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งานของ United States Holocaust Museum ด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (genocide) และ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crimes against humanity) เกิดจากการดำาเนินงานของ Simon-
Skjodt Center for the Prevention of Genocide ทาง Simon-Skjodt Center มุ่ง
ทำางานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดปฏิบัติการระดับโลกอย่างทันท่วงที เพ่ือป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ และ
เร่งให้เกิดความช่วยเหลือระหว่างประเทศหากเกิดกรณีน้ีข้ึนมา เป้าหมายของเราคือการสนับสนุน
ให้การป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ เป็นนโยบายหลักท่ีจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับผู้นำาท่ัวโลก โดยผ่าน
การทำางานท่ีหลากหลายรวมท้ังงานวิจัย การให้ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เรา
ทำางานสนับสนุนผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ เร่ิมต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีในสหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาลและสถาบัน
อ่ืน ๆ  ให้มีองค์ความรู้ เคร่ืองมือ และความสนับสนุนเชิงโครงสร้างท่ีจำาเป็น เพ่ือป้องกัน หรือหาก
จำาเป็นให้สามารถยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติท่ีเก่ียวข้องกัน

ฟอร์ตี้ฟายไรต์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
www.fortifyrights.org

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ทำางานเพ่ือประกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน เราสอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำาเนินงาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบและหน่วยงานภาคประชาสังคม เราเช่ือ
ม่ันในพลังของงานวิจัยท่ีมีหลักฐานสนับสนุน พลังของการบอกเล่าความจริงอย่างมียุทธศาสตร์ 
และความสำาคัญของการทำางานอย่างใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชน และขบวนการ ท่ีกดดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง เราเป็นองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหากำาไร ซ่ึงต้ังอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจด
ทะเบียนในสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ 

United State Holocaust Memorial Museum ใช้คำาว่า “พม่า” ส่วนฟอร์ต้ีฟายไรต์ใช้คำาว่า “เมียนมา” ในการ
เรียกช่ือประเทศเดียวกัน เพ่ือความมุ่งประสงค์ของรายงานน้ี เราจะใช้คำาว่า “เมียนมา” สำาหรับประเทศน้ี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2559 กลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจาซ่ึงไม่เคยปรากฏช่ือมาก่อน
หน้าน้ี และได้เรียกตนเองว่า ฮาราคา อัล-ยาคิน (Harakah al-Yaqin) ได้
โจมตีป้อมตำารวจสามแห่งในอำาเภอหม่องดอว์และรัทเทด่องในเมียนมา ทางตอน
เหนือของรัฐยะไข่ อาวุธของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นไม้กระบอง มีด และระเบิด
แสวงเคร่ือง ทางกลุ่มได้สังหารเจ้าหน้าท่ีความม่ันคงของรัฐเก้าคน หลังเปล่ียน
ช่ือเรียกตนเองในเดือนมีนาคม 2560 ว่า กองกำาลังปลดแอกชาวโรฮีนจาแห่ง
รัฐอาระกัน (Arakan Rohinga Salvation Army - ARSA) ทางกลุ่มได้
เร่ิมโจมตีเป็นคร้ังท่ีสองต่อป้อมตำารวจ 30 แห่งและค่ายทหารหน่ึงแห่ง ในวัน
ท่ี 25 สิงหาคม 2560 ได้สังหารเจ้าหน้าท่ีไป 12 คน ARSA อ้างว่าเป็นการ
โจมตีเพ่ือตอบโต้กับการเลือกปฏิบัติและการคุกคามอย่างยาวนานท่ีมีต่อชน 
กลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา

ทันทีหลังการโจมตีท้ังสองคร้ัง กองทัพเมียนมาได้เร่ิมปฏิบัติการกวาดล้าง ซ่ึง
กองทัพอธิบายว่าปฏิบัติการร่วมของหลายหน่วยงาน เป็นไปเพ่ือต่อสู้และจับกุม
กลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจา 

ในทางปฏิบัติแล้ว กองทัพและรัฐบาลเมียนมาใช้ปฏิบัติการเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือ
เพ่ือก่อให้เกิดความทารุณโหดร้ายในวงกว้างต่อชาวโรฮีนจา ท่ีเป็นท้ังผู้ชาย ผู้
หญิง และเด็ก 

