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ความูพยายามูครั้้�งใหมู่ของกลุ่มูบริั้ษ้ทหงปัังของกองท้พสิหรั้้ฐว้า (United Wa State 
Army - UWSA) ท่�ได้้รั้บ้ความูสินิบ้สินินุิจากรั้ฐ้บาลทหารั้พมูา่ เพ่�อผล้กด้้นิการั้ก่อสิรั้า้ง
โรั้งงานิสิองแห่งในิท่�ดิ้นิ ซึ่่�งถููกเวนิค่นิใกล้ก้บท่าข่�เหล็ก ภาคตะว้นิออกของรั้้ฐฉานิ ถููก
ชุมูชนิในิพ่�นิท่�ต่อต้านิอยา่งหนิก้ พวกเขาต้องการั้ท่�ทำากินิกล้บค่นิมูา และกล้วผลกรั้ะทบ
ด้้านิมูลพษิท่�กว้างขวาง 

เปั็นิแผนิการั้ก่อสิรั้้างโรั้งงานิในิพ่�นิท่� 250 ไรั้่ทางทิศตะว้นิออกของท่าข่�เหล็ก โด้ยเปั็นิ
สิว่นิหน่ิ�งของพ่�นิท่� 1,500 ไรั้ซ่่ึ่�งเวนิค่นิมูาจากบ้านิหอ้งล่กในิรั้ะหว่างปั ี2541-2542 โด้ย
กองท้พพมูา่ เพ่�อพ้ฒนิาเปั็นิเขตอุตสิาหกรั้รั้มู กลุ่มูบรั้ิษ้ทหงปัังของกองท้พสิหรั้้ฐว้าได้้
ครั้อบครั้องท่�ดิ้นิ 250 ไรั้แ่หง่นิ่�เมู่�อปีั 2544 แต่ท่�ผา่นิมูายง้ไมูส่ิามูารั้ถูสิรั้า้งโรั้งงานิได้้ 

ในิปั ี2554 กลุ่มูเกษตรั้กรั้บา้นิหอ้งล่กเรั้ิ�มูรั้อ้งเรั้ย่นิก้บรั้ฐ้บาลพรั้รั้ค USDP โด้ยพวกเขา
ต้องการั้ท่�ดิ้นิสิำาหรั้้บนิิคมูอุตสิาหกรั้รั้มูกล้บค่นิมูา และเรั้ิ�มูเข้าไปัปัลูกพ่ชผลในิท่�ดิ้นิท่�
เคยเปัน็ิแปัลงเกษตรั้เหล่านิ่� แมูจ้ะมูก่ารั้เรั้ย่กรั้อ้งอยา่งต่อเนิ่�องจนิภายหล้งรั้ฐ้บาลพรั้รั้ค 
NLD เขา้สิูอ่ำานิาจ เมู่�อว้นิท่� 5 ก้นิยายนิ 2562 รั้ฐ้บาลของรั้ฐ้ฉานิได้้อนุิญ่าตใหบ้รั้ษ้ิท -
หลอยสิามูซึ่องท่�อยูใ่นิเครั้อ่ของบริั้ษ้ทหงปังั เข้าไปัก่อสิร้ั้างโรั้งงานิสิองแห่งในิท่�ดิ้นิ 100 
ไรั้ ่รั้วมูท้�งโรั้งงานิยางพารั้าแผน่ิและโรั้งงานิแต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิ

ในิเด่้อนิตลุาคมู 2562 บรั้ษ้ิทของ UWSA ได้้พยายามูสิรั้า้งรั้้�วล้อมูท่�ดิ้นิ แต่เกษตรั้กรั้ได้้
เข้าไปัข้ด้ขวาง ทางบรั้ิษ้ทจ่งฟ้้องคด่้บุกรุั้กและทำาลายทรั้้พย์สิินิก้บพวกเขา แต่ก็ไมู่ได้้
เดิ้นิหนิา้ก่อสิร้ั้างต่อไปั ในิรั้ะหว่างปีั 2563 และต้นิปั ี2564 เกษตรั้กรั้ยง้คงขด้้ขวางไมู่ให้
บรั้ษ้ิททำารั้้�วล้อมูท่�ดิ้นิเกษตรั้กรั้รั้มู และได้้รั้อ้งเรั้ย่นิผา่นิหนิว่ยรั้าชการั้เพ่�อขอท่�ดิ้นิกล้บ
ค่นิมูา
 
ต่อมูา ในิว้นิท่� 6 พฤษภาคมู 2564 สิามูเด่้อนิหล้งเกิด้รั้ฐ้ปัรั้ะหารั้สิามูเด่้อนิ ทางบรั้ษ้ิทได้้
นิำารั้ถูไถูเพ่�อเขา้ไปัปัรั้บ้พ่�นิท่�โด้ยพลการั้ กลุ่มูเกษตรั้กรั้ในิพ่�นิท่�และพรั้ะจ่งได้้เขา้ไปัข้ด้
ขวางอ่ก มู่การั้นิำากำาล้งตำารั้วจเข้ามูาคุ้มูครั้องคนิงานิบรั้ิษ้ท แสิด้งให้เห็นิว่ารั้้ฐบาลใหมู่
ย้งคงสินิบ้สินุินิโรั้งงานิของ UWSA

บทสรุป
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โด้ยในิเด่้อนิพฤษภาคมู และเด่้อนิมิูถูนุิายนิ 2564 แมู้จะต้องเผชิญ่ก้บการั้ขมู่ขู ่ชาวบ้านิ
ยง้คงพยายามูขด้้ขวางการั้ก่อสิรั้า้งของบรั้ษ้ิทด้้วยความูกล้าหาญ่ แต่บรั้ษ้ิทได้้รั้บ้อนิญุ่าต
ให้ทำางานิตอนิกลางค่นิในิรั้ะหว่างปัรั้ะกาศเคอร์ั้ฟ้ิว  จนิสิามูารั้ถูสิร้ั้างร้ั้�วล้อมูพ่�นิท่�ได้้
สิำาเรั้จ็ และยากแก่การั้รั้่�อถูอนิได้้  ต่อมูาการั้ก่อสิรั้า้งได้้หยุด้ไปัในิต้นิเด่้อนิกรั้กฎาคมูซึ่่�ง
ชาวบา้นิคาด้ว่าอาจเปัน็ิเพรั้าะมูก่ารั้ล๊อคด้าวน์ิจากสิถูานิการั้ณ์โ์ควิด้-19
 
ชาวบา้นิต่อต้านิการั้สิรั้า้งโรั้งงานิ ไมูไ่ด้้เป็ันิเพย่งเพรั้าะการั้สิญู่เสิย่ท่�ดิ้นิเกษตรั้กรั้รั้มู แต่
ย้งเพรั้าะกล้วมูลพิษ โด้ยเฉพาะท่�จะเกิด้ข่�นิก้บแมู่นิำารั้วกซึ่่�งไหลผ่านินิิคมูอุตสิาหกรั้รั้มู 
ก่อนิจะไหลเป็ันิพรั้มูแด้นิก้�นิก้บปัรั้ะเทศไทย และไหลลงสิูแ่มูน่ิำาโขงท่�สิามูเหล่�ยมูทองคำา
  
ในิชว่งหลายปีัท่�ผา่นิมูา หนิว่ยรั้าชการั้ด้้านินิำาของไทยได้้ตรั้วจพบปัริั้มูาณ์ท่�เปัน็ิอ้นิตรั้าย
ของแรั้แ่มูงกานิส่ิในิแมูน่ิำารั้วก ซ่ึ่�งเปัน็ิแหล่งนิำาสิำาค้ญ่ของอำาเภอแมูส่ิาย ซึ่่�งนิา่จะเปัน็ิผล
มูาจากการั้ปันิเปั้� อนิจากเหมูอ่งแรั้แ่มูงกานิส่ิทางตอนิเหนิอ่ของท่าข่�เหล็ก และท่�เก็บก้ก
แรั้แ่มูงกานิส่ิ ซึ่่�งล้วนิแต่เปัน็ิบริั้เวณ์ต้นินิำาของแมูน่ิำารั้วก การั้ก่อสิรั้า้งโรั้งแต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิ
ท่�ด้้านิข้างของแมู่นิำารั้วก จะยิ�งทำาให้การั้ปันิเปั้� อนิรุั้นิแรั้งข่�นิ และเปั็นิอ้นิตรั้ายอย่างยิ�ง
โด้ยเฉพาะก้บสุิขภาพของเด็้ก
 
ชาวบ้านิย้งก้งวลก้บมูลพิษทางอากาศจากโรั้งงานิท้�งสิองแห่ง โด้ยเฉพาะกลิ�นิเหมู็นิในิ
กรั้ะบวนิการั้ผลิตยาง ซึ่่�งสิง่ผลกรั้ะทบทางชานิเมู่องด้้านิตะว้นิออกของท่าข่�เหล็ก รั้วมู
ท้�งบรั้ิเวณ์ใกล้เค่ยงในิอำาเภอแมู่สิาย ในิปัรั้ะเทศไทย สิ่งผลกรั้ะทบอย่างรุั้นิแรั้งด้้านิ
สิขุภาพและทำาลายอุตสิาหกรั้รั้มูการั้ท่องเท่�ยว
 
การั้ทำาเหมู่องแรั้่แมูงกานิ่สิและอุตสิาหกรั้รั้มูยางพารั้าในิท่าข่�เหล็ก ได้้สิ่งผลให้เกิด้การั้
ทำาลายอยา่งกว้างขวางต่อสิิ�งแวด้ล้อมูในิพ่�นิท่�และการั้ปัรั้ะกอบอาชพ่ โด้ยทำาใหบ้รั้รั้ด้า
ผูบ้ญ้่ชาการั้รั้ะด้้บสิงูของกองท้พรั้�ารั้วย รั้วมูท้�งนิก้ลงทุนิจากภายนิอก แผนิการั้ก่อสิรั้า้ง
โรั้งงานิท้�งสิองแหง่จะยิ�งทำาใหเ้กิด้ผลกรั้ะทบมูากข่�นิต่อชุมูชนิท้�งสิองฝั่ั� งของพรั้มูแด้นิ 

มููลนิิธิิสิิทธิิมูนุิษยชนิไทใหญ่่ (SHRF) สินิ้บสินุินิอย่างเต็มูท่�ต่อการั้ด้ำาเนิินิงานิอย่างกล้า
หาญ่ของชาวบ้านิห้องล่ก ท่�จะปักปั้องคุ้มูครั้องท่�ดิ้นิของตนิเอง และกรั้ะตุ้นิให้รั้้ฐบาล



4

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่

ทหารั้พมูา่และ UWSA ยกเลิกแผนิก่อสิรั้า้งโรั้งงานิท้นิท่ รั้วมูท้�งค่นิท่�ดิ้นิใหก้้บเจ้าของท่�
ถูกูต้อง

