
 
 

ข้อมูลอัพเดทจากมูลนิธสิิทธิมนุษยชนรัฐฉาน (Shan Human Rights Foundation) 

 กรกฎาคม   

 

การสู้รบของกองทัพรัฐบาลพม่ากับกองกําลังสภาเพือการกอบกู้รัฐฉาน / กองทพัรัฐฉาน และการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนทีเมืองแป๋ง  เน้นให้เห็นความไร้เสถยีรภาพในภาคตะวนัออกของรัฐฉาน แม้จะมีกระบวนการเพอื

สันตภิาพ  

การสู้รบทีเกิดขึนลา่สดุระหว่างกองทพัรัฐบาลพม่ากบักองกาํลงัสภาเพอืการกอบกู้รัฐฉาน / กองทพัรัฐฉาน 

(Restoration Council of Shan State/Shan State Army - RCSS/SSA) เมือวนัที  มิถนุายน  ใกล้กบัเมืองปโูหลง 

เขตอาํเภอเมืองเป็ง ภาคตะวนัออกของรัฐฉาน เป็นสว่นหนึงของการปะทะกนัครังลา่สดุระหว่างกองกําลงัทังสองฝ่ายใน

พนืทนีีในช่วงครึงแรกของปี  

แม้ว่ากองกําลงัสภาเพอืการกอบกู้ รัฐฉาน / กองทัพรัฐฉาน จะลงนามในความตกลงหยุดยิงระดบัชาต ิ (National 

Ceasefire Agreement) และทีผ่านมาได้เข้าร่วมกระบวนการเจรจาเพอืสนัตภิาพของรัฐบาลอย่างต่อเนือง แตท่หารของ

กองทัพรัฐบาลพม่าก็ยงัคงยวัยใุห้เกิดการปะทะกนักบักองกําลงัสภาเพอืการกอบกู้รัฐฉาน / กองทพัรัฐฉาน และในระหวา่ง

การลาดตระเวนผ่านเมืองเป็ง ทหารพม่าได้จบักมุและทรมานพลเรือนตามอําเภอใจ โดยกลา่วหาว่าเป็นผู้ตดิตอ่กบักองทัพ

รัฐฉาน   

เอกสารฉบบันีให้ข้อมลูลา่สดุเกียวกบัการควบคมุตวัโดยพลการ การทรมาน และการปล้นสะดมชาวบ้านทีเมือง

เป็ง โดยกองทัพรัฐบาลพม่าจากกองพนัทหารราบเบา (LIB) 277 และ 527 และกลุม่ทหารบ้านทีสนบัสนนุรัฐบาล โดย

เกิดขึนในช่วงระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน   

โดยในเหตกุารณ์ครังหนึง ซึงเกดิขึนทีบ้านกาดแลง่ ประมาณ  กิโลเมตรจากแม่นําสาละวินเมือวนัท ี  

เมษายน  ชาวบ้านหกคนถกูนําตัวไปสอบปากคํา ถกูซ้อม และถกูบงัคบัให้ “ขดุหลมุฝังศพ” เพือฝังตวัเองจนถึงระดบั

หน้าอกเป็นเวลาหนึงชวัโมง ชาวบ้านอีกสองคนรวมทังตวัผู้ใหญ่บ้านถูกเชือกผกูไว้และถูกควบคมุตวัเป็นเวลาสามวนั  

ด้านทิศตะวนัตกของเมืองเป็ง สว่นทเีชือมต่อกบัแม่นําสาละวนิ และตงัอยู่ในบริเวณพนืทีซงึคาดว่าจะมีนําท่วม

อนัเนืองมาจากการสร้างเขอืนเมืองโตน๋ทมีีขนาดใหญ ่ซงึเป็นเขอืนในแม่นําสาละวินตามแผนการก่อกสร้างของรัฐบาลพม่า

และนกัลงทนุจากไทยและจีน จึงเป็นเรืองน่ากงัวลว่าเมือเร็ว ๆ นี กระทรวงพลงังานของไทยได้ประกาศวา่จะเดนิหน้า

