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รายงาน โดย มูลนิธิสิทธิมนุษยนชนไทใหญ่ และ สหภาพนักศึกษาไทใหญ่ 

24 สิงหาคม 2565 

เหมืองแร่ทองคาํขยายวงกว้างทาํให้เกิดดินโคลนถล่มท่วมชุมชนทางตะวันออกท่าขีเหล็ก รัฐฉาน 

เมือวันที  กรกฎาคม  ฝนทีตกอย่างหนักทําให้นําเอ่อล้นตลิงแม่นําคํา ไหลท่วมบ้านนาไฮหลง ทีตังอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองท่าขีเหล็ก  กิโลเมตร เป็นนาํทีเจือดว้ยดินโคลน ซึงไหลมาจากการขยายโครงการเหมืองทองคาํทีบริเวณ

เทือกเขาดอยคาํและพืนทีใกลเ้คียง  
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ภาวะนาํท่วมเลวรา้ยลงทุกปี นบัแต่เริมมีการทาํเหมืองทองคาํ แบบใชเ้ครืองจักรเมือปี  ทีบริเวณตน้นาํแม่นาํคาํ ตอนใต้

ของบา้นนาไฮหลงในตาํบลเมืองเลน ในปัจจุบนัเหมืองทองคาํแบบเปิดไดข้ยายตัวไปกว่า  กิโลเมตรตลอดทัวเทือกเขาดอยคาํ ตามริม

ฝังนาํดา้นตะวนัตกของแม่นาํโขง การปล่อยนาํจากการทาํเหมืองแร่ทองคาํทีขาดการควบคุม รวมทงันาํทีไหลมาจากอ่างเก็บนาํทีเจือด้วย

สารไซยาไนดท์าํใหล้าํนาํอุดตนั และมกัทาํใหเ้กิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงทีริมฝังนาํในช่วงฤดูฝน    

ปีนีทีบา้นนาไฮหลงนับว่าไดร้ับเสียหายของเลวรา้ยมากกว่าทุกปี ดินโคลนไหลเข้าบา้นเรือน  หลัง และเกิดความเสียหาย

อย่างรา้ยแรงแก่บา้น 7 หลงั ฝ่ายปกครองเมืองท่าเดือ ซึงเป็นตวัแทนเจรจาระหว่างบริษัทเหมืองแร่กับชาวบา้นทีไดร้บัผลกระทบ จดัให้มี

รถแบคโฮเขา้ไปเคลียรดิ์นโคลนเหล่านี แต่ยงัไม่มีการใหเ้งินชดเชยอย่างอืน   

ปีทีแลว้ ทางบริษัทไดใ้ห้เงินก้อนหนึงเพือชดเชยกับครอบครัวทีถูกดินโคลนถล่ม เพือย้ายไปยังหมู่บา้นอืน นับแต่ปี  มี

จาํนวน  ครัวเรือนจากบา้นนาไฮหลงทีตอ้งย้ายถินฐานออกไป โดยไดร้ับเงินชดเชยประมาณ 150,000 - 600,000 บาท ต่อครัวเรือน 

(ขึนอยู่กับขนาดของครอบครวั) ซึงจาํนวนเงินนีทีไม่มากพอสาํหรบัการซือทีดินในพืนทีอืนและการสรา้งบา้นใหม่ แต่ก็ยงัดีกว่าตอ้งถูกดิน

โคลนถล่มทุกปี  

นาํทีไหลออกมาจากเหมืองแร่ทองคาํไดท้าํลายสวนไร่นาในพืนทีอย่างสินเชิง รวมทงัทีบา้นนาไฮหลงและบา้นเวียงหมากหน่อที

อยู่ติดกัน รายงานเมือปี  ของเครือข่ายเกษตรกรรัฐฉาน1 ใหข้อ้มลูว่า นาขา้วและสวนจาํนวน  ไร่ ในหมู่บา้นดงักล่าวถูกทาํลาย

อย่างสินเชิง และนาขา้ว สวน และบ่อปลากว่า  ไร่ ใชเ้พาะปลกูไม่ได ้เนืองจากเกิดภาวะดินเค็มและปัญหาแหล่งนาํ มลพิษจากลาํนาํ

