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Gods Army hospital in Ratchaburi open mind behind the siege. 
รัฐบาลพม่าได้เปิดฉากโจมตีชนกลุ่มน้อยกะเหร่ียงอย่างหนักหน่วงและสามารถยึด ฐานท่ีมั่นใหญ่
ท่ีสุดของกะเหรี่ยงท่ี ค่าย มาเนอร์ปลอ ริมฝ่ังแม่น้้าเมย ตรงข้าม อ้าเภอ สบเมย จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน เมื่อ วันท่ี 27 มกราคม 2538 เวลาเดียวกันทหารพม่าได้รุกเข้าตีกองก้าลังกะเหรี่ยงใน
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พื้นท่ีของกองพลน้อยท่ี 4 ท่ี บ้าน ก้ามะฮ่อ ตรงข้ามบ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี มี
ชาวบ้านกะเหรี่ยงกว่า 200 คน อพยพหนีเข้ามาในเขตไทยเป็นชุดแรก 
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทหารพม่าสามารถยึดฐานท่ีมั่นใหญ่ค่ายแม่สะมิ้งกองพลน้อยท่ี 4 ของ
กะเหรี่ยงอิสระได้ ประชาชนชาวกะเหรี่ยงอพยพหนีภัยเข้ามายังบ้านพุน้้าร้อน อ้าเภอเมือง 
กาญจนบุรี และถูกขนย้ายมายังบ้านพุม่วง อ้าเภอ ด่านมะขามเตี้ย ผู้ชายกะเหรี่ยงถูกน้าไปปล่อย
ใน พื้นท่ีสู้รบท่ีบ้านท่ามะพริ้วเขตพม่า ตรงข้าม ต.สวนผึ้ง ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงจากบ้านพุม่วงและ
ผู้อพยพท่ีเข้ามาในเขตสวนผึ้งถูกน้ามาอยู่รวมที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้้าหิน กว่า 8,200 คน ท่ี 
สวนผ้ึง ในเวลาต่อมา  

การเข้าโจมตีของทหารพม่าต่อชนกลุ่มน้อยกะเหร่ียงเพื่อหวัง”จัดระเบียบชายแดน” ประสบ
ผลส้าเร็จสาเหตุหนึ่งมาจากการท่ีทหารพม่าสามารถรุกเข้าพื้นท่ีกะเหรี่ยงได้อย่างรวดเร็ว รู้เส้นทาง
เข้าตีทุกจุด ใช้เส้นทางท่ีบริษัทสัมทานป่าไม้ของไทยได้ตัดเส้นทางไปตามผืนป่าเพื่อชักลากไม้ 
ทหารพม่ามีอาวุธท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใช้ปืนใหญ่โจมตีน้าร่องเพื่อเปิด 
แนวรบผู้น้ากะเหรี่ยงในพื้นท่ีไม่ได้ออกค้าสั่งท่ีชัดเจนให้ทหารกะเหร่ียงตอบโต้อย่างรุนส่ังท่ีชัดเจน
ให้ทหารกะเหร่ียงตอบโต้อย่างรุนแรงไม่ยอมส่งกระสุนปืน ให้แก่ทหารกะเหรี่ยง ท่ีคอยดักซุ่มทหาร
พม่าในจุดสกัดที่ได้วางไว้ มั่นใจว่าทหารพม่าไม่สามารถยึดฐานท่ีมั่นของตนได้ เนื่องจากในอดีต
ทหารพม่าไม่เคยเปิดยุทธการทางทหารท่ีสามารถเข้า ถึงฐานท่ีมั่นส้าคัญของกะเหรี่ยงในพื้นท่ี
มะริด-ทวาย ในขณะที่มีข่าวลือออกมาว่าผู้น้าทหารกะเหรี่ยงได้รับเงินจ้านวน 50 ล้านบาทจาก
โครงการดังกล่าว ผู้หลบหนีการสู้รบส่วนมากเข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพท่ีบ้านถ้้าหิน แต่ยังมี
ประชาชนกะเหร่ียงท่ียังหลบภัยอยู่ในป่าตามแนวชายแดนไทย-พม่าคนเหล่านี้เป็นมวลชนเกาะติด
หน่วยรบของทหารกะเหรี่ยงอิสระ(K.N.U)  
. กองก้าลังกันชนท่ีชายแดนสวนผ้ึง 
การสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกะเหร่ียงกับทหารรัฐบาลพม่าตามแนวชายแดนไทย-พม่า มีอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน พื้นท่ีชายแดนจึงเป็นพื้นท่ีสู้รบ เป็นช่องทางหลบหลีก และเส้นทางขนส่ง
เสบียงและยุทธปัจจัย  

“ คนไทยบริเวณชายแดนส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะกะเหรี่ยง ด้าน 
อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี มีญาติพี่น้องเป็นทหารของชนกลุ่มน้อย สู้รบในพม่าด้วย ดังนั้นเมื่อ
เกิดการสู้รบชนกลุ่มน้อยถูกทหารพม่ารุกไล่จนต้องถอยร่นแล้ว มักจะหลบหนีเข้ามาอยู่ในเขตไทย
พักฟื้นบ้าง หาเสบียงอาหารบ้าง พอเหตุการณ์สงบก็จะออกไปต่อสู้ใหม่จนรัฐบาลพม่าไม่ไว้วางใจ



ประเทศไทย หาว่าไทยให้การสนับสนุนชนกลุ่มน้อย ซึ่งความเป็นจริงเป็นเรื่องของเครือญาติ
ช่วยเหลือกันตามแนวชายแดนรัฐบาลไทยไม่มีส่วนรู้เห็น”• 
“ การท่ีกองก้าลังชนกลุ่มน้อย ในพม่าจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลพม่านั้น นับว่าเป็นส่วนดีส้าหรับ
ประเทศไทย ท่ีลดการปะทะทางการทหารกับพม่าโดยตรง ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นชนกลุ่มน้อยเหลานี้ถือ
เป็นรัฐกันชนระหว่างไทยกับพม่านั่นเอง ฝ่ายไทยในระยะแรกๆดูเหมือนจะเอาใจพวกขนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ด้วยซ้้าไป …หากชนกลุ่มน้อยมีความเข้าใจ และร่วมมือเป็นก้าแพงท่ีดีต่อทหารรัฐบาลพม่า
แล้ว เท่ากับกันชนระหว่างไทยกับพม่านั้นทลายลง หากจบแค่นั้นคงจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทย แต่หากคนคุ้นเคยกันเหล่านี้ผนึกก้าลังอย่างแน่นเหนียวแล้วพร้อมหันปากกระบอกปืนมายัง
ประเทศไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ปัญหาชายแดน เส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจน ช่องทางผ่านต่างๆ คน
สองสัญชาติ การอพยพหนีภัยศูนย์อพยพ แรงงานต่างด้าว คนเถื่อน ของหนีภาษี ยาเสพติด ฯลฯ 
คิดแล้วเสียว…หอกข้างแคร่เล่มนี้อาจคมกว่าท่ีคิดก็ได้…”• 
ก้านัน ประเทือง ทองเปราะ อดีตก้านันเชื้อสายกะเหรี่ยงจกอว์ ต้าบลบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี ได้ตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายไทยกับกะเหร่ียงอิสระว่า 
…..กะเหรี่ยงอิสระอยู่ได้ก็เพราะไทยเราช่วยเหลือ ไทยเราก็อาศัยกะเหรี่ยงต่างก็พึ่งกันนานมาแล้ว 
ไทยเราได้ วัว ควาย แร่ธาตุ ไม้ การข่าวตามชายแดน กะเหร่ียงได้ความสะดวกในการเดินทางของ
พวกผู้น้า คนเจ็บป่วยเราก็อนุญาตมา รักษาฝ่ังไทย ทุกอย่างมาจากฝ่ังไทยของเราท้ังนั้น กะเหร่ียง
อยู่ได้เพราะเรา …. ไทยเราช่วยกะเหร่ียง…..ช่วยไม่ให้ตาย…แต่ก็ไม่ให้โต • 
.. 
