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รายงาน โดย มูลนิธิสิทธิมนุษยนชนไทใหญ่ และ สหภาพนักศึกษาไทใหญ่
24 สิงหาคม 2565
เหมืองแร่ทองคําขยายวงกว้างทําให้เกิดดินโคลนถล่มท่วมชุมชนทางตะวันออกท่าขีเหล็ก รัฐฉาน
เมื อวั น ที กรกฎาคม
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองท่าขีเหล็ก
เทือกเขาดอยคําและพืนทีใกล้เคียง

ฝนที ตกอย่ า งหนั ก ทํา ให้ น ําเอ่ อ ล้น ตลิ งแม่ น ําคํา ไหลท่ ว มบ้า นนาไฮหลง ที ตั งอยู่ ท าง
กิโลเมตร เป็ นนําทีเจือด้วยดินโคลน ซึงไหลมาจากการขยายโครงการเหมืองทองคําทีบริเ วณ
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ภาวะนําท่วมเลวร้ายลงทุกปี นับแต่เริมมีการทําเหมืองทองคํา แบบใช้เครืองจักรเมือปี
ทีบริเวณต้นนําแม่นาคํ
ํ า ตอนใต้
ของบ้านนาไฮหลงในตําบลเมืองเลน ในปั จจุบนั เหมืองทองคําแบบเปิ ดได้ขยายตัวไปกว่า กิโลเมตรตลอดทัวเทือกเขาดอยคํา ตามริม
ฝังนําด้านตะวันตกของแม่นาโขง
ํ
การปล่อยนําจากการทําเหมืองแร่ทองคําทีขาดการควบคุม รวมทังนําทีไหลมาจากอ่างเก็บนําทีเจือด้วย
สารไซยาไนด์ทาํ ให้ลาํ นําอุดตัน และมักทําให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงทีริมฝังนําในช่วงฤดูฝน
ปี นีทีบ้านนาไฮหลงนับว่าได้รับเสียหายของเลวร้ายมากกว่าทุกปี ดินโคลนไหลเข้าบ้านเรือน

หลัง และเกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่บา้ น 7 หลัง ฝ่ ายปกครองเมืองท่าเดือ ซึงเป็ นตัวแทนเจรจาระหว่างบริษัทเหมืองแร่กับชาวบ้านทีได้รบั ผลกระทบ จัดให้มี
รถแบคโฮเข้าไปเคลียร์ดินโคลนเหล่านี แต่ยงั ไม่มีการให้เงินชดเชยอย่างอืน
ปี ทีแล้ว ทางบริษัทได้ให้เงินก้อนหนึงเพือชดเชยกับครอบครัวทีถูกดินโคลนถล่ม เพือย้ายไปยังหมู่บา้ นอืน นับแต่ปี

มี

จํานวน ครัวเรือนจากบ้านนาไฮหลงทีต้องย้ายถินฐานออกไป โดยได้รับเงินชดเชยประมาณ 150,000 - 600,000 บาท ต่อครัวเรือน
(ขึนอยู่กับขนาดของครอบครัว) ซึงจํานวนเงินนีทีไม่มากพอสําหรับการซือทีดินในพืนทีอืนและการสร้างบ้านใหม่ แต่ก็ยงั ดีกว่าต้องถูก ดิน
โคลนถล่มทุกปี

นําทีไหลออกมาจากเหมืองแร่ทองคําได้ทาํ ลายสวนไร่นาในพืนทีอย่างสินเชิง รวมทังทีบ้านนาไฮหลงและบ้านเวียงหมากหน่อที
อยู่ติดกัน รายงานเมือปี
ของเครือข่ายเกษตรกรรัฐฉาน1 ให้ขอ้ มูลว่า นาข้าวและสวนจํานวน
ไร่ ในหมู่บา้ นดังกล่าวถูกทํา ลาย
อย่างสินเชิง และนาข้าว สวน และบ่อปลากว่า
ไร่ ใช้เพาะปลูกไม่ได้ เนืองจากเกิดภาวะดินเค็มและปั ญหาแหล่งนํา มลพิษจากลํานํา
และในบ่อนํายังทําให้สตั ว์เลียงและปลาตาย และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน
ชาวบ้านทีได้รับผลกระทบทีพยายามรณรงค์เพือให้หยุดการทําเหมืองทอง ต้องเผชิญกับความรุ นแรง แกนนําชุมชนคนหนึงที
บ้านนาไฮหลงทีออกมาต่อต้านการทําเหมืองทอง ถูกทหารพม่ายิงจนเสียชีวิตเมือวันที
1