และในบ่อนาํยงัทาํใหส้ตัวเ์ลียงและปลาตาย และยงัส่งผลกระทบต่อสขุภาพของชาวบา้น   

ชาวบา้นทีไดร้ับผลกระทบทีพยายามรณรงคเ์พือให้หยุดการทาํเหมืองทอง ตอ้งเผชิญกับความรุนแรง แกนนาํชุมชนคนหนึงที

บา้นนาไฮหลงทีออกมาต่อตา้นการทาํเหมืองทอง ถูกทหารพม่ายิงจนเสียชีวิตเมือวันที  ตุลาคม  นบัจากนนัมา ชาวบา้นก็เกรง

 
1 https://shanhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/02/02-23-16-english-by-shrf.pdf 
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กลัวไม่กลา้ออกมาต่อตา้นเหมืองทองคาํ และมักถูกบังคับให้ตอ้งยอมรับเงินชดเชยรายปีจากบริษัท โดยในทุกๆปี จะมีการจัดสรรเงิน

ชดเชยจาํนวน 4 ลา้นบาท ผ่านฝ่ายปกครองเมืองท่าเดือ จังหวัดท่าขีเหล็ก เพือนาํไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทีตอ้งสูญเสียทีทาํกิน ใน

อตัรา ,  บาทต่อ .  ไร่  
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การขยายตัวของเหมืองทองคําในเมืองเลน ยังทําให้เกิดความเสียหายเพิมขึนทังด้านสิงแวดล้อมและสังคม หากแต่เกิด

ประโยชน์ต่อชนชันนาํในกองทพัพม่าและภาคธุรกิจในเครือ แม้ว่าจะมีกระบวนการให้ประทานบัตรอย่างเป็นทางการ แต่มีเพียงบริษัท

ขนาดใหญ่เท่านันทีเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตเช่นนี ในปัจจุบัน มีบริษัท  แห่งทีเชือมโยงกับนายทหารพม่าระดับสูง ซึงได้

รบัประทานบตัรอายุ  ปี เพือการทาํเหมืองแร่ทองคาํ  

เจา้ของเหมืองแร่ทองคาํขนาดเล็กหลายสิบแห่งสามารถดาํเนินการได ้ โดยจ่ายเงินใหกั้บกองทพัพม่าและกลุ่มพันธมิตรในเครือ

ทีควบคุมพืนทีดังกล่าว ไม่ว่าบริษัทเหล่านันจะไดร้ับประทานบัตรหรือไม่ ไม่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมดา้นสิงแวดลอ้มจริงจังแต่

อย่างใด  

ภาคประชาสงัคมในรัฐฉานไดเ้รียกรอ้ง ใหมี้การยุติการทาํเหมืองแร่ทุกประเภทในรัฐฉานมายาวนาน จนกว่าจะมีการกระจาย

อาํนาจการปกครองจากส่วนกลาง เพือช่วยใหชุ้มชนในทอ้งถินสามารถปกป้องทีดินและวิถีชีวิตของตนเอง จากกิจการเหมืองแร่ทีส่งผล

กระทบ นับตังแต่รัฐประหารเมือเดือนกุมภาพันธ์  และการเร่งรัดอนุมัติโครงการเหมืองแร่ใหม่เพือสรา้งรายไดใ้ห้กับรัฐบาลทหาร

พม่า ขอ้เรียกรอ้งนีจึงมีความสาํคญัอย่างยิง 

บริษัททังหลายต่างเพิกเฉยต่อการต่อต้านเหมืองทองคําของชาวบ้านในพืนที รวมถึงบริษัทล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส์ 

(Locrian Precious Metals) จากออสเตรเลีย โดยทางบริษัทดงักล่าวไดร้บัประทานบัตรสาํรวจทองคาํอายุ  ปี ครอบคลมุพืนที  ตาราง

กิโลเมตร² ในภาคตะวนัออกของจงัหวดัท่าขีเหล็กเมือเดือนกรกฎาคม  และไดเ้ริมการสาํรวจแมจ้ะมีการถอนตัวของบริษัทเมียนมา

