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  รัฐบาลพม่าเพิ่มปฏิบัติการเชิงรุกทางทหารในภาคกลางของรัฐฉาน ส่งผลให้มผีู้พลัดถ่ินกว่า 6,000 คน 
พลเรือนได้รบับาดเจบ็จากการระดมยิงปืนใหญ่และปืนเล็กโดยไม่เลือกเป้าหมาย  
 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแหง่รัฐฉานประณามอย่างรุนแรง ต่อการโจมตีทีเ่พิ่มข้ึนในช่วงสปัดาหท์ี่ผ่าน
มาของกองทัพพม่า ต่อกองทัพรัฐฉานและพรรคความก้าวหน้าเพื่อรัฐฉาน (Shan State Progress Party/Shan 
State Army - SSPP/SSA) ในภาคกลางของรัฐฉาน โดยมีการระดมยงิปืนใหญ่และปืนเล็กใส่พลเรือนโดยไม่
เลือกเป้าหมาย การโจมตีครัง้นี้สง่ผลให้พลเรอืนกว่า 7,000 คนจาก 22 หมู่บ้านในสามเมอืงต้องพลัดถ่ิน นับจาก
ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมา  
 รัฐบาลพม่าได้สง่ทหาร 14 กองพันไปยังเมืองสู ้ เมืองหนองและเกซั ในปฏิบัติการเชิงรุกครัง้ใหญ่ต่อ
กองทัพ SSPP/SSA นับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เช่ือว่าต้องการผลกัดันให้กองทัพ SSPP/SSA ถอนก าลังออก
จากเขตยึดครอง “โดยไม่ได้รบัอนญุาต” ซึ่งอันที่จริงพื้นที่ดงักล่าวทีท่างกองทัพ SSPP/SSA ท าหน้าทีป่กปอ้ง 
อยู่ภายใต้การบรหิารงานของรัฐฉานมาหลายทศวรรษแล้ว เป็นไปตามความตกลงหยุดยิงแบบทวิภาคีซึ่งเป็นที่
รับรองของกองทัพ SSPP/SSA เมื่อเดือนมกราคม 2555 จงึถือได้ว่ารัฐบาลพม่าจงใจละเมิดความตกลงหยุดยงิ
แบบทวิภาคีที่มีอยู่อย่างชัดเจน  
 ปฏิบัติการในเบื้องต้นท าใหส้ามารถยึดพื้นที่ข้ามล าน้ าท่าสามบูในเมอืงสู้ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ ส่งผล
ให้ชาวบ้านกว่า 3,600 คนต้องทิ้งถ่ินฐานบ้านเรอืน แม้ว่ากองทัพ SSPP/SSA ถอนตัวออกจากบริเวณท่าสามป ู
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมแล้ว กองทัพรัฐบาลพม่ายังรุกคืบหนา้ต่อไปประชิดกับพื้นทีซ่ึ่งเป็นเขตบัญชาการบ้านไฮ 
ในเมืองเกซี ของกองทัพ SSPP/SSA มีการสง่เครื่องบินรบบนิอยู่เหนือเขตวันไห้เมือ่วันที่ 25 ตุลาคม เพื่อขู่ขวัญ
ชาวบ้าน ซึ่งกลัวจะถูกทิ้งระเบิด 
  



 
 
แผนท่ีแสดงการโจมตีของกองทัพพม่าและการพลัดถ่ินของประชาชนในภาคกลางของรัฐฉาน (24-29 
ตุลาคม 2558) 

 
ในวันที่ 26 ตุลาคม กองทัพพม่าระดมยิงปืนครกใส่หมู่บ้านหม่วยต่อ ทางด้านใต้ของบ้านไฮ สร้างความ

เสียหายต่อบ้านเรือนของพลเรือน และเป็นเหตุให้ชาวบ้านอายุ 25 ปีได้รับบาดเจบ็สาหัสระหว่างพยายาม
หลบหนจีากการระดมยิงปืนครก ในวันเดียวกัน ทหารรัฐบาลพม่ายังไดร้ะดมยงิจนเป็นเหตุให้ชาวนาอายุ 53 ปี
ในหมู่บ้านกงุหนมิ ได้รับบาดเจบ็ เป็นหมูบ่้านที่อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านไฮ ความจรงิเขาได้หลบหนี
ออกจากบ้านตนเองตั้งแต่ต้นเดอืนตุลาคม แต่กลบัมาดูแลแปลงเพาะปลกูจนได้รบับาดเจบ็  
 