.....ก้าเนิดกลุ่ม “ กองทัพพระเจ้า” God s Army ยัว ซึ มึ โด๊ะ 
เริ่มแรกกอง ก้าลังก็อดอาร์มี อยู่ท่ีบ้านท่ามะพริ้วในเขตพม่า เมื่อถูกโจมตีก็อพยพถอยร่นมาถึง
บ้านก้ามะปอตรงข้ามช่องเขากระโจม ต้าบล สวนผ้ึง อ้าเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นยุทธภูมิทางการรบท่ีดี
มากลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีสูงชัน มีผาชันเป็นแนวตั้ง การเข้าถึงของทหารพม่าท้าได้ยากมาก
เนินเขาข้างเคียงอยู่ในยุทธภูมิที่ต่้ากว่าท้ังสิ้น  
ประมาณเดือนมีนาคม 2540 ได้มีการประชุมกันเพื่อจัดตั้งกองก้าลังอย่างเป็นทางการท่ีบ้านก้ามะ
ปอ และเรียกชื่อกองก้าลังนี้ว่า “ กองทัพพระเจ้า” แบ่งการบังคับบัญชาออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่าย
ปกครองมี ศาสนาจารย์ ตาเผ่ เป็นผู้น้า ซอ โต โต เป็น เลขาธิการ ฝ่ายทหารมี ร.อ.ฉ่วยเบีย อดีต
ทหารกะเหรี่ยงอิสระเป็นผู้น้า ท้ังนี้อยู่ภายใต้การตัดสินใจและอ้านาจสูงสุดของ จ่อนีทู และ ลูเธอร์ 
สองฝาแฝดผู้น้าทางจิตวิญญาญท่ีมีอ้านาจสูงสุด กองก้าลังก็อดอาร์มี มีก้าลังติดอาวุธประมาณ 
150 – 180คน มีมวลชนเกาะติดกองก้าลังประมาณ 300 – 400 คน 



กองก้าลังก็อดอาร์มีเปน็เพียงชาวบ้านธรรมดา ไม่มีความสนใจทางการเมือง ไม่มีแนวคิดและ
ความรู้ท่ีจะไปเรียกร้องประชาธิปไตย การตั้งกองก้าลังขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเองและพวกพ้องให้
ปลอดภัยจากกการรุกรานของทหารพม่า ซึ่งเป็นการวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น• 
ร.อ.ซ่วยเบีย ในต้าแหน่ง รองผู้บังคับบัญชา “ กองทัพพระเจ้า” กล่าวถึงผู้น้าซึ่งเป็นเด็กฝาแฝดท้ัง
สองคนว่า  
“ พระเจ้าได้ให้พลังแก่พี่น้องฝาแฝดคู่นี้เพื่อช่วยชาวกะเหรี่ยงต่อสู้กับศัตรู และเพื่อเสริมสร้าง
ก้าลังใจแก่พวกเราในปีหนึ่งเราสู้รบกับพม่าราว 70 ครั้งและเราชนะเกือบทุกครั้ง” • 
ร.อ.ซ่วยเบีย ยังกล่าวถึงทหารในกองทัพพระเจ้าว่า เป็นนักรบท่ีดุดัน เสริมด้วยความกล้าหาญสูง 
และระเบียบวินัยจัด พวกเขาต้องปฏิบัติตนตามกฎพระคัมภีร์ใหม่ท่ีว่า ห้ามกินเนื้อหมู ไข่ และแอ
ลกอลฮอร์ ห้ามพูดปด สบถ ขโมย และประพฤติผิดในกามและจะต้องสวดมนตว์ันละสามครั้ง ไม่
ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร 
ในเวลาเดียวกันผู้น้าทางทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNUและกองก้าลังฝ่ายไทย ก็
หวาดระแวงกลุ่มนักศึกษาพม่าท่ีน้าโดย นาย จอนนี่ นายปรีดา โดยเชื่อว่ากลุ่มนักศึกษาพม่าเข้ามา
ร่วมกับกลุ่มกอ็ดอาร์มี่ เพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างชาวกะเหรี่ยงด้วยกัน รวมท้ังกลุ่มเยาวชนกู้
ชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มนักรบชาวพุทธกะเหรี่ยงโผล่วท่ีมีความสัมพันธ์กับกลุ่มกองก้าลังกะเหรี่ยงพุทธ ( 
DKBA) พันธมิตรของกลุ่ม กอ็ดอาร์มี่ น้าโดยร้อยโท คีลา ดูเหมือนว่าการเกิดและการลุกขึ้นสู้ทหาร
พม่าของชาวบ้านกะเหร่ียงท่ีเรียกตนเองว่า ก็อดอาร์มี่ อาจจะไม่ต่างจากชาวบ้านบางระจันท่ีลุกขึ้น
สู้ทหารพม่าเมื่อครั้งท่ีไทยต้องเสียอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ.2310 