เมทัลส ์(Myanmar Metals) ทีเป็นหุ้นส่วนใหญ่ภายหลังเกิดการทาํรัฐประหาร ทางบริษัทจึงควรยุติการเป็นหุน้ส่วนทีน่าละอายกับรัฐบาล

ทหารทีสงัหารประชาชนโดยทนัที และถอนตวัจากโครงการเหมืองแร่ในพม่า  

บริษัททีมีความเชือมโยงกับกองทัพพม่าและได้รับประทานบัตรทําเหมืองแร่ทองคําในเขตเมืองเลน จังหวัดท่าขีเหล็ก    

ตามรายการประทานบัตรเหมืองแร่ทีตีพิมพเ์ผยแพร่โดยสํานักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มแห่งเมียนมา 

(Myanmar Office of Natural Resources and Environmental Conservation) เมือเดือนพฤศจิกายน  มีบริษัท  แห่ง ไดร้ับประทานบัตร

อายุ 11 ปี เพือทาํเหมืองแร่ทองคาํในเขตเมืองเลน และอีก 9 แห่งมีประทานบตัรอายุหนึงปี ซึงหมดอายุแลว้  

สภาพแม่นําคาํทีดินโคลนบนดอยคาํไหลลงมาอดุตนั นําท่วมหมู่บา้นนาไฮหลง เมือเดือนกรกฎาคม  
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ใ น บ ร ร ด า ป ร ะ ท า น บัต ร  มี ก า ร ใ ห้

ประทานบัตร  ฉบับแก่ (8 บริษัท) เมือกลางปี 

 และอีก 7 ฉบับให้แก่ (5 บริษัท) ในปี 2564 

ภายหลงัการทาํรัฐประหารเมือวันที  กุมภาพันธ์ 

ประทานบตัรแต่ละฉบบัครอบคลมุพืนที  ไร่  

บริษัทส่วนใหญ่ทีไดร้ับประทานบัตรจด

ทะเบียนในจังหวัดท่าขีเหล็ก ยกเว้นเพียงเมยฟ์

ลาวเวอร์ไมนิง เอนเตอร์ไพรส์ (Mayflower Mining 

Enterprises)  ทีจัดตังขึนโดยนายจ่อวิน ซึงเป็น

พนัธมิตรกับกองทพัพม่า และตงัอยู่ทีเมืองย่างกุ้ง 

เมยฟ์ลาวเวอรไ์มนิง มีประทานบัตรจาํนวนมาก

สดุ (4 ฉบบั) ซึงไดร้บัมาเมือเดือนกรกฎาคม  

เมย์ฟลาวเวอร์ไมนิงมีชือเสียงอือฉาวจากทํา

เหมืองถ่านหินทีก่อมลพิษทีบนแม่นําบาน เขต

ตะนาวศรี โดยร่วมมือกับบริษัทของประเทศไทย 

บริษัทหลายแห่งมีความเชือมโยงกับ

เจา้หนา้ทีของกองทพัพม่า ซึงเคยปฏิบติังานใหกั้บ

กองทัพภ าคสามเห ลียม (Triangle Regional 

Command) ทีตังอยู่ในเขตเมืองเชียงตุง เป็นที

ชดัเจนว่าไดใ้ช้ตาํแหน่งหน้าทีการงานของตนเพือ

แสวงหาประโยชน์จากโครงการเหมืองแร่ทองคํา

ในพืนที ยกตัวอย่างเช่น ดอยคาํโหลงไมนิง (Lwe Kham Lone Mining) หนึงในบริษัทใหญ่สุดซึงปัจจุบนัไดร้ับประทานบตัรอายุ 11 ปี สาม

ฉบบั (โดยไดร้บัอีกหนึงฉบบัหลังมีการทาํรัฐประหาร) มีความเชือมโยงกับพลตรีจ่อเพียว อดีตผูบ้ญัชาการกองทัพภาคสามเหลียม โดยมี

การจดทะเบียนบริษัทเมือปี  (ในช่วงทีพลตรีจ่อเพียวดาํรงตาํแหน่งผู้บัญชาการกองทัพภาคสามเหลียม ตังแต่ปี  ถึง ) 

