
 จดหมายเปิดผนึกถงึอาเซียนและคูเ่จรจาของอาเซียนเน่ืองในโอกาสครบรอบ 1 ปี
 ของฉนัทามติ 5 ขอ้เรือ่งเมียนมา

ถงึ: ทา่นผูน้ำาอาเซียน
    ฯพณฯ ทา่น ฮุน เซน (Hun Sen)  นายกรฐัมนตรีกมัพูชา และประธานอาเซียน
       ฯพณฯ ทา่น สุลตา่น ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอซิซดัดนี วดัเดาละห์ (Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

Waddaulah) นายกรฐัมนตรีบรูไน
    ฯพณฯ ทา่น โจโค วโิดโด (Joko Widodo) นายกรฐัมนตรีอนิโดนีเซีย
    ฯพณฯ ทา่น ทองลุน สีสุลดิ (Thongloun Sisoulith) ประธานประเทศลาว
      ฯพณฯ ทา่น ดาโตะ๊ อสิมาอลิ ซาบรี ยกักบ (Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob) นายกรฐัมนตรี

มาเลเซีย
    ฯพณฯ ทา่น โรดรโิก ดเูตอร์เต (Rodrigo Roa Duterte) ประธานาธบิดฟิีลปิินส์
    ฯพณฯ ทา่น ลี เซียนลุง (Lee Hsien Loong) นายกรฐัมนตรีสงิคโปร์
    ฯพณฯ ทา่น ประยุทธ์ จนัทร์โอชา (Prayut Chan-o-cha) นายกรฐัมนตรีไทย
     ฯพณฯ ทา่น เหงียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรฐัมนตรีเวียดนาม
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เรือ่ง:  ครบรอบ 1  ปีฉนัทามติ 5  ขอ้เรือ่งเมียนมา -  เวลาสำาหรบัผลลพัธ์ (A Year since ASEAN's 
Consensus on Myanmar - Time for consequences)

 เรียน ทา่นผูท้รงเกียรติ

 นนัเป็นเวลา 1  ปีแลว้ต ัง้แตฉ่นัทามติ 5  ขอ้ (Five-Point Consensus) ไดเ้ขา้สูท่ีป่ระชุมระหวา่งผูน้ำา
     ประเทศสมาชกิอาเซียน และถกูสง่ถงึพลเอกอาวุโส มนิ ออ่ง หลา่ย เพือ่แกไ้ขวกิฤตดา้นการเมืองและ

มนุษยธรรมทีจุ่ดชนวนโดยการรฐัประหารของเขาเอง

      ในปีน้ี ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด มนิ ออ่ง หลา่ย ลม้เหลวในการนำาฉนัทามติ 5  ขอ้ไปปฏบิตัิ จากความลม้เหลว
 น้ี มนัถงึเวลาแลว้ทีอ่าเซียนจะตอ้งลงโทษเขาจากการกระทำาทีเ่ขาไดส้รา้งความเจ็บปวดใหก้บัประชาชนชาว

 เมียนมา และความเพกิเฉยของเขาตอ่คูเ่จรจาในระดบัภูมภิาคอยา่งเห็นไดช้ดั

  ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา คณะทหารเมียนมาไดท้ำาสงครามกบัประชาชนอยา่งสมบูรณ์ ตามทีค่ณะมนตรีสทิธิ
  มนุษยชนแหง่สหประชาชาตไิดร้ะบุวา่ สงครามดงักลา่วประกอบดว้ย “การละเมดิและขม่เหงสทิธมินุษยชน

”อยา่งเป็นระบบและเป็นวงกวา้ง   ซึง่อาจรวมกนัเป็น “อาชญกรรมสงครามและอาชญากรรมตอ่มวล
” มนุษยชาติ อาชญากรรมเหลา่น้ีรวมถงึการจบักุมนกักจิกรรมทีต่า้นคณะรฐัประหารและครอบครวัของพวก



  เขาเป็นจำานวนหลายพนัรายโดยใชอ้ำานาจตามอำาเภอใจ การทรมานผูถู้กจบักุมอยา่งเป็นกจิวตัรประจำาวนั
   และบอ่ยคร ัง้นำามาสูก่ารเสียชีวติ การยงิกลุม่ผูชุ้มนุมทีไ่รอ้าวุธ ปฏบิตักิารโจมตทีางอากาศตอ่พลเรือน และ

