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20 พฤศจิกายน 2558 

ข้อมูลล่าสุดจากมูลนิธิเพือสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน 

กองทพัพม่ายิงปืนครกและใช้เครืองบนิทิงระเบิดทางอากาศถล่มใส่พลเรือน 6,000 รายทีเมืองหนองเป็น

อาชญากรรมสงคราม 

 มลูนิธิเพือสทิธิมนษุยชนแห่งรัฐฉาน (Shan Human Rights Foundation) ประณามอยา่งรุนแรงต่อการทกีองทัพ

พม่ายงิปืนครกและใช้เครืองบินทิงระเบิดทางอากาศถลม่เมืองหนองในภาคกลางของรัฐฉานระหว่างวนัท ี9-12 

พฤศจกิายน 2558 การยิงปืนครกและทิงระเบิดโดยตรงใสใ่จกลางเมืองซึงมีประชากรอยู่หนาแน่นกวา่ ,  คน สร้าง

ความเสยีหายต่อบ้านเรือนและทําให้พลเรือนบาดเจ็บ ถือว่าเข้าองค์ประกอบความผิดทีเป็นอาชญากรรมสงครามและต้อง

ได้รับการประณามและมีปฏิบตัิการจากประชาคมระหว่างประเทศ  

 เมืองหนองเป็นเมืองภายใต้การควบคมุของรัฐบาล รายล้อมด้วยฐานทัพของกองทพัพม่าสามแห่ง รวมทงัศนูย์

บญัชาการทหารขนาดใหญ่ (Military Operations Command - MOC-2) ตงัอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง เมือง

แห่งนอียู่ห่างไปทางใต้  ไมลจ์ากบ้านไฮ ซึงเป็นฐานทพัของกองทัพรัฐฉานและพรรคความก้าวหน้าเพอืรัฐฉาน (Shan 

State Progress Party/Shan State Army - SSPP/SSA) และทีผ่านมาพนืทีในเขตปกครองของกองทัพรัฐฉานได้ตกเป็น

เป้าโจมตเีชงิรุกขนานใหญจ่ากกองทพัพม่าตงัแต่วนัที  ตลุาคม แม้จะมีสญัญาหยดุยิงกบัรัฐบาลพม่าแล้วกต็าม กอ่นวนัที 

9 พฤศจกิายน การสู้รบสว่นใหญ่เกิดขึนด้านเหนือและตะวนัออกของเมืองหนอง ชาวบ้านประมาณ  คนซึงหลบหนี

จากพืนทีสู้รบต่างพากนัพาอาศยัอยู่ในวดัแห่งหนึงในเมืองแห่งนี  

 กองทัพพม่าเริมโจมตีเมืองหนองชว่งกลางดึกวนัท ี  พฤศจิกายน มีการยิงปืนครกใส ่โดยมีวิถีกระสนุซึงมาจาก

ฐานทพัของกองทัพพม่า MOC 2 ซึงตงัอยูต่อนกลางของเมือง รวมทงัมีการระดมยิงใสห่มู่บ้านชือนาหลนิแหลง ทาง

ตะวนัตกของเมือง การระดมยงิปืนครกมีต่อเนืองไปจนถึงเช้ามืดวนัที 10 พฤศจกิายน และมีการใช้ปืนเลก็ระดมยงิใสด้่วย 

ทําให้เกิดความเสยีหายต่อบ้านเรือนในหมู่  และหมู่  ของเมือง รวมทังทบ้ีานนาหลนิแหลง เคราะห์ดีทีไม่มี

ผู้ ได้รับบาดเจบ็ เนืองจากชาวบ้านหลายคนได้เข้าหลบซ่อนตวัในบงัเกอร์ททํีากนัเองใกล้บ้านช่วงทเีริมมีการระดมยิงปืน

ครกใส่ 



 อยา่งไรก็ด ีประมาณ 08:00 โมงเช้าของวนัท ี10 พฤศจกิายน เฮลิคอปเตอร์และเครืองบินรบของกองทัพพม่าได้

