
"เวลาไม่ไดอ้ยูข่า้งเรา": การตอบสนองของนานาชาติต่อการรัฐประหารในเมียนมาร์

รายงานฉบบัสมบูรณ์โดยการสอบสวนของฝ่ายนิติบญัญติัระหวา่งประเทศ

ในประเดน็วา่ดว้ยการตอบสนองของโลกต่อวกิฤติการณ์ในเมียนมาร์

บทสรุปผูบ้ริหาร

ตั�งแต่กองทพัเมียนมาร์ทาํการรัฐประหารเมื�อ � กมุภาพนัธ์ ���� สถานการณ์ในประเทศยงัคงถดถอยอยา่งต่อ

เนื�อง เผดจ็การทหารนาํโดย พล.อ. อาวโุส มิน อ่อง หล่าย ไดท้าํสงครามตดักาํลงัประชาชนอยา่งป่าเถื�อน กระทาํ

การโหดร้ายทารุณนบัไม่ถว้น และทาํลายเศรษฐกิจของประเทศ กองทพัไดส้งัหารประชาชนไปแลว้อยา่งนอ้ย

�,��� ราย และทาํใหมี้ผูพ้ลดัถิ�นหลายแสนคน ส่งผลใหต้วัเลขผูพ้ลดัถิ�นภายในประเทศมีสูงถึง �.� ลา้นคน

เผดจ็การทหารยงัจาํคุกนกัโทษการเมืองไม่ตํ�ากวา่ ��,��� คน และทาํใหก้ารทารุณกรรมผูถ้กูจบักมุเหล่านั�น

กลายเป็นกิจวตัร ซํ� ายงัเปิดฉากปราบปรามเสรีภาพการแสดงออกและการรวมกลุ่มอยา่งกวา้งขวาง รวมถึง การ

ปราบปรามสื�ออิสระและประชาสงัคมอยา่งรุนแรง

แต่กระนั�น ประชาชนชาวเมียนมาร์กไ็ดท้าํการต่อตา้น การชุมนุมใหญ่อยา่งสนัติที�เกิดขึ�นทนัทีหลงัการ

รัฐประหาร รวมไปถึงขบวนการอารยะขดัขืน (Civil Disobedience: CDM) ที�ประชาชนหลายแสนคนเขา้ร่วม

การนดัหยดุงานครั� งใหญ่ โดยรวมถึงระบบราชการทั�งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนปฏิเสธการกลบัคืนสู่การ

ปกครองของทหารอยา่งลน้หลาม รัฐประหารยงัจุดประกายใหเ้กิดความสามคัคีอยา่งที�ไม่เคยมีก่อนในฝ่าย

ต่อตา้นกองทพั รวมถึง ความสามคัคีระหวา่งชาติพนัธ์ุต่างๆ ดว้ย

ในเดือนเมษายน ���� รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) ไดถ้กูก่อตั�งขึ�น เป็นการ

รวมตวักนัของสมาชิกรัฐสภาที�ถกูโค่นลม้จากการรัฐประหาร ตวัแทนของชาติพนัธ์ุชนกลุ่มนอ้ย และตวัแสดง



ประชาสงัคมต่างๆ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอา้งอยา่งถกูตอ้งวา่มีสิทธิในอาํนาจการปกครองในฐานะตวัแทนอนั

ชอบธรรมของประชาชนชาวเมียนมาร์ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติไดรั้บความชอบธรรมและการสนบัสนุนจาก

ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในบริเวณใจกลางประเทศเมียนมาร์ และถือเป็นรัฐบาลที�โอบรับความ

หลากหลายมากที�สุดในประวติัศาสตร์ของเมียนมาร์ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติไดแ้สดงความมุ่งมั�นในการ

สถาปนารัฐธรรมนูญฉบบัใหม่และประชาธิปไตยแบบสหพนัธรัฐอยา่งแทจ้ริงในเมียนมาร์ ซึ� งจะถือเป็นกา้ว

สาํคญัไปสู่การสานฝันในการมีอาํนาจปกครองอิสระของชาติพนัธ์ุชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ

ความพยายามของเผดจ็การทหารในการกาํราบฝ่ายต่อตา้นดว้ยความรุนแรงสุดโต่งประสบความลม้เหลวอยา่ง

