ลําดับเหตุการณประวัติศาสตรรัฐฉาน(ค.ศ.1939-ปจจุบัน)
ค.ศ.1939
ค.ศ.1942
ค.ศ.1945
ค.ศ.1947

เริ่มสงครามครั้งที่2 ขณะทีอ่ ังกฤษยังปกครองรัฐฉาน
ญี่ปุนเขาสูรัฐฉาน
สิ้นสุดสงครามโลก
ไทใหญ กะฉิ่น ฉิ่น ไดดําเนินการรวมกันเริ่มจัดทําขอตกลงสัญญาปางหลวง
เมืองปางหลวง รัฐฉานภาคใต หลังจากนัน้ นายพล อู อองซาน ไดเปนตัวแทน
ฝายพมา เขารวมลงนามในสัญญาปางหลวง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
ค.ศ.1948 สี่ชนชาติที่รวมตัวกันในรูปของ “สหภาพพมา”ไดรับเอกราชโดยรัฐสภาไดมอบ
ตําแหนงใหเจาสวยแตก เจาฟาเมืองยองหวย ขึ้นเปนประธานาธิบดีเปนคนแรก
ของสหภาพ โดยมีสาระสําคัญเขียนไวในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของพมาวา เมื่อ
ครบสิบป ในป ค.ศ.1958 ไทใหญ กะฉิ่น ฉิ่น สามารถแยกตัวเปนอิสระ กอ
ตั้งประเทศของตนเปนเอกราชได
ค.ศ.1949 กะเหรีย่ งปฏิวตั ิสามารถเขายึดรัฐกะเหรี่ยง รัฐฉานและรัฐพมาไดบางสวน พมา
สงกองทัพเขาไปปราบกลุมกะเหรี่ยง กองทหารพมาถือโอกาสปกหลักอยูใน
ตองจี ไมยอมถอนกําลังออกมา
ค.ศ.1949-1943 ทหารจีนกกมินตั๋ง ถอยรนจากประเทศจีนเขามาในรัฐฉานจาก1700 คน
ใน ป ค.ศ.1950 เปน 4000 คนในป ค.ศ.1951 และในป ค.ศ.1953 ได
เพิ่มจํานวนขึ้นเปน 12,000 คน ทางรัฐบาลกลางของสหภาพพมา สงกองทหาร
เขามาทั่วรัฐฉานตั้งแตกองกําลังกกมินตั๋งเริม่ บุกเขามา เพือ่ ปราบปรามและขับไล
ทหารจีนกกมินตั๋งออกไป นับจากเหตุการณนี้เปนตนมา ทหารพมาก็เริ่มเขายึด
ครองพื้นที่ตางๆของรัฐฉาน และเริ่มกระทําการทารุณ ปลน ฆา ขมขืน ทําราย
ประชาชนไทใหญตลอดมา
ค.ศ.1950 ยุคอูนุเปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทใหญสามารถบริหารบานเมืองอยางอิสระไดใน
ระดับหนึ่ง
ค.ศ.1957 มีการประชุมใหญระดับเจาฟาที่เมืองไหย รัฐฉานเหนือ
ค.ศ.1958 เจานอย (ซอหยั่นตะ) กอตัง้ กองกําลังกูชาติหนุมศึกหาญ (NSH ) ที่รัฐฉานใต
ค.ศ.1959 เจาฟาในรัฐฉานทุกองคมอบอํานาจใหแกคณะรัฐบาลไทใหญในปลายเดือน
เมษายน
ค.ศ.1960 กอตั้งกองกําลังรัฐฉานอิสระ (SSIA)
ค.ศ.1961 -กอตั้งกองกําลังสามัคคีแหงชาติรัฐฉาน(SNUF)