เรั้าได้้รั้บ้แรั้งบน้ิด้าลใจจากการั้ด้ำาเนินิิงานิเมู่�อ 20 ปัท่ี�แล้วของชาวบ้านิในิอำาเภอแมูส่ิาย 
จ้งหว้ด้เช่ยงรั้าย ท่�ข้ด้ขวางไมูใ่ห้บรั้ิษ้ทหงปัังสิรั้้างโรั้งไฟ้ฟ้้าถู่านิหินิท่�ก่อมูลพิษในิท่าข่�-
เหล็ก และหว้งว่าชุมูชนิในิอำาเภอแมู่สิายจะรั้วมูต้วสินิ้บสินุินิการั้เคล่�อนิไหวครั้้�งใหมู่นิ่� 
เพ่�อคุ้มูครั้องสิิ�งแวด้ล้อมูท่�สิบรั้วกซ่ึ่�งเปัน็ิทรั้พ้ยากรั้รั้ว่มูก้นิของเรั้า 
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รั้ายงานิน่ิ�ต้องการั้เสินิอภาพการั้ต่อสิู้ท่�กล้าหาญ่ของชาวบ้านิห้องล่ก ท่�ต้องการั้ท่�ดิ้นิ
เกษตรั้กรั้รั้มู เป็ันิท่�ดิ้นิท่�ถูกูกองท้พพมูา่เวนิค่นิไปัอยา่งไมูช่อบด้้วยกฎหมูายกว่า 20 ปัท่ี�
แล้วกล้บค่นิมูา และเน้ินิให้เหน็ิอ้นิตรั้ายซ่ึ่�งจะเกิด้ข่�นิก้บชุมูชนิท้�งสิองฝั่ั� งพรั้มูแด้นิไทย-
พมูา่ หากให้มูก่ารั้ก่อสิรั้า้งโรั้งงานิของ UWSA ตามูแผนิต่อไปั เรั้าเกรั้งว่า โรั้งงานิเหล่านิ่�
เปั็นิเพ่ยงจุด้เริั้�มูต้นิของการั้ให้สิ้มูปัทานิท่�อ้นิตรั้ายอ่กหลายครั้้�งก้บ UWSA ของรั้้ฐบาล
ทหารั้พมูา่ชุด้ใหมู ่เพ่�อแลกก้บความูรั้ว่มูมูอ่ทางการั้เมูอ่งภายหล้งการั้ทำารั้ฐ้ปัรั้ะหารั้
 
เรั้าหว้งว่า ชาวบ้านิท้�งหมูด้ในิสิบรั้วก ท้�งสิองฝัั่� งของพรั้มูแด้นิ จะร่ั้วมูมู่อก้นิต่อสิู้เพ่�อ
คุ้มูครั้องสิิ�งแวด้ล้อมูท่�เป็ันิทรั้พ้ยากรั้รั้ว่มูก้นิ 

บทนำา 
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คำวามเป็นมาของการเวนคืำนท่�ดิินเกษตรกรรมของชาวบา้นหอ้งลึก
ในท่าข่�เหล็ก 

วันท่� รายละเอย่ดิ

พ.ศ. 2541-
2542

หนิ่วยงานิของกองท้พภายใต้สิภาสิ้นิติภาพและการั้พ้ฒนิาแห่งรั้้ฐ 
(SPDC) ได้้เวนิค่นิท่�ดิ้นิ1,503 ไรั้ ่ด้้านิตะว้นิออกหา่งจากท่าข่�เหล็ก 
5 กิโลเมูตรั้ เพ่�อจ้ด้ทำาเปั็นิเขตนิิคมูอุตสิาหกรั้รั้มู ในิช่วงเวลาด้้ง
กล่าว พลตรั้ ่เผ ่เต็ง ด้ำารั้งตำาแหนิง่เปัน็ิผูอ้ำานิวยการั้รั้ะด้้บภาคของ 
SPDC ไมูมู่ใ่ครั้กล้าขด้้ขน่ิคำาสิ้�งเหล่านิ่� แต่ยง้มูช่าวบา้นิบางสิว่นิเสิ่�ยง
ชวิ่ตกล้บเขา้ไปัทำากินิในิท่�ดิ้นิของตนิ 

พ.ศ. 2543 มูก่ารั้นิำาท่�ดิ้นิ 250 ไรั้ ่ทางตะว้นิออกของเขตอุตสิาหกรั้รั้มูได้้ถูกูนิำา
มูาแบ่งขายเปั็นิแปัลง ๆ สิ่วนิใหญ่่ขายให้นิ้กลงทุนิชาวจ่นิและว้า 
ทางการั้ท่าข่�เหล็กได้้สิ้�งใหอู่้ซึ่อ่มูรั้ถูทกุแหง่ยา้ยออกจากในิเมูอ่งไปั
ต้�งอยู่ในิเขตนิิคมูอุตสิาหกรั้รั้มูในิเขตนิิคมูอุตสิาหกรั้รั้มูรั้มูนิ่� เริั้�มูมู่
การั้ต้�งบรั้ิษ้ทหลายแห่งในิพ่�นิท่� ในิขณ์ะท่�ท่�ดิ้นิท่�เหล่อปัรั้ะมูาณ์ 
1,250 ไรั้่ ในิพ่�นิท่�นิิคมูอุตสิาหกรั้รั้มูไมู่ได้้ในินิำาไปัใช้แต่อย่างใด้ 
ทำาใหช้าวบา้นิบางสิว่นิยง้คงเส่ิ�ยงชวิ่ตเขา้ไปัทำากินิในิท่�ดิ้นิของตนิ 

27 กรั้กฎาคมู 
2544

มูก่ารั้ยกกรั้รั้มูสิทิธิิ�ท่�ดิ้นิ 250 ไร่ั้ ในิเขตอุตสิาหกรั้รั้มูให้ก้บบริั้ษ้ทหง
ปััง เพ่�อสิรั้้างโรั้งงานิท่อพลาสิติกและโรั้งงานิอาหารั้สิ้ตว์ อย่างไรั้
ก็ตามู บรั้ษ้ิทหงปัังใชพ้่�นิท่�เพย่ง 70 ไรั้ ่(จากท้�งหมูด้ 250 ไรั้)่ เพ่�อ
ทำาเปัน็ิฟ้ารั้ม์ูเล่�ยงหมูแูละไก่ และไมูไ่ด้้ใชท่้�ดิ้นิสิว่นิท่�เหล่อ ชาวบา้นิ
จ่งใชท่้�ดิ้นิ (ท่�ถูกูยด่้ไปั) ซ่ึ่�งเปัน็ิของตนิทำากินิต่อไปั

พฤษภาคมู 
2554 

บรั้ิษ้ทหงปัังพยายามูสิรั้้างรั้้�วก้�นิท่�ดิ้นิ 250 ไรั้่ ซึ่่�งได้้รั้้บสิิทธิิ�เมู่�อปั ี
2543 แต่ชาวบ้านิท่�ย้งคงใช้ท่�ดิ้นิท่�ถููกย่ด้ไปัและย้งคงทำากินิอยู่
ค้ด้ค้านิ และได้้เรั้ิ�มูมูก่ารั้รั้อ้งเรั้ย่นิไปัยง้หนิว่ยงานิต่างๆ ของภาครั้ฐ้
เพ่�อท่�จะได้้ท่�ดิ้นิของตนิกล้บมูา 
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พ.ศ. 2555 กลุ่มูเกษตรั้กรั้ในิพ่�นิท่�เข่ยนิจด้หมูายถู่งสิำานิ้กงานิท่�ดิ้นิของท่าข่�-
เหล็ก ขอให้ค่นิท่�ดิ้นิของพวกเขาซ่ึ่�งเปั็นิสิ่วนิหน่ิ�งของเขตนิิคมู
อุตสิาหกรั้รั้มู แต่ไมูไ่ด้้รั้้บคำาตอบ กลุ่มูเกษตรั้กรั้จ่งเรั้ิ�มูเข้าไปัเพาะ
ปัลกูในิท่�ดิ้นิเดิ้มูของตนิเอง 

มูถุิูนิายนิ 2556 ว้นิท่� 16 มูถิูนุิายนิ 2556 บริั้ษ้ทหงปังั ได้้ใช้รั้ถูแบคโฮ ทำาการั้รั้่�อถูอนิ
บ้านิเรั้่อนิของเกษตรั้กรั้ท่�สิรั้้างอยู่ในิท่�ดิ้นิของตนิในิเขตนิิคมู
อุตสิาหกรั้รั้มู จายวุนิแก้ว ซึ่่�งเป็ันิเจ้าของบา้นิและมู่กิจการั้ขุด้ทรั้าย
ในิบรั้ิเวณ์นิ้�นิอย่างถููกต้องตามูกฏหมูาย ขู่จะย่�นิฟ้้องบรั้ิษ้ทหงปััง 
ต่อมูาว้นิท่� 18 มูถิูนุิายนิ ได้้ถูกูฆ่า่โด้ยถูกูยิงท่�ศรั้ษ่ะ ขณ์ะท่�กำาล้งข่�
มูอเตอรั้์ไซึ่ค์ในิบ้านิห้องล่ก ชาวบ้านิคาด้ว่ามู่อปั้นิท่�ข่�มูอเตอรั้์ไซึ่ค์
หน่ิไปัได้้อาจถูกูจ้างโด้ยบริั้ษ้ท 

พ.ศ. 2556 ต้วแทนิเกษตรั้กรั้บางสิว่นิเดิ้นิทางไปัท่�กรุั้งเนิปัดิ้อว์ เพ่�อสิง่จด้หมูาย
รั้อ้งเรั้ย่นิขอท่�ดิ้นิค่นิ

7 สิงิหาคมู 
2558

รั้้ฐบาลของรั้้ฐฉานิ (ภายใต้ปัรั้ะธิานิาธิิบด่้เต็งเสิ่ง) ให้อำานิาจคณ์ะ
กรั้รั้มูการั้จ้ด้การั้ท่�ดิ้นิเข้าไปัสิอบสิวนิกรั้ณ์่การั้เวนิค่นิท่�ดิ้นิท่�บ้านิ
หอ้งล่ก 

ปัลายปีั พ.ศ. 
2558

กลุ่มูเกษตรั้กรั้เข่ยนิจด้หมูายถู่งนิางอองซึ่านิซูึ่จ่ เพ่�อขอท่�ดิ้นิของ
ตนิเองค่นิ 