  กลุม่ชาตพินัธ์ุในเมียนมา การเผาท ัง้หมูบ่า้น และการวสิามญัฆาตกรรม

   ในหว้งเวลาแหง่ความโหดรา้ยน้ี อาเซียนตอ้งยอมรบัความจรงิซึง่เกดิขึน้ซำา้ๆ ในเวลาหลายเดอืนทีผ่า่นมาวา่
      ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด มนิ ออ่ง หลา่ย ไมม่ีความต ัง้ใจใดๆ ทีจ่ะปฏบิตัติามฉนัทามติ 5  ขอ้ ถา้เขาไมโ่ดน

กดดนัอยา่งหนกัใหป้ฏบิตัติาม

ในแถลงการณ์รว่มของกลุม่สมาชกิรฐัสภาอาเซียนเพือ่สทิธมินุษยชนฉบบัแรก เราเสนอขอ้เสนอแนะและ
 การสนบัสนุนเพือ่ใหม้ ั่นใจวา่การนำาฉนัทามติ 5 ขอ้ไปปฏบิตัจิะเกดิผลลพัธ์เชงิบวกเพือ่พฒันาสถานการณ์ที่

  เป็นไปไดจ้รงิ และดว้ยเจตนารมณ์เดยีวกนัน้ี เราขอเรียกรอ้งใหท้า่นกระทำาการตามขอ้เสนอดา้นลา่งน้ีเพือ่
  หยุดการกระทำาทีโ่หดรา้ยของคณะรฐับาลทหารเมียนมา แสดงความรบัผดิชอบในฐานะผูก้ระทำาผดิ และเริม่

ตน้กระบวนการสรา้งสนัตภิาพและประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ

 ประการแรก อาเซียนตอ้งทบทวนอยา่งถีถ่ว้นถงึบทบาทและกลไกการนดัหมายของทตูพเิศษของอาเซียน
ดา้นเมียนมา เน่ืองจากทีผ่า่นมาพบความยากลำาบากของผูด้ำารงผูด้ำารงตำาแหน่งน้ีท ัง้ในอดตีและปจัจุบนั

  ปจัจุบนัน้ี ทตูพเิศษไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของอาเซียนดงัทีป่ระสงคไ์วต้ ัง้แตแ่รก แตเ่ป็นตวัแทนของประธาน
  อาเซียน และตำาแหน่งดงักลา่วน้ีเปลีย่นไปทกุปี ทำาใหย้ากทีจ่ะคงความสอดคลอ้งและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั

  ของนโยบาย อีกท ัง้ทตูพเิศษท ัง้สองทา่นเป็นเจา้หน้าทีร่ะดบัสูงในกระทรวงการตา่งประเทศ ซึง่ภารกจิของ
ทา่นในฐานะทูตพเิศษไมไ่ดเ้ป็นภารกจิทีถู่กใหค้วามสำาคญัเป็นลำาดบัแรกๆ

  เพือ่ใหต้ำาแหน่งน้ีมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทตูพเิศษควรเป็นตำาแหน่งเฉพาะทีอุ่ทศิใหก้บัภารกจิน้ีเทา่นัน้ และ
  ควรถูกแตง่ต ัง้ใหด้ำารงตำาแหน่งระยะยาว และทำางานสนองตอ่ประชาคมอาเซียนโดยรวม ไมใ่ชเ่พียงแต่

 ประธานในแตล่ะปีเทา่นัน้ ชาตสิมาชกิอาเซียนควรจะกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละเน้ืองานทีช่ดัเจนและ
  ครอบคลุม และกำาหนดวา่อำานาจส ั่งการใดบา้งทีอ่ยูภ่ายใตบ้ทบาทของทตูพเิศษน้ี เชน่เดยีวกบัการจดัสรร

ทรพัยากรทีจ่ำาเป็นเพือ่ใหพ้นัธกจิน้ีดำาเนินตอ่ไป

  ประการทีส่อง เมือ่มกีารตกลงกนัเรือ่งฉนัทามติ 5  ขอ้เมือ่ปีทีแ่ลว้ กลุม่สมาชกิรฐัสภาอาเซียนเพือ่สทิธมินุษย
 ชนไดช้ี้วา่การขาดกรอบเวลาและกลไกการบงัคบัใชท้ำาใหฉ้นัทามตดิงักลา่วไมม่ีผลบงัคบัใชอ้ยา่งแทจ้รงิ

