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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
ไซโคลนนารกิสไดพัดกระหนํ่าพมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ถลมท่ีราบสามเหล่ียมปาก
แมน้ําอิระวดีซ่ึงอยูหางจากเมืองยางกุงไปทางตะวันตกเฉียงใต 220 กิโลเมตร มีผูสูญหายจาก
เหตุการณนี้กวา 140,000 คน และอีกอยางนอย 3.4 ลานคนไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติคร้ังนี้ พายุ
นารกิสไดโจมตีพมาซ่ึงเปนประเทศท่ีปกครองโดยทหารมายาวนานและในชวงเวลาที่สําคัญ คือ
เพียงไมกี่วนักอนวันกําหนดการลงคะแนนประชามติรับรางรัฐธรรมนูญท่ีกองทัพหนนุหลัง 
ปฏิกิริยาของฝายรัฐบาลทหารพมาหรือสภาสันติภาพและพัฒนาแหงรัฐ The State Peace and 

Development Council (SPDC) ท่ีมีตอพายุไซโคลนนารกิสนั้นดาํเนินการโดยยึดนโยบายของ
รัฐบาลทหารท่ีเปนแนวปฏิบัติตอประชาชนของตนโดยท่ัวไปดังท่ีเคยเปนมา ณ ขณะนั้นรัฐบาลพมา
ใหความสําคัญกับการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญมากกวาการรับมือกับเหตุการณดังกลาว 
ปฏิกิริยาของรัฐบาลทหารดังกลาวถือเปนความลมเหลวท้ังในเร่ืองการเตือนภัย การดําเนนิการ
จัดการ  การจาํกัดการชวยเหลือดานมนษุยธรรมจากประชาชนและกลุม NGO ภายในประเทศของ
พมาและการจาํกัดการทํางานดานมนษุยธรรมจากองคกรระหวางประเทศท่ีตองการเขาไปชวยเหลือ 
ส่ิงเหลานี้สงผลใหเกดิความทาทายในการประเมินผลการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย
อยางอิสระคร้ังนี้ สวนการประเมินผลโดยรัฐบาลทหารนั้นพบวามีการระบุถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ของผูรอดชีวิตและกลุมผูทํางานบรรเทาทุกขนอยมาก 
 
ประเทศพมากอนเกิดพาย ุ

เปนท่ีทราบกนัอยางแพรหลายวาการปกครองโดยของทหารในประเทศพมามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรุนแรง ดังจะเหน็ไดจากการปราบปรามกลุมพระสงฆท่ีเดินขบวนในป ค.ศ. 2007 

และการไมเคยเห็นความสําคัญในเร่ืองงบประมาณดานสวัสดิการสังคมเลย   คาใชจายของรัฐบาล
ในดานสาธารณสุขคิดเปนเงินเพียง 0.70 เหรียญสหรัฐตอประชากรหน่ึงคนตอปหรือรอยละ 0.3 

ของ GDP ของประเทศ ซ่ึงคาใชจายดานสาธารณสุขในระดับนี้ถือวาอยูระดับตํ่าท่ีสุดในโลก และ



ยังพบวาการบริการดานสังคมและสุขภาพท่ีย่ําแยอยูแลวนี้ เลวรายยิง่ข้ึนในพืน้ท่ีชนบทหรือพื้นท่ี
ของชนกลุมนอย 
 
ประชามตแิละรัฐธรรมนูญใหม 
รัฐบาลพมาประกาศในเดือนกุมภาพนัธ ค.ศ. 2008 วาจะจัดการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับทหารในวันท่ี 10 พฤษภาคมปเดยีวกนั กอนหนานีไ้ดมีการรางรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยไมเปน
ท่ีเปดเผยแกสาธารณชนโดยมีเพียงผูแทนท่ีไดรับการแตงต้ังจากกองทัพ แตปราศจากการเขารวม
ของพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy หรือ NLD) 

และพรรคสันนิบาตแหงรัฐฉานเพ่ือประชาธิปไตย (Shan Nationalities League for 

Democracy หรือ SNLD) ซ่ึงเปนพรรคท่ีชนะการเลือกต้ังในป ค.ศ. 1990 แตก็ไมเคยไดรับการ
รับรองจากกลุมผูครองอํานาจเลย 
 
ทีมชวยเหลือฉุกเฉิน-ประเทศพมา 

ในชวงเวลาท่ีเกิดพายุไซโคลนกลุมเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขจากเขตชายแดนไทย-พมาได
รวมมือกันกอต้ัง The Emergency Assistance Team (EAT-Burma) หรือทีมชวยเหลือฉุกเฉิน-
ประเทศพมา หลังจากนัน้ไดรวมกลุมอาสาสมัครจํานวน 44 ทีมโดยสวนใหญเปนผูรอดชีวิตจาก
พายุไซโคลน พวกเขาไดรับการฝกในการบรรเทาทุกขในสถานการณเรงดวน การแจกจายน้ําและ
อาหารรวมท้ังอุปกรณยังชีพเบ้ืองตน ทีม EAT ซ่ึงอยูทํางานรวมกับองคกรชุมชนทองถ่ิน (CBO) 
อยางไมเปนทางการ และยงัไมไดเกี่ยวพนักับกลุมองคกรรัฐและ NGO ท่ีเปนทางการ สมาชิก 
EAT ไดลงพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบเพื่อชวยบรรเทาทุกขผูรอดชีวิตจากพายุไซโคลนนารกิส ความ
พยายามของพวกเขาเปนสวนหน่ึงของความพยายามอันมากมายของกลุมองคกรทางสังคมตามแนว
ตะเข็บชายแดนซ่ึงดําเนินการชวยเหลือในเหตุการณพายนุารกิสอยางรวดเร็ว โดยเคล่ือนไหวผาน
เครือขายขององคกรชุมชนทองถ่ิน ภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนแรกทีมชวยเหลือโดยตรง 44 

หนวยไดใหความชวยเหลือผูรอดชีวิตเปนจํานวนประมาณ 180,000 คน ใน 87 หมูบานจากพ้ืนท่ี 
17 เมือง 
 