ตุลาคม

https://shanhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/02/02-23-16-english-by-shrf.pdf

นับจากนันมา ชาวบ้านก็เ กรง
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กลัวไม่กล้าออกมาต่อต้านเหมืองทองคํา และมักถูกบังคับให้ตอ้ งยอมรับเงินชดเชยรายปี จากบริษัท โดยในทุกๆปี จะมีการจัดสรรเงิน
ชดเชยจํานวน 4 ล้านบาท ผ่านฝ่ ายปกครองเมืองท่าเดือ จังหวัดท่าขีเหล็ก เพือนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทีต้องสูญเสียทีทํากิน ใน
อัตรา , บาทต่อ . ไร่
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การขยายตัว ของเหมื อ งทองคํา ในเมื องเลน ยัง ทํา ให้เ กิ ด ความเสี ย หายเพิ มขึ นทังด้า นสิ งแวดล้อ มและสัง คม หากแต่ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชนชันนําในกองทัพพม่าและภาคธุรกิจในเครือ แม้ว่าจะมีกระบวนการให้ประทานบัตรอย่างเป็ นทางการ แต่มีเพียงบริษัท
ขนาดใหญ่ เ ท่ า นันที เข้า สู่ก ระบวนการขออนุ ญ าตเช่ น นี ในปั จ จุ บัน มี บ ริ ษั ท แห่ ง ที เชื อมโยงกั บ นายทหารพม่ า ระดับ สูง ซึ งได้
รับประทานบัตรอายุ

ปี เพือการทําเหมืองแร่ทองคํา

สภาพแม่นําคําทีดินโคลนบนดอยคําไหลลงมาอุดตัน

นําท่วมหมู่บา้ นนาไฮหลง เมือเดือนกรกฎาคม

เจ้าของเหมืองแร่ทองคําขนาดเล็กหลายสิบแห่งสามารถดําเนินการได้ โดยจ่ายเงินให้กับกองทัพพม่าและกลุ่มพันธมิตรในเครือ
ทีควบคุมพืนทีดังกล่าว ไม่ว่าบริษัทเหล่านันจะได้รับประทานบัตรหรือไม่ ไม่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมด้านสิงแวดล้อมจริงจังแต่
อย่างใด
ภาคประชาสังคมในรัฐฉานได้เรียกร้อง ให้มีการยุตกิ ารทําเหมืองแร่ทุกประเภทในรัฐฉานมายาวนาน จนกว่าจะมีการกระจาย
อํานาจการปกครองจากส่วนกลาง เพือช่วยให้ชุมชนในท้องถินสามารถปกป้องทีดินและวิถีชีวิตของตนเอง จากกิจการเหมืองแร่ที ส่ง ผล
กระทบ นับตังแต่รัฐประหารเมือเดือนกุมภาพันธ์
พม่า ข้อเรียกร้องนีจึงมีความสําคัญอย่างยิง

และการเร่งรัดอนุมัติ โครงการเหมืองแร่ใหม่เพือสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลทหาร

บริษัททังหลายต่ า งเพิก เฉยต่ อ การต่ อต้า นเหมื องทองคําของชาวบ้านในพื นที รวมถึงบริษั ท ล็อ คเครี ยนเพรสเซี ย สเมทั ล ส์
(Locrian Precious Metals) จากออสเตรเลีย โดยทางบริษัทดังกล่าวได้รบั ประทานบัตรสํารวจทองคําอายุ ปี ครอบคลุมพืนที