31 ธิน้ิวาคมู 
2558

คณ์ะกรั้รั้มูการั้จ้ด้การั้ท่�ดิ้นิท่าข่�เหล็กสิ่งจด้หมูายถู่งคณ์ะกรั้รั้มูการั้
จ้ด้การั้ท่�ดิ้นิรั้้ฐฉานิ เพ่�อรั้ายงานิว่าไมู่มู่การั้ให้ค่าชด้เชย หรั้่อไมู่มู่
การั้จ้ด้สิรั้รั้ท่�ดิ้นิใหมูใ่ห้ก้บเกษตรั้กรั้ท่�ถูกูเวนิค่นิท่�ดิ้นิ  

พ.ศ. 2559 ต้วแทนิเกษตรั้กรั้บางสิว่นิเดิ้นิทางไปัท่�กรุั้งเนิปัดิ้อว์ เพ่�อสิง่จด้หมูาย
รั้อ้งเรั้ย่นิขอท่�ดิ้นิค่นิ

พ.ศ. 2560 สิสิ.ของพรั้รั้ค NLD ในิท่าข่�เหล็ก เดิ้นิทางไปัพบกลุ่มูเกษตรั้กรั้ และ
ส้ิญ่ญ่าจะให้ความูชว่ยเหล่อ โด้ยบอกว่าจะขอให้รั้ฐ้บาลค่นิท่�ดิ้นิให้
ก้บพวกเขา 

3 มูน่ิาคมู 2561 เกษตรั้กรั้ได้้รั้อ้งขอความูชว่ยเหล่อจากต้วแทนิของพรั้รั้ค NLD ซ่ึ่�ง
เดิ้นิทางมูาท่�ท่าข่�เหล็กเพ่�อเปัดิ้สิำานิก้งานิสิาขาของพรั้รั้ค 



10

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่

เกษตรกรท่ี่�บ้า้นห้อ้งลึึกบ้างส่ว่นต้องส่ญูเส่ย่ท่ี่�ที่ำากิน 

การส่รา้งร้�วของบ้รษ้ิที่ห้ลึอยส่ามซอง
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21 พฤษภาคมู 
2561

เกษตรั้กรั้จำานิวนิ 137 คนิสิง่จด้หมูายรั้อ้งเรั้ย่นิถู่งปัรั้ะธิานิาธิบิด่้อู
วินิ มูยนิิต์ เพ่�อขอท่�ดิ้นิค่นิ  

ตลุาคมู 2561 เกษตรั้กรั้สิ่งจด้หมูายถู่งสิำานิ้กงานิสิาขาของพรั้รั้ค NLD ในิท่าข่�-
เหล็ก แต่ไมูไ่ด้้รั้บ้คำาตอบ 

ธ้ินิวาคมู 2561 เกษตรั้กรั้สิ่งจด้หมูายถู่งสิำานิ้กงานิสิาขาของพรั้รั้ค NLD ในิท่าข่�-
เหล็กอ่กครั้้�ง แต่ไมูไ่ด้้รั้บ้คำาตอบ 

3 ธิน้ิวาคมู 
2561

อู โซึ่ ยุ้นิ ลวินิ รั้้ฐมูนิตรั้่ด้้านิวางแผนิและการั้เงินิของรั้้ฐฉานิ เดิ้นิ
ทางมูาท่�ท่าข่�เหล็ก และรั้บ้ปัากจะค่นิท่�ดิ้นิใหก้้บเกษตรั้กรั้ 

ต้นิปั ีพ.ศ. 
2562

ร้ั้ฐบาลรั้ฐ้ฉานิอนิญุ่าตใหบ้รั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่อง (ซึ่่�งอยูใ่นิเครั้อ่บรั้ษ้ิท
หงปััง) สิรั้า้งโรั้งงานิผลิตยางแผน่ิและโรั้งแต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิ 250 ไรั้่
ท่�จ้ด้สิรั้รั้ให้ก้บบรั้ษ้ิทหงปัังเมู่�อปีั 2544

5 ก้นิยายนิ 
2562

ร้ั้ฐบาลรั้ฐ้ฉานิอนิญุ่าตใหบ้รั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่อง (ซึ่่�งอยูใ่นิเครั้อ่บรั้ษ้ิท
หงปััง) สิรั้า้งโรั้งงานิผลิตยางแผน่ิและโรั้งแต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิ 250 ไรั้่
ท่�จ้ด้สิรั้รั้ให้ก้บบรั้ษ้ิทหงปัังเมู่�อปีั 2544

19 ก้นิยายนิ 
2562

บรั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่องได้้ปักัธิงรั้อบท่�ดิ้นิท่�ได้้รั้บ้อนิญุ่าตใหใ้ชง้านิ ซึ่่�ง
เป็ันิท่�ดิ้นิท่�เกษตรั้กรั้กำาล้งปัลกูพช่ผล

24 ตุลาคมู 
2562

บริั้ษ้ทหลอยสิามูซึ่องติด้ป้ัายปัรั้ะกาศรั้อบท่�ดิ้นิบอกว่า “ห้ามูบุกรุั้ก” 

26 ตุลาคมู 
2562

คนิงานิของบรั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่องจ้ด้ทำาร้ั้�วล้อมูท่�ดิ้นิ แต่เกษตรั้กรั้ได้้
เข้าไปัข้ด้ขวาง ทำาใหต้้องชะลอการั้สิรั้า้งรั้้�วออกไปั 

19 พฤศจิกายนิ 
2562

ต้วแทนิเกษตรั้กรั้บ้านิห้องล่ก เดิ้นิทางไปัย่�นิจด้หมูายรั้้องเรั้่ยนิต่อ 
จาย ลินิ เมู่ยต สิสิ.ของพรั้รั้ค สิ้นินิิบาติเพ่�อปัรั้ะชาธิิปัไตยฉานิ 
(SNLD) ท่�เขตเมู่องสิู้ ท่�สิำานิ้กงานิของพรั้รั้ค SNLD ในิเมู่องตองจ่ 
เขาบอกชาวบ้านิว่าจะสิ่งจด้หมูายให้ก้บรั้้ฐมูนิตรั้่ท่�เก่�ยวข้องทุก
คนิในิรั้้ฐ ท้�งย้งมู่การั้สิ่งสิำาเนิาจด้หมูายไปัย้งหน่ิวยงานิของรั้้ฐบาล
ทกุแหง่ในิท่าข่�เหล็ก แต่ไมูไ่ด้้รั้บ้คำาตอบ
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ภาพไทมูแ์ลปัของเขตอุตสิาหกรั้รั้มูท่าข่�เหล็ก
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พฤศจิกายนิ 
2562

ภายหล้งเกษตรั้กรั้กล้บจากเมูอ่งตองจ่ คนิงานิของบรั้ษ้ิทหลอยสิามู
ซึ่องได้้เดิ้นิทางไปัก้�นิรั้้�วท่�ดิ้นิอ่ก โด้ยในิครั้าวนิ่� ชาวบ้านิได้้นิำามูด่้ไปั
ด้้วยเพ่�อข้ด้ขวางการั้สิร้ั้างรั้้�ว และทางบริั้ษ้ทสิ่งจด้หมูายร้ั้องเรั้่ยนิ
ไปัยง้สิำานิก้งานิเขตและสิำานิก้งานิเทศบาลในิท่าข่�เหล็ก และด้ำาเนินิิ
คด่้ก้บแกนินิำาเกษตรั้กรั้สิ่�คนิ (ชายสิามู และหญ่งิหนิ่�ง) ตามูมูาตรั้า 
427 (การั้ทำาใหเ้ส่ิยทรั้พ้ย)์ 447 (บุกรุั้ก) และ 506 (ขมู่ขู)่ 

20 กมุูภาพน้ิธิ ์
2563

บรั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่องได้้นิำารั้ถูไถูเขา้มูาปัรั้บ้ท่�ดิ้นิ แต่ถูกูชาวบา้นิขด้้
ขวางเอาไว้

18 มูน่ิาคมู 
2563

เกษตรั้กรั้สิง่จด้หมูายรั้อ้งเรั้ย่นิไปัยง้สิำานิก้งานิมูขุมูนิตรั้แ่หง่รั้ฐ้ นิาง-
อองซึ่านิซูึ่จ่ 

เมูษายนิ 2563 เจ้าหน้ิาท่�สิำานิ้กงานิเขตและสิำานิ้กงานิเทศบาลพรั้้อมูก้บสิสิ.พรั้รั้ค 
NLD จ้ด้ปัรั้ะชุมูก้บชาวบ้านิท่�ว้ด้บ้านิห้องล่ก โด้ยนิำาแผนิท่�มูา
ปัรั้ะกอบการั้อธิิบายว่า จะมู่การั้ค่นิท่�ดิ้นิ 792.5 ไร่ั้ให้ก้บชาวบ้านิ 
ชาวบา้นิทุกคนิต่างด่้ใจมูากท่�ได้้ยนิิขา่วนิ่�

เมูษายนิ 
- พฤษภาคมู 
2563

เจ้าหน้ิาท่�รั้้ง ว้ด้ท่� ดิ้นิได้้มูาว้ด้ท่� ดิ้นิเกษตรั้กรั้รั้มูในิเขตนิิคมู
อุตสิาหกรั้รั้มู แต่เป็ันิชว่งฤดู้รั้อ้นิ จ่งยง้ไมู่ได้้มู่การั้เพาะปัลูกข้าว เจ้า
หนิา้ท่�ผูร้ั้ง้ว้ด้จ่งบอกว่าท่�ดิ้นิเหล่านิ่�เปัน็ิท่�ดิ้นิว่างเปัล่า และไมูมู่ก่ารั้
ใชป้ัรั้ะโยชน์ิ ผูร้ั้ง้ว้ด้ยง้อ้างว่าเกษตรั้กรั้ในิพ่�นิท่�ได้้เหน็ิชอบท่�จะรั้บ้
ค่าชด้เชยจากบรั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่องไปัแล้วสิำาหร้ั้บท่�ดิ้นิ 85 ไรั้ ่ซ่ึ่�งไมู่
เปัน็ิความูจรั้งิแต่อยา่งใด้ 

พฤศจิกายนิ 
2563  

บรั้ิษ้ทหลอยสิามูซึ่องได้้มูาก้�นิรั้้�วท่�ดิ้นิอ่ก และชาวบ้านิก็ได้้มูาข้ด้
ขวางอ่กเช่นิก้นิ ชาวบ้านิเดิ้นิทางไปัร้ั้องเร่ั้ยนิก้บทางการั้ในิพ่�นิท่� 
และยง้ได้้ไปัร้ั้องเรั้ย่นิก้บสิำานิก้งานิเทศบาลถู่งสิองคร้ั้�ง ทางการั้บอก
ว่าจะมู่การั้แบ่งท่�ดิ้นิออกเปั็นิแปัลงต่าง ๆ และนิำาไปัขาย แต่จะมู่
การั้แบง่ท่�ดิ้นิบางแปัลงใหก้้บเกษตรั้กรั้ด้้วยการั้จ้บฉลาก  