 
การประเมินผลการชวยเหลือผูประสบภยัจากพายุนารกิสขององคกรอิสระ 

การดําเนนิการรายงานเร่ืองการละเลยดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากพายุ
ไซโคลนนารกิสนั้น เกดิข้ึนโดยความรวมมือของ EAT และศูนยสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน
จอหนส ฮอพกินสเพื่อทําการประเมินผลอยางอิสระ  เนื่องจากมีรายงานเร่ืองการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกดิข้ึนในชวงท่ี EAT ดําเนินงานในระยะแรก ดวยความชวยเหลือทางดานเทคนิคจาก
องคกรทองถ่ิน เชน กลุมสิทธิมนุษยชนกะเหร่ียง (Karen Human Rights Group) และ Global 



Heath Access Program คณะทํางานไดดําเนนิการเกบ็ขอมูลสองรอบในบริเวณสามเหล่ียมปาก
แมน้ําอิระวดี ต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงกนัยายน และตุลาคมถึงพฤศจิกายน ค.ศ. 2008  โดย
ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 90 คน เปนกลุมผูทํางานบรรเทาทุกข 33 คน และเปนผูรอดชีวติ
จากภยัพิบัติ 57 คน  โดยสัมภาษณในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากพาย ุ (รวมท้ังในเขตอิระวดี) และ
ในประเทศไทย 
  
 
ความพยายามในการบรรเทาทุกขและ กรอบการทํางานดานสิทธิมนุษยชน 

สวนใหญแลวรัฐบาลพมาไมไดเขารวมการลงนามในสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ แตไดลงนามในขอตกลงทางดานสิทธิของเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child หรือ CRC) ในป ค.ศ. 1991 และขอตกลงดานการกําจดัการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ 
(Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women หรือ 

CEDAW)  ในปค.ศ. 1997 แตก็เปนการลงนามอยางไมสมัครใจนัก ในกรณขีอง CRC นั้น 
รัฐบาลทหารไดทําการตกลงตามกฎหมายวาจะตระหนักในสิทธิของเด็กเพื่อจะบรรลุมาตรฐาน
สูงสุดดานสาธารณสุขและเขาถึงการดูแลสุขภาพ และในกรณีของ CEDAW ไดลงนามไววาจะ
ตระหนกัถึงสิทธิสตรีในดานการรักษาสุขภาพรวมทั้งดานสุขภาพท่ีจําเปนของสตรีในชนบท 
 
หนาท่ีในการปกปองประชาชนของรัฐบาล (Responsibility to Protect) 

ในป ค.ศ. 2001 องคกร International Commission on Intervention and State Sovereignty 

(ICISS) ไดเผยแพรเอกสารเร่ือง “หนาท่ีในการปกปอง” (Responsibility to Protect หรือ R2P) 
ซ่ึงเปนกรอบการทํางานข้ันกาวหนาเพื่อการปกปองสิทธิมนุษยชน ประกาศวาเปนหนาท่ีของแตละ
ชาติท่ีมีอธิปไตยในการปกปองประชาชนของตนเองจากอาชญากรรมตอมนุษยชาติ การฆาลาง
เผาพันธและความรุนแรงตอมวลชนอ่ืนๆ รายงานนี้ไดรับการรับรองอีกคร้ังโดยผลการประชุม
สมัชชาใหญสหประชาชาติป ค.ศ. 2005 และผลการประชุมสภาความม่ันคงแหงสหประชาชาติ ป 
ค.ศ. 2006  ผลการประชุมป 2005 สรุปวา เปนหนาท่ีของชุมชนประชาชาติ 

 
...ในการใชนโยบายท่ีเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและสันติวิธีอ่ืนๆ ตามขอตกลง
บทท่ี 6 และ 8 ของกฎบัตร เพื่อชวยปกปองประชาชนจากการฆาลางเผาพันธ 
อาชญากรรมสงคราม การกวาดลางชนชาติ และอาชญากรรมท่ีเปนภัยกบัมนุษยชาติ  
และตองเปน “การปฏิบัติการรวม” เทานัน้  “โดยพิจารณาเปนกรณีๆ  ไปดวยความ
รวมมือกับองคกรในภูมิภาคท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม และหากเม่ือแนวทางสันติวธีิ
นั้นไมพอเพียง และอํานาจรัฐนั้นลมเหลวอยางเห็นไดชัดในการปกปองประชาชน
ของพวกเขา”...    

 



ในตอนแรกมีการเรียกรองใหมีการนํา R2P ท่ีวานี้มาใช แตก็ไมเคยถูกนํามาดําเนนิการจริงใน
สถานการณพายุไซโคลนคร้ังนี้ แตประชาชนพมารวมท้ัง EAT ไดกระทําการตามหนาท่ีในการ
ปกปองนั้นเอง ท้ังๆ ท่ีมีการกระทําทารุณ จบักุม และในบางกรณี คุมขังผูใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมโดยรัฐบาลทหารพมา 
 
อาชญากรรมตอมนุษยชาต ิ(Crimes Against Humanity) 

หลักฐานตางๆท่ีนํามาแสดงในรายงานนี้ เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นถึง 1) การจงใจเพิกเฉยตอเหยือ่
พายุไซโคลน ซ่ึงรวมท้ังผูหญิงและเดก็ซ่ึงอาจนําไปสูการสูญเสียชีวติอยางมากมาย 2) ความ
ลมเหลวของรัฐพมาในการใหบริการดานสาธารณสุขแกผูหญิงในชนบทและผูหญิงและเดก็
โดยท่ัวไปในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากพายุไซโคลน 4) การเขาแทรกแซง/ขัดขวางการปฏิบัติการ
บรรเทาทุกขเบ้ืองตนโดยเลือกปฏิบัติดานเชื้อชาติและศาสนา 5) บังคับใชแรงงาน 6) บังคับยายท่ีอยู
อาศัยซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบกับผูหญิงและเด็ก 7) การบังคับใชแรงงานเด็ก หลักฐานแตละช้ินแสดง
ถึงการละเมิดสนธิสัญญา CRC และ CEDAW ของรัฐบาลทหารพมา  