นักรบ ก็อดอาร์มี ในมิติ ทางประวัติศาสตร์ กะเหรี่ยง 
การบังเกิดขึ้นมาของนักรบประชาชนกลุ่ม ก็อดอาร์มี่ในพื้นท่ีกะเหรี่ยงอิสระเขตมะริด-ทวายนั้น 
เปรียบได้ดังการลุกขึ้นสู้ของ “กบถผู้มีบุญ” ของผู้คนระดับรากหญ้า ท่ีมีประเด็นท่ีสัมพันธ์กับ
ต้านานและประวัติศาสตร์ รวมท้ังความเชื่อในท้องถิ่น ของคนกะเหรี่ยง ดังนี้ 
1. ความเชื่อในต้านานท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่อง ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ดินแดนของคนมีศีลธรรม คล้ายกับ
ความเชื่อเรื่องเมืองลับแล ชาวบ้านกะเหรี่ยงในเขตยึดครองของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงมะริด-
ทวายเชื่อว่า เมื่อทหารและประชาชนครองตนเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในข้อห้ามของศาสนา เมื่อ
ถึงยามยากล้าบากจะมีคนจากเมืองลับแลออกมาช่วยเหลือ พวกเขาจึงตั้งชื่อกองทัพประชาชนว่า “ 
กองทัพพระเจ้าจากภูเขาศักสิทธิ์ เกอะเจอโด๊ะ” ความเชื่อในเรื่อง ภูเขาศักสิทธิ์ เกอะเจอโด๊ะ 
ตอบสนอง และเปิดช่อง ให้ประชาชนกะเหร่ียงท่ีมีความเชื่อแบบดั้งเดิมอาสาเข้ามาเป็นนักด้วย
ความเต็มใจ  



2. กะเหร่ียงในเขตมะริด-ทวายกลับมาเป็นคริสเตียนมากว่า 170 ปี องค์กรกะเหรี่ยงอิสระมีผู้น้า
ท่ีมาจากชาวคริสต์ การตีความและใช้ข้อพระคัมภีร์ไบเบิล จึงถูกน้ามาเพื่อสร้างส้านึกร่วมทางชาติ
พันธุ์และเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ กลุ่มผู้น้าที่เป็นชาวคริสต์ได้ชูธงรบโดยการตั้งชื่อกองทหารว่า “ ก็อด
อาร์มี่, กองทัพพระเจ้า” ท่ีต่อสู้กับกองทัพของซาตาน หรือความชั่ว เป็นภาพการต่อสู้ระหว่าง
ธรรมกับอธรรม การลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลทหารพม่าของกองทัพพระเจ้าจึงมีความชอบธรรม การถือ
เคร่งในกฎระเบียบข้อห้ามทางศาสนา เป็นการควบคุมกองทหารในกองทัพพระเจ้าให้มีระเบียบ
วินัย การน้าข้อพระคัมภีร์มาภาวนาการอธิษฐานและอดอาหารก่อนออกรบเพื่อขอให้พระเจ้า
คุ้มครอง จึงเป็นพลังทางจิตวิญญาณท่ี ผลักดันให้ทหารเด็ก และชาวบ้านออกรบด้วยใจห้าวหาญ  
3.การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กะเหรี่ยง-พม่า ชาวบ้านและผู้น้ากองทัพพระเจ้าจากภูเขาศักสิทธิ์ 
เกอะเจอโด๊ะ” เชื่อผู้ว่าน้ากลุ่มเด็กลิ้นด้าคือพระเจ้าลิ้นด้าอดีตกษัตริย์ในชาติก่อนของคนกะเหรี่ยง
มาบังเกิดเพื่อกอบกู้ชนชาติกะเหรี่ยง กษัตริย์ลิ้นด้าพระองค์นี้ในประวัติศาสตร์พม่าคือ พระเจ้า
ตะเบงชะเวตี้ นักประวัติศาสตร์กะเหร่ียงเชื่อว่าพระเจ้าตะเบงชะเวตี้มีเชื้อสายของคนกะเหรี่ยง คน
กะเหรี่ยงจึงร้ือฟื้นต้านานและความทรงจ้าทางประวัติศาสตร์ น้าอดีตมารับใช้ปัจจุบัน การท่ีเด็ก
ลิ้นด้าและเด็กฝาแฝด“ไดบ้ังเกิดขึ้นมาภายในจิตใจ” ของนักรบและประชาชนกะเหร่ียงใน
สถานการณ์ท่ีมวลชนขาดความเชื่อมั่นในพลจัตวา โอลิเวอร์ ผู้บัญชาการกองพลน้อยท่ี 4 ย่อมเป็น
สัญญาณท่ีบอกกับองค์กรสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงว่า สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ไม่ได้เป็นท่ี
พึ่งและความหวังของประชาชน ในภาวะคับขัน  
4.การที่กองทัพกะเหรี่ยงอิสระ (KNU)เขต มะริด-ทวาย ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดระเบียบ
