
สรุปสถานการณ์โดย 

เครือข่ายแม่นํารัฐฉาน (Action for Shan State Rivers) 

 

วนัท ี11 พฤษภาคม 2561 
 

การโจมตีถึงขนัเอาชีวติต่อเรือโดยสารพลเรือนในตอนใต้ของรัฐฉาน เน้นให้เห็นความไม่มนัคงของแผนการ

สร้างเขือนในแม่นําสาละวิน   

ในวนัท ี 10 เมษายน  เรือทีแล่นอยู่ในแม่นําสาละวนิถูกยิงใส ่ จนมีผู้ เสียชวิีตเป็นผู้ชายคนหนึงและเด็กชาย

อายเุก้าขวบได้รับบาดเจ็บ ใกล้บริเวณทีคณะวิศวกรชาวจีนทําการสาํรวจพืนทีเพือก่อสร้างเขือนเมืองโตน๋ขนาดใหญ่ใน

ตอนใต้ของรัฐฉาน 

ในวนัท ี 9 เมษายน ชาวบ้านเก้าคน (ชายสคีน หญิงสคีน และเด็กผู้ชายหนึงคน) จากหมูบ้่านในเมอืงโต๋น 

โดยสารเรือจากหมู่บ้านของตนเพือไปยงัแคมป์ตดัไม้ตอนเหนอืนาํสาละวิน ทงัหมดไปพกัค้างคนืทนีนั ในวนัต่อมา ทงัห้า

คนเดินทางกลบัทางเรือ แตป่ระมาณบ่ายสอง มกีารยงิปืนใสจ่ากฝังตะวนัตกของแม่นาํ ประมาณเก้ากิโลเมตรด้านเหนอื

นําจากบ้านศาลา เป็นเหตุให้ จายเป่ต ี ผู้ โดยสารชายอายุ 42 ปี ถูกยิงเข้าทหีวัเหน่า และเดก็ชายจายหวัโลง อายเุก้าขวบ 

ลกูชายของจายทนุหง่วย ซึงเป็นคนขบัเรือ ถูกยิงทีนอ่งข้างขวา  

คนขบัเรือซึงตกใจมากรีบหยดุเครืองทนัท ี กลวัว่าจะถูกยิงซาํ และปลอ่ยให้เรือไหลไปทางด้านใต้ของแมน่ําจนถึง

หมูบ้่านบ้านศาลา จากนนัมกีารจดัรถเพอืนาํชาวบ้านทีบาดเจบ็ไปสง่ทีโรงพยาบาลเมอืงโตน๋ อย่างไรก็ดี จายเป่ต ีมีอาการ

บาดเจ็บสาหสั และเสยีชีวติก่อนจะนําตวัขนึรถ 

สว่นเด็กผู้ชายถกูนําตวัไปทีโรงพยาบาลเมืองโตน๋ 

และได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บทีขา และยงัคง

พกัรักษาตวัอยูที่นนั 

มีการนาํร่างของจายเป่ตี กลบัไปทีบ้าน

ของเขาทีบ้านศาลา ช่วงเทียงวนัตอ่มา เจ้าหน้าที

ทหารพม่าสามนายจากฐานทัพใกล้กบัสะพานทา่

ซาง เดินทางมาทบ้ีานของจายเป่ตี และสอบถาม

ถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึน มีการตงัศพไว้ทีบ้านของเขา