นอกจากนั้นการจงใจละเลยเหลานี้อาจจะเขาขายเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติเปนจํานวน
มากอีกดวย ดงัท่ีระบุไวในมาตราท่ี 7(1)k ของขอบังคับโรมแหงศาลอาชญากรรมระหวางประเทศ 
ท่ีวาหากในสถานการณท่ีส่ิงจําเปนข้ันพืน้ฐานของพลเรือนมีไมพอเพยีง “อันเปนการกอใหเกิด
ความทรมานอยางต้ังใจ หรือเกิดบาดเจ็บข้ันรายแรงตอรางกายหรือจิตใจหรือสุขภาพกาย”  
การสอบสวนเร่ืองการละเมิดท่ีเกิดข้ึนและการชดเชยใหกบัเหยื่อของการกระทําเหลานี้เปนเร่ืองท่ี
จําเปนตองดําเนินการ หากมีการดําเนนิการตอสถานการณนารกิสในข้ันตอไปตามมาตรฐานสากล
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และหนาท่ีตามหลักการท่ีรัฐบาลพมาควรจะปกปองดูแล
ประชาชนภายในประเทศ ซ่ึงรวมถึงการบูรณะซอมแซมในข้ันตอไปดวย 
 
ส่ิงท่ีไดพบ: เสียงจากท่ีราบสามเหล่ียมปากแมน้ํา 
โดยสรุปแลว ทีม EAT ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง 90 คน 33 คนเปนกลุมผูทํางาน
บรรเทาทุกขและเจาหนาท่ีดแูลสุขภาพในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบ ขณะท่ีอีก 57 คนเปนกลุม
ผูรอดชีวิตจากพายุไซโคลน ช่ือ หมูบานและขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ ถูกทําการลบออกเพ่ือปกปองสวัสดิ
ภาพของผูใหสัมภาษณ 
 
ความตองการเรงดวน ดานอาหาร น้ํา และท่ีอยูอาศัยหลังพายุไซโคลน  
 

“พายุถลมในตอนกลางคืนและหยุดประมาณ 9.30 น.  ผมออกไปดูความ
เสียหายทันท ีไมมีความชวยเหลือเลย ไมมีทหาร ไมมีตํารวจ ไมมี USDA 

[Union Solidarity and Development Association:องคกรทางการเมืองที่



ภาพที่ 1 ถายโดยทีม EAT – การจัดสงนํ้าด่ืมโดยใชเรือ  

ภาพท่ี 2 ที่พักชั่วคราว ที่ยังคงใชอยูเม่ือเดือนธันวาคม 2008 
(ภาพถายโดย EAT) 

จัดต้ังโดยรัฐบาลพมา] ผมรูสึกวาเราตองทําอะไรบางอยาง จงึไปที ่UNDP 

[โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ] แตพวกเขาพูดแตเร่ืองการประเมนิ
สถานการณและจํานวนคน ซึ่งไมมีประสิทธิภาพเลย เราตองทาํอะไรสักอยาง
ในตอนนี้ ดังนั้น เราจึงจัดการบรรเทาทกุขอยางฉุกเฉินข้ึนมาเอง.   

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข อาชีพขาราชการ ทํางานในเมือง Hlaingtharya, Dala, Bogale, และ 
Dedaye ใหสัมภาษณในเมืองยางกุงวันที่ 21 มิถุนายน 2551 

 
กลุมผูทาํงานบรรเทาทกุขกลาววา ความชวยเหลือที่เขาถึงชาวบานมักจะไมเพียงพอกับความ
ตองการของชุมชน บอยคร้ังปริมาณของไมเพียงพอ หรือไดรับไมกี่คร้ัง: 
 

ดานอาหาร 

“ชาวบานเลาวารัฐบาลไดนําอาหารเขามาใหพวกเขาเพียง
คร้ังเดียวต้ังแตเกิดพายุไซโคลน” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข  เพศหญิง ทํางานในหลายหมูบานใน Laputta ทําการ
สัมภาษณในอําเภอแมสอดวันท่ี 14 มิถุนายน 2551 
 

น้ํา 
 

“น้ําดื่มท่ีสะอาดปลอดภัยยังเปนปญหา สองเดือนหลังพายุ
ไซโคลน ชาวบานยังใชน้ําจากบอต้ืนๆซ่ึงเต็มไปดวยโคลน
อยู และไมมีถังน้ําเอาไวรองน้ําฝน”  

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข ทํางานใน Dedaye และ Pyapon ใหสัมภาษณวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 
 
ดานท่ีอยูอาศัย  

“ชาวบานหลายคนยังคงอยูอาศัยในท่ีพักช่ัวคราวท่ี
สรางจากซากปรักหักพังกับ ผาใบกันน้ํา หรือยังอยูท่ี
พักเดิม รัฐบาลไดตัดตนไมเพื่อนํามาสรางบานให
พวกเขา แตกย็งัไมมีการดําเนนิการกอสราง”   

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข  เพศชาย ทํางานในหลายหมูบานใน เขตเมือง 
Labutta สัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 23 กันยายน 2551 
 

“เราไดขึงเตนทท่ีทําจากผาใบ ปูดวยไมไผและเส่ือ เม่ือสองอาทิตยกอนท่ีเตนทจริงๆ จาก
ทางการจะเขามาในพ้ืนท่ี” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข ทํางานในเมือง Labutta, Dedaye, Pyapon, Mawlamyinegsyun, Bogale และ 
Kyaunggon ใหสัมภาษณท่ีเมืองยางกุง เมื่อเดือนวันท่ี 23 มิถุนายน 2551 
 



ดานสาธารณสุข 

“ผมไปคนเดียวไมไดไปกับองคกรใดๆ และอยูท่ีนั่นหนึง่เดือน ผมไดใหความ
ชวยเหลือดานการรักษา และเพ่ือแกปญหาดานสาธารณสุข และใหความรูดาน
การแพทย (เชน สอนวิธีทําใหน้ําสะอาด) และแจกจายยารักษาโรคกับอาหาร” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย  อาชพีแพทยทํางานใน Pyapon ใหสัมภาษณท่ีอําเภอแมสอด วันท่ี 20 

สิงหาคม 2551 
 
รัฐบาลแทรกแซงความพยายามชวยเหลือบรรเทาทุกข 

 