โครงการเขือนเมืองโต๋น แทนทีจะสร้างเขอืนฮตัจ ี (ในแมนํ่าสาละวินสว่นทีอยูใ่นรัฐกะเหรียง) เนืองจากยงัคงมีการส ู้รบ

ระหว่างกองทพัพม่ากบั “ชนกลุม่น้อย” ในเขตของชาวกะเหรียง (ประชาชาติธรุกิจ  มิถนุายน ) จึงทําให้เกิดความ

เข้าใจผิด ๆ ว่า ในรัฐฉานไม่มีการสู้รบอีกต่อไปแล้ว  

แตจ่ากข้อมลูลา่สดุชีให้เหน็วา่ การสู้รบและการละเมิดสทิธิมนษุยชนอย่างร้ายแรงโดยทหารของรัฐบาลยงัคง

เกิดขึนในพนืทีติดกบัโครงการเขอืนเมืองโตน๋และบริเวณทีจะมนํีาทว่ม ทีผ่านมายงัมีการทบทวนแผนการสร้างเขอืนใน

แมน่ําสาละวินในรัฐกะเหรียงโดยรัฐบาลไทยเนืองจากยงัมีการทําสงครามกนัอยู ่ จงึเห็นว่ารัฐบาลไทยควรตดัสนิใจเช่น

เดียว กบักรณเีขอืนในรัฐฉาน  



 
รายละเอียดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อมูลทีจัดทําโดยมูลนิธสิิทธิมนุษยชนรัฐฉาน:  

ชายสองคนถกูควบคุมตวัโดยพลการ โดยหนึงในจํานวนนันได้ถูกซ้อมโดยกองทพัรัฐบาลพม่า 

เมือวนัที  กมุภาพนัธ์  ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารของกองกําลงัสภาเพือการกอบกู้รัฐฉานกบักองทัพ

รัฐบาลพม่า ใกล้กบับ้านนาเดอื และบ้านปางไฮ ซึงตงัอยู่ระหวา่งตําบลเมืองมางกบัเมืองปูออ่น ในเขตอาํเภอเมอืงเป็ง 

ภายหลงัการสู้รบในวนัเดียวกนั ทหารรัฐบาลพม่า  นายจากกองพนัที  ทเีมืองโต๋น ได้ลาดตระเวนไปพบกบัชาวบ้าน

สองคนจากบ้านบ้านแปก ตําบลเมืองปูอ่อน ซงึทังสองคนกําลงัขมีอเตอร์ไซค์กลบับ้านจากการซอืม้าทีเมอืงมาง ทหารพม่า

ได้เรียกให้พวกเขาหยดุ ได้จบักมุและควบคมุตวัพวกเขาไว้ทีฐานทพัทีบ้านกองกาด ตําบลเมืองมาง  

ผู้ เป็นเหยือทงัสองคนได้แก:่  

1. จายซุ อาย ุ  ปี บุตรชายของลงุกอน และ ป้ากึด   

2. จายวันนะ อาย ุ  ปี บุตรชายของลงุหม่านมะ และป้าหมา่นอ่อง เขาถกูทหารพม่าซ้อมด้วยพานท้ายปืน

จนกระทังศรีษะแตกเลอืดไหล และไม่ได้รับการรักษาพยาบาลแตอ่ย่างใด  

เมือวนัที  กมุภาพนัธ์ พ่อแม่และญาติของจายวนันะ ได้เดนิทางไปยงัฐานทัพรัฐบาลพม่าทีเมืองมาง แม่ของ

จายวนันะถึงกบัเป็นลม เมือเหน็อาการบาดเจ็บของเขา กองทพัรัฐบาลพม่าได้ปลอ่ยตวัจายวนันะในวนัเดียวกนั หลงัจาก

นนัอีกสองวนัก็มีการปลอ่ยตวัจายซ ุ  

เหยอืทงัสองคนได้รับความทกุข์ทรมานอย่างมาก และไม่กล้าพบปะหรือพดูคยุให้บุคคลใดฟังเกียวกบัเหตกุารณ์

ทีเกดิขนึ  

 

