
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 

การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 
เร่ือง “สถานการณ์ แนวโน้ม และความท้าทาย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี” 

วันอังคารท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ 
ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. (๑) 

----------------------------------------------------- 
 
ประธานการสนทนา    
๑. พ.อ.กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.  

ผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายณัฐพล 
๓. นายปถวี 
 
๔. น.ส.ภาจิรา   
 
๕. น.อ.ดรณ์ 

ผู้ด าเนินรายการ 
๖. พ.อ.นิรุจ 

 
ตันตระกูลทรัพย์ 
ตรีกรุณาสวัสด์ิ 
 
สุบรรณพงษ์ 
 
ทิพนันท์ ร.น.     

 
ดวงปัญญา 
 ผู้อ านวยการส านักบัญชีประชาชาติ สศช. 

 
นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นักการทูตช านาญการ (ท่ีปรึกษา) กรมองค์การระหว่างประเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศ 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ ส านักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถ่ินฐาน (ไอโอเอ็ม) ประเทศไทย 
ผอ.กมภ.สกค.ยก.ทร. 

 
ผอ.กศย.ศศย.สปท. 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระส าคัญ 
๑. สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย  
 ๑.๑ ชาวเบงกาลี คือมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยะไข่ (อาระกัน) และพูดภาษาโรฮีนจา 
นักวิชาการบางคนบอกว่า พวกเขาเป็นคนพื้นเมืองในยะไข่ ในขณะท่ีนักประวัติศาสตร์หลายคนกล่าวว่า พวกเขา
เป็นผู้อพยพมาจากเบงกอลในช่วงท่ีอังกฤษปกครอง และบางส่วนก็มาในช่วงท่ีเมียนมาได้รับเอกราช และช่วง
สงครามกลางเมืองในบังคลาเทศ ท้ังนี้ มุสลิมได้เข้ามาอยู่อาศัยในอาระกันต้ังแต่ศตวรรษท่ี ๑๕ แต่จ านวนไม่
สามารถระบุได้แน่ชัด หลังจากสงคราม Anglo-Burmese ในปี ๑๘๒๖ อังกฤษเข้าปกครองอาระกัน และ
อพยพผู้คนจากเบงกอลเข้ามาใช้แรงงาน จ านวนประชากรของมุสลิมคิดเป็น ๕% ของชาวอาระกันในขณะนั้น 
(๑๘๖๙) แต่หลังจากนั้นไม่นานจ านวนประชากรเบงกาลีได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 ๑.๒  ชาวเบงกาลีมีประวัติความเป็นมาต้ังแต่ยุคสมัยอาณาจักรมรัคอู หลักฐานของการต้ังถิ่นฐาน
ของมุสลิมเบงกอลในดินแดนอาระกันครั้งแรก ย้อนกลับไปได้ถึงยุคของกษัตริย์ชาวพุทธนามว่า นรเมขลา แห่ง
อาณาจักรมรัคอู หลังจากท่ีกษัตริย์นรเมขลาได้ล้ีภัยทางการเมืองไปอยู่ในเบงกอล (บังคลาเทศ) เป็นเวลา ๒๔ ปี 
เขาได้กลับมาครองบัลลังก์ได้อีกครั้ง โดยการสนับสนุนด้านก าลังทหารจากสุลต่านเบงกอล ทหารชาว  
เบงกอลท่ีมากับกษัตร์ย์นรเมขลา จึงต้ังถิ่นฐานอยู่ในดินแดนอาระกัน หลังจากนั้น เขายกดินแดนบางส่วนให้

 