“เม่ือเราออกไปลงพื้นท่ีคร้ังท่ีแลว เจาหนาท่ีทหารหยาบคายกับเรามาก เราสวมเส้ือ
ของสหประชาชาติ พวกเขาหยุดรถของเราแลวพูดกับเราวา “สหประชาชาติ
เหมือนหมา” ในภาษาพมา การพูดอยางนัน้หยาบคายมาก พวกเขาบอกวา กองทัพ
เปนผูดูแลเหยือ่ไซโคลน ไมใชสหประชาชาติ พวกเขาบังคับใหเราฟงท่ีเขาพูดซ่ึง
หยาบคายมาก สมาชิกคนหนึง่ในทีมเราไมไดกมหัวคํานบัหลังจากเขาพูดจบ กเ็ลย
ถูกต้ังคําถามจากเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนพันตรีคนหนึ่ง วาทําไมไมกมหวัเหมือนชาวบาน
คนอ่ืนๆ ละ? ซ่ึงมันทําใหผมรูสึกแยมาก” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข ทํางานในเมือง Dedaye และ Pyapon ใหสัมภาษณในเมืองยางกุง วนัท่ี 25 

มิถุนายน 2551 
 
มีอุปสรรคมากมายซ่ึงเกิดจากการแทรกแซง/ขัดขวางของรัฐบาลในการชวยเหลือบรรเทาทกุขแก
ผูประสบภัยในพืน้ทีท่ี่ไดรับผลกระทบ โดยการแทรกแซงเหลานี้รวมไปถึงการจํากดัการเดิน
ทางเขาออกในพืน้ที่ และมีการต้ังดานตรวจตลอดเสนทางจะเขาไปยังสามเหล่ียมปากแมน้ําอิระ
ซึ่งวดีอยางเขมงวด และยังมีการเก็บคาผานทาง(สินบน) เพื่อเขาไปยังสถานทีดั่งกลาว ซึ่ง
ทั้งหมดทีก่ลาวมาทําใหการเขาไปบรรเทาทุกขลาชาและเปนไปดวยความยากลําบาก  และกลุม
ที่เขาไปชวยเหลือหลายกลุมก็ถูกบังคับใหตองหาเสนทางและวิธกีารอืน่ (สวนใหญเปนเสนทาง

ลับ) เพื่อทีจ่ะสงความชวยเหลือใหกับผูรอดชีวิต    
 



“ตอนท่ีเดินทางไปเมือง Dedaye คร้ังแรกเราตองลักลอบนํายาใสในกระเปาของ
เราเพื่อจะนําไปบรรเทาทุกขในพื้นท่ี หลังจากนั้นสองอาทิตย เหตุการณเร่ิมดีข้ึน 
ตอนนี้พวกเจาหนาท่ีไมไดพยายามหยุดเราแลว แตอาทิตยแรกเปนเร่ืองลําบากมาก 
พวกเขาจับผูคนและหยุดไมใหรถโดยสารผานดวย เราตองลักลอบเอาส่ิงของท่ี
จําเปนเขาไปบางกลุมตองจายคาผานทางแกเจาหนาท่ีถึง30, 000 จั๊ต (ประมาณ 
900 บาท) แตเราไมยอมทําเชนนั้นเรายอมที่จะเจรจาหรือหรือลักลอบเขาไป แต
เราจะไมใหเงินกับทหาร” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกขท่ีทํางานในเมือง Dedaye และ Pyapon ใหสัมภาษณในเมืองยางกุง วันท่ี 25 

มิถุนายน 2551 
 

“พวกเขาถามช่ือเราและถามวาเรามาจากทีไ่หน ผมบอกชื่อปลอมไปและบอกวามา
จากเมือง Sittwe ผมบอกเขาไมไดวามาจากชายแดน เพราะถาบอกอยางนั้นและ
บอกวาทํางานใหกับ XXX [องคกรหนึ่ง] จะโดนพวกเขาจับกุมแนนอน ผมไม
กลาบอกความจริงกับพวกเขาเพราะพวกเขาจะจับผม ผมจึงบอกเจาหนาท่ีไปวาผม
มาจาก องคกรทองถ่ินจากรัฐ Rakhine ซ่ึงตองการบริจาคอาหารใหกับชาวบาน
ในหมูบานนี”้ 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย ทํางานในเมือง Hi Kyi ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 13 มิถุนายน 
2551 
 
 

การยึดทรัพยสินท่ีจะนําไปบรรเทาทุกขผูประสบภัย 

ผูคนท่ีเราไดทําการสัมภาษณไดแจงเราถึงเหตุการณลักขโมยและยึดเคร่ืองบรรเทาทุกขใหกับ
ผูประสบภัย รวมท้ังส่ิงของชวยเหลือจากนานาชาติโดยเจาหนาท่ีรัฐ ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ปญหาสําคัญภายใตการดําเนนิงานโดยรัฐบาลพมา คือการกําหนดนโยบายให ส่ิงของบรรเทาทุกขท่ี
ไดรับการบริจาค ตองสงผานรัฐบาลพมาเพื่อแจกจายและไมไหสงถึงมือผูรอดชีวิตโดยตรง ดังท่ีมี
หลักฐานจากคําใหสัมภาษณโดยอดีตทหารพมาและผูทํางานบรรเทาทุกขดังนี:้   
 

“ผมไปท่ีตลาดบางแหงท่ีดําเนินกิจการโดยเจาหนาท่ีและกองทัพ แลวกพ็บกับ
ส่ิงของบรรเทาทุกขท่ีไดรับบริจาคถูกนํามาวางขายท่ีนัน่ ของพวกนัน้ควรจะถูก
สงไปใหเหยื่อพายุไซโคลน ผมรูวาส่ิงของท่ีไดรับบริจาคมามีอะไรบางผมก็เลยจํา
ไดเม่ือเหน็มันวางขายในตลาด… ตลาดท่ีวานั้นเปนตลาดกองทัพอากาศ Bassein 

[Pathein] และอีกตลาดหนึง่คือตลาดกลางในเขตตะวนัตกเฉียงใต ผมเห็นบะหม่ื
กึ่งสําเร็จรูปตรามามา กาแฟผง สบูและขาวของอ่ืนๆ ของพวกนี้ไมไดผลิตในพมา 
แตมาจากประเทศอ่ืน เงินท่ีไดจากการขายขาวของพวกนีก้็จะตกไปสูในมือของ