การปล้นสะดมเงนิและทรัพย์สินของชาวบ้านโดยกองทัพรัฐบาลพม่า 



ในวนัท ี 19 มนีาคม  ทหาร  นายจากกองพนัทหารราบเบา 527 ซึงตงัอยูที่เมืองสาดและอยู่ภายใต้การ

ควบคมุของหน่วยยทุธการทหาร (Military Operation Command - MOC) ที  ทีเมืองสาด และทหารซงึเป็นกลุม่ทหาร

บ้านชาวลาหู่ทมีาจากเมืองมาง ได้เดินทางโดยรถยนต์สามคนัไปทีบ้านคามปา้ก ตําบลเมืองปอู่อน เขตเมืองเป็ง โดย

เดินทางมาจากเมืองมาง  

ในวนัท ี   มนีาคม  ทหารจากกลุม่ดงักลา่วได้ลาดตระเวนรอบหมูบ้่านคามป้าก และได้ปล้นสะดม

ทรัพย์สนิของชาวบ้านหลายคนในบ้านเรือนของพวกเขา เป็นเหตใุห้ชาวบ้านต้องสญูเสยีทรัพย์สนิรวมทงั  

1. ลงุอินทร์แสง อาย ุ  ปี และป้ายอน อาย ุ  ปี ต้องเสยีโทรศพัท์มือถือหนึงเครือง และมีดหนึงเลม่ซึงมมีูลค่า 

,  จ๊าด และ ,  จ๊าดตามลาํดบั 

2. ลงุมหา อาย ุ  ปีและป้าอ่อง อาย ุ  ปี ต้องเสยีข้าวไปห้ากระสอบคิดเป็นเงนิ ,  จ๊าด แผงโซลาเซลล์

หนึงแผงคิดเป็นเงนิ ,  จ๊าด แบตเตอรีหนึงลกูคิดเป็นเงนิ 28,000 จ๊าด มีดหนึงเลม่คดิเป็นเงนิ 15,000 จ๊าด และแม่ไก่

หนึงตวัคิดเป็นเงนิ 7,000 จ๊าด  

 

ชาวบ้านปะหล่อง หกคนถูกซ้อม ถูกฝังใน “หลุม” ไว้ครึงตวั ผู้ใหญ่บ้านและชาวคนหนึงถูกมดัตวัและควบคุมตวั

ไว้ เนืองจากต้องสงสัยว่าให้ความสนับสนุนทหารรัฐฉาน  

ในวนัท ี  เมษายน  ทหารประมาณ  นายจากกองพนัทหารราบเบา  ได้ซ้อมทรมานชาวบ้านหกคน 

และควบคมุตวัไว้อีกสองคน รวมทงัผู้ ใหญ่บ้านจากบ้านปะหลอ่ง บริเวณกาดแลง่ ตําบลแสนมอง เขตเมืองเป็ง   

ในช่วงเทียงของวนัดงักลา่ว ทหารจากกองทัพรัฐบาลพม่าเดินทางไปถึงบ้านกาดแลง่ และได้เรียกตวัชาวบ้านแต่

ละครอบครัวให้ออกมารวมตวักนัทีวดักาดแลง่ (หมู่บ้านแห่งนีมีชาวบ้านอยูป่ระมาณ  หลงัคาเรือน)  

ในขณะททีหารเรียกให้ชาวบ้านมารวมตวัทีวดั ทหารได้

สอบปากคําพวกเขาทีละคนเกียวกบัทหารไทใหญ่ชาวบ้านบางคน

ไม่เข้าใจภาษาพม่า และไม่สามารถตอบคาํถามได้ดนีัก เป็นเหตใุห้

ชาวบ้านหกคนถกูซ้อม และแต่ละคนถกูบังคบัให้ขุดหลมุยาว .  