และจนถึงปี  บริษัทแห่งนีมีผูอ้าํนวยการบริหารคือ ชานเป้จ่อเพียว ลกูชายของพลตรีจ่อเพียว รายชือผูอ้าํนวยการคนปัจจุบนัคือ อู

หล่อดาร ์ซึงเป็นชาวอาข่าจากเมืองลา และเคยทาํงานในกองทพัพม่า  

อีกบริษัทหนึงซึงมีความเชือมโยงกับกองทัพภาคสามเหลียม คือ บริษัทอ่องวุนเหน่ จาํกัด (Aung Woon Nay Co. Ltd) ทีจัดตัง

ขึนมาเมือปี  โดยมีพันโท ซอรท์ุนมินต ์เป็นผู้อาํนวยการบริหาร ในช่วงเวลาดังกล่าว พันโทซอรท์ุนมินต ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นเสนาธิ

การทหารของกองทพัภาคสามเหลียม บริษัทอ่องวุนเหน่ยงัไดร้บัประทานบตัรอายุ 11 ปี สองฉบบัภายหลงัการทาํรฐัประหาร  
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บริษัททีได้รับประทานบัตรเพือทาํเหมืองทองคําในเขตเมืองเลน จังหวัดท่าขีเหล็ก 

ประทาน

บัตรเลขที 

ชือบริษัท ขนาด ระยะเวลา ตังแต ่ จนถึง 

0004/2020 บริษัทหง่วยต่องมิน 

(Ngwetaungmin Company) 

50 ไร่ 11 ปี 14.3.2563 13.3.2574 

0005/2020 บริษัทหง่วยต่องมิน 

(Ngwetaungmin Company) 

50 ไร่ 11 ปี 14.3.2563 13.3.2574 

0071/2020 เฮงเมตตา 
(Hein Metta) 

50 ไร่ 11 ปี 18.6.2563 17.6.2574 

0072/2020 เฮงเมตตา 
(Hein Metta) 

50 ไร่ 11 ปี 18.6.2563 17.6.2574 

0039/2020 ฉ่วยลตักอง 
(Shwe Lat Kaung) 

50 ไร่ 11 ปี 15.5.2563 14.5.2574 

0084/2020 เมยฟ์ลาวเวอรไ์มนิง 
(Mayflower Mining) 

50 ไร่ 11 ปี 3.7.2563 2.7.2574 

0091/2020 เมยฟ์ลาวเวอรไ์มนิง 
(Mayflower Mining) 

50 ไร่ 11 ปี 9.7.2563 8.7.2574 

0092/2020 หนองตุ๋งนาคา 
(Naung Tone Naga) 

50 ไร่ 11 ปี 9.7.2563 8.7.2574 

0093/2020 เมยฟ์ลาวเวอรไ์มนิง 
(Mayflower Mining) 

50 ไร่ 11 ปี 23.7.2563 22.7.2574 

การทาํเหมืองทองคาํ บนดอยคาํ 
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0094/2020 เมยฟ์ลาวเวอรไ์มนิง 
(Mayflower Mining) 

50 ไร่ 11 ปี 23.7.2563 22.7.2574 

0104/2020 ดอยคาํโหลงไมนิง 
(Lwe Kham Lone Mining Company) 

50 ไร่ 11 ปี 20.8.2563 19.8.2574 

0103/2020 จายซ่ายเพียวเย 
(Sai Saik Pyo Ye) 

50 ไร่ 11 ปี 13.8.2563 12.8.2574 

0108/2020 ลินเหลียนแพตไมนิง 
(Lin Lyan Htat Mining) 

50 ไร่ 11 ปี 4.9.2563 3.9.2574 

0053/2021 อ่องฉ่วยหลี 
(Aung Shwin Li) 

50 ไร่ 11 ปี 21.6.2564 20.6.2575 

0056/2021 อ่องวุนเหน่ 
(Aung Woon Nay Company) 

50 ไร่ 11 ปี 26.8.2564 25.8.2575 

0057/2021 อ่องวุนเหน่ 
(Aung Woon Nay Company) 

