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 รัฐยะไข่ (อาระกันเดิม) เป็นถิ่นฐานของชาวมุสลิมโรฮีนจากว่า ๑ ล้านคนในประเทศเมียนมา สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮีนจาซึ่ งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี  โดยรัฐบาลเมียนมา
ยืนกรานปฏิเสธการมอบสัญชาติให้แก่ชาวโรฮีนจาด้วยเห็นว่าชาวโรฮีนจาคือผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากบังกลาเทศ ท าให้
ชาวโรฮีนจาตกอ ยู่ในสถานะ “ไร้สัญชาติและไร้แผ่นดินอาศัย ” ล่ าสุด เหตุ การณ์การปราบปรามกองทัพปลดปล่อยโรฮีนจาของ  
กองก าลั ง รั ฐบาลเมี ยนมา เมื่ อ  ต .ค . ๕๙ และ ส .ค .๖๐ ได้ท า ให้ ชาว โ รฮีนจานั บแสนคนต้องหลบหนีออกนอกประ เทศไปพักพิ ง  
ที่ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้ งพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา และมีข่าวคราวการเสียชีวิตของชาวโรฮีนจา ซึ่ ง เป็นโศกนาฏกรรมที่สร้าง
ความสะเทือนใจแก่ประชาคมโลก ปัญหาวิกฤตชาวโรฮีนจาไม่ว่าจะในฐานะของผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย หรือผู้หนีภัยจากการสู้รบก็ตามย่อมส่งผล
กระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศไทยโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   

สถานการณ์โรฮีนจา “เหรียญสองด้าน”  

 ภูมิหลังของโรฮีนจา 
ย้อนกลับไปในปี ๑๗๘๔ ที่รัฐบาลเมียนมาสามารถรวมรัฐอาระกันได้

ส าเรจ็ ท าใหม้ชีาวมสุลมิบางสว่นไดอ้พยพหนเีขา้ไปในบงักลาเทศหลายหมืน่คน 
ผลสืบเนื่องจากการเข้ายึดรัฐอาระกันท าให้เมียนมาเกิดความกระทบกระทั่ง
กบัองักฤษ ซึง่เดมิจะมอีาระกนัเปน็รฐักนัชน (Buffer State) ท าใหเ้กดิสงคราม 
First Anglo - Burmese War 1824-1826 และสงครามได้สิ้นสุดลงด้วย
สนธิสัญญายันดาโบ คือ รัฐอาระกันทั้งหมดตกไปเป็นของอังกฤษ ส่งผลให้
ไมม่ีพรมแดนกัน้ระหวา่งอาระกันและบังกลาเทศ จึงท าให้เกดิการเคลือ่นยา้ย
ของประชากรทัง้ในสว่นของอาระกนัทีเ่ขา้ไปในบงักลาเทศหรอืจากบงักลาเทศ
เขา้มา ตอ่มาในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่๒ ทีญ่ีปุ่น่เขา้มาลา่อาณานคิม โดยองักฤษ 
ได้ใช้ก าลังของโรฮีนจารบกับญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้น าของเมียนมาก็ไปเข้ากับ
ญี่ปุ่นเพื่อหวังให้ญี่ปุ่นขับไล่อาณานิคมอังกฤษออกไป จึงเป็นการเปิดพื้นที่
ให้เมียนมากับโรฮีนจารบกัน ซึ่งสถานการณ์นี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ส าคัญ 
ที่เป็นบาดแผลระหว่างชาวโรฮีนจาและเมียนมา น ามาสู่กฎหมายที่ก าหนด
สถานะพลเมืองในเมียนมา เช่น กฎหมาย THE CONSTITUTION OF THE 
SOCIALIST REPUBLIC OF THE UNION OF BURMA (1974), BURMA 
CITIZENSHIP LAW (1982) ซึ่งเป็นการปลดสถานะพลเมืองของโรฮีนจา 
ในประเทศและสรา้งความล าบากอย่างย่ิงใหญใ่นการด ารงอยู่ของชาวโรฮนีจา  
 
