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บทสรุป
ความพยายามครั้้�งใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทหงปัังของกองทััพสหรััฐว้้า (United Wa State
Army - UWSA) ที่่�ได้้รัับความสนัับสนุุนจากรััฐบาลทหารพม่่า เพื่่�อผลัักดัันการก่่อสร้้าง

โรงงานสองแห่่งในที่่�ดิิน ซึ่่�งถููกเวนคืืนใกล้้กัับท่่าขี้้�เหล็็ก ภาคตะวัันออกของรััฐฉาน ถููก
ชุุมชนในพื้้� นที่�่ต่่อต้้านอย่่างหนััก พวกเขาต้้องการที่่�ทำำ�กิินกลัับคืืนมา และกลััวผลกระทบ
ด้้านมลพิิษที่่�กว้้างขวาง

เป็็นแผนการก่่อสร้้างโรงงานในพื้้� นที่�่ 250 ไร่่ทางทิิศตะวัันออกของท่่าขี้้�เหล็็ก โดยเป็็น

ส่่วนหนึ่่�งของพื้้� นที่�่ 1,500 ไร่่ซึ่�ง่ เวนคืืนมาจากบ้้านห้้องลึึกในระหว่่างปีี 2541-2542 โดย
กองทััพพม่่า เพื่่�อพััฒนาเป็็นเขตอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิษััทหงปัังของกองทััพสหรััฐว้้าได้้
ครอบครองที่่�ดิิน 250 ไร่่แห่่งนี้้�เมื่่�อปีี 2544 แต่่ที่�่ผ่า่ นมายัังไม่่สามารถสร้้างโรงงานได้้

ในปีี 2554 กลุ่่�มเกษตรกรบ้้านห้้องลึึกเริ่่�มร้อ
้ งเรีียนกัับรััฐบาลพรรค USDP โดยพวกเขา

ต้้องการที่่�ดิินสำ�ำ หรัับนิิคมอุุตสาหกรรมกลัับคืืนมา และเริ่่�มเข้้าไปปลููกพืืชผลในที่่�ดิินที่�่
เคยเป็็นแปลงเกษตรเหล่่านี้้� แม้้จะมีีการเรีียกร้้องอย่่างต่่อเนื่่�องจนภายหลัังรััฐบาลพรรค
NLD เข้้าสู่่�อำำ�นาจ เมื่่�อวัันที่่� 5 กัันยายน 2562 รััฐบาลของรััฐฉานได้้อนุุญาตให้้บริิษััท -

หลอยสามซองที่่�อยู่่�ในเครืือของบริิษััทหงปััง เข้้าไปก่่อสร้้างโรงงานสองแห่่งในที่่�ดิิน 100
ไร่่ รวมทั้้�งโรงงานยางพาราแผ่่นและโรงงานแต่่งแร่่แมงกานีีส

ในเดืือนตุุลาคม 2562 บริิษััทของ UWSA ได้้พยายามสร้้างรั้้�วล้้อมที่่�ดิิน แต่่เกษตรกรได้้
เข้้าไปขััดขวาง ทางบริิษััทจึึงฟ้้องคดีีบุุกรุุ กและทำำ�ลายทรััพย์์สิินกัับพวกเขา แต่่ก็็ไม่่ได้้

เดิินหน้้าก่่อสร้้างต่่อไป ในระหว่่างปีี 2563 และต้้นปีี 2564 เกษตรกรยัังคงขััดขวางไม่่ให้้
บริิษััททำำ�รั้้�วล้้อมที่่�ดิินเกษตรกรรม และได้้ร้อ
้ งเรีียนผ่่านหน่่วยราชการเพื่่�อขอที่่�ดิินกลัับ
คืืนมา

ต่่อมา ในวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2564 สามเดืือนหลัังเกิิดรััฐประหารสามเดืือน ทางบริิษััทได้้

นำำ�รถไถเพื่่�อเข้้าไปปรัับพื้้� นที่�่โดยพลการ กลุ่่�มเกษตรกรในพื้้� นที่�่และพระจึึงได้้เข้้าไปขััด
ขวางอีีก มีีการนำำ�กำำ�ลัังตำำ�รวจเข้้ามาคุ้้�มครองคนงานบริิษััท แสดงให้้เห็็นว่่ารััฐบาลใหม่่
ยัังคงสนัับสนุุนโรงงานของ UWSA
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โดยในเดืือนพฤษภาคม และเดืือนมิิถุน
ุ ายน 2564 แม้้จะต้้องเผชิิญกัับการข่่มขู่่� ชาวบ้้าน
ยัังคงพยายามขััดขวางการก่่อสร้้างของบริิษััทด้้วยความกล้้าหาญ แต่่บริิษััทได้้รัับอนุุญาต
ให้้ทำำ�งานตอนกลางคืืนในระหว่่างประกาศเคอร์์ฟิิว จนสามารถสร้้างรั้้�วล้้อมพื้้� นที่�่ได้้

สำำ�เร็็จ และยากแก่่การรื้้� อถอนได้้ ต่่อมาการก่่อสร้้างได้้หยุุดไปในต้้นเดืือนกรกฎาคมซึ่่�ง
ชาวบ้้านคาดว่่าอาจเป็็นเพราะมีีการล๊๊อคดาวน์์จากสถานการณ์์โควิิด-19

ชาวบ้้านต่่อต้้านการสร้้างโรงงาน ไม่่ได้้เป็็นเพีียงเพราะการสููญเสีียที่่�ดิินเกษตรกรรม แต่่

ยัังเพราะกลััวมลพิิษ โดยเฉพาะที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับแม่่น้ำ�ร
ำ วกซึ่่�งไหลผ่่านนิิคมอุุตสาหกรรม

ก่่อนจะไหลเป็็นพรมแดนกั้้�นกัับประเทศไทย และไหลลงสู่่�แม่่น้ำ�ำ โขงที่่�สามเหลี่่�ยมทองคำำ�
ในช่่วงหลายปีีที่�ผ่
่ า่ นมา หน่่วยราชการด้้านน้ำำ�ของไทยได้้ตรวจพบปริิมาณที่่�เป็็นอัันตราย

ของแร่่แมงกานีีสในแม่่น้ำ�ร
ำ วก ซึ่่�งเป็็นแหล่่งน้ำำ�สำ�คััญ
ำ
ของอำำ�เภอแม่่สาย ซึ่่�งน่่าจะเป็็นผล
มาจากการปนเปื้้�อนจากเหมืืองแร่่แมงกานีีสทางตอนเหนืือของท่่าขี้้�เหล็็ก และที่่�เก็็บกััก
แร่่แมงกานีีส ซึ่่ง� ล้้วนแต่่เป็็นบริิเวณต้้นน้ำ�ำ ของแม่่น้ำ�ร
ำ วก การก่่อสร้้างโรงแต่่งแร่่แมงกานีีส
ที่่�ด้้านข้้างของแม่่น้ำ�ร
ำ วก จะยิ่่�งทำำ�ให้้การปนเปื้้�อนรุุ นแรงขึ้้�น และเป็็นอัันตรายอย่่างยิ่่�ง
โดยเฉพาะกัับสุุขภาพของเด็็ก

ชาวบ้้านยัังกัังวลกัับมลพิิษทางอากาศจากโรงงานทั้้�งสองแห่่ง โดยเฉพาะกลิ่่�นเหม็็นใน

กระบวนการผลิิตยาง ซึ่่�งส่่งผลกระทบทางชานเมืืองด้้านตะวัันออกของท่่าขี้้�เหล็็ก รวม
ทั้้� งบริิเวณใกล้้ เคีียงในอำำ�เภอแม่่สาย ในประเทศไทย ส่่งผลกระทบอย่่างรุุ นแรงด้้ าน
สุุขภาพและทำำ�ลายอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว

การทำำ�เหมืืองแร่่แมงกานีีสและอุุตสาหกรรมยางพาราในท่่าขี้้�เหล็็ก ได้้ส่่งผลให้้เกิิดการ

ทำำ�ลายอย่่างกว้้างขวางต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้� นที่�่และการประกอบอาชีีพ โดยทำำ�ให้้บรรดา

ผู้้�บััญชาการระดัับสููงของกองทััพร่ำ��รวย รวมทั้้�งนัักลงทุุนจากภายนอก แผนการก่่อสร้้าง
โรงงานทั้้�งสองแห่่งจะยิ่่�งทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบมากขึ้้�นต่่อชุุมชนทั้้�งสองฝั่่� งของพรมแดน

มููลนิิธิิสิิทธิิมนุุษยชนไทใหญ่่ (SHRF) สนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่�่ต่่อการดำำ�เนิินงานอย่่างกล้้า
หาญของชาวบ้้านห้้องลึึก ที่่�จะปกป้้องคุ้้�มครองที่่�ดิินของตนเอง และกระตุ้้�นให้้รััฐบาล
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ทหารพม่่าและ UWSA ยกเลิิกแผนก่่อสร้้างโรงงานทัันทีี รวมทั้้�งคืืนที่่�ดิินให้้กัับเจ้้าของที่่�
ถููกต้้อง

