
 
 
30 สิงหาคม 2560 
 
ข้อมูลล่าสุดจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ 
 
ในสถานการณ์สงครามความขัดแย้งในรัฐฉานรุนแรงขึน้ ต้องไม่มีการตัดความช่วยเหลือให้กับผู้ลีภ้ัยบริเวณ
พรมแดนรัฐฉาน-ไทย 
 
 
ภาพรวมโดยสังเขป 

ปัจจุบันมีค่ายอพยพ 6 แห่ง ตามบริเวณแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย มีผู้ลีภ้ยัประมาณ 6,200 คน (หลายคนอยู่ใน
สถานะที่เป็น “ผู้พลดัถ่ินในประเทศ” เนื่องจากยงัคงอาศยัอยู่ภายในพรมแดนรัฐฉาน) 70% ของผู้ลีภ้ยัทัง้หมดเป็นผู้หญิงและ
เด็ก  

ค่ายอพยพเหลา่นีก้่อตัง้ขึน้มาแล้ว 18 ปี ผู้ลีภ้ยัสว่นใหญ่หลบหนีมาจากการกวาดล้างครัง้ใหญ่ของกองทพัรัฐบาล
พม่า ซึง่เกิดขึน้ในช่วงตอนกลางของรัฐฉานระหว่างปี 2539-2541 เป็นเหตใุห้ชาวบ้านกว่า 300,000 คนถกูปืนจีบ้งัคบัให้ต้อง
ออกจากบ้านเรือน ชาวบ้านหลายร้อยคนถกูทรมาน ถกูขม่ขืนกระท าช าเราและถกูฆา่  

ผู้ลีภ้ยัชาวไทใหญ่ถกูปฏิเสธสถานะและไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเช่นผู้ลีภ้ยัซึ่งมาจากรัฐกะเหร่ียง คะเรนนี 
และมอญ ผู้ลีภ้ยัในค่ายอพยพบริเวณพรมแดนรัฐฉานต้องตอ่สู้ เพื่อความอยู่รอด ที่พกัพิงของผู้ลีภ้ยัเหลา่นีต้ัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีสงู
ที่ห่างไกล มีพืน้ที่ท ากินน้อย และแวดล้อมไปด้วยทหารจากกองทพัรัฐบาลพม่า และกองทพัสหรัฐว้า (UWSA) เป็นเหตใุห้พวก
เขาต้องตอ่สู้อยา่งยากล าบากเพื่อฟืน้ฟบูรูณะชมุชนของตนเอง ก่อตัง้โรงเรียน สถานีอนามัย วดัหรือโบสถ์  

ซึ่งการด าเนินงานเหล่านีล้ลุว่งได้ด้วยความสนบัสนนุจากแหล่งทนุระหว่างประเทศ ซึ่งให้ความสนบัสนนุการจดัหา
อาหารขัน้พืน้ฐานให้กบัผู้ลีภ้ยัเหลา่นีใ้นช่วง 18 ปีที่ผา่นมา  

โชคร้ายที่ความช่วยเหลือเหลา่นีก้ าลงัจะยตุิลง สืบเนื่องจากกระบวนการสนัติภาพที่ เกิดขึน้ในพมา่ ทางองค์กรทนุได้
เคลื่อนย้ายการจดัสรรทนุออกจากพืน้ที่บริเวณชายแดน และประกาศว่าจะไม่สนบัสนนุการจดัหาอาหารให้กบัค่ายอพยพหก
แหง่บริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทย เร่ิมตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

อนัที่จริงแล้ว ผู้ลีภ้ยัในค่ายอพยพบริเวณพรมแดนไทย-รัฐฉาน ยงัคงไม่สามารถเดินทางกลบับ้านตนเองได้ กองทพั
รัฐบาลพมา่ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามสญัญาหยดุยิง และยงัคงขยายก าลงัทหารและเพิ่มปฏิบตัิการทางทหารตลอดทัว่รัฐฉาน พลเรือน
ยงัคงต้องเผชิญกบัการปฏิบตัิมิชอบอยา่งเป็นระบบ  



หมู่บ้านหลายร้อยแห่ง ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศยัของผู้ลีภ้ยัเหล่านี ้ถูกทิง้ให้เสื่อมโทรมและถูกครอบครองโดยกองทพั
รัฐบาลพม่า กลุม่ทหารอาสาสมคัรในพืน้ที่ที่ขึน้ต่อกองทพัพม่า และกองทพัสหรัฐว้า โครงการพฒันาขนาดใหญ่ตามแผนการ
ใหม่ของรัฐบาลพมา่ ซึ่งไม่เป็นท่ีต้องการของชุมชนในท้องถ่ิน ก าลงัสง่ผลคกุคามให้มีการถอนรากถอนโคนหมู่บ้านหลายแห่ง
เหลา่นีอ้ยา่งถาวร  

จนกวา่จะมีการหยดุยิงทัว่ประเทศอยา่งจริงจงั มีการถอนทหารของกองทพัรัฐบาลพมา่ออกจากพืน้ท่ี และมีข้อตกลง
ทางการเมืองเพื่อยตุิสงครามกลางเมือง ชาวบ้านท่ีต้องพลดัที่นาคาที่อยูก็่ยงัคงไมก่ล้าเดินทางกลบับ้านของตน  

จนกว่าจะถึงเวลาที่ผู้ลีภ้ยัจะสามารถเดินทางกลบับ้านเกิดอย่างสมคัรใจ อย่างปลอดภยัและอย่างมีศกัดิ์ศรี เราขอ
กระตุ้นให้แหลง่ทนุระหวา่งประเทศยงัคงให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมอยา่งเพียงพอกบัผู้ลีภ้ยัและศนูย์พกัพงิชัว่คราวตาม
บริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทยตอ่ไป 

 
แผนที่ศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย-รัฐฉาน 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ภาพรวมโดยสังเขป 
ความเป็นมาของการอพยพจากรัฐฉานเข้าสู่ประเทศไทย  
- ปฏิบัติการกวาดล้างครัง้ใหญ่ของกองทัพรัฐบาลพม่าในพืน้ที่ตอนกลางรัฐฉาน ระหว่างปี 2539-2541  
- การบังคับเพื่อให้ประชากรว้าสามารถย้ายมาอยู่บริเวณตอนใต้ของรัฐฉาน ปี 2542-2544 
 
ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันของผู้พลัดถิ่นในประเทศและค่ายผู้อพยพบริเวณพรมแดนไทย-รัฐฉาน 
- จ านวนประชากรในค่ายอพยพในปัจจุบัน 
- การจัดตัง้ค่ายอพยพบริเวณพรมแดนไทย-รัฐฉาน 
- การจัดตัง้ค่ายผู้อพยพชาวไทใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย 
- ปัญหาท้าทายในค่ายอพยพ 

