
ใบแจ้้งข่่าว

เอกสารหลุุดของอาเซีียนเผยข้อเสนอเอาใจรัฐบาลุทหารเมีียนมีา 
“เพ่ื่�อคงสภาพื่การณ์์เดิมีเอาไว้้” 

อาเซียน: ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของรัฐบาลทหารเมียนมา 
กำาหนดมาตรการฉุกเฉินเพ่ือคุ้มครองพลเรือน 

(กรุงุเทพฯ 10 พฤศจิกิายน 2565)— ผู้้�นำาสมาคมปรุะชาชาติแิห่่งเอเชียติะวัันออกเฉีียงใติ� (อาเซียีน) ควัรุปฏิิเสธข้�อเสนอ
ที�จิะคงการุมีส่วันรุ่วัมอย่างเติ็มรุ้ปแบบข้องรุัฐบาลทห่ารุเมียนมาในทุกการุปรุะชุมอาเซีียน เวั�นแติ่การุปรุะชุมสุดยอด
ผู้้�นำาและการุปรุะชุมข้องรุัฐมนติรุีติ่างปรุะเทศ ฟอรุ์ติี�ฟายไรุติ์กล่าวัในวัันนี� โดยข้�อเสนอดังกล่าวัปรุากฏิในเอกสารุที�
ห่ลุดออกมาวัันนี� บรุรุดารัุฐมนติรีุติ่างปรุะเทศอาเซีียนจิะพิจิารุณาเอกสารุดังกล่าวั รุวัมถึึงรุ่วัมกันตัิดสินใจิเลือกข้�อ
เสนอแนะที�จิะนำาเสนอติ่อบรุรุดาผู้้�นำาอาเซีียนในรุะห่วั่างการุปรุะชุมสุดยอดปรุะจิำาปีในวัันนี�ที�กรุุงพนมเปญ กัมพ้ชา 

“ผู้้�นำาอาเซียีนติ�องเล็งเห็่นควัามเป็นจิริุงวัา่ การุมีรุฐับาลทห่ารุเป็นติ�นเห่ตุิข้องวิักฤติที�เกดิข้ึ�นในเมียนมา ไม่ใชท่างออก” 
แพททริุก พงศธรุ ผู้้�เชี�ยวัชาญการุรุณรุงคด์�านสิทธิมนษุยชน ฟอรุต์ิี�ฟายไรุติก์ลา่วั “ควัามพยายามเอาอกเอาใจิรุฐับาล
ทห่ารุเช่นนี� จิะยิ�งส่งผู้ลให่�การุก่ออาชญากรุรุมรุะห่ว่ัางปรุะเทศยืดเยื�อมากข้ึ�น สรุ�างควัามทุกข์้ยากให่�กับปรุะชาชนใน
เมียนมา และส่งผู้ลกรุะทบด�านลบติ่อวัิกฤติในรุะดับภู้มิภูาค การุมีอย้่ข้องรุัฐบาลทห่ารุถึือเป็นภูัยคุกคามติ่อสันติิภูาพ
และควัามมั�นคงรุะห่วั่างปรุะเทศ พวักเข้าจิำาเป็นติ�องได�รุับการุปฏิิบัติิในลักษณะที�เป็นภูัยคุกคามติามที�กล่าวัมา” 