8 เมูษายนิ 
2564

ศาลจ้งหว้ด้ท่าข่�เหล็กยกฟ้้องคด่้ท่�บรั้ิษ้ทฟ้้องต่อเกษตรั้กรั้สิ่�คนิ
เนิ่�องจากขาด้พยานิหล้กฐานิ 
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6 พฤษภาคมู 
2564 

รั้ะหว่างเวลา 10.30-11.00 นิ. บริั้ษ้ทหลอยสิามูซึ่องได้้นิำารั้ถูไถูสิอง
ค้นิเข้ามูาปัรั้บ้ท่�ดิ้นิ ทำาใหพ้รั้ะจากว้ด้บ้านิห้องล่กได้้เข้าไปัขด้้ขวาง 
โด้ยบอกว่าเปัน็ิท่�ดิ้นิของชาวบา้นิ จ่งมู่การั้นิำารั้ถูไถูออกไปัจากพ่�นิท่� 

8 พฤษภาคมู 
2564

เวลา 12.00 นิ. ตำารั้วจไปัพบก้บเจ้าอาวาสิว้ด้บ้านิหอ้งล่ก เพ่�อแจ้ง
ว่าในิว้นิรุั้ง่ข่�นิจะมูก่ารั้นิำากำาล้งเขา้มูาคุ้มูครั้องความูปัลอด้ภ้ยใหก้้บ
บรั้ษ้ิทหลอยสิามูซึ่อง และชาวบา้นิไมูค่วรั้มูารั้วมูต้วก้นิเกินิกว่า 30 
คนิ ไมูเ่ชน่ินิ้�นิจะถูกูจ้บ (เนิ่�องจากมูาตรั้การั้ปัอ้งก้นิโรั้คโควิด้-19) 

9 พฤษภาคมู 
2564 

09.30 นิ. บริั้ษ้ทหลอยสิามูซึ่องเดิ้นิทางมูาทำารั้้�วท่�ดิ้นิ พรั้อ้มูก้บกำาล้ง
เจ้าหน้ิาท่�ตำารั้วจ ชาวบ้านิกลุมู่หน่ิ�ง (ไมูถู่่ง 30 คนิ) ได้้เข้ามูาขด้้ขวาง 
ตำารั้วจแจ้งว่า ไมู่อนิุญ่าตให้มู่การั้ถู่ายภาพ ไมู่เช่นินิ้�นิจะมู่การั้ย่ด้
โทรั้ศ้พท์ของพวกเขา แต่ตำารั้วจเองกล้บถู่ายภาพเกษตรั้กรั้ ขณ์ะท่�
บรั้ิษ้ททำารั้้�วไปัได้้ปัรั้ะมูาณ์ 10 เมูตรั้ เกษตรั้กรั้ได้้เขา้มูาทำาลายรั้้�ว 
และได้้เกิด้เหตุการั้ณ์์เช่นินิ่�ซึ่ำาก้นิอ่กจนิถู่งห้าโมูงเย็นิ ตำารั้วจถู่าย
ภาพรั้้�วขณ์ะท่�ถูกูทำาลาย และได้้ไปัแจ้งก้บปัรั้ะธิานิหมููบ่า้นิว่า หา้มู
ไมู่ให้มู่การั้แตะต้องอุปักรั้ณ์์การั้ก่อสิรั้้าง และหากมู่การั้ทำาลาย
ทรั้พ้ย์สิินิใด้ ๆ ชาวบา้นิจะถูกูด้ำาเนินิิคด่้

10 พฤษภาคมู 
2564

เกษตรั้กรั้เขย่นิจด้หมูายถู่ง ด้รั้.จ่อ ทนุิ ปัรั้ะธิานิ SAC ของรั้ฐ้ฉานิ ขอ
ให้เขาข้ด้ขวางบรั้ิษ้ทไมู่ให้ย่ด้ท่�ดิ้นิของพวกตนิไปั และให้ค่นิท่�ดิ้นิ
มูา

18 พฤษภาคมู 
2564

คนิงานิจากบริั้ษ้ทหลอยสิามูซึ่องได้้มูาสิร้ั้างรั้้�วตอนิกลางค่นิ เมู่�อ
เกษตรั้กรั้มูาเหน็ิเขา้ คนิงานิก็ยงิป้ันิใสิส่ิองครั้้�งเพ่�อขมู่ขู ่

24 พฤษภาคมู 
2564

โพยง หน่ิาย วินิ อด่้ตเจ้าหน้ิาท่�ทหารั้พมู่า (ซึ่่�งอาศ้ยอยู่ท่�เมู่อง
สิน้ิทรั้าย ท่าข่�เหล็ก) ซึ่่�งทำางานิเปัน็ินิายหนิา้ใหก้้บบริั้ษ้ทหลอยสิามู
ซึ่อง ได้้แจ้งความูด้ำาเนิินิคด่้ก้บเจ้าอาวาสิว้ด้บ้านิห้องล่ก (และ
สิมูาคมูสิงฆ่ใ์นิท้องถิู�นิ) และขูจ่ะด้ำาเนินิิคด่้ก้บเขาฐานิท่�เปัน็ิแกนินิำา
ชาวบา้นิทำาลายรั้้�ว 

28 พฤษภาคมู 
2564

เวลา 10.00 นิ. พรั้ะในิพ่�นิท่�ได้้ไปัทำาลายรั้้�ว ซึ่่�งทางบรั้ิษ้ทได้้แอบ
สิรั้า้งตอนิกลางค่นิ  
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28 พฤษภาคมู 
2564

เวลา 13.00-16.00 เจ้าอาวาสิว้ด้บ้านิห้องล่กและพรั้ะอ่กสิามูรูั้ปั 
พรั้อ้มูชาวบา้นิอ่กสิ่�คนิ ได้้เดิ้นิทางไปัท่�ว้ด้สิายเมู่อง เพ่�อเขา้รั้ว่มูการั้
พจิารั้ณ์าคด่้ แต่ทางบริั้ษ้ทไมูมู่ารั้ว่มูในิการั้พิจารั้ณ์าคด่้ โด้ยเป็ันิการั้
พจิารั้ณ์าคด่้ซึ่่�งมูป่ัรั้ะธิานิสิมูาคมูสิงฆ์่ท่าข่�เหล็กเป็ันิปัรั้ะธิานิ สิง่ผล
ใหเ้จ้าอาวาสิว้ด้บ้านิหอ้งล่กได้้รั้บ้คำาต้กเต่อนิอยา่งเปัน็ิทางการั้ ให้
ยุติการั้ด้ำาเนินิิงานิเพ่�อต่อต้านิบรั้ษ้ิท 

30 พฤษภาคมู 
2564

เวลา 20.00 นิ. บรั้ิษ้ทหลอยสิามูซึ่องเดิ้นิทางมูาติด้ต้�งรั้้�วยาว
ปัรั้ะมูาณ์ 150 เมูตรั้ โด้ยใช้แท่งคอนิกรั้่ตและรั้้�วลวด้หนิามู ท้�งย้ง
ขุด้รั้อ่งนิำาท้�งสิองฝั่ั� งของรั้้�ว เพ่�อข้ด้ขวางไมูใ่หค้นิเขา้มูาใกล้รั้้�วได้้ 

31 พฤษภาคมู 
2564

เวลา 09.00 นิ. เกษตรั้กรั้ได้้ไปัทำาลายรั้้�วท่�ติด้ต้�งในิค่นิก่อนิหนิา้ทิ�ง

2 มูถิูนุิายนิ 
2564

เกษตรั้กรั้ได้้สิรั้า้งรั้้�วรั้อบท่�ดิ้นิทำากินิของตนิ แต่ในิค่นิน้ิ�นิ คนิงานิของ
บรั้ิษ้ทได้้มูาทำาลายรั้้�วของเกษตรั้กรั้ และย้งเผากรั้ะท่อมูของ
เกษตรั้กรั้ไปัสิองหล้ง เจ้าอาวาสิว้ด้บ้านิห้องล่กเดิ้นิทางไปัท่�ตองจ่
เพ่�อขอพบเจ้าหน้ิาท่�พรั้รั้ค USDP เพ่�อพูด้คุยเก่�ยวก้บปััญ่หาด้้านิ
ท่�ดิ้นิ แต่ไมูเ่ป็ันิผล 

3 -30 มูถิูนุิายนิ 
2564 

ทางบริั้ษ้ทยง้คงสิร้ั้างรั้้�วต่อไปั และมูก่ารั้ปัรั้บ้ไถูท่�ดิ้นิ เกษตรั้กรั้ก็ยง้
คงรั้่�อรั้้�วต่อไปั เท่าท่�พวกเขาจะทำาได้้ 

1 กรั้กฎาคมู 
2564 

เวลา 20.00 นิ. บริั้ษ้ทย้งคงสิร้ั้างรั้้�วเพิ�มูและนิำานิำากรั้ด้มูารั้ด้ต้นิกล้า
ท่�เตรั้ย่มูลงนิาของชาวบา้นิ ชาวบา้นิทรั้าบขา่วจ่งรั้วมูต้วออกขบ้ไล่
และข้ด้ขวางบริั้ษ้ท คนิงานิบริั้ษ้ทวิ�งหนิ่ออกไปัโด้ยทำาปั้นิหล่นิไว้ 
ชาวบา้นิจ่งได้้แจ้งหนิว่ยงานิท่�รั้บ้ผดิ้ชอบมูาตรั้วจสิอบสิถูานิท่�และ
ยด่้ป้ันิไปั แต่ไมูมู่ก่ารั้ด้ำาเนินิิคด่้ใด้ 

2 กรั้กฎาคมู 
-  กลางเด่้อนิ 
สิงิหาคมู 2564 

ไมู่มู่คนิงานิบรั้ิษ้ทเข้ามูาในิพ่�นิท่� ชาวบ้านิคาด้ว่านิ่าจะเปั็นิเพรั้าะ
มูาตรั้การั้ล๊อคด้าวน์ิชว่งสิถูาการั้ณ์โ์ควิด้-19 
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ชาวบ้า้นกำาล้ึงที่ำาลึายร้�วของบ้รษ้ิที่ห้ลึอยส่ามซอง

ตำารวจให้ค้วามค้้มครองผูู้จ้้ดการโรงงาน ขณะท่ี่�มองดชูาวบ้า้นกำาล้ึงที่ำาลึายร้�วของบ้รษ้ิที่
ห้ลึอยส่ามซอง
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คำวามเป็นมาของการดิำาเนินงานของบรษัิทหงปังในท่าข่�เหล็ก 