 ภยัคุกคามจากการสู้รบ 

 พืน้ที่ท ากินที่ เล็ก และโอกาสด้านอาชีพที่มีไม่มากนัก 

 ปัญหาอุปสรรคด้านสุขภาพและการศึกษา 
- ปัญหาท้าทายในค่ายอพยพกุงจ่อ 
 
เหตุผลที่ ผู้ลีภ้ยัและผู้พลัดถิ่นในประเทศยงัไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้  
- การขยายก าลังอย่างต่อเน่ืองของกองทัพรัฐบาลพม่าในรัฐฉาน 
- การโจมตีท าร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ืองโดยกองทัพรัฐบาลพม่า 
- หมู่บ้านที่เคยเป็นของชาวบ้านถกูทิง้ให้เสื่อมโทรมหรือถกูครอบครอง 
- ภยัคุกคามจากการสูญเสียที่ดินอย่างถาวรเน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ 
สรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาของการอพยพจากรัฐฉานเข้าสู่ประเทศไทย   
 
ผู้ลีภ้ยัมีการหลบหนจีากรัฐฉานเข้าสูป่ระเทศไทยอยา่งตอ่เนื่อง

เป็นเวลาหลายทศวรรษ เพื่อหลบหนีจากสงครามกลางเมืองและการกวาด
กว้างของกองทพัรัฐบาลพมา่ แตก่ารหลบหนีครัง้ใหญ่เกิดขึน้เมื่อชว่ง
ทศวรรษ 1990 นีเ้อง ซึง่ตา่งจากผู้ลีภ้ยัจากรัฐกะเหร่ียง คะเรนนี และมอญ
ที่หลบหนีอยา่งตอ่เนื่องเป็นจ านวนหลายหมื่นคน เข้าสูป่ระเทศไทยตัง้แต่
ช่วงทศวรรษ 1980 แล้ว โดยมีการก่อตัง้คา่ยผู้อพยพชาวกะเหร่ียงใน
ประเทศไทยตัง้แตปี่ 2527 ภายหลงัปี 2531 ได้มีการสร้างคา่ยผู้อพยพ
ให้กบัชาวมอญและคะเรนนี  
  มีปัจจยัส าคญัสองประการ ซึง่สง่ผลให้จ านวนผู้ลีภ้ยัจากรัฐฉาน
เพิ่มขึน้อยา่งมากในชว่งปลายทศวรรษ 1990 กลา่วคือ ปฏิบตัิการกวาด
ล้างครัง้ใหญ่ของกองทพัรัฐบาลพมา่ในตอนกลางของรัฐฉาน เร่ิมตัง้แตปี่ 
2539 และการบงัคบัให้ชาวบ้านต้องยอมให้ชาวว้าย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
ได้ โดยอพยพจากตอนเหนือมายงัตอนใต้ของรัฐฉาน เร่ิมตัง้แตปี่ 2542  
 

แผนทีก่ารขบัไล่หมู่บา้นโดยกองทพัพม่าในตอนกลางและตอนใตข้องรฐัฉาน ระหว่างปี 2539 – 2541  
 

 
ปฏิบัติการกวาดล้างครัง้ใหญ่ของกองทัพรัฐบาลพม่าในพืน้ที่ตอนกลางรัฐฉาน ระหว่างปี 2539-2541  

ภายหลงัการประกาศยอมแพ้ของกองทพัเมิงไต (MTA) ช่วงสิน้ปี 2538 บรรดาทหารกองทพัเมิงไตที่ยงัเหลอือยูน่ าโดย
พลโทยอดศึกได้ก่อตัง้กลุ่มต่อต้านใหม่ของชาวไทใหญ่ในช่ือว่ากองทพัรัฐฉานตอนใต้ (ต่อมาเรียกว่า  สภาเพื่อการกอบกู้ รัฐ
ฉาน/ กองทพัรัฐฉาน หรือกองทพั RCSS/SSA) ในเดือนมีนาคม 2539 เพื่อตดัความสนบัสนุนให้กบักลุม่ใหม่ กองทพัรัฐบาล
พม่าจึงเร่ิมปฏิบัติการกวาดล้างครัง้ใหญ่ในตอนกลางของรัฐฉาน มีการใช้ปืนจีบ้ังคับให้ประชาชนในชนบทละทิง้ถ่ินฐาน
บ้านเรือนของตนเอง ไปอยู่อาศัยในค่ายที่พักพิงใกล้กับเมืองและถนนใหญ่ โดยมีทหารกองทัพพม่าควบคุมรักษาความ
ปลอดภยั  

ผลจากปฏิบัติการครัง้นีส้ร้างความเสียหายใหญ่หลวง 
ระหว่างปี 2539-2541 ประชาชนกว่า 300,000 คนจาก 1,400 
หมู่บ้าน ถูกบงัคบัให้ต้องทิง้ถ่ินฐานบ้านเรือน คนที่ต่อต้านหรือถูก
จบัได้ว่าแอบหลบหนีกลบัไปท ากินในที่ของตนเอง จะถกูยิงตายคา
ที่ หรือถกูทหารของกองทพัรัฐบาลพม่าน าตวัไปทรมาน มลูนิธิเพื่อ
สทิธิมนษุยชนไทใหญ่ (Shan Human Rights Foundation) ได้เก็บ
ข้อมลูการสงัหารพลเรือนได้กวา่ 600 คนในช่วงเวลานัน้ รวมทัง้การเกวียนของชาวบา้นทีถู่กท้ิงร้างหลงัถูกสงัหารหมู่โดยกองทพัพม่าที ่    

เมืองกุ๋นฮิง (เมืองพนัเกาะ) รัฐฉาน วนัที ่16 มิถนุายน 2540 



สงัหารหมู ่ที่มีรายงานขา่วอย่างกว้างขวาง โดยเป็นการสงัหารชาวบ้าน 56 คน รวมทัง้ผู้หญิงที่เมืองกุ๋นฮิง (เมืองพนัเกาะ) เมื่อ
วนัที่ 16 มิถนุายน 2540 ทัง้ที่ก่อนหน้านีช้าวบ้านเหลา่นีไ้ด้รับอนญุาตให้เดินทางด้วยเกวียนเทียมววั เพื่อไปเก็บเก่ียวข้าวจาก
หมู่บ้านเดิมของตนเองได้ แต่พวกเขากลบัถกูจับกุมและถูกยิงจนเสียชีวิตโดยทหารของกองทพัรัฐบาลพม่าระหว่างเดินทาง
กลบัไปหมูบ้่าน  

ในช่วงเวลานัน้ได้เกิดการข่มขืนกระท าช าเราอย่างกว้างขวาง โดยถือเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในสงคราม ตามรายงาน 
“ใบอนญุาตขม่ขืน” (Licence to Rape) เมื่อปี 2545 ของมลูนิธิเพื่อสทิธิมนษุยชนไทใหญ่ (SHRF) และเครือขา่ยปฏิบตัิงานสตรี
ไทใหญ่ (SWAN) รวบรวมข้อมลูการข่มขืนและการใช้ความรุนแรงทางเพศรูปแบบอื่น ๆ ตอ่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 625 คนโดย
ทหารซึ่งมาจากกองพนัต่าง ๆ 52 หน่วยของกองทพัรัฐบาลพม่า สว่นใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่รองรับผู้อพยพที่ถกูบงัคบัมาอยู่ในรัฐ
ฉาน 61% ของผู้หญิงเหล่านีถู้กรุมโทรม 25% ถกูสงัหาร และยงัมี
การท าลายซากศพอยา่งทารุณ   