สาหสั และรังแต่จะทาํใหค้วามตึงเครียดที�มีอยูย่ ํ�าแยล่ง ทั�งยงัผลกัดนัใหน้กักิจกรรมต่อตา้นเผดจ็การทหารบาง

ส่วนหนัไปใชว้ธีิการต่อสูด้ว้ยอาวธุเพื�อป้องกนัตนเอง กองกาํลงัติดอาวธุตา้นเผดจ็การทหาร หรือรู้จกักนัในชื�อ

กองกาํลงัปกป้องประชาชน (People's Defense Forces: PDF) ซึ� งบางกลุ่มอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของรัฐบาลเอกภาพ

แห่งชาติ ไดถ้กูจดัตั�งขึ�นทั�วประเทศ รวมถึงในพื�นที�ที�เคยค่อนขา้งสนัติมาก่อน การรัฐประหารยงัก่อใหเ้กิดความ

รุนแรงระลอกใหม่ระหวา่งกองทพัและองคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุ (Ethnic Armed Organizations: EAOs) ซึ� งต่อสู้

เพื�ออาํนาจปกครองอิสระมาตลอดหลายสิบปีตามพื�นที�ชายแดนของประเทศ องคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุบางส่วน

เช่น ปีกติดอาวธุของสหภาพแห่งชาติกะเหรี�ยง (Karen National Union: KNU) และองคก์ารเอกราชกะฉิ�น

(Kachin Independence Organization: KIO) ไดเ้ขา้ร่วมพนัธมิตรกบัรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ แต่ใช่วา่องคก์รกอง

กาํลงัชาติพนัธ์ุทุกแห่งจะเขา้ร่วมต่อสูต้า้นรัฐประหาร เนื�องจากภมิูทศันท์างการเมืองเมียนมาร์ยงัคงซบัซอ้นและ

แตกร้าวอยา่งมาก

ความรุนแรงที�ยกระดบัขึ�นตามมาดว้ยเศรษฐกิจที�เกือบจะล่มสลายและวกิฤติการณ์ดา้นมนุษยธรรมแบบที�ไม่เคย

เกิดขึ�นมาก่อน จีดีพีของเมียนมาร์ลดลงถึง �� เปอร์เซ็นตน์บัตั�งแต่ปี ���� และ �� เปอร์เซ็นตข์องประชากรของ

ประเทศในปัจจุบนัยงัใชชี้วติอยูต่ ํ�ากวา่เสน้ความยากจนของประเทศ ทั�งที�ความตอ้งการเพิ�มขึ�น ตวัแสดงดา้น

มนุษยธรรมกลบัตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการเขา้ถึงประชากรที�ห่างไกลและเปราะบาง เนื�องจากกองทพัได้

กาํหนดขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการเขา้ถึงมนุษยธรรมอยา่งเขม้งวด



ประชาคมระหวา่งประเทศส่วนใหญ่ยงัขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวกิฤติ พนัธมิตรของเผดจ็การ

ทหาร ที�เด่นชดัมากที�สุดคือรัสเซียและจีน ไดเ้สนอตวัเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งแน่วแน่และไม่กงัขา มอบทั�งอาวธุ

และความชอบธรรมใหแ้ก่รัฐบาลที�จะถกูโดดเดี�ยวหากไม่เป็นเช่นนั�น อยา่งไรกต็าม รัฐบาลต่างชาติที�อา้งตวัวา่

สนบัสนุนประชาธิปไตยไม่ไดท้าํมากเท่ากบัที�พวกเขาพดูไว ้แมป้ระเทศจาํนวนหนึ�งจะออกมาตรการคว ํ�าบาตร

โดยกาํหนดเป้าหมายไปที�ผูน้าํเผดจ็การทหารและทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูน้าํ แต่ความพยายามเหล่านี�ยงัคงไม่

ประสานงานกนัและลม้เหลวในการพุง่เป้าไปยงัองคก์ารที�สร้างรายไดห้ลกั เช่น บริษทั เมียนมา ออยล ์แอนด์

แก๊ซ เอน็เตอร์ไพรส์ (Myanmar Oil and Gas Enterprise: MOGE) องคก์ารสหประชาชาติเผชิญกบัอุปสรรคมาก

เป็นพิเศษจากความแตกแยกภายในองคก์รและพิสูจนแ์ลว้วา่ไม่สามารถยื�นมือได ้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติดึงดูดผู ้