 เน่ืองดว้ยการกระทำาอนัโหดรา้ยทารุณทีก่ระทำาโดยสภาบรหิารแหง่รฐั (State Administration 
Council: SAC)  ในชว่งปีทีผ่า่นมา มนัเป็นเวลาอนัสมควรแลว้สำาหรบัคณะรฐัประหารในการเผชญิหน้ากบั

 ผลลพัธ์ทีแ่ทจ้รงิตอ่การกอ่อาชญากรรมของพวกเขา ผลลพัธ์เหลา่นัน้ควรรวมถงึการยบัย ัง้การเป็นสมาชกิ
     อาเซียนของเมียนมาช ั่วคราว การหา้มการเดนิทางภายในภูมภิาคของ มนิ ออ่ง หลา่ย และสมาชกิของสภา

 บรหิารแหง่รฐั การลงโทษทีม่ีวตัถุประสงคเ์พือ่ตอ่ตา้นผูน้ำาคณะรฐัประหารซึง่เป็นบุคคลทีต่อ้งรบัผดิชอบตอ่
 การกอ่อาชญากรรมตอ่มนุษยชาติ และการกระทำาเพือ่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของพวกเขาเอง



  ประการทีส่าม ฉนัทามติ 5  ขอ้เรียกรอ้งใหเ้กดิ “ ” การเจรจาทีส่รา้งสรรคร์ะหวา่งทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ “หา
”ทางออกอยา่งสนัติ   ตอ่ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้โดยคณะทหาร และใหท้ตูพเิศษของอาเซียนทำาหน้าทีอ่ำานวย

    ความสะดวกในการเจรจาดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม หนึ่งปีตอ่มา ทตูพเิศษท ัง้สองทา่นไมไ่ดก้ระทำาการใดๆ ใน
  การอำานวยความสะดวกใหเ้กดิการเจรจา ไดเ้พียงแตพ่บกบัตวัแทนของกองทพัเทา่นัน้ และไมม่ีตวัแทนจาก

 รฐับาลเอกภาพแหง่ชาติ (National Unity Government: NUG) ซึง่เป็นตวัแทนของรฐับาลทีม่าจาก
 การเลือกต ัง้อยา่งเป็นประชาธปิไตย และไดร้บัการสนบัสนุนจากประชาชนเมียนมาสว่นใหญ่

  ดงันัน้ เรากระตุน้ใหอ้าเซียนพบกบัรฐับาลเอกภาพแหง่ชาตโิดยเปิดเผยและโดยทนัที และตวัแทนจากกอง
 กำาลงัชาตพินัธ์ุตดิอาวุธ (Ethnic Armed Organisations: EAOs) ตอ้งรวมอยูใ่นการเจรจาคร ัง้ถดัไป

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุเสียงจะเป็นทีไ่ดย้นิ

  สุดทา้ยน้ี คณะรฐัประหารไดจุ้ดชนวนใหเ้กดิหายนะทางเศรษฐกจิแกผู่อ้ยูอ่าศยัราว 54  ลา้นคนในเมียนมา
  ครึง่หน่ึงของคนจำานวนน้ีตกอยูภ่ายใตค้วามยากจน และเศรษฐกจิของประเทศชะงกัลง 18  เปอร์เซ็นต์ ตาม

 รายงานของธนาคารโลก ซึง่ทำาใหก้ารกระจายความชว่ยเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นเรง่ดว่นทีสุ่ด

แผนการของอาเซียนทีจ่ะสง่ความชว่ยเหลือไปยงัศนูย์ประสานงานอาเซียนเพือ่ความชว่ยเหลือดา้น
 มนุษยธรรมและการจดัการภยัพบิตัิ (AHA Center)  นัน้ ยงัไมเ่พียงพอและไมส่ามารถเขา้ถงึประชาชนได้

