
ใบแจ้้งข่่าว

รััฐบาลทหารัปิิดกั้ั�นกั้ารัเข้้าถึึงความช่่วยเหลือท่�จำำาเป็ินต่่อช่่วิต่ข้องพลเรัือน 

รัฐภาคีสหประชาชาติ: รับประกันการส่งความช่วยเหลือข้าม
พรมแดนสำาหรับพลเรือนที่พลัดถิ่นฐานในเมียนมา

(กรุุงเทพฯ 10 พฤศจิิกายน 25464)—รุัฐบาลทหารุเมีียนมีาปิิดกั�นการุเข้้าถึึงความีช่่วยเหลือที�จิำาเปิ็นต่่อ
ช่ีวิต่ข้องพลเรืุอนที�พลัดถิึ�นฐานในรัุฐคะเรุนนี หรืุอเรีุยกอีกช่ื�อหนึ�งว่ารัุฐคะยา มีีการุจัิบกุมีผู้้้ทำางานด้าน
มีนุษยธรุรุมีโดยพลการุ ทำาลายคลังเก็บเสบียงอาหารุ บุกยึดสิ�งบรุรุเทาทุกข้์ และดำาเนินการุอย่างอื�น ๆ ซึ่ึ�ง
อาจิมีีลักษณะเปิ็นอาช่ญากรุรุมีสงครุามี ฟอร์ุตี่�ฟายไรุต่์กล่าวในรุายงานด่วนที�เผู้ยแพรุ่ในวันนี� ในรุายงาน
มีีข้้อเสนอแนะให้รุัฐบาลไทย อินเดีย จิีน และบังคลาเทศ อนุญาต่ให้หน่วยงานด้านมีนุษยธรุรุมีส่งความีช่่วย
เหลือข้้ามีพรุมีแดนให้กับพลเรุือนที�ต่้องการุความีช่่วยเหลือจิำานวนมีากข้ึ�นในเมีียนมีาโดยทันที 

“การปิิดก้�นความช่่วยเหลืือ แลืะการม่่งเปิ้าโจมตีีผู้้�ทำำางานด�านมน่ษยธรรมในบริบทำของการข้ดก้นด�วยอาว่ธ 
ถือืเป็ินอาช่ญากรรมสงคราม” อชิ่เมีล ว้ลฟ์ ผู้้อ้ำานวยการุภู้มีภิูาค ฟอร์ุต่ี�ฟายไรุต์่กล่าว “รฐ้บาลืทำหารเมียนมา
ถืือเป็ินภั้ยคก่คามตี่อส้นตีภิัาพแลืะความม้�นคงของภั้มภิัาค ร้ฐภัาคีสหปิระช่าช่าตีแิลืะอาเซียีนควรสน้บสน่น
อย่างให�มีการส่งความช่่วยเหลืือข�ามพรมแดนไปิย้งปิระช่ากรผู้้�พล้ืดถืิ�นโดยเร่งด่วน แลืะกดด้นให�ร้ฐบาลื
ทำหารตี�องร้บผู้ิดตี่ออาช่ญากรรมทำี�ร�ายแรงเช่่นนี�”  