บรั้ษ้ิทหงปังัก่อต้�งข่�นิเมู่�อปีั พ.ศ. 25401  โด้ยเหว่ยเซ่ึ่�ยะก้ง ผูน้ิำาเช่�อสิายจ่นิของกองท้พ
สิหรั้้ฐว้า หนิ่วยท่� 171 ทางตอนิใต้ของรั้้ฐฉานิ และเปั็นิหนิ่วยงานิด้้านิเศรั้ษฐกิจตามู
กฎหมูายของ UWSA ซึ่่�งก่อนิหน้ิาน้ิ�นิเคยพ่�งพาเฉพาะรั้ายได้้จากการั้ค้ายาเสิพย์ติด้ บริั้ษ้ท
หงปังัได้้พฒ้นิาจนิกลายเปัน็ิกลุ่มูธุิรั้กิจขนิาด้ใหญ่ ่ครั้อบคลมุูอุตสิาหกรั้รั้มูหลายปัรั้ะเภท 
รั้วมูท้�งการั้ก่อสิรั้า้ง เหมู่องแรั้ ่และเกษตรั้กรั้รั้มู การั้ฟ้อกเงินิอยา่งชด้้เจนิของบรั้ษ้ิทหง
ปังัได้้รั้บ้การั้หนินุิหล้งอยา่งเต็มูท่�จากรั้ฐ้บาลทหารั้พมูา่ ซึ่่�งเพย่งต้องการั้ให ้UWSA รั้ก้ษา
ความูเปั็นิกลางในิรั้ะหว่างมู่การั้ปัรั้ะกาศหยุด้ยิง และต้องการั้ใช้เพ่�อเปั็นิก้นิชนิก้บกอง
กำาล้งฝั่า่ยต่อต้านิท่�ติด้อาวุธิของรั้ฐ้ฉานิ ทางตอนิใต้ของรั้ฐ้ฉานิ
  
ในิปีั พ.ศ. 2540 UWSA เรั้ิ�มูมูอ่ำานิาจเหนิอ่ท่�ดิ้นิจำานิวนิมูากบริั้เวณ์พรั้มูแด้นิรั้ฐ้ฉานิ-ไทย 
โด้ยเปัน็ิท่�ดิ้นิท่�ได้้รั้บ้มูอบมูาเพ่�อเปัน็ิค่าตอบแทนิท่�ชว่ยต่อสิูก้้บกองท้พเมู่องไต ซึ่่�ง (Mong 
Tai Army - MTA) ซึ่่�งได้้ปัรั้ะกาศยอมูวางอาวุธิ เมู่�อปีั 2539 พ่�นิท่�หล้กด้้านิใต้ของ UWSA 
ได้้แก่เมูอ่งยอนิ ทางตอนิใต้ของเมูอ่งสิาด้ กองกำาล้งท่� 171 ของเหว่ยเซึ่่�ยะก้งมูฐ่านิท่�มู้�นิ
อยูท่่�บา้นิฮุง 10 กิโลเมูตรั้ทางตะว้นิออกเฉย่งใต้ของเมูอ่งสิาด้ ในิรั้ะยะแรั้ก บรั้ษ้ิทหงปังั
ด้ำาเนินิิกิจการั้เก่�ยวก้บการั้ค้า เกษตรั้กรั้รั้มู เล่�ยงส้ิตว์ และการั้ก่อสิรั้า้งทางตอนิใต้ของรั้ฐ้
ฉานิ
  
ความูพยายามูของ UWSA ท่�จะขยายอำานิาจมูาทางตอนิใต้ของรั้ฐ้ฉานิ เริั้�มูชด้้เจนิข่�นิชว่ง
สิิ�นิปั ี2542 โด้ยมูก่ารั้โยกย้ายปัรั้ะชาชนิจำานิวนิมูากท่�เป็ันิชาวว้าจากทางตะว้นิออกเฉ่ยง
เหนิอ่ของรั้ฐ้ฉานิ ลงไปัทางใต้ติด้ก้บพรั้มูแด้นิไทย จนิถู่งชว่งปัลายปั ี2544 มูป่ัรั้ะชากรั้
กว่า 126,000 คนิ ปัรั้ะมูาณ์หนิ่�งในิสิ่�ของปัรั้ะชากรั้ชาวว้าในิพมูา่ ซึ่่�งถูกูบง้ค้บโยกยา้ย 
สิว่นิใหญ่จ่ะเดิ้นิทางไปัท่�เมูอ่งสิาด้และเมูอ่งโต๋นิ รั้วมูท้�งท่าข่�เหล็ก โด้ยมูช่าวว้ากว่า 3,400 
คนิท่�อพยพเขา้มูาในิดิ้นิแด้นิท่�อยูใ่ต้การั้ควบคมุูของเหว่ยเซึ่่�ยะก้งใกล้ก้บเมู่องเชย่งลาบ
รั้มิูฝั่ั� งแมูน่ิำาโขง2  และบางสิว่นิได้้อพยพไปัอยูท่่�ต้วเมูอ่งท่าข่�เหล็ก ซึ่่�งพ่�นิท่�ท่� UWSA ได้้ท่�
ดิ้นิมูาจากการั้เวนิค่นิจากเกษตรั้กรั้ในิพ่�นิท่�โด้ยเต็งเสิ่งซึ่่�งเปั็นิผู้บ้ญ่ชาการั้กองท้พภาค
สิามูเหล่�ยมู และเปัน็ิท่�รูั้ก้้นิว่าเปัน็ิแหล่งผลิตยาเสิพยติ์ด้3 

บรั้ิษ้ทหงปัังได้้รั้้บสิ้มูปัทานิหลายโครั้งการั้จากรั้้ฐบาลทหารั้ในิช่วงเวลาน้ิ�นิ รั้วมูท้�งข้อ
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ตกลงพฒ้นิาโครั้งการั้แบบ BOT สิง่ผลให้มูก่ารั้ก่อสิรั้า้งถูนินิความูยาว 102 ไมูล์รั้ะหว่าง
ท่าข่�เหล็ก-เชย่งตงุ ซึ่่�งแล้วเสิรั้จ็ในิปีั 2544 

พื้้�นท่ี่�ของรฐ้ฉานตอนใต้ซึ�งจ้ดส่รรให้ก้้บ้ชาวบ้า้นว้าท่ี่�ถูกูบ้ง้ค้บ้โยกยา้ยระห้ว่างปี ี2542-2544 
(แผู้นท่ี่�จากรายงาน Unsettling Moves ของ LNDO) 
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พื้้�นท่ี่�ในเขตท่ี่าข่�เห้ล็ึกซึ�งถูกูจ้ดส่รรให้ช้าวบ้า้นว้าท่ี่�ถูกูบ้ง้ค้บ้โยกยา้ยระห้ว่างปี ี2542-2544 
(แผู้นท่ี่�จากรายงาน Unsettling Moves ของ LNDO) 
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ชุมชนไทยขดัิขวางแผนของบรษัิทหงปังในการก่อสรา้งโรงไฟฟา้
ถ่่านหนิในท่าข่�เหล็ก

ความูส้ิมูพน้ิธ์ิท่�ใกล้ชดิ้รั้ะหว่าง UWSA ก้บรั้ฐ้บาลทหารั้ปัรั้ากฏชด้้เจนิในิปีั 2543 เมู่�อพล
เอก หมูอ่ง เอ ผูบ้ญ้่ชาการั้ทหารั้บก เดิ้นิทางมูาด้้วยตนิเองเพ่�อวางศลิาฤกษ์การั้ก่อสิรั้า้ง
โรั้งไฟ้ฟ้า้ถู่านิหนิิขนิาด้ 12 เมูกะว้ตต์ ซึ่่�งเปัน็ิโครั้งการั้ของบรั้ษ้ิทสิามูเหล่�ยมูทองคำาไฟ้ฟ้้า
พล้งนิำา (Golden Triangle Hydro Power company) ของ UWSA (บริั้ษ้ทในิเครั้อ่ของ
บรั้ิษ้ทหงปััง) ทางตอนิเหนิ่อของท่าข่�เหล็ก อย่างไรั้ก็ด่้ ท่�ผ่านิมูาย้งไมู่มู่การั้ก่อสิร้ั้างในิ
โรั้งงานิแหง่นิ่� เนิ่�องจากการั้ต่อต้านิของชาวบ้านิจากหมููบ้่านิในิฝัั่� งไทย ทางอำาเภอแมูส่ิาย 
เนิ่�องจากความูก้งวลเก่�ยวก้บมูลพิษทางอากาศ โด้ยพวกเขาได้้รั้วมูต้วข้ด้ขวางไมู่ให้รั้ถู
บรั้รั้ทกุขนิอุปักรั้ณ์ก่์อสิรั้า้ง (ท่�มูาจากจ่นิ) ออกจากปัรั้ะเทศไทยชว่งเด่้อนิเมูษายนิ 2544 
ความูต่งเครั้ย่ด้รั้ะด้้บทวิภาค่ เน่ิ�องจากการั้รุั้กลำาเขา้มูาของกองกำาล้งทหารั้พมู่าตามูพรั้มู
แด้นิจ้งหว้ด้เช่ยงรั้าย ในิรั้ะหว่างการั้สิู้รั้บก้บกองท้พรั้้ฐฉานิ และการั้ยิงรั้ะเบิด้เข้ามูาท่�
อำาเภอแมูส่ิาย ในิเด่้อนิกมุูภาพน้ิธิ ์2543 จ่งอาจเปัน็ิสิาเหตทุำาใหร้ั้ฐ้บาลไทย สินิบ้สินุินิ
การั้ปัรั้ะท้วงของชาวบา้นิ เพ่�อต่อต้านิโรั้งไฟ้ฟ้า้
 
โรั้งไฟ้ฟ้้าถู่านิหินิด้้งกล่าวไมู่เพ่ยงจะสิร้ั้างข่�นิเพ่�อจ่ายไฟ้ให้ก้บชาวบ้านิท่�ท่าข่�เหล็ก ซึ่่�ง
ตอนิน้ิ�นิยง้คงใช้ไฟ้ฟ้า้จากปัรั้ะเทศไทย หากยง้จะเป็ันิเขตนิคิมูอุตสิาหกรั้รั้มูแห่งใหมู ่ใกล้
ก้บสินิามูบนิิท่าข่�เหล็ก ซึ่่�งทางบรั้ษ้ิทหงปังัได้้รั้บ้มูอบท่�ดิ้นิ 250 ไรั้เ่พ่�อสิร้ั้างโรั้งงานิหลาย
แหง่ การั้ยกเลิกโครั้งการั้โรั้งไฟ้ฟ้า้นิา่จะเป็ันิสิาเหตทุ่�ทำาใหเ้กิด้ความูล่าชา้ตามูแผนิการั้
ของ UWSA ท่�จะพฒ้นิาทรั้พ้ย์สิินิในิเขตนิคิมูอุตสิาหกรั้รั้มู

