
บทสรุปรายงาน

มิถุนายน 2565 

ถกูปฏิเสธและปดิกัน้: ชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องพม่า กบัวกิฤตดา้นมนษุยธรรม และปญัหาทา้ทาย
ด้านการคุ้มครอง

นบัแตก่ารทำารฐัประหารเมือ่ป ี2564 สถานการณด์า้นความมัน่คงและสทิธิ
มนุษยชนในพม่า/เมียนมา เลวร้ายลงอย่างมาก นำาไปสู่วิกฤตด้าน
มนุษยธรรมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ประชากรจำานวนมากใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องพมา่อาศยัอยูใ่นพืน้ทีสู่ร้บ และตอ้งเผชญิกบัการ
บังคับให้ย้ายถิ่นฐาน การขาดความมั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรง และภัย
คุกคามอย่างต่อเนื่องต่อสุขภาพและความปลอดภัย แม้ประชาชนจำานวน
มากจะหลบหนีไปสู่พรมแดนไทยเพื่อแสวงหาท่ีพักพิง แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย หรือขอความคุ้มครองตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศได้ พวกเขาถูกบีบให้ต้องอาศัยอยู่ในพรมแดน
ประเทศพมา่ กลายเปน็พลเมอืงทีต่กเปน็เปา้คกุคามตอ่ชวีติโดยสภาบรหิาร
แหง่รฐั (รฐับาลทหารเมยีนมา) ซึง่ไมเ่พยีงเปน็ผลมาจากการขดัแยง้กนัดว้ย
อาวุธ การโจมตีทางอากาศ และความรุนแรงในรูปแบบอื่นเท่านั้น หากยัง
รวมถึงการปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

การไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในปัจจุบัน มีสาเหตุสำาคัญมาจากการ
ดำาเนนิงานอยา่งจงใจของรฐับาลทหารเมยีนมา ทีจ่ะปฏเิสธไมใ่หพ้ลเรอืนที่
ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำาเป็นต่อชีวิต 
ประกอบกับอุปสรรคเก่ียวกับสิทธิของพลเรือนท่ีจะเดินทางข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศ เพื่อขอรับความคุ้มครอง ซึ่งอุปสรรคเหล่านั้นอาจถือเป็น
มาตรการส่งกลับ เป็นที่ชัดเจนว่า ทางออกใด ๆ ต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรม
ในปัจจุบัน ต้องอยู่บนพื้นฐานที่รัฐบาลทหารเมียนมาและรัฐบาลประเทศ
เพือ่นบา้น เคารพตอ่พนัธกรณขีองตนทีม่ตีอ่สนธสิญัญาและอนสัุญญาดา้น
มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ข้อเรียกร้อง
เหล่านี้ยังคงถูกเพิกเฉย ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรมโดยทันที และไม่อาจรอได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการปิดกั้น
ชอ่งทางหลกัในการเขา้ถึงความชว่ยเหลอืและความคุม้ครอง อนัเปน็ผลมาจากอปุสรรคตา่ง ๆ  เราจงึจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทำาความเขา้ใจ
มากขึน้ถงึสถานการณใ์นพืน้ที ่ทัง้นีเ้พือ่จำาแนกวา่จะสามารถพฒันาช่องทางใหมด่ว้ยความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานในทอ้งถิน่ เพือ่ให้มกีาร
ดำาเนินงานในพื้นที่เหล่านี้ และจะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงหน่วยงานในท้องถิ่นเหล่านี้มากขึ้น  