เจาของรานคา แตวารานคาพวกนีก้็เปนสวนหน่ึงของกองทัพ เจาของรานเองก็เปน
คนในครอบครัวของทางกองทัพ อยางเชน เปนภรรยาของทหารหรือนายพล” 

--อดีตทหารพมาเพศชาย ใหสัมภาษณท่ีอําเภอแมสอด วันท่ี 13 กันยายน 2551 
 

“การสงส่ิงของบรรเทาทุกขผานรัฐบาล(พมา)ไมมปีระสิทธิภาพ ทีส่นามบิน(เมอืงยาง
กุง) คุณจะเหน็วาส่ิงของลงที่นัน่ แตจริงๆของจะถูกนําไปเก็บที่โกดังของรัฐ คุณจะเห็น
รถบรรทุกของกองทัพมาขนมันเขาออกในบางพื้นที่ แลวก็จะเหน็วามนัถูกสงไปที่คาย
ทหาร  คายทหารจะไดของพวกนั้นไมใชชาวบาน ของบริจาคบางอันมีปายติดวา 
USAID ในบางพื้นถามี 7 หมูบาน จะมเีพียงหมูบานเดียวที่ไดของทีม่ีตรา USAID 

ติด หมูบานที่เหลือไมไดรับ ผูบังคับบัญชาในทองถิ่นไมกลาแจกของและตองรอจนกวา
จะไดรับคําส่ังอนุญาตจากเบื้องบน” 
-- ผูทํางานบรรเทาทุกข ท่ีทํางานในเมือง Dala, Bogale, Dedaye ใหสัมภาษณท่ีเมืองยางกุง วันท่ี 21 มิถุนายน 2551 
 

การจับกุมผูทํางานบรรเทาทุกข 
กองทพัยงัเปนอุปสรรคตอการสงความชวยเหลือใหกับผูประสบภัยจากเหตุการณพายไุซโคลนนาร

กิสดวยการขมขูและจับกุมผูทํางานบรรเทาทุกข รวมทัง้อาสาสมัครอิสระซ่ึงเปนทีพ่ึง่พงิของผูรอด
ชิวิตสวนใหญในชวงสัปดาหหลังเหตุการณภัยพิบัติ ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้  

 
“หลังจากเหตุการณหนึ่งเดือน พวกเขาก็เขามาในหมูบาน เม่ือเห็นส่ิงของบริจาค
ของผมแลวก็เร่ิมสอบสวนผม และพวกเขาสงขอมูลของผมไปท่ีเมืองยางกุงเพื่อ
สืบสวนเพ่ิมเติม พวกเขาถามวาทําไมถึงมีขาวของมากมาย พวกเขาคิดวาเปนของ
พวกตอตานรัฐบาล ผมก็เลยออกมา เพราะผมไมอยากติดคุก” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย อาชพีศัลยแพทย ทํางานในเมือง Pyapon ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2551 
 

ดานขอมูล 

การไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีนาเช่ือถือเปนประเดน็ท่ีนาเปนหวงสําหรับกลุมผูทํางานบรรเทาทุกข
นอกจากนั้นขอมูลท่ีถูกเผยแพรจากส่ือท่ีรัฐควบคุมอยูมักจะบิดเบือนเรื่องราวภัยพิบัติจนดูเหมือน
สถานการณไมรุนแรงดังท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงทําใหเหน็วาความตองการของผูประสบภัยมีนอยกวา
ความเปนจริง 

 



“รัฐบาลจะบอกประชาชนวาจะตองตอบอยางไรเวลาใหสัมภาษณ และไมสามารถ
พูดเปนอยางอ่ืนได พวกเขาตองบอกวา รัฐบาลไดใหความชวยเหลือและพวกเขา
สามารถทํานาตอไปได และทุกอยางกเ็รียบรอยดี พวกเขาตองบอกวาไดรับทุก
อยางมาจากรัฐบาล” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศหญิง ทํางานในหลายหมูบานในเขต Labutta ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2551 
 

“เม่ือมีเจาหนาท่ีมาตรวจสอบ สภาพทุกอยางกลับดูวายอมรับได จริงๆ แลวก็ไมใช
เลย แมแตกลุมผูอพยพ ฉันเห็นรูปของเด็กคนเดียวกนั แมคนเดียวกนัในรูปของ
หลายๆแคมป และในเวลาท่ีแตกตางกัน(ในขาวท่ีออกมาอยางเปนทางการ) มัน
เปนอยางนีไ้ดอยางไร เปนเร่ืองท่ีเปนไปไมได” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข ทํางานในเมือง Dedaye  และ Pyapon  ใหสัมภาษณในเมืองยางกุงวันท่ี 25 

มิถุนายน 2551 
 

การแจกจายใหความชวยเหลือ 

รายงานตางๆ ดังเชนตัวอยางดานลาง ช้ีใหเห็นถึงการสกดักั้นการใหความชวยเหลือและการท่ี
ผูรอดชีวิตจากเหตุการณพายไุซโคลนตองเผชิญกับอุปสรรคในการรับความชวยเหลือตางๆ 

 

“รัฐบาลประกาศวาพวกเขาจะสงความชวยเหลือให หมูบาน XXX โดยเปน 
ขาวสารหาถุง กับถ่ัวอีกหนึ่งถุง ใหประชาชนมารับ รัฐบาลตองการสรางความ
ประทับใจวาส่ิงของท่ีใหความชวยเหลือนัน้เปนการใหเปลา แตพวกเขาไมไดสง
มันไปท่ีหมูบาน ชาวบานตองเขาเมืองไปเอามา พวกเขาตองเดินทางไปรับขาวของ
ดวยตนเอง และผูใหญบานตองจายเงินคาเดินทางใหดวย แตผูใหญบานไมมีเงิน
พอ เพราะตองใชเงินถึง 10-13,000 จั๊ต (ประมาณ 300 - 400 บาทตอเท่ียว) ก็เลย
ตองเก็บเงินชาวบานสําหรับคาใชจายเหลานี้ ดังนั้นมันกไ็มใชของฟรีอีกตอไป 
เพราะพวกเขาตองจายเงิน  รัฐบอกผูใหญบานวาไมใหเขาเก็บเงินชาวบาน ถาอยาง
นั้นใครจะแบกรับคาใชจายเร่ืองพาหนะละ? ดังนั้น ผูใหญบานตองขาย (ขาวของท่ี
รับบริจาค) บางสวน เพื่อใชจายสวนนี้  รัฐบาลก็หามไมใหเขาขาย ทายท่ีสุด 
ผูใหญบานคนนั้นก็เลยไมไปรับของ  ตอมาเม่ือเขาเจอเจาหนาท่ีอีกก็ถูกตบหนา 
เพราะ ‘ดูถูกความเมตตาของรัฐบาล’” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข ทํางานในเมืองยางกุง ใหสัมภาษณในเมืองยางกุง วนัท่ี 26 มิถุนายน 2551 
 