บนิวนเหนือเมือง และทิงระเบิดใสใ่จกลางเมือง สร้างความเสยีหายให้กบัโรงเรียนมัธยมและอาคารใกล้เคียง โดยมีครูคน

หนึงได้รับบาดเจบ็จาดสะเก็ดระเบิดระหวา่งอยูใ่นบ้านพกั 

  

หนึงในเฮลิคอร์ปเตอร์ของทหารพม่าทีใช้ทิงระเบิดในเมืองหนองในวันที      กระสุนจากเครืองบินทหารพม่า พบในบริเวณโรงเรียนมัธยม จากการยิงวันท ี

10 พ .ย . 2558                                                                                                 10 พ .ย . 2558 

 ภายหลงัการทิงระเบิด ทหารพม่าเริมออกปฏบิัตกิารกวาดล้างในเมืองเพอืค้นหาทหารชาวไทใหญ่ ผู้หญิงคนหนึง

อธิบายว่าทหารเตะทปีระตบู้าน บงัคบัให้เจ้าของบ้านคกุเขา่และขู่จะฆ่าทุกคนในบ้านถ้าพบว่ามีทหารชาวไทใหญ่หลบ

ซ่อนตวัอยูใ่นนนั 



 

ยุ้งข้าวโพดของป้าแง๋ม ทีเสียหายจากสะเกด็ระเบิด                                ความเสียหายจากสะเก็ดระเบิด ทีบ้านลุงจ่อมินและป้ามน 

 ชาวบ้านถูกจบักมุและสอบปากคาํเพือถามหาทีซ่อนตวัของทหารชาวไทใหญ่ ลงุจ่ามยุ้น กําลงักลบัจากงานศพ

มาทีบ้านในหมู่  ช่วงเทียงวนัของวนัที  พฤศจกิายน และถกูทหารของรัฐบาลประมาณ  นายจบักมุตวัไว้ทีนอกบ้าน 

และนําตวัไปพร้อมกบัชายอกีสองคน ไปยงักองพนัที  ซงึตงัอยู่ด้านตะวนัตกของเมือง มีการสอบปากคําพวกเขาเป็น

เวลาหนึงชวัโมงเพอืสอบถามว่ามีการให้ทีพกัพิงกบัทหารชาวไทใหญห่รือไม่ ก่อนจะปลอ่ยตวัไป 

 ในวนัท ี  พฤศจิกายน ชาวบ้านให้ข้อมลูว่าทหารของรัฐบาลได้ปล้นสะดมบ้านเรือนของประชาชนซงึตงัอยู่ใน

หมู่  ของเมืองหนอง  

ช่วงรุ่งเช้าวนัที  พฤศจิกายน มีการระดมยิงปืนครกจากฐานทพักองทัพพม่า MOC 2 เข้าไปในเมือง ทําให้

บ้านเรือนในหมู่  ได้รับความเสยีหาย  

 จนถึงวนัที 12 พฤศจกิายน การระดมยิงปืนครกและการข่มขู่พลเรือนสง่ผลให้ชาวบ้านในเขตเมืองหนองหลบหนี

ละทิงบ้านเรือนตนเอง ชาวบ้านสว่นใหญ่ทีไม่สามารถหลบหนีมักเป็นพวกยากจนมาก หลายคนไปอาศยัอยู่ในวดัมิงกะลา

ยานออ่ง ช่วงกลางคืนเพอืความปลอดภัย ทหารของรัฐบาลยงัได้ตรวจบัตรประชาชนของทกุคนทีอาศยัอยูใ่นวดั ทําให้เกิด

ความหวาดกลวัเพมิขึน 

 ในคืนวนัท ี12 พฤศจกิายน ทหารรัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวในเมือง ห้ามไม่ให้ชาวบ้านออกจากเคหะสถาน และ

เตือนว่าทหารชาวไทใหญ่จะเข้ามาโจมตีในเมือง ทงัยงัมีการปิดกนัไม่ให้ชาวบ้านออกไปจากเมืองและตดัสายโทรศพัท์ 

เกษตรกรถกูสงัห้ามไม่ให้ไปเก็บเกียวพชืผลในไร่นานอกเมือง แม้ว่าจะเป็นช่วงเก็บเกียวข้าวกต็าม 