ฟอรุตี์ิ�ฟายไรุต์ิได�รุบัเอกสารุภูายในข้องอาเซีียนที�ห่ลดุออกมา จิากแห่ล่งข้า่วัที�นา่เชื�อถึอืและมีส่วันเกี�ยวัข้�องใกล�ชิดกบั
การุเจิรุจิารุะห่ว่ัางรัุฐภูาคีอาเซียีนเกี�ยวักับวิักฤติในเมียนมา มรีุายงานว่ัาสำานกังานปรุะธานอาเซียีน ซีึ�งคือกัมพ้ชา ได�มี
การุจิดัเติรุยีมเอกสารุไมล่งวัันที�ขึ้�น ภูายห่ลงัการุปรุะชมุฉีกุเฉีนิข้องรุฐัมนติรุตีิา่งปรุะเทศอาเซียีนที�จิาการุต์ิา อนิโดนเีซียี 
เมื�อวัันที� 27 ติุลาคม 2565 ที�ผู้่านมา เอกสารุดังกล่าวัมีเนื�อห่าทั�งสิ�น 11 ห่ัวัข้�อ ซีึ�งในจิำานวันนี� มีเนื�อห่าเรุื�องการุปรุะเมิน
ภูาพรุวัมข้องสถึานการุณ์ในเมียนมาที�คลุมเครืุอ (เช่นข้�อควัามว่ัา “ควัามรุนุแรุงที�เพิ�มขึ้�นจิากกลุ่มติดิอาวุัธทุกฝ่า่ยถืึอ
เปน็ข้�อกังวัลสำาคญั”) รุวัมทั�งข้�อสั�งการุโดยทั�วัไปและข้�อเสนอแนะสำาห่รัุบการุดำาเนินงานต่ิอไป ทั�งนี� เอกสารุดังกล่าวัไม่มี
การุกลา่วัถึึงเห่ติรุุฐัปรุะห่ารุข้องรุฐับาลเมยีนที�ดำาเนนิมาอยา่งติอ่เนื�อง ซีึ�งส่งผู้ลให่�มนีกัโทษการุเมอืงกวัา่ 12,000 คน 
และไมไ่ด�รุะบถุึงึการุโจิมติขี้องรุฐับาลทห่ารุติอ่ปรุะชากรุพลเรุอืนทั�วัปรุะเทศที�ม ีการุบนัทกึข้�อมล้ไวั�อยา่งด ีแติอ่ยา่งใด 

พลเอกอาวุัโส มินอ่องห่ล่าย ห่ัวัห่น�าคณะปฏิิวััติิในเมียนมา ไม่ได�เข้�ารุ่วัมการุปรุะชุมสุดยอดอาเซีียน ซีึ�งก่อนห่น�านี� 
อาเซียีนได�มขี้�อติกลงที�จิะไมเ่ชิญติวััแทนข้องรุฐับาลทห่ารุเมยีนมามาเข้�ารุว่ัมการุปรุะชมุสุดยอดอาเซียีน และการุปรุะชมุ
รุัฐมนติรุีติ่างปรุะเทศอาเซีียน โดยทางอาเซีียนยอมรุับให่�มีผู้้�เข้�ารุ่วัมเฉีพาะที�เป็นติัวัแทนจิากเมียนมา “ที�ไม่เกี�ยวัข้�อง
กับการุเมือง” ในปรุะเด็นนี� เอกสารุห่ลุดซีึ�งฟอรุ์ติี�ฟายไรุติ์ได�รุับมายอมรุับวั่ายังคงมีการุใช�นโยบายนี�ติ่อไป อย่างไรุ
ก็ดี เอกสารุนี�ชี�แจิงวั่า “ส่วันการุปรุะชุมรุะดับรุัฐมนติรุีอื�น ๆ จิะยังคงสภูาพเดิมติ่อไป” ห่มายควัามวั่า จิะมีการุยอมให่�
ติัวัแทนรุัฐบาลทห่ารุเข้�ารุ่วัมในการุปรุะชุมเห่ล่านี� 

ข้�อสองในเอกสารุชี�แจิงวั่า “จิะยังคงยึดมั�นติ่อฉีันทามติิ 5 ข้�อข้องอาเซีียนติ่อไป” และจิะข้อให่�สำานักเลข้าธิการุอาเซีียน 
“จิัดทำารุ่างแผู้นการุดำาเนินงาน”  

ข้�อแปดข้องเอกสารุ ซีึ�งอาจิเปน็ข้�อเสนอข้องรุฐัมนติรุตีิา่งปรุะเทศคนใดคนห่นึ�ง ได�กลา่วัถึงึ “แนวัทางการุดำาเนนิงาน
เชงิยุทธศาสติร์ุแบบย�อนกลับ” ซึี�งมีการุข้ยายควัามในเอกสารุว่ัาห่มายถึงึการุที�อาเซียีน “พยายามที�จิะแสวังห่าจุิดรุ่วัม
รุะห่วั่างแนวัทางค้่ข้นานข้องฉีันทามติิ 5 ข้�อ และโรุดแมป 5 ข้�อ” 

