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พืน้ทีล่ีภ้ยัน้อยลง: ภยัคุกคามใหม่ต่อความมัน่คงปลอดภยัของ
ผู้ลีภ้ยัตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย

	 รายงานใหม่ของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	(SHRF)	และ	คณะกรรมการผูล้ี้ภยัรัฐฉาน	-	ชายแดน	

ไทย	 (SSRC-TB)	 เผยใหเ้ห็นภยัคุกคามดา้นความปลอดภยัจากกองทพัรัฐบาลพม่าและกองทพัสหรัฐวา้	

(United	 Wa	 State	 Army	 -	 UWSA)	 ซ่ึงท�าใหเ้กิดความเส่ียงภยัมากข้ึนต่อชาวบา้นท่ีตอ้งพลดัถ่ินกวา่	 6,000	

คนในท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	 โดยกวา่หน่ึงปีก่อนหนา้น้ี	 แหล่งทุนระหวา่งประเทศ

ไดต้ดังบสนบัสนุนความช่วยเหลือดา้นอาหารท่ีเคยใหก้บัพวกเขาโดยส้ินเชิง

 

	 แมจ้ะมีความตกลงหยดุยงิกบัสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน	(Restoration	Council	of	Shan	State/

Shan	 State	 Army	 (RCSS/SSA)	 กองทพัรัฐบาลพม่ายงัคงเสริมก�าลงัพลรอบท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ิน

ชาวไทใหญ่	5	แห่ง	มีการสร้างถนนใหม่	การส่งเคร่ืองบินโดรนเขา้ไปในพื้นท่ี	และในเดือนกมุภาพนัธ์	2562	

ยงัมีการยงิลูกระเบิดจากปืนใหญ่ขนาด	 120	มม.หกนดัเขา้ไปยงัท่ีพกัพิงสองแห่งของผูพ้ลดัถ่ิน	ท�าใหบ้รรดา

ผูพ้ลดัถ่ินท่ีตกใจกลวัโดยการสร้างหลุมหลบภยั	 และมีการซอ้มหนีภยัเพื่อเตรียมรับมือหากมีการโจมตีเพิ่ม

เติม	

	 กองทพัสหรัฐวา้	ไดข้ยายเขตอิทธิพลของตนทางตอนใตข้องรัฐฉาน	รอบท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดั

ถ่ิน	ในเดือนกมุภาพนัธ์	2562	ทหารวา้ไดบุ้กเขา้ยดึพื้นท่ีสูงใกลก้บัท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ิน	ดอยก่อวนั	

ในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองสาด	ทางใตข้องรัฐฉาน	 ถือวา่เป็นการละเมิดความตกลงดา้นพรมแดนท่ีท�าไวก้บัสภา

กอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน	ทั้งยงัเป็นการแยง่ชิงท่ีท�ากินซ่ึงมีอยูน่อ้ยมากส�าหรับผูพ้ลดัถ่ิน	

	 มีการตรึงก�าลงัทหารในตอนใตข้องรัฐฉานมากข้ึน	 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นจากแผนท่ีใหม่ท่ีจดัท�าโดย

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนรัฐฉาน	 แสดงภาพฐานทพัของกองทพัรัฐบาลพม่าและกองทพัสหรัฐวา้	 หลายร้อยแห่ง	

ซ่ึงกระจุกตวัอยา่งหนาแน่นรอบท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินชาวไทใหญ่	

	 แผนท่ีเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นอิทธิพลของกองทพัสหรัฐวา้บริเวณทางตอนใตข้องรัฐฉาน	 ซ่ึงก่อนหนา้

นั้นมีการบงัคบัชาวบา้นชาติพนัธ์ุวา้กวา่	 120,000	 คนใหต้อ้งอพยพออกจากพื้นท่ีดา้นเหนือเม่ือ	 20	 กวา่ปีท่ี

บทน�า

23	พฤษภาคม	2562	
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แลว้	 ท�าใหช้นชาติพนัธ์ุกลุ่มไทใหญ่	 อาข่า	 และลีซอ	 ตอ้งออกไปจากพื้นท่ี	 จากยทุธศาสตร์แบ่งแยกและ

ปกครองโดยกองทพัพม่า	 ส่วนท่ีดินซ่ึงเคยเป็นท่ีท�ากินของชุมชนเกษตรพึ่งตนเองในชนบท	 ขณะน้ีไดถู้กน�า

ไปท�าเป็นฐานทพัทหารวา้ท่ีคอยดูแลเกษตรแปลงเด่ียวขนาดใหญ่	 ส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพาราเพื่อส่ง

ออกไปยงัประเทศจีน	

	 ในขณะท่ีสงัคมใหค้วามสนใจกบัการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ	 30	 ปีของการหยดุยงิของกองทพั

สหรัฐวา้ท่ีศูนยบ์ญัชาการใหญ่ทางเหนือบริเวณพรมแดนประเทศจีนเม่ือเดือนเมษายน	 2562	 ท่ีผา่นมา	 แต่ใน

เวลาเดียวกนัมีการตรึงก�าลงัทหารหลายพนันายบริเวณศูนยบ์ญัชาการใหญ่ทางตอนใตข้องกองทพัสหรัฐวา้	

ท่ีหว้ยออ้	เขตอ�าเภอเมืองโต๋น	ซ่ึงอยูห่่างจากพรมแดนไทย	ทางเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่	เพียง	10	กิโลเมตร	

เป็นสญัญาณเตือนอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งมีการแกปั้ญหาขอ้พิพาทดา้นดินแดนในตอนใตข้องรัฐฉาน	 ก่อนท่ีผูล้ี้

ภยัจะกลบัคืนสู่ถ่ินฐานของตนเองได	้

	 แต่ขอ้เรียกร้องให้แหล่งทุนจากชาติตะวนัตกทบทวนการตดัสินใจยุติการให้ความช่วยเหลือดา้น

อาหารกบัผูล้ี้ภยัในท่ีพกัพิงชัว่คราวของชาวไทใหญ่ตามแนวชายแดนรัฐฉานเม่ือเดือนตุลาคม	 2560	 ยงัไม่ได้

รับการตอบสนอง	 โดยแผนท่ีความตอ้งการดา้นมนุษยธรรมทางตะวนัออกเฉียงใตข้องพม่าท่ีจดัท�าโดย

องคก์ารสหประชาชาติและเอน็จีโอระหวา่งประเทศ	 ไม่แสดงแมแ้ต่ภาพของท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ิน

ชาวไทใหญ่

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	 และ	 คณะกรรมการผูล้ี้ภยัรัฐฉาน	 -	 ชายแดนไทย	 จึงมีขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาล

ประเทศผูใ้หทุ้นดงัน้ี

	 1.	 กดดนักองทพัรัฐบาลพม่าใหย้ติุการตรึงก�าลงัทหาร	และการโจมตีพื้นท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุทุก	

	 	 กลุ่มในพม่า	เพื่อใหเ้ร่ิมตน้กระบวนการสนัติภาพท่ีมีส่วนร่วม

	 2.	 เป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งสนบัสนุนความช่วยเหลือดา้นอาหาร	ใหก้บัผูพ้ลดัถ่ินและผูล้ี้ภยัใน	

	 	 ท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	จนกวา่พวกเขาจะสามารถเดินทางกลบัไป	

	 	 บา้นเกิด	ในรัฐฉานไดอ้ยา่งสมคัรใจ	ปลอดภยั	และอยา่งมีศกัด์ิศรี
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สารบัญ 

1. การเสริมก�าลงัทหารอย่างกว้างขวางตามแนวพรมแดนตอนใต้ของรัฐฉาน 5

8

12

17

27

29

2. โครงสร้างพืน้ฐานใหม่ทีจ่ดัท�าขึน้เพ่ือปิดล้อมพืน้ที่

3. สัญญาณบ่งบอกความก้าวร้าวของกองทพัรัฐบาลพม่าในช่วงทีผ่่านมา

6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5. ข้อกงัวลเกีย่วกบัการจดัท�าแผนทีข่องหน่วยงานระหว่างประเทศ