เราได้้รัับแรงบัันดาลใจจากการดำำ�เนิินงานเมื่่�อ 20 ปีีที่�่แล้้วของชาวบ้้านในอำำ�เภอแม่่สาย
จัังหวััดเชีียงราย ที่่�ขััดขวางไม่่ให้้บริิษััทหงปัังสร้้างโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินที่�่ก่่อมลพิิษในท่่าขี้้�-

เหล็็ก และหวัังว่่าชุุมชนในอำำ�เภอแม่่สายจะรวมตััวสนัับสนุุนการเคลื่่�อนไหวครั้้�งใหม่่นี้้�
เพื่่�อคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สบรวกซึ่่�งเป็็นทรััพยากรร่่วมกัันของเรา
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บทนำ�
รายงานนี้้�ต้้องการเสนอภาพการต่่อสู้้�ที่่�กล้้าหาญของชาวบ้้านห้้องลึึก ที่่�ต้้องการที่่�ดิิน
เกษตรกรรม เป็็นที่�่ดิินที่�่ถูก
ู กองทััพพม่่าเวนคืืนไปอย่่างไม่่ชอบด้้วยกฎหมายกว่่า 20 ปีีที่�่
แล้้วกลัับคืืนมา และเน้้นให้้เห็็นอัันตรายซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นกัับชุุมชนทั้้�งสองฝั่่� งพรมแดนไทยพม่่า หากให้้มีีการก่่อสร้้างโรงงานของ UWSA ตามแผนต่่อไป เราเกรงว่่า โรงงานเหล่่านี้้�
เป็็นเพีียงจุุดเริ่่�มต้้นของการให้้สััมปทานที่่�อัันตรายอีีกหลายครั้้�งกัับ UWSA ของรััฐบาล
ทหารพม่่าชุุดใหม่่ เพื่่�อแลกกัับความร่่วมมืือทางการเมืืองภายหลัังการทำำ�รััฐประหาร

เราหวัังว่่า ชาวบ้้านทั้้�งหมดในสบรวก ทั้้�งสองฝั่่�งของพรมแดน จะร่่วมมืือกัันต่่อสู้้�เพื่่�อ
คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นทรััพยากรร่่วมกััน
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ความเป็็นมาของการเวนคืืนที่่ดิ
� ินเกษตรกรรมของชาวบ้้านห้้องลึึก
ในท่่าขี้้�เหล็็ก
วัันที่่�
พ.ศ. 25412542

รายละเอีียด
หน่่วยงานของกองทััพภายใต้้สภาสัันติิภาพและการพััฒนาแห่่งรััฐ

(SPDC) ได้้เวนคืืนที่่�ดิิน1,503 ไร่่ ด้้านตะวัันออกห่่างจากท่่าขี้้�เหล็็ก
5 กิิโลเมตร เพื่่�อจััดทำำ�เป็็นเขตนิิคมอุุตสาหกรรม ในช่่วงเวลาดััง
กล่่าว พลตรีี เผ่่ เต็็ง ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการระดัับภาคของ
SPDC ไม่่มีีใครกล้้าขััดขืืนคำำ�สั่่ง� เหล่่านี้้� แต่่ยัังมีีชาวบ้้านบางส่่วนเสี่่ย
� ง
ชีีวิิตกลัับเข้้าไปทำำ�กิินในที่่�ดิินของตน

พ.ศ. 2543

มีีการนำำ�ที่�่ดิิน 250 ไร่่ ทางตะวัันออกของเขตอุุตสาหกรรมได้้ถูก
ู นำำ�

มาแบ่่งขายเป็็นแปลง ๆ ส่่วนใหญ่่ขายให้้นัักลงทุุนชาวจีีนและว้้า
ทางการท่่าขี้้�เหล็็กได้้สั่่�งให้้อู่่�ซ่อ
่ มรถทุุกแห่่งย้้ายออกจากในเมืืองไป

ตั้้�งอยู่่�ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรมในเขตนิิคมอุุตสาหกรรมรมนี้้� เริ่่�มมีี
การตั้้� งบริิษัั ทหลายแห่่งในพื้้� นที่�่ ในขณะที่่� ที่�่ ดิินที่�่ เหลืือประมาณ

1,250 ไร่่ ในพื้้� นที่�่ นิิคมอุุ ตสาหกรรมไม่่ได้้ ในนำำ�ไปใช้้แต่่ อย่่างใด
ทำำ�ให้้ชาวบ้้านบางส่่วนยัังคงเสี่่�ยงชีีวิิตเข้้าไปทำำ�กิินในที่่�ดิินของตน
27 กรกฎาคม
2544

มีีการยกกรรมสิิทธิ์์�ที่�่ดิิน 250 ไร่่ ในเขตอุุตสาหกรรมให้้กัับบริิษััทหง
ปััง เพื่่�อสร้้างโรงงานท่่อพลาสติิกและโรงงานอาหารสััตว์์ อย่่างไร

ก็็ตาม บริิษััทหงปัังใช้้พื้้�นที่�่เพีียง 70 ไร่่ (จากทั้้�งหมด 250 ไร่่) เพื่่�อ
ทำำ�เป็็นฟาร์์มเลี้้�ยงหมููและไก่่ และไม่่ได้้ใช้้ที่�่ดิินส่ว
่ นที่่�เหลืือ ชาวบ้้าน
จึึงใช้้ที่�่ดิิน (ที่่�ถูก
ู ยึึดไป) ซึ่่�งเป็็นของตนทำำ�กิินต่่อไป

พฤษภาคม
2554

บริิษััทหงปัังพยายามสร้้างรั้้�วกั้้�นที่�่ดิิน 250 ไร่่ ซึ่่�งได้้รัับสิิทธิ์์�เมื่่�อปีี

2543 แต่่ ช าวบ้้ า นที่่� ยัั งคงใช้้ ที่�่ ดิิ นที่�่ ถูู ก ยึึดไปและยัังคงทำำ�กิิ น อยู่่�
คััดค้้าน และได้้เริ่่�มมีีการร้้องเรีียนไปยัังหน่่วยงานต่่างๆ ของภาครััฐ
เพื่่�อที่่�จะได้้ที่�่ดิินของตนกลัับมา
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พ.ศ. 2555

กลุ่่�มเกษตรกรในพื้้� นที่�่เขีียนจดหมายถึึงสำำ�นัักงานที่่�ดิินของท่่าขี้้�-

เหล็็ ก ขอให้้ คืืนที่�่ ดิิ น ของพวกเขาซึ่่� ง เป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ของเขตนิิ ค ม
อุุตสาหกรรม แต่่ไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบ กลุ่่�มเกษตรกรจึึงเริ่่�มเข้้าไปเพาะ
ปลููกในที่่�ดิินเดิิมของตนเอง

มิิถุน
ุ ายน 2556

วัันที่่� 16 มิิถุน
ุ ายน 2556 บริิษััทหงปััง ได้้ใช้้รถแบคโฮ ทำำ�การรื้้� อถอน
บ้้ า นเรืือนของเกษตรกรที่่� สร้้ า งอยู่่�ในที่่� ดิิ น ของตนในเขตนิิ ค ม

อุุตสาหกรรม จายวุุนแก้้ว ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของบ้้านและมีีกิิจการขุุดทราย
ในบริิเวณนั้้�นอย่่างถููกต้้องตามกฏหมาย ขู่่�จะยื่่�นฟ้้องบริิษััทหงปััง

ต่่อมาวัันที่่� 18 มิิถุน
ุ ายน ได้้ถูก
ู ฆ่่าโดยถููกยิิงที่่�ศรีีษะ ขณะที่่�กำำ�ลัังขี่่�
มอเตอร์์ไซค์์ในบ้้านห้้องลึึก ชาวบ้้านคาดว่่ามืือปืืนที่่�ขี่�ม
่ อเตอร์์ไซค์์
หนีีไปได้้อาจถููกจ้้างโดยบริิษััท
พ.ศ. 2556

ตััวแทนเกษตรกรบางส่่วนเดิินทางไปที่่ก
� รุุงเนปิิดอว์์ เพื่่�อส่่งจดหมาย

7 สิิงหาคม

รััฐบาลของรััฐฉาน (ภายใต้้ประธานาธิิบดีีเต็็งเส่่ง) ให้้อำำ�นาจคณะ

2558

ร้้องเรีียนขอที่่�ดิินคืืน

กรรมการจััดการที่่�ดิินเข้้าไปสอบสวนกรณีีการเวนคืืนที่่�ดิินที่�่บ้้าน
ห้้องลึึก

ปลายปีี พ.ศ.