ตามเป้าหมายดังกล่าว รายงานนี้อธิบายถึงสถานการณ์ในพื้นที่ในรัฐกะเหรี่ยง โดยพิจารณาทั้งความต้องการที่เป็นรูปธรรมของชาวบ้าน
และชมุชน และการดำาเนนิงานและปญัหาทา้ทายทีเ่กดิข้ึนกบัหนว่ยงานทีพ่ยายามชว่ยเหลอืและสนบัสนนุพวกเขา รายงานนีเ้ปน็การศกึษา
ปญัหาทา้ทายดา้นการขนสง่และความมัน่คงทีส่ำาคญั ซึง่ขดัขวางไมใ่หม้กีารสง่ความชว่ยเหลอืในปจัจบุนัไปยงักลุม่เปา้หมาย ซึง่จะชว่ยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินได้ดียิ่งขึ้น ว่าจะมีการใช้ประโยชน์และดำาเนินงานด้านความช่วยเหลืออย่างไร รายงานนี้ยังเน้นถึงการ
ดำาเนินงานและมาตรการในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันช่วยอุดช่องว่างดังกล่าว และการตระหนักถึงความสำาคัญและการลงทุนในช่องทางเหล่า
นี ้อาจทำาใหเ้กดิทางออกทีเ่ปน็ผลมากขึน้ ซึง่ไมเ่พยีงจะชว่ยตอบสนองความตอ้งการเฉพาะหนา้ หากยงัสนบัสนนุใหเ้กดิกลไกทีย่ัง่ยืนมาก
ขึ้นในระยะยาว 

สามารถดรูายงานฉบบัเตม็ในภาษาองักฤษและพมา่ที่ www.khrg.org
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ภายหลังจากการปะทะกันที่เขตเลเกก่อเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ได้มีการใช้โรงเรียนมัธยมพลูจีในเมือง (Township)ก่อตะหริ (ก่อกะเระ) เขตดูปลายา เป็น

จุดศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนบริเวณพรมแดน 

[ภาพ: KHRG]

วิธีวิทยา

รายงานนีจ้ดัทำาขึน้จากการสมัภาษณ ์24 ครัง้ ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม 2564 สว่นใหญเ่ปน็การสมัภาษณแ์กนนำาชมุชนและ
ชาวบ้านซึ่งมีส่วนร่วมในงานชุมชน นอกจากน้ัน ยังมีการสัมภาษณ์หกครั้งกับสมาชิกขององค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนในพื้นที่ 
เกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำาอยู่นับแต่การทำารัฐประหารและปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้นในแง่การส่งมอบความสนับสนุนและบริการฉุกเฉิน           
สืบเนื่องจากการสู้รบและการโจมตีด้วยอาวุธที่ปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่
เลวรา้ยลง โดยเฉพาะตามแนวพรมแดนไทย-พมา่ จงึไดม้กีารนำาขอ้มลูดบิจากรายงานตา่ง ๆ  ตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2564 จนถงึเดอืนมนีาคม 
2565 มารวมไว้ในรายงานนี้ด้วย 

ข้อมูลเหล่านี้มาจากการสัมภาษณ์และข้อมูลดิบ ท่ีรวบรวมมาจากห้าเขตจากทั้งหมดเจ็ดเขต ที่อยู่ใต้การดำาเนินงานของ KHRG ได้แก่       
ดตูะท ู(สะโทน่)(Doo Tha Htoo District), เคลอะ-ลวที ู(เญางเ์ลบนิ)(Kler Lwee Htoo District), มะรดิ-ทวาย (Mergui-Tavoy District), 
มูตรอ (ผาปูน) (Mu Traw District) และดูปลายา(Dooplaya District)เหตุที่กำาหนดขอบเขตการวิจัยในพื้นที่เหล่านี้ เป็นเพราะพื้นที่เหล่า
นี้เป็นแหล่งข้อมูลของ KHRG นับแต่การทำารัฐประหาร และดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญในการประเมินปัญหาท้าทายต่อความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หนึ่งในพื้นท่ีรองรับการย้ายถิ่นฐานตามพื้นที่ในฝั่งพม่า ริมฝั่งแม่น้ำาเมย นับแต่มีการเริ่มสู้รบและการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ในเขตดูปลายา 

[ภาพ: KHRG]
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แผนที่ 1: พื้นที่รัฐกะเหรี่ยงที่กำาหนดโดย KNU และพื้นที่ของรัฐและพรมแดนภูมิภาคที่กำาหนดโดยรัฐบาล
เมียนมา 

3Denied and Deprived



เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่เด้บู่โนะ เมืองลูทอ เขตมูตรอ หลัง

จากกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 

เป็นภาพขณะที่ชาวบ้านพยายามหาที่หลบภัยชั่วคราวในถ้ำา [ภาพ: KHRG]

หลงัตอ้งอพยพโยกยา้ยหลายคร้ังภายหลงัเกดิการสูร้บท่ีเลเกกอ่ในเขตดปูลายา 

เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ชาวบ้านบางคนหลบหนีเข้าไปในฝั่งไทย เพื่อหาพื้นที่

ปลอดภัยพักอาศัย ผู้พลัดถิ่นในประเทศเหล่านี้หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณคลอง

ชลประทานใกล้กับแม่น้ำาเมยในประเทศไทย เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2565 [ภาพ: KHRG] 

เนื้อหาสำาคัญ

ความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่อชีวิต อันเนื่องมาจากการขัดกันด้วยอาวุธที่ตึงเครียดขึ้น การโจมตีทั้งทางอากาศและทาง
บกการตอบโตท้ำาร้ายพลเรอืน การจบักมุและควบคมุตวั และการละเมดิสิทธมินษุยชนอยา่งอืน่ สง่ผลใหเ้กดิการโยกยา้ยถิน่ฐานของพลเรอืน
มากขึ้น ประชาชนกว่า 170,000 ต้องพลัดถิ่นฐานในรัฐกะเหรี่ยง นับแต่การทำารัฐประหารเมื่อปี 2564  

ชาวบา้นสว่นใหญท่ีพ่ลดัถิน่ฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องพมา่ ยงัคงตอ้งพลดัถิน่ตอ่ไป เนือ่งจากถกูจำากดัสทิธไิมใ่หเ้ดนิทางขา้มพรมแดน
เข้าสู่ประเทศไทย ทำาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองระหว่างประเทศและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  

หนว่ยงานของไทยในพืน้ทีอ่นญุาตใหผู้ห้ลบหนเีดนิทางขา้มแมน่้ำาเขา้สูป่ระเทศไทยในชว่งจงัหวะสำาคญั และใหค้วามชว่ยเหลอืฉกุเฉินบาง
ส่วน แต่ยังเป็นความช่วยเหลือในขั้นต่ำา ผู้ที่หลบหนีมักได้รับอนุญาตให้พักอาศัยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ  และทหารไทยยืนยันว่า พวกเขาต้อง
เดินทางออกไป เมื่อเสียงปืนและระเบิดสงบลง  

“การสูร้บและทิง้ระเบดิไมไ่ดเ้กดิขึน้ตามเวลาทีก่ำาหนดแนน่อนแตอ่ยา่งใด คณุไมส่ามารถสง่คนกลบัไปในสภาพแบบนัน้ได”้ ผูอ้ำานวย
การองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่

“ตอนนี้อากาศหนาวมาก และผู้พลัดถ่ินในประเทศบางส่วนไม่มีผ้าห่ม พวกเขาหลบหนีเข้าไปในป่าเช่นกันโดยไม่มีคนสังเกตเห็น 
พวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย ไม่มีน้ำาจะดื่ม และไม่มีอาหารจะกิน” ผู้พลัดถิ่นจากเลเกก่อ เขตดูปลายา

เนือ่งจากอปุสรรคในการเดนิทางเขา้สูป่ระเทศไทย จงึไดม้กีารจดัทำาพืน้ทีร่องรบัผูพ้ลดัถิน่อยา่งกึง่ทางการในฝัง่พมา่ตดิรมิน้ำาเมย เปน็การ
ดำาเนินงานร่วมกันขององค์กรภาคประชาสังคม/องค์ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นองค์กรของชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งองค์กรด้านศาสนาในพื้นที่และ
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ซ่ึงเป็นผู้ประสานงานให้เกิดประโยชน์มากสุด และประกันให้มีการจัดบริการขั้นต่ำาให้กับผู้พลัดถิ่นใน
ประเทศที่หลบหนีมาพักอาศัยที่นี่ จำานวนประชากรในพื้นที่พักพิงกึ่งทางการเหล่านี้และพื้นที่ตามริมฝั่งแม่น้ำาเมยในเขตดูปลายา เพิ่มขึ้น
จากประมาณ 4,000 คนในเดือนมกราคม 2565 เป็นประมาณ 11,400 คนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2565 โดยจำานวนพื้นที่
พักพิงเพิ่มขึ้นจากห้าเป็นแปดแห่ง  