ในช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมา ฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt Center บันทึก
ข้อมูลปฏิบัติการโจมตีของกองทัพเมียนมา กองทัพอากาศ หน่วยงานตำารวจ 
และกลุ่มพลเรือนท่ีติดอาวุธ ในแบบท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาตลอดท่ัวตอนเหนือของรัฐยะไข่ โดยเป็น
ความโหดร้ายท่ีมีประสิทธิภาพ คำาบอกเล่าของประจักษ์พยานในรายงานน้ี เผย
ให้เห็นว่ากองกำาลังของเมียนมาและกลุ่มคนร้ายท่ีเป็นพลเรือน ได้ทำาการสังหาร
อย่างกว้างขวาง กองกำาลังของรัฐได้ยิงปืนใส่พลเรือนชาวโรฮีนจาท้ังท่ียิงจากบน
บกและกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ ทหารและพลเรือนควงมีดดาบเข้าไปรุมฟัน
ทำาร้ายชาวโรฮีนจาและเชือดคอพวกเขาจนเสียชีวิต ท้ังผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก และ
มีการเผาพลเรือนชาวโรฮีนจาเหล่าน้ีท้ังเป็น ทหารได้ข่มขืนและรุมโทรมผู้หญิงและ
เด็กผู้หญิงชาวโรฮีนจา และยังจับกุมผู้ชายและเด็กผู้ชายจำานวนมากโดยพลการ 

“พวกเขาพยายามฆ่าเราท้ังหมด” โมฮัมหมัด ราฟิก (Mohammed Rafiq) 
อายุ 25 ปีจากหมู่บ้านมินจีในอำาเภอหม่องดอว์กล่าวถึง เหตุการณ์ท่ีทหาร
กวาดต้อนชาวบ้านให้รวมเป็นกลุ่ม จากน้ันก็เร่ิมยิงปืนใส่พวกเขาเม่ือวันท่ี 30  
สิงหาคม 2560 “ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ชาวบ้านถูกยิงท้ังท่ีหน้าอก ท้อง ขา 
ใบหน้า ศีรษะ ยิงเข้าทุกท่ี”

ภาพถ่ายดาวเทียมซ่ึงสอดคล้องกับคำาให้การของประจักษ์พยาน แสดงให้เห็น
ว่าทางการเมียนมาและบุคคลอ่ืน ๆ ได้ทำาลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาว
โรฮีนจาตลอดท่ัวตอนเหนือของรัฐยะไข่ มีการทำาลายหมู่บ้านหลายร้อยแห่ง และ
เป็นการทำาลายหมู่บ้านท้ังตำาบล 

ก่อนวันท่ี 25 สิงหาคม ประชากรชาวโรฮีนจาในตอนเหนือของรัฐยะไข่มีจำานวน
กว่าหน่ึงล้านคน แต่การโจมตีท่ีนำาโดยกองทัพเมียนมาต่อพลเรือน ส่งผลให้มี
การบังคับให้โยกย้ายถ่ินฐานของชาวโรฮีนจาเกือบ 700,000 คน นับจากเดือน
ตุลาคม 2559 หรือกว่าคร่ึงหน่ึงของประชากรท้ังหมดในตอนเหนือของรัฐยะไข่

ในช่วงท่ีเขียนรายงานน้ี ผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจาจากการโจมตีหลายพันคน ยัง
คงทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่บังคลาเทศ ส่งผลให้เกิดสภาพการหล่ังไหลของผู้
ล้ีภัยท่ีรวดเร็วสุดจากประเทศหน่ึง นับแต่เกิดเหตุการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในรวันดา 

หลักฐานในรายงานน้ีสะท้อนให้เห็นว่า กองกำาลังของเมียนมาและกลุ่มคนร้าย
ท่ีเป็นพลเรือน ได้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการล้างชาติพันธ์ุในช่วงท่ี
เกิดการโจมตีทำาร้ายชาวโรฮีนจา ท้ังผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ท้ังสองช่วง คือเร่ิม
ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2559 และจากวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 มีหลักฐานเพ่ิม
ข้ึนมากมายท่ีช้ีว่า การกระทำาเหล่าน้ีอาจถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุต่อประชากร
ชาวโรฮีนจา

ฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt Center เดินทางไปรัฐยะไข่และพ้ืนท่ีตาม
แนวพรมแดนบังคลาเทศ–เมียนมา ท้ังช่วงก่อนและหลังท่ีจะเกิดการโจมตีทำาร้าย
พลเรือนชาวโรฮีนจาท่ีนำาโดยทหาร ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้ไปเยือนสถานท่ีต่าง ๆ  ริม
แม่น้ำานาฟ ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศ ได้ไปเยือน
ค่ายผู้ล้ีภัยในบังคลาเทศ พ้ืนท่ีป่าเขาบริเวณพรมแดน และหมู่บ้านท่ีผู้รอดชีวิต
ชาวโรฮีนจาได้มาพักอาศัย รายงานน้ีเป็นผลมาจากการสัมภาษณ์ระดับลึกกับ
บุคคลต่าง ๆ กว่า 200 คร้ัง ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บโดยฟอร์ต้ีฟาย
ไรต์ กับผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจา และประจักษ์พยานต่ออาชญากรรมท่ีทารุณ รวม
ท้ังผู้หญิงชาวโรฮีนจากว่า 100 คน และผู้ทำางานบรรเทาทุกข์

ปฏิบัติการความมั่นคงที่เกิดขึ้น เป็นไปเพื่อจับกุมผู้ที่บุกเข้ามาโจมตีป้อมตำารวจ
ของฝ่ายความมั่นคง และเพื่อติดตามทวงคืนอาวุธซึ่งสูญหายไปในการโจมตีป้อม
ตำารวจก่อนหน้านี้ 

–ความเห็นของรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับ “ปฏิบัติการกวาดล้าง” ในรัฐยะไข่
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เช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุและศาสนาอีกจำานวนมากในเมียนมา ชาว
โรฮีนจาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุมุสลิมอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ในรัฐยะไข่ทางตะวัน
ตกของเมียนมา พวกเขาต้องเผชิญกับการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง ในประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเป็น
เวลาหลายทศวรรษ รัฐบาลเมียนมาได้ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อเสรีภาพในการ
เดินทางของชาวโรฮีนจา ควบคุมการแต่งงาน การคลอดบุตร และเง่ือนไขต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำาวันของพวกเขา ออกกฎหมายปฏิเสธไม่ให้พวกเขาได้รับสัญชาติ
เมียนมาต้ังแต่ปี 2525 ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่จึงเป็นคนไร้รัฐด้วย รัฐบาลและ
ประชาชนชาวเมียนมา ยังปฏิเสธอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวโรฮีนจา โดย
มองว่าชาวโรฮีนจาเป็นชาวต่างชาติในช่ือ “เบงกาลี” ซ่ึงมาจากบังคลาเทศ มีการ
สร้างภาพว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมแบบพุทธ 

รัฐยะไข่ยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวยะไข่ ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุพุทธเป็นส่วนใหญ่ใน
เมียนมา ชาวยะไข่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ และได้รับสัญชาติอย่าง
เต็มท่ีตามกฎหมายเมียนมา ความตึงเครียดและความแตกแยกท่ีลึกซ้ึงได้เกิดข้ึน
ระหว่างชาวโรฮีนจากับชุมชนยะไข่ และในปี 2555 ได้เกิดความรุนแรงระหว่าง
ชาวพุทธยะไข่และชาวมุสลิมโรฮีนจา ส่งผลให้มีการบาดเจ็บล้มตายจำานวนมาก
ท้ังสองฝ่าย และรัฐได้เข้ามาแทรกแซงโดยการโจมตีทำาร้ายชาวโรฮีนจาและชาว
มุสลิมอ่ืน ๆ  ใน 13 จาก 17 อำาเภอในรัฐยะไข่ ความรุนแรงในปี 2555 ยังส่งผล
ให้ผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจาจำานวนมากต้องพลัดท่ีนาคาท่ีอยู่ ไปอยู่ตามค่ายกักกัน
ท่ีมีสภาพเลวร้ายหลายสิบแห่งในแปดอำาเภอในรัฐยะไข่ ทุกวันน้ี รัฐบาลได้กักตัว
ชาวโรฮีนจากว่า 120,000 คนในค่ายกักกัน 38 แห่ง