รุายงานดว่นความียาว 31 หนา้ช่ื�อ ปฏิเิสธการเข้า้ถึงึ: รฐับาลทหารเมียีนมีาปิดกั�นการเข้า้ถึงึความีช่ว่ยเหลอืที�
จำำาเป็นต่อ่ช่วีติ่ในรฐัคะเรนน ี(คะยา) มีีเนื�อหาต่ั�งอย้บ่นการุสัมีภูาษณ ์23 ครุั�งข้องฟอรุต์่ี�ฟายไรุต่ ์โดยเป็ินการุ
สัมีภูาษณ์กับปิรุะช่าช่นในรุัฐคะเรุนนีจิำานวน 21 คน และในปิรุะเทศไทยอีก 2 คน รุะหว่างเดือนมีิถึุนายนและ
ตุ่ลาคมี 2564 ฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต่์สัมีภูาษณ์ผู้้้รุอดช่ีวิต่จิากการุละเมีิดสิทธิมีนุษยช่น ผู้้้พลัดถึิ�นในปิรุะเทศ ผู้้้นำา
ศาสนา ผู้้ท้ำางานดา้นมีนษุยธรุรุมี รุวมีทั�งสมีาช่กิกองกำาลงัปิกปิอ้งปิรุะช่าช่น ซึ่ึ�งเปิน็กลุม่ีต่ดิอาวธุที�พลเรุอืน
ก่อต่ั�งข้ึ�นมีาเพื�อต่อบโต้่กับการุทำารุัฐปิรุะหารุที�รุ้ายแรุงข้องกองทัพเมีียนมีา เมีื�อวันที� 1 กุมีภูาพันธ์ 2564  
ฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต่์ยังได้ศึกษาข้้อมี้ลจิากไฟล์เอกสารุและบันทึกภูายในองค์กรุข้องหน่วยงานด้านมีนุษยธรุรุมี
ซึ่ึ�งทำางานในรัุฐคะเรุนนี รุวมีทั�งปิรุะเมิีนผู้ลจิากหลักฐานทั�งภูาพถ่ึายและวิดีโอที�บันทึกภูาพเหตุ่การุณ์การุ
ละเมีิดต่ามีข้้อกล่าวหา  

นับแต่่การุทำารุัฐปิรุะหารุ ฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต่์บันทึกข้้อมี้ลว่า รุัฐบาลทหารุได้สังหารุ ทรุมีาน และจิับกุมีพลเรุือน
ช่าวคะเรุนนีโดยพลการุ ทั�งยังบังคับใช้่แรุงงาน ต่ลอดจินจัิบพวกเข้ามีาใช้่เป็ินโล่มีนุษย์ การุโจิมีตี่เหล่านี� 
ส่งผู้ลให้ปิรุะช่าช่นกว่า 100,000 คนในรัุฐคะเรุนนี และกว่า 223,000 คนทั�งปิรุะเทศต้่องกลายเป็ินผู้้้พลัด
ถึิ�นฐาน แทนที�จิะสนับสนุนการุจิัดส่งความีช่่วยเหลือด้านมีนุษยธรุรุมีที�จิำาเปิ็น รุัฐบาลทหารุกลับดำาเนินการุ
อยา่งเป็ินรุป้ิธรุรุมีเพื�อปิฏิิเสธไม่ีใหพ้ลเรืุอนที�พลดัถึิ�นฐานเข้า้ถึงึความีช่ว่ยเหลือเหล่านี� รุวมีทั�งจิบักมุีผู้้ท้ำางาน
ด้านมีนุษยธรุรุมีโดยพลการุ

ในเหตุ่การุณ์หนึ�งที�เกิดข้ึ�นเมีื�อวันที� 27 พฤษภูาคมี ฟอร์ุต่ี�ฟายไรุต่์ได้บันทึกข้้อมี้ลว่ามีีการุจิับกุมีผู้้้ทำางาน
ด้านมีนุษยธรุรุมีสามีคน เปิ็นผู้้้หญิงสอง และผู้้้ช่ายหนึ�ง ใกล้กับบ้านปิานกัน เมีืองลอยก่อ โดยทั�งหมีดเปิ็น
เจิ้าหน้าที�ข้ององค์กรุข้องช่าวเมีียนมีา 

“จินถึึงปัิจิจิุบัน ยังไม่ีมีีการุปิล่อยตั่วพวกเข้าออกมีา” ผู้้้ทำางานด้านมีนุษยธรุรุมีในพื�นที�ที�รุ้้เรุื�องนี�บอกกับ 
ฟอร์ุต่ี�ฟายไรุต์่ “พวกเรุาต่า่งหวาดกลัวในการุทำางานภูายใต้่สภูาพเช่น่นี� แต่่เรุาก็พยายามีทำาใหดี้ที�สุดเท่าที�จิะทำาได้” 

