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วิกฤตโรฮีนจา...บททดสอบก้าวย่างของอาเซียนวิกฤตโรฮีนจา...บททดสอบก้าวย่างของอาเซียนวิกฤตโรฮีนจา...บททดสอบก้าวย่างของอาเซียน   

สถานการณ์ท่ีผา่นมา 
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้อพยพชาวโรฮีนจาที่ยังไม่มี 

ททีา่วา่จะยตุลิงงา่ยๆ ประกอบกบัความเคลือ่นไหวทีผ่า่นมาขององคก์ร
ระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ เช่น สมาชิกของคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้จัดประชุมรับฟังคณะท างาน
แสวงหาข้อเท็จจริง ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
และองคก์ารฮวิแมนไรทว์อทชอ์อกมาเรยีกรอ้งใหเ้มยีนมาและบงัคลาเทศ
ระงบักระบวนการสง่กลบัผูอ้พยพ เปน็ตน้ สง่ผลท าใหป้ระเดน็ดงักลา่ว
เป็นที่จับตามองของประชาคมโลก 

สว่นความเคลือ่นไหวของชาตสิมาชกิอาเซยีนในประเดน็เกีย่วกบั 
ผู้อพยพชาวโรฮีนจา ต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
มาเลเซียแสดงความผิดหวังต่อการแก้ไขปัญหาของนางอองซาน ซูจี 
และขอให้ประชาคมโลกเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
แกไ้ขปญัหาผูอ้พยพชาวโรฮนีจา ในขณะทีส่งิคโปรแ์ละคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมียนมาได้ออกมาเรียกร้องให้เมียนมาและ 
บังคลาเทศเร่งผลักดันกระบวนการส่งกลับผู้อพยพชาวโรฮีนจา 

นอกจากนี ้ยงัมกีารตรวจพบความเคลือ่นไหวของกลุม่ชาวโรฮนีจา
ในลกัษณะตา่งๆ ทีบ่ง่ชีถ้งึความเหน็ทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ การตรวจพบวา่
มสีมาชกิกลุม่โรฮนีจาตดิอาวธุ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) 
ก าลังจัดหาอาวุธจากกลุ่มติดอาวุธในบังคลาเทศ การมีผู้อพยพชาว
โรฮนีจาในคา่ยอพยพในบงัคลาเทศบางสว่นลกัลอบเดนิทางกลบัเขา้มายงั
เมียนมา และเหตุการณ์ที่หน่วยยามชายฝั่งของบังคลาเทศสามารถ
สกดัจบัเรอืประมงลกัลอบน าพาชาวโรฮนีจาไปยงัมาเลเซยีได ้เปน็ตน้ 

มมุมองขององค์กรระหว่างประเทศ 

๑) สหประชาชาตเิรยีกรอ้งใหร้ะงบักระบวนการรบักลบัผูอ้พยพ
ชาวโรฮีนจา เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่เอื้ออ านวย 
ไม่ปลอดภยั และกระบวนการดงักลา่วขาดความโปรง่ใส สืบเนือ่งจาก
การทีร่ฐับาลเมยีนมาไมย่นิยอมใหเ้จา้หนา้ทีข่องสหประชาชาตเิดนิทาง 
เขา้ไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสถานการณใ์นรฐัยะไขข่องเมยีนมา 

๒) องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทชเ์รยีกรอ้งใหเ้มยีนมาและบงักลาเทศ
ระงบักระบวนการสง่กลบัผูอ้พยพชาวโรฮนีจา เนือ่งจากมองวา่กระบวนการ
ดงักลา่ว เปน็ความพยายามของรฐับาลเมยีนมาทีต่อ้งการลดแรงกดดนั
และกระแสการโจมตจีากนานาชาตใินประเดน็เกีย่วกบัการลา้งเผา่พนัธุ์
และกระท าอันละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮีนจา 

๓) ส านกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิมองวา่เอกสาร
หลกัฐานการส ารวจอตัลกัษณช์าวโรฮนีจาขาดความนา่เชือ่ถอื เนือ่งจาก
รฐับาลบังคลาเทศเรง่รบีด าเนนิการจดัท าเอกสารหลกัฐานการส ารวจ  
อัตลักษณ์มากเกินไป อีกทั้งไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติตรวจสอบ และไม่มีเจ้าหน้าที่
จากส านกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาตเิขา้รว่มในกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย 

การที่องค์กรระหว่างประเทศออกมาเรียกร้องให้เมียนมาและ
บังคลาเทศระงับกระบวนการส่งกลับผู้อพยพชาวโรฮีนจานั้น เพราะ
มองวา่รฐับาลเมยีนมายงัไมม่ีหลกัประกนัทีช่ดัเจนเพยีงพอในประเดน็
เกี่ยวกับผู้อพยพชาวโรฮีนจาจะได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองได้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่อย่างปลอดภัย จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม   
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จากปรากฏการณ์ที่องค์การระหว่างประเทศต่างตบเท้าออกมาเรียกร้องให้สอบสวนเมียนมากรณีล้างเผ่าพันธุ์ (Ethnic 

Cleansing) ชาวโรฮีนจา และล่าสุดได้เรียกร้องให้เมียนมาและบังคลาเทศระงับการส่งกลับผู้อพยพชาวโรฮีนจา ในขณะที่
สงิคโปร ์(ประธานอาเซยีน) และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิมยีนมาเรยีกรอ้งใหเ้รง่กระบวนการสง่กลบัผูอ้พยพชาวโรฮนีจา  
ซึง่สรา้งความทา้ทายตอ่ไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๖๒ 