การเลือกปฏิบัติดานเชื้อชาตแิละศาสนาในการสงความชวยเหลือแกผูประสบภัย 



ในการสัมภาษณผูใหความชวยเหลือหลายคนเปดเผยวา มีการเลือกปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ
เหยื่อพายุไซโคลน โดยเฉพาะในเขตสามเหล่ียมปากแมน้ําอิระวดีซ่ึงมีประชาชนท่ีไมใชกลุมเช้ือ
สายพมาและไมไดนับถือศาสนาพุทธอยูมาก 
 
ดานเช้ือชาติ 

“เพื่อนของผมบอกวาในตอนแรก รัฐบาลใหการชวยเหลือชาวพมาเทานั้น ไมรวม
ชาวกะเหร่ียง เพื่อนของผม (ซ่ึงเปนผูนําศาสนา)  บอกวา ตอนท่ีรัฐบาลมาชวย
ชาวบาน พวกเขามาโดยเรือ แลวกน็ําชาวพมาลงเรือไปดวย แตกับชาวกะเหร่ียง
พวกเขากลับเตะเอา และไมอนุญาตใหลงเรือไปดวย... ถารัฐบาลจายเงินให
ผูประสบภัย คนละ 200 จั๊ต (8 บาท) สําหรับชาวพมาตอวนั พวกเขาจะให
กะเหร่ียงเพยีง 50 จั๊ต (2บาท) ตอวันเทานั้น และเร่ืองนี้เกดิข้ึนจริงๆ พวกเขายังให
ขาวดีๆ กับชาวพมา แตใหขาวไมดกีับกะเหร่ียงดวย ขาวท่ีใหชาวกะเหรี่ยงก็เละ
เสียจนถาคุณลางมัน มันจะแตกละเอียดเปนผงทีเดียว” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย ทํางานใน อําเภอ Pathein ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 20 

มิถุนายน 2551 
 
การแบงแยกทางศาสนา 

“เม่ือรัฐบาลเขามาชวยชาวบานในพืน้ท่ีประสบภัย พวกเขากลับทอดท้ิงกลุมท่ีเปน
ชาวคริสตเพราะวาพวกเขารูวากลุมนี้อาจไดรับการชวยเหลือจากองคกรศาสนา
คริสต” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย ทํางานในพื้นท่ี Bogale, Labutta, และ Myaungmya สัมภาษณใน
อําเภอแมสอด วันท่ี 4 ตุลาคม 2551 

 
การบังคับใหยายสถานท่ีและยึดท่ีดิน 

 

เจาหนาท่ีรัฐมาท่ีนี่และพาเราไปอยูท่ีคาย เนื่องจากตอนนั้นไมมีใครไปอยูในคาย
ของพวกเขา ถาเราไมไปท่ีนัน่ เรากลัววาจะกอใหเกดิการขัดแยงระหวางรัฐบาลกับ
อาสาสมัครท่ีมาชวยเราในวดั... เราถูกสงไปท่ีคาย XX…หลังจากอยูท่ีนั่นอาทิตย
หนึ่งเราก็ถูกยายไปอีกท่ี Laputta แลวจากนั้นเราก็ถูกส่ังใหกลับไปท่ีหมูบานของ
เรา” 

-- ผูรอดชีวติ  เพศหญิง จาก Labutta ใหสัมภาษณท่ี Labutta วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551  
 



“ชาวบานบางคนถูกบังคับใหไปท่ีศูนยของรัฐบาล รัฐบาลส่ังหัวหนาโบสถใหสง
คนไปท่ีคายของรัฐบาล พวกเขาไปอยูในตึกใหญหลายตึกท่ีใชเก็บขาวเปลือก คาย
นั้นเรียกวา Dan Daye Ya… รัฐบาลตองการโชววามีคนอยูในศูนยของพวกเขา
เพื่อจะไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากขางนอก ในเดือนกรกฎาคม 
พวกเขาก็สงคนเหลานั้นกลับไปท่ีหมูบานแมวาหมูบานจะยังสรางใหมไมเสร็จก็
ตาม” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข  เพศชาย ทํางานในหลายหมูบานใน Labutta ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 
23 กันยายน 2551 
 

“ถาชาวบานไมอยูในคาย พวกเขาก็มักจะอยูในวัดหรือไมก็โรงเรียน  เจาหนาท่ีมา
บังคับใหพวกเขาออกไป พวกเขาตองการแสดงใหเจาหนาท่ีระดับสูงกวา เห็นวา
ไมมีผูอพยพหลังไซโคลนนารกิส ในบางพืน้ท่ีท่ีนายบัน คี มูน และเจาหนาท่ี
สหประชาชาติเขาเยี่ยม พวกเขาก็ไมอยากใหเห็น (ประชาชนท่ีไรบาน) เจาหนาท่ีก็
เลยยายออกท้ังคาย พวกเขาสงชาวบานกลับหมูบานของตนทางเรือใหญ ชาวบาน
ไมมีทางเลือก บางคร้ังพวกเขาก็ไดรับอาหาร แตบอยคร้ังท่ีไมไดใหอะไรเลย และ
ตองพึ่งพาผูบริจาคในทองถ่ินเพื่อเติมชองวางท่ีรัฐบาลไมไดใหอะไร” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย ทํางานใน Kyanggon, Kawhmu, Dedaye, Kyaiklat, Bogale, 

