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20 พฤศจิกายน 2558
ข้ อมูลล่ าสุดจากมูลนิธิเพือสิทธิมนุษยชนแห่ งรัฐฉาน
กองทัพพม่ ายิงปื นครกและใช้ เครืองบินทิงระเบิดทางอากาศถล่ มใส่ พลเรือน 6,000 รายทีเมืองหนองเป็ น
อาชญากรรมสงคราม
มูลนิธิเ พือสิทธิมนุษ ยชนแห่งรัฐฉาน (Shan Human Rights Foundation) ประณามอย่างรุนแรงต่อการทีกองทัพ
พม่ายิงปื นครกและใช้ เครื องบินทิงระเบิดทางอากาศถล่มเมืองหนองในภาคกลางของรัฐฉานระหว่างวันที 9-12
พฤศจิกายน 2558 การยิงปื นครกและทิงระเบิดโดยตรงใส่ใ จกลางเมืองซึงมีประชากรอยู่หนาแน่นกว่า , คน สร้ าง
ความเสียหายต่อบ้ านเรื อนและทําให้ พลเรื อนบาดเจ็บ ถือว่าเข้ าองค์ประกอบความผิดทีเป็ น อาชญากรรมสงครามและต้ อง
ได้ รับการประณามและมีปฏิบตั ิการจากประชาคมระหว่างประเทศ
เมืองหนองเป็ นเมืองภายใต้ การควบคุมของรัฐบาล รายล้ อมด้วยฐานทัพของกองทัพพม่าสามแห่ง รวมทังศูนย์
บัญชาการทหารขนาดใหญ่ (Military Operations Command - MOC-2) ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง เมือง
แห่งนีอยู่ห่างไปทางใต้ ไมล์จากบ้ านไฮ ซึงเป็ นฐานทัพของกองทัพรัฐฉานและพรรคความก้ าวหน้ าเพือรัฐฉาน (Shan
State Progress Party/Shan State Army - SSPP/SSA) และทีผ่านมาพืนทีในเขตปกครองของกองทัพรัฐฉานได้ ตกเป็ น
เป้าโจมตีเชิงรุ กขนานใหญ่จากกองทัพพม่าตังแต่วนั ที ตุลาคม แม้ จะมีสญ
ั ญาหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าแล้ วก็ตาม ก่อนวันที
9 พฤศจิกายน การสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึนด้ านเหนือและตะวันออกของเมืองหนอง ชาวบ้ านประมาณ คนซึงหลบหนี
จากพืนทีสู้รบต่างพากันพาอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึงในเมืองแห่งนี
กองทัพพม่าเริ มโจมตีเมืองหนองช่วงกลางดึกวันที พฤศจิกายน มีการยิงปืนครกใส่ โดยมีวิถีกระสุนซึงมาจาก
ฐานทัพของกองทัพพม่า MOC 2 ซึงตังอยูต่ อนกลางของเมือง รวมทังมีการระดมยิงใส่หมู่บ้านชือนาหลินแหลง ทาง
ตะวันตกของเมือง การระดมยิงปื นครกมีต่อเนืองไปจนถึงเช้ ามืดวันที 10 พฤศจิกายน และมีการใช้ ปืนเล็กระดมยิงใส่ด้วย
ทําให้ เกิดความเสียหายต่อบ้ านเรื อนในหมู่ และหมู่ ของเมือง รวมทังทีบ้ านนาหลินแหลง เคราะห์ดีทีไม่มี
ผู้ได้ รับ บาดเจ็บ เนืองจากชาวบ้ านหลายคนได้ เข้ าหลบซ่อนตัวในบังเกอร์ ททํี ากันเองใกล้ บ้ านช่วงทีเริมมีการระดมยิงปื น
ครกใส่

อย่างไรก็ดี ประมาณ 08:00 โมงเช้ าของวันที 10 พฤศจิกายน เฮลิคอปเตอร์ และเครื องบินรบของกองทัพพม่าได้
บินวนเหนือเมือง และทิงระเบิดใส่ใจกลางเมือง สร้ างความเสียหายให้ กบั โรงเรี ยนมัธยมและอาคารใกล้เ คียง โดยมีครู คน
หนึงได้ รับบาดเจ็บจาดสะเก็ดระเบิดระหว่างอยูใ่ นบ้ านพัก