เป็นเวลาสองคืน ในวนัที  เมษายน ตาํรวจจาก

เมืองโตน๋เดินทางมาถึงและนําศพของเขาไป

ชนัสตูรพลกิศพทีโรงพยาบาลเมอืงโต๋น แม้ว่าญาติ

ของเขาไม่อยากให้นาํศพไปกต็าม หลงัการผ่า

ชนัสตูรพลกิศพ ตํารวจอนญุาตให้ญาตนํิาศพของ

เขากลบัไปบําเพญ็กศุลและฝังทีสสุานเมอืงโต๋นใน

วนัเดียวกนั  

จายเป่ตี เป็นสมาชิกของกลุม่ทหารบ้าน 

(กองกําลงัอาสาสมคัร - militia) ของรัฐบาลพม่า 

ภายใต้การกํากบัดแูลของ กลุม่อาสาสมคัรใน



พนืเมืองก๋าง ซึงตงัอยูที่แมแ่กน ทางใต้ของเมอืงโต๋น โดย

มีตนิวนิเป็นผู้นําหนว่ย จายเป่ตี แต่งงานกบันางเนงิและมี

ลกูสาวด้วยกนัหนึงคนชอืว่านางคําขิน เขาทําธรุกิจทาํไม้

ขนาดเล็ก และวา่จ้างชาวบ้านเป็นคนงาน ขณะถกูยิง เขา

สวมชุดสีเขียวเข้มเหมอืนทหารบ้าน (militia) ก่อนหน้าน ี

เขาเคยเข้าป่าตดัไม้ แต่ตอนนนัไม่ได้สวมชดุเครืองแบบ 

แตเ่ริมมาสวมชดุเครืองแบบหลงัจากคณะวิศวกรชาวจนี

เข้ามาในพนืทเีมอืเดือนกมุภาพนัธ์  เพอืสํารวจพนืที

สร้างเขอืนเมอืงโต๋น จากข้อมลูของชาวบ้านคนอืน ๆ 

หลงัจากคณะชาวจีนเข้ามาในพนืที มีการรักษาความ

ปลอดภยัเข้มงวดมากขึน จายเป่ต ีจงึสวมชดุทหารบ้าน(militia)ของกองทัพพมา่เพือความปลอดภัย  

ไม่มีใครออกมารับผิดชอบต่อการยิงครังน ี ซงึสร้างความหวาดกลวัให้กบัชาวบ้านอย่างมาก ทหีมูบ้่านแหง่นีมอียู่

ประมาณ  ครัวเรือน เกือบทงัหมดเป็นชาวไทใหญ่  

 

การรักษาความปลอดภัยที เข้มงวดสําหรับคณะผู้สํารวจเขื อนชาวจนี  

ในวนัท ี  มกราคม  อหูน่ายส่วยอู 

อธิบดสีาํนกัประธานาธิบดีส่งจดหมาย (ประทบัตรา 

“ลบั”) ให้กบักระทรวงไฟฟา้และพลงังานพมา่ (MOEE) 

แจ้งให้ทราบวา่ จะให้ความคุ้มครองทางการทหารต่อ

คณะผู้ชํานาญการ  คนจากประเทศจีน ซึงมาจาก

บริษัท China Three Gorges Corporation ซึงจะเดิน

ทางเข้ามาในพนืที เพอืก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันาํ

เมืองโตน๋ มีการส่งสําเนาจดหมายให้กบัสาํนกังานผู้

บญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหมและ

กระทรวงมหาดไทย ซึงต่างได้รับการร้องขอให้ร่วมมือ 

เพือการรักษาความปลอดภัยให้กบัผู้ชาํนาญการเหลา่นี 

โดยในจดหมายระบุว่า คณะชาวจีนจะเดินทางจากยา่ง

กุ้งไปยงัท่าขีเหลก็ จากนนัจะเดินทางผ่านเมอืงโตน๋ไป

ยงับ้านศาลา 

ในเดือนกมุภาพนัธ์  ชาวบ้านในหมู่บ้าน

ศาลา เหน็คณะชาวจีนประมาณ  คนเดินทางเข้ามา

ด้วยขบวนรถหลายคนั โดยขับผ่านหมูบ้่านของพวกเขา

ไปยงัพนืทีทีเรียกวา่แม่ป๊ะ ประมาณ  กิโลเมตรตอน

เหนอืของ บ้านศาลา พวกเขาขบัรถเอสยวูีมาจากทา่ขีเหลก็ ชาวบ้านบอกว่ารถบางสว่นเป็นของบริษัท International 

Group of Entrepreneurs Company ซึงเป็นบริษทัจากรัฐบาลพม่าทลีงทนุสร้างเขือนเมอืงโตน๋   

บา้นศาลา ตงัอยู่ทางฝังตะวนัออกของแม่นําสาละวิน อําเภอเมืองโต๋น 

จดหมายจากสํานกัประธานาธิปดี 



ชาวบ้านบอกว่า มีการรักษา

ความปลอดภยัอย่างเข้มงวดให้กบั

คณะผู้สาํรวจชาวจีน พวกเขาพกัอยูท่ี

ไซต์งาน และไม่ได้ลงมาทีหมู่บ้านศาลา 

โดยมีทหารพม่าจากกองพนัทหารราบ

เบาที  (ภายใต้กองบัญชาการ

ทหารท ี  ซึงมีฐานทพัอยู่ทีเมอืงสาด) 

และกลุม่ทหารบ้าน (ซึงอยู่ใต้การกาํกบั

ดแูลของ กลุม่อาสาสมคัรในพนืเมอืง

ก๋าง และกองทัพพิทกัษ์ชายแดนที 

) ให้การดแูล เวลาทีออกไป

ทํางานทแีมน่ํา ชาวบ้านเห็นทหารพม่า

สองนายตามประกบชาวจีนแต่ละคน   

ชาวบ้านบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเดนิทางเข้าพนืทขีองคณะสาํรวจ ไม่มีการจ้าง