 สถานการณ์โรฮีนจา “เหรียญสองด้าน”  
 จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาดังที่ปรากฏตามสื่อ
ต่างๆ ท าให้ประชาคมโลกได้ทราบถึงปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮีนจา ซึ่งเป็น

ประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และปัญหาเกี่ยวพันกับการเมืองภายในประเทศเมียนมา ซึ่งเรา
ควรพิจารณาปัญหาดังกล่าวให้รอบด้านมากย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมุมมองจาก
นานาชาติหรือมุมมองของรัฐบาลเมียนมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 เหรยีญดา้นที ่๑: มมุมองจากนานาชาต ิจากเหตกุารณก์ารกวาดลา้ง 
ชาวโรฮีนจา ๒ ครั้งใหญ่ที่ผ่านมา คือ ในเดือน ต.ค.๕๙ ที่กองก าลังรัฐบาล
ปฏิบัติการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮีนจาที่ก่อเหตุโจมตีด่านต ารวจ ซึ่งท าให้
มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต ๙ นาย ภายหลังการปะทะมีผู้เสียชีวิต ๘๖ คน และ 
อีกกว่า ๒๗,๐๐๐ คน ต้องอพยพไปยังบังกลาเทศ และอีกเหตุการณ์ 
ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๐ ที่รัฐบาลเมียนมาด าเนินการทางทหาร 
เพื่อปราบปรามกองทัพปลดปล่อยโรฮีนจาแห่งอาระกัน หรือกลุ่มอาร์ซา 
(Arakan Rohingya Salvation Army: ARSA) ที่ก่อเหตุโจมตีด่านตรวจและ
เผาท าลายบ้านเรือนในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (เชื่อว่าเป็นกลุ่ม
เดียวกับที่ก่อเหตุเมื่อ ต.ค.๕๙) หลังการปะทะมีผู้เสียชีวิตกว่า ๔๐๐ คน 
และมีโรฮีนจาอพยพไปยังบังกลาเทศอย่างน้อย ๒๗๐,๐๐๐ คน  
 จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น นานาชาติต่างจุดประเด็น
ค าถามว่า “ท าไมนางอองซาน ซูจี ไม่มีมาตรการใดๆ ต่อเรื่องดังกล่าว  
ในฐานะเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่กลับมีท่าทีเมินเฉยต่อ 
การปราบปรามชาวโรฮนีจา” น ามาซึง่แรงกดดนัจากนานาชาตอิย่างหนกั ไม่ว่า
จะเป็น (๑) องค์ดาไลลามะ ผู้น าทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ทรงเขียน 
จดหมายถึงนางอองซาน ซูจี เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๐ เรียกร้องให้หาทางแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่ท าให้ชาวมุสลิมโรฮีนจาราว ๓ แสนคน ต้องอพยพออกจาก
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พ.ย.๕๘ พรรค NLD ของนางออง ซาน ซูจี  ได้รับ 
ชัยชนะในการ เลื อก ต้ัง  โดยแบกความคาดหวั ง 
ของประชาคมโลกและประชาชนชาวเมี ยนมา 
ในการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ หรือปัญหาชาวมุสลิม
โรฮีนจาท่ีมีความขัดแย้งภายในประเทศกันมายาวนาน 

ต.ค.๕๙ กลุ่มโรฮีนจาก่อเกตุโจมตีด่านต ารวจและ
เผาบ้านเรือนท าให้มีเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต ๙ นาย 
กองก าลังรัฐบาลจึงเข้าปราบปราม หลังการปะทะ
มีผู้ เสียชีวิต ๘๖ คน และอีกว่า ๒๗,๐๐๐ คน 
อพยพหนีไปยังบังกลาเทศ 

๒๔ ส.ค.๖๐ คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษารัฐยะไข่ส่งมอบรายงาน
เสนอแนวทางแกไ้ขความขัดแยง้และสรา้งสนัติภาพ “Towards a 
Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People 
of Rakhine” แก่ประธานาธิบดี ถิ่น จอ เพ่ือไปใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในรัฐยะไข่ 