 
ลุงปอย ถูกทหารพม่ายิง            จายอุง ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด  
  

ช่วงเที่ยงคืนวันที่ 28 ตุลาคม 2558 กองทัพพม่าเริ่มยงิปืนครกขนาด 120 มม.ใส่บ้านไฮอย่างจงใจ 
ในขณะที่ชาวบ้านหลายรอ้ยคนร่วมพิธีออกพรรษาที่วัด กระสุนปืนครกแปดนัดตกลงในหมู่บ้านและบริเวณ
โดยรอบ ท าให้บ้านเรือนเสียหายสองหลงัและชาวบ้านได้รบับาดเจบ็สองคน เป็นผูห้ญิงอายุ 40 ปีกับลกูสาว
อายุห้าขวบ ทั้งคู่ก าลังนอนหลบัอยู่ในบ้านตอนไดร้ับบาดเจบ็  

 
สะเก็ดระเบิดซึ่งเป็นเหตุใหบ้้านของนางเกง๋ ได้รับความเสียหาย รถยนต์ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิด
ของกองทัพพม่า  
  การโจมตีครัง้นี้สง่ผลให้ชาวบ้านทัง้หมดในบ้านไฮ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 คนต้องหลบหนี ละทิง้ถ่ิน
ฐานบ้านเรอืนไปพักอาศัยกับเพื่อนบ้านในหมูบ่้านและเมืองใกล้เคียง เมื่อรวมกับจ านวนผู้พลัดถ่ินซึ่งมาจาก
พื้นที่อื่น เป็นเหตุใหจ้ านวนผู้พลัดถ่ินจากปฏิบัติการเชิงรกุครั้งนี้เพิ่มข้ึนเป็นกว่า 6,000 คน โดยชาวบ้านเหล่าน้ี
ต้องทิ้งถ่ินฐานบ้านเรือนและเรอืกสวนไร่นา และมีความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างยิ่ง ทั้งยงัสง่ผลให้



โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดตัวลง เป็นเหตุให้นักเรียนกว่า 1,250 คนไม่ได้เรียนหนังสือ นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 กองทัพพม่ายังปิดกั้นไม่ให้รถยนต์และบุคคลใดเข้าไปยังค่ายที่พักพงิช่ัวคราวฮายป๋า   

 
 
 

 
ค่ายที่พักพิงช่ัวคราวที่วัดฮายป๋า เมอืงสู ้

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการการเลอืกตั้งสหภาพพม่า (UEC) ได้ประกาศยกเลิกการเลือกตั้ง

ให้บรเิวรพื้นที่เมอืงหนอง เมืองสู้ เกซี และต้างยาน อ้างสาเหตุการสู้รบ ส่งผลใหป้ระชาชนที่ต้องลี้ภัยสงคราม
จ านวนกว่าแสนคนไร้สทิธ์ิในการเลือกตัง้เดือนพฤศจิกายน 2558ในพม่า   
 



  
ป้าแต่งอายุ 55 ปี และจายค าป่าง ถูกกองทพัทหารพม่ายิงบาดเจ็บที่คอสาหัส 

  
ในวันที่ 8 พฤศจกายน (วันเลือกตั้งในพม่า) ทหารพม่าได้ยิงชาวบ้านที่กลบัจากไร่นาในพื้นที่การสู้รบ 

โดยทั้งหมดกว่า 30 คนจากหลายหมูบ่้านได้ขออนุญาตทหารพม่าเพื่อขอกลับไปดูไร่นาของตนจากที่พักพิง
ช่ัวคราว เวลา 15:30 น. ขากลับถูกทหารพม่ากองพันเดียวกันยิงใส่ กระสุนถูกคอป้าแต่ง อายุ 55 ปี  และจาย
ค าป่าง อายุ 15 ปี สาหัส ทหารพม่าห้ามชาวบ้านคนอื่นเข้าใกล้จนเวลาผ่านไปนานกว่าสามช่ัวโมง ก่อนชาวบ้าน
ต้องพากันห้ามเลือดและน าสง่โรงพยาบาลในเมืองหนอง เนื่องจากไม่มีแพทย์และอปุกรณ์ในการรกัษาจึงต้อง
น าตัวส่ง โรงพยาบาลเมืองหลอยแหลม (ห่างจากเมืองหนอง  90 ไมล์) และวันต่อมาทหารพม่าให้เคลื่อนย้ายไป
รักษาที่โรงพยาบาลทหารในเมืองอ่องปาน ซึ่งอยู่ห่างไปอีกประมาณ 90 ไมล์  
 