สนบัสนุนจากทั�วโลกและยงัคงเป็นผูค้รองเกา้อี�ผูแ้ทนเมียนมาร์ในองคก์ารสหประชาชาติต่อไป แต่รัฐบาลส่วน

ใหญ่ยงัคงลงัเลที�จะใหก้ารยอมรับอยา่งเป็นทางการ แมจ้ะมีเสียงเรียกร้องจากรัฐสภาและผูส้นบัสนุนใหท้าํเช่น

นั�นกต็าม

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ซึ� งเมีย

นมาร์เป็นหนึ�งในสมาชิก ถกูบั�นทอนจากความแตกแยกภายในองคก์รและไม่สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพเช่นกนั "ฉนัทามติ � ขอ้" ขององคก์ร ที�ลงนามเมื�อเมษายน ���� และมีเป้าหมายเพื�อแกไ้ขวกิฤติดงั

กล่าว ประสบความลม้เหลวอยา่งสิ�นเชิง และเผชิญกบัอุปสรรคเนื�องจากปราศจากเจตจาํนงคจ์ากฝั�งของรัฐ

สมาชิกอาเซียนในการบงัคบัใช ้และผูน้าํกองทพัในเมียนมาร์กไ็ม่ไดแ้สดงเจตนาในการดาํเนินการตั�งแต่แรก แม้

รัฐสมาชิกบางรัฐ เช่น มาเลเซีย จะเรียกร้องใหห้าแนวทางรูปแบบใหม่ รวมถึง การพดูคุยโดยตรงกบัรัฐบาล

เอกภาพแห่งชาติ และกองกาํลงัฝ่ายสนบัสนุนประชาธิปไตยอื�นๆ แต่รัฐสมาชิกอื�นๆ เช่น ไทยและกมัพชูา ยงัคง

เป็นผูเ้ปิดโอกาสใหเ้ผดจ็การทหารอยา่งต่อเนื�อง

ขณะที�เมียนมาร์ไถลเขา้สู่สงครามกลางเมือง ความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาความขดัแยง้ผา่นการเจรจาถกูปิด

ลงอยา่งสิ�นเชิง การเจรจาที�เสนออยูใ่นฉนัทามติ � ขอ้ของอาเซียนกเ็ป็นไปไม่ไดเ้ลย ความรับผดิชอบเป็นของ

เผดจ็การทหาร ซึ�งแสดงออกวา่ไม่ประสงคจ์ะพดูคุยกบักลุ่มผูต่้อตา้นและยงัคงพึ�งพาแต่การใชก้าํลงัเพื�อพยายาม

กาํจดัผูต่้อตา้น การประหารนกัโทษการเมืองในเดือนกรกฎาคม ���� ซึ� งเป็นการประหารชีวติในระบบตุลาการ



ครั� งแรกนบัตั�งแต่ พ.ศ. ���� ตอกย ํ�าถึงความโหดร้ายและความไม่แยแสต่อการเจรจาของกองทพัอยา่งสิ�นเชิง

การรัฐประหารทาํใหก้ารตกลงแบ่งอาํนาจกนัระหวา่งผน้าํพลเรือนก่อนหนา้นี�ยติุลงอยา่งไม่มีพิธีรีตอง ขณะที�

ประชาชนเมียนมาร์ส่วนใหญ่แสดงความปรารถนาอยา่งชดัเจนแลว้วา่จะไม่กลบัไปสู่สภาวะเดิมก่อนหนา้นี� อีก

�� เดือนหลงัการรัฐประหาร เผดจ็การทหารยงัไม่สามารถรวมอาํนาจของตวัเองได ้การขบัเคี�ยวกนัระหวา่ง

กองทพั กองกาํลงัที�สงักดัรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และองคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุยงัคงครอบคลุมอาณาเขตของ

เมียนมาร์เป็นวงกวา้ง และสามารถพดูไดว้า่การรัฐประหารครั� งนี�ประสบกบัความลม้เหลว ในพื�นที�ติดชายแดน

ไทย องคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุ เช่น สหภาพแห่งชาติกะเหรี�ยง และพรรคกา้วหนา้แห่งชาติกะเรนนี (Karenni

National Progressive Party) กาํลงัทาํงานร่วมกนัในการจดัหาบริการพื�นฐานใหแ้ก่ประชาชน และสะทอ้นให้