๒๕ ส.ค.๖๐ รัฐบาลเมียนมาด าเนินการทางทหารเพ่ือ
ปราบปรามกองทัพปลดปล่อยโรฮีนจาแห่งอาระกัน 
(Arakan Rohingya Salvation Army: ARSA) ท่ีก่อ
เหตุโจมตีด่านตรวจและเผาท าลายบ้านเรือนในพ้ืนท่ี
ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 
๔๐๐ คน น าไปสู่การอพยพลี้ภัยของชาวโรฮีนจาไปยัง
บังกลาเทศอย่างน้อย ๒๗๐,๐๐๐ คน 
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เมียนมา (๒) ข้าหลวงใหญ่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Human Rights Council: UNHRC)  ออกมาระบุ ว่ า 
ปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังชาวมุสลิมโรฮีนจาของกองทัพรัฐบาลเมียนมา  
“เป็นกรณีตัวอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างชัดเจน” พร้อมประณามการ
ปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาต่อชาวโรฮีนจา๑ และ (๓) นายอันโตนิโอ  
กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้ทางการเมียนมา
ระงับปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่ ยุติการใช้ความรุนแรง ยึดมั่นตามหลัก
นิติธรรม รับรองสิทธิความเป็นพลเมืองของชาวโรฮีนจา และเรียกร้องให้
ประเทศต่างๆ ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจา ขณะเดียวกันยังขอให้รัฐบาล
เมียนมาให้สัญชาติแก่คนเหล่านี้อีกด้วย๒ โดยสรุป ถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้อง
ต่างๆ จากนานาชาติต่อประเด็นปัญหาโรฮีนจาในประเทศเมียนมา แต่ก็ยังไม่
ปรากฏความกดดันที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อเมียนมาแต่อย่างใด 
 เหรยีญดา้นที ่๒: มมุมองของประชาชนและรฐับาลเมยีนมา ประชาชน
ชาวเมียนมาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ทางการว่า ชาวโรฮีนจาไม่ใช่
พลเมืองของเมียนมา แต่เป็นผู้อพยพผิดกฎหมายจากบังกลาเทศ แม้ว่า
ครอบครัวของชาวโรฮีนจาจ านวนมากได้อาศัยอยู่ในเมียนมามาหลาย 
ชั่วอายุคนแล้ว สิ่งที่นานาชาติมองว่าเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แต่
ประชาชนเมียนมากลับมองว่าเป็นประเด็นด้านอธิปไตย และคนจ านวนมาก
สนับสนุนการใช้ปฏิบัติการทางทหารจัดการกับปัญหาในรัฐยะไข่ นอกจากนี้
ประชาชนเมียนมายังมองว่าสื่อต่างประเทศรายงานกรณีที่เกิดขึ้นเพียง 
ด้านเดียว และมีความเห็นอกเห็นใจฝ่ายชาวโรฮีนจามากเกินไป โดยที่ไม่ได้
รายงานชะตากรรมที่เลวร้ายของคนกลุ่มอื่นในรัฐยะไข่ ที่ต้องพลัดถิ่นฐาน
บ้านเกิดจากเหตุความไม่สงบนี้  นอกจากนี้  กลุ่มผู้มีแนวคิดชาตินิยม 
ยังพยายามผลักดันแนวคิดที่ว่าชาวมุสลิมโรฮีนจาเป็นภัยคุกคามต่อสังคม 
เนื่องจากชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้ ๔ คน และมีลูกได้เป็นจ านวนมาก 
ประชาชนในพื้นที่จึงเกรงว่าชาวโรฮีนจาจะแย่งที่ท ากินเมื่อประชากรกลุ่มนี้
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 จากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ รัฐบาลเมียนมาได้มีความพยายาม
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในรัฐยะไข่ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ 
ที่ปรึกษารัฐยะไข่ (Advisory Commission on Rakhine State)  ขึ้นเมื่อ 
ส.ค.๕๙ เพื่อสร้างสันติภาพและความสงบสุขแก่ประชาชนในรัฐยะไข่ โดยมี
นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธานคณะ ซึ่งได้
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลายกลุ่ม ทั้งในค่ายผู้พลัดถิ่น
และในหมู่บ้านตา่งๆ โดยคณะทีป่รกึษาฯ ไดส้ง่มอบรายงานเสนอแนวทางแกไ้ข
ความขดัแย้งและสรา้งสนัตภิาพ “Towards a Peaceful, Fair and Prosperous 
Future for the People of Rakhine” แก่ประธานาธิบดีถิ่น จอ ไปเมื่อ  
๒๔ ส.ค.๖๐ ซึ่งรายงานประกอบไปด้วยการประเมิน และค าแนะน าส าหรับ
รัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  
การสร้างความปรองดอง การสร้างสถาบัน และการส่งเสริมการพัฒนา 
ในรัฐยะไข่ เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น๓ 
 ความเคลื่อนไหวครั้งแรกของรัฐบาลเมียนมาส าหรับกรณีเหตุการณ์
ล่าสุดในรัฐยะไข่ คือ การขึ้นแถลงต่อที่ประชุมสภาในกรุงเนปิดอว์ ของ 
นางอองซาน ซูจี เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๐ โดยมีเนื้อหาส าคัญว่ารัฐบาลไม่มีเจตนา 
จะหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ และขอประณามการใช้ความรุนแรง โดย 