กลุ่่�มเกษตรกรเขีียนจดหมายถึึงนางอองซานซููจีี เพื่่�อขอที่่�ดิินของ

31 ธัันวาคม

คณะกรรมการจััดการที่่�ดิินท่่าขี้้�เหล็็กส่่งจดหมายถึึงคณะกรรมการ

2558
2558

ตนเองคืืน

จััดการที่่�ดิินรััฐฉาน เพื่่�อรายงานว่่าไม่่มีีการให้้ค่่าชดเชย หรืือไม่่มีี
การจััดสรรที่่�ดิินใหม่่ให้้กัับเกษตรกรที่่�ถูก
ู เวนคืืนที่่�ดิิน

พ.ศ. 2559

ตััวแทนเกษตรกรบางส่่วนเดิินทางไปที่่ก
� รุุงเนปิิดอว์์ เพื่่�อส่่งจดหมาย

พ.ศ. 2560

สส.ของพรรค NLD ในท่่าขี้้�เหล็็ก เดิินทางไปพบกลุ่่�มเกษตรกร และ

ร้้องเรีียนขอที่่�ดิินคืืน

สััญญาจะให้้ความช่่วยเหลืือ โดยบอกว่่าจะขอให้้รััฐบาลคืืนที่่�ดิินให้้
กัับพวกเขา

3 มีีนาคม 2561 เกษตรกรได้้ร้อ
้ งขอความช่่วยเหลืือจากตััวแทนของพรรค NLD ซึ่่�ง
เดิินทางมาที่่�ท่่าขี้้�เหล็็กเพื่่�อเปิิดสำ�นัั
ำ กงานสาขาของพรรค
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เกษตรกรที่่�บ้า้ นห้้องลึึกบางส่่วนต้้องสููญเสีียที่่�ทำำ�กิิน

การสร้้างรั้้�วของบริิษััทหลอยสามซอง
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21 พฤษภาคม

เกษตรกรจำำ�นวน 137 คนส่่งจดหมายร้้องเรีียนถึึงประธานาธิิบดีีอูู

ตุุลาคม 2561

เกษตรกรส่่งจดหมายถึึงสำำ�นัักงานสาขาของพรรค NLD ในท่่าขี้้�-

ธัันวาคม 2561

เกษตรกรส่่งจดหมายถึึงสำำ�นัักงานสาขาของพรรค NLD ในท่่าขี้้�-

3 ธัันวาคม

อูู โซ ยุ้้�น ลวิิน รััฐมนตรีีด้้านวางแผนและการเงิินของรััฐฉาน เดิิน

ต้้นปีี พ.ศ.

รััฐบาลรััฐฉานอนุุญาตให้้บริิษััทหลอยสามซอง (ซึ่่ง� อยู่่�ในเครืือบริิษััท

2561

2561
2562

5 กัันยายน
2562

วิิน มยิินต์์ เพื่่�อขอที่่�ดิินคืืน
เหล็็ก แต่่ไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบ

เหล็็กอีีกครั้้�ง แต่่ไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบ

ทางมาที่่�ท่่าขี้้�เหล็็ก และรัับปากจะคืืนที่่�ดิินให้้กัับเกษตรกร

หงปััง) สร้้างโรงงานผลิิตยางแผ่่นและโรงแต่่งแร่่แมงกานีีส 250 ไร่่
ที่่�จััดสรรให้้กัับบริิษััทหงปัังเมื่่�อปีี 2544

รััฐบาลรััฐฉานอนุุญาตให้้บริิษััทหลอยสามซอง (ซึ่่ง� อยู่่�ในเครืือบริิษััท
หงปััง) สร้้างโรงงานผลิิตยางแผ่่นและโรงแต่่งแร่่แมงกานีีส 250 ไร่่
ที่่�จััดสรรให้้กัับบริิษััทหงปัังเมื่่�อปีี 2544

19 กัันยายน

บริิษััทหลอยสามซองได้้ปัก
ั ธงรอบที่่�ดิินที่�่ได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้งาน ซึ่่�ง

24 ตุุลาคม

บริิษััทหลอยสามซองติิดป้า้ ยประกาศรอบที่่ดิ
� น
ิ บอกว่่า “ห้้ามบุุกรุุก”

26 ตุุลาคม

คนงานของบริิษััทหลอยสามซองจััดทำำ�รั้้�วล้้อมที่่�ดิิน แต่่เกษตรกรได้้

19 พฤศจิิกายน

ตััวแทนเกษตรกรบ้้านห้้องลึึก เดิินทางไปยื่่�นจดหมายร้้องเรีียนต่่อ

2562
2562
2562
2562

เป็็นที่�่ดิินที่�่เกษตรกรกำำ�ลัังปลููกพืืชผล

เข้้าไปขััดขวาง ทำำ�ให้้ต้้องชะลอการสร้้างรั้้�วออกไป

จาย ลิิ น เมีียต สส.ของพรรค สัันนิิบาติิ เพื่่�อประชาธิิปไตยฉาน
(SNLD) ที่่�เขตเมืืองสู้้� ที่่�สำ�นัั
ำ กงานของพรรค SNLD ในเมืืองตองจีี

เขาบอกชาวบ้้านว่่ าจะส่่งจดหมายให้้กัั บรััฐมนตรีีที่่� เกี่่� ยวข้้องทุุก

คนในรััฐ ทั้้�งยัังมีีการส่่งสำำ�เนาจดหมายไปยัังหน่่วยงานของรััฐบาล
ทุุกแห่่งในท่่าขี้้�เหล็็ก แต่่ไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบ
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ภาพไทม์์แลปของเขตอุุตสาหกรรมท่่าขี้้�เหล็็ก
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พฤศจิิกายน
2562

ภายหลัังเกษตรกรกลัับจากเมืืองตองจีี คนงานของบริิษััทหลอยสาม

ซองได้้เดิินทางไปกั้้�นรั้้�วที่่�ดิินอีีก โดยในคราวนี้้� ชาวบ้้านได้้นำ�มีีด
ำ
ไป

ด้้วยเพื่่�อขััดขวางการสร้้างรั้้�ว และทางบริิษััทส่่งจดหมายร้้องเรีียน
ไปยัังสำำ�นัักงานเขตและสำำ�นัักงานเทศบาลในท่่าขี้้�เหล็็ก และดำำ�เนิิน

คดีีกัับแกนนำำ�เกษตรกรสี่่�คน (ชายสาม และหญิิงหนึ่่�ง) ตามมาตรา
427 (การทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์) 447 (บุุกรุุก) และ 506 (ข่่มขู่่�)
20 กุุมภาพัันธ์์

บริิษััทหลอยสามซองได้้นำ�รถ
ำ
ไถเข้้ามาปรัับที่่�ดิิน แต่่ถูก
ู ชาวบ้้านขััด

18 มีีนาคม

เกษตรกรส่่งจดหมายร้้องเรีียนไปยัังสำำ�นัักงานมุุขมนตรีีแห่่งรััฐ นาง-

เมษายน 2563

เจ้้าหน้้าที่่�สำ�นัั
ำ กงานเขตและสำำ�นัักงานเทศบาลพร้้อมกัับสส.พรรค

2563
2563

ขวางเอาไว้้

อองซานซููจีี

NLD จััดประชุุ มกัั บชาวบ้้ า นที่่� วััดบ้้ า นห้้ อ งลึึก โดยนำำ� แผนที่่� ม า
ประกอบการอธิิบายว่่า จะมีีการคืืนที่่�ดิิน 792.5 ไร่่ให้้กัับชาวบ้้าน
ชาวบ้้านทุุกคนต่่างดีีใจมากที่่�ได้้ยินข่
ิ า่ วนี้้�

เมษายน

เจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั งวััดที่่� ดิิ น ได้้ ม าวััดที่่� ดิิ น เกษตรกรรมในเขตนิิ ค ม

2563

หน้้าที่่�ผู้้�รัังวััดจึึงบอกว่่าที่่�ดิินเหล่่านี้้�เป็็นที่�่ดิินว่่างเปล่่า และไม่่มีีการ

- พฤษภาคม

อุุตสาหกรรม แต่่เป็็นช่ว
่ งฤดููร้อ
้ น จึึงยัังไม่่ได้้มีีการเพาะปลููกข้้าว เจ้้า

ใช้้ประโยชน์์ ผู้้�รัังวััดยัังอ้้างว่่าเกษตรกรในพื้้� นที่�่ได้้เห็็นชอบที่่�จะรัับ
ค่่าชดเชยจากบริิษััทหลอยสามซองไปแล้้วสำำ�หรัับที่่�ดิิน 85 ไร่่ ซึ่่�งไม่่
เป็็นความจริิงแต่่อย่่างใด

พฤศจิิกายน
2563

บริิษัั ทหลอยสามซองได้้มากั้้�นรั้้�วที่่�ดิินอีีก และชาวบ้้านก็็ได้้มาขััด
ขวางอีีกเช่่นกััน ชาวบ้้านเดิินทางไปร้้องเรีียนกัับทางการในพื้้� นที่�่
และยัังได้้ไปร้้องเรีียนกัับสำำ�นัักงานเทศบาลถึึงสองครั้้ง� ทางการบอก
ว่่าจะมีีการแบ่่งที่่�ดิินออกเป็็นแปลงต่่าง ๆ และนำำ�ไปขาย แต่่จะมีี
การแบ่่งที่่�ดิินบางแปลงให้้กัับเกษตรกรด้้วยการจัับฉลาก

