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สถานการณ์โรฮีนจาในเมียนมา ๒๐๑๖ 

จากภาพข่าวที่ทหารเมียนมาได้เข้าปราบปรามชาวโรฮีนจา
ในรัฐยะไข่ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท า
ให้ชาวมุสลิมโรฮีนจาหนีการปราบปรามของทหารเมียนมา และ
อพยพเข้าสู่ชายแดนบังกลาเทศ ผู้อพยพบางส่วนถูกยิงขณะข้าม
แม่น้ านาฟที่แบ่งพรมแดนระหว่างเมียนมาและบังคลาเทศ ในขณะที่
อีกบางส่วนที่เดินทางทางเรือก็ถูกเจา้หนา้ทีร่กัษาความมัน่คงชายแดน
บังกลาเทศผลักดันไม่ให้ขึ้นฝั่ง ท าให้ผู้อพยพเหล่านี้ติดค้างอยู่กลาง
ทะเล 

เหตกุารณด์งักลา่วถอืไดว้า่เปน็บททดสอบทีใ่หญท่ีส่ดุส าหรบั
รัฐบาลของนางอองซาน ซูจี ที่เข้ามาท าหน้าที่ได้เพียง ๘ เดือน โดย
รฐับาลและกองทัพของเมยีนมาได้ปฏเิสธขอ้กล่าวหาที่ประชาชนและ
กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนระบุว่าทหารได้ข่มขืน เผาบ้านเรือน และ
สงัหารพลเรอืนชาวโรฮนีจา ในระหวา่งออกปฏบิตักิารทางทหารในรฐัยะ
ไข ่นอกจากนีก้องทพัเมยีนมายงัประกาศเขตปฏบิตักิารในรฐัยะไข ่เพือ่
ต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบชาวโรฮีนจาที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มหัว
รนุแรงชาวมสุลมิ 
ผลกระทบต่ออาเซียนผลกระทบต่ออาเซียนผลกระทบต่ออาเซียน   

ชาวมุสลิมในมาเลเซีย อินโดนี เซีย และสิ งคโปร์ได้
เดินขบวนประท้วงต่อการปราบปรามที่นองเลือดที่เกิดขึ้นกับชาว

โรฮีนจา ผู้ชุมนุมประท้วงในอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้รัฐบาลตัด
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาอีกด้วย ด้านนายนาจิบ ราซัค 
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ก็ออกมาชุมนุมประท้วงกับประชาชนชาว
มาเลเซียด้วย และเขายังได้เรียกร้องให้เมียนมายุติการเข่นฆ่าชาว
โรฮีนจา และให้องค์การที่ประชุมอิสลาม ( IOC) กับสหประชาชาติ 
(UN) กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน นอกจากนี้
รัฐบาลมาเลเซียยังได้ออกแถลงการณ์ประณามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งได้มีการเรียกทูตเมียนมาเข้าพบเพื่อแสดงความกังวลต่อ
สถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาต่อเมียนมา 
ที่เกิดขึ้นจากชาติสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งที่รุนแรงกว่าปกติ 

เหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถน ามาพิจารณาถึงผลกระทบ 
ต่ออาเซียนในด้านต่างๆ ได้แก่  ๑)  การที่นายนาจิบ ราซัค 
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงเมียนมา อาจ
เนื่องจากมาเลเซียก าลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไป และนายนาจิบเองก็ 
ก าลังต่อสู้กับข้อหาการทุจริตยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ 
จากกองทุนวันเอ็มดีบี จึงท าให้ความนิยมของประชาชนต่อตัว 
นายนาจิบและรัฐบาลลดลงไปมาก ดังนั้น นายราจิบจึงใช้การชุมนุม
นี้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มความนิยมให้ตนเอง และเพื่อยกสถานะ
ตนเองในฐานะผู้น ามุสลิมด้วย  
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 "โรฮีนจาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (อาระกัน) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ
เมียนมา มีประชากรทั้งหมดประมาณ ๑,๔๒๔,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน ใช้ภาษาโรฮีนจา นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี
นักวิชาการบางส่วนระบุว่าชาวโรฮีนจาอพยพมาจากเบงกอลแต่บางส่วนก็ระบุว่ามาจากบังกลาเทศในช่วงที่เมียนมาอยู่
ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ท าให้รัฐบาลเมียนมาไม่นับชาวโรฮีนจาเป็นพลเมือง ส่งผลให้ชาวโรฮีนจาไม่มีสัญชาติและ
ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมาย ล่าสุดสถานการณ์ที่รัฐยะไข่ดังกล่าว ท าให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับปัญหาโรฮีนจา
ในภูมิภาคนี้อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกับหลายประเทศในภูมิภาค รวมถึง ไทย”...  