หนึงในเฮลิคอร์ ปเตอร์ ของทหารพม่า ทีใช้ ทิงระเบิดในเมืองหนองในวันที
10 พ .ย.2558

กระสุนจากเครื องบินทหารพม่ า พบในบริ เวณโรงเรี ยนมัธยม จากการยิงวันที
10 พ .ย.2558

ภายหลังการทิงระเบิด ทหารพม่าเริ มออกปฏิบัตกิ ารกวาดล้างในเมืองเพือค้ นหาทหารชาวไทใหญ่ ผู้หญิงคนหนึง
อธิบ ายว่าทหารเตะทีประตูบ้ าน บังคับ ให้ เจ้ าของบ้ านคุกเข่าและขู่จะฆ่าทุกคนในบ้ านถ้ าพบว่ามีทหารชาวไทใหญ่หลบ
ซ่อนตัวอยูใ่ นนัน

ยุ้งข้ าวโพดของป้าแง๋ ม ทีเสี ยหายจากสะเก็ดระเบิด

ความเสี ยหายจากสะเก็ดระเบิด ทีบ้ านลุงจ่ อมินและป้ามน

ชาวบ้ านถูกจับกุมและสอบปากคําเพือถามหาทีซ่อนตัวของทหารชาวไทใหญ่ ลุงจ่ามยุ้น กําลังกลับจากงานศพ
มาทีบ้ านในหมู่ ช่วงเทียงวันของวันที พฤศจิกายน และถูกทหารของรัฐบาลประมาณ นายจับ กุม ตัวไว้ ทีนอกบ้ าน
และนําตัวไปพร้ อมกับชายอีกสองคน ไปยังกองพันที ซึงตังอยู่ด้านตะวันตกของเมือง มีการสอบปากคําพวกเขาเป็น
เวลาหนึงชัวโมงเพือสอบถามว่ามีการให้ ทีพักพิงกับทหารชาวไทใหญ่หรื อไม่ ก่อนจะปล่อยตัวไป
ในวันที พฤศจิกายน ชาวบ้ านให้ ข้อมูลว่าทหารของรัฐบาลได้ ปล้นสะดมบ้ านเรื อนของประชาชนซึงตังอยู่ใน
หมู่ ของเมืองหนอง
ช่วงรุ่ งเช้ าวันที พฤศจิกายน มีการระดมยิงปืนครกจากฐานทัพกองทัพพม่า MOC 2 เข้ าไปในเมือง ทําให้
บ้ านเรื อนในหมู่ ได้ รับความเสียหาย
จนถึงวันที 12 พฤศจิกายน การระดมยิงปื นครกและการข่มขู่พลเรื อนส่งผลให้ ชาวบ้ านในเขตเมืองหนองหลบหนี
ละทิงบ้ านเรื อนตนเอง ชาวบ้ านส่วนใหญ่ทีไม่สามารถหลบหนีมักเป็ นพวกยากจนมาก หลายคนไปอาศัยอยู่ในวัดมิงกะลา
ยานอ่อง ช่วงกลางคืนเพือความปลอดภัย ทหารของรัฐบาลยังได้ ตรวจบัตรประชาชนของทุกคนทีอาศัยอยูใ่ นวัด ทําให้ เกิด
ความหวาดกลัวเพิมขึน
ในคืนวันที 12 พฤศจิกายน ทหารรัฐบาลได้ ป ระกาศเคอร์ ฟิวในเมือง ห้ ามไม่ให้ ชาวบ้ านออกจากเคหะสถาน และ
เตือนว่าทหารชาวไทใหญ่จะเข้ ามาโจมตีในเมือง ทังยังมีการปิ ดกันไม่ให้ ชาวบ้ านออกไปจากเมืองและตัดสายโทรศัพท์
เกษตรกรถูกสังห้ ามไม่ให้ ไปเก็บเกียวพืชผลในไร่ นานอกเมือง แม้ วา่ จะเป็ นช่วงเก็บเกียวข้ าวก็ตาม