4. กองทพัสหรัฐว้าพยายามปิดล้อมพืน้ทีต่อนใต้ของพรมแดนรัฐฉาน-ไทย

ความลม้เหลวของโครงการน�าร่องเพื่อจดัสรรท่ีอยูใ่หม่ใหผู้ล้ี้ภยัในเมืองทา			

กองทพัรัฐบาลพม่าส่งเคร่ืองบินโดรนข้ึนบินเหนือท่ีพกัพิงชัว่คราวดอยก่อวนั	เขต
อ�าเภอเมืองสาด

ท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินชาวไทใหญ่ถูกลบออกไปจากแผนท่ี

กองทพัสหรัฐวา้พยายามขดัขวางการก่อสร้างวดัในพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองโต๋น	

กองทพัรัฐบาลพม่ายงิลูกระเบิดใส่ท่ีพกัพิงของผูพ้ลดัถ่ินในดอยไตแลงและดอยด�า	

การท�าแผนท่ีความขดัแยง้อยา่งบิดเบือน

กองทพัสหรัฐวา้รุกคืบเขา้ไปในพื้นท่ีเกษตรของผูพ้ลดัถ่ินในเขตเมืองสาด	

การล้ีภยัคร้ังใหม่ภายหลงัเหตุการณ์การระดมยงิลูกระเบิด

หนา้
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สารบัญ 

	 รัฐบาลพม่ามกัอา้งวา่พื้นท่ีตอนใตข้องรัฐฉานในปัจจุบนัมีความสงบสุข	 โดยกลุ่มติดอาวธุชาติพนัธ์ุ

ไดล้งนามสญัญาหยดุยงิและเขา้ร่วมกระบวนการสร้างสนัติภาพแลว้	 ผูล้ี้ภยัยอ่มสามารถเดินทางกลบับา้น

และยอ่มมีโครงการพฒันาได	้เป็นเหตุผลท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจของแหล่งทุนระหวา่งประเทศ	ซ่ึงตดัความ

ช่วยเหลือใหก้บัผูพ้ลดัถ่ินชาวไทใหญ่ตามแนวพรมแดนรัฐฉาน	-ไทย	ในเดือนตุลาคม	2560

	 แต่สภาพท่ีเป็นจริงกลบัแตกต่างไปอยา่งส้ินเชิง	 การหยดุยงิยงัประสบปัญหา	 กระบวนการสนัติภาพ

เกิดความชะงกังนั	ยงัคงมีการปะทะกนัดว้ยอาวธุและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งต่อเน่ือง	ในเวลาเดียวกนั	

ท่ีผา่นมายงัไม่มีการแกไ้ขสาเหตุส�าคญัสองประการ	 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการพลดัถ่ินในตอนใตข้องรัฐฉาน	

ประการท่ีหน่ึง	 ปฏิบติัการกวาดลา้งและไล่ล่าฝ่ายตรงขา้มของกองทพัรัฐบาลพม่าระหวา่งปี	 2539-2541	 ส่ง

ผลใหเ้กิดผูอ้พยพกวา่	 300,000	คน	จาก	1,400	กวา่หมู่บา้น	 ใน	10	อ�าเภอ	ทางตอนกลางและตอนใตข้องรัฐ

ฉานตอ้งอพยพจากรัฐฉานบา้นเกิด	 และประการท่ีสอง	 จากสาเหตุท่ีกองทพัสหรัฐวา้	 (UWSA)	 ไดบ้งัคบัให้

ชาวบา้นชาติพนัธ์ุวา้กวา่	 126,000	 คน	 จากทางเหนือ	 อพยพไปทางตอนใตข้องรัฐฉาน	 ในระหวา่งปี	 2542-

2544	 เป็นการผลกัดนัชนพื้นเมืองหลายพนัคนใหอ้อกจากพื้นท่ี	 สร้างความแยง้ในรัฐฉาน	 ซ่ึงเป็นผลกระทบ

จากยทุธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองของกองทพัพม่า	

	 ในเดือนสิงหาคม	2560	 มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	จดัท�ารายงานช่ือ	 “ในขณะท่ีสงครามความขดั

แยง้ขยายตวัมากข้ึนในรัฐฉาน	 ตอ้งไม่มีการตดัความช่วยเหลือใหก้บัผูล้ี้ภยับริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทย”	

https://bit.ly/2WouxwV	อธิบายถึงวกิฤตดา้นมนุษยธรรมท่ีก�าลงัเกิดข้ึนกบัผูล้ี้ภยั/ผูพ้ลดัถ่ินกวา่	6,000	คนใน

ท่ีพกัพิงชัว่คราวหกแห่งตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	 และกระตุน้ใหแ้หล่งทุนทบทวนการตดัสินใจท่ีจะ

ตดัความช่วยเหลือดา้นอาหารท่ีส่งใหก้บัท่ีพกัพิงชัว่คราวเหล่าน้ี

	 ผา่นไปหน่ึงปีคร่ึง	 แหล่งทุนยงัไม่เปล่ียนแปลงนโยบายต่อผูพ้ลดัถ่ิน/ผูล้ี้ภยัในท่ีพกัพิงชัว่คราวทาง

ตอนใตข้องรัฐฉาน	 แมส้ถานการณ์ดา้นความปลอดภยัเลวร้ายลง	 โดยในแผนท่ีดา้นมนุษยธรรมขององคก์าร

สหประชาชาติและเอน็จีโอระหวา่งประเทศเหล่าน้ี	ไม่ปรากฏแมแ้ต่ภาพท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวชายแดนรัฐ

ฉาน-ไทยอยา่งส้ินเชิง	

	 มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	และ	คณะกรรมการผูล้ี้ภยัรัฐฉาน	-	ชายแดนไทย	จึงจดัท�ารายงานใหม่

เพื่อใหข้อ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัสถานการณ์ความปลอดภยัในตอนใตข้องรัฐฉาน	 และอธิบายวา่เหตุใดผูล้ี้ภยั/ผู ้

พลดัถ่ินในท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	 ยงัคงไม่สามารถเดินทางกลบัไปถ่ินฐานบา้นเกิด

ได	้และยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงภยัในระหวา่งการล้ีภยัมากข้ึน	
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	 จากขอ้มูลจากแหล่งข่าวในพื้นท่ี	 มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	 ไดจ้ดัท�าแผนท่ีอยา่งละเอียดแสดงท่ี

ตั้งของกองทพัรัฐบาลพม่าและกองทพัสหรัฐวา้	 ตามแนวดา้นใตข้องพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	 แสดงใหเ้ห็น

อยา่งชดัเจนวา่การลงนามในสญัญาหยดุยงิของสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน	เม่ือเดือนธนัวาคม	2554	ไม่

ไดส่้งผลใหมี้การลดก�าลงัทหารตามแนวพรมแดนบริเวณน้ีเลย	

	 ในทางตรงขา้ม	 เราเห็นการเสริมก�าลงัทหารอยา่งกวา้งขวางทั้งของกองทพัรัฐบาลพม่าและกองทพั

รวมแห่งรัฐวา้	 ซ่ึงใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากสญัญาหยดุยงิ	 ท่ีจะเคล่ือนพลเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีเป็นขอ้พิพาทใกล้

พรมแดน	 เขา้ไปปิดลอ้มพื้นท่ีใตอิ้ทธิพลของสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน	 ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูพ้ลดั

ถ่ินมากข้ึน	

	 แผนท่ีเหล่าน้ีจึงเนน้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงสถานการณ์ท่ีเปราะบางของผูพ้ลดัถ่ิน	 ซ่ึงอยูต่รงกลาง

ระหวา่งกองทพัทั้งสามฝ่ายบริเวณใกลพ้รมแดน	

การเสริมก�าลงัทหารอย่างกว้างขวางตามแนวพรมแดนตอนใต้ของรัฐ
ฉาน1.