กิโลเมตร² ในภาคตะวันออกของจังหวัดท่าขีเหล็กเมือเดือนกรกฎาคม

ตาราง

และได้เริมการสํารวจแม้จะมีการถอนตัวของบริษัทเมี ยนมา

เมทัลส์ (Myanmar Metals) ทีเป็ นหุ้นส่วนใหญ่ภายหลังเกิดการทํารัฐประหาร ทางบริษัทจึงควรยุติการเป็ นหุน้ ส่วนทีน่าละอายกับรัฐบาล
ทหารทีสังหารประชาชนโดยทันที และถอนตัวจากโครงการเหมืองแร่ในพม่า
บริษัทที มีความเชื อมโยงกับกองทัพพม่าและได้ รับประทานบัตรทําเหมืองแร่ทองคําในเขตเมืองเลน จังหวัดท่าขีเหล็ก
ตามรายการประทานบัตรเหมืองแร่ทีตีพิมพ์เผยแพร่โ ดยสํานักงานอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้อมแห่งเมี ย นมา
(Myanmar Office of Natural Resources and Environmental Conservation) เมือเดือนพฤศจิกายน
มีบริษัท
อายุ 11 ปี เพือทําเหมืองแร่ทองคําในเขตเมืองเลน และอีก 9 แห่งมีประทานบัตรอายุหนึงปี ซึงหมดอายุแล้ว

แห่ง ได้รับประทานบัต ร

5

ใ น บ รรด า ป ระ ท า น บั ต ร มี กา รใ ห้
ประทานบัตร ฉบับแก่ (8 บริษัท) เมือกลางปี
และอีก 7 ฉบับให้แก่ (5 บริษัท) ในปี 2564
ภายหลังการทํารัฐประหารเมือวันที กุมภาพันธ์
ประทานบัตรแต่ละฉบับครอบคลุมพืนที ไร่
บริษัทส่วนใหญ่ทีได้รับประทานบัตรจด
ทะเบี ย นในจังหวัด ท่า ขีเหล็ ก ยกเว้น เพี ย งเมย์ฟ
ลาวเวอร์ไ มนิ ง เอนเตอร์ไ พรส์ ( Mayflower Mining
Enterprises) ที จั ด ตั งขึ นโดยนายจ่ อ วิ น ซึ งเป็ น

พันธมิตรกับกองทัพพม่า และตังอยู่ทีเมืองย่ างกุ้ง
เมย์ฟลาวเวอร์ไมนิ ง มีประทานบัตรจํานวนมาก
สุด (4 ฉบับ) ซึงได้รบั มาเมือเดือนกรกฎาคม
เมย์ฟ ลาวเวอร์ไ มนิ งมี ชื อเสี ย งอื อฉาวจากทํ า
เหมื อ งถ่ า นหิ น ที ก่ อ มลพิ ษ ที บนแม่ น ําบาน เขต
ตะนาวศรี โดยร่วมมือกับบริษัทของประเทศไทย
บริ ษั ท หลายแห่ ง มี ค วามเชื อมโยงกั บ
เจ้าหน้าทีของกองทัพพม่า ซึงเคยปฏิบตั ิงานให้กับ
กองทั พ ภาคสามเหลี ยม (Triangle Regional
Command) ที ตังอยู่ ใ นเขตเมื อ งเชี ย งตุ ง เป็ น ที
ชัดเจนว่าได้ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีการงานของตนเพือ
แสวงหาประโยชน์จากโครงการเหมืองแร่ท องคํา
ในพืนที ยกตัวอย่างเช่น ดอยคําโหลงไมนิง (Lwe Kham Lone Mining) หนึงในบริษัทใหญ่สุดซึงปั จจุบนั ได้รับประทานบัตรอายุ 11 ปี สาม
ฉบับ (โดยได้รบั อีกหนึงฉบับหลังมีการทํารัฐประหาร) มีความเชือมโยงกับพลตรีจอ่ เพียว อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพภาคสามเหลียม โดยมี
การจดทะเบียนบริษัทเมือปี
(ในช่วงทีพลตรีจ่อเพียวดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพภาคสามเหลียม ตังแต่ปี
ถึง
)
และจนถึงปี
บริษัทแห่งนีมีผอู้ าํ นวยการบริหารคือ ชานเป้จ่อเพียว ลูกชายของพลตรีจ่อเพียว รายชือผูอ้ าํ นวยการคนปั จจุบนั คือ อู
หล่อดาร์ ซึงเป็ นชาวอาข่าจากเมืองลา และเคยทํางานในกองทัพพม่า
อีกบริษัทหนึงซึงมีความเชือมโยงกับกองทัพภาคสามเหลี ยม คือ บริษัทอ่องวุนเหน่ จํากัด (Aung Woon Nay Co. Ltd) ทีจัดตัง
ขึนมาเมือปี
โดยมีพันโท ซอร์ทุนมินต์ เป็ นผู้อาํ นวยการบริหาร ในช่วงเวลาดังกล่าว พันโทซอร์ทุนมินต์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเสนาธิ
การทหารของกองทัพภาคสามเหลียม บริษัทอ่องวุนเหน่ยงั ได้รบั ประทานบัตรอายุ 11 ปี สองฉบับภายหลังการทํารัฐประหาร
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การทําเหมืองทองคํา บนดอยคํา