อยา่งไรกด็ ีผูพ้ลดัถิน่ในประเทศสว่นใหญแ่ทบไมส่ามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลือดา้นมนษุยธรรม และมกัไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มกบัอาหาร 
เสื้อผ้า ที่นอน อุปกรณ์ทำาครัว และอุปกรณ์ที่จำาเป็นอย่างอื่นได้ พวกเขาต้องหลบซ่อนตัวในพื้นที่ป่าใกล้เคียง หลบอยู่ในถ้ำา และตามริม
ลำาน้ำา หรือต้องหลบไปอาศัยในหมู่บ้านอื่นท่ีมีญาติอยู่ด้วย ผู้พลัดถิ่นในประเทศส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มองไม่เห็นสำาหรับผู้
ทำางานด้านความช่วยเหลือ
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“ดิฉันคิดว่าทุกคนเจอกับปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร เพราะพวกเราไม่สามารถทำางานได้เลย และไม่สามารถเดินทางไปไหน 
[…] ชาวบ้านต้องกินอาหารที่พวกเขาเก็บไว้ [ที่เอาไปซ่อน]. […] ถ้าอาหารเหล่านี้หมด พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำายังไงต่อดี […] ชาวบ้าน
บางคน [อาหาร] เกือบหมดแล้ว” –ชาวบ้านจากตำาบลหม่าทอ เขตมูตรอ

คล้ายกับนโยบาย “สี่ตัด” (เงินทุน อาหาร การสื่อสาร และเกณฑ์ทหาร) ของรัฐบาลทหารชุดก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นแนวทางการทำาลายความ
สนบัสนนุตอ่องคก์รตดิอาวธุกลุม่ชาตพินัธุใ์นพมา่ รฐับาลทหารชดุใหมข่องเมยีนมาควบคมุการเดนิทางและการขนสง่สนิคา้ทีย่ดึได ้ทีป่ลน้
สะดมมาอย่างเข้มงวด และได้ทำาลายเวชภัณฑ์และอาหารเหล่านี้ รวมทั้งการจับกุมผู้ให้ความสนับสนุน เป็นการตัดไม่ให้พลเรือนเข้าถึง
ทรัพยากรที่จำาเป็น 

มาตรการควบคมุของรฐับาลทหารเมยีนมา เปน็การละเมดิสิทธขิองพลเรอืนตามขอ้ 3 ของอนสัุญญาเจนวีา และหลักการวา่ดว้ยการปฏบิตัิ
อยา่งมมีนษุยธรรม ซึง่ครอบคลมุถงึพนัธกรณทีีจ่ะไมท่ำาให้ประชากรพลเรอืน ตกอยูใ่นสภาพทีม่กีารคุกคามตอ่ศักดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์อง
พวกเขา อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำาเป็น  

รฐับาลทหารเมยีนมายงัปดิกัน้ความชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรม โดยการจำากดัสิทธกิารเดนิทางของผูท้ำางานบรรเทาทกุข ์ปดิกัน้ถนนหนทาง 
และขบวนรถบรรทุกเพื่อส่งความช่วยเหลือ มีการทำาลายเสบียงที่ไม่ใช่ของกองทัพ มีการโจมตีเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ และมีการปิดกั้น
บริการโทรคมนาคม  

ในบริบทปัจจุบันซึ่งทำาให้แทบไม่อาจมีการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยได้ ชาวบ้านบางส่วนจึงเลือกจะอยู่ในหมู่บ้านต่อไป แม้จะมีการขัด
แย้งกันด้วยอาวุธ การท้ิงระเบิด การปฏิบัติมิชอบ และการคุกคามจากทหารของรัฐบาลทหารเมียนมา รวมทั้งการใช้แรงงานบังคับและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างอื่น  