ในิเวลาเด่้ยวก้นิ ช่�อเสิ่ยงรั้ะด้้บสิากลท่�เพิ�มูข่�นิของ UWSA ท่�เก่�ยวข้องก้บยาเสิพติด้ ย้ง
บ่บให้รั้้ฐบาลทหารั้พมู่าต้องใช้มูาตรั้การั้เพ่�อตอบโต้ก้บบรั้ิษ้ทหงปัังและอาณ์าจ้กรั้ด้้านิ
ธุิรั้กิจท่�ใหญ่่ข่�นิของเหว่ยเซ่ึ่�ยะก้ง ตอนิท่�พลเอกหมู่องเอ เดิ้นิทางเย่อนิปัรั้ะเทศไทยในิ
เด่้อนิเมูษายนิ 2545 นิายกรั้ฐ้มูนิตรั้ท้่กษิณ์ ชนิิว้ตรั้ ได้้ขอให้เขาปัรั้าบปัรั้ามูบรั้ษ้ิทหงปังั 
หล้งเดิ้นิทางกล้บพมูา่ได้้ไมูถู่่งสิองสิป้ัด้าห ์ได้้มูค่ำาสิ้�งปัดิ้สิำาน้ิกงานิสิาขาของบรั้ษ้ิทหงปังั
ในิหลายพ่�นิท่� รั้วมูท้�งท่าข่�เหล็ก4  ในิเด่้อนิธิน้ิวาคมู 2545 ทหารั้ UWSA หลายรั้อ้ยนิาย 
ภายใต้การั้บ้งค้บบ้ญ่ชาของเหว่ยเซึ่่�ยะหยินิ ซึ่่�งเปั็นินิ้องชายของเหว่ยเซึ่่�ยะก้ง ได้้รั้้บคำา
สิ้�งใหถู้อนิจากท่�มู้�นิบรั้เิวณ์รั้มิูฝั่ั� งแมูน่ิำาโขง ภายใต้แผนิปัฏิบ้ติการั้ท่�เรั้ย่กว่า “แผนิต่อต้านิ
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ภาพื้ต้ง้แต่เริม่การก่อส่รา้งโรงไฟฟ้าถู่านห้นิของบ้รษ้ิที่ห้งป้ีงท่ี่ท่่ี่าข่เ้ห้ล็ึก (ภาพื้จากห้นง้ส่อ้พื้มิพื้์
ผูู้จ้้ดการ 25 ก้มภาพื้น้ธ ์2546) 

ยาเสิพยติ์ด้” และในิเด่้อนิมูน่ิาคมู 2546 พวกเขาได้้เคล่�อนิย้ายกำาล้งไปัทางตะว้นิตกเขา้
สิูเ่มูอ่งสิาด้และเมูอ่งโต๋นิ5

  
อยา่งไรั้ก็ด่้ การั้ด้ำาเนินิิธุิรั้กิจของบริั้ษ้ทหงปังัยง้คงด้ำาเนินิิต่อไปั รั้วมูท้�งในิท่าข่�เหล็ก เพย่ง
แต่ใช้ช่�อบรั้ษ้ิทท่�แตกต่างออกไปั
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แมจ้ะมก่ารคำวำาบาตร แต่ธุุรกิจของ UWSA ยงัคำงเจรญิรุง่เรอืง
ในท่าข่�เหล็ก

ในิเด่้อนิมูกรั้าคมู 2548 เหว่ยเซ่ึ่�ยะก้งและผูน้ิำาอ่กเจ็ด้คนิของ UWSA ถูกูสิ้�งฟ้อ้งต่อศาล
สิหรั้ฐ้ฯ ในิข้อหาค้ายาเสิพติด้ ในิเด่้อนิพฤศจิกายนิ 2551 กรั้ะทรั้วงการั้คล้งสิหรั้ฐ้ฯ ได้้
ปัรั้ะกาศคว�าบาตรั้บุคคล 26 คนิ รั้วมูท้�งเหว่ยเซ่ึ่�ยะก้งและบรั้ษ้ิท 17 แหง่ ท่�มูส่ิว่นิเช่�อมู
โยงก้บเครั้อ่ขา่ยค้ายาเสิพติด้ของ UWSA รั้วมูท้�งบรั้ษ้ิทเจ็ด้แหง่ท่�อยูใ่นิเครั้อ่ของบรั้ษ้ิท
หงปังั

ปััจจุบ้นิ หนิ่วยงานิธุิรั้กิจสิ่วนิใหญ่่ในิท่าข่�เหล็กมู่สิ่วนิเช่�อมูโยงก้บ UWSA โด้ยเฉพาะ
โรั้งแรั้มูและกิจการั้ด้้านิบน้ิเทิง อยา่งโรั้งแรั้มู 1G1 ก็ได้้รั้บ้การั้หนินุิหล้งจากกลุ่มูชาวว้า 
ซึ่่�งเหน็ิได้้จากการั้ต้�งช่�อ (G เปัน็ิต้วอ้กษรั้ต้วท่� 7 ซึ่่�งหมูายถู่งกองกำาล้งท่� 171 ของ UWSA)

นิบ้แต่ปั ี2562 UWSA ได้้พฒ้นิาอาคารั้โรั้งแรั้มูหรูั้ 18 ช้�นิ และบอ่นิคาสิโินิทางตอนิเหนิอ่
ของท่าข่�เหล็ก โด้ยกลุ่มูบน้ิเทิงจิงหลง ถู่อเปัน็ิธุิรั้กิจใหญ่ส่ิดุ้ด้้านินิ่�ในิท่าข่�เหล็ก

แผู้น่ปีา้ยโฆษณาบ้อ่นคาส่โินจิงห้ลึงท่ี่� UWSA จะก่อส่รา้งท่ี่�ท่ี่าข่�เห้ล็ึก 
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จากข้อมููลการั้ผลิตในิเด่้อนิกุมูภาพ้นิธิ์ 2564 ของเว็บไซึ่ต์กรั้ะทรั้วงการั้เหมู่องแรั้่แห่ง
พมูา่ ทำาใหเ้หน็ิว่าบรั้ษ้ิท 10 แหง่ได้้รั้บ้ส้ิมูปัทานิทำาเหมู่องแรั้แ่มูงกานิส่ิได้ออกไซึ่ด์้ ท้�งหมูด้
อยูใ่นิภาคตะว้นิออกของรั้ฐ้ฉานิ ยกเว้นิเพย่งแหง่เด่้ยวท่�อยูใ่นิภาคตะนิาวศรั้ ่

ในิท่าข่�เหล็ก การั้ทำาเหมู่องแรั้แ่มูงกานิส่ิได้้เรั้ิ�มูเกิด้ข่�นิท่�เมู่องโก หา่งจากท่าข่�เหล็กไปัทาง
ตะว้นิออกเฉ่ยงเหนิ่อปัรั้ะมูาณ์ 20 กิโลเมูตรั้ ตามูข้อมููลของนิ้กวิจ้ยในิท้องถิู�นิ การั้ทำา
เหมูอ่งในิพ่�นิท่�นิ่�สิง่ผลกรั้ะทบต่อชาวลาหู ่อาขา่ และไทใหญ่ป่ัรั้ะมูาณ์ 2,000 คนิ ต้�งแต่
ปั ี2550 โด้ยมูก่ารั้เวนิค่นิท่�ดิ้นิของพวกเขา อ่กท้�งท่�ดิ้นิและแหล่งนิำาก็ปันิเปั้� อนิด้้วยกาก
ของเสิย่จากเหมูอ่งแรั้6่

บรั้ษ้ิทเหมูอ่งแรั้ท่่�รั้ะบุตามูข้อมูลูเมู่�อเด่้อนิกุมูภาพน้ิธิ ์2564 ว่าได้้รั้บ้สิมู้ปัทานิทำาเหมู่อง
แรั้แ่มูงกานิส่ิได้ออกไซึ่ด์้ในิภาคตะว้นิออกของรั้ฐ้ฉานิ ได้้แก่

 1. Sai Laung Hein Mining Co. Ltd.
 2. Spring Fragrance (Nwe Oo Ya Nan) Co. Ltd.
 3. Naung Tone Nagar Mining Co. Ltd.
 4. San Par Ra Mi Mining Co. Ltd.
 5. Hein Linn San Mining Co. Ltd.
 6. Myint Oo Aung Co. Ltd.
 7. Maha Shwe La Won Mining Co. Ltd.
 8. Kyauk Saung Ni Co. Ltd.
 9. Nant Youne Mining Co. Ltd.

ไมูมู่ผู้่ใด้ทรั้าบว่าใครั้เปัน็ิเจ้าของบรั้ษ้ิทเหล่านิ่� บรั้ษ้ิทจายหลาวเฮิง ได้้รั้บ้การั้รั้ะบุช่�อในิ
รั้ายงานิ Myanmar EITI เมู่�อเด่้อนิมูกรั้าคมู 2563 เนิ่�องจากไมู่ได้้เปัิด้เผยว่าใครั้เปั็นิ
เจ้าของ ในิขณ์ะท่�ผูอ้ำานิวยการั้บริั้หารั้ของบริั้ษ้ทจายหลาวเฮิงค่ออู ติ�นิ หนิว่ย ซ่ึ่�งเคยเป็ันิ
เจ้าหนิา้ท่�ทหารั้พมูา่

การทำาเหมอืงแรแ่มงกานส่ในภาคำตะวันออกของรฐัฉาน
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ในิว้นิท่� 21 พฤศจิกายนิ 2562 อู โอนิ วินิ รั้ฐ้มูนิตรั้ก่รั้ะทรั้วงทรั้พ้ยากรั้ธิรั้รั้มูชาติและการั้
อนิรุั้ก้ษ์สิิ�งแวด้ล้อมูแหง่สิหภาพพมูา่ เดิ้นิทางมูาเยอ่นิเหมูอ่งแรั้แ่มูงกานิส่ิ ท่�เมูอ่งโก รั้ฐ้
ฉานิ เพ่�อตรั้วจสิอบสิถูานิท่�ทำางานิของบรั้ษ้ิทท้�งสิองแหง่ (จายหลาวเฮิง และฉว่ยผิ�วกอง
ขิ�นินิ้นิด้อว์) ซึ่่�งได้้ขออนิุญ่าตขยายกิจการั้เหมู่องแรั้จ่ากขนิาด้เล็กเปั็นิขนิาด้กลาง ตามู
รั้ายงานิของสิ่�อมูวลชนิในิเวลาด้้งกล่าว นิบ้แต่เรั้ิ�มูทำาเหมูอ่งแรั้ท่่�เมู่องโก ได้้มู่การั้ขุด้เจาะ
สินิิแรั้แ่มูงกานิส่ิจำานิวนิรั้วมู 293,408 ต้นิ ทำาใหร้ั้ฐ้บาลมูร่ั้ายได้้ 4,519,388 เหรั้ย่ญ่7