หญิงชราจากเมืองหนองทีต้ องอพยพหนีตายไปยังเมืองลายค่ า
มีการบังคับใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางทหารอย่างเข้ มงวดในเมืองหนอง เชือว่าประมาณสองในสาม
ของชาวบ้ านซึงอยู่ในเมืองแห่งนีซึงเคยมีจํานวน , คนได้ หลบหนีออกไปแล้ว ต้ องไปหาทีพักพิงในเขตเมืองและ
หมู่บ้านอืน ในขณะทียังมีการระดมยิงปื นครกและการทิงระเบิดกลางอากาศใส่หมู่บ้านทางด้ านเหนือของเมืองต่อไป คนที
ทิงบ้ านเรื อนส่วนใหญ่จะไม่กล้ าเดินทางกลับ มา
มูลนิธิเ พือสิทธิมนุษ ยชนแห่งรัฐฉานประณามอย่างรุ นแรงต่อการโจมตีและการทําลายล้างโดยไม่เลือกเป้าหมาย
ต่อพืนทีซึงมีพลเรื อนอาศัยอยู่หนาแน่นโดยทหารรัฐบาลพม่า เรากระตุ้นให้ ประชาคมระหว่างประเทศประณามอย่าง
เปิ ดเผยต่อการโจมตีเหล่านี และเรี ยกร้ องให้ นําตัวกองทัพพม่าเข้ ารับการไต่สวนในข้ อหาอาชญากรรมสงคราม
สัมภาษณ์ ชาวบ้ านซึงหลบหนีออกจากเมืองหนอง
1. ผูห้ ญิ งอายุ ปี จากหมู่ ของเมืองหนอง ปัจจุบนั ไปพักอาศัยอยู่ทีเมื องตองยี (สัมภาษณ์เมื อ พฤศจิ กายน
2558)
“ชาวบ้ านส่วนใหญ่ทิงบ้ านเรื อนเมือได้ ยินเสียงปื นครกและการทิงระเบิดทางอากาศ พวกเรามัวแต่หลบหนี ไม่มี
เวลาเอาอะไรติดตัวไปเลยแม้ แต่เสือผ้ า จําไม่ได้ ว่ามีการทิงระเบิดและระดมยิงใส่กีลูก เพราะเยอะมาก พวกเรากลัวมาก
เราแค่พยายามหาทางอยู่รอด พวกเราตกใจมากและไม่ร้ ู จะทําอะไร พวกเขาระดมยิงปื นครกใส่ตอนกลางคืน มี
เฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพพม่าบินวนและทิงระเบิดใส่เมืองหนองในตอนกลางวัน มีการใช้ เฮลิคอปเตอร์ ทิงระเบิดหลายสิบ
ลูก”
2. ผูห้ ญิ งอายุประมาณ ปี จากหมู่ 3 ของเมื องหนอง ปัจจุบนั ไปพักอาศัยอยู่ทีเมืองลายค่า: (สัมภาษณ์เมือ
พฤศจิ กายน
)
“ทหารกองทัพพม่าระดมยิงปื นครกใส่ในเมืองหนอง พวกเขายังใช้ เฮลิคอปเตอร์ ทหารและทิงระเบิดใส่เมืองใน
ย่านทีมีพลเรื อนอาศัยอยู่ พวกเรากลัวมาก ไม่มีใครกล้ าออกไปนอกบ้ าน