50 ไร่ 11 ปี 26.8.2564 25.8.2575 

0047/2021 ดอยคาํโหลงไมนิง  
(Loi Kham Lone Mining Company) 

50 ไร่ 11 ปี 2.6.2564 1.6.2575 

0052/2021 ดอยคาํโหลงไมนิง  
(Loi Kham Lone Mining Company) 

50 ไร่ 11 ปี 21.6.2564 20.6.2575 

0058/2021 ฉานอีสตลิ์นแลต  
(Shan East Lin Latt) 

50 ไร่ 11 ปี 7.10.2564 6.10.2575 

0062/2021 เพยองพิวพย่อฉ่วย 
(Phyaung Phyu Pyaw Shwin) 

50 ไร่ 11 ปี 26.10.2564 25.10.2575 

 

 

บริษัททีประทานบัตรหมดอายุแล้วในเมืองเลน 

ประทาน

บัตรเลขที 

ชือบริษัท ขนาด ระยะเวลา ตังแต ่ จนถึง 

0306/2014 บริษัทเว่ยต่อ  
(Waytay Company) 

50 ไร่ 1 ปี 30.12.2561 31.5.2562 

0072/2015 มหาตนัขุ่น 
(Mahatankhun) 

50 ไร่ 1 ปี 12.3.2561 11.3.2562 

0103/2015 สนับารมี 
(Sanparami Company) 

50 ไร่ 1 ปี 13.5.2560 12.5.2561 

0104/2014 สนับารมี  
(Sanparami Company) 

50 ไร่ 1 ปี 13.5.2560 12.5.2561 

0146/2015 จายซ่ายเพียวเย 
(Sai Saik Pyo Ye) 

50 ไร่ 1 ปี 8.7.2560 7.7.2561 

0065/2015 ทุนปีเต็งซนั 50 ไร่ 1 ปี 5.8.2561 31.5.2562 
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(Tun Phye Thein San Company) 

0087/2015 ซินตมิ์นตเ์มียนมา 
(Sintmyint Myanmar Company) 

50 ไร่ 1 ปี 23.9.2559 22.9.2560 

0212/2015 โห่งยองเส่ง  
(Hongyonsein) 

50 ไร่ 1 ปี 4.11.2559 3.11.2560 

0072/2016 ท่าขีเหล็กฉ่วยต่อง 
(Tachileik Shwetaung) 

50 ไร่ 5 เดือน 24.3.2559 23.3.2560 

0002/2016 ท่าขีเหล็กฉ่วยซิน 
(Tachileik Shwe Sin) 

50 ไร่ 5 เดือน 6.1.2562 31.5.2562 

 

บริษัทจากออสเตรเลียยังคงสํารวจแร่ทองคําอย่างกว้างขวางในภาคตะวันออกของจังหวัดท่าขีเหล็ก แม้จะมีการทํา

รัฐประหาร  

ล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส ์(Locrian Precious Metals) บริษัทเหมืองแร่ต่างชาติ ไดร้ับประทานบัตรสาํรวจทองคาํขนาดใหญ่

ครอบคลมุพืนที ,  ไร่ (456 ตร.กม.) ดา้นตะวนัออกของเขตเมืองท่าเดือ จงัหวดัท่าขีเหล็ก รวมทงับริเวณดอยคาํ ประทานบตัรอายุ 

5 ปีมีอายุตงัแต่  กรกฎาคม  ถึง  กรกฎาคม    

ปัจจุบนั ล็อคเครียนเพรสเซียสเมทลัส ์ (Locrian Precious Metals) กลายเป็นบริษัทของนกัลงทุนจากออสเตรเลียไปแลว้ แมว่้าเดิม

จะตงัขึนทีประเทศแคนาดาเมือปี  ในชือ ล็อคเครียนเพรสเซียส อิงค ์(Locrian Resources Inc) เป็นการลงทุนร่วมกันของบรรษัทเหมือง

แร่ขา้มชาติ รวมทงับริษัทโอเชียเนียโกลดแ์ละแองโกลอเมริกัน (Oceana Gold and Anglo American) เพือสาํรวจศกัยภาพการทาํเหมืองแร่ใน