ท่ีต้ังก�ำลงัพลกองทัพรัฐบำลพม่ำและกองทัพสหรัฐว้ำตำมแนวพรมแดนทำงตอนใต้ของรัฐฉำน
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ท่ีต้ังก�ำลงัพลกองทัพรัฐบำลพม่ำและกองทัพสหรัฐว้ำใกล้กับท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ินกองมุ่งเมืองและดอยไตแลง

ท่ีต้ังก�ำลงัพลกองทัพรัฐบำลพม่ำและกองทัพสหรัฐว้ำใกล้กับท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ินดอยด�ำและท่ีพักพิงผู้ลีภ้ยักงุจ่อ 



7

ท่ีต้ังก�ำลงัพลกองทัพรัฐบำลพม่ำและกองทัพสหรัฐว้ำใกล้กับท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ินดอยสำมสิบ

ท่ีต้ังก�ำลงัพลกองทัพรัฐบำลพม่ำและกองทัพสหรัฐว้ำใกล้กับท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ินดอยก่อวนั
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	 ในช่วงปีท่ีผา่นมา	 มีการตดัถนนสายใหม่ทางตอนใตข้องเมืองลางเคอ	 ตรงขา้มกบัตอนเหนือของ

พรมแดนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	 เพื่อส่งก�าลงับ�ารุงไปยงัฐานทพับริเวณพรมแดนของกองทพัรัฐบาลพม่า	 ใกล้

กบัท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินกองมุ่งเมือง	 ถนนเหล่าน้ียงัช่วยใหส้ามารถส่งก�าลงัทหารและเสบียงอยา่ง

รวดเร็วระหวา่งปฏิบติัการเชิงรุก	

	 มีการสร้างสะพานใหม่ขา้มแม่น�้าสาละวนิระหวา่งเมืองโต๋น	 กบัเมืองป่ัน	 ท่ีท่าซาง	 ซ่ึงมีขนาดใหญ่

กวา่และมัน่คงกวา่สะพานเดิม	ในวนัท่ี	6	กมุภาพนัธ์	2562	นางอองซานซูจี	 มุขมนตรีแห่งรัฐไดม้าท�าพิธีเปิด

สะพานแห่งน้ี	ท่ามกลางผูบ้ญัชาการทหารจากกองทพัรัฐบาลพม่า

	 ชาวบา้นต่างวติกกงัวลกบัการก่อสร้างสะพานใหม่	 เพราะสะพานท่ีแขง็แรงจะช่วยใหส้ามารถ

ล�าเลียงอาวธุหนกัเขา้มาในพ้ืนท่ีไดดี้ข้ึน	 พวกเขาเช่ือวา่การสร้างสะพานใหม่ท่ีดีข้ึนแห่งน้ี	 อาจเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนการก่อสร้างเข่ือนเมืองโต๋น	เข่ือนยกัษท์างตอนเหนือของแม่น�้าสาละวนิ	

	 ปีท่ีแลว้	วศิวกรชาวจีนจากบริษทั	China	Three	Gorges	Corporation	ท�าการส�ารวจท่ีตั้งเข่ือนท่ีเมือง

โต๋น	 ไดท้�าการทดสอบภายใตก้ารรักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด	 เข่ือนยกัษแ์ห่งน้ีสามารถผลิตไฟฟ้าได	้

โครงสร้างพืน้ฐานใหม่ทีจ่ดัท�าขึน้เพ่ือปิดล้อมพืน้ที่2.

ถนนสร้ำงใหม่ใกล้กับท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ินกองมุ่งเมือง
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ภำพถ่ำยจำก New Light of Myanmar 7 กมุภำพันธ์ 2562

ความล้มเหลวของโครงการน�าร่องเพ่ือจดัสรรทีอ่ยู่ใหม่ให้ผู้ลีภ้ยัในเมืองทา

	 สญัญาณบ่งบอกวา่ทางการพม่าไม่ไดห้วงัวา่ผูล้ี้ภยัจะกลบัสู่ถ่ินฐานของตวัเองได	้เห็นไดจ้ากวา่พื้นท่ี

ก่อสร้างบา้นน�าร่องท่ีเมืองทาซ่ึงเตรียมไวต้อ้นรับผูล้ี้ภยัท่ีเดินทางกลบัมา	 กลบัถูกเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีพกัของเจา้

หนา้ท่ีรัฐบาลพม่าแทน	

	 เมืองทาซ่ึงอยูห่่างจากพรมแดนไทย	 20	 กิโลเมตร	 ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองโต๋น	 เดิมเคยเป็น

หมู่บา้นของชาวไทใหญ่และเป็นดินแดนภายใตอิ้ทธิพลของกองทพัเมิงไต	 (MTA)	 เป็นเมืองท่ีเคยเจริญ

รุ่งเรืองเพราะเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีส�าคญัระหวา่งแม่น�้าสาละวนิกบัพรมแดนไทย	 บริเวณจุดผา่นแดนท่ีบา้น

หลกัแต่ง	อ�าเภอเวยีงแหง	จงัหวดัเชียงใหม่	

 

	 หลงักองทพัเมิงไตประกาศความพา่ยแพช่้วงส้ินปี	 2538	 กองทพัรัฐบาลพม่าไดเ้ขา้มายดึครองเมือง

ทา	 เป็นเหตุใหช้าวบา้นท่ีเคยอยูเ่ดิมส่วนใหญ่อพยพหลบหนีไป	 เม่ือสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานไดจ้ดั

ตั้งท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวพรมแดนใกลเ้คียงข้ึนมา	 เมืองทาจึงถูกเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีมัน่บริเวณชายแดนท่ี

ส�าคญัของกองทพัรัฐบาลพม่า	เพื่อคานอ�านาจกบัสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน

7,000	เมกะวตัต	์โดย	90%	จะส่งออกไปยงัประเทศไทยและจีน	แต่จะส่งผลใหเ้กิดน�้าท่วมในพื้นท่ีขนาดใหญ่

ทางตอนใตแ้ละตอนกลางของรัฐฉาน	 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนตอ้งอพยพออกไปเป็นจ�านวนมาก	 เน่ืองจาก

ปฏิบติัการกวาดลา้งและไล่ล่าของกองทพัรัฐบาลพม่าระหวา่งปี	 2539-2541	 หากมีการก่อสร้างเข่ือนจริง	 จะ

เป็นเหตุใหช้าวบา้นท่ีตอ้งพลดัถ่ินหลายหม่ืนคนไม่สามารถกลบัสู่ถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเองไดต้ลอดกาล
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	 ความตกลงหยดุยงิระหวา่งรัฐบาลพม่ากบัสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานเม่ือเดือนมกราคม	 2555	

จึงดูเหมือนจะเป็นการอ่อนขอ้ท่ีส�าคญัของรัฐบาลพม่า	 ซ่ึง	 “อนุญาตใหส้ภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานมี

ฐานทพัใหญ่อยูท่ี่หวัเมืองและเมืองทา”	 (หวัเมือง	 เคยเป็นท่ีมัน่ใหญ่ของกองทพัเมิงไต	 ตั้งอยูห่่างจากเมืองทา

ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ	60	กิโลเมตร)	

	 อยา่งไรกดี็	 ไม่เคยมีการปฏิบติัตามความตกลงน้ี	 กองทพัรัฐบาลพม่าไม่เคยถอนก�าลงัออกจากเมือง

ทาหรือหวัเมือง	 และสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถจดัตั้งหน่วยงานขนาดเลก็ใน

เมืองทาเท่านั้น

	 ถึงอยา่งนั้น	 ทางการพม่ายงัคงพยายามเชิญชวนใหผู้ล้ี้ภยัในประเทศไทย	 เดินทางกลบัไปท่ีเมืองทา	

เม่ือกลางปี	 2555	 สภาผูล้ี้ภยัแห่งนอร์เวย	์ (Norwegian	 Refugee	 Council)	 (ซ่ึงท�างานเป็นส่วนหน่ึงของ	

Myanmar	 Peace	 Support	 Initiative)	 ไดม้าเยีย่มท่ีพกัพิงชัว่คราวผูล้ี้ภยัท่ีกงุจ่อ	 ทางตอนเหนือของพรมแดน