ชายแดนของฝ่ายไทยและพม่า เพื่อให้ตลอดแนวท่อแก็สไทย-พม่า จาก ทวายถึงโรงไฟฟ้าราชบุรี มี
ความปลอดภัยไร้กองก้าลังต่อต้านทหารพม่า ท้าให้ผู้น้าทหารกะเหรี่ยง ต้องยอมสละพื้นท่ีเพื่อให้
ประชาชนปลอดภัยไว้ก่อน การไม่มีค้าสั่งตอบโต้ หรือส่ง เครื่องกระสุน และอาวุธ ให้แก่ทหาร
กะเหรี่ยงท่ีอยู่แนวหน้าท้าให้ทหารละท้ิงหน้าท่ี แตกแถว ไปเข้ากับกองก้าลัง ก็อดอาร์มี่  
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกองทัพของพระเจ้ากับแนวร่วม 
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม Karen Solidarity Organization (K.S.O.) เป็นกลุ่มท่ีแยกตัวจากกลุ่ม
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (.K.N.U.) มีผู้น้าคือ พันเอก โรเบอร์ิต สัน ลูกชายนาย มาบาซาน อดีต
ประธานาธิบดี ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง เคยเดินทางไปพบกับเด็กฝาแฝดเพื่อชักชวนให้กลุ่ม
กองทัพของพระเจ้า ร่วมกับกลุ่ม ( Karen Solidarity Organization) K.S.O. แต่ไม่ประสบ
ผลส้าเร็จเพราะ กลุ่มกองทัพของพระเจ้า เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
นักศึกษาในศูนย์มณีลอย อ้าเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี ประมาณเดือน กันยายน 2542 นาย เอ 



กะ ปอ สมาชิกกลุ่มกองทัพพระเจ้า ได้หลบหนีเข้ามาอยู่ในศูนย์นักศึกษาบ้านมณีลอย ได้รับการ
ติดต่อจากกลุ่มนักศึกษาพม่า กลุ่ม Vigorous Burmese Student Warrier ( V.B.S.W ) ซึ่งมี
สมาชิกประกอบด้วย นาย ซันไน หรือ เยติฮะ นาย จอห์นี่ นาย ปรีดา ท้ังหมดได้พบกับ นาย โต 
โต เลขาธิการกลุ่ม ซึ่งนาย โต โต มีบ้านอยู่ท่ีบ้านตะโกล่าง ต้าบลสวนผ้ึง มีจุดประสงค์เพ่ือขอการ
สนับสนุนอาวุธจากกลุ่มกองทัพพระเจ้า เพื่อน้าไปก่อการร้ายในพม่า ปรากฏว่ากลุ่มนักศึกษาพม่า
ไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติการได้ จึงได้หันกลับเข้ามาในประเทศไทย ได้ปฏิบัติการยึด
สถานทูตพม่าท่ีกรุงเทพ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2542 ได้ส้าเร็จ โดยได้ต่อรองกับทางการไทยให้น้าเฮ
ลิบคอปเตอร์ไปส่งท่ีชายแดนด้านอ้าเภอสวนผึ้ง ฝ่ายไทยได้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ต่างประเทศ ขอร่วมเป็นตัวประกันในการไปส่งกลุ่มนักศึกษาพม่า  
ต่อมาทางการไทยได้ด้าเนินการกดดันฝ่ายกะเหร่ียงก็อดอาร์มี เพื่อให้ส่งตัวนักศึกษาพม่าให้
ทางการไทย ในเดือน พฤศจิกายน ทหารไทยได้เข้าไปยังคริสตจักรตะโกล่างซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยง
คริสต์ท่ีอยู่ติดชายแดนไทย-พม่า กะเหรีย่งเหล่านี้ถูกทางการเพ่งเล็งว่าเป็นแหล่งข่าว และ
สนับสนุนด้านเสบียงแก่กลุ่มก็อดอาร์มี เข้าท้าการกวาดต้อนชาวกะเหร่ียงคริสตกว่า 100 คน 
น้าไปไว้ท่ีบ้านต้นยาง อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มก็อดอาร์มี่ 
วันท่ี 12-15 เดือนมกราคม 2543 ทหารพม่า สังกัด กองพันเคลื่อนท่ี 119 ประมาณ 1,000 คน 
เข้ากวาดล้างชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงสามารถยึดพื้นที่บ้านเมเพี๊ยะเล็กได้ ทหารกะเหรี่ยง K.N.U. 