-จัดการประชุมใหญเพื่อใหสหภาพเปนสหภาพอยางแทจริง จัดทําทีต่ องจี ภาคใต

ค.ศ.1962
ค.ศ.1964

ค.ศ.1968
ค.ศ.1969
ค.ศ.1971
ค.ศ.1972
ค.ศ.1973
ค.ศ.1975
ค.ศ.1978

ค.ศ.1979
ค.ศ.1982
ค.ศ.1983
ค.ศ.1984
ค.ศ.1985
ค.ศ.1988
ค.ศ.1989

-เจากุงตะระ(เจางาคํา) กอตั้งกองกําลังศึกหาญไต (SNA)
นายพลเนวินไดจับกุมเจาฟาเมืองตางๆในรัฐฉานที่มาประชุมรัฐสภา เจาสวยแตก
เจาฟาเมืองยองหวย ประธานาธิบดีคนแรกของพมา ตายในที่คุมขัง
-เจาแมนางเฮือนคํา มหาเทวีเจาฟาสวยแตก กอตั้งกองกําลังกูชาติไทใหญ
(SSA)
-ขุนสา (จางซีฟู) กองกําลังอาสาสมัครพมา เขาปากอตัง้ กองกําลังไตรวมพลัง
(SUA)
พรรคคอมมิวนิสตพมา(BCP) ขยายอิทธิพลในรัฐฉาน โดยยึดพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกแมน้ําคง (สาระวิน) และภาคตะวันตกแมนา้ํ คงบางสวน
-เจากอนเจิงกอตั้งกองกําลังปฏิวัติแหงรัฐฉาน (SURA)
SSA กอตั้งพรรคสวัดิภาพแหงรัฐฉาน (SSPP) ที่รัฐฉานภาคเหนือ
SSA และ SURA รบกันที่รัฐฉานภาคกลาง และภาคใต
SSPP/SSA ไดเชื่อมสัมพันธ กับจีน
SSAรัฐฉานภาคเหนือ กับภาคใตไดแตกสามัคคีและรบกันเพราะอุดมการณทาง
การเมือง (คอมมิวนิสต กับ ประชาธิปไตย)
SSAสามารถรวมตัวกันไดดังเดิม
-เจาจามเมือง นายทหารระดับสูง SSA ไดจากภาคเหนือลงมาทางภาคใต ไปที่ตั้ง
กองกําลังขุนสาที่บานหินแตก (SUA) และไดหายตัวไปอยางไรรองรอย
SSA ไดรวมกับพรรคคอมมิวนิสตพมา
ทหารไทยเขายึดบานหินแตกที่ตั้งกองกําลังขุนสา(SUA)
เจากอนเจิง ประกาศเรียกรองใหมีความสามัคคีระหวางกองกําลังไทใหญที่
แตกแยกกันเปนกลุมตางๆ และรวมเปนกองกําลังเดียว
SURA กับ SSA รัฐฉานภาคใตรวมตัวกันกอตั้งคณะกรรมการปฏิวัติแหงรัฐ
ฉาน (TRC/TRA)
SUA ขุนสา (จางซีฟู) เขารวม TRC แลวรวมกันตั้งกองทัพเมืองไต
SSRC/MTA
เกิดการเรียกรองประชาธิปไตยในพมาเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 1988 นายพลเนวิน
ที่ปกครองพมาเปนเวลา 26 ป ตองลาออก
-พรรคคอมมิวนิสตพมา (BCP) สลายตัว
-กองทัพสหรัฐวา (UWSA) ทําสัญญาหยุดยิงกับพมา

