค้าในค่ายอพยพ 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า หากตนกล่าวว่า ความขัดแย้งให้ผลประโยชน์กับตน ตนคงจะกลายเป็น

คนเห็นแก่ตัวมาก  เพราะความขัดแย้งท าลายชีวิตคนกะเหรี่ยง ท าให้ผู้คนสูญเสียทุกอย่าง  อย่างไรก็
ตาม เมื่อตนเข้ามาเป็นผู้อพยพในค่ายนุโพก็ได้รับโอกาสในการท างานและสามารถหารายได้เลี้ยง
ครอบครัวได้  ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงมีความเห็นว่า ความขัดแย้งไม่ได้เป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้เป็น
ภัยต่อชีวิตตน  อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ก็ปรารถนาจะให้ความขัดแย้งยุติลง  เพ่ือที่ตนและ
ครอบครัวจะได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในพม่าได้ 
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ค าถามสัมภาษณ์กลุ่มผู้อพยพที่เป็นพ่อค้า 
1. ในช่วงที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า คุณประกอบอาชีพอะไร 
2. เมื่อคุณอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่ค่ายนุโพ และรับซื้อความช่วยเหลือต่อจากผู้อพยพคน

อ่ืนๆ คุณรับซื้อความช่วยเหลือเหล่านั้นด้วยจ านวนเงินเท่าไหร่     
3. คุณขายความช่วยเหลือที่รับซื้อมาจากผู้อพยพให้กับใคร (โปรดระบุเชื้อชาติ และเมือง

ของผู้ที่มารับซื้อความช่วยเหลือต่อจากคุณ)และผู้ที่มาซื้อความช่วยเหลือต่อจากคุณนั้น
รับซื้อความช่วยเหลือด้วยจ านวนเงินเท่าไหร่ 

4. คุณคิดว่าความขัดแย้งที่ด ารงอยู่เป็นประโยชน์หรือเป็นภัยส าหรับชีวิตของคุณ  คุณ
ต้องการให้ความขัดแย้งยุติหรือด ารงต่อไป 

5. หากความขัดแย้งยุติลง คุณวางแผนอนาคตของตนเองอย่างไร  
 
สรุปการสัมภาษณ์ 
1. เพศชาย  อายุ 34ปี 
     ในอดีตที่ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในพม่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพรับจ้างเฝ้าร้านค้า 

และท าความสะอาดร้านให้กับนักธุรกิจชาวพม่า 
     ผู้ให้สัมภาษณ์รับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพทุกเชื้อชาติในค่าย ไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยง

,พม่า,อารกัน, ฉินและไทใหญ่ โดยรับซื้อความช่วยเหลือในราคาต่อไปนี้ 

- ข้าว 16 กิโลลิตร =   150 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 35 บาท 

- ถ่าน   20 กิโลกรัม =  70 บาท 

- ถั่วเหลือง 2 กิโลกรัม 15 บาท 
ทั้งนี้ พ่อค้าจะไม่ซื้อกะปิไปขาย เพราะไม่เป็นที่นิยม 
ผู้ให้สัมภาษณ์น าความช่วยเหลือที่รับซื้อจากผู้อพยพไปขายต่อให้กับพ่อค้าที่ตลาดในอ าเภอ

แม่สอด  โดยกลุ่มพ่อค้าที่มารับซื้อประกอบด้วย พ่อค้าชาวพม่าที่เดินทางมาจากเมืองMyawady
ประเทศพม่า  และพ่อค้าชาวไทยที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด   โดยพ่อค้าเหล่านี้รับซื้อความช่วยเหลือ
จากตนในราคาต่อไปนี้ 

- ข้าว 16 กิโลลิตร =   250 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 45 บาท 

- ถ่าน   20 กิโลกรัม =  85 บาท 
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ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่ให้ผลประโยชน์กับตน เพราะเอ้ือให้ตนสามารถ
ท าธุรกิจได้เป็นอย่างดี  และหากความขัดแย้งยุติลง  ผู้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่อยากกลับไปพม่าแล้ว  โดย
วางแผนจะท างานและใช้ชีวิตในอ าเภอแม่สอดอย่างถาวร  

 
2. เพศชาย อายุ 36 ปี 
     ในอดีตที่ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในพม่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพเก็บขยะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์รับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพในราคาต่อไปนี้ 