8 เมษายน
2564

ศาลจัังหวััดท่่ า ขี้้� เ หล็็ ก ยกฟ้้ อ งคดีีที่่� บ ริิ ษัั ทฟ้้ อ งต่่ อ เกษตรกรสี่่� ค น
เนื่่�องจากขาดพยานหลัักฐาน
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6 พฤษภาคม
2564

8 พฤษภาคม
2564

ระหว่่างเวลา 10.30-11.00 น. บริิษััทหลอยสามซองได้้นำ�รถ
ำ
ไถสอง

คัันเข้้ามาปรัับที่่�ดิิน ทำำ�ให้้พระจากวััดบ้้านห้้องลึึกได้้เข้้าไปขััดขวาง
โดยบอกว่่าเป็็นที่�่ดิินของชาวบ้้าน จึึงมีีการนำำ�รถไถออกไปจากพื้้� นที่�่

เวลา 12.00 น. ตำำ�รวจไปพบกัับเจ้้าอาวาสวััดบ้้านห้้องลึึก เพื่่�อแจ้้ง
ว่่าในวัันรุ่่�งขึ้้�นจะมีีการนำำ�กำำ�ลัังเข้้ามาคุ้้�มครองความปลอดภััยให้้กัับ

บริิษััทหลอยสามซอง และชาวบ้้านไม่่ควรมารวมตััวกัันเกิินกว่่า 30
คน ไม่่เช่่นนั้�น
้ จะถููกจัับ (เนื่่�องจากมาตรการป้้องกัันโรคโควิิด-19)

9 พฤษภาคม
2564

09.30 น. บริิษััทหลอยสามซองเดิินทางมาทำำ�รั้้ว
� น
ิ พร้้อมกัับกำำ�ลััง
� ที่่ดิ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ชาวบ้้านกลุ่่�มหนึ่่�ง (ไม่่ถึึง 30 คน) ได้้เข้้ามาขััดขวาง
ตำำ�รวจแจ้้งว่่า ไม่่อนุุญาตให้้มีีการถ่่ายภาพ ไม่่เช่่นนั้�้นจะมีีการยึึด
โทรศััพท์์ของพวกเขา แต่่ตำำ�รวจเองกลัับถ่่ายภาพเกษตรกร ขณะที่่�

บริิษััททำำ�รั้้�วไปได้้ประมาณ 10 เมตร เกษตรกรได้้เข้้ามาทำำ�ลายรั้้�ว
และได้้เกิิดเหตุุการณ์์เช่่นนี้้�ซ้ำ�กัันอีี
ำ
กจนถึึงห้้าโมงเย็็น ตำำ�รวจถ่่าย
ภาพรั้้�วขณะที่่�ถูก
ู ทำำ�ลาย และได้้ไปแจ้้งกัับประธานหมู่่�บ้้านว่่า ห้้าม

ไม่่ใ ห้้ มีี การแตะต้้ อ งอุุ ป กรณ์์ ก ารก่่ อ สร้้ า ง และหากมีีการทำำ� ลาย
ทรััพย์์สิน
ิ ใด ๆ ชาวบ้้านจะถููกดำำ�เนิินคดีี
10 พฤษภาคม
2564

เกษตรกรเขีียนจดหมายถึึง ดร.จ่่อ ทุุน ประธาน SAC ของรััฐฉาน ขอ

ให้้เขาขััดขวางบริิษััทไม่่ให้้ยึึดที่�่ดิินของพวกตนไป และให้้คืืนที่�่ดิิน
มา

18 พฤษภาคม

คนงานจากบริิษัั ทหลอยสามซองได้้มาสร้้างรั้้�วตอนกลางคืืน เมื่่�อ

24 พฤษภาคม

โพยง หน่่าย วิิ น อดีีตเจ้้ าหน้้าที่่� ทหารพม่่า (ซึ่่�งอาศััยอยู่่�ที่่� เมืือง

2564
2564

เกษตรกรมาเห็็นเข้้า คนงานก็็ยิงิ ปืืนใส่่สองครั้้�งเพื่่�อข่่มขู่่�

สัันทราย ท่่าขี้้�เหล็็ก) ซึ่่�งทำำ�งานเป็็นนายหน้้าให้้กัับบริิษััทหลอยสาม

ซอง ได้้ แ จ้้ ง ความดำำ� เนิิ น คดีีกัับเจ้้ า อาวาสวััดบ้้ า นห้้ อ งลึึก (และ
สมาคมสงฆ์์ในท้้องถิ่่�น) และขู่่�จะดำำ�เนิินคดีีกัับเขาฐานที่่�เป็็นแกนนำำ�
ชาวบ้้านทำำ�ลายรั้้�ว

28 พฤษภาคม
2564

เวลา 10.00 น. พระในพื้้� นที่�่ได้้ไปทำำ�ลายรั้้�ว ซึ่่�งทางบริิษััทได้้แอบ
สร้้างตอนกลางคืืน
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28 พฤษภาคม
2564

เวลา 13.00-16.00 เจ้้าอาวาสวััดบ้้านห้้องลึึกและพระอีีกสามรูู ป
พร้้อมชาวบ้้านอีีกสี่่ค
� น ได้้เดิินทางไปที่่�วััดสายเมืือง เพื่่�อเข้้าร่่วมการ

พิิจารณาคดีี แต่่ทางบริิษััทไม่่มาร่่วมในการพิิจารณาคดีี โดยเป็็นการ

พิิจารณาคดีีซึ่่�งมีีประธานสมาคมสงฆ์์ท่่าขี้้�เหล็็กเป็็นประธาน ส่่งผล
ให้้เจ้้าอาวาสวััดบ้้านห้้องลึึกได้้รัับคำำ�ตัักเตืือนอย่่างเป็็นทางการ ให้้
ยุุติิการดำำ�เนิินงานเพื่่�อต่่อต้้านบริิษััท
30 พฤษภาคม
2564

เวลา 20.00 น. บริิ ษัั ทหลอยสามซองเดิิ น ทางมาติิ ดตั้�้ ง รั้้� ว ยาว

ประมาณ 150 เมตร โดยใช้้แท่่งคอนกรีีตและรั้้�วลวดหนาม ทั้้�งยััง
ขุุดร่อ
่ งน้ำำ�ทั้�้งสองฝั่่� งของรั้้�ว เพื่่�อขััดขวางไม่่ให้้คนเข้้ามาใกล้้รั้�ว
้ ได้้

31 พฤษภาคม

เวลา 09.00 น. เกษตรกรได้้ไปทำำ�ลายรั้้�วที่่�ติิดตั้�้งในคืืนก่่อนหน้้าทิ้้�ง

2 มิิถุน
ุ ายน

เกษตรกรได้้สร้า้ งรั้้ว
� นทำ
ิ ำ�กิน
ิ ของตน แต่่ในคืืนนั้้น
� รอบที่่ดิ
� คนงานของ

2564
2564

บริิ ษัั ทได้้ ม าทำำ� ลายรั้้� ว ของเกษตรกร และยัังเผากระท่่ อ มของ
เกษตรกรไปสองหลััง เจ้้าอาวาสวััดบ้้านห้้องลึึกเดิินทางไปที่่�ตองจีี

เพื่่�อขอพบเจ้้าหน้้าที่่�พรรค USDP เพื่่�อพููดคุุยเกี่่�ยวกัับปััญหาด้้าน
ที่่�ดิิน แต่่ไม่่เป็็นผล
3 -30 มิิถุน
ุ ายน

ทางบริิษััทยัังคงสร้้างรั้้�วต่่อไป และมีีการปรัับไถที่่�ดิิน เกษตรกรก็็ยััง

1 กรกฎาคม

เวลา 20.00 น. บริิษััทยัังคงสร้้างรั้้�วเพิ่่�มและนำำ�น้ำ�ำ กรดมารดต้้นกล้้า

2564
2564

คงรื้้�อรั้้�วต่่อไป เท่่าที่่�พวกเขาจะทำำ�ได้้

ที่่�เตรีียมลงนาของชาวบ้้าน ชาวบ้้านทราบข่่าวจึึงรวมตััวออกขัับไล่่

และขััดขวางบริิษัั ท คนงานบริิษัั ทวิ่่�งหนีีออกไปโดยทำำ�ปืืนหล่่นไว้้

ชาวบ้้านจึึงได้้แจ้้งหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบมาตรวจสอบสถานที่่�และ
ยึึดปืืนไป แต่่ไม่่มีีการดำำ�เนิินคดีีใด
2 กรกฎาคม

- กลางเดืือน

สิิงหาคม 2564

ไม่่มีีคนงานบริิษััทเข้้ามาในพื้้� นที่�่ ชาวบ้้านคาดว่่าน่่าจะเป็็นเพราะ
มาตรการล๊๊อคดาวน์์ช่ว
่ งสถาการณ์์โควิิด-19
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ตำำ�รวจให้้ความคุ้้�มครองผู้้�จััดการโรงงาน ขณะที่่�มองดููชาวบ้้านกำำ�ลัังทำำ�ลายรั้้�วของบริิษััท
หลอยสามซอง