ไม่มที างการหน่วยใดมาให้ ความช่วยเหลือ มีแต่ทหารรัฐบาลพม่าทีกระจายกําลังไปตามบ้ านเรื อนและเข้ าไปใน
บ้ านของเราเพือค้ นหาทหารชาวไทใหญ่
พวกเขาบอกว่ามีทหารชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ในบ้ านของเรา พวกเราบอกเขาว่าไม่มีทหารชาวไทใหญ่ทีนีหรอก เรา
บอกพวกเขาว่าจะค้ นบ้ านก็ได้ จากนันพวกเขาบังคับให้ เจ้ าของบ้ านคุกเข่าลงและถามว่ามีทหารชาวไทใหญ่ในบ้ านหรื อไม่
เราบอกว่าไม่มี จากนันพวกเขาบอกว่าถ้ าพบว่าทหารชาวไทใหญ่ในบ้ าน พวกเขาจะฆ่าเรา เราจึงบอกว่าเอาสิ ค้ นเลย ถ้ า
เกิดมีทหารชาวไทใหญ่ในบ้ านเรา มาฆ่าเราทังหมดเลยก็ได้ ทหารพม่าจึงเริ มค้นหาทหารชาวไทใหญ่ในบ้ านของเราและไม่
พบอะไร หลังจากนันพวกเขาก็จากไป
พวกเขาทําให้ เรากลัวมาก พวกเขาไม่ได้ ซ้อมเรา อาจเป็ นเพราะมีเด็กอายุแค่

เดือนอยูใ่ นบ้ านกําลังร้ องไห้ ก็ได้

หลังจากเราหลบหนีไป (ในวันที พฤศจิกายน) เหลือคนในเมืองหนองอยู่ไม่มาก คนทีเหลืออยู่ต้องไปอาศัย
หลับนอนทีวัดมิงกะลายานอ่องเพราะกลัวจะไม่ป ลอดภัย ทหารพม่ายังตามไปตรวจดูบัตรประชาชนของคนซึงอยู่ในวัด
ด้ วย”
รายละเอียดความเสียหายและการบาดเจ็บเท่ าทีทราบเนืองจากการทีกองทัพพม่ ายิงปื นครกและใช้ เครืองบิน
ทิงระเบิดทางอากาศถล่ มเมืองหนอง (9-12 พ.ย. 2558)
วันทีและ
เวลา
พ.ย.
ห้ าทุ่ม
พ.ย. เทียง
คืน
10 พ.ย.
ตีห้า

สาเหตุของ
ชือของเจ้ าของบ้ านที สถานที
ความเสียหาย ได้ รับความเสียหาย
ปื นครก
ลุงวินหน่าย และป้าทวย บ้ านนาหลินแหลง ฝัง
ตะวันออกของเมืองหนอง
ปื นครก
ลุงคากา
หมู่ 4, เมืองหนอง

ประเภทความเสียหาย

ปื นครก, อาวุธ
ปื น

ป้าคําอิง

หมู่ 1, เมืองหนอง

10 พ.ย.
เจ็ดโมงเช้ า
10 พ.ย.
แปดโมงเช้ า
10 พ.ย.
แปดโมงเช้ า
10 พ.ย.
แปดโมงเช้ า

ปื นครก

ลุงจ่อมินและป้ามน

หมู่ 1, เมืองหนอง

รถบรรทุกและรถไถได้ รับ
ความเสียหาย
บ้ านเรื อนเสียหาย กระจก
แตก สายไฟขาดเพราะ
กระสุนจนเกิดไฟไหม้
บ้ านเรื อนเสียหาย

ทิงระเบิดทาง
อากาศ
ทิงระเบิดทาง
อากาศ
ทิงระเบิดทาง
อากาศ

ลุงส่างอ่อนและป้าแซบ

หมู่ 1, เมืองหนอง

บ้ านเรื อนเสียหาย

โรงเรี ยนมัธยม

หมู่ 1, เมืองหนอง

ครูห ยิน หยิน นุ

หมู่ 1, เมืองหนอง

พ.ย.
ตีสาม

ปื นครก

ป้าแง๋ม

หมู่ 4, เมืองหนอง

โรงเรี ยนได้ รับ ความ
เสียหาย
บ้ านพักได้ รับความ
เสียหาย และครู หยิน หยิน
นุ ถูกสะเก็ดระเบิดได้ รับ
บาดเจ็บ
บ้ านเรื อนเสียหาย และยุ้ง
ฉางเก็บข้ าวโพดเกิดไฟไหม้

บ้ านเรื อนเสียหาย

ไม่ทราบ
ข้ อมูล

ปื นครก

ลุงจ่อห่าน

หมู่ 1, เมืองหนอง

บ้ านเรื อนเสียหาย
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