ลาวและพม่า  

ปัจจุบนัมีชาวออสเตรเลียเป็นผู้บริหารล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส ์ (ไมเคิล บุยพิน และลเูชียน ฟอย) ซึงเป็นผูบ้ริหารบริษัทวา

เลนทิส เซอรวิ์ส จาํกัด (Valentis Services Ltd.,) ดว้ย อีกทังยังเป็นบริษัทให้บริการสนับสนุนการทาํเหมืองแร่ ทังล็อคเครียนและวาเลนทิ

สต่างมีสาํนกังานในทีเดียวกันทีกรุงย่างกุง้   

ในวันที  สิงหาคม 2563 เมียนมาเมทัลส ์บริษัทเหมืองแร่จากออสเตรเลีย (ปัจจุบันเปลียนชือเป็น มอลลีรีซอรส์เสส Mallee 

Resources) ไดเ้ข้าไปถือหุ้น 51% ในล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส ์ (Locrian Precious Metals) และกิจการสาํรวจเหมืองแร่ทองคําในภาค

ตะวนัออกของรัฐฉาน อย่างไรก็ดี ภายหลงัการทาํรัฐประหารเมือเดือนกุมภาพนัธ ์  เมียนมาเมทลัส ์ ตดัสินใจยา้ยฐานการลงทุนทาํ

เหมืองแร่ออกจากพม่า (รวมทังจากเหมืองบอดวินทางภาคเหนือของรัฐฉาน) และเมือวันที  มีนาคม  ทางบริษัทไดป้ระกาศว่า 

“ไดจ้ดัทาํความตกลงยุติสญัญาในโครงการของล็อคเครียน และไดเ้ห็นชอบทีจะจ่ายเงินชดเชย 390,000 ดอลล่า สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการ

จดัหา และจ่ายเงิน ,  ดอลล่า สาํหรบัการยกเลิกสญัญาให้กับคู่สญัญา”2 

แม้ว่าเมียนมาเมทลัสจ์ะถอนตัวออกไป แต่ล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลสย์ังคงเดินหน้าการสาํรวจแร่ทองคาํในภาคตะวันออก

ของรฐัฉานนับแต่การทาํรฐัประหารเรือยมา และไม่ไดมี้ความลงัเลใจทีจะเป็นหุน้ส่วนกับรัฐบาลพม่า เฟซบุ๊กของวาเลนทิสเอเชียได้โพส

 
2 https://www.listcorp.com/asx/myl/mallee-resources-limited/news/half-yearly-report-and-accounts-2518669.html 
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เมือวนัที  กุมภาพนัธ ์  ว่าไดมี้ “เจา้หนา้ทีประสานงานของรัฐบาลและเจ้าหนา้ทีประสานงานการมีส่วนร่วมของชุมชนของโครงการ

ล็อคเครียน จะร่วมดาํเนินงานของเราในเมียนมา” ทงันีเพือ “ประสานงานอย่างสมาํเสมอกับกระทรวงต่างๆทีเกียวข้องของรฐับาลเมียน 

และรกัษาความสมัพนัธใ์นการทาํงานอย่างสรา้งสรรคต่์อไป”   

ในวันที  ธันวาคม  เฟซบุ๊กของวาเลนทิสยังโพสตรู์ป “ทีมสาํรวจตัวอย่างดินในภาคตะวันออกของรัฐฉาน ทีมทียอด

เยียมและวิวทียอดเยียม!” และในวนัที  มกราคม  ยงัไดโ้พสตรู์ปทีแสดงถึง “การติดตามข้อมูลดา้นสิงแวดลอ้มสาํหรับโครงการ

สาํรวจเหมืองแร่ทองคาํในรฐัฉาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพของทีมสาํรวจตวัอย่างดินในภาคตะวนัออกของรฐัฉานจากเฟซบุ๊กของวาเลนทิสเอเชีย (  ธ.ค. ) 

แผนทีการสาํรวจของบริษัทล็อคเครียนในภาคตะวนัออกของจงัหวดัท่าขีเหล็ก (จากการประกาศของบริษัทเมียนมาเมทลัส์ เอเอสเอ็กซ์ ) 
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