ชาวบ้้านกำำ�ลัังทำำ�ลายรั้้�วของบริิษััทหลอยสามซอง
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ความเป็็นมาของการดำำ�เนิินงานของบริิษััทหงปัังในท่่าขี้้�เหล็็ก
บริิษััทหงปัังก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 25401 โดยเหว่่ยเซี๊๊�ยะกััง ผู้้�นำำ�เชื้้�อสายจีีนของกองทััพ

สหรััฐว้้า หน่่วยที่่� 171 ทางตอนใต้้ของรััฐฉาน และเป็็นหน่่วยงานด้้านเศรษฐกิิจตาม

กฎหมายของ UWSA ซึ่่ง� ก่่อนหน้้านั้้น
ิ บริิษััท
� เคยพึ่่ง� พาเฉพาะรายได้้จากการค้้ายาเสพย์์ติด
หงปัังได้้พััฒนาจนกลายเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ครอบคลุุมอุุตสาหกรรมหลายประเภท

รวมทั้้�งการก่่อสร้้าง เหมืืองแร่่ และเกษตรกรรม การฟอกเงิินอย่่างชััดเจนของบริิษััทหง
ปัังได้้รัับการหนุุนหลัังอย่่างเต็็มที่�่จากรััฐบาลทหารพม่่า ซึ่่�งเพีียงต้้องการให้้ UWSA รัักษา

ความเป็็นกลางในระหว่่างมีีการประกาศหยุุดยิิง และต้้องการใช้้เพื่่�อเป็็นกัันชนกัับกอง
กำำ�ลัังฝ่่ายต่่อต้้านที่่�ติิดอาวุุธของรััฐฉาน ทางตอนใต้้ของรััฐฉาน

ในปีี พ.ศ. 2540 UWSA เริ่่�มมีีอำำ�นาจเหนืือที่่�ดิินจำำ�นวนมากบริิเวณพรมแดนรััฐฉาน-ไทย
โดยเป็็นที่ดิ
�่ นที่
ิ ไ�่ ด้้รัับมอบมาเพื่่�อเป็็นค่า่ ตอบแทนที่่ช่
� ว่ ยต่่อสู้้�กัับกองทััพเมืืองไต ซึ่่ง� (Mong
Tai Army - MTA) ซึ่่�งได้้ประกาศยอมวางอาวุุธ เมื่่�อปีี 2539 พื้้� นที่�่หลัักด้้านใต้้ของ UWSA
ได้้แก่่เมืืองยอน ทางตอนใต้้ของเมืืองสาด กองกำำ�ลัังที่่� 171 ของเหว่่ยเซี๊๊�ยะกัังมีีฐานที่่�มั่่�น

อยู่่�ที่่�บ้า้ นฮุุง 10 กิิโลเมตรทางตะวัันออกเฉีียงใต้้ของเมืืองสาด ในระยะแรก บริิษััทหงปััง

ดำำ�เนิินกิิจการเกี่่�ยวกัับการค้้า เกษตรกรรม เลี้้�ยงสััตว์์ และการก่่อสร้้างทางตอนใต้้ของรััฐ
ฉาน

ความพยายามของ UWSA ที่่�จะขยายอำำ�นาจมาทางตอนใต้้ของรััฐฉาน เริ่่�มชััดเจนขึ้้�นช่ว
่ ง

สิ้้�นปีี 2542 โดยมีีการโยกย้้ายประชาชนจำำ�นวนมากที่่�เป็็นชาวว้้าจากทางตะวัันออกเฉีียง
เหนืือของรััฐฉาน ลงไปทางใต้้ติิดกัับพรมแดนไทย จนถึึงช่่วงปลายปีี 2544 มีีประชากร

กว่่า 126,000 คน ประมาณหนึ่่�งในสี่่�ของประชากรชาวว้้าในพม่่า ซึ่่�งถููกบัังคัับโยกย้้าย

ส่่วนใหญ่่จะเดิินทางไปที่่เ� มืืองสาดและเมืืองโต๋๋น รวมทั้้�งท่่าขี้้�เหล็็ก โดยมีีชาวว้้ากว่่า 3,400
คนที่่�อพยพเข้้ามาในดิินแดนที่่�อยู่่�ใต้้การควบคุุมของเหว่่ยเซี๊๊�ยะกัังใกล้้กัับเมืืองเชีียงลาบ

ริิมฝั่งแม่่
่�
น้ำ�ำ โขง2 และบางส่่วนได้้อพยพไปอยู่่�ที่่�ตััวเมืืองท่่าขี้้�เหล็็ก ซึ่่�งพื้้� นที่�่ที่�่ UWSA ได้้ที่�่
ดิินมาจากการเวนคืืนจากเกษตรกรในพื้้� นที่�่โดยเต็็งเส่่งซึ่่�งเป็็นผู้้�บััญชาการกองทััพภาค
สามเหลี่่�ยม และเป็็นที่�่รู้้�กัันว่่าเป็็นแหล่่งผลิิตยาเสพย์์ติิด3

บริิษััทหงปัังได้้รัับสััมปทานหลายโครงการจากรััฐบาลทหารในช่่วงเวลานั้้�น รวมทั้้�งข้้อ
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ตกลงพััฒนาโครงการแบบ BOT ส่่งผลให้้มีีการก่่อสร้้างถนนความยาว 102 ไมล์์ระหว่่าง
ท่่าขี้้�เหล็็ก-เชีียงตุุง ซึ่่�งแล้้วเสร็็จในปีี 2544

พื้้�นที่่�ของรััฐฉานตอนใต้้ซึ่่�งจััดสรรให้้กัับชาวบ้้านว้้าที่่�ถูก
ู บัังคัับโยกย้้ายระหว่่างปีี 2542-2544
(แผนที่่�จากรายงาน Unsettling Moves ของ LNDO)

18

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่

พื้้�นที่่�ในเขตท่่าขี้้�เหล็็กซึ่่�งถููกจััดสรรให้้ชาวบ้้านว้้าที่่�ถูก
ู บัังคัับโยกย้้ายระหว่่างปีี 2542-2544
(แผนที่่�จากรายงาน Unsettling Moves ของ LNDO)
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ชุุมชนไทยขััดขวางแผนของบริิษััทหงปัังในการก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้า
ถ่่านหิินในท่่าขี้้�เหล็็ก

ความสััมพัันธ์์ที่�่ใกล้้ชิดร
ิ ะหว่่าง UWSA กัับรััฐบาลทหารปรากฏชััดเจนในปีี 2543 เมื่่�อพล

เอก หม่่อง เอ ผู้้�บััญชาการทหารบก เดิินทางมาด้้วยตนเองเพื่่�อวางศิิลาฤกษ์์การก่่อสร้้าง
โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินขนาด 12 เมกะวััตต์์ ซึ่่ง� เป็็นโครงการของบริิษััทสามเหลี่่�ยมทองคำำ�ไฟฟ้้า

พลัังน้ำำ� (Golden Triangle Hydro Power company) ของ UWSA (บริิษััทในเครืือของ
บริิษััทหงปััง) ทางตอนเหนืือของท่่าขี้้�เหล็็ก อย่่างไรก็็ดีี ที่่�ผ่่านมายัังไม่่มีีการก่่อสร้้างใน

โรงงานแห่่งนี้้� เนื่่�องจากการต่่อต้้านของชาวบ้้านจากหมู่่�บ้้านในฝั่งไทย
่�
ทางอำำ�เภอแม่่สาย
เนื่่�องจากความกัังวลเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศ โดยพวกเขาได้้รวมตััวขััดขวางไม่่ให้้รถ
บรรทุุกขนอุุปกรณ์์ก่่อสร้้าง (ที่่�มาจากจีีน) ออกจากประเทศไทยช่่วงเดืือนเมษายน 2544

ความตึึงเครีียดระดัับทวิิภาคีี เนื่่�องจากการรุุกล้ำำ�เข้้ามาของกองกำำ�ลัังทหารพม่่าตามพรม
แดนจัังหวััดเชีียงราย ในระหว่่างการสู้้�รบกัับกองทััพรััฐฉาน และการยิิงระเบิิดเข้้ามาที่่�

อำำ�เภอแม่่สาย ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2543 จึึงอาจเป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้รััฐบาลไทย สนัับสนุุน
การประท้้วงของชาวบ้้าน เพื่่�อต่่อต้้านโรงไฟฟ้้า

โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินดัังกล่่าวไม่่เพีียงจะสร้้างขึ้้�นเพื่่�อจ่่ายไฟให้้กัับชาวบ้้านที่่�ท่่าขี้้�เหล็็ก ซึ่่�ง
ตอนนั้้นยัั
� งคงใช้้ไฟฟ้้าจากประเทศไทย หากยัังจะเป็็นเขตนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งใหม่่ ใกล้้

กัับสนามบิินท่่าขี้้�เหล็็ก ซึ่่�งทางบริิษััทหงปัังได้้รัับมอบที่่�ดิิน 250 ไร่่เพื่่�อสร้้างโรงงานหลาย

