รายงานสถานการณ์เพิ มเติม โดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่
กันยายน
คนงานของกองทัพสหรัฐว้า (UWSA) เข้าเคลียร์พืนที ไร่นาของชาวบ้าน เพื อเตรียมก่อสร้างโรงงานที สร้างมลพิษใน
ท่าขีเหล็ก
ตังแต่วนั ที กันยายน คนงานกว่า

คนจากบริษัทหงปั งของกองทัพสหรัฐว้า (UWSA) ได้เคลียร์พืนทีไร่นาประมาณ

ไร่ของชาวบ้าน เพือเตรียมก่อสร้างโรงงานในพืนทีซึงกองทัพพม่าได้ยึดไป ทางฝังตะวันออกนอกเมืองท่าขีเหล็ก
บริษัทหลอยสามซองซึงเป็ นบริษัทลูกของบริษัทหงปั ง เตรียมก่อสร้างโรงแต่งแร่แมงกานีสและโรงงานยางพาราแผ่น
ในพืนที
ไร่ ริมฝังแม่นารวก
ํ
ประมาณหนึงกิโลเมตรจากพรมแดนไทย ชาวบ้านในพืนทีต่อต้านแผนก่อสร้างนีอย่างรุนแรง
เพราะเป็ นทีดินซึงพวกเขาทํากินมาหลายชัวคน และกลัวผลกระทบจากมลพิษด้านอากาศและนําของโรงงาน
โดยในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนทีผ่านมา ขณะทีบริษัทกําลังสร้างรัวล้อมพืนที ชาวบ้านสามารถรือทําลายรัวและ
หยุดการก่อสร้างได้ แต่ในครังนีได้มีการนําคนงานของบริษัทเข้ามาเป็ นจํานวนมาก พวกเขาได้ใช้ไม้และมีดติดตัวเพือขู่ชาวบ้าน
คนงานได้ใช้รถแบคโฮเพือเคลียร์พืนทีเพาะปลูกต้นขีเหล็ก และแปลงพืชผลอืน ๆ
ชาวบ้านได้ไปแจ้งความกับตํารวจ และในวันที กันยายน 2564 ได้เขียนจดหมายไปหาหน่วยงานในพืนที เพือขอให้
หยุดและไม่ให้ทางบริษัทรุ กลําเข้ามาในทีดินของตน แต่ไม่ได้มีการดําเนินงานแก้ไขแต่อย่างใด
ในวันที

กันยายน บริษัทได้ขอให้ตวั แทนเกษตรกรมาพบทีโรงพักแถวนัน และเสนอเงินชดเชยให้

,

บาทต่อ

พืนที . ไร่ ซึงตํากว่าราคาตลาดอย่างมาก เกษตรกรจึงไม่รบั ข้อเสนอ และเรียกร้องให้บริษัทใช้พืนทีเพียง ไร่ และเหลือให้
พวกเขาอีก ไร่ แต่บริษัทไม่เห็นด้วย เจ้าหน้าทีในท้องถินทีเข้าประชุมไม่ได้แสดงความสนับสนุนเกษตรกรแต่อย่างใด
ทางหน่วยงานราชการพม่าแสดงการสนับสนุนอย่างชัดเจนกับกองทัพ UWSA แม้จะเป็ นการละเมิดสิทธิของเกษตรกร
ในพืนทีอย่างชัดเจน และมีภยั คุกคามด้านมลพิษต่อสิงแวดล้อมของทังสองฝังพรมแดน มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ (Shan
Human Rights Foundation – SHRF) ขอยําข้อเรียกร้องของเราให้ยกเลิกโครงการนีทันที และให้คืนทีดินกลับสู่เจ้าของทีมี
กรรมสิทธิ อย่างแท้จริง