ด้วยความหวาดกลัวต่อความทารุณโหดร้ายเช่นนี  ้และ
เนื่องจากไม่สามารถหาเลีย้งชีพในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรใหม่ได้ 
ชาวบ้านหลายคนซึ่งถกูบงัคบัให้อพยพมาจึงหลบหนีเข้าสูป่ระเทศไทย 
โดยมากันทัง้ครอบครัว ทัง้ที่เป็นปู่ ย่าตายายและเด็กเล็ก และใช้วิธี
เดินทางแตกต่างกนั ทัง้เดินเท้ามาในป่า การลองแพในแม่น า้สาละวิน 
และการเช่ารถยนต์ เพื่อจะไปถึงยงัพรมแดน  

จนถึงเดือนพฤษภาคม 2539 ชาวบ้านหลายหมื่นคนได้
หลบหนีเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย กระจายกันไปท างานอยู่ตาม
สวนผลไม้และสวนเกษตร หรือรอโอกาสที่จะย้ายไปท างานตามสถานที่
ก่อสร้างในเมือง รวมทัง้เชียงใหม ่เนื่องจากเป็นผู้ เข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย 
ผู้ลีภ้ยัเหลา่นีจ้ึงเสีย่งที่จะถกูจบักมุและสง่กลบัหรือถกูเอารัดเอาเปรียบ
จากนายหน้าและนายจ้างที่ไร้ศีลธรรมอยูต่ลอดเวลา ผู้ลีภ้ยับางสว่นไม่
กล้าจะเดินทางออกจากสถานท่ีท างาน เป็นเหตใุห้ต้องเสยีชีวิตจากโรค
ที่สามารถรักษาได้ ลกูหลานของพวกเขาไมส่ามารถเข้าโรงเรียน และต้องเผชิญภยัคกุคามด้านสขุภาพและความปลอดภยัจาก
การอาศยัอยู่ในที่ท างานซึ่งแออดัยดัเยียดและขาดสขุอนามยั และยงัได้รับยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีอนัตรายเข้าสูร่่างกายอีก
ด้วย   

กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ได้ใช้ความพยายามหลายครัง้เพื่อให้ทางการไทย จัดตัง้ค่ายผู้ อพยพส าหรับคนไทใหญ่ 
เช่นเดียวกบัคนกะเหร่ียงและคะเรนนีบริเวณพรมแดน แต่ไมเ่ป็นผล เจ้าหน้าที่ไทยยืนยนัว่าการหลัง่ไหลเข้ามาของผู้อพยพชาว
ไทใหญ่นัน้เป็นเพียง “ผู้อพยพตามฤดกูาล”  

แม้จะขาดการรับประกนัความคุ้มครองในประเทศไทย ผู้ลีภ้ยัซึง่ไมม่ีทางเลอืกก็ยงัคงหลบหนีออกจากตอนกลางของ
รัฐฉานต่อไป ในช่วงเดือนเมษายน 2541 มลูนิธิเพื่อสิทธิมนษุยชนไทใหญ่ ประมาณว่ามีชาวบ้านอย่างน้อย 80,000 คนซึ่งได้
หลบหนีออกจากพืน้ท่ีที่ถกูบงัคบัให้มาอาศยัอยู ่เข้าสูป่ระเทศไทย  
 

แผนทีก่ารข่มขืนและการใชค้วามรุนกรรมทางเพศ ต่อผูห้ญิงและเด็ก 
โดยกองทพัพมา่, รายงาน “ใบอนญุาตข่มขืน” ปี 2545 



การบังคับเพื่อให้ชาวว้าย้ายมาอยู่บริเวณตอนใต้ของรัฐฉาน (2542-2544)   
ช่วงปลายปี 2542 รัฐบาลทหารพม่าซึ่งเซ็นสญัญาหยุดยิงกับกองทัพสหรัฐว้า (UWSA) ตัง้แต่ปี 2532 ให้อ านาจ

กองทพัสหรัฐว้าในปฏิบตัิการครัง้ใหญ่ โดยน าประชากรชาวว้าจากพืน้ที่พรมแดนตอนเหนือติดกบัประเทศจีน ให้ย้ายมาอาศยั
อยูท่างตอนใต้ของรัฐฉาน   

ทางกองทพัสหรัฐว้าอ้างวา่ การอพยพโยกย้ายครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของความพยายามขจดัยาเสพติด โดยต้องการย้าย
ชาวว้าซึ่งอาศยัอยู่ในบริเวณพืน้ที่สงูและมีการปลกูฝ่ินทางตอนเหนือ ลงมายงัพืน้ที่ท ากินที่อดุมสมบรูณ์มากกว่าตามบริเวณ
พรมแดนประเทศไทย เพื่อให้ชาวว้าเหลา่นีส้ามารถปลกูพืชผลอื่นแทนได้ แต่เหตผุลที่แท้จริงเป็นเร่ืองการเมือง โดยเป็นยทุธวิธี
แบง่แยกและปกครอง เนื่องจากรัฐบาลทหารพมา่ต้องการยยุงให้กองทพัสหรัฐว้า (UWSA) เกิดความขดัแย้งกบักองทพัไทใหญ่ 
RCSS/SSA เพื่อให้กลุม่ตอ่ต้านของชาวไทใหญ่ตอนใต้ของรัฐฉานออ่นแอลง 

ระหว่างปี 2542 และ 2544 
ชาวบ้านกว่า 126,000 คน หรือประมาณ
หนึ่งในสี่ของเฉพาะประชากรชาวว้าใน
พม่า ถูกบังคับให้โยกย้ายจากเมืองทาง
ตอนเหนือ 6 แห่ง ให้ลงมาอยู่ที่ เมืองท่า
ขีเ้หล็ก อ าเภอเมืองสาด และอ าเภอเมือง
โต๋น ตามบริเวณพรมแดนไทย ท าให้เกิด
ความทกุข์ยากอยา่งมากต่อชาวว้า ซึ่งถกู
บังคับให้ต้องทิ ง้ ถ่ินฐานบ้านเกิดและ
ทรัพย์สินไว้ตอนเหนือ ในบริเวณที่จดัสรร
ใหม่ ก็ เต็มไปด้วยโรคภัยไข้ เ จ็บ และ
ชาวบ้านหลายพนัคนเสยีชีวิต1 

 
 