พ่ายหนีไปสมทบกับกลุ่ม ก็อดอาร์มี มวลชนเกาะติด1,700 คน บาดเจ็บและล้มตายจ้านวนหนึ่ง 
จึงหนีทะลักเข้ามาในเขตไทย ถูกทางการไทย ควบคุมตัวไว้ท่ีห้วยคอกหมูบ้านบ่อหวี เหตุการณ์ยัง
ไม่ทันสงบดี ในวันท่ี 13 มกราคม ทางการไทยได้กดดันชาวกะเหรี่ยงให้ออกไปนอกเขตไทย ส่วน
ใหญ่ไม่กล้ากับไปท่ีบ้านเมเพี๊ยะยังคงรวมตัวอยู่ตามชายแดน ในท่ีสุดก็ไม่สามารถหยุดยั้งชาว
กะเหรี่ยงท่ีหนีความตายได้ ต้องยอมให้เข้ามาและถูกส่งไปท่ีบ้านต้นยางอ้าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  
การเคลื่อนย้ายผู้หนีภัยจากการสู้รบไปยังจังหวัดกาญจนบุรีมีการวิเคราะห์ว่า เป็นการตัดทอนกอง
ก้าลังชาวกะเหร่ียงบริเวณชายแดนไทย-พม่าด้านอ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ความผูกพันเป็นเครอืญาติ อีกกระแสหนึ่งวิเคราะห์ว่า เป็นการเคลียร์พื้นท่ีเพื่อรองรับกลุ่มก็อดอาร์
มี่ ท่ีถูกทหารพม่าโจมตีอย่างหนักและส่อเค้าว่าจะแตก ท่ีมีก้าลังทหารประมาณ 150 คน ชาวบ้าน
กว่า 300 คน รวมท้ังสิ้นประมาณ 500 คน หากก็อดอาร์มี่แตกคาดว่าผู้ลี้ภัยจะเข้ามาประมาณ 
300 คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้าน• 
มีหลักฐานเป็นภาพ จากม้วน V.D.O.* ท่ีถูกถ่ายไว้เป็นภาพชาวกะเหร่ียง ขณะเดินลงมาจากฐานท่ี



มั่นของ กลุ่ม ก็อดอาร์มี ท่ีถูกพม่าโจมตี มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยเข้าไปควบคุมตัวน้ามารวมไว้ท่ีห้วย
คอกหมู ท่ีบ้านบ่อหวีในจ้านวนผู้หนีความตายเหล่านี้มีท้ัง ผู้ชาย เด็ก ผู้หญิง คนบาดเจ็บ คน
เหล่านี้ถูกส่งไปไว้ท่ีบ้านต้นยาง อ้าเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในเวลากลางคืน ในจ้านวนนี้
ผู้มีผู้ชายกะเหร่ียงจ้านวน 53 คน ที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้ ไม่ได้ถูกน้าตัวส่งไปในคร้ังนั้น ได้
หายสาบสูญไป ซึ่งไม่สามารถหาร่องรอย หรือหลักฐานใดๆได้ว่าคนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ ฝ่ายกะเหรี่ยง
เชื่อว่าคนเหล่านี้ถูกฆ่าตายท้ังหมด•  
ความขัดแย้งระหว่างทหารไทย กับก๊อดอาร์มี ชนวนเหตุยึดโรงพยาบาลราชบุรี  
ระหว่างท่ีทหารชุดเฉพาะกิจ (ฉก.ร 29) เข้าตรึงพื้นท่ีตามแนวชายแดนด้านอ้าเภอสวนผึ้ง ได้เกิด
การกระทบกระท่ังกันเล็กๆน้อยๆระหว่างก็อดอาร์มี่ และทหารไทยจ้านวน 10 นาย ท่ีประจ้าการที่
ชายแดนฝั่งไทย ล้้าเข้าไปในเขตก็อดอาร์มี่ และถูกควบคุมตัวไว้ จนกระทั่งต้ารวจตระเวนชายแดน
ต้องเข้ามาเคลียร์ปัญหาให้ จนถูกปล่อยตัวออกมา ต่อมาทหารไทยแก้ล้าด้วยการจับกุมกะเหรี่ยงท่ี
เข้ามาตักน้้าในล้าห้วย ในท่ีสุดก็เคลียร์กันได้อีกครั้งหนึ่งโดยต้ารวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการ
ป้องกันตนเองของกลุ่มกะเหรี่ยง จึงวางกับระเบิดไว้ในเขตของตนป้องกันทหารพม่าท่ีจะใช้ดินแดน
ไทยอ้อมมาโจมตีกะเหรี่ยง พร้อมกับได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีต้ารวจตระเวนชายแดนทราบ เนื่องจาก
ความสมัพันธ์อันดีต่อกัน อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันจากแหล่งข่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง 
ต้ารวจตะเวนชายแดนก็ได้บอกเตือนทหารแล้ว  
เหตุการณ์ได้บานปลายเมื่อทหารไทยจ้านวน 9 นายท่ีออกลาดตระเวนไปเหยียบกับระเบิดเสียชีวิต 
4 นาย บาดเจ็บ 5 นาย เมื่อ วันท่ี 17 มกราคม 2543  
“ …ทางไทยก็เลยตอบโต้ด้วยการน้าปืน ค.120 ไปตั้งไว้ แล้วก็ยิงในวิถีโค้งในช่วง 2 วันนั้น ตั้งแต่
วันท่ี 19 - 20 ยิงหนักมาก วันท่ี 3 ก็ยังยิงอยู่ นักข่าวเข้ามาก็เห็นนี่ แล้วเผอิญจุดที่ยิงกระสุนปืนไป
ตกที่ด่านช่องเขากระโจม บ้านกัมมาปอ ซึ่งเป็นบ้านเรือนของกะเหรี่ยงจริง เขาท้ังตาย ทั้งบาดเจ็บ 
เยอะมาก แล้วเสียงปืนใหญ่ฝั่งโน้นดังตลอดเลย พม่าก็คงตีไล่หลังเขาตลอด ทางไทยเราบี้หนัก มัน
ก็ไม่มีทางออก” • 
แหล่งข่าวจากบ้านผาปก อ.สวนผึ้งให้ข้อมูล และชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นสาเหตุส้าคัญท่ี
ท้าให้กลุ่มก็อดอาร์มี เลือกทางออกสุดท้าย คือ การเข้าไปยังเขตไทย เพื่อวิงวอนขอให้หยุดยิงชน
กลุ่มน้อย หยุดช่วยเหลือทหารพม่าท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีแนวชายแดนไทยในการต่อสู้กับกองก้าลัง
กะเหรี่ยงและถ้าเป็นไปได้จะขอหมอ พยาบาลกลับไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
ปรากฏว่าวันท่ี 24 มกราคม 2543 นาย ปรีดา นักศึกษาพม่า น้าก้าลัง 10 คน เข้ายึดโรงพยาบาล
ศูนย์ราชบุรีได้ยื่นหนังสือเรียกร้อง 5 ข้อต่อทางการไทยคือ 



1. ขอร้องให้ฝ่ายรัฐบาลไทย ทหารไทยหยุดยิงผู้อพยพชายแดน เช่น กะเหร่ียง มอญ พม่า ซึ่ง
ขณะนี้มีผู้ เสียชีวิตประมาณ 200 – 300 คนแล้ว มีท้ังเด็ก ผู้หญิง ไม่ใช่ทหาร 
2. ขอร้องใหท้หารไทยหยุดให้ความช่วยเหลือทหารพม่า โดยหยุดช่วยเหลือด้านน้าก้าลังเข้ามาใน
เขตไทย หยุดยิงจากเขตแดนไทย หยุดฆ่า ข่มขืนพวกผู้อพยพ 
3. ขอร้องให้รัฐบาลไทยท้าการช่วยเหลือผู้อพยพ โดยให้น้าผู้อพยพเข้ามาอยู่ในเขตไทย เนื่องจากผู้
อพยพไม่มีอาหารประทังชีวิต ขอให้ช่วยเหลือด้านอาหารโดยด่วนและเต็มที่ 
4. ขอร้องให้รัฐบาลไทยและสหประชาชาติประชุมปรึกษากัน กดดันรัฐบาลพม่าให้ยอมรับและ
ช่วยเหลือผู้อพยพให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
5. ให้รัฐบาลไทยด้าเนินคดีลงโทษ หัวหน้าทหารไทย ซึ่งเป็นผู้ส่ังให้ยิงผู้อพยพ  
วันท่ี 25 มกราคม 2543 07.00 น.พลโททวีป สุวรรณสิงห์ แถลงข่าวปิดสถานการณ์ ผู้ก่อการ 10 