กอ่นห่น�านี� รุฐับาลทห่ารุเมยีนมาได�นำาเสนอ โรุดแมป 5 ข้�อ เมื�อเดอืนสิงห่าคม 2564 เพื�อเปน็แผู้นที�มางดัข้�อกบั ฉีนัทามติิ  
5 ข้�อ ข้องอาเซียีน ซีึ�งรุฐับาลทห่ารุให่�ควัามเห่น็ชอบสามเดอืนกอ่นห่น�านั�น เมื�อวันัที� 24 เมษายน 2564 ที�จิาการุต์ิา อนิโดนเีซียี 
ฉีนัทามติ ิ5 ข้�อข้องอาเซีียนมีเนื�อห่าเรีุยกรุ�องให่�ยตุิคิวัามรุนุแรุง ให่�มกีารุเจิรุจิาอยา่งสรุ�างสรุรุคร์ุะห่วัา่งฝ่า่ยติา่ง ๆ  ให่�มกีารุ
แติง่ตัิ�งท้ติพิเศษข้องอาเซียีนเพื�อปรุะสานงานการุเจิรุจิา ให่�มีควัามชว่ัยเห่ลือด�านมนษุยธรุรุม และให่�มีทต้ิพิเศษเดนิทางไป
เยอืนเมียนมา ห่ลังมกีารุรุบัรุองแผู้นที�วัา่ พลเอกอาวุัโส มนิออ่งห่ล่ายได�ละเมดิข้�อติกลงดงักลา่วัแทบจิะทนัท ีทำาให่�ห่ลาย
ฝ่า่ยมองวัา่เปน็ควัามล�มเห่ลวัอยา่งสิ�นเชงิ 

https://www.fortifyrights.org/downloads/FortifyRights_mya_inv_2022_11_10.pdf
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/08/8-8-20211.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
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ในโรุดแมป 5 ข้�อข้องรุัฐบาลทห่ารุ มีกำาห่นดวััติถึุปรุะสงค์ข้�อห่นึ�งวั่า จิะจิัด “การุเลือกติั�งที�เป็นปรุะชาธิปไติยในรุะบบ
ห่ลายพรุรุคที�เสรุีและเป็นธรุรุม” ภูายห่ลังการุยกเลิกสถึานการุณ์ฉีุกเฉีินข้องรุัฐบาลทห่ารุ 

นับแติ่การุทำารุัฐปรุะห่ารุเมื�อเดือนกุมภูาพันธ์ 2564 รุัฐบาลทห่ารุเมียนมาได�ดำาเนินการุกวัาดล�างฝ่่ายติรุงข้�ามที�เห่็น
ติ่างจิากการุปกครุองข้องตินอย่างเป็นรุะบบ ในช่วังห่กเดือนแรุกห่ลังรุัฐปรุะห่ารุ ฟอรุ์ติี�ฟายไรุติ์และ Schell Center 
คณะนติิศิาสติรุม์ห่าวัทิยาลยัเยล ได�เผู้ยแพรุบ่นัทกึข้�อมล้อาชญากรุรุมติอ่มนษุยชาติ ิที�กรุะทำาโดยกองทพัและติำารุวัจิ
ในเมียนมา ซีึ�งมีทั�งการุสังห่ารุ การุคุมข้ัง การุทรุมาน การุปรุะห่ัติปรุะห่ารุ และการุบังคับให่�ส้ญห่าย ในควัามพยายาม
ที�จิะรุวับอำานาจิ นับติั�งแติ่ทำารุัฐปรุะการุ รุัฐบาลทห่ารุได�ออกจิับกุมบุคคลกวั่า 16,000 คนอย่างเป็นรุะบบ ติามข้�อม้ล
ข้องสมาคมช่วัยเห่ลือนักโทษการุเมืองในเมียนมา (AAPP) ข้ณะที�เข้ียนข้่าวัฉีบับนี� ยังคงมีผู้้�ถึ้กคุมข้ังอย้่กวั่า 12,000 
คน นักโทษการุเมืองเห่ล่านี�ปรุะกอบด�วัยผู้้�นำาด�านควัามคิด สมาชิกภูาคปรุะชาสังคม นักการุเมืองที�สำาคัญ ผู้้�ทำางาน
สาธารุณสุข้ และข้�ารุาชการุ ซีึ�งติ่างเคยมีบทบาทในการุจิัดการุเลือกติั�งที�ผู้่านมา ฟอรุ์ติี�ฟายไรุติ์และ Schell Center 
ได�บันทึกข้�อมล้การุคุมขั้งคณะกรุรุมการุการุเลือกติั�ง ผู้้�สื�อข่้าวั และแกนนำาภูาคปรุะชาสังคม รุวัมถึงึการุคุมขั้งและการุ
ทำาให่�ส้ญห่ายข้องเจิ�าห่น�าที�ข้องพรุรุคสันนิบาติเพื�อปรุะชาธิปไติย (NLD) ห่ลายคน 