 
เครื่องบินรบกองทัพพม่าได้เข้ายิงถล่มบ้านไฮ  

 
เมื่อวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558 ทหารพม่าได้ใช้เครือ่งบินรบและปืนใหญเ่ข้ายิงโจมตีในพื้นที่บ้าน

ไฮ และบรเิวณใกลเ้คียงในเขตเมืองสู้และเมอืงหนอง สง่ผลให้บ้านเรือนและพืชผลเสียหาย รวมถึงพื้นที่ที่
ชาวบ้านไปพักพิงช่ัวคราวบ้านซ้อกว่า 2,000 พันคนต้องหลบหนีไปยงัเมอืงลายค่า เนื่องจากทหารพม่าได้ยิงปืน
ใหญ่ลงใกล้บริเวณค่าย ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถอยู่ที่เดมิได้  



 

 
 

 
สว่นในเมืองหนอง ชาวบ้านกว่า 500 หลงัคาเรือนต้องหลบหนีจากการยิงปืนใหญ่ของทหารพม่า โดย

หลนหนีไปยังเมืองลายค่า  

 
ข้าวโพดเสียหายจากการโจมตีทหารพม่า  ชาวบ้านที่ลี้ภัยจากบ้านซ้อ ไปยังเมืองลายค่า รัฐฉาน  
 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ สังเวชใจกับการรุกคืบทางทหารเข้าไปยงัพื้นที่ภายใต้การปกครองของ
รัฐฉานอย่างไมห่ยุดยั้ง ส่งผลใหเ้กิดความทุกข์ยากใหญห่ลวงต่อพลเรอืนในพื้นที่ รัฐบาลพม่าเป็นผูร้ับผิดชอบ
ทั้งหมดต่อการโจมตี การพลัดถ่ินและการปฏิบัติมิชอบเหล่าน้ี การโจมตีครั้งนี้ฉีกหน้ากากของสิง่ทีเ่รียกว่า
กระบวนการสันติภาพ เผยใหเ้ห็นชัดเจนว่ารัฐบาลพม่าไม่สนใจจะเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่ยังต้องการใช้
ก าลังทหารเพื่อยึดพื้นที่ของกลุม่ชาติพันธ์ุ 
 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแหง่รัฐฉานกระตุ้นประชาคมระหว่างประเทศให้ประณามอย่างเปิดเผยต่อ
ความก้าวร้าวของทางทหารของรัฐบาลพม่า และให้ยุติความสนับสนุนเพิ่มเตมิต่อ “กระบวนการสันติภาพ” 



จนกว่ารัฐบาลพม่าจะยุติปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเป็นประชากรกลุม่ชาติพันธ์ุ และให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนต่อผูล้ี้ภัยในภาคกลางของรัฐฉาน  
รายละเอียดการโจมตีของกองทัพพม่าจนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 
 

วันท่ี การบาดเจ็บของพล
เรือน 

สถานท่ี รายละเอียด 

26 ตุลาคม 
2558  
10 โมงเช้า 

ชาวบ้านอายุ 53 ปีถูกยงิ
ได้รบับาดเจ็บที่แขนโดย
ทหารรัฐบาลพมา่ 

บ้านกุงหนิม 
ต าบลฮายป๋า 
เมืองสู ้

ลุงปอยหลบหนีไปยงับ้านไฮแล้ว แตเ่ดินทาง
กลบัมาดแูลแปลงเพาะปลูกจนถูกทหารพม่ายิง 
ได้รบับาดเจ็บที่แขนเนื่องจากกระสุนสองนัด เขา
ได้รบัการผ่าตัดทีส่ถานีอนามยับา้นไฮ  

26 ตุลาคม 
2558  
สามทุม่  

สะเก็ดระเบิดปืนครกท า
ให้ชาวบ้านอายุ 25 ปี
ได้รบับาดเจ็บที่ทอ้ง และ
ท าให้บ้านเรอืนของพล
เรอืนเสียหายสามหลงั 

บ้านหม่วยต่อ  
ต าบลเวียงเก่า 
เมืองหนอง  

จายองุก าลงัว่ิงหลบหนจีากกระสุนปืนครกที่
กองทพัพม่าระดมยงิใสห่มูบ่้านของเขา จนเขา
ได้รบับาดเจ็บจากสะเกด็ระเบิด มเีลอืดไหลออก
จ านวนมาก เขาถูกสง่ตัวไปรักษาทีโ่รงพยาบาล
เมอืงหนองเมื่อวันที่ 27 ตลุาคม 