รุายงาน ปฏิเิสธการเข้า้ถึึง บนัทกึข้้อม้ีลการุจิบักมุีผู้้ท้ำางานดา้นมีนษุยธรุรุมี 14 คนโดยพลการุในรุฐัคะเรุนนี 
การุจิบักมุีเหลา่นี�สรุา้งบรุรุยากาศความีหวาดกลวัใหก้บัหนว่ยงานบรุรุเทาทกุข้ท์ั�งในพื�นที�และรุะหวา่งปิรุะเทศ
ในรุัฐคะเรุนนี ทำาให้เกิดความีกลัวอย่างแท้จิรุิงว่ารุัฐบาลทหารุอาจิพุ่งเปิ้าโจิมีต่ีพวกเข้าเนื�องจิากดำาเนิน
กิจิกรุรุมีที�ได้รุับความีช่อบธรุรุมี 
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ปิรุะช่าช่นในรัุฐคะเรุนนียงัรุายงานว่า ทหารุกองทัพเมียีนมีาได้ปิล้นสะดมีทรัุพย์สินข้องพลเรืุอน วางเพลิง และ
ทำาลายทรัุพยสิ์นข้องพลเรุอืน รุวมีทั�งอาหารุ ยารุกัษาโรุค และเสบียงอย่างอื�นสำาหรุบัพลเรุอืนที�พลดัถึิ�นฐาน 

ยกต่วัอยา่งเช่น่ เมีื�อวนัที� 9 มีถุิึนายน ทหารุข้องกองทพัเมียีนมีาไดท้ำาลายและเผู้ายุ้งฉางเกบ็ข้า้วในโรุงเรุยีน
ที�บา้นลอยยินต่องแช่ เมืีองโมีบเย บริุเวณพรุมีแดนรัุฐคะเรุนนี-ฉาน ผู้้้ทำางานดา้นมีนษุยธรุรุมีต่ั�งใจิส่งข้า้วที�
เก็บไว้เหล่านี�ให้กับครุอบครุัวที�พลัดถึิ�นฐานในที�พักพิงช่ั�วครุาว ซึ่ึ�งมีีผู้้้พลัดถึิ�นอาศัยอย้่ปิรุะมีาณ 3,000 คน 
ในเหตุ่การุณ์เดียวกัน ยงัมีีรุายงานว่าทหารุได้วางเพลิงรุถึพยาบาลและรุถึส่วนบุคคลที�เป็ินข้องผู้้ท้ำางานด้าน
มีนุษยธรุรุมีอีกด้วย 

ผู้้ท้ำางานดา้นมีนษุยธรุรุมีในปิรุะเทศและรุะหว่างปิรุะเทศในหลายเมืีองในรุฐัคะเรุนน ีทั�งเมีอืงเดมีอโส่, ลอยก่อ, 
พรุโ้ซึ่ และผู้าซึ่อง บอกกับฟอร์ุต่ี�ฟายไรุต์่วา่ทหารุมัีกเรีุยกให้รุถึหยุดที�ดา่นต่รุวจิ และยึดเสบียงที�จิะส่งให้กบั
พลเรุอืนที�พลดัถิึ�นฐาน 

เมีื�อฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต่์ถึามีว่า เปิ็นความีจิงใจิข้องกองทัพเมีียนมีาที�จิะสกัดกั�นการุส่งความีช่่วยเหลือไปิยัง
พลเรุือนหรุือไมี่ ผู้้้ทำางานด้านมีนุษยธรุรุมีคนหนึ�งบอกว่า “มีันไมี่อาจิเปิ็นอย่างอื�นไปิได้เลย”  

ใน การุแถึลงข้า่วเมีื�อวนัที� 1 ต่ลุาคมี 2564 แอนดรุว้ เคริุก์วด้ รุกัษาการุผู้้ป้ิรุะสานงานสหปิรุะช่าช่าต่ใินเมียีนมีา 
กล่าวเตื่อนถึึง “ปัิญหาท้าทายที�สำาคัญด้านการุดำาเนินงาน” ต่่อความีช่่วยเหลือด้านมีนุษยธรุรุมีทั�วปิรุะเทศ 
รุวมีทั�ง “การุต่ั�งด่านสกัด” หน่วยงานสหปิรุะช่าช่าต่ิหลายแห่งได้บันทึกข้้อมี้ลการุกีดกันการุดำาเนินงานด้าน
มีนุษยธรุรุมีทั�วปิรุะเทศ รุวมีทั�งที�เกิดข้ึ�นในรุัฐคะเรุนนีด้วย 