ชาวบ้านไปทาํงานในไซต์งาน ไมม่ีการเช่ารถจากในพืนที บรรดาอาหารและพชืผกัตา่ง ๆ ทีใช้ทาํอาหารให้คณะผู้สํารวจ

ล้วนแตถู่กซือมาจากท่าขีเหลก็ ไม่ได้มาจากบ้านศาลา จากนนัจึงมกีารสง่เสบียงไปทีไซต์งาน “สงิทีพวกเราได้รับกลบัมามี

แคฝุ่่ น” (เวลาทรีถวิงตามถนนลกูรังผ่านหมูบ้่าน) ชาวบ้านคนหนึงบอก  

ชาวบ้านต่างหวาดกลวัทีจะพดูคยุเกียวกบัคณะชาวจีน โดยบอกวา่ตํารวจทีเมืองโต๋นได้โทรศพัท์เรียกตวัให้

ชาวบ้านบางคนไปให้การ เนอืงจากมีคนกลา่วหาว่าพวกเขาพดูคยุเกียวกบัคณะชาวจนี  

 

ข้อมูลพนืฐานเกี ยวกับเขื อนเมืองโต๋น   

เขือนเมืองโตน๋เป็นหนึงในโครงการเขือนสามแห่งทีจะกอ่สร้างในแม่นาํสาละวินสายประธานในรัฐฉาน เดิมมีแผน

ก่อสร้างเพอืผลติไฟฟ้า ,  เมกะวตัต์ และมีความสงู  เมตร ซงึจะเป็นเขือนใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ โดย

มีอา่งเก็บนําขนาดเท่ากบัประเทศสิงคโปร์ ครอบคลมุความยาวสองในสามของรัฐฉาน จะเป็นเหตใุห้นําท่วมบ้านเรือนของ

ชาวบ้านหลายหมืนคน รวมทงัผู้ซงึอาศยัอยูต่ามริมฝังนําปางทีเป็นลาํนาํสาขาในเมอืงกุ๋นฮิง ซึงเป็นพนืททีีมนิีเวศวทิยาที

โดดเดน่ “กุ๋นฮิง” หมายถึง “พนัเกาะ” ในภาษาไทใหญ่  

โครงการเขือนแหง่นีเป็นความร่วมมอืระหว่างบริษทั China Three Gorges Corporation  Sinohydro and 

China Southern Grid from China (ซึงถอืหุ้น 56% ของโครงการ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (EGATi) (30%)  

Myanmar Department of Hydropower Planning (กรมวางแผนพลงังานพม่า) (DHPP) (10%) และ International 

Group of Entrepreneurs - IGOEC จากพมา่ (4%) IGOEC เป็นบริษทัของครอบครัวของอดีตรัฐมนตรีอตุสาหกรรม พล

เอกออ่งตวาง ซึงดาํเนินการให้มีการลงนามความตกลงหยดุยงิหลายครังในปี  กบักลุม่ตดิอาวธุชาติพนัธ์ุทีมีฐาน

ปฏิบตัิการตามแมน่ําสาละวินในรัฐฉาน  

จากข้อมลูในเว็บไซต์ของ EGATi “ได้มกีารเปลียนการออกแบบโครงการ เพอืลดผลกระทบต่อสงัคมและ

สงิแวดล้อม” และในปัจจบุนัมีเป้าหมายผลติไฟฟ้า ,  เมกะวตัต์ โดย % ของไฟฟา้จะขายให้กบัประเทศไทย  

(https://www.egati.co.th/en/investment/en-mongton.html) ชุมชนในพืนทีตา่งคดัค้านโครงการเขือนอย่างแข็งขนั และ

แคมป์งานแม่ป๊ะ ทีคณะวิศวกรชาวจีนสํารวจเขือนเขา้พกั 



ทีผา่นมาได้จัดการประท้วงและการลา่รายชือตอ่ต้านเขือนหลายครัง คณะกรรมการเพอืเอกภาพรัฐฉาน ซึงประกอบด้วย

พรรคการเมอืงหลกัในรัฐฉานและกลุ่มติดอาวธุชาวไทใหญ่ ได้เผยแพร่แถลงการณ์ตอ่ต้านเขือนเมืองโต๋นและเขอืนอนื ๆ ใน

แมน่ําสาละวินเมอืวนัที  สงิหาคม  โดยระบวุ่าเขือนเหลา่นี “คกุคามชีวิต ทรัพย์สนิและบ้านเรือนของประชาชน ทงั

ยงัทาํลายระบบนิเวศ” และ “การเดนิหน้าโครงการเขือนเหลา่นจีะเร่งให้เกิดความขดัแย้งมากขึน”  