Ngapudaw, และ Labutta ใหสัมภาษณในเมืองยางกุง วันท่ี 4 สิงหาคม 2551  
 
การเขมงวดเรื่องการเคล่ือนไหวและการรวมกลุม 

ภายในคายท่ีพกัพิงของทางการ การเคล่ือนไหวเปนเร่ืองท่ีถูกจํากัด  ทําใหเปนเร่ืองยากสําหรับ
ชาวบานในการจะกลับไปหาครอบครัวของตนเองท่ีกระจัดกระจายกันหลังจากพาย ุ ศูนยบรรเทา
ทุกขของรัฐมักจะดําเนนิการควบคุมการเคล่ือนไหวตางๆ  ซ่ึงสรางความยุงยากในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุและความตองการของผูรอดชีวิต ตามท่ีมีคําใหการดงันี ้
 

“ชาวบานไมสามารถออกจากคายของรัฐไดทุกเม่ือท่ีพวกเขาตองการ เจาหนาท่ีจะ
จดรายช่ือของพวกเขาทุกคน ถาคุณตองการจะไปพบกับใครสักคนท่ีนัน่คุณตอง
บอกวาคุณตองการพบใครและก็ไมสามารถนํากลองถายรูปไปดวย” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข  เพศชาย ทํางานใน Pantanaw ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด ในวันท่ี 13 

มิถุนายน 2551  
 

การยึดท่ีดิน 

การถือครองท่ีดินในเขตสามเหล่ียมปากแมน้ําอิระวดีนั้นซับซอน  ชาวนาสวนใหญไมไดมี
กรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดินแตมีมีเพียงสิทธิในการทํานาและตกปลาเทานัน้ กรณีของการยึดท่ีดินโดย
รัฐบาลนั้นไดรับการรายงานจากผูใหสัมภาษณหลายคน และรวมท้ังรายงานวา กองทัพบังคับเอา



ท่ีดินจากพวกชาวบาน และยึดท่ีดนิซ่ึงเขาใจวาผูอาศัยคนเดิมเสียชีวิตไปแลว และยงัมีรายงานวา
รัฐบาลไดยึดท่ีดินถาผลผลิตทางเกษตรกรรมไมใหผลเปนท่ีนาพอใจ  

“กองทัพบังคับใหผูอพยพกลับบานของพวกเขา พวกเขาจัดใหมีการจับสลากวา
จะตองไปอยูท่ีไหน ถาพวกเขาจับได “ถูก”สลาก ก็จะไดท่ีพักอาศัยท่ีดี ดังนั้น
ชาวบานจากหลายหมูบานจึงถูกบังคับจากกองทัพใหไปอยูท่ีใหม พวกเขาไมได
อยากจะไป แตไมมีทางเลือกอ่ืน ก็เลยตองไป พวกเขาถูกบังคับใหไป จากน้ัน 
หมูบานท่ีพวกเขาถูกบังคับใหออกมาจะถูกขายโดยกองทัพ  คนท่ีมีเงินจะซ้ือท่ีดนิ
เหลานี้จากกองทัพ มีคนอยูไมมากนักท่ีถูกท้ิงใหอยูท่ีนั่นประมาณ 3-4 ครอบครัว 
พวกเขาสามารถขายท่ีดินใหกับคนรวยๆ แตท่ีดินท่ีเหลือจากครอบครัวท่ีเสียชีวิต 
คนท่ีรวยๆ กจ็ะซ้ือตอจากกองทัพโดยเหตุการณนี้เกดิข้ึนในหลายหมูบานท่ีจังหวัด 
Labutta  แลวก็ยังในเขตเมือง Labutta และใน Bogale ดวย กองทัพไมพยายาม
หาเลยวาใครเปนเจาของท่ีดนิ แตเอาท่ีดนิไปเลยแลวก็ขายใหกับคนรวยโดยท่ีเก็บ
เงินเขาตัวเอง ชาวบานท่ียังมีชีวิตอยูยังคงไดรับอนุญาตใหเปนเจาของท่ีดิน แตก็
ตองถูกบังคับใหออกจากที่ดนิตัวเองไปในเวลาตอมา” 

-- ทหารพมาเพศชาย ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 13 กันยายน 2551 
 

“แมกฎหมายจะบัญญัติไววาประชาชนสามารถอยูอาศัยในท่ีดนิไดถาใชทํามาหา
กิน แตวาเปนท่ีดินของรัฐ หลังจากพายนุารกิสพัดถลมชาวบานไมสามารถทํานา
บนท่ีดินนัน้ได พวกเขาไมมีเมล็ดพันธุขาว ไมมีเคร่ืองมือ ก็จะตองเสียท่ีดินไป
ใหแกรัฐ เนื่องจากไมสามารถทํานาได” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข เพศชาย อาชพีแพทยทํางานใน Pyapon ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 20 

สิงหาคม 2551 

 
 
การบังคับใชแรงงาน 

ผูรอดชีวิตบางคนถูกใชแรงงานโดยไมไดรับคาตอบแทนในการบูรณะซอมแซมกอสรางสถานท่ีซ่ึง
เสียหายจากพายุ โดยเฉพาะผูชาย แตในบางกรณีก็รวมถึงผูหญิงและเดก็ดวย ผูรอดชีวติและกลุมผู
ทํางานบรรเทาทุกขอธิบายถึงการท่ีผูรอดชีวติถูกบังคับใหทํางานโครงการกอสรางของกองทัพ ซ่ึง
รวมไปถึงการซอมแซม ฐานทัพทหาร และโครงการอ่ืนๆ เชนโรงเรียน ถนน และโครงการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
 

“ท่ีหมูบาน (ไมระบุช่ือ) ชาวบานตองขนไมท่ีพวกเขา (กองทัพ) ตองการ ถาคุณเขา
รวมไมได ก็ตองจางคนงานมาทําให คาจางคนงานสองพันจั๊ต (ประมาณ 50 บาท) 
บางครอบครัวมีคนท่ียังวางดงันั้นเราจึงสามารถจางได พวกเขาไมไดใหอุปกรณ



หรือเคร่ืองมือ เรานําของเรามาเอง บางคร้ัง ก็มีการกดดนัจากทหาร ถาคุณออกจาก
บานตอน เจด็โมงเชา คุณตองเร่ิมงานตอนเกาโมงเชา มีเวลาหน่ึงช่ัวโมงพัก
รับประทานอาหารเท่ียงจากนั้นก็ทํางานตอจนถึงเย็น” 