ล่าสุดเมีื�อกลางเดือนตุ่ลาคมี เอกสารุภูายในข้ององค์กรุความีช่่วยเหลือรุะหว่างปิรุะเทศในเมีียนมีาที� 
ฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต์่ได้อ่าน ยังอธิบายถึึงความีล่าช่้าโดยพลการุอันเนื�องมีาจิากการุข้ออนุญาต่ในการุเดินทาง 
การุต่ั�งด่านต่รุวจิข้องทหารุ และสถึานการุณ์ความีมีั�นคงที�เลวรุ้ายลงในรัุฐคะเรุนนีและที�อื�น ๆ ปิฏิิบัต่ิการุ
เหล่านี�ส่งผู้ลให้เกิดความีล่าช้่าและเป็ินการุกีดกันไม่ีให้จิัดส่งความีช่่วยเหลือด้านมีนุษยธรุรุมีฉุกเฉินไปิยัง
ชุ่มีช่นที�ต่้องการุ 

การุปิฏิเิสธไม่ีให้จิดัส่งความีช่ว่ยเหลือไปิยังพลเรืุอนที�พลดัถึิ�นฐานส่งผู้ลกรุะทบอย่างรุนุแรุงสาหัส ผู้้พ้ลัดถิึ�นใน
ปิรุะเทศและผู้้้ทำางานดา้นมีนุษยธรุรุมีบอกกบัฟอรุต์่ี�ฟายไรุต์่วา่ ที�พักพิงช่ั�วครุาวในรุฐัคะเรุนนยีงัคงข้าดแคลน
ทรุพัยากรุที�จิำาเปิน็ ไม่ีว่าจิะเป็ินอาหารุ นำ�าดื�มี ยา บรุกิารุเพื�อการุด้แลสุข้ภูาพ และสุข้า 

“แมีจ้ิะมีทีี�หลบซึ่อ่นต่วั แต่เ่รุาไมีม่ีนีำ�าดื�มีนำ�าใช่”้ ช่ายช่าวคะเรุนน ีอาย ุ39 ปิกีลา่ว เข้าหลบออกมีาจิากบา้นที�หมี้บ่า้น
คะยัน ทะยาร์ุ ที�เมีอืงลอยก่อ รุฐัคะเรุนนี เมีื�อเดอืนพฤษภูาคมี เนื�องจิากการุโจิมีตี่ข้องกองทัพเมียีนมีา “เรุามีี
อาหารุพอแคห่นึ�งหรุอืสองสัปิดาห ์เรุารุ้สึ้กไม่ีมีั�นคงอยา่งมีาก หวาดกลวั และเรุาไมีรุ่้ว้า่จิะถึก้โจิมีต่อีกีครุั�งเมีื�อไรุ”  

“เรุาไปิเอานำ�ามีาจิากภู้เข้า และต่้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช่้อย่างปิรุะหยัด” ครุ้แมี่ล้กสองช่าวคะเรุนนีที�หลบหนี
มีาจิากลอยก่อกล่าว “ล้กสาวคนเล็กข้องดิฉันกลัวทุกครุั�งที�ได้ยินเสียงปิืน เธอมีีอาการุปิรุะสาทหลอนและ 
วนเวียนเห็นภูาพเหตุ่การุณ์เดิมี ๆ ที�เคยเกิดข้ึ�น” 

ต่ามีข้้อมี้ลข้องหน่วยงานผู้้้ลี�ภูัยแห่งสหปิรุะช่าช่าติ่ สถึานการุณ์การุแพรุ่รุะบาดข้องโรุคโควิด-19 ยิ�งทำาให้
สถึานการุณ์ด้านมีนุษยธรุรุมีในเมีียนมีาเลวรุ้ายลง มีีผู้้้ต่ิดเช่ื�อเพิ�มีข้ึ�นอย่างต่่อเนื�องในที�พักพิงช่ั�วครุาวบาง
แห่ง รุวมีทั�งยังมีีผู้้้ต่ิดเช่ื�อ 90 คนในที�พักพิงสองแห่งในรุัฐคะเรุนนีด้วย 