จงัหวดัเชียงใหม่	และแจง้ใหห้วัหนา้ท่ีพกัพิงทราบวา่	มีแผนการสนบัสนุนทุนก่อสร้างบา้นน�าร่องส�าหรับผูล้ี้

ภยั	90	คนท่ีเดินทางกลบัสู่เมืองทา	ในเดือนกรกฎาคม	2556	ผูน้�าค่ายท่ีพกัพิงกงุจ่อ	ไดรั้บแจง้จากผูบ้ญัชาการ

ทหารกองทพัพม่าท่ีเมืองตอ้	(ใกลเ้มืองทา)	วา่	ก�าลงัมีการก่อสร้างบา้นใหม่เพื่อรองรับผูล้ี้ภยัท่ีกลบัมายงัเมือง

ทา	ไม่นานหลงัจากนั้น	เจา้หนา้ท่ีต�ารวจพม่าจากท่าข้ีเหลก็ไดม้าท่ีค่ายผูล้ี้ภยั	และสอบถามวา่พวกเขาตอ้งการ

กลบัไปท่ีเมืองทาหรือไม่	

	 นบัจากนั้นมาจึงมีการก่อสร้างบา้น	 20	หลงั	 โรงเรียนและโรงพยาบาลใหม่ข้ึนท่ีเมืองทา	 อยา่งไรกดี็	

ไม่มีผูล้ี้ภยัคนไหนกลา้เดินทางกลบัมา	 เพราะกลวักองทพัรัฐบาลพม่า	 เน่ืองจากกองทพัพม่ามีค่ายทหาร

กองพนั	IB	244	อยูห่่างจากบา้นพกัท่ีสร้างข้ึนใหม่เพียง	400	เมตร	ทั้งยงัเป็นบริเวณท่ีเตม็ไปดว้ยกบัระเบิด	

	 เป็นเหตุใหใ้นปัจจุบนั	 โครงการบา้นจดัสรรน�าร่องส�าหรับผูล้ี้ภยัไดถู้กเปล่ียนเป็นท่ีพกัของเจา้

หนา้ท่ีรัฐบาลพม่าในเมืองทาแทน
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แผนก่อสร้ำงท่ีพักพิงให้ผู้ลีภ้ยัท่ีเมืองทำ 

โครงกำรแปลงอพยพของผู้ลีภ้ยัท่ีเมืองทำ (ปัจจุบันใช้เป็นท่ีพักของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐบำลพม่ำ)
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	 ในเดือนกนัยายน	2561	มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	รายงานวา่	กองทพัรัฐบาลพม่าส่งโดรนข้ึนบิน

เป็นคร้ังแรกเหนือท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินท่ีดอยด�า	 ระหวา่งการเดินทางมาเยอืนของผูบ้ญัชาการภาค

สามเหล่ียมของกองทพัพม่า	

	 ในเดือนมกราคม	2562	กองทพัรัฐบาลพม่าไดน้�าโดรนข้ึนบินบริเวณเชิงเขาเหนือท่ีพกัพิงชัว่คราวหา้

คร้ัง	 รวมทั้งบริเวณท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินดอยก่อวนั	 บริเวณพรมแดนอ�าเภอเมืองสาดในรัฐฉาน-

จงัหวดัเชียงราย	ท�าใหผู้พ้ลดัถ่ินตกใจกลวัมาก	เพราะอาจเป็นสญัญาณของการโจมตีคร้ังใหม่	

มีการสงัเกตเห็นเคร่ืองบินโดรนในช่วงเวลาดงัน้ี	
1	มกราคม	2562,	17:45	น.
7	มกราคม	2562,		6.00	น.
9	มกราคม	2562,		20:35	น.
14	มกราคม	2562,		5.00	น.
18	มกราคม	2562,	19:28	น.

กองทพัรัฐบาลพม่าส่งโดรนขึน้บินเหนือทีพ่กัพงิช่ัวคราวดอยก่อวนั ในเขตเมืองสาด

สัญญาณบ่งบอกความก้าวร้าวของกองทพัรัฐบาลพม่าในช่วงทีผ่่านมา3.

กำรสังเกตเห็นโดรนของกองทัพพม่ำบินใกล้กับท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ินดอยก่อวนั ในเดือนมกรำคม 2562
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กองทพัรัฐบาลพม่ายงิลูกระเบิดใส่ทีพ่กัพงิช่ัวคราวของผู้พลดัถิน่ดอยไตแลงและดอยด�า 

	 วนัท่ี	 13	 กมุภาพนัธ์	 2562	 เป็นคร้ังแรกนบัแต่สภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานลงนามความตกลง

หยดุยงิแบบทวภิาคีในเดือนธนัวาคม	 2554	 ท่ีกองทพัรัฐบาลพม่าไดย้งิลูกระเบิดใส่ท่ีมัน่สองแห่งของสภา

กอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน	บริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	ท�าใหผู้พ้ลดัถ่ินในบริเวณนั้นตกใจมาก	

	 มีการยงิลูกระเบิดหกนดัใส่ดอยไตแลงและดอยด�า	 จากฐานท่ีมัน่ภายใตศู้นยบ์ญัชาการภาคสองแห่ง	

ทั้งกองบญัชาการภาคตะวนัออกกลาง	และกองบญัชาการภาคสามเหล่ียม	ของกองทพัพม่า	

ศูนย์บัญชำกำรภำคกองทัพพม่ำในรัฐฉำน
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	 ในเวลา	14.40	น.	ทหารพม่าจากกองพนั	IB	363	(ภายใตก้องบญัชาการภาคตะวนัออกกลาง)	ระดมยงิ

ลูกระเบิดขนาด	 120	 มม.หน่ึงนดัจากค่ายบริเวณน�้าแม่กนุ	 เขา้ใส่พื้นท่ีดอยไตแลงซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณ	

10	กิโลเมตร	ช่วงหลงั	6	โมงเยน็	ยงัมีการยงิลูกระเบิดขนาด	120	มม.อีกสองนดัจากค่ายเดียวกนัเขา้สู่ดอยไต

แลง			

	 ในเวลาเดียวกนั	ช่วงประมาณ	17.30	น.ของวนัเดียวกนั	ทหารพม่าไดย้งิลูกระเบิดขนาด	120	มม.จาก

ค่ายเมืองตอ้	(หน่วยLIB	386	ภายใตก้องบญัชาการภาคสามเหล่ียม)	เขา้ใส่ท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินดอย

ด�า	

	 โชคยงัดีท่ีลูกระเบิดไปตกลงบริเวณป่าด้านนอกท่ีพกัพิง

ชัว่คราว	จึงไม่ท�าใหเ้กิดอนัตราย	แต่กท็ �าใหผู้พ้ลดัถ่ินตกใจกลวัมาก	

	 อีกหลายวนัต่อมา	 ผูพ้ลดัถ่ินจึงไดป้รับปรุงหลุมหลบภยัเดิม	

และเตรียมข้าวของหากมีการหลบหนีไปยงัพ้ืนท่ีฝ่ังไทยบริเวณ

พรมแดน	คณะกรรมการค่ายยงัจดัใหมี้การซอ้มการหลบภยั	

กองทัพพม่ำระดมยิงปืนใหญ่ใส่ท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ิน วนัท่ี 13 กมุภำพันธ์ 2562
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	 การระดมยิงลูกระเบิดของกองทพัพม่าเป็นการตอบโตโ้ดยตรงต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหน่ึงวนัก่อน

หนา้นั้น	 โดยในวนัท่ี	 12	กมุภาพนัธ์	 2562	ทหารของสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานไดเ้ขา้ยดึอุปกรณ์จาก

เจา้หนา้ท่ีทหารพม่าบริเวณด่านตรวจท่ีเมืองเป็ง	 ทางภาคตะวนัออกของรัฐฉาน	 ห่างออกไปจากค่ายพกัพิง

ชัว่คราว	 100	 ไมล	์ โดยเป็นเจา้หนา้ท่ีนอกเคร่ืองแบบ	 แต่มีอาวธุมาดว้ย	 เป็นเหตุใหท้หารของสภากอบกูรั้ฐ