เห็นวา่หนา้ตาอนาคตของประเทศเมียนมาร์ ที�ซึ� งคนกลุ่มต่างๆ ร่วมมือกนัแทนที�จะสูก้นัเองจะเป็นอยา่งไร หาก

ประเทศสามารถหลุดพน้จากระบอบทรราชของกองทพัได้

ขณะที�อนาคตของเมียนมาร์แขวนอยูบ่นเสน้ดา้ย แรงกดดนัจากภายนอกต่อกองทพัและการสนบัสนุนแก่ฝ่าย

ต่อตา้นอาจเป็นปัจจยัชี�ขาดต่อทิศทางความขดัแยง้ ประชาคมระหวา่งประเทศสามารถและควรดาํเนินการมาก

กวา่นี�  เพื�อช่วยประชาชนชาวเมียนมาร์ส่งกองทพักลบัสู่ค่ายทหารและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบ

สหพนัธรัฐ การช่วยเหลือควรเริ�มดว้ยการเพิ�มความพยายามในการแกไ้ขปัญหาวกิฤติดา้นมนุษยธรรมที�เลวร้าย

ลงทุกที เพิ�มแรงกดดนัต่อเผดจ็การทหารที�มิชอบดว้ยกฎหมายผา่นการคว ํ�าบาตรและหา้มซื�อขายอาวธุโดย

ประสานงานกนั และยอมรับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเป็นผูมี้สิทธิอาํนาจโดยชอบธรรมของเมียนมาร์ รัฐบาล

เอกภาพแห่งชาติรวมถึงองคก์รชาติพนัธ์ุในระนาบเดียวกนั ควรไดรั้บเงินทุนและการสร้างเสริมศกัยภาพในดา้น

การปกครองอภิบาลและสหพนัธรัฐนิยม แต่การดาํเนินการควรทาํอยา่งเร่งด่วน อยา่งที�ขิ�น โอมาร์ นกักิจกรรม

เมียนมาร์และประธานของ Progressive Voice ระบุในงานรับฟังคาํใหก้ารดว้ยวาจา (oral hearing) ของการ

สอบสวนของฝ่ายนิติบญัญติัระหวา่งประเทศ (International Parliamentary Inquiry: IPI) "เวลาไม่ไดอ้ยูข่า้งเรา"



ขอ้เสนอแนะ

กลุ่มประเทศและสถาบนัระหวา่งประเทศที�อา้งวา่สนบัสนุนประชาธิปไตยในเมียนมาร์ควรออกมาดาํเนินการ

มากกวา่นี�  หากประเทศและสถาบนัระหวา่งประเทศเหล่านี�จริงจงัในการช่วยเหลือประชาชนเมียนมาร์ในช่วง

เวลาที�พวกเขาตอ้งการมากที�สุด ประเทศและสถาบนัเหล่านี�ตอ้งดาํเนินนโยบายอยา่งสร้างสรรคแ์ละมี

ประสิทธิภาพในการสนบัสนุนและปูทางเพื�อนาํเมียนมาร์ไปสู่อนาคตที�ดีขึ�น เผดจ็การทหารของมินอ่อง

หล่ายประสบความลม้เหลวในการควบคุมประเทศแลว้ แต่กองกาํลงัฝ่ายสนบัสนุนประชาธิปไตยไม่สามารถขบั

ไล่กองทพัออกจากการเมืองของเมียนมาร์ไดเ้องโดยลาํพงั กองกาํลงัที�ต่อสูเ้พื�อประชาธิปไตยแบบสหพนัธรัฐ

ตอ้งการความช่วยเหลือทุกอยา่งที�เท่าที�จะหาไดจ้ากพนัธมิตรในประชาคมโลก

ขอ้เสนอของการสอบสวนของฝ่ายนิติบญัญติัระหวา่งประเทศสาํหรับเพื�อนของประชาธิปไตยในเมียน

มาร์ที�สามารถทาํไดใ้นทนัทีมีดงันี�

�. ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม

องคก์ารสหประชาชาติ ประเทศผูใ้หบ้ริจาค และอาเซียน ควร

(1.) เพิ�มเงินทุนและทรัพยากรที�จดัสรรไวส้าํหรับความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในเมียนมาร์