การุปิฏิเิสธไมีใ่หค้วามีช่่วยเหลอื การุจิบักมุีผู้้ท้ำางานดา้นมีนษุยธรุรุมีโดยพลการุ การุยดึสิ�งบรุรุเทาทกุข้ท์ี�จิะ
นำาส่งพลเรุือนที�มีีความีต่้องการุ และการุใช่้มีาต่รุการุกีดกันหน่วยงานด้านมีนุษยธรุรุมีที�พยายามีช่่วยเหลือ
ปิรุะช่าช่นผู้้้พลัดถึิ�นที�ยากลำาบาก สิ�งเหล่านี�บ่งช่ี�ว่ารัุฐบาลทหารุเมีียนมีาไม่ีได้ปิฏิิบัติ่ต่ามีพันธกรุณีที�มีีต่่อ
กฎหมีายมีนุษยธรุรุมีรุะหว่างปิรุะเทศ เพื�อช่่วยให้พลเรุือนได้รุับความีช่่วยเหลือที�จิำาเปิ็น 

บคุคลในเมียีนมีาที�มีส่ีวนรัุบผู้ดิช่อบต่อ่การุจิงใจิปิฏิเิสธความีช่ว่ยเหลือที�จิำาเป็ินต่อ่ชี่วติ่สำาหรุบัพลเรืุอน อาจิ
ถึือว่ามีีความีผู้ิดทางอาญาในข้้อหาอาช่ญากรุรุมีสงครุามี ฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต่์กล่าว 

https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89045


ยกต่ัวอย่างเช่่น “การุจิงใจิสกัดกั�นสิ�งบรุรุเทาทุกข้์” ซึึ่�งเป็ินรุ้ปิแบบการุทำาสงครุามีอย่างหนึ�งเพื�อปิล่อย
ให้พลเรุือนอดต่ายนั�น ถึือเปิ็นอาช่ญากรุรุมีสงครุามี ในข้ณะที�ทางการุอาจิใช่้มีาต่รุการุเพื�อควบคุมีการุ 
จิัดส่งสิ�งข้องและความีช่่วยเหลือด้านมีนุษยธรุรุมี กฎหมีายรุะหว่างปิรุะเทศนั�นห้ามีไมี่ให้มีีการุกรุะทำาใด ๆ ที�
ถึือเปิ็นการุข้ัดข้วางการุจิัดส่งความีช่่วยเหลืออย่างจิงใจิ มีาต่รุการุใด ๆ ที�ทางการุนำามีาใช่้เพื�อควบคุมีการุ
ดำาเนินงานด้านมีนุษยธรุรุมี ต่้องไม่ีส่งผู้ลให้เกิดความีล่าช่้าอย่างไม่ีเหมีาะสมีต่่อการุจัิดส่งความีช่่วยเหลือ 
ต่้องไมี่ข้ัดข้วางการุเข้้าไปิทำางานข้องเจิ้าหน้าที� หรุือรุบกวนการุดำาเนินงานข้องพวกเข้า 

ในรุายงานปิี 2561 ชื่�อ “They Block Everything” ฟอร์ุตี่�ฟายไรุต่์ได้เผู้ยแพรุ่ข้้อมี้ลการุปิิดกั�นความีช่่วย
เหลือด้านมีนุษยธรุรุมีต่่อพลเรุือนกลุ่มีช่าต่ิพันธุ์ที�ต่้องพลัดถึิ�นฐานจิากสงครุามีในรุัฐคะฉิ�น ซึ่ึ�งมีีเหตุ่การุณ์
การุข้ัดกันด้วยอาวุธมีาเปิ็นเวลาหลายปิี 