แห่่ง การยกเลิิกโครงการโรงไฟฟ้้าน่่าจะเป็็นสาเหตุุที่�่ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าตามแผนการ
ของ UWSA ที่่�จะพััฒนาทรััพย์์สิน
ิ ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม

ในเวลาเดีียวกััน ชื่่�อเสีียงระดัับสากลที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของ UWSA ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด ยััง

บีีบให้้รััฐบาลทหารพม่่าต้้องใช้้มาตรการเพื่่�อตอบโต้้กัับบริิษััทหงปัังและอาณาจัักรด้้าน
ธุุรกิิจที่่�ใหญ่่ขึ้้�นของเหว่่ยเซี๊๊�ยะกััง ตอนที่่�พลเอกหม่่องเอ เดิินทางเยืือนประเทศไทยใน

เดืือนเมษายน 2545 นายกรััฐมนตรีีทัักษิิณ ชิินวััตร ได้้ขอให้้เขาปราบปรามบริิษััทหงปััง

หลัังเดิินทางกลัับพม่่าได้้ไม่่ถึึงสองสััปดาห์์ ได้้มีีคำำ�สั่่�งปิิดสำ�นัั
ำ กงานสาขาของบริิษััทหงปััง

ในหลายพื้้� นที่�่ รวมทั้้�งท่่าขี้้�เหล็็ก4 ในเดืือนธัันวาคม 2545 ทหาร UWSA หลายร้้อยนาย
ภายใต้้การบัังคัับบััญชาของเหว่่ยเซี๊๊�ยะหยิิน ซึ่่�งเป็็นน้้องชายของเหว่่ยเซี๊๊�ยะกััง ได้้รัับคำำ�
สั่่�งให้้ถอนจากที่่�มั่่�นบริิเวณริิมฝั่งแม่่
่�
น้ำ�ำ โขง ภายใต้้แผนปฏิิบััติิการที่่�เรีียกว่่า “แผนต่่อต้้าน
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ยาเสพย์์ติิด” และในเดืือนมีีนาคม 2546 พวกเขาได้้เคลื่่�อนย้้ายกำำ�ลัังไปทางตะวัันตกเข้้า
สู่่�เมืืองสาดและเมืืองโต๋๋น5

อย่่างไรก็็ดีี การดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จ
ิ ของบริิษััทหงปัังยัังคงดำำ�เนิินต่อ
่ ไป รวมทั้้�งในท่่าขี้้�เหล็็ก เพีียง
แต่่ใช้้ชื่� อ
่ บริิษััทที่่�แตกต่่างออกไป

่ าขีเหล็
้ ก (ภาพจากหนังสือพิมพ์
้
่
ภาพตังแต่
เริมการก่
อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินของบริษัทหงปั งทีท่
ผูจ
้ ัดการ 25 กุมภาพันธ์ 2546)
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แม้้จะมีีการคว่ำำ�บาตร แต่่ธุุรกิิจของ UWSA ยัังคงเจริิญรุ่่�งเรืือง
ในท่่าขี้้�เหล็็ก

ในเดืือนมกราคม 2548 เหว่่ยเซี๊๊�ยะกัังและผู้้�นำำ�อีีกเจ็็ดคนของ UWSA ถููกสั่่�งฟ้้องต่่อศาล
สหรััฐฯ ในข้้อหาค้้ายาเสพติิด ในเดืือนพฤศจิิกายน 2551 กระทรวงการคลัังสหรััฐฯ ได้้

ประกาศคว่ำำ�บาตรบุุคคล 26 คน รวมทั้้�งเหว่่ยเซี๊๊�ยะกัังและบริิษััท 17 แห่่ง ที่่�มีีส่ว
่ นเชื่่�อม
โยงกัับเครืือข่่ายค้้ายาเสพติิดของ UWSA รวมทั้้�งบริิษััทเจ็็ดแห่่งที่่�อยู่่�ในเครืือของบริิษััท
หงปััง

ปััจจุุบััน หน่่วยงานธุุรกิิจส่่วนใหญ่่ในท่่าขี้้�เหล็็กมีีส่่วนเชื่่�อมโยงกัับ UWSA โดยเฉพาะ

โรงแรมและกิิจการด้้านบัันเทิิง อย่่างโรงแรม 1G1 ก็็ได้้รัับการหนุุนหลัังจากกลุ่่�มชาวว้้า
ซึ่่�งเห็็นได้้จากการตั้้�งชื่่�อ (G เป็็นตััวอัักษรตััวที่่� 7 ซึ่่�งหมายถึึงกองกำำ�ลัังที่่� 171 ของ UWSA)
นัับแต่่ปีี 2562 UWSA ได้้พััฒนาอาคารโรงแรมหรูู 18 ชั้้�น และบ่่อนคาสิิโนทางตอนเหนืือ
ของท่่าขี้้�เหล็็ก โดยกลุ่่�มบัันเทิิงจิิงหลง ถืือเป็็นธุุรกิิจใหญ่่สุด
ุ ด้้านนี้้�ในท่่าขี้้�เหล็็ก

แผ่่นป้้ายโฆษณาบ่่อนคาสิิโนจิิงหลงที่่� UWSA จะก่่อสร้้างที่่�ท่่าขี้้�เหล็็ก
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การทำำ�เหมืืองแร่่แมงกานีีสในภาคตะวัันออกของรััฐฉาน
จากข้้อมููลการผลิิตในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ของเว็็บไซต์์กระทรวงการเหมืืองแร่่แห่่ง
พม่่า ทำำ�ให้้เห็็นว่า่ บริิษััท 10 แห่่งได้้รัับสััมปทานทำำ�เหมืืองแร่่แมงกานีีสไดออกไซด์์ ทั้้�งหมด
อยู่่�ในภาคตะวัันออกของรััฐฉาน ยกเว้้นเพีียงแห่่งเดีียวที่่�อยู่่�ในภาคตะนาวศรีี

ในท่่าขี้้�เหล็็ก การทำำ�เหมืืองแร่่แมงกานีีสได้้เริ่่�มเกิิดขึ้้�นที่�่เมืืองโก ห่่างจากท่่าขี้้�เหล็็กไปทาง

ตะวัันออกเฉีียงเหนืือประมาณ 20 กิิโลเมตร ตามข้้อมููลของนัักวิิจััยในท้้องถิ่่�น การทำำ�
เหมืืองในพื้้� นที่�่นี้้ส่
� ง่ ผลกระทบต่่อชาวลาหู่่� อาข่่า และไทใหญ่่ประมาณ 2,000 คน ตั้้�งแต่่

ปีี 2550 โดยมีีการเวนคืืนที่่�ดิินของพวกเขา อีีกทั้้�งที่่�ดิินและแหล่่งน้ำำ�ก็็ปนเปื้้�อนด้้วยกาก
ของเสีียจากเหมืืองแร่่6

บริิษััทเหมืืองแร่่ที่�่ระบุุตามข้้อมููลเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ว่่าได้้รัับสััมปทานทำำ�เหมืือง
แร่่แมงกานีีสไดออกไซด์์ในภาคตะวัันออกของรััฐฉาน ได้้แก่่
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.
ไม่่มีีผู้้�ใดทราบว่่าใครเป็็นเจ้้าของบริิษััทเหล่่านี้้� บริิษััทจายหลาวเฮิิง ได้้รัับการระบุุชื่� อ
่ ใน
รายงาน Myanmar EITI เมื่่�อเดืือนมกราคม 2563 เนื่่�องจากไม่่ได้้เปิิดเผยว่่าใครเป็็น

เจ้้าของ ในขณะที่่�ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารของบริิษััทจายหลาวเฮิิงคืืออูู ติ่่�น หน่่วย ซึ่่�งเคยเป็็น
เจ้้าหน้้าที่่�ทหารพม่่า
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ในวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2562 อูู โอน วิิน รััฐมนตรีีกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและการ
อนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งสหภาพพม่่า เดิินทางมาเยืือนเหมืืองแร่่แมงกานีีส ที่่�เมืืองโก รััฐ

ฉาน เพื่่�อตรวจสอบสถานที่่�ทำำ�งานของบริิษััททั้้�งสองแห่่ง (จายหลาวเฮิิง และฉ่่วยผิ่่�วกอง

ขิ่่�นนัันดอว์์) ซึ่่�งได้้ขออนุุญาตขยายกิิจการเหมืืองแร่่จากขนาดเล็็กเป็็นขนาดกลาง ตาม
รายงานของสื่่�อมวลชนในเวลาดัังกล่่าว นัับแต่่เริ่่�มทำำ�เหมืืองแร่่ที่�่เมืืองโก ได้้มีีการขุุดเจาะ
สิินแร่่แมงกานีีสจำำ�นวนรวม 293,408 ตััน ทำำ�ให้้รััฐบาลมีีรายได้้ 4,519,388 เหรีียญ7