(2.) ทาํงานร่วมกบัประชาสงัคมของเมียนมาร์ใหม้ากที�สุดเท่าที�ทาํได ้ในพื�นที�ซึ� งไม่ถกูควบคุมโดยเผดจ็การ

ทหาร โดยเฉพาะตามแนวชายแดนฝั�งไทยและอินเดีย การสนบัสนุนควรส่งผา่นช่องทางขององคก์รประชาสงัคม

ทอ้งถิ�น และองคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุ

(3.) ใหก้ารสนบัสนุนดา้นความปลอดภยั และดา้นการขนส่งและเศรษฐกิจ แก่องคก์รประชาสงัคมทอ้งถิ�นและ

องคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุต่างๆ เพื�อใหพ้วกเขาสามารถเพิ�มระดบักิจกรรมของตนเองได้

(4.) กดดนัและใหแ้รงจูงใจแก่ประเทศเพื�อนบา้น (โดยเฉพาะไทย อินเดีย และบงักลาเทศ) เพื�อส่งเสริมใหพ้วก

เขาเปิดทางแก่การส่งความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมขา้มพรมแดนมากขึ�น อนัโตนีโอ กเูตอร์เรส เลขาธิการ

องคก์ารสหประชาชาติควรเดินทางเยยืนประเทศเหล่านี� เพื�อโนม้นา้วพวกเขา

(5.) ตอ้นรับผูลี้�ภยัจากเมียนมาร์และช่วยประเทศเพื�อนบา้นที�รับผูลี้�ภยัเหล่านี�ดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินและ

การขนส่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพและอาํนวยความสะดวกใหผู้ลี้�ภยัยา้ยถิ�นฐานไปอยูใ่นประเทศที�สาม

�. แรงกดดนัต่อเผดจ็การทหารของมิน อ่อง หล่าย

องคก์ารสหประชาชาติ ประเทศผูใ้หบ้ริจาค และอาเซียนควร

(1.) โดดเดี�ยวสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council: SAC) ดว้ยวธีิทางการทูตผา่นการกนัไม่ใหผู้ ้

แทนทุกคนของเผดจ็การทหารเขา้ร่วมการประชุมเจา้หนา้ที�ระดบัสูง เช่น องคก์ารสหประชาชาติและอาเซียน

(2.) ระงบัความร่วมมือระหวา่งกองทพัต่อกองทพักบักองทพัเมียนมาร์ทั�งหมดไม่วา่รูปแบบใดๆ

(3.) ออกมาตรการคว ํ�าบาตรเผดจ็การทหารแบบกาํหนดเป้าหมายและมีการประสานงาน

- เรียกร้องใหรั้ฐบาลที�ยงัไม่ไดค้ว ํ�าบาตรบริษทั เมียนมา ออยล ์แอนด ์แก๊ซ เอน็เตอร์ไพรส์ (Myanmar Oil and

Gas Enterprise: MOGE) โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ออกมาตรการคว ํ�าบาตรโดยเร็วที�สุด



- ปรับปรุงพฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศในการคว ํ�าบาตรเผดจ็การทหาร อาจตั�งทีมปฏิบติังานเฉพาะกิจขึ�น

มาเพื�อใหเ้กิดผลดงักล่าว

�. ช่วยเหลือกองกาํลงัฝ่ายสนบัสนุนประชาธิปไตย

องคก์ารสหประชาชาติ ประเทศผูใ้หบ้ริจาค และอาเซียนควร:

(1.) รับรองสถานะของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเป็นผูมี้สิทธิอาํนาจของเมียนมาร์ และผูแ้ทนของรัฐบาลที�มาจาก

การเลือกตั�งตามระบอบประชาธิปไตยโดยชอบธรรม

(2.) ใหเ้งินทุนแก่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ และองคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุที�ต่อตา้นเผดจ็การทหาร เช่น สหภาพ

แห่งชาติกะเหรี�ยง หรือองคก์รเอกราชกะฉิ�น

(3.) อนุญาตใหผู้แ้ทนจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและองคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุ และนกักิจกรรมเพื�อ

ประชาธิปไตยคนอื�นๆ สามารถเดินทางไดอ้ยา่งอิสระ ดว้ยการออกวซ่ีาและหนงัสือเดินทางพิเศษถา้จาํเป็น