ทีตงัของเขอืนและอ่างเก็บนําอยู่ในบริเวณพนืททีีมคีวามขดัแย้ง กล่าวคือกองทพัพม่าได้มีปฏิบตัิการทางทหาร

เพอืกวาดล้างฝ่ายตอ่ต้านในพืนทีในช่วงกว่า  ปีทีผ่านมา สง่ผลให้มีการสงัหารหมู่ การซ้อมทรมานและการข่มขืนกระทํา

ชําเราชาวบ้านจํานวนมาก  

แม้ว่ากองทพัพม่าสามารถควบคมุสะพานหลกัทีใช้ข้ามแม่นําสาละวินในตอนใต้ของรัฐฉานทีทา่ซางได้ และมี

การตงัหน่วยรักษาความปลอดภยัตามริมฝังนาํ แต่พวกเขาไมส่ามารถควบคมุพืนทีป่าเขาสองฝังของแม่นาํได้ ซึงเป็นพืนที

ปฏิบตัิการของกลุ่มติดอาวธุชาติพนัธุ์ ต่างๆ รวมทงัสภาเพือการกอบกู้ รัฐฉาน (Restoration Council of Shan State - 

RCSS)/กองทพัรัฐฉาน (RCSS/SSA)  

ในชว่งหลายเดอืนทีผ่านมา ได้เกิดการสู้รบระหว่างกองทัพ RCSS/SSA กบักองทัพพมา่ในเมอืงเป็ง ตอนเหนอื

ของบ้านศาลา และกองทัพพม่าได้จบักมุและทรมานชาวบ้านจํานวนมากทีต้องสงสยัว่าให้ความชว่ยเหลอืกองทัพรัฐฉาน 

RCSS/SSA แม้จะมีสญัญาหยดุยิงแบบทวิภาคีและการลงนามความตกลงหยุดยิงระดบัประเทศเมือปี  ก็ตาม  

ในปี  วิศวกรชาวจนีสามคนทีเข้ามาสาํรวจเขอืนเมอืงโต๋น ถกูกลุม่ติดอาวธุในพืนทีลกัพาตวัไป (ไมม่ีการ

เปิดเผยชือของกลุ่มดังกลา่ว) รวมทังจบัตัวลา่มไปด้วย หลงัถูกควบคมุตัวอยู่สามเดือน พวกเขาได้รับการปลอ่ยตวัโดยไม่

ถกูทําร้าย (http://burmariversnetwork.org/news/china-asks-shan-army-to-chase-its-four-missing-guys)  

 

สัญญาณเตอืนของนักลงทุนสร้างเขอืน  

การโจมตีครังลา่สดุเกิดขึนตอนกลางวนัแสก ๆ ต่อเรือโดยสารของพลเรือน ทําให้เห็นอย่างชดัเจนว่าพนืทีตามริม

ฝังนาํสาละวนิในตอนใต้ของรัฐฉานไม่มีความปลอดภัย แม้จะมีสญัญาหยุดยิง  

แม้จะไมป่รากฏวา่ใครเป็นผู้ โจมตี แต่ไม่ใช่เหตบุังเอญิทีเหตกุารณ์นีเกิดขึนชว่งทีคณะผู้สํารวจชาวจีนอยู่ในพืนที 

และมีการรักษาความปลอดภยัเข้มงวดขึน  

การโจมตีครังนคีวรถือเป็นสญัญาณเตือนสาํหรับนักลงทนุสร้างเขือน ถือว่าเสียงเกนิไปทีจะเดนิหน้าโครงการ

ขนาดใหญ่ทีออืฉาวในพนืททีียงัมีสงคราม ในพนืทซึีงยังมีการสู้รบเพอืแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ  

เครือข่ายแม่นํารัฐฉาน (Action for Shan State Rivers) กระตุ้นนกัลงทนุสร้างเขอืนทกุแห่งในแมน่ําสาละวินและ

ลาํนําสาขาต่างๆในพม่า ให้ยกเลกิแผนการสร้างเขือนเหล่านีโดยทนัที เพราะตงัอยู่ในพนืททีีมคีวามขดัแย้ง การเดนิหน้า

สร้างเขอืนเหลา่นจีะเร่งให้เกิดการสู้รบทีดาํเนินสบืมาหลายทศวรรษต่อไป และทําให้ชวีิตของพลเรือนในพนืทีเสยีงภยัมาก

ขึน  

 

ข้อมูลเพมิเตมิ  

จายเคอแสง  +95-926-436-2973  

จ๋ามตอง   +66-81-603-6655  

จายหอแสง  +66-62-941-9600  

จายยอดลนื  +66-97-143-1530   

 