/ สุลต่านเบงกอล... 
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สุลต่านเบงกอล และยอมรับอธิปไตยของสุลต่านเบงกอลเหนือดินแดนเหล่านั้นเพื่อแสดงถึงความเป็นข้าราช
บริพารในสุลต่านเบงกอล 
 ๑.๓  ยุคแห่งชัยชนะของเมียนมา หลังจากท่ีเมียนมาได้ชัยชนะต่ออาระกันในปี ๑๗๘๕ ต่อมาในปี ๑๗๙๙ 
ชาวอาระกันจ านวนหนึ่งได้หนีเข้าไปในเขตจิตตะกองของบริติชเบงกอล เพื่อหนีเอาชีวิตรอด และแสวงหาการ
คุ้มครองจากบริติชอินเดีย ผู้ปกครองเมียนมาได้ประหารชาวอาระกันนับพันคน และขนย้ายประชากรส่วนท่ี
เหลือเข้าไปท่ีภาคกลางของเมียนมา ท้ิงอาระกันให้เป็นดินแดนท่ีแทบจะร้างผู้คนไปจนถึงช่วงท่ีอังกฤษเข้ามายึดครอง 
 ๑.๔  ยุคการปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ อังกฤษได้ส่งเสริมให้ชาวเบงกอลท่ีอยู่ในดินแดน
ใกล้เคียง อพยพเข้าไปต้ังรกรากในดินแดนอาระกันในฐานะผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม อังกฤษได้ยกเลิกเขตแดน
ระหว่างเบงกอลและอาระกัน ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดในการอพยพระหว่างดินแดน ในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๑๙  
ชาวเบงกอลนับพันจากจิตตะกอง ได้เข้ามาต้ังรกรากในอาระกันและหางานท า และในปี ๑๙๘๒ นายพลเนวินได้
ท ารัฐประหารส าเร็จ และปฏิเสธความเป็นพลเมืองเมียนมาของชาวเบงกาลี 
 ๑.๕  ยุคสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ กองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้าสู่เมียนมา ท าให้
กองก าลังของอังกฤษต้องถอนก าลังไป และหมดอ านาจในดินแดนอาระกัน ท าให้เกิดความรุนแรงขึ้นระหว่าง 
ชาวอาระกันพื้นเมือง กับชุมชนมุสลิม อังกฤษได้มอบอาวุธให้กับมุสลิมโรฮินจาทางตอนเหนือของอาระกัน เพื่อ
สร้างแนวป้องกันการบุกของกองทัพญี่ปุ่น แต่ชาวมุสลิมกลับใช้อาวุธนั้นเข้าท าลายหมู่บ้านของชาวอาระกัน 
แทนท่ีจะน าไปต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ต่อมาชาวเบงกาลีจากตอนเหนือของอาระกัน สังหารชาวอาระกันพื้นเมือง
เพื่อตอบโต้มุสลิม ในระหว่างนั้นกองทัพญี่ปุ่นได้กระท าการฆ่า ข่มขืน และทรมานชาวมุสลิมในอาระกัน ท าให้
มุสลิมอาระกัน ต้องหลบหนีข้ามพรมแดนไปเบงกอล นอกจากนี้ความรุนแรงยังไม่ได้จ ากัดอยู่แค่มุสลิมในอาระกัน
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชาวอินเดีย และอังกฤษท่ีเข้ามาพ านักในช่วงท่ีเมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ 
  ๑.๖ ยุคจลาจลหลังสงครามโลก ในระหว่างท่ีปากีสถานก าลังต่อสู้ทางการเมืองเพื่อแยกตัวออก
จากอินเดีย ในปี ๑๙๔๐ มุสลิมเบงกาลี ได้ก่อต้ังองค์กรเคล่ือนไหวเพื่อแยกดินแดน ไปรวมกับปากีสถาน
ตะวันออก ก่อนท่ีพม่าจะได้รับเอกราชในปี ๑๙๔๘ ผู้น ามุสลิมได้ติดต่อกับ โมฮัมหมัด อาลี จินนาร์ ผู้ก่อต้ัง
ปากีสถาน และขอความช่วยเหลือในการรวบรวมดินแดน Mayu เข้ากับ ปากีสถาน โดยอ้างความเข้ากันได้ทาง
ศาสนาและสภาพตามภูมิศาสตร์ สองเดือนต่อมา กลุ่มสันนิบาตมุสลิมอาระกันตอนเหนือก็ถูกจัดต้ังขึ้นในเมือง
หลวงของยะไข่  โดยมีเป้าหมายจะรวมดินแดนกับปากีสถาน แต่ข้อเสนอนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเพราะผู้น า
ปากีสถานปฏิเสธ และกล่าวว่าเขาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา 