ติามรุายงานข้า่วัข้องสื�อ จิวับจินเดอืนกรุกฎาคม 2565 ที�ผู้า่นมา รุฐับาลทห่ารุได�สังห่ารุสมาชกิพรุรุค NLD ไปเกอืบ 50 คน 
ในจิำานวันนี� เปน็สส.อยา่งน�อยสามคน และจิบักุมสมาชกิพรุรุคอกีเกอืบ 900 คนนบัแติท่ำารุฐัปรุะห่ารุ เมื�อวันัที� 25 กรุกฎาคม 
รุฐับาลทห่ารุเมยีนมาได�ยตุิขิ้�อติกลงชั�วัครุาวัที�จิะรุะงบัการุใช�โทษปรุะห่ารุ ซีึ�งบงัคบัใช�มาอยา่งติอ่เนื�องห่ลายทศวัรุรุษ และ
ได�ปรุะห่ารุชวีัติินกัโทษการุเมอืงสี�คน โดยในจิำานวันนี� มเีพียวั เซียาทอ สส.พรุรุคเอน็แอลด ีและอ้ จิอมนิย้ นกักจิิกรุรุมอาวัโุส
เพื�อปรุะชาธปิไติย ห่รุอืที�คนทั�วัไปรุ้�จิกักนัในชื�อโก จิมิมี 

องคก์ารุสห่ปรุะชาชาติิ รุายงานวัา่ ตัิ�งแติภู่ายห่ลงัการุทำารุฐัปรุะห่ารุเมื�อวันัที� 1 กมุภูาพันธ ์2564 ปรุะชาชนกวัา่ห่นึ�งล�าน
คนในเมียนมาจิำาเป็นติ�องโยกย�ายถึิ�นฐาน และทรุัพย์สินข้องพลเรุือนกวั่า 28,000 แห่่งได�ถึ้กทำาลายลง 

“แผู้นข้องรุัฐบาลทห่ารุที�จิะจิัดเลือกติั�งปีห่น�าถึือเป็นเรุื�องน่าติลกโดยสิ�นเชิง และปรุะชาคมรุะห่วั่างปรุะเทศก็ควัรุมอง
แผู้นดังกล่าวัวั่าเป็นเรุื�องน่าข้บข้ันด�วัยเช่นกัน” แพททรุิก พงศธรุกล่าวั “ผู้้�นำาอาเซีียนติ�องปฏิิเสธแผู้นใด ๆ ที�จิะรุ่วัม
มือกับรุัฐบาลทห่ารุ ซีึ�งได�พุ่งโจิมติีปรุะชากรุชาวัเมียนมาอย่างกวั�างข้วัางและเป็นรุะบบ”  

นอกจิากนี� สิ�งที�เป็นสัญญาณควัามแติกแยกในอาเซีียนอีกอย่างห่นึ�งคือ ได�มีการุนำา แถึลงการุณ์ปรุะธานควัามยาวั
สองห่น�า จิากการุปรุะชมุฉีกุเฉีนิรุฐัมนติรุต่ีิางปรุะเทศ เมื�อวันัที� 27 ติลุาคม 2565 ฉีบบัเดมิออกจิากเวับ็ไซีติข์้องอาเซียีน 
และแทนที�ด�วัย ข้�อควัามสามย่อห่น�าที�สั�นกวั่ามาก แทน ถึ�อยแถึลงที�ถึ้กดัดแปลงดังกล่าวัไม่ได�กล่าวัถึึง “ปฏิิบัติิการุที�
เปน็รุป้ธรุรุม เปน็ไปได�ในทางปฏิบิตัิ ิและมกีรุอบเวัลาชดัเจิน” เพื�อสนบัสนนุการุดำาเนนิงานติามฉีนัทามติ ิ5 ข้�ออกีติอ่ไป 
ซีึ�งติรุงนี�เคยเปน็ส่วันห่นึ�งในเนื�อห่าข้อง แถึลงการุณป์รุะธานฉีบบัเดมิ นอกจิากนี� ข้�อควัามให่มย่งัไมม่รีุะบรุุายละเอยีด
เกี�ยวักับปรุะเด็นสำาคัญอย่างการุจิัดส่งควัามช่วัยเห่ลือด�านมนุษยธรุรุมอีกด�วัย 