-- ผูรอดชีวติ เพศชาย จาก Labutta ใหสัมภาษณใน Labutta วันท่ี 24 ตุลาคม 2551 
 

“รัฐบาลบังคับใหชาวบานทํางานใหพวกเขา พวกเขาบังคับประชาชนไปทํางาน
กอสราง เชน พวกเขาสรางกําแพงนี้ข้ึนมาเพื่อกั้นนําทะลไมใหเขามา พวกเขาสราง
เข่ือนนี้และขอแรงงานจากชาวบาน USDA เขามาแลวส่ังใหชาวบานสรางมัน 
รัฐบาลก็ใหการสนับสนุน คนจาก USDA เทานั้น แตสําหรับชาวบานคนอ่ืนๆก็
ไมไดรับอะไรเลย อยางนอยสมาชิก USDA ก็ไดรับอาหารและเงินตอบแทนนิด
หนอย” 

-- ผูทํางานบรรเทาทุกข  เพศชาย ทํางานใน Labutta และ Bogale ใหสัมภาษณในอําเภอแมสอด วันท่ี 25 

มิถุนายน 2551 
 

 
แรงงานเด็ก 

ในพื้นท่ีท่ีไมมีผูใหญทํางาน เด็กจะถูกบังคับใหทํางานเพ่ือจะเติมเต็มโควตาในสวนท่ีครอบครัวตอง
ทํา สถานท่ีท่ีพวกเขาถูกบังคับใชแรงงานนั้น มักจะไมปลอดภัยและหากเกิดอุบัติเหตุพวกเขาจะ
ไมไดรับการดแูลทางการแพทย 

 

“เราตองไปสองคร้ังตอวัน ไปตอนเชาหนึ่งคร้ังและอีกคร้ังเปนตอนเย็นเพื่อ
ซอมแซมถนนและเก็บซากตนไมท่ีโคนลมจากพายุนารกสิ หนึ่งคนตอหนึ่ง
ครัวเรือนและเด็กก็ถูกบังคับใหไปดวย โดยเฉพาะถาบานนั้นไมมีผูใหญมาทํางาน
ให ถาเราไมทําตามท่ีพวกเขาส่ัง เราก็จะถูกตีและทํารายรางกาย เจาหนาท่ีกลุมนี้
โหดรายมาก” 

-- ผูรอดชีวติ เพศชาย จาก Labutta ใหสัมภาษณท่ี Labutta วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2551 
 

“พวกเขา (กองพันทหารราบท่ี 66) ไมไดชวยเราเลย แตกลับขมขูเรา ทุกคนใน
หมูบานตองไปทํางาน 5 วัน ตอนเชากับเยน็โดยไมมีเงินคาตอบแทน เด็กๆ ก็ตอง
ทําดวย มีเดก็ผูชายคนหนึ่งบาดเจ็บท่ีขาแลวก็เปนไข หลังจากนั้นสองสามวัน ก็ถูก
สงไปเมืองยางกุง แตหลังจากนั้นไมกี่วนัเขาก็ตาย” 

-- ผูรอดชีวติ เพศชาย จาก Labutta ใหสัมภาษณใน Labutta วันท่ี 13 ตุลาคม 2551 
 
 
 
 



บทสรุปและอภิปราย 
 
รายงานนี้เปนผลการประเมินอยางอิสระฉบับแรกท่ีติดตามผลการทํางานบรรเทาทุกขหลังพายุนาร
กิส ซ่ึงดําเนนิการโดยกลุมผูทํางานบรรเทาทุกขท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลพมา การใช
วิธีสํารวจโดยเขาไปมีสวนรวมและดําเนนิการโดยท่ีรัฐบาลทหารพมาหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของไมได
รับรู จึงทําใหรายงานนี้ สามารถเปนกระบอกเสียงของผูท่ี “ทํางานในพ้ืนท่ี (ทองถ่ิน)” และกลุม
ผูรอดชีวิตในพื้นท่ีท่ีพายไุซโคลนนารกิสพัดถลมไดอยางแทจริง   
 
ขอมูลท่ีไดรับเปดเผยวาไดมีการขัดขวางการบรรเทาทุกข การลักเอาขาวของท่ีเตรียมเพื่อแจกจาย
นําไปขาย การบังคับใหยายถ่ินฐาน และการใชแรงงานโดยไมไดรับคาตอบแทน เพื่อการกอสราง
ซอมแซมตางๆ รวมท้ังใชแรงงานเด็ก  
 
การแจกจายความชวยเหลือท่ีดําเนินการอยางลาชา ในขณะท่ีรัฐบาลพยายามผลักดันใหมีการลง
ประชามติ เพียงไมนานหลังจากภยัพิบัติจากพายุนารกสิ และการปฏิเสธรับความชวยเหลือจาก
ตางชาติในตอนตนเปนหลักฐานวารัฐบาลทหารเปนหวงสถานภาพการปกครองและอํานาจการ 

ควบคุมทางการเมืองของตนมากกวาความเปนอยูของชาวพมา ส่ิงท่ีคนพบในรายงานนี้เปนหลักฐาน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายรูปแบบ ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดบรรทัดฐานการบรรเทาทุกขโดย
หลักมนุษยธรรมสากล และกรอบการทํางานตามกฎหมายระหวางประเทศในการบรรเทาทุกขจาก
วินาศภัยตางๆ นอกจากนั้นการละเมิดดังกลาวอาจพจิารณาไดวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติตาม
มาตรา 7(1)k ของขอบังคับโรมแหงศาลอาชญากรรมระหวางประเทศ และสภาความม่ันคงแหง
สหประชาชาติก็ควรจะพิจารณาดําเนินการสอบสวนเร่ืองนี้โดยศาลอาชญากรรมระหวางประเทศ 
 

 
ภาพถายทางอากาศประเทศพมาและไซโคลนนารกิส (ภาพจากดาวเทียมโดยองคการ NASA)  

 
 



หากตองการรายงานฉบับเต็ม สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตตอไปน้ี   
 
http://www.jhsph.edu/humanrights/locations/asia/BurmaCyclone.html 
 
http://www.maetaoclinic.org/cyclone.html 