รายละเอียดของเหตุการณ์
6 กันยายน 2564
ประมาณ โมงเช้า คนงานกว่า คนจากบริษัทหงปั งเดินทางมา
ด้วยรถกระบะ มายังพืนทีไร่ของบ้านห้องลึก ฝังตะวันออกของเมืองท่าขีเหล็ก
พวกเขาใช้รถแบคโฮเพือไถพืนทีปลูกต้นขีเหล็ก พืนทีปลูกไม้ยืนต้น และแปลง
ผัก คนงานเอามีดกับไม้มาด้วย และได้นาํ ออกมาขู่ชาวบ้านทีพยายามเข้ามา
ขัดขวาง คนงานพูดภาษาว้าใส่กันเอง และดูเหมือนจะเป็ นทหารของกองทัพ
UWSA ทีสวมเครืองแบบพลเรือน
เมือเกษตรกรถามว่าใครสังให้มาไถทีดิน พวกเขาตอบว่าเพียงแต่
ทําตามคําสังจากเจ้านายของเรา
ตอนเทียงวัน ชายทีพูดภาษาจีนชือ นีคงั ซึงดูเหมือนจะเป็ นเจ้านาย
ของคนงานเหล่านี ได้มายังทีดินพร้อมกับกระดาษชินหนึง เขาเอาให้
เกษตรกร ดูและบอกว่าเป็ นใบอนุญาตจากรัฐบาลให้ทาํ โครงการนี อย่างไรก็

รถไถของบริษัทกําลังไถทีดิน

ดี เมือเกษตรกรได้อ่านเอกสารนี พวกเขาพบว่ามันเป็ นเพียงคําขอใช้
ประโยชน์ จากทีดินของบริษัทหงปั ง ซึงทําไว้ตังแต่ปี
ในตอนนัน เจ้าหน้าทีตํารวจสองนายเดินทางมาในรถตํารวจ และ
จอดอยู่บริเวณใกล้เคียง พวกเขาเฝ้าดูขณะทีคนงานเข้าเคลียร์พืนที แต่ไม่ได้
ออกมาจากรถ และอีกประมาณห้านาทีก็ขบั ออกไป
ตอนประมาณบ่ายโมง เกษตรกรพากันไปทีโรงพักห้องลึก และแจ้ง
ความกล่าวหาบริษัท ตํารวจทีรับแจ้งความบอกว่า เขาเพิงมาปฏิบตั ิหน้าที
และไม่มีขอ้ มูลในประเด็นนี เขาขอให้เกษตรกรอธิบายถึงสถานการณ์ แต่
สุดท้ายก็บอกว่าคงทําอะไรไม่ได้ เพราะหน่วยงานราชการปิ ดทําการเนือง
จากโรคโควิดคนงานยังคงไถพืนทีไร่ต่อไปจนถึงหกโมงเย็น จึงเดินทางกลับ
7 กันยายน 2564
คนงานกลุ่มเดียวกันกลับมาไถพืนทีอีกครัง (และยังคงไถพืนทีนีทุกวันหลังจากนัน)

นีคงั

คนทํางานให้ทหารว้าขณะกําลังกินข้าวในทีดินของชาวบ้าน

เกษตรกร คน ส่งจดหมายไปยังหลายหน่วยงานในท่าขีเหล็ก (รวมทังหน่วยงานระดับตําบลและหน่วยงานระดับ
อําเภอ สํานักงานข้อมูลทีดิน และสถานีตาํ รวจในพืนที) เพือร้องเรียนเกียวกับกรณีทีบริษัทหงปั งรุกลําเข้ามาในทีดินของตน และ
ขอให้หน่วยงานเหล่านีดําเนินการแก้ไข แต่ยงั ไม่ได้รบั คําตอบใด ๆ
8 กันยายน 2564
คนงานยังคงไถพืนทีไร่ต่อไป และมีการโค่นต้นขีเหล็กและไม้ยืนต้นอืนๆ
9 กันยายน 2564
ในตอนบ่าย จายหน่อคํา หนึงในผูจ้ ดั การของบริษัทหงปั งมาทีไร่ และบอกกับเจ้าของทีว่า “ถ้าพวกคุณเป็ นเจ้าของ
ทีดินทีแท้จริง ให้เอาเอกสารมาพิสจู น์ว่าเป็ นเจ้าของ และให้เอาไปคุยกันทีโรงพัก ให้เรียกเจ้าหน้าทีรังวัดทีดินมาด้วยก็ได้ในวันที
กันยายน เราควรไปพบกันและทําความตกลงระหว่างบริษัทกับเจ้าของทีดิน ส่วนคนทีไม่ใช่เจ้าของอย่างถูกต้อง ก็ไม่ควรมา
พบกันในวันนัน”
11 กันยายน 2564
ระหว่างเก้าโมงถึง