ในทำานองเดียวักัน เพื�อให่�สอดคล�องล�อรุับไปกับนโยบายเอาอกเอาใจิเช่นนี� เมื�อวัันที� 4 พฤศจิิกายน อาเซีียนได�แติ่ง
ติั�งให่�รุัฐบาลทห่ารุเมียนมาเป็นปรุะธานการุปรุะชุมผู้้�บัญชาการุทห่ารุอากาศอาเซีียน ติามข้�อม้ลที�เปิดเผู้ยโดยสื�อข้อง
รุัฐบาลทห่ารุอย่าง Global New Light of Myanmar และติามรุายงานข้ององค์กรุ Justice for Myanmar แม�วั่า
กองทัพอากาศข้องรุัฐบาลทห่ารุได�กรุะทำาการุโจิมติีทางอากาศต่ิอปรุะชากรุพลเรุือนอย่างติ่อเนื�อง ทั�งนี� การุปรุะชุม
ผู้้�บัญชาการุทห่ารุอากาศเป็นการุปรุะชุมเพื�อปรุะสานงานรุะห่วั่างกองทัพอากาศภูายในภู้มิภูาค 

อาเซีียนควัรุยุติิการุมีส่วันรุ่วัมข้องรุัฐบาลทห่ารุเมียนมาในทุก ๆ การุปรุะชุมข้องรุะบบอาเซีียน ยกเลิก “ฉีันทามติิ 5 
ข้�อ” ติ่อเมียนมาที�ปรุะสบควัามล�มเห่ลวั และกำาห่นดมาติรุการุฉีุกเฉีินเพื�อคุ�มครุองปรุะชากรุพลเรุือนในปรุะเทศ ฟอรุ์
ติี�ฟายไรุติ์กล่าวัในวัันนี� 

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-22-1-october-2022?_gl=1*1jdqtkx*_ga*MTAzNjg0MDg3Ni4xNjY1Mzk0NTc3*_ga_E60ZNX2F68*MTY2Njc3NzM2Ni4yLjAuMTY2Njc3NzM2Ni42MC4wLjA.
https://reliefweb.int/report/myanmar/statement-chair-special-asean-foreign-ministers-meeting-27-october-2022-asean-secretariat-jakarta
https://reliefweb.int/report/myanmar/statement-chair-special-asean-foreign-ministers-meeting-27-october-2022-asean-secretariat-jakarta
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/11/FINAL-Eng-ASEAN-Statement-on-MM-Violence.pdf
https://reliefweb.int/report/myanmar/statement-chair-special-asean-foreign-ministers-meeting-27-october-2022-asean-secretariat-jakarta
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/asean-actively-aiding-and-abetting-myanmar-juntas-war-crimes-and-crimes-against-humanity


ใบแจ้้งข่่าว

โดยมาติรุการุฉีุกเฉีินดังกล่าวั ควัรุครุอบคลุมถึึงข้�อติกลงในการุคุ�มครุองผู้้�ลี�ภูัยในเมียนมา อนุญาติให่�มีการุส่งควัาม
ช่วัยเห่ลือด�านมนุษยธรุรุมข้�ามพรุมแดน และข้�อติกลงให่�มีการุปรุะสานงานกับรุัฐภูาคีสห่ปรุะชาชาติิอื�น ๆ เพื�อปิดกั�น
ไมใ่ห่�กองทัพเมยีนมาเข้�าถึงึอาวุัธ เทคโนโลยีสงครุามที�ใช�งานได�ทั�งทางพลเรืุอนและทห่ารุ เชื�อเพลิงอากาศยาน แห่ล่ง
เงนิทนุ และปฏิเิสธไมใ่ห่�กองทพัได�รุบัการุยอมรุบัทางการุเมอืง ณ เวัลานี� อาเซียีนจิำาเปน็ติ�องรุว่ัมมอือยา่งเปดิเผู้ยกบั
รุัฐบาลเอกภูาพแห่่งชาติิ ซีึ�งเป็นติัวัแทนรุัฐบาลที�ชอบธรุรุมข้องเมียนมาในเวัทีรุะห่วั่างปรุะเทศ 

“รุฐับาลทห่ารุเมียนมาได�รุื�อทำาลายควัามพยายามข้องอาเซียีนในทุกขั้�นติอนข้องวิักฤติครุั�งนี�” แพททริุก พงศธรุกล่าวั 
“ปรุะชาชนชาวัเมยีนมาไมส่ามารุถึอดทนรุอได�อกีติอ่ไป อาเซียีนติ�องดำาเนนิการุจิดัการุปญัห่าดงักลา่วัอยา่งฉีกุเฉีนิและ
เป็นรุ้ปธรุรุมโดยทันที” 
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