 ๒. ความท้าทายและผลกระทบจากสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี 
ต่อประเทศไทย  
 ๒.๑ จากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีผ่านมาระหว่างกลุ่มรัฐบาลเมียนมาและกองก าลังติดอาวุธ ส่งผล
ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยนับต้ังแต่มีกองก าลังติดอาวุธซุ่มโจมตีป้อมต ารวจและกองก าลังรักษาดินแดน
ของเมียนมาถึง ๓๐ แห่ง เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารแห่งเมียนมาเสียชีวิต เรียกได้ว่าเป็นการกระท า
ท่ีอุกอาจและท้าทายอ านาจรัฐมากท่ีสุดในรอบหลายปี หลังจากนั้นกองทัพและประชาชนชาวพุทธ ในยะไข่จึง
โต้ตอบด้วยการเผาท าลายและสังหารชาวเบงกาลีเป็นจ านวนมาก และปรากฏว่ามีกลุ่มติดอาวุธโรฮีนจา หรือท่ี
เรียกว่า อาซา (ARSA) เป็นกลุ่มท่ีสังคมเมียนมาค่อนข้างมีความกังวลว่าจะมีสายสัมพันธ์ท่ีดีต่อองค์กรก่อการ
ร้ายระดับโลกอื่นๆ 
 ๒.๒ ในช่วงเกิดความรุนแรงในพื้นท่ี พบว่ามีการอพยพของชาวเบงกาลีเป็นจ านวนมากจากเมียนมาไป
ยังบังคลาเทศกว่าหลายแสนคน ท าให้เกิดกลุ่มสิทธิต่างๆ กล่าวหากองทัพเมียนมาว่าเผาหมู่บ้านชาวเบงกาลี 
ขณะท่ีกองทัพปฏิเสธ ยืนยันว่าพวกเขาต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธ อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ท าให้รัฐบาลเมียนมาถูก
นานาชาติต าหนิท่ีไม่ช่วยเหลือชาวเบงกาลี 

           / ๒.๓ ปฏิกิริยาของ... 
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 ๒.๓ ปฏิกิริยาของนานาชาติ สหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องกดดันให้มีการส่งคณะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่ และเพื่อเรียกร้องให้น าผู้กระท าผิดมาลงโทษ  
 ๒.๔ นโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกของอาเซียน ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้าม
กับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ อย่างสหประชาชาติ ท่ีมองว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยและหลักการสิทธิ
มนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และพยายามกระตุ้น
ให้อาเซียนใช้หลักการปฏิบัติสากลว่าด้วยความเท่าเทียม นอกจากนี้ อาเซียนอาจไปให้ความส าคัญกับการ
ช่วยเหลือวิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่ผ่านศูนย์ประสานงานส าหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติ (ASEAN Humanitarian Assistance Centre) ถึงแม้ว่าหลังการประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งท่ี 
๓๑ ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเดือน พ.ย.๖๐ ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะท่ีมีการเผยแพร่ร่าง
แถลงการณ์ของผู้น าฟิลิปปินส์ ท่ีกล่าวต่อท่ีประชุมอาเซียนท่ัวโลก ก็ไม่ปรากฏการแถลงการณ์เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาของเบงกาลี ซึ่งสวนทางกับแถลงการณ์ของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติท่ีเพิ่งประณามความรุนแรง
ในรัฐยะไข ่และเรียกร้องให้เมียนมายุติปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่ และให้เริ่มการเจรจาส่งตัวชาวเบงกาลีกลับ
สู่เมียนมา  
 ๒.๕ ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของเมียนมาของภูมิภาค โดยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
เอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๓ ท่ีกรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ในท่ีประชุมกลุ่มย่อยรัฐมนตรีเอเชีย-ยุโรป ร่วมกับนาง
อองซานซูจี ท่ีปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา นางอองซาน ซูจี ได้ช้ีแจงถึงการแต่งต้ัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ๕ ท่าน ร่วมด้วย หนึ่งในนั้นคือ นายสุรเกียรต์ิ 
เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (เอพีอาร์ซี)  โดยการคัดเลือก 
นายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย มาด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้พลัดถิ่นเมียนมา รวมถึงประสบการณ์ในการส่งกลับผู้พลัดถิ่น นอกจากนี้ไทยยังมีแ รงงานเมียนมา
จ านวนมากอยู่ในประเทศ ซึ่งในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้จะน ารายงานของประธานอาเซียนไป
พิจารณาโดยละเอียด เพื่อกลับมาให้ข้อเสนอแนะกับเมียนมาอีกครั้ง ว่าข้อเสนอใดท่ีเมียนมาควร หรือไม่ควร
น าไปปฏิบัติ อะไรควรท าก่อนหลังและจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร รวมถึงการให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมอื่นๆ 

๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความท้าทายของการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ : 
กรณีโรฮีนจา ต่อประเทศไทยและกองทัพ  
 ๓.๑ การด าเนินการของไทย  
  ๓.๑.๑ การแสดงท่าทีของไทย จากกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐ
ยะไข่ ตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศช้ีแจงผ่านเว็ปไซต์เรื่องการด าเนินการของรัฐบาลไทยต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ๔ ประเด็นดังนี้ (๑) รัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่
ด้วยความห่วงใยและสนับสนุนถ้อยแถลงของประธานอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยตลอด (๒) รัฐบาลให้
ความส าคัญและให้ความคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรม ในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยตลอด ซึ่ง
เห็นได้จากการที่ไทยได้ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาท่ีอาศัยอยู่ในเขตแดนไทยเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี และใน
ปัจจุบันยังมีจ านวนกว่าแสนคนพักพิงอยู่  (๓) ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในรัฐยะไข่นั้น ล่าสุดจากสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไทยให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท้ังในรัฐยะไข่และในฝ่ังบังกลาเทศ โดยมอบให้เมียนมาและบังกลาเทศประเทศละ  
๕ ล้านบาท ผ่าน Red Cross Movement และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รวมท้ังจะให้ความ
ช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ 
  ๓.๑.๒  การสนับสนุนการด าเนินงานแบบ low key (โลว์คีย์) หรือแบบเงียบๆ เพื่อไม่กดดัน
เมียนมา โดยใช้แรงกดดันผ่านประชาคมระหว่างประเทศให้แก้ไขปัญหาเบงกาลี ด้วยการช่วยส่งเสริมการมี

