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เกษตรกรภาคเหนือรัฐฉานเรียกร้ องให้ ย้ายโครงการท่ อก๊ าซของจีนจากที่ดินของตนเอง
เกษตรกรภาคเหนือรัฐฉานส่งจดหมายเรี ยกร้ องต่อรัฐบาลพม่าในวันนี ้ ให้ บริ ษัทสร้ างท่อก๊ าซและน ้ามันขนาด
ใหญ่ของจีนย้ ายโครงการออกจากที่ดินของตนเองโดยทันที เนื่องจากเป็ นโครงการที่ทาให้ เกิดการละเมิดสิทธิ การก่อสร้ าง
ไม่ได้ มาตรฐานและมีความหวาดกลัวด้ านความปลอดภัย
ตัวแทนจากสมาชิกประมาณ 10,000 คนของคณะกรรมการเกษตรกรภาคเหนือรัฐฉาน (Northern Shan
Farmers’ Committee) ได้ สง่ จดหมายเรี ยกร้ องไปยังรัฐสภาของรัฐฉาน ทีเ่ มืองตองจี เมืองหลวงของรัฐฉานในวันนี ้ ขอให้ มี
การย้ ายโครงการท่อก๊ าซที่ผา่ นประเทศพม่าออกไปยังจีนก่อนจะเริ่ มมีการเดินเครื่ องในเดือนหน้ า
หนึง่ ในสามของแนวท่อก๊ าซความยาว 800 กม. ตัดผ่านภาคเหนือของรัฐฉาน ผ่านที่ทากินและเขตป่ าเกือบ
5,000 ไร่ นับแต่ปี 2554 มีการถางทีด่ ินและเรื อกสวนไร่นาอย่างกว้ างขวาง มีการถมทีด่ ินและปิ ดกันคลองส่
้
งน ้าทาให้ เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตทังในเขตและนอกเขตระยะ
้
100 ฟุตจากสองข้ างของแนวท่อ มีการปิ ดไม่ยอมส่งน ้าให้ กบั
ชาวบ้ าน รถบรรทุกทีใ่ ช้ ในการก่อสร้ างทาให้ ถนนเสียหายและเกิดอุบตั ิเหตุมีคนบาดเจ็บล้ มตาย เกษตรกรไทใหญ่จากหัว
เมืองหกแห่งถูกบังคับให้ รับค่าชดเชยที่ไม่เป็ นธรรมและไม่เท่าเทียม เกษตรกรที่เมืองสีป่อได้ รับค่าตอบแทนเพียงหนึง่ ในสี่
เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่สญ
ู เสียทีน่ าที่เมืองน ้าคา
เกษตรกรเหล่านี ้กลัวว่าการก่อสร้ างที่ไม่ได้ มาตรฐานและลักษณะของดินที่ไม่มนั่ คง อย่างเช่น การกัดเซาะของ
แหล่งเกลือใต้ ดินในเมืองสีป่ ้ อ จะทาให้ มกี ารรั่วไหลของท่อก๊ าซและการระเบิดใกล้ กบั บ้ านเรื อนตนเอง ที่ผา่ นมาได้ เกิดรูรั่ว
ในแนวท่อและมีการซ่อมแซมโดยการเอาแผ่นยางมาปิ ดแบบลวก ๆ ซึง่ ไม่นา่ จะสามารถทนทานแรงอัดของก๊ าซและน ้ามัน
หลายพันล้ านลูกบาศก์เมตรได้ ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสีย่ งภัยต่อชาวบ้ านเลย
“เรารู้สกึ เหมือนระเบิดเวลาที่อยูใ่ ต้ บ้านของเรา” นางหมวยแสง จากเมืองน ้าคากล่าว “พวกเขาไม่เพียงเวนคืน
ที่ดินเราไปทัง้ ๆ ที่ไม่ได้ ขอความเห็นชอบจากเรา แต่ยงั ทาให้ ชีวติ เราตกอยูใ่ นความเสีย่ ง”
การต่อสู้ระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพคะฉิ่น ดาระอัง้ (ปะหล่อง) และกลุม่ ไทใหญ่ในพื ้นที่ ยังดาเนินต่อไป
ตลอดแนวท่อก๊ าซในภาคเหนือของรัฐฉาน ชาวบ้ านเกรงว่าการเพิม่ กาลังทหารและการละเมิดสิทธิของทหารพม่าจะเพิ่มขึ ้น
หลังจากมีการปล่อยก๊ าซและน ้ามันผ่านท่อ
ท่อส่งเหล่านี ้ใช้ เพื่อขนส่งก๊ าซจากอ่าวเบงกอลและน ้ามันจากภาคตะวันออกกลางของมณฑลยูนนาน
เป็ น
โครงการร่วมระหว่าง China National Petroleum Corporation (CNPC) รัฐวิสาหกิจของจีน กับ Myanmar Oil and Gas
Enterprise (MOGE) หน่วยงานของพม่า โดยรัฐบาลพม่าจะมีรายได้ ประมาณ 29,000 ล้ านเหรี ยญจากการขายก๊ าซให้ กบั
ประเทศจีนเป็ นเวลา 30 ปี
ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับใหม่เรื่ อง “เกษตรกรรัฐฉานต่อต้ านโครงการท่อก๊ าซฉ่วย” (“Shan farmers
oppose the Shwe pipelines”) ได้ จาก www.shanhumanrights.org
องค์กรชุมชนรัฐฉานประกอบด้ วยมูลนิธิสทิ ธิมนุษยชนไทใหญ่ (Shan Human Rights Foundation) เครื อข่าย
ปฏิบตั ิงานผู้หญิงไทใหญ่ (Shan Women’s Action Network) โครงการเยาวชนไทใหญ่ (Shan Youth Power) องค์กร
สภาวะเพื่อสิง่ แวดล้ อมไทใหญ่ (Shan Sapawa Environmental Organisation) องค์กรแห่งรัฐฉาน (Shan State

Organisation) มูลนิธิเพื่อการพัฒนารัฐฉาน (Shan State Development Foundation) และกลุม่ เครื อข่ายยุวชนไทใหญ่
(Shan Youth Network Group) โดยในวันนี ้จะมีการยื่นข้ อเรี ยกร้ องจากเกษตรกรในภาคเหนือของรัฐฉานต่อสถานกงสุล
จีนที่เชียงใหม่
ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
โฆษก คณะกรรมการเกษตรกรภาคเหนือรัฐฉาน (Northern Shan Farmers’ Committee)
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