ฉาน/กองทพัรัฐฉานเขา้ไปปลดอาวธุและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ของพวกเขา	และต่อมามีการน�าไปส่งมอบคืนใหก้บั

กองทพัรัฐบาลพม่า	 ผา่นส�านกังานประสานงานของสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานท่ีเมืองเชียงตุงในอีก

หลายวนัต่อมา	

	 การท่ีกองทพัรัฐบาลพม่าสัง่ใหย้งิลูกระเบิด	 เป็นการละเมิดสญัญาหยดุยงิฝ่ายเดียวเป็นระยะเวลาส่ี

เดือน	 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี	 21	 ธนัวาคม	 2561	 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นหา้ภูมิภาค	 รวมทั้งกองบญัชาการภาค

ตะวนัออกกลางและกองบญัชาการภาคสามเหล่ียม			

ผู้พลดัถ่ินใกล้หลมุหลบภยัท่ีดอยไตแลง, กมุภำพันธ์ 2562
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การลีภ้ยัคร้ังใหม่ภายหลงัเหตุการณ์การระดมยงิลูกระเบิด

ในวนัท่ี	 19	 กมุภาพนัธ์	 ประมาณหน่ึงสปัดาห์หลงัการระดมยงิลูกระเบิด	 เป็นเหตุใหมี้ครอบครัวผูล้ี้ภยัใหม่

เดินทางมายงัท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินดอยด�า	พวกเขาหลบหนีมาจากหมู่บา้นก่ิวก่อและเมืองแหนน	 ซ่ึง

เป็นพื้นท่ีใตก้ารควบคุมของกองทพัรัฐบาลพม่าระหวา่งพรมแดนกบัแม่น�้าสาละวนิ	 พวกเขาไดย้นิเสียงการ

ระดมยงิลูกระเบิด	และกลวัวา่จะมีการสูร้บตามมา	พวกเขาหลบหนีมาดว้ยกนั	19	คน	โดยหา้คนเป็นเดก็อายุ

ต �่ากวา่	18	ปี	และเป็นเดก็ทารกเพิ่งคลอดอายเุจด็วนัหน่ึงคน	พวกเขาบอกวา่ไม่มีใครเหลืออยูท่ี่หมู่บา้นตนเอง

แลว้	

กำรซ้อมอพยพท่ีดอยไตแลง, กมุภำพันธ์ 2562

ผู้พลดัถ่ินกลุ่มใหม่ซ่ึงเดินทำงมำถึงดอยด�ำ หลงักำรระดมยิงปืนใหญ่ กมุภำพันธ์ 2562
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	 นบัแต่ปี	 2542	 เม่ือรัฐบาลทหารพม่าอนุญาตใหก้องทพัรวมแห่งรัฐวา้เคล่ือนยา้ยชาวบา้นวา้กวา่	

126,000	 คนจากตอนเหนือไปยงัตอนใตข้องรัฐฉาน	 กองทพัรวมสหรัฐวา้จึงไดข้ยายพื้นท่ีควบคุมของตน

อยา่งกวา้งขวางบริเวณดา้นใตข้องรัฐฉานติดกบัพรมแดนประเทศไทย	 โดยพื้นท่ีทางตอนใตข้องกองทพั

สหรัฐวา้	มีช่ือเรียกวา่เขต	171	Region	

	 ศูนยบ์ญัชาการในภาคใตข้องกองทพัสหรัฐวา้อยูท่ี่หว้ยออ้	ดา้นตอนใตข้องอ�าเภอเมืองโต๋น	ประมาณ	

10	กิโลเมตร	จากพรมแดนไทย	โดยอยูต่รงจุดคร่ึงทางตามถนนใหญ่แนวพรมแดนท่ีบา้นหนองอุก	ตอนเหนือ

ของจงัหวดัเชียงใหม่ไปยงัเมืองโต๋น	ซ่ึงเดิมเคยเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีรุ่งเรือง	

	 ก่อนปี	2542	ชาวบา้นในหุบเขาแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและผูค้า้ขายชาวไทใหญ่	ซ่ึงอาศยัอยูใ่น

หมู่บา้นตามแนวถนนหลกัคู่ขนานกบัพรมแดน	 ในปัจจุบนั	 หมู่บา้นชาวไทใหญ่เดิมถูกลอ้มร้ัวและกั้นดว้ย

ก�าแพง	 เพื่อแยกออกจากพื้นท่ีจดัสรรของกองทพัสหรัฐวา้	 และแปลงเกษตรเชิงเด่ียวขนาดใหญ่	 มีการผนัน�้า

เพื่อไปหล่อเล้ียงเขตเกษตรกรรมเหล่าน้ี	ชาวบา้นถูกสัง่หา้มไม่ใหเ้ขา้ไปเกบ็ของป่า	เกบ็ฟืน	และส่ิงอ่ืนใดจาก

ในป่าอีกต่อไป	ชาวไทใหญ่ท่ีรุกล�้าเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะถูกจบักมุและลงโทษ		

	 มีการถางป่าบริเวณหุบเขา	เพื่อใชเ้ป็นท่ีปลูกตน้ยางพารา	เป็นตน้ยางท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน		

กองทพัสหรัฐว้าพยายามปิดล้อมพืน้ทีต่อนใต้ของชายแดนรัฐฉาน-ไทย4.

พืน้ท่ีท่ีกองทัพสหรัฐว้ำขยำยอิทธิพลในทำงตอนใต้ของรัฐฉำน
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เม่ือส่ีปีท่ีแลว้	 กองทพัสหรัฐวา้เร่ิมเคลียร์พื้นท่ีใกลก้บัหว้ยออ้	 เพื่อตดัถนนสายหลกัเสน้ใหม่คู่กบัถนนเก่าไป

ยงัพรมแดน	จนถึงปัจจุบนัมีการเคลียร์พื้นท่ีไดป้ระมาณแปดกิโลเมตร	

แปลงเกษตรเชิงเดีย่วของกองทัพสหรัฐว้ำทำงใต้เมืองโต๋น – พรมแดนประเทศไทย
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	 ขอ้กงัวลของชาวบา้นเก่ียวกบัการขยายพื้นท่ีของกองทพัรวมแห่งรัฐวา้ท่ีเมืองโต๋น	ไดแ้ก่	พวกเขาได้

ประกาศสนบัสนุนโครงการพฒันา	Belt	and	Road	ของประเทศจีน	ในวนัท่ี	24	กมุภาพนัธ์	2560	พวกเขาได้

ออกแถลงการณ์ร่วมกบักลุ่มติดอาวธุชาติพนัธ์ุท่ีเป็นพนัธมิตรทางเหนือ	 ระบุวา่จะใหค้วามปลอดภยักบัผู ้

ลงทุนจากต่างชาติตามโครงการน้ี	 รัฐบาลจีนและไทยรวมทั้งพม่าต่างผลกัดนัใหมี้การสร้างเข่ือนยกัษเ์มือง

โต๋นในแม่น�้าสาละวนิ	 ในขณะท่ีชาวบา้นกลวัวา่การขยายพื้นท่ีของกองทพัสหรัฐวา้ในเมืองโต๋น	 เป็นการ

ด�าเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บัโครงการสร้างเข่ือน	

	 ในปี	2554	วศิวกรชาวจีนสามคนจากบริษทั	China	Three	Gorges	Project	Corporation	และล่ามซ่ึงอยู่

ระหวา่งการส�ารวจตามแผนสร้างเข่ือนเมืองโต๋น	 (ในขณะนั้นเรียกวา่เข่ือนท่าซาง)	 ถูกลกัพาตวัไปโดยกลุ่ม

ติดอาวธุไม่ทราบฝ่าย	 เน่ืองจากการต่อตา้นของคนในพ้ืนท่ีกบัการสร้างเข่ือน	 แต่มีการปล่อยตวัในอีกสาม

เดือนต่อมาโดยไม่ไดรั้บอนัตรายแต่อยา่งใด	

	 ในวนัท่ี	10	เมษายน	2561	มีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายไดย้งิปืนใส่เรือในแม่น�้าสาละวนิซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสาร

เป็นกลุ่มติดอาวธุเพื่อรักษาความปลอดภยัใหว้ศิวกรชาวจีนจากบริษทั	 China	 Three	 Gorges	 Corporation	

(CTG)	เป็นเหตุใหก้ลุ่มติดอาวธุเสียชีวติไปหน่ึงคน	

กำรก่อสร้ำงทำงหลวงสำยใหม่ของกองทัพสหรัฐว้ำท่ีห้วยอ้อ ด้ำนใต้เมืองโต๋น
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สญัญาณเตือนของความตึงเครียดระหวา่งกองทพัรวมแห่งรัฐวา้และชาวบา้นชาวไทใหญ่ไดแ้ก่	 หน่วยงาน

ของชาววา้ไดพ้ยายามขดัขวางไม่ใหมี้การสร้างวดัในพื้นท่ีประวติัศาสตร์	 ซ่ึงเช่ือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีสมเดจ็พระ

นเรศวรสวรรณคตเม่ือปี	2148	

	 พื้นท่ีดงักล่าวตั้งอยูด่า้นตะวนัออกของหว้ยออ้	 อยูริ่มถนนสายใหญ่ในพื้นท่ีใตอิ้ทธิพลของกองทพั

สหรัฐวา้ตั้งแต่ปี	2542	เดิมเป็นเพียงวดัร้าง	แต่ต่อมาพระครูบาบุญชุ่ม	ซ่ึงมีผูศ้รัทธาเคารพนบัถือมาก	(สามารถ

พยากรณ์วา่	 จะสามารถช่วยเหลือเดก็ท่ีติดถ�้าหลวงเม่ือปี	 2561	 ไดส้�าเร็จ)	 ไดม้าเยีย่มสถานท่ีดงักล่าว	 และ

วางแผนก่อสร้างพระเจดียข์นาดใหญ่และศาสนสถานต่าง	ๆ	

	 ในเบ้ืองตน้	กองทพัรวมสหรัฐวา้อนุญาตใหมี้การก่อสร้างได	้และในวนัท่ี	11	ธนัวาคม	2561	พระครู

บาบุญชุ่มไดเ้ดินทางมายงัสถานท่ีดงักล่าวพร้อมกบัพลจตัวาข่ินหล่าย	 ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการภาค

สามเหล่ียมของพม่า	เพื่อเขา้ร่วมพิธีปลุกเสกอาคารใหม่	

	 หลงัจากพระครูบาบุญชุ่มและพลจตัวาข่ินหล่าย	 กลบัไปแลว้	 นาย	 หยางก๋อจง	 รองผูบ้ญัชาการ

กองทพัสหรัฐวา้	หน่วยท่ี	171	ทางตอนใตพ้ร้อมกบัทหารประมาณ	50	นาย	ไดม้ายงัพื้นท่ีและสัง่ใหห้ยดุการ

ก่อสร้าง	 จากนั้นไดใ้ชร้ถแบก็โคไถกลบบริเวณพื้นท่ีสร้างพระเจดีย	์ และท�าลายโครงสร้างอาคารท่ีจดัท�าข้ึน

ใหม่	ทั้งยงัสัง่ใหย้า้ยรูปป้ันพระครูบาบุญชุ่มออกไป	

กองทพัสหรัฐว้าพยายามขดัขวางการก่อสร้างวดัในพืน้ทีศั่กดิ์สิทธ์ิในเมืองโต๋น 

ท่ีต้ังของอนุสำวรีย์พระนเรศวรด้ำนใต้เมืองโต๋น 
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ทหำรกองทัพสหรัฐว้ำท�ำลำยสถำนท่ีก่อสร้ำงพระเจดย์ีท่ีเมืองโต๋น, ธันวำคม 2561

ทหำรกองทัพสหรัฐว้ำย้ำยรูปป้ันพระครูบำบญุชุ่มท่ีเมืองโต๋น, ธันวำคม 2561
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	 ภาพถ่ายการไถกลบพื้นท่ีและการยา้ยรูปป้ันพระครูบาบุญชุ่ม	 ไดรั้บการเผยแพร่ทนัทีผา่น

อินเตอร์เน็ต	ท�าใหช้าวไทใหญ่และชาวไทยต่างตกใจและโกรธเคือง	

	 จากข่าวลือท่ีไดรั้บ	 ผูบ้ญัชาการกองทพัสหรัฐวา้ตอนใตเ้กิดฝันร้ายในคืนนั้น	 เขาเห็นภาพศูนย์

บญัชาการท่ีหว้ยออ้ถูกเผาจนเป็นเถา้ถ่าน	 จะดว้ยเหตุผลใดกแ็ลว้แต่	 ในวนัต่อมา	 นายหยางก๋อจงและเหวย่

เส่ียวหยนิ	ผูบ้ญัชาการระดบัสูงของกองทพัสหรัฐวา้ไดม้ายงัพื้นท่ี	ไดเ้รียกใหพ้ระไทใหญ่แถวนั้นมาพบ	และ

บอกวา่จะอนุญาตใหมี้การสร้างพระเจดียต่์อไปตามแผน	ทั้งยงัเสนอใหแ้รงงานช่วยเหลือในการก่อสร้างดว้ย	

โดยมีเง่ือนไขวา่	 ฐานของพระพระเจดียจ์ะตอ้งกวา้ง	 171	 ฟุตพอดี	 ซ่ึงเป็นตวัเลขของหน่วยของกองทพัรวม

แห่งรัฐวา้ในตอนใต	้การก่อสร้างพระเจดียจึ์งด�าเนินต่อไป	จนเสร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง	

กองทพัสหรัฐว้ารุกคืบเข้าไปในพืน้ทีเ่กษตรของผู้พลดัถิน่ในเขตอ�าเภอเมืองสาด

	 ชาวบา้นชาติพนัธ์ุวา้ส่วนใหญ่ท่ีถูกบงัคบัใหโ้ยกยา้ยออกไปตั้งแต่ปี	 2542	 ไดม้าตั้งรกรากแห่งใหม่

ในเขตเมืองสาดทางตอนใต	้ รวมทั้งชาวบา้น	 16,000	 คนในหุบเขาเมืองกาน-ทาลาง	 ฝ่ังตรงขา้มกบัอ�าเภอแม่

ฟ้าหลวง	 จงัหวดัเชียงราย	 การยดึท่ีดินและการคุกคามของกองทพัสหรัฐวา้และกองทพัรัฐบาลพม่าต่อชาว

บา้น	ซ่ึงตอ้งสงสยัวา่ใหก้ารสนบัสนุนฝ่ายกองก�าลงัต่อตา้นในรัฐฉาน	เป็นเหตุใหป้ระชากรดั้งเดิมทั้งหมดใน

หุบเขาเมืองกาน-ทาลาง	 จ�านวนเกือบ	 2,500	 คน	 หลบหนีไปยงัพรมแดนไทย	 หลายคนเขา้ไปอยูใ่นท่ีพกัพิง

ชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินดอยก่อวนั	(โปรดดูภาคผนวก	ส�าหรับรายช่ือหมู่บา้นเดิมท่ีเป็นชาวไทใหญ่ท่ีเมืองกาน-

ทาลาง)

	 ในช่วง	 20	 ปีท่ีผา่นมา	 กองทพัสหรัฐวา้ไดเ้ปล่ียนแปลงภูมิทศันข์องเมืองกาน-ทาลางอยา่งส้ินเชิง	

หมู่บา้นท่ีเป็นของเกษตรกรปลูกขา้วชาวไทใหญ่	10	แห่ง	ไดถู้กเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีตั้งฐานทพัของกองทพัสหรัฐ

วา้	มีการท�าลายภูเขาท่ีอยูร่อบหมู่บา้น	และเปล่ียนใหเ้ป็นแปลงเกษตรพืชเชิงเด่ียว	ซ่ึงส่วนใหญ่ปลูกตน้ยาง	