           / ช่องทางการ... 
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ช่องทางการแลกเปล่ียนความเห็นของตัวแทนเมียนมากับประเทศและองค์กรต่างๆ สนับสนุนการจัดการ
รากเหง้าของปัญหาต่อสภาวะด้อยพัฒนาในรัฐยะไข่ เช่น ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้าง
โรงสีข้าว โรงเพาะเล้ียงพันธุ์กุ้ง และปลา เป็นต้น 
 ๓.๒ การด าเนินการของกองทัพ กองทัพไทยได้จัดต้ังศูนย์อ านวยการลาดตระเวน และช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม ผู้โยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.) โดยมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติการ
ลาดตระเวน และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงการร้องขอร่วมด าเนินการของมิตรประเทศ โดยเป็นผู้
ควบคุมการปฏิบัติ มีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) หรือ ศูนย์อ านวยการลาดตระเวน  และช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมของกองทัพเรือได้จัดต้ังฐานปฏิบัติการลอยน้ าในทะเลอันดามัน หากเจอเรือผู้อพยพ พร้อม
อ านวยความสะดวกการเดินทางต่อไป ยังจุดหมายปลายทางท่ีเขาต้องการไป ท้ังประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ซึ่งมีการปฏิบัติการ ดังนี้ 
    ๓.๒.๑ กองทัพเรือใช้ก าลังจากทัพเรือภาคท่ี ๓ (โดยใช้เรือหลวงอ่างทอง) ออกปฏิบัติการใน
ครั้งนี้ ซึ่งจะใช้เรืออีกจ านวน ๘ ล า เฮลิคอปเตอร์ ๒ ล า และเครื่องบินดอร์เนีย ๒ ล า ซึ่งจะต้ังฐานปฏิบัติการ
ลอยน้ าบริเวณเกาะสิมิลันต่อจากประเทศเมียนมาด้านบน โดยจะไม่ออกไปในทะเลหลวง 
    ๓.๒.๒ กองทัพอากาศ มีหน้าท่ีหลัก คือ การเฝ้าตรวจ จัดอากาศยาน โดยเริ่มแล้ววันนี้มีการ
ออกค าส่ังทางยุทธการให้เครื่องบินของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ได้เฝ้าตรวจการณ์ ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. ของ
ทุกวัน ซึ่งจะใช้เครื่องบินซาป ๓๔๐ เออีดับเบิ้ลยู, กริพเฟ่น ท่ีมีการใช้อุปกรณ์พิเศษในการช้ีเป้าหมาย  
โดยใช้หน่วยบิน ๗๐๒๑ และ ๗๐๒๒ เป็นหน่วยยุทธวิธีการป้องกันประเทศ แต่เราโยกมาใช้สามารถปฎิบัติ
ภารกิจนี้ได้ เพราะสามารถบินได้ภายใน ๑๐ นาที ในระยะทาง ๒๐๐ ไมล์ทะเล 
    ๓.๒.๓ กอ.รมน.ด าเนินการตรวจผู้อพยพท่ีผ่านขึ้นมาทางบก เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ทหาร ฝ่าย
ปกครองจะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือขั้นต้น จากนั้นจะส่งไปท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นท่ี เพื่อช่วย
ให้เดินทางไปยังปลายทางตามท่ีชาวเบงกาลีต้องการ 
 ๓.๓ การด าเนินงานขององค์กรเอกชน (NGO) ได้มีการให้ความช่วยเหลือการต้ังท่ีพักช่ัวคราว 
สุขภาพ น้ าด่ืมท่ีสะอาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกได้อย่างเพียงพอ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้อพยพ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลช่ัวคราวของสถานคุ้มครอง
ในประเทศไทย รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้  
  ๓.๓.๑ การสนับสนุนด้านการแพทย์ โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้นและติดตามการรักษา รวมถึง
การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองผู้อพยพ ท่ีด าเนินการในทุกพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๓.๒ การสนับสนุนด้านจิตสังคม เพื่อเป็นการลดปัญหาความเส่ียงด้านจิตเวชของผู้อพยพ 
จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ค าปรึกษา และจัดกิจกรรมด้านวิชาการและนันทนาการให้แก่ผู้อพยพ อาทิ 
กิจกรรมกีฬา การสอนทอตะกร้า รวมท้ังการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 ๓.๓.๓ ส่ิงอุปโภค การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคหลากหลายประเภท อาทิ อุปกรณ์ท าความ
สะอาด เส้ือผ้า และของจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
  ๓.๓.๔ การสนับสนุนอื่นๆ เช่น การสนับสนุนด้านน้ าด่ืม สุขาภิบาล และอนามัย ตลอดจน
การปรับปรุงห้องน้ า การติดต้ังเครื่องกรองน้ า เป็นต้น 