เห้มอ้งแรแ่มงกานส่่ท่ี่�เขตเมอ้งโก เขตท่ี่าข่�เห้ล็ึก 
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ภาพไทมู์แลปัของการั้ขุด้เหมู่องแรั้แ่มูงกานิ่สิท่่เมู่องโก ท่าข่้เหล็ก
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มูก่ารั้ขนิสิง่แรั้แ่มูงกานิส่ิโด้ยรั้ถูบรั้รั้ทกุจากแหล่งท่�เมูอ่งโก ไปัเก็บไว้ในิท่�จ้ด้เก็บ ปัรั้ะมูาณ์
หนิ่�งไมูล์ด้้านิตะว้นิออกของสินิามูบินิท่าข่�เหล็ก จากน้ิ�นิจ่งมู่การั้ใช้รั้ถูบรั้รั้ทุกขนิข้ามู
สิะพานิมูติรั้ภาพแหง่ท่�สิอง เขา้สูิอ่ำาเภอแมูส่ิาย ในิปัรั้ะเทศไทย

ต้วเลขพิก้ด้ศุลกากรั้ท่�อำาเภอแมู่สิายช่�ให้เห็นิว่า แรั้่แมูงกานิ่สิเป็ันิหนิ่�งในิสิินิค้านิำาเข้าท่�
มูมู่ลูค่าสิงูสิดุ้จากพมูา่ผา่นิด่้านิพรั้มูแด้นิแหง่นิ่� 8 โด้ยจำานิวนิการั้นิำาเขา้โด้ยรั้วมูตามูขอ้มูลู
ของกรั้มูอุตสิาหกรั้รั้มูพ่�นิฐานิและการั้เหมูอ่งแรั้ ่ช่�ให้เหน็ิว่ามูก่ารั้เพิ�มูจำานิวนิการั้นิำาเขา้
แรั้แ่มูงกานิส่ิเป็ันิอยา่งมูากในิชว่ง 10 ปีัท่�ผา่นิมูา9

การั้นิำาเขา้แรั้แ่มูงกานิส่ิมูายง้
ปัรั้ะเทศไทย

ปั ี2553 ปั ี2562

ปัรั้มิูาณ์ (ต้นิ) 4,500 135,616

มูลูค่า (ล้านิบาท) 17.8 203.8

การขนสง่และการสง่ออกแรแ่มงกานส่

กองส่นิแรแ่มงกานส่่ท่ี่�ท่ี่าข่�เห้ล็ึก 
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หล้งนิำาเขา้สิูป่ัรั้ะเทศไทยแล้ว จะมูก่ารั้ขนิส่ิงสิินิแรั้ด้่้วยรั้ถูบรั้รั้ทุกไปัยง้ท่าเรั้อ่แหลมูฉบง้ 
เพ่�อสิ่งต่อไปัย้งปัรั้ะเทศจ่นิ จากข้อมููลของกรั้มูสุิลกากรั้ในิปีั 2564 มู่การั้นิำาเข้าแรั้่
แมูงกานิส่ิ 574 ต้นิจากพมูา่ (มูลูค่าปัรั้ะมูาณ์ 1 ล้านิบาท) และในิเด่้อนิเด่้ยวก้นิ มูก่ารั้สิง่
ออกจำานิวนิ 574 ต้นิไปัยง้ปัรั้ะเทศจ่นิ (มูลูค่าปัรั้ะมูาณ์ 1.6 ล้านิบาท)10

  
มูบ่รั้ษ้ิทไทยเพย่งสิองแหง่ในิเชย่งรั้าย ซ่ึ่�งได้้รั้บ้ใบอนิญุ่าตใหส้ิง่ออกแรั้แ่มูงกานิส่ิ ได้้แก่
บรั้ษ้ิท ภาคภมููเิชย่งรั้าย และบรั้ษ้ิท เอสิด่้ยางเหนิอ่ ซ่ึ่�งมูส่ิำานิก้งานิท่�อำาเภอแมูส่ิาย

ภาพไทมู์แลปัของการั้ก้กเก็บแรั้แ่มูงกานิ่สิใกล้ท่าข่้เหล็ก
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มลพิษิจากการแต่งแรแ่มงกานส่

มลพิษิทางนำา 

ปัรั้มิูาณ์แร่ั้แมูงกานิส่ิท่�สิงูเกินิไปัในิแหล่งนิำา อาจสิง่ผลกรั้ะทบต่อสิขุภาพ จากการั้ศก่ษา
เมู่�อปีั 2554 ในิสิหร้ั้ฐอเมูรั้ิกา ช่�ให้เห็นิถู่งอาการั้บกพรั้่องทางสิติปััญ่ญ่าของเด็้กในิว้ย
เร่ั้ยนิ เมู่�อได้้รั้บ้สิารั้จากแรั้แ่มูงกานิส่ิจากนิำาด่้�มู11

  
ในิเด่้อนิมูิถูุนิายนิ 2561 การั้ปัรั้ะปัาสิ่วนิภูมูิภาคได้้เผยแพรั้่รั้ายงานิว่าพบปัรั้ิมูาณ์แรั้่
แมูงกาน่ิสิในิรั้ะด้้บสิงูในิแมูน่ิำารั้วก ซึ่่�งนิำามูาใช้ทำานิำาปัรั้ะปัาท่�อำาเภอแมูส่ิาย12 ทำาใหน้ิำามู่
ความูขุ่นิและมู่กลิ�นิเหมู็นิ ทำาให้ท่ออุด้ต้นิ รั้ายงานิย้งรั้ะบุถู่งข้อก้งวลเก่�ยวก้บความูผิด้
ปัรั้กติทางปัรั้ะสิาทเนิ่�องจากพษิของแรั้แ่มูงกานิส่ิ 

เห้ม้องแรแ่มงกานส่่ท่ี่เ่ขตเม้องโก เขตท่ี่าข่เ้ห้ล็ึก 

มู่การั้ตรั้วจว้ด้ปัรั้ิมูาณ์การั้ปันิเปั้� อนิท่�สิถูาน่ิสิูบนิำาเกาะช้างท่�แมู่นิำารั้วก ปัรั้ะมูาณ์สิอง
กิโลเมูตรั้จากบรั้เิวณ์สิบรั้วกและแมูน่ิำาสิาย พ่�นิท่�ต้นินิำาของแมูน่ิำารั้วกยง้รั้วมูถู่งพ่�นิท่�ทำา
เหมูอ่งแร่ั้แมูงกาน่ิสิท่�เมูอ่งโก รั้วมูท้�งแหล่งพก้เพ่�อจ้ด้เก็บแรั้แ่มูงกานิส่ิทางภาคตะว้นิออก
ของท่าข่�เหล็ก จ่งมูค่วามูเป็ันิไปัได้้ว่าการั้ปันิเป้ั� อนิของแร่ั้แมูงกานิส่ิ เกิด้จากการั้ทำาเหมูอ่ง
แรั้แ่มูงกานิส่ิในิฝัั่� งพมูา่บรั้เิวณ์พรั้มูแด้นิ  
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แมน่ำารวก 

ทางการั้พมู่าดู้เหมู่อนิจะทรั้าบถู่งปััญ่หานิ่� ในิรั้ะหว่างการั้เย่อนิท่าข่�เหล็กในิเด่้อนิ
พฤศจิกายนิ 2562 รั้ฐ้มูนิตรั้อู่โอนิวินิ กล่าวถู่งความูสิำาค้ญ่โด้ยให้หล้กปัรั้ะก้นิว่า ของเสิย่
จากการั้ทำาเหมูอ่งแรั้แ่มูงกานิส่ิจะไมูท่ำาใหแ้มูน่ิำาท่�ไหลลงแมูน่ิำาสิายต้องปันิเปั้� อนิ13

บรั้ษ้ิทหงปังักำาล้งจะมูก่ารั้สิร้ั้างโรั้งงานิแต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิแหง่ใหมูร่ั้มิูแมูน่ิำารั้วก ทำาใหเ้กิด้
ความูก้งวลอยา่งจริั้งจ้งต่อเก่�ยวก้บมูลพษิทางนิำา เนิ่�องจากกากของเสิย่ของโรั้งงานิและ
นิำาเสิย่ท่�จะถูกูปัล่อยออกมูาจากแหล่งเก็บแรั้แ่มูงกานิส่ิในิโรั้งงานิ 
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การผลิตยางพิาราในท่าข่�เหล็ก

เริั้�มูมูก่ารั้ปัลกูต้นิยางพารั้าจำานิวนิมูากในิภาคตะว้นิออกของรั้ฐ้ฉานิต้�งแต่ปั ี2543 เปัน็ิ
ไปัตามูเปั้าหมูายของรั้้ฐบาลทหารั้ท่�ต้องการั้ขยายพ่�นิท่�ปัลูกยางพารั้า ตามูแผนิการั้
เกษตรั้รั้ะหว่างปีั 2543-2573 ท้�งยง้เป็ันิผลมูาจากนิก้ลงทุนิของจ่นิท่�ต้องการั้ใช้ปัรั้ะโยชน์ิ
จากนิโยบายใหท้นุิสินิบ้สินินุิของรั้ฐ้บาลจ่นิ เพ่�อขยายพ่�นิท่�ปัลกูต้นิยางพารั้าและทด้แทนิ
การั้ปัลูกฝั่ิ� นิในิเมูย่นิมูา บริั้ษ้ทหงปัังของ UWSA ได้้เข้ารั้ว่มูก้บนิก้ลงทุนิของจ่นิในิโครั้งการั้
นิ่� รั้วมูท้�งในิพ่�นิท่�จ้ด้สิรั้รั้ใหมู่ของรั้้ฐว้าตอนิใต้ รั้ะหว่างปัี 2543 – 2555 พ่�นิท่�ปัลูก
ยางพารั้าในิภาคตะว้นิออกของรั้ฐ้ฉานิได้้เพิ�มูข่�นิจาก 4,235 เปัน็ิ 217,950 ไรั้ ่15