ประทาน
บัตรเลขที
0004/2020
0005/2020
0071/2020

บริษัทที ได้รับประทานบัตรเพื อทําเหมืองทองคําในเขตเมืองเลน จังหวัดท่าขีเหล็ก
ชื อบริษัท
ขนาด
ระยะเวลา
ตั งแต่
บริษัทหง่วยต่องมิน
(Ngwetaungmin Company)
บริษัทหง่วยต่องมิน
(Ngwetaungmin Company)
เฮงเมตตา

จนถึง

50 ไร่

11 ปี

14.3.2563

13.3.2574

50 ไร่

11 ปี

14.3.2563

13.3.2574

50 ไร่

11 ปี

18.6.2563

17.6.2574

50 ไร่

11 ปี

18.6.2563

17.6.2574

50 ไร่

11 ปี

15.5.2563

14.5.2574

50 ไร่

11 ปี

3.7.2563

2.7.2574

50 ไร่

11 ปี

9.7.2563

8.7.2574

50 ไร่

11 ปี

9.7.2563

8.7.2574

50 ไร่

11 ปี

23.7.2563

22.7.2574

(Hein Metta)

0072/2020

เฮงเมตตา
(Hein Metta)

0039/2020

ฉ่วยลัตกอง
(Shwe Lat Kaung)

0084/2020

เมย์ฟลาวเวอร์ไมนิง
(Mayflower Mining)

0091/2020

เมย์ฟลาวเวอร์ไมนิง
(Mayflower Mining)

0092/2020

หนองตุ๋งนาคา
(Naung Tone Naga)

0093/2020

เมย์ฟลาวเวอร์ไมนิง
(Mayflower Mining)
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0094/2020

เมย์ฟลาวเวอร์ไมนิง

50 ไร่

11 ปี

23.7.2563

22.7.2574

50 ไร่

11 ปี

20.8.2563

19.8.2574

50 ไร่

11 ปี

13.8.2563

12.8.2574

50 ไร่

11 ปี

4.9.2563

3.9.2574

50 ไร่

11 ปี

21.6.2564

20.6.2575

50 ไร่

11 ปี

26.8.2564

25.8.2575

50 ไร่

11 ปี

26.8.2564

25.8.2575

50 ไร่

11 ปี

2.6.2564

1.6.2575

50 ไร่

11 ปี

21.6.2564

20.6.2575

50 ไร่

11 ปี

7.10.2564

6.10.2575

50 ไร่

11 ปี

26.10.2564

25.10.2575

(Mayflower Mining)

0104/2020

ดอยคําโหลงไมนิง
(Lwe Kham Lone Mining Company)

0103/2020

จายซ่ายเพียวเย
(Sai Saik Pyo Ye)

0108/2020

ลินเหลียนแพตไมนิง
(Lin Lyan Htat Mining)

0053/2021

อ่องฉ่วยหลี
(Aung Shwin Li)

0056/2021

อ่องวุนเหน่
(Aung Woon Nay Company)