 ๔. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๔.๑ เมียนมาได้มีการร้องขอให้ทางรัฐบาลไทยใช้ช่ือเรียกผู้อพยพว่า “ชาวเบงกาลี” นั้น รัฐบาลไทย 
ล่าสุดได้มีการประชุมหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องส าหรับประเด็นของการเรียกช่ือผู้อพยพ โดยมีมติให้

           / หน่วยงานราชการ... 
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หน่วยงานราชการและหน่วยงานความมั่นคงของไทยใช้ช่ือเรียกว่า “ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่” เนื่องจากเป็น
ประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว ท้ังนี้จะมีหนังสือเวียนแจ้งเพื่อทราบอย่างเป็นทางการต่อไป  

๔.๒ ไทยควรระมัดระวังท่าทีของมาเลเซีย เพราะหากมาเลเซียประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือชาว
เบงกาลี อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในน่านน้ าไทยได้ 

๔.๓ ภาคส่วนความมั่นคงควรเตรียมการรับมือ ท้ังจากกองทัพเมียนมา, กระแสประชาชน, เช้ือชาติ
ศาสนา อาทิ กรณีของพระโมกขะเป็นผู้ร่วมก่อต้ังกลุ่มมาบะธา ซึ่งเป็นอักษรย่อในภาษาเมียนมา เป็นสมาคม
ปกป้องเช้ือชาติและศาสนา กลุ่มหัวรุนแรงของชาวพุทธท่ีเคล่ือนไหวต่อต้านชาวมุสลิมในเมียนมา ท่ีมองว่า
รัฐบาลเมียนมาและกองทัพเมียนมาสามารถฆ่าชาวเบงกาลีได้โดยไม่ผิด เป็นต้น 

๔.๔ การย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย กองทัพเรืออาจต้องท าการส ารวจ mapping เรือ
ท่ีไม่ได้เป็นเรือประมง ซึ่งเป็นพาหนะท่ีอาจใช้ในการเคล่ือนย้ายคน ชะลอการไหลของผู้อพยพ เพื่อป้องกันไม่ให้
เรือไทยถูกน าไปใช้ ตลอดจนการด าเนินงานภายใต้ ศอ.ยฐ. ควรเอื้อเฟื้ออ านวยความสะดวกทางมนุษยธรรมแก่
ผู้ล้ีภัย แต่ไม่ให้เข้ามาในเมืองเพราะจะกระทบต่อความมั่นคงของไทยได้ 

๔.๕ ประเด็นความท้าทายในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมรับมือ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของไทย มีท้ังส้ิน ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) เส้นทางใหม่ในการเคล่ือนย้ายทางบก ส าหรับการเดินทาง
ของชาวเบงกาลี ผ่านเมาะล าไย (๒) องค์กรท่ีเห็นด้วยกับเบงกาลีจะใช้ไทยเป็นสายในการโจมตีเมียนมา  
(๓) แนวรบด้านตะวันตกชนกลุ่มน้อยเปล่ียนไปจากนักรบเป็นนักพนัน อาจจะเปล่ียนจากการค้ายาเสพติดเป็น
การค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อน และความมั่นคง (๔) กลุ่มท่ีเห็นใจชาวเบงกาลีจากต่างประเทศจะออกมา
เคล่ือนไหว (๕) การขยายแนวร่วมทางออนไลน์มากขึ้น (๖) การก่อการร้าย หัวรุนแรง นักรบชาติต่างๆ อาจ
แทรกแซงในรัฐยะไข่ (๗) อาชญากรรมข้ามชาติเข้าไปแสวงประโยชน์ในรัฐยะไข่ อาทิ ยาเสพติด, การค้าอาวุธ
ข้ามชาติ, การลักลอบน าคนเข้าเมือง, การปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น 

 
 

สรุปประเด็นโดย 
นางสาวหัสยา  ไทยานนท์ 

นักวิจัย ศศย.สปท. 