เพื�อใหพ้วกเขาสามารถเดินทางไปวิ�งเตน้เพื�อเป้าหมายอุดมการณ์ของตนเองได้

(4.) อนุญาตใหรั้ฐบาลเอกภาพแห่งชาติมีคณะผูแ้ทนในต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น สหภาพ

ยโุรป และอาเซียน และใชค้ณะผูแ้ทนดงักล่าวเป็นช่องทางสาํหรับผูน้าํองคก์รกองกาํลงัชาติพนัธ์ุในการพดูคุย

กบัต่างประเทศในการทูตแบบคู่ขนาน (ทั�งแบบทางการและไม่ทางการ [dual-track diplomacy])

(5.) ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การพดูคุยระหวา่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและองคก์รกองกาํลงั

ชาติพนัธ์ุ เพื�อเจรจาขอ้ตกลงเกี�ยวกบัอนาคตของระบอบประชาธิปไตยแบบสหพนัธรัฐในเมียนมาร์ หากจาํเป็น

ใหช่้วยเหลือดว้ยการใหใ้ชส้ถานที�ในต่างประเทศเพื�อจดัการประชุมและพดูคุย รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติควรได้

รับการส่งเสริมใหฟื้� นคืนสญัชาติใหแ้ก่ชาวโรฮิงญา และตอบรับใหผู้ลี้�ภยัที�หนีไปอยูใ่นบงักลาเทศตลอดหลาย

ปีกลบัเขา้มาไดโ้ดยปราศจากเงื�อนไข



(6.) สนบัสนุนนกักิจกรรมเยาวชนของขบวนการอารยะขดัขืน ดว้ยทุนการศึกษาในมหาวทิยาลยัในภมิูภาค หรือ

โครงการการศึกษาออนไลน์

(7.) ใหค้วามช่วยเหลือแก่กองกาํลงัฝ่ายสนบัสนุนประชาธิปไตย รวมถึง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ผา่นการสร้าง

เสริมศกัยภาพดา้นการปกครองอภิบาล รัฐศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และสหพนัธรัฐนิยม

�. ขอ้เสนอแนะต่ออาเซียน

(1.) ยอมรับวา่ฉนัทามติ � ขอ้ลม้เหลว และเผดจ็การทหารมินอ่องหล่ายไม่ใช่คู่เจรจาที�น่าเชื�อถือ อาเซียนควร

ลม้เลิกฉนัทามติ � ขอ้แบบที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และ

- เจรจาหาขอ้ตกลงใหม่เกี�ยวกบัวกิฤติการณ์ในเมียนมาร์กบัรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและตวัแทนขององคก์รกอง

กาํลงัชาติพนัธ์ุ

- ออกกลไกการบงัคบัใชแ้ก่ขอ้ตกลงดงักล่าว

(2.) ทบทวนอาํนาจและวตัถุประสงคข์องศนูยป์ระสานงานอาเซียนเพื�อความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมและการ

จดัการภยัพิบติั (AHA Centre) เพื�อทาํใหศ้นูยมี์ประสิทธิภาพในสถานการณ์ความขดัแยง้ และ

- เพิ�มเงินทุนและขีดความสามารถดา้นการขนส่ง

- นาํกองกาํลงัฝ่ายสนบัสนุนประชาธิปไตยเขา้มาร่วมวางแผนและทาํงานกบักองกาํลงัเหล่านี� ในการส่งความ

ช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม

(3.) เปลี�ยนอาํนาจและวตัถุประสงคแ์ละกลไกการแต่งตั�งทูตพิเศษเกี�ยวกบักิจการของเมียนมาร์ โดยให้

- ตาํแหน่งดงักล่าวเป็นงานเตม็เวลา



- ทูตพิเศษแต่งตั�งโดยสมาชิกอาเซียนทั�งหมด แทนที�จะแต่งตั�งโดยประธานอาเซียนซึ�งดาํรงตาํแหน่งแบบผลดั

เวยีนกนัเป็น ทูตพิเศษควรเป็นตวัแทนและเป็นผูรั้บผดิชอบของอาเซียนทั�งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ประธาน

(4.) ใหที้�พกัพิงและการคุม้ครองทางกฎหมายแก่ผูลี้�ภยัจากเมียนมาร์ รวมถึง โรฮิงญาและสมาชิกกลุ่มชาติพนัธ์ุ

อื�นๆ ที�หนีมาก่อนการรัฐประหาร