0057/2021

อ่องวุนเหน่
(Aung Woon Nay Company)

0047/2021

ดอยคําโหลงไมนิง
(Loi Kham Lone Mining Company)

0052/2021

ดอยคําโหลงไมนิง
(Loi Kham Lone Mining Company)

0058/2021

ฉานอีสต์ลินแลต
(Shan East Lin Latt)

0062/2021

เพยองพิวพย่อฉ่วย
(Phyaung Phyu Pyaw Shwin)

ประทาน
บัตรเลขที
0306/2014

บริษัทที ประทานบัตรหมดอายุแล้วในเมืองเลน
ชื อบริษัท
ขนาด
ระยะเวลา
บริษัทเว่ยต่อ

ตั งแต่

จนถึง

50 ไร่

1 ปี

30.12.2561

31.5.2562

50 ไร่

1 ปี

12.3.2561

11.3.2562

50 ไร่

1 ปี

13.5.2560

12.5.2561

50 ไร่

1 ปี

13.5.2560

12.5.2561

50 ไร่

1 ปี

8.7.2560

7.7.2561

50 ไร่

1 ปี

5.8.2561

31.5.2562

(Waytay Company)

0072/2015

มหาตันขุ่น
(Mahatankhun)

0103/2015

สันบารมี
(Sanparami Company)

0104/2014

สันบารมี
(Sanparami Company)

0146/2015

จายซ่ายเพียวเย
(Sai Saik Pyo Ye)

0065/2015

ทุนปี เต็งซัน
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(Tun Phye Thein San Company)

0087/2015

ซินต์มินต์เมียนมา

50 ไร่

1 ปี

23.9.2559

22.9.2560

50 ไร่

1 ปี

4.11.2559

3.11.2560

50 ไร่

5 เดือน

24.3.2559

23.3.2560

50 ไร่

5 เดือน

6.1.2562

31.5.2562

(Sintmyint Myanmar Company)

0212/2015

โห่งยองเส่ง
(Hongyonsein)

0072/2016

ท่าขีเหล็กฉ่วยต่อง
(Tachileik Shwetaung)

0002/2016

ท่าขีเหล็กฉ่วยซิน
(Tachileik Shwe Sin)

บริ ษั ท จากออสเตรเลี ย ยั งคงสํ ารวจแร่ ท องคํ า อย่ า งกว้ า งขวางในภาคตะวั น ออกของจั งหวั ด ท่ าขี เหล็ ก แม้ จะมี ก ารทํ า
รัฐประหาร
ล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส์ (Locrian Precious Metals) บริษัทเหมืองแร่ต่างชาติ ได้รับประทานบัตรสํารวจทองคําขนาดใหญ่
ครอบคลุมพืนที

,

ไร่ (456 ตร.กม.) ด้านตะวันออกของเขตเมืองท่าเดือ จังหวัดท่าขีเหล็ก รวมทังบริเวณดอยคํา ประทานบัตรอายุ

5 ปี มีอายุตงแต่
ั

กรกฎาคม

ถึง

กรกฎาคม

ปั จจุบนั ล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส์ (Locrian Precious Metals) กลายเป็ นบริษัทของนักลงทุนจากออสเตรเลียไปแล้ว แม้ว่าเดิม
จะตังขึนทีประเทศแคนาดาเมือปี

ในชือ ล็อคเครียนเพรสเซียส อิงค์ (Locrian Resources Inc) เป็ นการลงทุนร่วมกันของบรรษัทเหมือง

แร่ขา้ มชาติ รวมทังบริษัทโอเชียเนียโกลด์และแองโกลอเมริกัน (Oceana Gold and Anglo American) เพือสํารวจศักยภาพการทําเหมืองแร่ใน
ลาวและพม่า
ปั จจุบนั มีชาวออสเตรเลียเป็ นผู้บริหารล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส์ (ไมเคิล บุยพิน และลูเชียน ฟอย) ซึงเป็ นผูบ้ ริหารบริษัท วา
เลนทิส เซอร์วิส จํากัด (Valentis Services Ltd.,) ด้วย อีกทังยังเป็ นบริษัทให้บริการสนับสนุนการทําเหมืองแร่ ทังล็อคเครียนและวาเลนทิ
สต่างมีสาํ นักงานในทีเดียวกันทีกรุงย่างกุง้
ในวันที