รายงานการขาดแคลนอาหารและการเสียชีวิต เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมทั้งการตัดสินใจของชาวบ้านบางส่วนที่
จะยงัคงอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่กีารสูร้บอยา่งหนกัและขาดความมัน่คงตอ่ไป เนือ่งจากไมรู่จ้ะไปทีไ่หน ทัง้หมดชีใ้หเ้หน็ความรา้ยแรงของวกิฤต
ด้านมนุษยธรรมครั้งนี้ และความจำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติการโดยทันที 

ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่สู้รบ และผู้ที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐาน ยังต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายที่สำาคัญสุด ในแง่การดูแลให้บุตรหลานเข้าถึง
บริการด้านการศึกษา

ชาวบา้นทีโ่ยกยา้ยถิน่ฐานในเมอืงกอ่ตะหร ิเขตดปูลายา กำาลงัขนสง่

อาหารและเสบียงที่ได้รับมาจากองค์กรภาคประชาสังคม/องค์

ชุมชนในพ้ืนท่ีของไทย ข้ามมาทางแม่น้ำาเมย เพ่ือนำาไปไว้ท่ีพ้ืนที่

รองรบัชัว่คราวในฝัง่พมา่ตดิกบัแมน่้ำา เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2565 

[ภาพ: KHRG]

องค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนในพื้นที่ ผู้ให้บริการของกลุ่มชาติพันธุ์และองค์กรด้านศาสนา ต่างมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยว
กับบริบทในพื้นที่ และเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความสนับสนุนฉุกเฉินกับชาวบ้านที่โยกย้ายถิ่นฐาน  

แตห่นว่ยงานเหลา่นีม้เีงนิทนุสนบัสนนุไมม่ากนกั เนือ่งจากเงนิทนุสว่นใหญไ่ดถ้กูสง่ตอ่ใหก้บัเอน็จโีอระหวา่งประเทศขนาดใหญแ่ละองคก์ร
พหุภาคี ซึ่งหลายองค์กรแทบไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือได้เลย

เพียง 0.2% ของเงินทุนที่จัดสรรให้กับเอ็นจีโอ (หรือคิดเป็นเพียง 0.069% ของแหล่งทุนที่เข้ามาทั้งหมด) ตกถึงมือของเอ็นจีโอใน
พื้นที่ – สำานักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) แผนกติดตามข้อมูลการเงิน, ข้อมูลในพม่าเมื่อ
ปี 2559
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ยงัคงมกีารจดัสรรเงนิทนุสนบัสนนุผา่นทางรฐับาลทหารเมยีนมา นบัแตก่ารทำารฐัประหาร รฐับาลตา่งประเทศและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีบาง
ส่วน ได้พยายามจัดสรรเงินทุนผ่านแหล่งอื่น อย่างเช่น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และหน่วยงานภาคีระหว่าง
ประเทศ ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการทำางานกับรฐับาลทหารเมยีนมา แตค่วามพยายามเชน่นีม้กัไมส่ามารถปอ้งกนัเงนิทนุเหลา่นี ้จากการควบคมุ
ของรัฐบาลทหารเมียนมาได้ 

ดว้ยเหตดุงักลา่ว จงึมชีอ่งทางอยา่งอืน่อยูบ่า้งทีจ่ะทำาใหส้ามารถสง่เงนิทนุโดยตรงไปยงัผูใ้หบ้รกิารและหนว่ยงานคุม้ครองในพืน้ที ่ซึง่หาก
ปราศจากเงนิสนบัสนนุทีเ่พยีงพอ ความสามารถในการใหค้วามชว่ยเหลอืของพวกเขากจ็ะอยูใ่นสภาพทีจ่ำากดัอยา่งยิง่ สภาพทีม่ทีรพัยากร
อยูน่อ้ยจะกลายเปน็อปุสรรคมากขึน้ตอ่การสง่ความชว่ยเหลอืไปยงัผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื เนือ่งจากจำานวนประชากรผูพ้ลดัถิน่ทีเ่พิม่
ขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

สำาหรับประชาคมระหว่างประเทศ, อาเซียน, เอ็นจีโอ, องค์กรทุน และรัฐบาลในภูมิภาคและต่างประเทศ 