คน ถูกสังหารจบชีวิตท้ังหมด เป็นของขวัญ วันกองทัพไทย ตัวประกันทุกคนปลอดภัย ฝ่าย
เจ้าหน้าท่ีบาดเจ็บ 8 นาย วันท่ี 27 มกราคม 2543 เวลา 17.00 น. ทหารพม่ายึด พื้นท่ี กะมาปลอ
ฐานท่ีมั่น ของกลุ่มก็อดอาร์มี่ได้ส้าเร็จ 
ผลกระบบจากเหตุการณ์ยึดโรงพยาบาลราชบุรี 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวโลกได้รู้จักจังหวัดราชบุรี โดยไม่ต้องเสีย
งบประมาณด้านประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาไม่รู้เท่าใด 
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีต้องหางบประมาณซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สภาพ
จิตใจท่ีเป็นภาพหลอนตลอดชีวิตคิดประเมิลไม่ได้ เศรษฐกิจย่อยยับไปกับเสียงปืนแตกที่ราชบุรี 
การท่องเท่ียวแห้งตายสนิท เศรษฐกิจพังย่อยยับสถานีผู้โดยสารเงียบเหงา ตลาดน้้าว่างเปล่า ถ้้า
เขาช่องพรานเหลือแต่ค้างคาวไร้คนดู น้้าตกสวยสวนผึ้งยังคงรอคนไปเยือน ราชินีตะวันตก ใกล้จะ
สิ้นชีพ จังหวัดมีงานหนักต้องฟื้นฟู นาย โกเมศ แดงทองดี ผู้เป็นเจ้าเมืองปลุกราชบุรีให้น่าภิรมย์
อีกครั้ง โครงการต่างๆพรั่งพรูจากสมอง แรลลี่สายน้้าไหลกลับรับวันวาเลนไทน์ท่ีชายแดนอ้าเภอ
สวนผ้ึง วันนี้มีค้าตอบ, ผู้ว่า/ทหารพบชาวบ้าน ปลอบขวัญประชาชนทุกคุ้มคามโดยเฉพาะแนว
ชายแดนและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ท้าบุญสะเดาะห์ วันท่ี9 - 21 กุมภาพันธ์2543 
ปลุกวิญญาณคนราชบุรีให้ลุกขึ้นสู้ภัยก่อการร้ายก็อดอาร์มี่ได้เห็นอย่างผลชัดเจน ผู้คนในจังหวัด 
ต่างจังหวัด ต่างประเทศมาเท่ียวชมของดีเมืองราชบุรี เท่ียวราชบุรีปี 2000 อย่างอบอุ่นนื่องแน่น 
ภาพลบราชบุรีกลับ 

ล้าดับเหตุการณืท่ีชายแดน 
...2538 พม่าเริ่มรุกโจมตีกะเหรี่ยง ตรงข้ามสวนผึ้งผู้อพยพหนี เข้ามาท่ีห้วยสุด และห้วยคอกหมู 



2540 กะเหรี่ยงมากกว่า 8,000 คนเข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพถ้้าหิน 
2542 ตุลาคม นักศึกษาพม่ายึดสถานทูตพม่าท่ีกรุงเทพฯกลับมาอยู่ชาย แดนตรง ข้าม สวนผึ้ง 
ส้ารวจบุคคลไม่มีบัตร และออกบัตรบุคคลบนพื้นท่ีสูง ( สี เขียวขอบแดง ) 
2543 15มกราคม พม่าเข้าตีกะเหรี่ยง การสู้รบรุนแรง กะเหรี่ยง1,000 คนหนีเข้ามาทาง ช่องเม
เพี๊ยะ 
17 มกราคม ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ชายแดน ตาย 4 บาดเจ็บ5 และยิงปืนใหญ่ใส่ฐานท่ีมั่น
กลุ่มก็อดอาร์มีท่ี ฐาน กะมาปลอ ตรงข้ามเขากระโจม 
24 มกราคม นักศึกษาพม่าและแนวร่วมก๊อดอาร์มีบุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 
27 มกราคม ทหารพม่ายึดท่ีมั่นฐานกะมาปลอ ของกลุ่มก๊อดอาร์มี่ เวลา 5 โมง เย็น 

ท่ีมาอ้างอิง วุฒิ บุญเลิศ งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด 

 