ตามูคำาส้ิ�งของกองท้พพมูา่และกลุมู่ติด้อาวุธิท่�เป็ันิพน้ิธิมิูตรั้ จะมู่การั้ต้ด้ไมู้บนิพ่�นิท่�ภเูขา
รั้อบท่าข่�เหล็ก เพ่�อเพาะปัลูกต้นิยางพารั้า เปั็นิการั้ทำาลายทรั้้พยากรั้ปั่าไมู้ของชุมูชนิ
และการั้ทำาเกษตรั้กรั้รั้มูแบบพ่�นิบ้านิบนิท่�สิงู ในิปีั 2549 รั้ฐ้บาลทหารั้ใหส้ิมู้ปัทานิบรั้ษ้ิท
ยูนินิานิฮองเก่ยวกรุั้ป๊ั (Yunnan Hongyu Group Company) ในิการั้ปัลูกต้นิยางพารั้าในิ
พ่�นิท่� 12,500 ไรั้ ่ ท่�เมู่องพง ในิจ้งหว้ด้ท่าข่�เหล็ก โด้ยกองท้พพมูา่และกลุ่มูติด้อาวุธิในิ
พ่�นิท่�ได้้บ้งค้บให้ชาวบ้านิในิ 17 หมูู่บ้านิต้องย้ายออกจากพ่�นิท่� เพ่�อทำาการั้เคล่ยรั้์และ
เผาท่�ดิ้นิสิำาหรั้บ้เพาะกล้าต้นิยางพารั้า และมูก่ารั้โยกยา้ยหมููบ่า้นิชาวอาขา่สิามูแหง่ เพ่�อ
ใชเ้ป็ันิพ่�นิท่�ปัลกูยางพารั้า16

ในิปัจัจุบน้ิ ภเูขารั้อบท่าข่�เหล็กกลายเปัน็ิแหล่งปัลกูต้นิยางพารั้าซึ่่�งเปัน็ิพช่เชงิเด่้�ยว สิว่นิ

มลพิิษทางอากาศ 

ยง้ไมูมู่ข้่อมูลูว่าการั้แต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิจะมูรู่ั้ปัแบบใด้ ในิโรั้งงานิท่�วางแผนิก่อสิร้ั้างใกล้ก้บ
ท่าข่�เหล็ก แต่คาด้ว่าจะต้องมูก่ารั้หลอมูแร่ั้ในิเตา ทำาให้มูก่ารั้ปัล่อยคว้นิพิษเข้าสิูอ่ากาศ 
สิง่ผลกรั้ะทบต่อสิขุภาพของชุมูชนิท่�อยูบ่รั้เิวณ์ใกล้เค่ยง  
 
การั้ศก่ษาขององค์การั้อนิามูย้โลกเมู่�อปีั 2524 เก่�ยวก้บผลกรั้ะทบของแรั้แ่มูงกานิส่ิ14  ช่�
ใหเ้หน็ิว่ามูลพษิทางอากาศจากโรั้งงานิแต่งแรั้แ่มูงกานิส่ิในิหลายปัรั้ะเทศ ทำาใหเ้กิด้การั้
ติด้เช่�อทางเดิ้นิหายใจอยา่งรุั้นิแรั้ง รั้วมูท้�งโรั้คปัอด้บวมูสิำาหรั้บ้ชุมูชนิท่�อยูใ่กล้เค่ยง  
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ขอ้กังวลเก่�ยวกับมลพิษิจากโรงงานยางพิาราแผน่

กรั้ะบวนิการั้ผลิตยางพารั้าแผน่ิจากนิำายางสิด้ ต้องมูก่ารั้บด้ ชะล้าง การั้เติมูกรั้ด้ลงในินิำา
ยางพารั้า การั้บด้ซึ่ำา และการั้ตากให้แหง้ ซ่ึ่�งต้องใช้นิำาปัรั้มิูาณ์มูหาศาล หมูายถู่งต้องมู่
การั้ปัล่อยนิำาเสิย่จำานิวนิมูาก ชาวบ้านิในิพ่�นิท่�กล้วว่านิำาปันิเปั้� อนิจะไหลลงโด้ยตรั้งไปัสิู่
แมูน่ิำารั้วก สิร้ั้างความูเส่ิยหายใหก้้บท่�ดิ้นิเกษตรั้กรั้รั้มูด้้านิท้ายนิำา และสิง่ผลกรั้ะทบต่อ
สิขุภาพของผูท่้�ต้องพ่�งพาแหล่งนิำาเพ่�อการั้ใช้สิอยในิครั้ว้เรั้อ่นิ
 
ข้อก้งวลหล้กของชาวบ้านิค่อ โรั้งงานิจะสิ่งกลิ�นิเหม็ูนิ ฟุ้้งกรั้ะจายไปัท้�วพ่�นิท่�อยู่อาศ้ย 
และสิง่ผลกรั้ะทบด้้านิสุิขภาพ
 
การั้ศก่ษาของรั้ฐ้บาลไทยเมู่�อปั ี255017  เก่�ยวก้บผลกรั้ะทบของโรั้งงานิแปัรั้รูั้ปัยางพารั้า
ขนิาด้ใหญ่ส่ิองแหง่ในิจ้งหว้ด้อุด้รั้ธิานิ ่ทางภาคตะว้นิออกเฉ่ยงเหนิอ่ ทำาใหพ้บว่า อากาศ
ในิรั้้ศมู่ห้ากิโลเมูตรั้ของโรั้งงานิ จะปันิเป้ั� อนิด้้วยสิารั้รั้ะเหยเคมู่สูิงกว่าค่ามูาตรั้ฐานิท่�
ปัลอด้ภ้ย 50 เท่า ทำาใหเ้กิด้การั้ติด้เช่�อในิทางเดิ้นิหายใจ อาการั้เค่องตา ปัวด้และวิงเว่ยนิ
ศร่ั้ษะ การั้ศก่ษาคร้ั้�งน่ิ�ยง้รั้ะบุว่า แมูแ้ต่ชุมูชนิท่�อยูห่า่งออกไปัถู่ง 10 กิโลเมูตรั้จากโรั้งงานิ 
ก็ย้งบน่ิว่าได้้กลิ�นิเหล่านิ่� 
 
ท้�งนิ่�ช่�ใหเ้หน็ิว่า กลิ�นิของโรั้งงานิยางพารั้าแห่งใหมูข่องบริั้ษ้ทหงปังั อาจสิง่ผลกรั้ะทบต่อ

ใหญ่เ่ปั็นิกรั้รั้มูสิิทธิิ�ของนิ้กลงทุนิจากภายนิอก โด้ยมู่การั้นิำาแรั้งงานิซึ่่�งมูาจากพ่�นิท่�สิว่นิ
อ่�นิ ๆ ในิพมูา่ เพ่�อมูาด้แูลและเก็บเก่�ยวต้นิยางพารั้าเหล่านิ่� ทำาใหค้นิในิพ่�นิท่�แทบไมูไ่ด้้
รั้บ้ปัรั้ะโยชน์ิจากพช่ผลเหล่านิ่� 

ปัจัจุบน้ิทางโรั้งงานิสิามูารั้ถูแปัรั้รูั้ปันิำายางพารั้าสิด้จากสิวนิรั้อบท่าข่�เหล็กได้้ในิรั้ะด้้บพ่�นิ
ฐานิ เพ่�อผลิตแผน่ิยางดิ้บหรั้่อยางแท่ง จากนิ้�นิจะใช้รั้ถูบรั้รั้ทุกขนิส่ิงไปัย้งบ้านิโปั่งและ
เช่ยงลาบ ทางตะว้นิออกของท่าข่�เหล็ก และลงเรั้่อล่องตามูแมู่นิำาโขงไปัย้งปัรั้ะเทศจ่นิ 
โครั้งการั้ก่อสิร้ั้างโรั้งงานิยางแผ่นิในิท่าข่�เหล็ก หากทำาสิำาเรั้็จจะเปั็นิโรั้งงานิแปัรั้รูั้ปัยาง
รั้ะด้้บอุตสิาหกรั้รั้มูแหง่แรั้กในิพ่�นิท่�
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สรุป

การั้หนินุิหล้งของรั้ฐ้บาลทหารั้พมูา่ต่อแผนิของ UWSA ท่�จะก่อสิรั้า้งโรั้งงานิท่�สิรั้า้งมูลพษิ
สิองแหง่ ในิท่�ดิ้นิท่�เวนิค่นิอยา่งมูิชอบด้้วยกฎหมูายใกล้ก้บท่าข่�เหล็ก เปั็นิหล้กฐานิเพิ�มู
เติมูท่�ช่�ให้เห็นิว่ารั้้ฐบาลทหารั้ เพิกเฉยต่อสิิทธิิของชุมูชนิในิพ่�นิท่� ท้�งย้งเปั็นิสิ้ญ่ญ่าณ์ท่�
นิ่าก้งวลเน่ิ�องจากกำาล้งจะมู่การั้ให้ส้ิมูปัทานิท่�เปั็นิอ้นิตรั้ายเพิ�มูเติมู เพ่�อแลกก้บความู
สินิบ้สินุินิทางการั้เมูอ่งของ UWSA ภายหล้งการั้ทำารั้ฐ้ปัรั้ะหารั้
 
เกษตรั้กรั้บ้านิห้องล่กได้้แสิด้งความูกล้าหาญ่อย่างยิ�งในิการั้ปักปั้องท่�ดิ้นิของพวกเขา 
จากผู้มู่ผลปัรั้ะโยชน์ิ ในิการั้ต่อต้านิโรั้งงานิเหล่านิ่� พวกเขาย้งได้้ปักปั้องสิิ�งแวด้ล้อมู 
สิขุภาพ ความูเป็ันิอยูข่องปัรั้ะชาชนิหลายพน้ิคนิในิท้�งสิองฝั่ั� งของพรั้มูแด้นิ
  
มููลนิิธิิสิิทธิิมูนุิษยชนิไทใหญ่่ (SHRF) หว้งว่าชุมูชนิท้�งหมูด้ในิบรั้ิเวณ์แมู่นิำารั้วกจะ
สินิบ้สินุินิการั้ต่อสู้ิของเกษตรั้กรั้บ้านิหอ้งล่ก และกรั้ะตุน้ิให้รั้ฐ้บาลทหารั้พมูา่ และ UWSA 
ยกเลิกโครั้งการั้ท่�เปัน็ิอ้นิตรั้าย และใหค่้นิท่�ดิ้นิใหก้้บปัรั้ะชาชนิเจ้าของท่�ถูกูต้องโด้ยท้นิท่ 

ชาวบ้านิในิพ่�นิท่� ไมู่เฉพาะทางภาคตะว้นิออกของท่าข่�เหล็ก แต่สิำาหรั้้บคนิท้�งจ้งหว้ด้ 
รั้วมูท้�งพ่�นิท่�ใกล้เค่ยงอยา่งอำาเภอแมู่สิาย จ้งหว้ด้เชย่งรั้าย ในิปัรั้ะเทศไทย แผนิการั้สิร้ั้าง
โรั้งงานิยางจ่งคุกคามูต่อคุณ์ภาพช่วิต สิุขภาพ และเศรั้ษฐกิจการั้ท่องเท่�ยวของพ่�นิท่�
ชายแด้นิท้�งหมูด้ บรั้เิวณ์พ่�นิท่�ท่าข่�เหล็ก-อำาเภอแมูส่ิาย 
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