● ยอมรับว่ารัฐบาลทหารเมียนมา เป็นสาเหตุที่รากเหง้าของวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในปัจจุบัน

● งดเว้นจากการให้ความชอบธรรมทางการเมืองใด ๆ ต่อรัฐบาลทหาร และตระหนักว่าความร่วมมือใด ๆ กับรัฐบาลทหาร จะยิ่งเพิ่ม
ความชอบธรรมให้กับพวกเขา 

● ประกันว่ารัฐบาลทหารเมียนมา จะไม่มีอำานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรความช่วยเหลือ และจะไม่มีการส่งมอบเงินทุน
สนับสนุนโดยผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารเมียนมา

● ตระหนักว่ามักมีการนำาหลักการด้านมนุษยธรรมว่าด้วยความเป็นกลาง มาใช้อย่างมิชอบในกรณีของพม่า และได้กลายเป็นอุปสรรค
ต่อการดำาเนินงานตามวาระช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  

● ใหป้รกึษาและลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบัรฐับาลเอกภาพแหง่ชาต ิ(NUG) และองคก์รตดิอาวธุกลุม่ชาตพินัธุ ์แทนทีจ่ะเปน็รฐับาล
ทหารเมียนมา ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ลุกลามขึ้นทั่วประเทศ 

● เรียกร้องให้อาเซียนระงับสมาชิกภาพของพม่าในอาเซียน จนกว่าจะมีการฟื้นฟูรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็น
ประชาธิปไตย และให้ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศและในประเทศ เพื่อยุติความรุนแรงที่รัฐบาลทหารกระทำาต่อประชาชน
ชาวพม่า  

● ให้กระจายการจัดสรรเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถส่งเงินช่วยเหลือโดยตรงให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ โดย
เฉพาะผู้ให้บริการของกลุ่มชาติพันธุ์ และองค์กรภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม  

● ใหค้วามสำาคญัและพฒันาชอ่งทางการสง่มอบบรกิารและการสือ่สาร โดยผา่นองคก์รภาคประชาสงัคม/องคก์รชมุชน และผูใ้ห้บรกิาร
กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพและเครือข่าย (เนื่องจากสามารถเข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง) เพื่อให้
มีการดำาเนินงานตามโครงการให้ความสนับสนุนในพื้นที่  

● ใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคม/องคก์รชมุชนและผูใ้หบ้รกิารกลุม่ชาตพินัธุใ์นพืน้ที ่มสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจ เนือ่งจากเปน็หนว่ย
งานที่ทำางานมาหลายทศวรรษแล้ว เพื่อให้ความสนับสนุนและบริการกับชุมชนในพื้นที่ 

● กระตุ้นประเทศเพื่อนบ้านให้ประกันว่า หน่วยงานของตนจะไม่ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่หลบหนีข้ามพรมแดนเพื่อหาที่ปลอดภัย 
และกระตุน้ใหห้นว่ยงานเหลา่นีท้ำางานกบัองคก์รข้ามพรมแดน เพือ่พฒันาบรกิารความสนบัสนนุและความคุม้ครองสำาหรบัผูท้ีแ่สวงหา
ที่ลี้ภัย  

●  ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประกันให้มีช่องทางส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พม่า โดยเฉพาะในทางบกและโดยผ่านองค์กรให้ความ
ช่วยเหลือข้ามพรมแดน และองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งทำางานในพื้นที่อยู่แล้ว  

● ช่วยเหลือในการจัดทำาพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับพลเรือน (ทั้งในพม่าและประเทศเพื่อนบ้าน) ทั้งนี้เพื่อให้มีการคุ้มครองพลเรือนตามหลัก
การระหว่างประเทศ
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Karen Human Rights Group (KHRG) was founded in 1992 and documents 
the situation of villagers and townspeople in rural Southeast Burma 
through their direct testimonies, supported by photographic and other 
evidence. KHRG operates independently and is not affiliated with any 
political or other organisation. Examples of our work can be seen online 
at www.khrg.org or printed copies of our reports may be obtained subject 
to approval and availability by sending a request to khrg@khrg.org