เมตรและลึก  ฟตุ ขนาดเท่าหลมุศพ โดยขดุบริเวณไร่ข้าวโพด

ด้านหลงัวดั จากนนัชาวบ้านถกูบงัคบัให้นอนในหลมุและเอาดนิ

กลบตวัเองเอาไว้จนถงึหน้าอกเป็นเวลาหนึงชวัโมง หลงัจากนนั

ทหารสงัให้ชาวบ้านลกุขนึมาจากในหลมุ และได้รับแจ้งว่า “พวก

คณุอยู่ในบัญชีสงัตาย”  

ชาวบ้านคนหนึงซงึถกูฝังดิน (“ป่อปะราย” อาย ุ  ปี) ถกูทบุตีโดยทหารพม่าประมาณ -  คน ระหวา่งทีถกู

สอบปากคํา โดยถกูทบุตีทีหน้าผาก ตาซ้าย และจมูก ทําให้ตาบวมชําและทําให้จมูกมีเลอืดออก   

ภายหลงัเหตกุารณ์ดงักล่าว ป่อปะราย ไม่กล้าพกัอาศยัใน

หมู่บ้านอีกต่อไป และได้ออกไปอยู่กบัแมท่ีบ้านนําจ้างกาดเหลอ่ ซึง

ตังอยู่ระหว่างอําเภอเมืองนายกบัอําเภอนําจ๋าง ซึงต้องใช้เวลา

เดินทางหนึงวนั เขาไม่สามารถกนิอาหารหรือดืมนําได้เลยตลอดหนึง

สปัดาห์ ร่างกายของเขาสนัเทาอยู่ตลอด แม่ของเขาจึงได้จดัพธีิเรียก

ขวญัให้กบัเขา (ตามความเชือในท้องถนิ) จนทําให้เขาหายด ี ในขณะ

ทีกองทพัรัฐบาลพม่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลอืแต่อยา่งใด 

วดักาดแล่ง 

บ้านของป่อปะราย 



ในระหวา่งทีป่อปะราย ถกูสอบปากคําในวดั ทหารพม่าได้เอารูปชาวบ้านอีกคนหนึงในหมู่บ้านมาให้ด ู เขาคือ

จายเจนสาม ซงึเป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ทหารถามป่อปะราย ว่าคน ๆ นีเป็นทหารไทใหญ่ ใชห่รือไม่ เนืองจากเขาไม่สามารถ

เข้าใจภาษาพม่าได้ทังหมด เขาจึงตอบว่าใช่ ทําให้ทหารไปจบัตวัจายเจนสาม มาโดยสงสยัว่ามีการติดต่อกบัทหารไทใหญ่  

พวกเขาได้จบักมุจายเจนสาม พร้อมกบัลงุสามสว่ยซึงเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีการมัดมือของพวกเขาไว้ด้านหลงั และ

ถกูนําตวัไปไว้ด้านหลงัวดัเป็นเวลาสามวนั พวกเขาได้รับการปลอ่ยตวัเมือชาวบ้านคนหนงึได้โทรศพัท์ไปหาญาติของลงุ

สามสว่ยทีอําเภอนําจ๋าง ซึงญาติคนนีรู้ภาษาพม่า ทําให้เขาสามารถอธิบายกบัทหารว่าชายสองคนนีไม่ได้เป็นสมาชิกของ

กองกําลงัสภาเพือการกอบกู้ รัฐฉานแต่อย่างใด  

 

รายละเอียดของชายสองคนซึงถูกควบคุมตัวมีดงันี  

1. ลงุสามสว่ย ผู้ใหญ่บ้าน อาย ุ  ปี เป็นบุตรชายของพอ่มิง และ แม่มิง ทบ้ีานวนักาดแลง่ เขาถกูกลา่วหาว่า

เป็นผู้ เรียกให้ทหารรัฐฉานเข้ามาในหมูบ้่านและสร้างฐานทพัด้านนอกของหมูบ้่าน  

2. จายเจนสาม อาย ุ  ปี บุตรชายของลงุเจนสาน และ ป้าเจนสาน ทบ้ีานกาดแลง่ เขาถกูกล่าวหาวา่มีสว่น

เชือมโยงกบัทหารรัฐฉาน  

 

ข้อมูลเพมิเติม โปรดตดิต่อ: 

จายหอแสง   +66 (0) 62 941 9600  

จายกอนแลว   +66 (0) 65 026 6104  

นางล้อนแลง   +66 (0) 63 838 9029   

นางจ๋ามตอง    +66 (0) 81 603 6655   

 

 

 

 