28 ตุลาคม 
2558  

เทีย่งคนื 

ลูกกระสุนปืนครก (ขนาด 
120 มม.เป็นเหตุให้
ผู้หญิงอายุ 40 และ
เด็กผูห้ญงิอายุสองขวบ
ได้รับบาดเจบ็ บ้านเรือน
สองหลงัและรถยนต์ได้รับ
ความเสียหาย 

บ้านไฮ เมืองเกซี  กองทัพพม่าระดมยิงปืนครกใส่บ้านวันไห้ขณะที่
ชาวบ้าน 200 คนร่วมฉลองพิธีออกพรรษาที่วัด 
กระสุนปืนครกตกลงใกล้วัดและโรงเรียน ท าให้
บ้านเรอืนเสียหายสองหลัง เป็นบ้านที่นางเกง๋ และ
ลูกสาวก าลังนอนหลับอยู่ ท าให้นางเกง๋ ได้รับ
บาดเจบ็จากสะเก็ดระเบิดทีห่น้าผาก ส่วนนางหอม
ค าซึ่งเป็นลูกสาวได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะและขา 

8 
พฤศจิกายน 
2558  
 

ทหารพม่ายิงกราด
ชาวบ้าน  ในเขตเมือง
หนองทีก่ลบัไปท านา โดน
ผู้หญิงอายุ 55 ปี และ
เด็กชาย 15 ปี  

เมืองหนอง  ทหารพม่ากราดยิงชาวบ้านที่กลับจากไร่นาในพื้นที่
การสูร้บ โดยทั้งหมดกว่า 30 คนจากหลายหมูบ่้าน
ได้ขออนุญาตทหารพม่าเพื่อขอกลับไปดูไร่นาของ
ตนจากที่พกัพิงช่ัวคราว ขากลับถูกทหารพม่ากอง
พันเดียวกันยิงใส่ กระสุนถูกคอป้าแต่ง อายุ 55 ปี  
และจายค าป่าง อายุ 15 ปี สาหสั ทหารพม่าห้าม
ชาวบ้านคนอื่นเข้าใกล้จนเวลาผ่านไปนาน ก่อน
ชาวบ้านต้องพากันห้ามเลือดและน าส่งโรงพยาบาล
ในเมืองหนอง เนือ่งจากไม่มีแพทย์และอุปกรณ์จงึ
ต้องน าตัวส่ง รพ หลอยแหลม (ห่างจากเมืองหนอง  
90 ไมล์) และวันต่อมาทหารพม่าให้เคลื่อนย้าบไป 



รพ ทหารพม่าเมืองออ่งปานไกลจากเมืองหลอย
แหลมอีกประมาณ 90 ไมล์  

 
จ านวนและพ้ืนท่ีของชาวบ้านท่ีพลัดถ่ินในปัจจุบันเน่ืองจากปฏิบัติการเชิงรุกทางทหารของกองทัพพม่าใน
ภาคกลางของรัฐฉานตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2558   
 
ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้พลัดถ่ิน จ านวน ท่ีอยู่เดิมของผู้พลัดถ่ิน 
บ้านซ้อ เมอืงสู ้ 1,900 หมู่บ้าน 22 แห่ง (รวมทั้งบ้านวันหลวย, คุน

เก้ง, เมืองอาก, กองซาม, วันนู, วันไห้, วันตาม
, วันจอง, น้ าป่าหมอง, น้ าโสม, ปากคี) 

เมืองสู ้

 วัดฮมเย็น 

 วัดเวียงจาน  

 ป๊อก 1 ป๊อกชาวจีน  

480 

บ้านฮายป๋า เมอืงสู ้

 วัดฮายป๋า  

1,300 

เมืองหนอง  

 วัดมินกะลายานอ่อง 

280 

ตู๋ยา  150 
เก็งเหลิน, บ้านว้า, ขุ่มป๋าง, เกซ,ี ปา๋งล้อ  ประมาณ 

2,000 
บ้านไฮ  

เมืองลายค่า  

 ตามวัดและบ้านเรือน ต่างๆ 

 
ประมาณ
1,000 

 
เมืองหนอง  

รวม 7,110  
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ www.shanhumanrights.org  

http://www.shanhumanrights.org/