การอพยพเข้ามาของผู้มาอยู่ใหม่จ านวนมาก สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหมู่บ้านที่รองรับ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นชาวไท
ใหญ่ ลาหู ่และอาขา่ ซึง่อยูท่างตอนใต้ของรัฐฉาน ทางการพมา่ได้ยดึบ้าน ที่ดินท ากิน พืชผลทางการเกษตร และสตัว์เลีย้งโดย
ไม่ให้ค่าชดเชย และในบางพืน้ที่ กองทพัสหรัฐว้ายงัเร่ิมเก็บภาษี และเกณฑ์ชาวบ้านในพืน้ที่ไปเป็นทหาร ชาวบ้านในพืน้ที่
หลายพนัคนไมส่ามารถทนตอ่การกดขี่ขม่เหงได้ จึงหลบหนีไปยงัพืน้ท่ีอื่นๆ ของรัฐฉาน หรือเข้าสูป่ระเทศไทยในเวลาตอ่มา  

บางพืน้ที่ กองทพัสหรัฐว้ายงัเร่ิมเก็บภาษี และเกณฑ์ชาวบ้านในพืน้ที่ไปเป็นทหาร ชาวบ้านในพืน้ที่หลายพนัคนไม่
สามารถทนตอ่การกดขี่ปราบปรามได้ และหลบหนีไปยงัพืน้ท่ีอื่น ๆ ของรัฐฉาน หรือเข้าสูป่ระเทศไทย  

                                                           
1 Lahu National Development Organisation, Unsettling Moves, 2002, 
http://www.burmalibrary.org/docs23/Unsettling_Moves-tpo.pdf 

แผนท่ีแสดงการอพยพโยกย้ายชาวว้าในปี 2542-2544 โดยกลุ่ม LNDO 



ชาวว้ากวา่ 16,000 คน ได้รับการจดัสรรท่ีอยูใ่นเขตเมืองกาน ซึง่อยู่ริมน า้ทรายทางตะวนัออกของอ าเภอเมืองสาด ซึง่
เดิมมีอยู่เพียงหกหมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 1,200 คน สว่นใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ เมื่อเกิดการสู้รบอยา่งหนกัขึน้ระหว่าง
กองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA กบักองทพัรัฐบาลพมา่ในพืน้ท่ีนีเ้มื่อช่วงต้นปี 2544 กองทพัรัฐบาลพมา่และกองทพัสหรัฐว้าจึงเร่ิม
คุกคามชาวบ้านไทใหญ่ที่ต้องสงสยัว่าให้การสนบัสนุนช่วยเหลือทหารไทใหญ่ ชาวไทใหญ่หลายร้อยคนจากเมืองกาน ได้
หลบหนีไปยงัชายแดนประเทศไทย และได้ก่อตัง้ “ค่ายอพยพดอยก่อวัน” ขึน้มา  ปัจจุบนับ้านเรือนและที่ดินท ากินดัง่เดิมที่
เมืองกานนัน้ได้ยดึไปโดยกองทพัสหรัฐว้า  
 
ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันของผู้พลัดถิ่นในประเทศและค่ายผู้อพยพ  

จ านวนประชากรของผู้ พลัดถ่ินในประเทศและผู้ อพยพบริเวณพรมแดนไทย-รัฐฉานในปัจจุบัน  มีดังต่อไปนี ้ 
(จากตะวนัตกไปตะวนัออก)  
จ านวน ชื่อค่ายอพยพ ปีที่ก่อตัง้ ที่ตัง้ 

 
จ านวนประชากรในปัจจุบนั 

ชาย หญิง จ านวน ร้อย
ละมี
อายุต ่า
กว่า 
18 ปี 

1 คา่ยอพยพ 
กองมุง่เมือง  

2550 ตรงข้ามต าบลหมอกจ าแป๋ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

119 127 246 41% 

2 คา่ยอพยพ 
ดอยไตแลง  
 

2542 ตรงข้ามอ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แมฮ่่องสอน 

1,130 1,179 2,309 52% 

3 คา่ยอพยพ 
ดอยด า  
 

2549 ตรงข้ามอ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม ่

121 117 238 37% 

4 คา่ยอพยพกงุจ่อ 
 

2545 อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม ่ 192 210 402 
 

40% 

5 คา่ยอพยพ 
ดอยสามสบิ  
 

2549 ต ร ง ข้ า ม อ า เ ภ อฝ า ง  จั ง ห วั ด
เชียงใหม ่

208 148 356 32% 

6 คา่ยอพยพ 
ดอยก่อวนั   
 

2544 ตรงข้ามอ าเภอแม่ฟา้หลวง จงัหวดั
เชียงราย 

1,246 1,388 2,634 34% 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 3016 3169 6,185 39% 



 
ผู้ลีภ้ยัและผู้พลดัถ่ินในประเทศในคา่ยอพยพเหลา่นี ้เป็นชาติพนัธุ์หลากหลาย ได้แก่ ไทใหญ่ ลาหู ่อาขา่ ว้า ดาระองั 

ปะโอ ลีซู และจีน โดยทกุค่ายอพยพมีการจดัตัง้คณะกรรมการค่าย (Camp Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้ลีภ้ยั/ผู้พลดัถ่ินใน
ประเทศ รวมทัง้ผู้ที่เคยเป็นผู้น าหมูบ้่านหรือผู้น าชมุชนในหมูบ้่านเดิมมาก่อน  

แหลง่ทนุระหว่างประเทศได้ให้ความสนบัสนนุด้านอาหารกบัค่ายอพยพเหล่านีม้าตลอดตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ ต่อมาบาง
หนว่ยงานยงัให้ความช่วยเหลอืด้านสขุภาพและการศกึษา  

 
การจัดตัง้ค่ายอพยพบริเวณพรมแดนไทย-รัฐฉาน  

“คา่ยอพยพดอยไตยแลง” เป็นค่ายแหง่แรกบริเวณพรมแดนไทย-รัฐฉานก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2542 ตรงข้ามตอนเหนือของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมี 35 ครอบครัวได้หลบหนีจากการบงัคบัให้โยกย้ายถ่ินฐานในตอนกลางของรัฐฉาน มาจัดตัง้ ค่าย
อพยพในพืน้ที่พรมแดนฝ่ังประเทศไทย ได้เพียง 2 สปัดาห์ พวกเขาได้ถกูทางการไทยให้ย้ายกลบัไปที่เส้นแบ่งพรมแดน ท าให้
พวกเขาต้องขอความคุ้มครองจากกองทัพไทใหญ่ RCSS/SSA ที่เพิ่งจัดตัง้ศูนย์บัญชาการบริเวณเทือกเขาบนดอยไตแลง 
หลงัจากตัง้คา่ยอพยพขึน้มาแล้ว ได้มีการจดัตัง้โรงเรียนและสถานีอนามยั เป็นเหตใุห้มีครอบครัวของผู้พลดัถ่ินในประเทศได้มา
ขออาศยัอยูใ่นท่ีนัน้เพิ่มขึน้ เด็กก าพร้าและเด็กซึง่ได้รับผลกระทบจากสงครามความขดัแย้งภายในรัฐฉาน ก็ได้รับการดแูลและ
ได้รับการศกึษาที่น่ี  