- ข้าว 16 กิโลลิตร =   150 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 35 บาท 

- ถ่าน   20 กิโลกรัม =  70 บาท 

- ถั่วเหลือง 2 กิโลกรัม 15 บาท 
      ผู้ให้สัมภาษณ์น าความช่วยเหลือที่รับซื้อจากผู้อพยพไปขายต่อให้กับพ่อค้าที่ตลาดใน

อ าเภอแม่สอด  โดยกลุ่มผู้ที่มารับซื้อสินค้าได้แก่ พ่อค้าชาวพม่าทีม่าจากเมืองMyawadyประเทศพม่า, 
พ่อค้าชาวไทย และทหาร KNU ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สอด  โดยพ่อค้าชาวพม่าและชาวไทยรับซื้อ
ความช่วยเหลือจากตนในราคาต่อไปนี้  โดยผู้รับซื้อแต่ละฝ่ายรับซื้อความช่วยเหลือด้วยราคาที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ  
  พ่อค้าชาวพม่าและชาวไทย: 

- ข้าว 16 กิโลลิตร =   250 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 45 บาท 

- ถ่าน   20 กิโลกรัม =  85 บาท 
ทหาร KNU : 

- ข้าว16 กิโลลิตร =   300 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 50 บาท 

- ถ่าน 20กิโลกรัม = 90 บาท 
- ถั่วเหลือง 2 กิโลกรัม = 40 บาท  

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งอาจเป็นภัยต่อชีวิตตน เนื่องจากท าให้ตนสูญเสียพ่อ แต่
หากมองอีกแง่มุมหนึ่ง ความขัดแย้งก็ให้ผลประโยชน์ต่อชีวิตของตนเช่นเดียวกัน เพราะท าให้ตน
สามารถประกอบธุรกิจค้าขายและสามารถเก็บสะสมเงินได้มาก  อย่างไรก็ตาม  ตนต้องการให้ความ
ขัดแย้งยุติลง เพราะไม่ต้องการให้มีผู้คนล้มตายเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ หากความขัดแย้งยุติลง ตนอยากจะ
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อาศัยอยู่ที่อ าเภอแม่สอดหรือบริเวณชายแดนไทย – พม่า  เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจของตนมากกว่ากลับไปอาศัยอยู่ที่ประเทศพม่า 

 
3. เพศชาย อายุ 39 ปี (ชาวมุสลิม) 
   ในอดีตที่ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในพม่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพเปิดร้านขายผลไม้ 

เล็กๆ เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในค่ายนุโพได้รับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพคนอ่ืนๆ  โดยผู้ให้
สัมภาษณ์ได้จ่ายค่าสินค้าให้กับผู้อพยพล่วงหน้า  และจะมารับความช่วยเหลือจากผู้อพยพในช่วงสิ้น
เดือน  โดยรับซื้อความช่วยเหลือด้วยราคาต่อไปนี้ 

-  ข้าว 16 กิโลลิตร =   100 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 25 บาท 

- ถ่าน 20กิโลกรัม = 50 บาท 
ผู้ให้สัมภาษณ์น าความช่วยเหลือที่รับซื้อจากผู้อพยพไปขายต่อให้กับพ่อค้าชาวไทยเชื้อสาย 

กะเหรี่ยงและทหาร KNU ทีอ่าศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า   โดยแต่ละฝ่ายรับซื้อความ
ช่วยเหลือโดยให้ราคาแตกต่างกัน กล่าวคือ 

พ่อค้าชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง: 

- ข้าว 16 กิโลลิตร =   170 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 45 บาท(ไม่รับซื้อปลาร้า) 
ทหาร KNU : 

- ข้าว- 16 กิโลลิตร =   150 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 40 บาท 

- ปลาร้า = 70 บาท 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งท าให้ตนสูญเสียบ้านและร้านค้าที่ประเทศพม่า   หากทว่า

ในขณะเดียวกันตนก็ยังโชคดีที่สามารถประกอบธุรกิจในระหว่างที่อาศัยอยู่ในค่ายได้  ซึ่งธุรกิจ
ดังกล่าวสร้างรายได้ให้กับตนมากกว่าธุรกิจเดิมที่พม่า  ดังนั้น หากความขัดแย้งยุติลง  ตนจึงวางแผนที่
จะอาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า  โดยไม่กลับไปใช้ชีวิตที่พม่าอีก 
 