ได้กล่าวถึงเจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินการทางทหารว่า มีหลักปฏิบัติอย่างระมัดระวัง
และท าทุกวิถีทางเพื่อให้การปฏิบัติการทางการทหารไม่กระทบกับประชาชน 
ที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังเชิญนักการทูตและนักข่าวให้ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในรัฐยะไข่ ซึ่งแม้จะมีชาวมุสลิมจ านวนมากอพยพ 
เข้าไปยังฝั่งบังกลาเทศ แต่ก็มีชาวมุสลิมอีกจ านวนมากที่สามารถอยู่ร่วมกับ 
คนในชุมชนไดอ้ย่างสันตสิุข นอกจากนี ้ยังยืนยันว่าชาวมสุลิมในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาและสิ่งอื่นๆ ได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และยังได้กล่าวถึง
โครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในรัฐยะไข่ เช่น โครงการสร้างเขตเศรษฐกิจ  
การสร้างงาน การสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับประชาชน รวมถึงกระบวนการพิสูจน์
สัญชาติและเชื้อชาติทั่วประเทศ ส่วนการที่มีผู้เรียกร้องให้ส่งตัวมุสลิมที่หนี 
ไปยังบังกลาเทศกลับเพื่อให้รัฐบาลเมียนมาเริ่มกระบวนการพิสูจน์สัญชาต ิ
รฐับาลยืนยันวา่พรอ้มทีจ่ะเริม่กระบวนการนีโ้ดยเรว็ทีส่ดุ๔ 

 
 บทสรุป 
 ในเวทีนานาชาติ ปัญหาวิกฤตโรฮีนจา นอกจากจะเป็นบททดสอบ 
ที่ท้าทายส าหรับรัฐบาลเมียนมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับประเทศ
สมาชกิอาเซยีนในการทบทวนวถิอีาเซยีน  (ASEAN Way) โดยเฉพาะในสว่นของ
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน หลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึง
มาตรการในการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งภายในภูมิภาคอีกด้วย๕   

 ในบริบทของประเทศไทย รัฐบาลและกองทัพควรก าหนดแนวทาง
และท่าทีต่อประเด็นนี้อย่างระมัดระวัง โดยควรเน้นการรักษาสมดุล
ความสัมพันธ์กับทั้งเมียนมา ประเทศตะวันตก และโลกมุสลิม เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่รัฐบาลเมียนมายืน
กรานว่าโรฮีนจาเป็นปัญหาภายในประเทศ หากมีการแสดงออกต่อประเด็น
ปัญหานี้มากเกินไปจะเป็นการละเมิดกติกาที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย
ควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ 
ในเมียนมานั้นเป็นที่สนใจของมุสลิมทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึง่อาจเปน็
ช่องทางให้ผู้ ไม่หวังดีแสวงประโยชน์ในการสร้างสถานการณ์ต่ างๆ 
ภายในประเทศไทยได้ เช่น กลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ชุมชนเมียนมาในประเทศไทย เครือข่ายโรฮีนจาในประเทศไทย เป็นต้น 
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