ต่อมาการจดัตัง้ศนูย์พกัพิงชัว่คราวอื่นๆเกิดขึน้ในลกัษณะเดียวกนั กลา่วคือ ครอบครัวของผู้พลดัถ่ินในประเทศ ซึ่ง
หลบหนีมา ได้เร่ิมจากการไปอาศยัอยูบ่ริเวณพืน้ท่ีพรมแดนฝ่ังประเทศไทยก่อน จากนัน้ก็ต้องโยกย้ายมาขอความคุ้มครองจาก
กองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA ภายในพรมแดนรัฐฉาน 

ในปี 2544 ผู้ลีภ้ยัประมาณ 500 คน ได้หลบหนีการปฏิบตัิมิชอบของกองทพัรัฐบาลพมา่และการบงัคบัให้โยกย้ายถ่ิน
ฐานของชาวว้าในเมืองกาน ทางตะวนัออกของอ าเภอเมืองสาด และได้มาตัง้คา่ยอพยพในทุ่งนา ภายในพรมแดนประเทศไทย
ในเขตอ าเภอแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชียงราย ได้เพียง 1  พวกสปัดาห์ เขาได้ถกูบงัคบัให้ย้ายข้ามพรมแดนกลบัไป ท าให้ต้องจดัตัง้
คา่ยอพยพขึน้ภายใต้ความคุ้มครองความปลอดภยัของกองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA   

 
 



เป็นความโชคร้ายที่แม้หลงัจากผู้พลดัถ่ินในประเทศได้ย้ายกลบัไปในเส้นพรมแดนของตนแล้ว พวกเขาก็ยงัคงถูก
ทางการไทยบงัคบัให้ต้องละทิง้บางพืน้ท่ีของที่พกัพิงที่ล า้เข้าไปในพืน้ท่ีของประเทศไทย ในปี 2549 พืน้ที่บางสว่นของดอยไตย
แลง ซึ่งเป็นที่พกัพิงของผู้ลีภ้ยั 68 ครอบครัว สิง่ปลกูสร้างอนัได้แก่ โรงเรียน วดั และสถานีอนามยั หอพกัหญิงและชายส าหรับ
เด็กก าพร้า ซึง่อยู่ภายในพรมแดนประเทศไทย ได้ถกูท าลาย และต้องย้ายมาสร้างใหม่ในพืน้ที่ฝ่ังรัฐฉาน เช่นเดียวกบัศนูย์พกั
พิงชัว่คราวดอยก่อวนั  

 
 
ปี 2550 ครอบครัวของผู้ พลัดถ่ินในประเทศ 

จ านวน 24 ครอบครัว บนดอยสามสบิ ได้ถกูบงัคบัให้ย้าย
บ้านเรือนลึกเข้าไปในพืน้ที่รัฐฉาน “ให้พ้นจากสายตาที่
มองจากตรงพรมแดน” แม้ว่าความจริงบ้านเรือนของพวก
เขาก็ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของรัฐฉานตรงพรมแดนอยูแ่ล้ว  

ต่อมาปี 2552 บ้านเรือนประมาณ 20 หลงั บน
ดอยก่อวนั รวมทัง้อาคารของโรงเรียนที่ล า้เข้าไปในพืน้ที่
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย ก็ถูกรือ้ทิ ง้ไปในลักษณะ
เดียวกนั  
 

 
 
 
 
 
 
 



การจัดตัง้ค่ายผู้อพยพชาวไทใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย 
ช่วงต้นปี 2539 ภายหลงัการประกาศยอมแพ้ของกองทพัเมิงไต (MTA) หมู่บ้านหลายแห่งซึ่งตัง้อยู่ในเขตที่เคยเป็น

พืน้ที่ปลดปลอ่ยของกองทพัเมิงไตในฝ่ังรัฐฉาน ตรงข้ามอ าเภอเวียงแหง ทางตอนเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่ ได้ตกอยู่ใต้การ
ควบคมุของรัฐบาลพมา่  

ในปี 2545 ได้เกิดการสู้รบอยา่งหนกัระหว่างกองทพัรัฐบาลพม่ากบักองทพัรัฐฉานใต้ หรือ SSA-S ในพืน้ที่พรมแดน 
กองทพัรัฐบาลพม่าสงสยัว่าชาวบ้านซึ่งอาศยัอยู่ใกล้กับพรมแดน ให้การสนบัสนุนทหารของรัฐฉาน และได้ยิงระเบิดพุ่งเป้า
โจมตีหมูบ้่านเหลา่นัน้ โดยได้สงัหารพลเรือนเสยีชีวิต 1คน และถกูสงัหาร  อีก 5 คน และท าให้บาดเจ็บอีก 12 คน โดย ชาวบ้าน
บางส่วนถูกจับกุมและซ้อมทรมาน ท าให้ประชากรทัง้หมดของทัง้ 4 หมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดน ตัดสินใจหลบหนีเข้าสู่
ประเทศไทย และได้ไปพกัอาศยัอยู่ในวดัต่าง ๆ ในอ าเภอเวียงแหง ทรัพย์สินของชาวบ้าน อนัได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
สงักะส ีและสตัว์เลีย้ง ถกูกองทพัรัฐบาลพมา่ปล้นและยดึไปจนหมดสิน้  

ในปี 2546 ผู้ลีภ้ยัได้ย้ายไปอาศยัอยู่ในวดัฟ้าเวียงอินทร์ และทางการไทยอนุญาตให้ตัง้ค่ายที่พกัพิงชัว่คราวขึน้มา 
เรียกวา่ “ค่ายอพยพกุงจ่อ” พวกเขาได้รับความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมจากองค์กรระหวา่งประเทศหลายหนว่ยงาน แตท่าง
ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees - UNHCR) ไม่อนุญาตให้ขึน้
ทะเบียนผู้ลีภ้ยัเหลา่นี ้ด้วยเหตดุงักลา่ว ผู้ลีภ้ยัที่คา่ยกงุจ่อเหลา่นีจ้ึงไมม่ีสทิธิที่จะไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ในประเทศที่สาม ซึง่ตา่งจาก
ผู้ลีภ้ยัชาวกะเหร่ียง คะเรนนี และมอญ ที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวผู้หนีภยัการสู้รบทัง้ 9 แหง่ตามชายแดนไทย  

   
ปัญหาและอุปสรรคของศูนย์พักพิงชั่วคราว 

เพื่อให้อยู่รอดจากการอาศยัอยู่บนเทือกเขาสงูและห่างไกล อนัเป็นที่ตัง้ของค่ายอพยพเนื่องจากพวกเขาเคยเป็น
ชาวบ้านท่ีอยูบ่นพืน้ราบในหบุเขามาก่อน ท าให้ผู้พลดัถ่ินในประเทศต้องเผชิญปัญหาอปุสรรคมากมาย กลา่วคือ  