๒) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความ
ขดัแยง้กนัได ้เนือ่งจากประชาคมอาเซยีนไดร้วมตวัอยา่งเปน็ทางการ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากปฏิกิริยาของชาติต่างๆ โดยเฉพาะชาติที่มี
ประชากรชาวมุสลิมจ านวนมาก เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย     
ไดแ้สดงออกผา่นแถลงการณข์องรฐับาล และการชมุนมุประทว้งของ
ประชาชนอาจสง่ผลให้เกดิความขดัแยง้และปญัหาระหวา่งประเทศ
ขึ้นได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาคมอาเซียนอีกด้วย และ ๓) ปัญหาการก่อการร้ายที่อาจ
เกี่ยวพันกับกลุม่ไอเอส เนื่องจากมีแนวโนม้ว่ากลุม่ไอเอส และกลุ่ม
หัวรุนแรงได้กระจายหลบหนีเข้ามาตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ   
ในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้มีความกังวลว่าโรฮีนจา
บางสว่นอาจจะเขา้รว่มกบักลุม่ดงักลา่ว และอาจจะสง่ผลใหภ้มูภิาค
อาเซยีนเปน็แหลง่ของการกอ่การรา้ยอีกแหง่หนึง่ของโลก 
ผลกระทบต่อประเทศไทย ผลกระทบต่อประเทศไทย ผลกระทบต่อประเทศไทย    
 หลงัเหตกุารณค์วามรนุแรงทางศาสนาทีเ่กดิขึน้กบัชาวโรฮีนจา
ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ ท าใหช้าวโรฮีนจาจ านวนมากกวา่ ๑๕๐,๐๐๐ คน 
อพยพออกจากรัฐยะไข่ไปยังประเทศต่างๆ เช่น บังกลาเทศ ไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศปลายทางเหล่านี้จึงต้องออก
มาตรการเพ่ือรองรับการอพยพดังกล่าว ส าหรับประเทศไทยได้ม ี
การบังคับใช้กฏหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มุ่ง
ปกปอ้งและคุม้ครองผูอ้พยพทีไ่มม่สีญัชาตไิทย โดยไดม้กีารบรูณาการ
ความร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงาน ทั้งองค์กรประชาสังคมและ
องคก์รระหวา่งประเทศ ซึง่ถอืวา่ประสบความส าเรจ็ในการแกป้ญัหา 
 ส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปีนี้และมีแนวโน้มจะน าไปสู ่   
การอพยพระลอกใหม ่ท าใหใ้นอนาคตอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศ
ไทยทีเ่ปน็ประเทศเพ่ือนบา้นและอยูใ่นเสน้ทางการเดนิทางอพยพของ
ชาวโรฮีนจา ในหลายๆ ดา้น ดงันี ้๑) เมือ่พ้นจากฤดมูรสมุชาวโรฮีนจา
ทีเ่ดนิทางทางเรอือาจจะอพยพเขา้มาในไทยเพ่ิมมากขึน้ ท าใหไ้ทยอาจ
เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ โรคระบาดที่มากับผู้อพยพ รวมทั้งปัญหา
สังคม และยาเสพติดที่จะตามมาอีกด้วย ๒) หากไทยยังไม่ด าเนิน
นโยบายในการปอ้งกนัหรอืดแูลผูอ้พยพชาวโรฮีนจาระลอกใหมท่ีก่ าลงั
จะเข้ามาอาจท าให้ถูกประณามจากนานาชาติ และอาจกลับไปสู่
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเทียร์ ๓ (Tier 3) อีกครัง้ก็เป็นได ้
และ ๓) ในอีกมมุหนึง่หากไทยแสดงบทบาททีเ่หน็ตา่งกบัเมยีนมามาก

เกนิกอ็าจสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศได ้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา   
 ส าหรบับทบาทของอาเซียนทีผ่า่นมาท าได้เพียงประสานกับ
รฐับาลเมยีนมาใหจ้ดัการกบัปญัหาดา้นมนษุยธรรมของชาวโรฮีนจา
เท่านั้น แต่อาเซียนยังไม่สามารถกดดันให้เมียนมาให้สิทธิการเป็น
พลเมืองกับชาวโรฮีนจาได้ ดังนั้นอาเซียนควรเพ่ิมบทบาทในการ
แกไ้ขปญัหา โดยการกดดนัรฐับาลเมยีนมาใหล้ดการปราบปรามและ   
การใชค้วามรุนแรงตอ่ชาวโรฮีนจา รวมทัง้ใช้กลไกของอาเซยีนเพ่ือ
จดัตัง้กองทนุในการชว่ยเหลอืชาวโรฮีนจาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
อพยพ ลงนามในอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์และเปน็
ตัวกลางในการจัดการประชุมของประเทศที่ได้รับผลกระทบ       
เพ่ือหาหนทางในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้รว่มกนั 
 ในส่วนของไทย มาตรการในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการอพยพระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้ ๑) การรับมือ
แบบเร่งด่วน โดยการร่วมกันกับประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ 
เช่น บังกลาเทศ เมียนมา และองค์กรระหว่างประเทศในการให ้
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อชาวโรฮีนจาที่ยงัตกค้างในทะเล 
และร่วมกันหาแนวทางในการน าผู้อพยพข้ึนฝั่ง ๒) หน่วยงานด้าน
ความมัน่คง ตอ้งมกีารด าเนนิการเรือ่งการปอ้งกนัการอพยพของชาว
โรฮีนจา การลกัลอบ และการคา้มนษุยท์ีจ่ะเกดิขึน้ โดยการบงัคบัใช้
กฏหมายในการต่อสู้กับขบวนการการค้ามนุษย์ให้เข้มงวดมากขึ้น 
เพ่ือก าจัดอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาศัยการ
ท างานแบบบรูณาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กดิประโยชน์
ตอ่ประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัหลกัทางสทิธมินษุยชนใหม้ากทีส่ดุ 
ข้อมูลอ้างอิงข้อมูลอ้างอิงข้อมูลอ้างอิง   
   https://th.wikipedia.org/wiki/https://th.wikipedia.org/wiki/https://th.wikipedia.org/wiki/โรฮินจาโรฮินจาโรฮินจา   
   http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119624http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119624http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119624   
   http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119790http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119790http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119790   
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