การุโจิมีตี่ข้องรัุฐบาลทหารุต่่อพลเรืุอนในรัุฐคะเรุนนี สอดคล้องกับรุายงานการุโจิมีตี่ที�คล้ายคลึงกันอย่าง
ต่่อเนื�องในรุัฐและภู้มีิภูาคอื�น ๆ ข้องปิรุะเทศ โดยเฉพาะในรุัฐช่ิน คะฉิ�น และภูาคสะกาย ฟอรุ์ต่ี�ฟายไรุต่์กล่าว 

เมีื�อปิลายเดือนที�แล้ว สมีาคมีปิรุะช่าช่าต่ิเอเช่ียต่ะวันออกเฉียงใต่้ (อาเซึ่ียน) ได้มีาชุ่มีนุมีพบปิะกันในการุ
ปิรุะช่มุีสุดยอดผู้้น้ำาอาเซึ่ยีนครุั�งที� 38 และ 39 กลุ่มีปิรุะเทศสมีาช่กิไดป้ิฏิิเสธไมีใ่หพ้ลเอกอาวโุส มีนิออ่งหลา่ย นก้
ฆ่่าลื�างเผู่้าพ้นธ่� และผู้้น้ำาการุกอ่รุฐัปิรุะหารุในเมียีนมีาเมีื�อวนัที� 1 กมุีภูาพันธ์ เข้า้รุว่มีการุปิรุะช่มุีรุะดับส้ง ปิลอ่ย
ใหท้ำาใหเ้กา้อี�ข้องต่วัแทนข้องเมียีนมีาว่างลง นี�นบัเปิน็จิดุผู้กผู้นัที�สำาคญัในท่าทีข้องปิรุะช่าคมีที�มีต่ี่อเมียีนมีา 

เมืี�อวันที� 20 ตุ่ลาคมี 2564 ภูายหลังการุเดินทางมีาเยือนปิรุะเทศไทยเปิ็นเวลาสองวันข้องนายดิเรุก ช่อย
เลต่ ที�ปิรุึกษากรุะทรุวงการุต่่างปิรุะเทศสหรุัฐฯ กรุะทรุวงการุต่่างปิรุะเทศไทยปิรุะกาศว่า ทั�งสหรุัฐฯ และ
ไทยอย้รุ่ะหว่างการุพิจิารุณาการุให้ความีช่่วยเหลือดา้นมีนษุยธรุรุมีข้า้มีพรุมีแดนไปิยังเมียีนมีาผู่้านเส้นทาง
พรุมีแดนไทย-เมีียนมีา  

รุายงาน ปิฏิิเสธการุเข้้าถึึง ยังเสนอแนะให้รุัฐบาลปิรุะเทศต่่าง ๆ ปิฏิิเสธไมี่ข้ายอาวุธให้กับเมีียนมีา กำาหนด
มีาต่รุการุควำ�าบาต่รุที�มีุ่งเป้ิาไปิยังรัุฐบาลทหารุเพื�อไม่ีให้สามีารุถึเข้้าถึึงแหล่งเงินทุน และงดเว้นไม่ีให้ความี
ช่อบธรุรุมีทางการุเมีืองใด ๆ กับรุัฐบาลทหารุโดยสิ�นเช่ิง 

“หลืายชี่วติีกำาลืง้ตีกอย้ใ่นความเสี�ยง แลืะปิระช่ากรเมยีนมาทำ้�งหมดกำาลืง้ถืก้คก่คาม” อชิ่เมีล วล้ฟ์กลา่ว “รฐ้
ภัาคีอาเซีียนแลืะสหปิระช่าช่าตีิตี�องดำาเนินการอย่างแข็งข้น อย่างน�อยทำี�ส่ด ปิระเทำศไทำยแลืะร้ฐบาลืปิระเทำศ
อื�น ๆ มีหน�าทำี�ทำางศีลืธรรมทำี�จะสามารถืดำาเนินการ แลืะตี�องเข�ามามีบทำบาทำเพื�อปิระก้นให�มีการส่งความช่่วย
เหลืือไปิย้งผู้้�ทำี�ตี�องการ” 
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