	 ผูพ้ลดัถ่ินในดอยก่อวนัตอ้งมีชีวติอยา่งยากล�าบากบริเวณภูเขาตามแนวพรมแดน	 ซ่ึงมีท่ีท�ากินนอ้ย	

และยงัมกัถูกรุกคืบโดยกองทพัสหรัฐวา้	 ซ่ึงแยง่ชิงพื้นท่ีเกษตรกรรมรอบท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ิน	 ภาย

หลงัสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานลงนามสญัญาหยดุยงิกบักองทพัรัฐบาลพม่าในเดือนธนัวาคม	 2554	 ผู ้

พลดัถ่ินจึงเร่ิมหาท่ีท�ากินไกลออกไปจากค่ายท่ีพกั	 เพราะเช่ือวา่เม่ือมีสญัญาหยดุยงิแลว้	 ยอ่มไดรั้บการ

คุม้ครอง	 แต่กองทพัสหรัฐวา้ไม่อนุญาตใหท้�าเช่นนั้น	 ในเดือนมิถุนายน	 2555	 รถบรรทุกประมาณ	 50	 คนั

ของกองทพัสหรัฐวา้	 เดินทางมาจากฐานบญัชาการหว้ยออ้และเมืองยอน	 และมีทหารประมาณ	 700	 นายเขา้

มาตรึงก�าลงัรอบดอยก่อวนั	 หลงัการเจรจาของสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉานจึงท�าใหค้วามตึงเครียด

ลดลง	 และมีการท�าความตกลงเสน้แบ่งเขตแดนระหวา่งทั้งสองกลุ่ม	 เป็นเหตุใหผู้พ้ลดัถ่ินสามารถเขา้ไปท�า

กินในพื้นท่ีปางควาย	ซ่ึงอยูห่่างไปทางตอนเหนือของค่ายพกัพิงดอยก่อวนัหลายกิโลเมตร
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อยา่งไรกดี็	ในปี	2556	และ	2558	กองทพัสหรัฐวา้ไดล้ะเมิดการตกลงดงักล่าว	และมีการสัง่หา้มผูพ้ลดัถ่ินไม่

ใหท้�ากินในบริเวณปางควายมากข้ึน	ล่าสุดในวนัท่ี	26	กมุภาพนัธ์	2562		ทหารกองทพัสหรัฐวา้จึงสัง่หา้มไม่

ใหผู้พ้ลดัถ่ินมาท�ากินในพื้นท่ีน้ีอยา่งส้ินเชิง	เป็นเหตุใหค้รอบครัวผูพ้ลดัถ่ินประมาณ	40	ครอบครัวไม่มีท่ีดิน

ท�ากิน	ทั้งท่ีเดิมเคยปลูกขา้วไดก้วา่	1,000	กิโลกรัม	ต่อปี	ครอบครัวเหล่าน้ีจึงเส่ียงภยัเขา้ไปท�ากินใกลก้บัท่ีตั้ง

ของกองทพัสหรัฐวา้	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัความช่วยเหลือดา้นอาหารของแหล่งทุนท่ีเคยใหก้บัค่ายท่ีพกั

พิงดอยก่อวนั		

ผลกระทบจำกกำรย้ำยชำวบ้ำนของกองทัพสหรัฐว้ำท่ีมต่ีอหมู่บ้ำนดัง้เดิมของผู้พลดัถ่ินท่ีอพยพมำดอยก่อวนั
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กำรรุกคืบของกองทัพสหรัฐว้ำเข้ำมำยงัพืน้ท่ีท�ำกินของผู้พลดัถ่ิน ในพืน้ท่ีเขตอ�ำเภอเมืองสำด
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การเดนิขบวนของทหารเพ่ือเฉลมิฉลองโอกาสครอบรอบ 30 ปีของการหยุดยงิ ทีศู่นย์บัญชาการ

กองทพัสหรัฐว้าทางตอนใต้ 

	 ส่ือใหค้วามส�าคญักบัการเฉลิมฉลอง	30	ปีของการหยดุยงิของกองทพัสหรัฐวา้	ในวนัท่ี	17	 เมษายน	

2562	 โดยใหค้วามส�าคญัเฉพาะกบัศูนยบ์ญัชาการทหารใหญ่ท่ีปางซาง	 ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน	

ในขณะท่ีมีพิธีกรรมทั้งการเดินขบวนของทหารหลายพนันายเกิดข้ึนท่ีศูนยบ์ญัชาการของกองทพัสหรัฐวา้

ทางตอนใตท่ี้หว้ยออ้เช่นกนั	

กำรเดินสวนสนำมของกองทัพสหรัฐว้ำในโอกำสครบรอบ 30 ปีกำรหยดุยิงท่ีปำงซำง ตอนเหนือของรัฐฉำน 



26

	 สถานี	Wa	State	TV	(WSTV)	ของกองทพัสหรัฐวา้ถ่ายภาพผูน้�าอาวโุสกองทพัสหรัฐวา้ทางตอนใต้

เป็นประธานในพิธี	โดยมีการกล่าวสุนทรพจน	์(เป็นภาษาจีน)	ของเหวย่เส่ียวหยนิ	รองผูบ้ญัชาการหน่วย	171	

มีการประกาศระหวา่งพิธีวา่	กองทพัสหรัฐวา้มีทหาร	10,000	นายทางตอนใต	้

	 ในพิธีไม่มีทหารชั้นผูใ้หญ่หรือเจา้หนา้ท่ีจากรัฐบาลพม่าเขา้ร่วมแต่อยา่งใด	 รวมทั้งชาวบา้นไทใหญ่

ในพื้นท่ีกไ็ม่ไดเ้ขา้ร่วมพิธี	

	 การแสดงก�าลงัคร้ังใหญ่เป็นสญัญาณท่ีชดัเจนวา่	 กองทพัสหรัฐวา้จะยงัคงไม่ยอมถอนตวัออกไป

จากพื้นท่ีตอนใต	้และจะต่อสูเ้พื่อปกป้องอิทธิพลของพวกเขาสืบไป

ภำพน่ิงจำกกำรออกอำกำศของช่อง Wa State TV (WSTV) ของกองทัพสหรัฐว้ำตอนใต้ ในโอกำสเฉลิมฉลอง 30 ปีกำรหยดุยิงท่ี

ห้วยอ้อ
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ทีพ่กัพงิช่ัวคราวของผู้พลดัถิน่ชาวไทใหญ่ถูกลบออกไปจากแผนที ่

	 สามเดือนหลงัจากแหล่งทุนระหวา่งประเทศตดัความช่วยเหลือดา้นอาหารท่ีใหก้บัท่ีพกัพิงชัว่คราว

ของผูล้ี้ภยั/ผูพ้ลดัถ่ิน	บริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทย	มีการลบภาพท่ีพกัพิงชัว่คราวออกไปจากแผนท่ีท่ีจดัพิมพ์

ทุกเดือนของ	 The	 Border	 Consortium	 (TBC)	 ซ่ึงเป็นแผนท่ีแสดงท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินและผูล้ี้ภยั

ตามแนวพรมแดนไทย-พม่า	

	 ท่ีพกัพิงชัว่คราวของผูพ้ลดัถ่ินชาวไทใหญ่ตามแนว

พรมแดนไทย	 ไม่ปรากฏในแผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีพกัพิงชัว่คราว

ในรัฐฉานของ	UNOCHA	เช่นกนั		ยกตวัอยา่งเช่น	ในแผนท่ี

ล่าสุด	 “เมียนมา:	 ท่ีตั้งของผูพ้ลดัถ่ินในรัฐฉาน	 (ณ	 วนัท่ี	 28	

กมุภาพนัธ์	 2562)”	 แสดงภาพเฉพาะท่ีพกัพิงชัว่คราวบริเวณ

ตอนเหนือของรัฐฉาน	

	 ซ่ึงท�าใหเ้กิดขอ้กงัวลอยา่งมาก	 เพราะเป็นการให้

ภาพท่ีไม่เท่ียงตรงเก่ียวกบัปัญหาการพลดัถ่ินในรัฐฉาน	 แม้

แหล่งทุนตดัสินใจไม่สนบัสนุนประชากรผูพ้ลดัถ่ินในตอน

ใตข้องรัฐฉาน	 พวกเขากไ็ม่ควรจะปฏิเสธวา่มีประชากรผู ้

พลดัถ่ินเหล่าน้ีอยูใ่นปัจจุบนั

ข้อกงัวลเกีย่วกบัการจดัท�าแผนทีข่องหน่วยงานระหว่างประเทศ5.