 เสี่ยงต่อการถกูโจมตีท าร้าย  
ค่ายอพยพล้วนแต่ตัง้อยู่ ใ นพื น้ที่ขนาดเล็ก 

ภายใต้การรักษาความปลอดภัยของกองทัพไทใหญ่ 
RCSS/SSA บริเวณพรมแดนภายในรัฐฉาน ซึ่งค่ายอพยพ
แวดล้อมไปด้วยค่ายทหารของกองทัพรัฐบาลพม่า กลุ่ม
ทหารอาสาสมัครในพืน้ที่ที่ขึน้ต่อกองทัพพม่า และ /หรือ
กองทพัสหรัฐว้า และมกัเกิดการสู้รบขึน้ใกล้กบัศนูย์พกัพิง
ชัว่คราวหลายแหง่ เป็นภยัผลคกุคามตอ่ชีวิตของผู้พลดัถ่ิน
ในประเทศเหลา่นี ้

ในปี 2548 กองทัพสหรัฐว้าได้เร่ิมปฏิบัติการ
โจมตีกองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA ทางตะวนัออกของดอย
ไตแลง โดยมีการระดมยิงปืนใหญ่หลายพนัลกูเข้าสู่ค่าย
อพยพและบริเวณใกล้เคียง สง่ผลให้ผู้พลดัถ่ินในประเทศ
ต้องไปหลบอยูใ่นบงัเกอร์เพื่อให้พ้นจากระเบิดดงักลา่ว 



ในปี 2555 กองทัพรัฐบาลพม่า กองทัพสหรัฐว้าและกลุ่มทหารบ้านของรัฐบาลพม่า ได้โจมตีอย่างรุนแรงเพื่อ
ปราบปรามกองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA ใกล้กบัคา่ยดอยก่อวนั เป็นเหตใุห้บ้านเรือนของผู้พลดัถ่ินในประเทศอยูใ่นระยะกระสนุ
ของหนว่ยทหารปืนใหญ่ของกองทพัรัฐบาลพมา่  

เนื่องจากความเช่ือมัน่ในกระบวนการสนัติภาพ และสญัญาหยดุยิงลดลง ผู้พลดัถ่ินในประเทศจึงกงัวลและกลวัวา่
อาจต้องเผชิญกบัการถกูโจมตีท าร้ายแบบนีอ้กี  

 
เดก็ๆผู้อพยพท่ีหลบอยู่ในบังเกอร์ ใกล้ดอยไตแลง เดือนเมษายน 2548 

 
 พืน้ที่ท ากินมีน้อย โอกาสในการด ารงชีพก็มีน้อย  

แหล่งน า้ในพืน้ที่ค่อนข้างขาดแคลน และมีพืน้ที่ท า
กินน้อยบนเทือกเขารอบศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ พลัดถ่ินใน
ประเทศไม่สามารถเดินทางลึกเ ข้าไปในรัฐฉานเพื่อท า
การเกษตรได้ เนื่องจากใกล้กับที่ตัง้ค่ายทหารของกองทัพ
รัฐบาลพม่าและกองทัพสหรัฐว้า ผู้ พลัดถ่ินในประเทศต้อง
อาศยัปลกูพืชผกับางชนิดใกล้กบับ้านเรือนของตนเอง และท า
แปลงเกษตรบนเขาใกล้กบัค่าย แต่ผู้พลดัถ่ินในประเทศเหลา่นี ้
ก็ไมส่ามารถปลกูข้าวให้เพียงพอเพื่อเลีย้งครอบครัว  

ผู้พลดัถ่ินในประเทศในคา่ยบางแหง่ ที่ติดกบัพรมแดนไทย สามารถเดินทางเข้าสูป่ระเทศไทย เพื่อท างานเป็นลกูจ้าง
รายวนั โดยสว่นใหญ่เป็นงานในสวนเกษตร อย่างไรก็ดี งานลกัษณะนีเ้ป็นงานตามฤดกูาลและมีค่าจ้างต ่า บางค่ายซึ่งตัง้อยู่
หา่งไกลพรมแดน เป็นเหตใุห้ไมม่ีการรับจ้างแรงงานในพืน้ท่ีใกล้เคียงเลย 

 
 



 งบประมาณที่ไม่เพียงพอด้านสุขภาพและการศึกษา  
ทกุคา่ยมีการจดัตัง้สถานีอนามยัขึน้ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่อนามยัชุมชนในพืน้ที่ประจ าอยู ่บคุลากร

เหลา่นีส้ามารถให้บริการดแูลสขุภาพและให้ความรู้ด้านสขุภาพในขัน้พืน้ฐาน แต่ถ้าเป็นอาการเจ็บป่วยร้ายแรงก็จะสง่ต่อให้
โรงพยาบาลในประเทศไทย  หญิงที่ตัง้ครรภ์บางรายไม่สามารถคลอดบตุรได้ บตุรเสียชีวิตระหว่างทาง บางรายเสยีชีวิตทัง้แม่
และลกู บตุรท่ีคลอดมาบางรายพิการเนื่องจากการคลอดบตุรท่ีไม่สมบรูณ์ คา่ใช้จ่ายด้านการเดินทางและการแพทย์เป็นภาระ
หนกัส าหรับทกุคา่ย   

โรงเรียนดอยก่อวนั 
 
ทกุค่ายมีการตัง้โรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่ขึน้ โดยนกัเรียนไม่ได้มีเฉพาะลูกหลานของผู้พลดัถ่ินในประเทศ แต่ยงั

รวมถึงเด็กก าพร้าและเด็กยากจน ซึ่งถกูสง่ตวัมาจากพืน้ที่ต่าง ๆ ในรัฐฉาน เพื่อให้ได้รับการดแูลในโรงเรียนเหลา่นี ้โรงเรียนที่
ดอยไตแลง ปัจจบุนั มีนกัเรียนกว่า 750 คน นอกจากต้องจดัหาอาหารที่ได้โภชนาการให้กบัเด็กเหลา่นีแ้ล้ว ยงัต้องมีการระดม
ทนุเพื่อเป็นคา่ตอบแทนให้กบัครูผู้สอน เพื่อจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์การเรียนการสอน เพื่ออบรมผู้สอนและพฒันาหลกัสตูรอีกด้วย 
ล าดบั คา่ยอพยพ โรงเรียน 

(ระดบัประถมศกึ) 
จ านวนนกัเรียน จ านวนครู 

1 กองมุง่เมิง 1 45 4 
2 ดอยไตแลง 1 710 48 
3 ดอยด า  1 39 2 
4 ดอยสามสบิ 1 20 2 
5 ดอยก่อวนั  1 219  11 

 
ปัญหาอุปสรรคในค่ายอพยพกุงจ่อ   

ผู้ลีภ้ยัในคา่ยอพยพกงุจ่อ ต้องเผชิญกบัความยากล าบาก เช่นเดียวกบัผู้พลดัถ่ินในประเทศ เนื่องจากไมม่ีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง และขาดแคลนน า้ อีกทัง้คนที่อาศยัในพืน้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากพืน้ที่ หากเจ้าหน้าที่พบเห็นก็จะถูก
จบักมุ ผู้ลีภ้ยัที่เจ็บป่วยต้องเดินทางไปท่ีโรงพยาบาลเวียงแหง  