เหมืืองแร่่แมงกานีีสที่่�เขตเมืืองโก เขตท่่าขี้้�เหล็็ก
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ภาพไทม์แลปของการขุดเหมืองแร่แมงกานีสที่เมืองโก ท่าขี้เหล็ก
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การขนส่่งและการส่่งออกแร่่แมงกานีีส
มีีการขนส่่งแร่่แมงกานีีสโดยรถบรรทุุกจากแหล่่งที่่เ� มืืองโก ไปเก็็บไว้้ในที่่จััด
� เก็็บ ประมาณ

หนึ่่�งไมล์์ด้้านตะวัันออกของสนามบิินท่่าขี้้�เหล็็ก จากนั้้�นจึึงมีีการใช้้รถบรรทุุกขนข้้าม
สะพานมิิตรภาพแห่่งที่่�สอง เข้้าสู่่�อำำ�เภอแม่่สาย ในประเทศไทย

ตััวเลขพิิกััดศุุลกากรที่่�อำำ�เภอแม่่สายชี้้�ให้้เห็็นว่่า แร่่แมงกานีีสเป็็นหนึ่่�งในสิินค้้านำำ�เข้้าที่่�

มีีมููลค่่าสููงสุุดจากพม่่าผ่่านด่่านพรมแดนแห่่งนี้้� 8 โดยจำำ�นวนการนำำ�เข้้าโดยรวมตามข้้อมููล

ของกรมอุุตสาหกรรมพื้้� นฐานและการเหมืืองแร่่ ชี้้�ให้้เห็็นว่่ามีีการเพิ่่�มจำำ�นวนการนำำ�เข้้า
แร่่แมงกานีีสเป็็นอย่่างมากในช่่วง 10 ปีีที่�่ผ่า่ นมา9
การนำำ�เข้้าแร่่แมงกานีีสมายััง

ปีี 2553

ปีี 2562

ปริิมาณ (ตััน)

4,500

135,616

มููลค่่า (ล้้านบาท)

17.8

203.8

ประเทศไทย

กองสิินแร่่แมงกานีีสที่่�ท่่าขี้้�เหล็็ก
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หลัังนำำ�เข้้าสู่่�ประเทศไทยแล้้ว จะมีีการขนส่่งสิินแร่่ด้้วยรถบรรทุุกไปยัังท่่าเรืือแหลมฉบััง
เพื่่�อส่่งต่่ อไปยัังประเทศจีีน จากข้้อมููลของกรมสุุลกากรในปีี 2564 มีีการนำำ�เข้้าแร่่
แมงกานีีส 574 ตัันจากพม่่า (มููลค่่าประมาณ 1 ล้้านบาท) และในเดืือนเดีียวกััน มีีการส่่ง
ออกจำำ�นวน 574 ตัันไปยัังประเทศจีีน (มููลค่่าประมาณ 1.6 ล้้านบาท)10

มีีบริิษััทไทยเพีียงสองแห่่งในเชีียงราย ซึ่่�งได้้รัับใบอนุุญาตให้้ส่ง่ ออกแร่่แมงกานีีส ได้้แก่่
บริิษััท ภาคภููมิเิ ชีียงราย และบริิษััท เอสดีียางเหนืือ ซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานที่่�อำำ�เภอแม่่สาย
ภาพไทม์แลปของการกักเก็บแร่แมงกานีสใกล้ท่าขี้เหล็ก
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มลพิิษจากการแต่่งแร่่แมงกานีีส
มลพิิษทางน้ำำ�
ปริิมาณแร่่แมงกานีีสที่่�สูงู เกิินไปในแหล่่งน้ำำ� อาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ จากการศึึกษา
เมื่่�อปีี 2554 ในสหรััฐอเมริิกา ชี้้�ให้้เห็็นถึึงอาการบกพร่่องทางสติิปััญญาของเด็็กในวััย
เรีียน เมื่่�อได้้รัับสารจากแร่่แมงกานีีสจากน้ำำ�ดื่� ่ม11

ในเดืือนมิิถุุนายน 2561 การประปาส่่วนภููมิิภาคได้้เผยแพร่่รายงานว่่าพบปริิมาณแร่่
แมงกานีีสในระดัับสููงในแม่่น้ำ�ร
ำ วก ซึ่่�งนำำ�มาใช้้ทำำ�น้ำ�ปร
ำ
ะปาที่่�อำำ�เภอแม่่สาย12 ทำำ�ให้้น้ำ�มีี
ำ
ความขุ่่�นและมีีกลิ่่�นเหม็็น ทำำ�ให้้ท่่ออุุดตััน รายงานยัังระบุุถึึงข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับความผิิด
ปรกติิทางประสาทเนื่่�องจากพิิษของแร่่แมงกานีีส

่
้ ก
เหมืองแร่แมงกานีสทีเขตเมื
องโก เขตท่าขีเหล็

มีีการตรวจวััดปริิมาณการปนเปื้้�อนที่่�สถานีีสููบน้ำำ�เกาะช้้างที่่�แม่่น้ำ�ร
ำ วก ประมาณสอง

กิิโลเมตรจากบริิเวณสบรวกและแม่่น้ำ�ส
ำ าย พื้้� นที่�่ต้้นน้ำ�ำ ของแม่่น้ำ�ร
ำ วกยัังรวมถึึงพื้้� นที่�่ทำำ�

เหมืืองแร่่แมงกานีีสที่่เ� มืืองโก รวมทั้้�งแหล่่งพัักเพื่่�อจััดเก็็บแร่่แมงกานีีสทางภาคตะวัันออก
ของท่่าขี้้�เหล็็ก จึึงมีีความเป็็นไปได้้ว่า่ การปนเปื้้�อนของแร่่แมงกานีีส เกิิดจากการทำำ�เหมืือง
แร่่แมงกานีีสในฝั่งพม่่
่�
าบริิเวณพรมแดน
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ทางการพม่่ า ดูู เ หมืือนจะทราบถึึงปัั ญ หานี้้� ในระหว่่ า งการเยืือนท่่ า ขี้้� เ หล็็ ก ในเดืือน
พฤศจิิกายน 2562 รััฐมนตรีีอููโอนวิิน กล่่าวถึึงความสำำ�คััญโดยให้้หลัักประกัันว่่า ของเสีีย
จากการทำำ�เหมืืองแร่่แมงกานีีสจะไม่่ทำำ�ให้้แม่่น้ำ�ที่
ำ �่ไหลลงแม่่น้ำ�ส
ำ ายต้้องปนเปื้้�อน13

บริิษััทหงปัังกำำ�ลัังจะมีีการสร้้างโรงงานแต่่งแร่่แมงกานีีสแห่่งใหม่่ริม
ิ แม่่น้ำ�ร
ำ วก ทำำ�ให้้เกิิด
ความกัังวลอย่่างจริิงจัังต่่อเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางน้ำำ� เนื่่�องจากกากของเสีียของโรงงานและ
น้ำำ�เสีียที่่�จะถููกปล่่อยออกมาจากแหล่่งเก็็บแร่่แมงกานีีสในโรงงาน

แม่่น้ำ�ำ รวก
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มลพิษทางอากาศ
ยัังไม่่มีีข้อ
้ มููลว่่าการแต่่งแร่่แมงกานีีสจะมีีรููปแบบใด ในโรงงานที่่�วางแผนก่่อสร้้างใกล้้กัับ

ท่่าขี้้�เหล็็ก แต่่คาดว่่าจะต้้องมีีการหลอมแร่่ในเตา ทำำ�ให้้มีีการปล่่อยควัันพิิษเข้้าสู่่�อากาศ
ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพของชุุมชนที่่�อยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียง

การศึึกษาขององค์์การอนามััยโลกเมื่่�อปีี 2524 เกี่่�ยวกัับผลกระทบของแร่่แมงกานีีส14 ชี้้�
ให้้เห็็นว่่ามลพิิษทางอากาศจากโรงงานแต่่งแร่่แมงกานีีสในหลายประเทศ ทำำ�ให้้เกิิดการ
ติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจอย่่างรุุนแรง รวมทั้้�งโรคปอดบวมสำำ�หรัับชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง

การผลิิตยางพาราในท่่าขี้้�เหล็็ก
เริ่่�มมีีการปลููกต้้นยางพาราจำำ�นวนมากในภาคตะวัันออกของรััฐฉานตั้้�งแต่่ปีี 2543 เป็็น

ไปตามเป้้าหมายของรััฐบาลทหารที่่� ต้้องการขยายพื้้� นที่�่ปลููกยางพารา ตามแผนการ
เกษตรระหว่่างปีี 2543-2573 ทั้้�งยัังเป็็นผลมาจากนัักลงทุุนของจีีนที่่ต้
� อ
้ งการใช้้ประโยชน์์
จากนโยบายให้้ทุนสนัั
ุ
บสนุุนของรััฐบาลจีีน เพื่่�อขยายพื้้� นที่ปลู
�่ ก
ู ต้้นยางพาราและทดแทน