แผนท่ีของ TBC  ธันวำคม 2560

UNOCHA: ท่ีต้ังของท่ีพักพิงของผู้พลดัถ่ิน 

(สีน�ำ้เงิน) ในรัฐฉำน

แผนท่ีของ TBC มกรำคม 2561
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แผนท่ีแสดงการตรึงก�าลงัทหารตามแนวพรมแดนตอนใตข้องรัฐฉาน	 แสดงภาพของภูมิทศันค์วามขดัแยง้ท่ี

แตกต่างไป	เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนท่ี	Opium	Survey	ของ	UNODC	เมียนมา	เม่ือปี	2561	แต่มีการเผยแพร่ใน

เดือนมกราคม	2562	

	 แผนท่ีของ	UNODC:	กลุ่มติดอาวธุในเมียนมาระหวา่งปี	 2560-2561	ฤดูปลูกฝ่ิน	แสดงภาพพื้นท่ีใต้

อิทธิพลของสภากอบกูรั้ฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน	 จากฐานท่ีมัน่บริเวณดอยไตแลงและดอยด�า	 ตรงพรมแดน

ระหวา่งแม่น�้าสาละวนิกบัตอนเหนือของอ�าเภอเมืองป่ัน	 แผนท่ีของเราช้ีใหเ้ห็นวา่	 กองทพัรัฐบาลพม่าและ

กองทพัสหรัฐวา้ยงัคงควบคุมพื้นท่ีส่วนใหญ่บริเวณน้ี

	 ถือว่าเป็นภาพท่ีบิดเบือนท�าให้เกิดความเขา้ใจผิดอยา่งมากเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นความปลอดภยั

ส�าหรับผูพ้ลดัถ่ินในบริเวณพรมแดน	 ซ่ึงถูกรายลอ้มดว้ยกลุ่มติดอาวธุท่ีเป็นปรปักษต่์อกนั	 พวกเขาไม่

สามารถเดินทางอยา่งเสรีจากพรมแดนกลบัไปในรัฐฉานได	้

	 แผนท่ีของ	UNODC	ยงัแสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีใตอิ้ทธิพลของกองทพัสหรัฐวา้ในตอนใตข้องรัฐฉาน	 ซ่ึง

มีขนาดเลก็กวา่พื้นท่ีท่ีแสดงตามแผนท่ีของเรามาก	 ถือเป็นการลดทอนความส�าคญัของปัญหาจากการขยาย

อิทธิพลของกองทพัรวมแห่งรัฐวา้ในพื้นท่ีตอนใต	้ ซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อสนัติภาพในรัฐฉาน	 เราจ�าเป็นตอ้ง

แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี	และหาทางเจรจาเพ่ือแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน	แทนท่ีจะเพิกเฉย	

การท�าแผนทีค่วามขดัแย้งอย่างบิดเบือน 

ภำพตัดจำกแผนท่ีของ UNODC: กลุ่มติดอำวธุในเมยีนมำระหว่ำงปี 2560-2561 ฤดปูลกูฝ่ิน (จำก น.7 Myanmar Opium Survey 

2561)
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ขอ้มูลของเราช้ีใหเ้ห็นวา่	 สถานการณ์ของประชากรผูพ้ลดัถ่ินในท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-

ไทย	 เกิดความไม่ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน	 โดยมีการตรึงก�าลงัทหารจากทั้งกองทพัรัฐบาลพม่าและกองทพัสหรัฐ

วา้	 รอบท่ีพกัพิงชัว่คราว	 ส่วนกองทพัรัฐบาลพม่าไดท้�าการโจมตีทั้ง	 ๆ	 ท่ีไม่ไดถู้กโจมตีก่อน	 และกองทพั

สหรัฐวา้ยงัคงรุกคืบเขา้ไปแยง่ชิงท่ีดินของผูพ้ลดัถ่ิน	

การยดึครองและการขยายพ้ืนท่ีใตอิ้ทธิพลอยา่งต่อเน่ืองของกองทพัรัฐบาลพม่าและกองทพัสหรัฐวา้	 ท�าใหผู้ ้

ล้ีภยัและผูพ้ลดัถ่ินในท่ีพกัพิงชัว่คราวตามแนวพรมแดนไม่สามารถกลบัสู่ถ่ินฐานเดิมของตนได	้

มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีกองทพัรัฐบาลพม่าตอ้งยติุยทุธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองท่ีด�าเนินมาเป็นทศวรรษ

ทนัที	 ซ่ึงท่ีผา่นมาส่งผลใหเ้กิดสงครามความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุในตอนใตข้องรัฐฉาน	 แทนท่ีจะ

ผลกัดนัความตกลงการหยดุยงิทัว่ประเทศ	 (NCA)	 ท่ีลม้เหลวต่อไป	 ซ่ึงจะยิง่สร้างความแตกแยกระหวา่กลุ่ม

ชาติพนัธ์ุมากข้ึน	 กองทพัรัฐบาลพม่าควรจดัใหมี้การหยดุยงิทัว่ประเทศอยา่งแทจ้ริง	 เปิดโอกาสใหมี้การ

เจรจาทางการเมืองอยา่งมีส่วนร่วม	เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีรากเหงา้		

	 มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่	และ	คณะกรรมการผูล้ี้ภยัรัฐฉาน	 -	ชายแดนไทย	 จึงมีขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาล

ประเทศผูใ้หทุ้นดงัน้ี

 1. กดดนักองทพัรัฐบาลพม่าให้ยุตกิารตรึงก�าลงัทหาร และการโจมตพืีน้ทีก่ลุ่มชาตพินัธ์ุทุก 

  กลุ่มในพม่า เพ่ือให้เร่ิมต้นกระบวนการสันตภิาพทีม่ส่ีวนร่วมได้อกี 

 2. เป็นเร่ืองเร่งด่วนทีต้่องสนับสนุนความช่วยเหลือด้านอาหาร ให้กบัผู้พลดัถิน่และผู้ลีภ้ยัใน 

  ทีพ่กัพงิช่ัวคราวตามแนวพรมแดนไทย-พม่า จนกว่าพวกเขาจะสามารถเดนิทางกลบัไป 

  บ้านเกดิในรัฐฉานได้อย่างสมคัรใจ ปลอดภยั และอย่างมศัีกดิ์ศรี

www.shanrefugees.org www.shanhumanrights.org

Shan State Refugee Committee (Thai Border) Shan Human Rights Foundation (SHRF)

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ6.
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ภาคผนวก
รายช่ือหมู่บ้านเดมิทีเ่คยอยู่ในหุบเขาเมืองกาน-ทาลางทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองสาด ก่อนจะถูกบังคบั

โยกย้ายโดยกองทพัสหงรัฐว้า เม่ือปี 2542 

หมายเลข ช่ือต�าบล ครัวเรือน ประชากร

ก เมืองกาน 252 1,512

ข ทาลาง 78 471

ค สะตุง/นายาว 83 498

รวม 413 2,481

หมายเลข ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร

1 บา้นกานนอ้ย 55 390

2 บา้นกานกลาง 67 402

3 บา้นหลง 72 432

4 บา้นโป่ง 25 150

5 บา้นโป่งแกง 23 138

รวม 242 1,512

หมายเลข ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร

1 บา้นสะตุง 20 120

2 บา้นเมืองหอม 28 168

3 บา้นนายาว 35 210

รวม 83 498

หมายเลข ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร

1 บา้นทาลาง 40 243

2 บา้นกงุเมือง 38 228

รวม 78 471

ก. ต�าบลเมืองกาน

ค. ต�าบลสะตุง/นายาว 

ข. ต�าบลทาลาง