โมงเช้า กํานันของตําบลแถวนัน เจ้าหน้าทีอําเภอท่าขีเหล็ก ตัวแทนเกษตรกรสีคน และผู้จดั การ

สามคนของบริษัทหงปั ง ได้เข้าร่วมประชุมทีโรงพักห้องลึก มีเกษตรกรเพียงสีคนทีเข้าร่วมเนืองจากข้อกําหนดเพือป้องกันโรคโค
วิด- กํานันบอกว่า ถ้ามีเกษตรกรมามากกว่านี จะต้องถูกปรับ ทําให้เกษตรกรประมาณ คนรออยู่ดา้ นนอกโรงพัก
ในทีประชุม ผูจ้ ดั การบริษัทหงปั งเสนอเงินให้

,

บาทต่อ . ไร่ สําหรับเจ้าของทีดินทีมีเอกสาร อย่างไรก็ดี

เกษตรกรปฏิเสธทีจะขายทีดิน โดยบอกว่าได้ตกลงกันแล้วว่าจะยอมให้บริษัทหงปั งดําเนินการในทีดินเพียงครึงหนึง

ไร่ โดย

ต้องยอมให้เจ้าของทีดินทีแท้จริงอีก

คนสามารถใช้ประโยชน์จากทีดินทีเหลืออีก

ไร่ เพือให้พวกเขาสามารถทํามาหากิน

ด้านเกษตรกรรมได้
แต่บริษัทไม่ยอมให้เกษตรกรมีทีดินทํากินแต่อย่างใด พวกเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับราคาทีเสนอ บริษัทก็จะเข้ามา
ยึดทีดินโดยไม่จ่ายอะไรให้เลย เพราะพวกเขาได้รบั อนุญาตจากรัฐบาลแล้ว
เกษตรกรยังคงปฏิเสธทีจะขายทีดินให้ และเรียกร้องให้บริษัทยุติการดําเนินงานในโครงการนีต่อไป จนกว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะเปิ ดทําการ เพือให้มีการฟ้องเรืองนีต่อศาล
การประชุมจบลงโดยไม่มีขอ้ ยุติ
เจ้าหน้าทีซึงเข้าร่วมประชุมไม่ได้พยายามแก้ไขข้อพิพาทหรือสนับสนุนเกษตรกร
เจ้าหน้าทีท่าขีเหล็กเอาแต่บอกบริษัทว่า พวกเขาไม่ควรทําลายไร่นาของเกษตรกร เพราะยังไม่ได้เก็บเกียว
จนถึงปั จจุบนั ทางบริษัทหงปั ง ยังคงเข้ามาเคลียร์ทีดินทุกวัน ตังแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น คนงานไม่ได้พกั อาศัยใน
ทีดิน แต่ไปพักอยู่ทีเมืองเวียงแก้ว ทุกวันพวกเขาจะเอามีดกับไม้มาด้วยระหว่างทํางาน ทําให้เกษตรกรไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
สําหรับข้อมูลเพิมเติมในเรืองนี โปรดดูรายงานของ มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ (SHRF) “ปกป้องสบรวกและ
สามเหลียมทองคํา” ได้

ติดต่อ
นาย จายหอแสง
นาย จายยอดลืน

+66: 94-728-6696
+66: 97-173-1530

(ภาษาไทใหญ่, อังกฤษ, ไทย)
(ภาษาไทใหญ่,พม่า)