การปลููกฝิ่่�นในเมีียนมา บริิษััทหงปัังของ UWSA ได้้เข้้าร่่วมกัับนัักลงทุุนของจีีนในโครงการ
นี้้� รวมทั้้� งในพื้้� นที่�่ จััดสรรใหม่่ของรััฐว้้ าตอนใต้้ ระหว่่ างปีี 2543 – 2555 พื้้� นที่�่ ปลููก
ยางพาราในภาคตะวัันออกของรััฐฉานได้้เพิ่่�มขึ้้�นจาก 4,235 เป็็น 217,950 ไร่่ 15

ตามคำำ�สั่่�งของกองทััพพม่่าและกลุ่่�มติิดอาวุุธที่�่เป็็นพัันธมิต
ิ ร จะมีีการตััดไม้้บนพื้้� นที่�่ภูเู ขา
รอบท่่าขี้้�เหล็็ก เพื่่�อเพาะปลููกต้้นยางพารา เป็็นการทำำ�ลายทรััพยากรป่่าไม้้ของชุุมชน
และการทำำ�เกษตรกรรมแบบพื้้� นบ้า้ นบนที่่�สูงู ในปีี 2549 รััฐบาลทหารให้้สััมปทานบริิษััท

ยููนนานฮองเกีียวกรุ๊๊�ป (Yunnan Hongyu Group Company) ในการปลููกต้้นยางพาราใน

พื้้� นที่�่ 12,500 ไร่่ ที่่�เมืืองพง ในจัังหวััดท่่าขี้้�เหล็็ก โดยกองทััพพม่่าและกลุ่่�มติิดอาวุุธใน
พื้้� นที่�่ได้้บัังคัับให้้ชาวบ้้านใน 17 หมู่่�บ้้านต้้องย้้ายออกจากพื้้� นที่�่ เพื่่�อทำำ�การเคลีียร์์และ
เผาที่่�ดิินสำ�ำ หรัับเพาะกล้้าต้้นยางพารา และมีีการโยกย้้ายหมู่่�บ้้านชาวอาข่่าสามแห่่ง เพื่่�อ
ใช้้เป็็นพื้้�นที่�่ปลูก
ู ยางพารา16

ในปััจจุุบััน ภููเขารอบท่่าขี้้�เหล็็กกลายเป็็นแหล่่งปลููกต้้นยางพาราซึ่่�งเป็็นพืืชเชิิงเดี่่�ยว ส่่วน
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ใหญ่่เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของนัักลงทุุนจากภายนอก โดยมีีการนำำ�แรงงานซึ่่�งมาจากพื้้� นที่�่ส่ว
่ น
อื่่�น ๆ ในพม่่า เพื่่�อมาดููแลและเก็็บเกี่่�ยวต้้นยางพาราเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้คนในพื้้� นที่�่แทบไม่่ได้้
รัับประโยชน์์จากพืืชผลเหล่่านี้้�

ปััจจุุบัันทางโรงงานสามารถแปรรููปน้ำ�ำ ยางพาราสดจากสวนรอบท่่าขี้้�เหล็็กได้้ในระดัับพื้้� น

ฐาน เพื่่�อผลิิตแผ่่นยางดิิบหรืือยางแท่่ง จากนั้้�นจะใช้้รถบรรทุุกขนส่่งไปยัังบ้้านโป่่งและ
เชีียงลาบ ทางตะวัันออกของท่่าขี้้�เหล็็ก และลงเรืือล่่องตามแม่่น้ำ�ำ โขงไปยัังประเทศจีีน
โครงการก่่อสร้้างโรงงานยางแผ่่นในท่่าขี้้�เหล็็ก หากทำำ�สำ�ำ เร็็จจะเป็็นโรงงานแปรรููปยาง
ระดัับอุุตสาหกรรมแห่่งแรกในพื้้� นที่�่

ข้้อกัังวลเกี่่ย
� วกัับมลพิิษจากโรงงานยางพาราแผ่่น
กระบวนการผลิิตยางพาราแผ่่นจากน้ำำ�ยางสด ต้้องมีีการบด ชะล้้าง การเติิมกรดลงในน้ำำ�
ยางพารา การบดซ้ำำ� และการตากให้้แห้้ง ซึ่่�งต้้องใช้้น้ำ�ปริ
ำ
ม
ิ าณมหาศาล หมายถึึงต้้องมีี

การปล่่อยน้ำำ�เสีียจำำ�นวนมาก ชาวบ้้านในพื้้� นที่�่กลััวว่่าน้ำำ�ปนเปื้้�อนจะไหลลงโดยตรงไปสู่่�
แม่่น้ำ�ร
ำ วก สร้้างความเสีียหายให้้กัับที่่�ดิินเกษตรกรรมด้้านท้้ายน้ำำ� และส่่งผลกระทบต่่อ
สุุขภาพของผู้้�ที่่�ต้้องพึ่่�งพาแหล่่งน้ำำ�เพื่่�อการใช้้สอยในครััวเรืือน

ข้้อกัังวลหลัักของชาวบ้้านคืือ โรงงานจะส่่งกลิ่่�นเหม็็น ฟุ้้�งกระจายไปทั่่�วพื้้� นที่�่อยู่่�อาศััย
และส่่งผลกระทบด้้านสุุขภาพ

การศึึกษาของรััฐบาลไทยเมื่่�อปีี 255017 เกี่่�ยวกัับผลกระทบของโรงงานแปรรููปยางพารา

ขนาดใหญ่่สองแห่่งในจัังหวััดอุุดรธานีี ทางภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ทำำ�ให้้พบว่่า อากาศ
ในรััศมีีห้้ากิิโลเมตรของโรงงาน จะปนเปื้้�อนด้้วยสารระเหยเคมีีสููงกว่่าค่่ามาตรฐานที่่�

ปลอดภััย 50 เท่่า ทำำ�ให้้เกิิดการติิดเชื้้�อในทางเดิินหายใจ อาการเคืืองตา ปวดและวิิงเวีียน
ศีีรษะ การศึึกษาครั้้�งนี้้�ยัังระบุุว่่า แม้้แต่่ชุุมชนที่่�อยู่่�ห่่างออกไปถึึง 10 กิิโลเมตรจากโรงงาน
ก็็ยัังบ่่นว่่าได้้กลิ่่�นเหล่่านี้้�

ทั้้�งนี้้�ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า กลิ่่�นของโรงงานยางพาราแห่่งใหม่่ของบริิษััทหงปััง อาจส่่งผลกระทบต่่อ
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ชาวบ้้านในพื้้� นที่�่ ไม่่เฉพาะทางภาคตะวัันออกของท่่าขี้้�เหล็็ก แต่่สำ�ำ หรัับคนทั้้�งจัังหวััด

รวมทั้้�งพื้้� นที่�่ใกล้้เคีียงอย่่างอำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย ในประเทศไทย แผนการสร้้าง
โรงงานยางจึึงคุุกคามต่่อคุุณภาพชีีวิิต สุุขภาพ และเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยวของพื้้� นที่�่
ชายแดนทั้้�งหมด บริิเวณพื้้� นที่�่ท่่าขี้้�เหล็็ก-อำำ�เภอแม่่สาย

สรุุป
การหนุุนหลัังของรััฐบาลทหารพม่่าต่่อแผนของ UWSA ที่่จ
� ะก่่อสร้้างโรงงานที่่สร้
� า้ งมลพิิษ
สองแห่่ง ในที่่�ดิินที่�่เวนคืืนอย่่างมิิชอบด้้วยกฎหมายใกล้้กัับท่่าขี้้�เหล็็ก เป็็นหลัักฐานเพิ่่�ม
เติิมที่�่ชี้้�ให้้เห็็นว่่ารััฐบาลทหาร เพิิกเฉยต่่อสิิทธิิของชุุมชนในพื้้� นที่�่ ทั้้�งยัังเป็็นสััญญาณที่่�

น่่ากัังวลเนื่่�องจากกำำ�ลัังจะมีีการให้้สััมปทานที่่�เป็็นอัันตรายเพิ่่�มเติิม เพื่่�อแลกกัับความ
สนัับสนุุนทางการเมืืองของ UWSA ภายหลัังการทำำ�รััฐประหาร

เกษตรกรบ้้านห้้องลึึกได้้แสดงความกล้้าหาญอย่่างยิ่่�งในการปกป้้องที่่�ดิินของพวกเขา
จากผู้้�มีีผลประโยชน์์ ในการต่่อต้้านโรงงานเหล่่านี้้� พวกเขายัังได้้ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม
สุุขภาพ ความเป็็นอยู่่�ของประชาชนหลายพัันคนในทั้้�งสองฝั่่� งของพรมแดน

มูู ล นิิ ธิิ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนไทใหญ่่ (SHRF) หวัังว่่ า ชุุ ม ชนทั้้� ง หมดในบริิ เ วณแม่่ น้ำ�ร
ำ วกจะ
สนัับสนุุนการต่่อสู้้�ของเกษตรกรบ้้านห้้องลึึก และกระตุ้้�นให้้รััฐบาลทหารพม่่า และ UWSA
ยกเลิิกโครงการที่่�เป็็นอัันตราย และให้้คืืนที่�่ดิินให้้กัับประชาชนเจ้้าของที่่�ถูก
ู ต้้องโดยทัันทีี
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