 
เหตุผลที่ ผู้ลีภ้ยัและผู้พลัดถิ่นในประเทศยงัไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิด  

นบัแตเ่ร่ิมกระบวนการสนัติภาพในปี 2554 โดยกลุม่ติดอาวธุชาติพนัธุ์เร่ิมลงนามในสญัญาหยดุยิงแบบทวิภาคีฉบบั
ใหม่ หรือเป็นการตอ่อายสุญัญาเดิมกบักองทพัรัฐบาลพม่า แหลง่ทนุระหว่างประเทศก็เร่ิมลดความช่วยเหลือให้กบัผู้ลีภ้ยัตาม
แนวพรมแดนไทย-พมา่  

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองทัพไทใหญ่ RCSS/SSA จะลงนามในสัญญาหยุดยิงแบบทวิภาคีกับรัฐบาลพม่าเมื่อเดือน
ธันวาคม 2554 และยงัลงนามในสญัญาหยุดยิงทัว่ประเทศ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) เมื่อเดือนตลุาคม 
2558 แต่ผู้ลีภ้ยัและผู้พลดัถ่ินในประเทศในค่ายพกัพิงบริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทย ยงัคงไม่สามารถเดินทางกลบับ้านเกิดได้ 
ด้วยเหตผุลหลายประการด้วยกนั 
 
1. กองทัพรัฐบาลพม่ายงัคงขยายฐานปฎิบัติการและเพิ่มก าลังทหารในรัฐฉาน 

นบัแตก่ารบงัคบัโยกย้ายในชว่งปี 2539-2541 ในตอนกลางของรัฐฉาน กองทพัรัฐบาลพมา่ยงัคงเพิม่ก าลงัทหารอยา่ง
ตอ่เนื่องในพืน้ท่ีที่จดัสรรให้ชาวบ้านอยู ่(โดยมีการเพิ่มขึน้ของกองพนัทหารในตอนกลางและตอนใต้ของรัฐฉานดงันี)้  

 
แผนทีแ่สดงการเพ่ิมข้ึนของกองทพัพม่าจาก 10 กองพนั เป็น 30 กองพนั ระหว่างปี 2539 – 2549 ใกลบ้ริเวณทีต่ัง้
เข่ือนเมืองโต๋น บนแม่น ้าสาละวิน จากรายงาน Warning Signs โดยองค์กรส่ิงแวดลอ้มไทใหญ่ ปี 2549 

 
ในปี 2554 กองทพัรัฐบาลพมา่ได้จดัตัง้ศนูย์บญัชาการภมูิภาคที่ 14 หรือศนูย์ปฏิบตัิการตอนกลางของภาคตะวนัออก 

ที่เมืองโขหล า อ าเภอน า้จ๋าง เป็นใจกลางพืน้ที่ท่ีจดัสรรให้ชาวบ้านอยู ่โขหล าที่เดิมเคยเป็นเพียงหมู่บ้านขนาดเลก็ ได้กลายเป็น
ศนูย์บญัชาการทหารกองทพัพมา่ขนาดใหญ่โดยมีจ านวนกองพนัทหาร 27 กองพนั  

แม้จะมีการระบใุนสญัญาหยดุยิงระดบัประเทศกบักองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA เมื่อเดือนมกราคม 2555 ว่า กองทพั
ไทใหญ่ RCSS/SSA จะได้รับอนุญาตให้ตัง้ศูนย์บญัชาการขึน้ที่หวัเมิงและเมืองทา (ตอนใต้ของอ าเภอลางเคอ) แต่กองทพั



รัฐบาลพม่าก็ยงัคงไม่ถอนทหารออกจากพืน้ที่เหลา่นีเ้ลย สง่ผลให้กองทพัไทใหญ่ RCSS/SSA จึงยงัคงมีศนูย์บญัชาการใหญ่
อยูท่ี่ดอยไตแลง 

ด้วยเหตทุี่มีการเพิ่มก าลงัทหารอยา่งตอ่เนื่องท าให้ชาวบ้านไม่มัน่ใจในความปลอดภัยในชีวิตหากต้องกลบัไปอยูใ่นที่
ข้างต้น 

 
2. การโจมตีท าร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ืองโดยกองทัพรัฐบาลพม่า 

แม้จะมีสญัญาหยดุยิงที่ลงนามกบัสภากอบกู้ รัฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน RCSS/SSA และ กลุม่ SSPP/SSA ตัง้แตปี่ 2554 
กองทพัรัฐบาลพมา่ยงัคงโจมตีตอ่ทัง้สองกลุม่อีกหลายร้อยครัง้  

แม้หลงัจากสภากอบกู้ รัฐฉาน/กองทพัรัฐฉาน RCSS/SSA ได้ลงนามในสญัญาหยดุยิงทัว่ประเทศ (NCA) เมื่อปี 2558 
การสู้รบกบักองทพัรัฐบาลพมา่ยงัคงเกิดขึน้ตอ่ไป โดยลา่สดุได้เกิดขึน้ท่ีเมืองหวัโปง อ าเภอเมืองเป็ง และอ าเภอเมืองกึ๋ง   

ซึง่ระหว่างที่มีการโจมตีกองทพัรัฐฉาน RCSS/SSA นัน้ กองทพัรัฐบาลพม่ายงัคงปฏิบตัิการละเมิดสิทธิมนษุยชนต่อ
พลเรือนในพืน้ที่หยดุยิงตลอดมา มีทัง้การฆ่า การซ้อมทรมาน และการใช้ความรุนแรงทางเพศ นบัแตเ่ดือนกรกฎาคม 2560 ได้
เกิดปฏิบตัิการทางทหารครัง้ใหญ่ที่เมืองหวัโปง โดยมีทหารของรัฐบาลพม่าอย่างน้อย 8 กองพนัที่ได้จบักุมชาวบ้านหลายคน
และน าตวัไปทรมาน  
 
3. หมู่บ้านเดิมได้ถกูทิง้ร้างและถกูยดึครอง 

หมู่บ้านหลายร้อยแห่งจากทัง้หมด 1,400 แหง่ ซึ่งถกูกองทพัรัฐบาลพม่าบงัคบัให้โยกย้ายระหว่างปี 2539-2541 ไม่
สามารถอาศยัอยู่ได้ต่อไป ชาวบ้านไมก่ล้ากลบัไปอยู่บ้านเกิดของตนเอง บ้านเรือนและวดัวาอารามถกูทิง้ให้เสื่อมโทรม ที่ดิน
เต็มไปด้วยหญ้าคา หรือไมก็่ถกูยดึครองโดยกองทพัรัฐบาลพมา่และกลุม่ทหารบ้านท่ีเป็นพนัธมิตรของกองทพัพมา่  

แผนท่ีหมู่บ้านท่ีถุกขับไล่โยกย้ายในอ าเภอเมืองนาย รายงาน Dispossessed โดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ ปี  2541 