 

หญิงชราจากเมืองหนองทีต้องอพยพหนีตายไปยังเมืองลายค่า 

 มีการบงัคบัใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางทหารอยา่งเข้มงวดในเมืองหนอง เชือว่าประมาณสองในสาม

ของชาวบ้านซึงอยู่ในเมืองแห่งนีซึงเคยมีจํานวน ,  คนได้หลบหนีออกไปแล้ว ต้องไปหาทีพกัพงิในเขตเมืองและ

หมู่บ้านอืน ในขณะทียงัมีการระดมยิงปืนครกและการทิงระเบิดกลางอากาศใสห่มู่บ้านทางด้านเหนือของเมืองตอ่ไป คนที

ทิงบ้านเรือนสว่นใหญ่จะไม่กล้าเดนิทางกลบัมา  

 มลูนิธิเพือสทิธิมนษุยชนแห่งรัฐฉานประณามอยา่งรุนแรงตอ่การโจมตแีละการทําลายล้างโดยไม่เลอืกเป้าหมาย

ต่อพืนทีซึงมีพลเรือนอาศยัอยู่หนาแนน่โดยทหารรัฐบาลพม่า เรากระตุ้นให้ประชาคมระหวา่งประเทศประณามอย่าง

เปิดเผยตอ่การโจมตเีหลา่นี และเรียกร้องให้นําตวักองทัพพม่าเข้ารับการไต่สวนในข้อหาอาชญากรรมสงคราม    

สัมภาษณ์ชาวบ้านซึงหลบหนีออกจากเมอืงหนอง 

1. ผูห้ญิงอาย ุ  ปีจากหมู่  ของเมืองหนอง ปัจจบุนัไปพกัอาศยัอยู่ทีเมืองตองยี (สมัภาษณ์เมือ  พฤศจิกายน 

2558) 

“ชาวบ้านสว่นใหญ่ทิงบ้านเรือนเมือได้ยินเสยีงปืนครกและการทิงระเบิดทางอากาศ พวกเรามัวแต่หลบหนี ไม่มี

เวลาเอาอะไรตดิตวัไปเลยแม้แตเ่สอืผ้า จาํไม่ได้ว่ามีการทิงระเบิดและระดมยงิใสก่ีลกู เพราะเยอะมาก พวกเรากลวัมาก 

เราแคพ่ยายามหาทางอยู่รอด พวกเราตกใจมากและไม่รู้จะทําอะไร พวกเขาระดมยงิปืนครกใสต่อนกลางคืน มี

เฮลคิอปเตอร์ของกองทพัพม่าบินวนและทิงระเบิดใสเ่มืองหนองในตอนกลางวนั มีการใช้เฮลคิอปเตอร์ทิงระเบิดหลายสบิ

ลกู”  

2. ผูห้ญิงอายปุระมาณ  ปีจากหมู่ 3 ของเมืองหนอง ปัจจุบนัไปพกัอาศยัอยู่ทีเมืองลายค่า: (สมัภาษณ์เมือ  

พฤศจิกายน ) 

“ทหารกองทพัพม่าระดมยงิปืนครกใสใ่นเมืองหนอง พวกเขายงัใช้เฮลคิอปเตอร์ทหารและทิงระเบิดใสเ่มืองใน

ย่านทมีีพลเรือนอาศยัอยู่ พวกเรากลวัมาก ไม่มีใครกล้าออกไปนอกบ้าน  



 ไม่มทีางการหน่วยใดมาให้ความชว่ยเหลอื มีแต่ทหารรัฐบาลพม่าทีกระจายกําลงัไปตามบ้านเรือนและเข้าไปใน

บ้านของเราเพือค้นหาทหารชาวไทใหญ่   

 พวกเขาบอกว่ามีทหารชาวไทใหญ่อาศยัอยู่ในบ้านของเรา พวกเราบอกเขาว่าไม่มีทหารชาวไทใหญ่ทีนหีรอก เรา

บอกพวกเขาว่าจะค้นบ้านก็ได้ จากนนัพวกเขาบังคบัให้เจ้าของบ้านคกุเขา่ลงและถามวา่มีทหารชาวไทใหญใ่นบ้านหรือไม่ 