4.เพศชาย อายุ 51 ปี(ชาวมุสลิม) 
   ในอดีตที่ผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในพม่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพขายไอศกรีม 

เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในค่ายนุโพก็ได้รับซื้อความช่วยเหลือจากคนรู้จักที่ท างานในองค์กร TBC 
ในค่าย  รวมทั้งซื้อสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือแบบปันส่วนของเพ่ือนที่อาศัยอยู่นอกค่ายและไม่มี
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ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ความช่วยเหลือเหล่านี้อีกแล้ว  โดยตนจ่ายเงินให้เพ่ือนเป็นจ านวน 1,000 
บาทต่อปี 

   ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ขายความช่วยเหลือต่อให้กับพ่อค้าชาวมุสลิมจากแม่สอดที่มารับซื้อสินค้า
จากในค่าย  โดยพ่อค้ามุสลิมรับซื้อด้วยราคา ดังต่อไปนี้ 

- ข้าว16 กิโลลิตร =   170 บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร = 60 บาท 
   ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งก็ให้ผลประโยชน์ต่อชีวิตของตน เพราะท าให้ตนสามารถ 

ประกอบธุรกิจได้  แต่ถ้าพิจารณาถึงผลอนาคตของลูกๆ ความขัดแย้งเป็นภัยอันตรายด้วยเช่นกัน  ตน
จึงอยากให้ความขัดแย้งยุติลง โดยหากความขัดแย้งยุติลงตนก็จะกลับไปใช้ชีวิตในพม่าและหางานท า
ใหม่ 

 
5.เพศชาย อายุ 40 ปี 
  ในอดีตท่ีผู้ให้สัมภาษณ์อาศัยอยู่ในพม่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบอาชีพต ารวจ 

ผู้ให้สัมภาษณร์ับซื้อความช่วยเหลือจากผู้อพยพในราคาต่อไปนี้ 

- ข้าว16 กิโลลิตร =  150  บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร  = 35  บาท 

- ปลาร้า  =  55 บาท 
ผู้ให้สัมภาษณ์น าความช่วยเหลือที่รับซื้อจากผู้อพยพไปขายในตลาดมุสลิมในค่าย รวมทั้ง

ทหาร KNU และพ่อค้าชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาจากแม่สอด โดยพ่อค้าเหล่านี้รับซื้อความช่วยเหลือ
ในราคาต่อไปนี้ 
  ราคาขายในตลาดมุสลิมในค่ายอพยพ: 

- ข้าว16 กิโลลิตร=   150  บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร =  45 บาท 

- ปลาร้า  =   60 บาท 
ทหาร KNU: 

- ข้าว16 กิโลลิตร =   160  บาท 

- น้ ามัน 1 ลิตร =  50  บาท 

- ปลาร้า  =   70  บาท 
พ่อค้าชาวไทยมุสลิมจากแม่สอด: 

- ข้าว16 กิโลลิตร = 180  บาท 
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- น้ ามัน 1 ลิตร =   60 บาท 

- ปลาร้า  =   75  บาท 
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่ให้ผลประโยชน์ต่อชีวิตของตน เพราะท าให้ตน

สามารถประกอบธุรกิจได้  แต่ถ้าความขัดแย้งยุติลง  ตนวางแผนที่จะอาศัยอยู่ที่แม่สอดและท างานใน
โรงงาน 
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    ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ นางสาว สกุลกร ยาไทย 

วันเดือนปีเกิด 13 ธันวาคม  2529 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2552 :  เจ้าหน้าที่บริหารงานการศึกษา โครงการ 

BMIR (The Combined Bachelor and Master 
ofPolitical Science Program in Politics and  
International Relations) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พศ. 2553 – 2555 : ผู้ช่วยผูป้ระสานงานโครงการวิจัย 
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ความชาติ  ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
พศ.2556 - 2557  : เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนจาก
ต่างประเทศ ส านักงานอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
พศ. 2557 – 2558 : เจ้าหน้าที่จัดการประชุมวิชาการ 
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย  
 

 