สิงหาคม 2563 เมียนมาเมทัลส์ บริษัทเหมืองแร่จากออสเตรเลีย (ปั จจุบันเปลียนชือเป็ น มอลลีรีซอร์สเสส Mallee

Resources) ได้เข้าไปถือหุ้น 51% ในล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส์ (Locrian Precious Metals) และกิจการสํารวจเหมืองแร่ทองคําในภาค

ตะวันออกของรัฐฉาน อย่างไรก็ดี ภายหลังการทํารัฐประหารเมือเดือนกุมภาพันธ์
เมียนมาเมทัลส์ ตัดสินใจย้ายฐานการลงทุน ทํา
เหมืองแร่ออกจากพม่า (รวมทังจากเหมืองบอดวินทางภาคเหนือของรัฐฉาน) และเมือวันที มีนาคม
ทางบริษัทได้ประกาศว่า
“ได้จดั ทําความตกลงยุติสญ
ั ญาในโครงการของล็อคเครียน และได้เห็นชอบทีจะจ่ายเงินชดเชย 390,000 ดอลล่า สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดหา และจ่ายเงิน , ดอลล่า สําหรับการยกเลิกสัญญาให้กับคู่สญ
ั ญา”2
แม้ว่าเมียนมาเมทัลส์จะถอนตัวออกไป แต่ล็อคเครียนเพรสเซียสเมทัลส์ยังคงเดินหน้าการสํารวจแร่ทองคําในภาคตะวันออก
ของรัฐฉานนับแต่การทํารัฐประหารเรือยมา และไม่ได้มีความลังเลใจทีจะเป็ นหุน้ ส่วนกับรัฐบาลพม่า เฟซบุ๊กของวาเลนทิสเอเชียได้โพส
2

https://www.listcorp.com/asx/myl/mallee-resources-limited/news/half-yearly-report-and-accounts-2518669.html
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เมือวันที กุมภาพันธ์
ว่าได้มี “เจ้าหน้าทีประสานงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าทีประสานงานการมีส่วนร่วมของชุมชนของโครงการ
ล็อคเครียน จะร่วมดําเนินงานของเราในเมียนมา” ทังนีเพือ “ประสานงานอย่างสมําเสมอกับกระทรวงต่างๆทีเกียวข้องของรัฐบาลเมี ยน
และรักษาความสัมพันธ์ในการทํางานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป”
ในวันที ธันวาคม
เฟซบุ๊กของวาเลนทิสยังโพสต์รูป “ทีมสํารวจตัวอย่างดินในภาคตะวันออกของรัฐฉาน ทีมทียอด
เยียมและวิวทียอดเยียม!” และในวันที มกราคม
ยังได้โพสต์รูปทีแสดงถึง “การติดตามข้อมูลด้านสิงแวดล้อมสําหรับโครงการ
สํารวจเหมืองแร่ทองคําในรัฐฉาน”

ภาพของทีมสํารวจตัวอย่างดินในภาคตะวันออกของรัฐฉานจากเฟซบุ๊กของวาเลนทิสเอเชีย ( ธ.ค.

)

แผนทีการสํารวจของบริษัทล็อคเครียนในภาคตะวันออกของจังหวัดท่าขีเหล็ก (จากการประกาศของบริษัทเมียนมาเมทัลส์ เอเอสเอ็กซ์ )
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ติดต่อ
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนชนไทใหญ่ (Shan Human Rights Foundation)
นายหอแสง

+66: 94-728-6696

(ภาษาไทใหญ่, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย)

หญิงแลงหาญ

+66 62 569 5220

(ภาษาไทใหญ่, ภาษาพม่า)

สหภาพนักศึกษาไทใหญ่ (Tai Student Union)
นายจืน

+66: 82 868 8482

(ภาษาพม่า)