เราบอกวา่ไม่มี จากนนัพวกเขาบอกว่าถ้าพบว่าทหารชาวไทใหญ่ในบ้าน พวกเขาจะฆ่าเรา เราจงึบอกวา่เอาส ิค้นเลย ถ้า

เกิดมีทหารชาวไทใหญ่ในบ้านเรา มาฆ่าเราทังหมดเลยก็ได้ ทหารพม่าจงึเริมค้นหาทหารชาวไทใหญ่ในบ้านของเราและไม่

พบอะไร หลงัจากนนัพวกเขาก็จากไป  

 พวกเขาทําให้เรากลวัมาก พวกเขาไม่ได้ซ้อมเรา อาจเป็นเพราะมเีด็กอายแุค่  เดือนอยูใ่นบ้านกําลงัร้องไห้ก็ได้  

 หลงัจากเราหลบหนไีป (ในวนัท ี  พฤศจิกายน) เหลอืคนในเมืองหนองอยู่ไมม่าก คนทีเหลอือยู่ต้องไปอาศยั

หลบันอนทีวดัมิงกะลายานออ่งเพราะกลวัจะไมป่ลอดภัย ทหารพม่ายงัตามไปตรวจดบูัตรประชาชนของคนซึงอยู่ในวดั

ด้วย”  

รายละเอียดความเสียหายและการบาดเจ็บเท่าทีทราบเนืองจากการทกีองทพัพม่ายิงปืนครกและใช้เครืองบิน

ทิงระเบิดทางอากาศถล่มเมืองหนอง (9-12 พ.ย. 2558) 

วันทีและ

เวลา 

สาเหตขุอง

ความเสียหาย 

ชือของเจ้าของบ้านที

ได้รับความเสยีหาย 

สถานท ี ประเภทความเสยีหาย 

 พ.ย. 

ห้าทุ่ม 

ปืนครก  ลงุวนิหน่าย และป้าทวย  บ้านนาหลนิแหลง ฝัง

ตะวนัออกของเมืองหนอง  

บ้านเรือนเสยีหาย 

 พ.ย. เทียง

คืน 

ปืนครก ลงุคากา  หมู ่4, เมืองหนอง รถบรรทกุและรถไถได้รับ

ความเสยีหาย 

10 พ.ย.  

ตีห้า 

ปืนครก, อาวุธ

ปืน 

ป้าคําองิ หมู ่1, เมืองหนอง บ้านเรือนเสยีหาย กระจก

แตก สายไฟขาดเพราะ

กระสนุจนเกดิไฟไหม้  

10 พ.ย.  

เจ็ดโมงเช้า 

ปืนครก ลงุจอ่มินและป้ามน หมู ่1, เมืองหนอง บ้านเรือนเสยีหาย 

10 พ.ย. 

แปดโมงเช้า 

ทิงระเบิดทาง

อากาศ 

ลงุสา่งอ่อนและป้าแซบ  หมู ่1, เมืองหนอง บ้านเรือนเสยีหาย 

10 พ.ย. 

แปดโมงเช้า 

ทิงระเบิดทาง

อากาศ 

โรงเรียนมัธยม หมู ่1, เมืองหนอง โรงเรียนได้รับความ

เสยีหาย 

10 พ.ย. 

แปดโมงเช้า 

ทิงระเบิดทาง

อากาศ 

ครูหยิน หยนิ น ุ หมู ่1, เมืองหนอง บ้านพกัได้รับความ

เสยีหาย และครูหยนิ หยนิ 

น ุถกูสะเกด็ระเบิดได้รับ

บาดเจ็บ  

 พ.ย. 

ตีสาม 

ปืนครก ป้าแง๋ม  หมู ่4, เมืองหนอง บ้านเรือนเสยีหาย และยุ้ง

ฉางเกบ็ข้าวโพดเกิดไฟไหม้ 



ไม่ทราบ

ข้อมูล 

ปืนครก ลงุจอ่ห่าน หมู ่1, เมืองหนอง บ้านเรือนเสยีหาย 
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