ค.ศ.1990
ค.ศ.1991
ค.ศ.1993
ค.ศ.1995

ค.ศ.1996

-SSA ภาคเหนือทํา สัญญาหยุดยิงกับพมา
-กอตั้งพรรคประชาธิปไตยแหงชาติไทใหญ(SNLD)
เกิดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในพมาและพรรคประชาธิปไตยแหงชาติ
ไทใหญ(SNLD) ชนะการเลือกตั้ง ไดส.ส.มากเปนอันดับหนึ่งในรัฐฉาน
เจากอนเจิงประธานแหงกองทัพเมืองไตไดถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็ง และไดเขียน
บันทึกเปนพินยั กรรมไวเพื่อใหกองทัพทํางานกูชาติตอไปดวยความสามัคคี
กองทัพเมืองไต(MTA) ภายใตการนําของขุนสารุงเรือง
เจากานยอดผูบัญชาการกองกําลังกองทัพเมืองไตภาคเหนือ ประกาศแยกตัวจาก
กองทัพเมืองไต(MTA)และกอตั้งกองกําลังแหงชาติไทใหญ(SSNA)
เนื่องจากเกิดความไมเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติขึ้นในกองทัพเมืองไต ระหวาง
ชาวจีนกับไทใหญ
-กองกําลังMTAนําโดยขุนสาไดมอบตัวยอมสลายกองทัพและมอบอาวุธใหแก
พมา
-SSA รัฐฉานภาคเหนือและSSNA กอตั้งสภาสันติภาพแหงชาติ (SSPC)
- เจายอดศึกแยกตัวจากMTA ไปฟนฟู SURA ตามแนวทางของเจากอนเจิง
และเดินทางขึ้นไปรัฐฉานภาคเหนือ เพื่อพบกับSSA และSSNA
-เจายอดศึก(SURA) เจากานยอด(SSNA) และเจาเสือแทน(SSA)กอง
กําลังทั้งสามไดประชุมรวมกันที่แสงแกว(รัฐฉาน ภาคเหนือ) และประกาศใหใช
ชื่อกองทัพอยางเดียวกันวา กองกําลังรัฐฉาน(SSA) เมื่อวันที่ 13 กันยายน
1996 และรวมกันกอตั้งคณะกรรมการทางการเมืองชื่อวา SSNO (Shan
State National Organization)
- กองทัพSSA ภายใตการนําของเจายอดศึก ดําเนินการเคลื่อนไหวทางการทหาร
อยูในพืน้ ที่ฝงตะวันตก ของแมน้ําสาละวิน กลางรัฐฉาน รัฐบาลพมาไดทําการ
ปราบปรามอยางรุนแรง และเพื่อไมใหประชาชนไทใหญใหความชวยเหลือกับ
กองทัพกูชาติของตน ตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนมา ทางรัฐบาลทหารพมาได
กวาดตอนประชาชนเขตรัฐฉานภาคกลาง และภาคใตทอี่ ยูนอกตัวเมืองประมาณ
300,000 คน บังคับใหทิ้งบานเรือน ไรนา สัตวเลี้ยง ใหอพยพเคลื่อนยาย เขา
ไปอยูในตัวเมืองภายใน 3-5 วันที่ไดรับคําสั่ง เมื่อพนกําหนดแลว พืน้ ที่หมูบาน
ตางๆ ถือเปนเขต “ยิงอิสระ”หากคนไทใหญกลับไปพืน้ ที่บานเดิมอีก ตองถูก
ลงโทษถึงตาย

- ชาวไทใหญโพนทะเลไดรวมกันกอตัง้ พรรคสามัคคีเพื่อประชาธิปไตยไทใหญ
(Shan Democracy Union- SDU) โดย มี เจาชาง ณ ยองหวย เปน
ผูนํา
ค.ศ.1997 - ไทใหญไดรับเขาเปนสมาชิก UNPO
- ไดเกิดการฆาหมูประชาชนชาวไทใหญในรัฐฉานภาคกลางเปนจํานวนมาก โดย
กองกําลังพมา
ค.ศ.1998 คณะกรรมการทางการเมืองชื่อวา SSNO (Shan State National
Organization) ไดเปลี่ยนชื่อเปนJAC
ค.ศ.1999 SSA ภาคใตภายใตการนําของเจายอดศึก ไดกอตั้งสภาเพื่อกอบกูร ัฐฉาน
RCSS (Restoration Council of the Shan State)
- พอ. เจายอดศึก ยายกองบัญชาการสูงสุด กองทัพกูชาติไทใหญ(SSA)มาตั้ง
ฐานกําลังที่ดอยไตแลง เขตรอยตอระหวาง เมืองปน และเมืองโตน รัฐฉาน
ประเทศพมา ตรงขามอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ประกาศนโยบาย
ปราบปรามกวาดลางยาเสพติดอยางเด็ดขาด
ค.ศ.2001-2002 กองทัพกูชาติไทใหญ (SSA) ไดทําการกวาดลางยาเสพติด จนเปนเหตุ
ใหตองปะทะกับทหารพมาอยางรุนแรงและพมาปดดานทุกแหงที่ติดกับประเทศ
ไทย
ค.ศ.2002 - ปจจุบัน วันที่ 21พฤษภาคม2005 พ.อ.เจาจายยี่ผูนํากองทัพแหงชาติรัฐฉาน
(Shan State National Army- SSNA)
ซึ่งทําสัญญาตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพมาไป 10 ป ไดประกาศเขารวมกับกองทัพ
SSA ของ พ.อ.เจายอดศึก และจะดําเนินการตอสูดวยอาวุธ ทําการเคลื่อนไหว
ดานการเมือง การทหารตลอดทั่วพืน้ ที่รัฐฉาน