วิกฤตโรฮีนจา...บททดสอบก้าวย่างของอาเซียน  



และจะได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  
 

มมุมองของอาเซียน 

๑) รมว.กต.สงิคโปร ์เดนิทางเยอืนบงัคลาเทศ เมือ่ ๓ พ.ย.๖๑ เพือ่
ขอใหเ้รง่กระบวนการสง่กลบัชาวโรฮนีจา ซึง่สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาตเิมยีนมา ทีม่องวา่การด าเนนิการตา่งๆ ของรฐับาล
เมียนมาเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจานั้น 
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ด าเนินมาถูกทางแล้ว อีกทั้งเมียนมา
และบังคลาเทศเองก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๒) นายมหาเธร ์โมฮมัหมดั นายกรฐัมนตรมีาเลเซยีไดใ้หส้มัภาษณ์
ต่อสื่อมวลชนระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติที่นิวยอร์ก เมื่อ ๑ ต.ค.๖๑ โดยเขาได้กล่าวแสดง
ความผิดหวังต่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาว
โรฮีนจาของนางอองซานซูจี และขอให้ประชาคมโลกเร่งให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจา    
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยของ
สหประชาชาต ิ

จากมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งต่าง
กเ็ปน็ชาตสิมาชกิอาเซยีนนัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึทศันคตขิองชาตสิมาชกิฯ 
ตอ่ประเดน็ผูอ้พยพชาวโรฮนีจา ทีส่ามารถแบง่ออกเปน็ ๒ กลุม่ กลา่วคอื 
บางประเทศอาจมองว่าควรระงับกระบวนการส่งกลับผู้อพยพชาว
โรฮนีจา เนือ่งจากสถานการณใ์นรฐัยะไขข่องเมียนมายงัไม่เอือ้อ านวย 
ประกอบกับรัฐบาลเมียนมายังไม่มีหลักประกันที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และบางประเทศอาจมองว่าควรเร่งกระบวนการส่งกลับ เนื่องจาก
ทั้งเมียนมาและบังคลาเทศต่างก็มีความพยายาม มีความพร้อม และ
มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน 

 

ผลกระทบท่ีมต่ีอไทย  

ระดับภาครัฐ : มุมมองของหน่วยงานภาครัฐของไทยต่อกรณี
อพยพชาวโรฮีนจาบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการส่งกลับ 
อาจมีการลักลอบเดินทาง (ทางเรือ) เข้ามายังไทย และใช้ไทยเป็น
ประเทศทางผ่านเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่สาม ซึ่งอาจส่งผลให้
หนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมกีารก าหนดนโยบาย หรอืมมีาตรการ

เพิ่มมากขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
การลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ 

หน่วยงานความมั่นคง : มุมมองของกองทัพและหน่วยงาน
ดา้นความมั่นคงมองว่า หากสถานการณผ์ู้อพยพชาวโรฮีนจายังไม่ยุต ิ
และบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยพยายามเดินทางหลบหนีออกจากค่ายใน
บังคลาเทศ อาจเป็นช่องทางให้ขบวนการค้ามนุษย์ลักลอบน าพา
ชาวโรฮีนจาไปยังประเทศที่สาม โดยใช้ไทยเป็นประเทศทางผ่าน  
ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องแบกรับภาระงาน และ
มีมาตรการในการเฝ้าระวังที่เข้มงวดเพ่ิมมากขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากไทยจะเป็นประธานอาเซียน ในปี ๖๒ นั้น อาจถูก
ประชาคมโลกจับตามองว่า จะมีแนวทางในการบริหารจัดการปัญหา
ผู้อพยพชาวโรฮีนจาอย่างไร ซึ่งไทยควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ ดังนี้               

๑) ไทยควรสนบัสนนุใหเ้มยีนมาใชแ้นวทางการแกไ้ขปญัหาผูอ้พยพ
ชาวโรฮีนจาดว้ยสนัตวิธิแีละเปน็รปูธรรมเพิม่มากขึน้ เชน่ การสง่เสรมิ
ให้เมียนมาใชก้ลไกของอาเซยีนในการขบัเคลือ่นเพือ่แกไ้ขปญัหา และ
การสง่เสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและเมียนมาใน 
ทกุระดบัชัน้เพือ่เสรมิสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากขึ้น  

๒) ไทยมวีาระในการด ารงต าแหนง่เปน็ประธานอาเซยีนเพยีง ๑ ปี 
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาที่สะสมมานานให้แล้ว
เสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นไทยจึงควรมองข้ามประเด็นปัญหา
ดงักลา่วเพือ่ไม่ใหเ้กดิความบาดหมางระหวา่งไทย-เมยีนมา อีกทัง้ไทย
ควรรเิริม่นโยบายในเชงิสรา้งสรรคท์ีส่ามารถด าเนนิการใหบ้รรลผุลได้
เพียงระยะเวลา ๑ ปี 

๓) ไทยควรสนบัสนนุแนวทางการแกไ้ขปญัหาผูอ้พยพชาวโรฮนีจา 
ของเมียนมา โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสบายใจของเมียนมา 

 

อ้างอิง 
๑) ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ, https://www.nia.go.th/niaweb59/

default_TH_.asp. สืบค้นวันที่ ๙ พ.ย.๖๑ 
๒) BBC News Thai, https://www.bbc.com/thai/inter national

จดัทำโดย ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ  โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://www.sscthailand.org 
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           อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….