ยกตวัอย่างเช่น ที่อ าเภอเมืองนาย ซึง่เป็น 1 ใน 11 เมืองที่มีการบงัคบัโยกย้ายโดยกองทพัพม่า และเคยเป็นที่ตัง้ของ
หมู่บ้าน 224 แห่ง ก่อนปี 2539 ในปัจจุบนั จากข้อมลูประชากรอย่างเป็นทางการ เหลือเพียง 83 หมู่บ้าน (โดย 27 แห่งเป็น
หมูบ้่าน “ใหม”่ ) ได้มีการลบช่ือหมูบ้่าน141 แหง่ในอ าเภอเมืองนาย  ออกไปอยา่งสิน้เชิง  

ส าหรับผู้พลดัถ่ินในประเทศซึ่งหลบหนีออกจากพืน้ที่ที่ใช้รองรับการอพยพของชาวว้า ทางตะวนัออกของเมืองสาด 
ปัจจุบนับ้านเรือนของพวกเขาได้ถกูชาวว้าที่เข้ามาอยูใ่หม่ยดึครองไปแล้ว หมู่บ้านที่เคยเป็นของชาวไทใหญ่ที่หบุเขาเมืองกาน 
ก็ถกูยดึครองอยา่งสิน้เชิงโดยกองทพัสหรัฐว้า (UWSA)  
 
4. ภยัคุกคามจากการสูญเสียที่ดินอย่างถาวรเน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ 

ผู้ลีภ้ยัจากพืน้ท่ีซึง่รัฐบาลพมา่วางแผนสร้างเขื่อนผลิตไฟฟา้ขนาดใหญ่ หรือพฒันาโครงการเหมืองแร่ จะต้องสญูเสีย
บ้านเรือนไปอยา่งถาวร หากมีการด าเนินงานตามแผนเหลา่นี ้ 

 
ยกตวัอย่าง กรณี เขื่อนเมืองโตน๋ขนาด

ใหญ่ในแม่น า้สาละวิน  ซึ่ ง เ ป็นการร่วมทุน
ระหว่างบริษัทจากไทยและจีน เพื่อสง่ออกไฟฟ้า
ไปยงัประเทศไทย จะส่งผลให้เกิดน า้ท่วมพืน้ที่
ตามริมน า้สาขาแม่น า้ป๋างที่เมืองกุ๋นฮิง (เมือง
พนัเกาะ) ซึง่ในระหวา่งปี 2539-2541 มีชาวบ้าน
เกือบ 50,000 คนถูกบังคับให้โยกย้ายออกไป
จากพืน้ที่นี  ้หากมีการสร้างเขื่อนตามแผน 
ชาวบ้านจ านวนมากจะไมม่ีโอกาสกลบัมาที่บ้าน
เกิดของตนเองอยา่งถาวร  

ในท านองเดียวกนั โครงการเหมืองแร่
ลิกไนต์ขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าถ่านหินของ
บรร ษัท  Myanmar Economic Corporation ที่
เป็นการร่วมมือของกองทัพพม่าและบริษัท
บริษัทอิตาเลียนไทย พาวเวอร์ ที่เมืองกก ในเขต
อ าเภอเมืองสาด รัฐฉาน จะท าลายพืน้ที่อาศัย
ของชาวไทใหญ่ ลาหู ่และอาขา่กวา่ 1,000 คน 

 
 ผู้พลดัถ่ินในประเทศในค่ายดอยก่อวนั ซึ่งหลบหนีจากการปราบปรามของกองทัพรัฐบาลพม่าในเมืองกก จึงไม่

สามารถเดินทางกลบัไปอยู่บ้านเกิดได้ แม้โครงการดงักลา่วถกูชะลอออกไปประมาณ 6 ปี จากการประท้วงจากประชาชนไทย 
(เนื่องจากจะได้รับผลกระทบจากมลพิษที่อาจเกิดขึน้กบัแม่น า้กก ซึ่งเป็นแม่น า้สายหลกัสายหนึ่งของตอนเหนือของประเทศ

พื้นทีที่จ่ะถูกน ้าทว่มหากมีกานสร้างเข่ือนเมืองโต๋น (ทา่ซาง) รายงาน Warning Signs โดยองค์กร
ส่ิงแวดลอ้มไทใหญ่ ปี 2549 



ไทย) อยา่งไรก็ดี นบัแตเ่ดือนสงิหาคม 2560 พบวา่มีค าสัง่ให้ชาวบ้านอพยพออกจากพืน้ท่ีโครงการเหมืองแร่ เพราะจะมีการเร่ิม
ด าเนินงานตามโครงการนีอ้ีกครัง้ 
 

 
พืน้ทีโ่ครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้ถ่านหินเมืองกก 2554, กลุ่มฮกัเมืองกก 

 
 
สรุป  

แม้จะมีการกระบวนการสนัติภาพ แต่ชาวบ้านที่พลดัถ่ินซึ่งอาศยัอยู่ในค่ายอพยพตามแนวพรมแดนไทย-รัฐฉาน
เหลา่นี ้ก็ยงัไม่สามารถเดินทางกลบับ้านเกิดได้ เนื่องจากกองทพัรัฐบาลพม่าไมไ่ด้ปฏิบตัิตามสญัญาหยดุยิงที่มีกบักองทพัไท
ใหญ่ RCSS/SSA และยังคงขยายก าลังทหารและปฏิบัติการทางทหารตลอดทั่วตอนใต้ของรัฐฉาน ท าให้พลเรือนได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการสู้รบและยงัคงต้องเผชิญกบัการปฏิบตัิมิชอบอยา่งเป็นระบบเร่ือยมา   

หมู่บ้านเดิมหลายร้อยแห่งของผู้ลีภ้ยัเหลา่นี ้ได้ถูกทิง้ให้รกร้าง และถูกยึดครองโดยกองทพัรัฐบาลพม่า กลุม่ทหาร
บ้านของกองทพัพม่า หรือกองทพัสหรัฐว้า บางหมู่บ้านที่เป็นพืน้ที่ที่ถูกจัดสรรให้อยู่ เป็นหมู่บ้านที่ไม่มัน่ใจว่าปราศจากทุ่น
ระเบิดฝ่ังอยู ่

เราขอเรียกร้องให้แหลง่ทนุระหว่างประเทศยงัคงให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมอยา่งเพียงพอกบัผู้ลีภ้ยัและค่าย
อพยพตามบริเวณพรมแดนรัฐฉาน-ไทยต่อไป จนกว่าจะมีการหยุดยิงทัว่ประเทศอย่างจริงจัง มีการถอนทหารของกองทัพ
รัฐบาลพม่าออกจากพืน้ท่ีที่ผู้ลีภ้ยัเคยอาศยัอยู่ และยตุิสงครามกลางเมือง และ จนกวา่จะถึงเวลาที่ผู้ลีภ้ยัจะสามารถเดินทาง
กลบับ้านเกิดอยา่งสมคัรใจ อยา่งปลอดภยัและอยา่งมีศกัดิ์ศรี 

 