 อยา่งแทจ้รงิ อาเซียนควรเริม่ความรว่มมืออยา่งใกลช้ดิกบัองคก์รภาคประชาสงัคมและองคก์รทอ้งถิน่ในเมีย
  นมา รวมถงึหน่วยงานระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สง่ความชว่ยเหลือทีม่ีประสทิธภิาพไปยงัประชาชน

 โดยตรง เน่ืองจากขนาดของความชว่ยเหลือและการขดัขวางของทหารจากการสง่ความชว่ยเหลือดา้น
 มนุษยธรรม ความรว่มมือกบัหน่วยงานทีม่ีประสบการณ์ในปฏบิตักิารณ์ดา้นมนุษยธรรมในเมียนมาจะชว่ย

 ใหแ้น่ใจวา่การแทรกแซงของอาเซียนเป็นไปตามหลกั “do no harm” หรือการไมก่อ่อนัตรายตอ่คนอืน่  

  เราเรียกรอ้งใหป้ระเทศเพือ่นบา้น โดยเฉพาะประเทศไทย เปิดรบัผูห้ลบหนีจากการถูกกล ั่นแกลง้รงัแกและ
ความรุนแรงทีเ่ดนิทางขา้มพรมแดนมาหาทีห่ลบภยัและขอรบัความชว่ยเหลือดา้นมนุษยธรรม

 สุดทา้ยน้ี เราเรียกรอ้งใหคู้เ่จรจาของอาเซียนและชุมชนระหวา่งประเทศสนบัสนุนประชาคมอาเซียนใหเ้ริม่
 บทบาทผุูน้ำาในระดบัภูมภิาคทีถู่กเรียกรอ้งใหต้อบโตก้บัสถานการณ์ในเมียนมา รวมถงึสง่เสรมิการนำาขอ้

เสนอแนะขา้งตน้ไปปฏบิตัิ

 “คำาถามตอ่ผูน้ำาชาตสิมาชกิอาเซียนคอื ทา่นจะอนุญาตใหค้ณะทหารยงัคงกอ่อาชญากรรมสงครามและ
  อาชญากรรมตอ่มนุษยชาติ รวมถงึคกุคามความม ั่นคงของมนุษย์ และการพฒันาเศรษฐกจิของภูมภิาคตอ่ไป

 อีก 1 ปีหรือไม?่”

 ความน่าเชือ่ถือของประชาคมอาเซียนขึน้อยูก่บัความสามารถในการทำาการใดๆ เพือ่ตอบสนองตอ่
  สถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในเมียนมา อาเซียนไมส่ามารถคาดหวงัใหร้ฐับาลทหารปฏบิตัติามฉนัทามติ 5  ขอ้

   หรือบรรทดัฐานระหวา่งประเทศและบรรทดัฐานดา้นมนุษยธรรมใดๆ ได้ สิง่สำาคญัคอื รฐัสมาชกิจำาเป็นตอ้ง
 เพิม่มาตรการเพือ่กดดนัใหค้ณะทหารหยุดการกระทำาทีโ่หดรา้ยตอ่ประชาชนของตนเอง จนทำาใหป้ระเทศ



 กลายเป็นรฐัลม้เหลว และอาเซียนตอ้งทำาทกุวถิีทางเพือ่เตมิเต็มความปรารถนาของประชาชนชาวเมียนมาที่
มุง่ตอ่สนัตภิาพและประชาธปิไตย

ขอแสดงความนบัถือ
 กลุม่สมาชกิรฐัสภาอาเซียนเพือ่สทิธมินุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: 
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H.E. Diedrah Kelly, Ambassador of Canada to ASEAN
H.E. Deng Xijun, Ambassador of China to ASEAN
H.E. Igor Driesmans, Ambassador of the European Union to ASEAN
H.E. Shri Jayant N. Khobragade, Ambassador of India to ASEAN
H.E. Chiba Akira, Ambassador of Japan to ASEAN
H.E. Lim Sungnam, Ambassador of Korea to ASEAN
H.E. Stuart Calman, Ambassador of New Zealand to ASEAN
H.E. Alexander Ivanov, Ambassador of Russia to ASEAN
H.E. Jon Lambe, Ambassador of the United Kingdom to ASEAN
H.E. Melissa A. Brown, Chargé d’Affaires, a.i., U.S. Mission to ASEAN