เช่นเดียวกับปี 2555 รัฐบาลเมียนมาน่าจะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแบบปัจจุบัน
ได้ หากรัฐบาลรับฟังคำาเตือนจากหน่วยงาน Simon-Skjodt Center ฟอร์ต้ี
ฟายไรต์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังเสียงเตือนจากชุมชนชาวโรฮีนจา ถึงความ
เส่ียงท่ีจะเกิดความทารุณโหดร้ายในรัฐยะไข่ ต้ังแต่ทำาได้ส่งสัญญาณเตือนล่วง

หน้าทุกปี ทาง United States Holocaust Memorial Museum จัด
อันดับว่าเมียนมาว่าอยู่ในอันดับ 3 ของ 162 ประเทศ ท่ีเส่ียงจะเกิดการสังหาร
หมู่ท่ีนำาโดยรัฐ ในปี 2558 ทางพิพิธภัณฑ์ได้เผยแพร่รายงานแสดงข้อกังวลต่อ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และความเส่ียงท่ีจะเกิดการฆ่า
ล้างเผ่าพันธ์ุในประเทศน้ี โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย
เม่ือปี 2558 เขียนโดย Allard K. Lowenstein International Human 
Rights Clinic คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยลล์ และฟอร์ต้ีฟายไรต์ท่ีพบว่ามี 

“หลักฐานท่ีหนักแน่น” ว่าอาจจะเกิดอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในรัฐยะไข่

รัฐบาลเมียนมาไม่เพียงเพิกเฉยต่อคำาเตือนว่า จะเกิดเหตุรุนแรงและความทารุณ
โหดร้ายในวงกว้างเหล่าน้ี หากยังทำาให้เกิดและสนับสนุนเง่ือนไขท่ีนำาไปสู่ความ
รุนแรงและความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง รวมท้ังการสนับสนุนการเลือกปฏิบัติ
ท่ีเกิดข้ึนมาอย่างยาวนานต่อประชากรชาวโรฮีนจา และประกันไม่ให้มีการนำา
ตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ

ที่พักพิงของผู้ลี้ภัยที่สร้างข้ึนอย่างง่าย ๆ แบบที่บาลูกาลีแห่งน้ี ได้เกดิขึ้นตามเชิงเขาต่าง ๆ ในตอนใต้ของบังคลาเทศ ชาวโรฮีนจาจำานวนมากได้พักอาศัยในกระท่อมแบบพื้น
ฐานเช่นนี้ ซึ่งทำามาจากไม้ไผ่และแผ่นพลาสติก Greg Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial Museum 
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รัฐบาลเมียนมาควรยุติการโจมตีต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาโดย
ทันที และให้สอบสวนและดำาเนินคดีต่อผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรมท่ีทารุณโหดร้าย 
รัฐบาลควรประณามการโจมตีทำาร้ายพลเรือนทุกคนในรัฐ 
ยะไข่ และดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาการกล่าวโจมตี
ชาวโรฮีนจาและความรู้สึกชิงชังต่อชาวโรฮีนจาในบรรดาประชาชน
ของเมียนมา รัฐบาลยังควรอนุญาตให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชน 
ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และผู้ส่ือข่าว สามารถเข้าถึง
พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบทุกแห่งในรัฐยะไข่ โดยทันทีและอย่าง
ไม่มีการปิดก้ัน 

ประชาคมระหว่างประเทศยังมีบทบาทสำาคัญท่ีจะยุติ และหลีก
เล่ียงไม่ให้เกิดความทารุณโหดร้าย รัฐบาลและหน่วยงานแต่ละ
แห่ง รวมท้ังคณะมนตรีความม่ันคงสหประชาชาติและสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ ควรใช้อำานาจท่ีมีอยู่ทุกประการเพ่ือยุติความ
ทารุณโหดร้ายในวงกว้าง ท้ังน้ีโดยอาจรวมถึง (ก) ประณามการ
โจมตีทำาร้ายอย่างต่อเน่ืองต่อประชากรพลเรือน (ข) เรียกร้องให้
ทีมงานค้นหาความจริงท่ีจัดต้ังข้ึนตามอำานาจหน้าท่ีขององค์การ
สหประชาชาติ เม่ือเดือนมีนาคม 2560 ให้สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีได้
อย่างไม่มีการปิดก้ัน (ค) กำาหนดมาตรการคว่ำาบาตรอย่างเฉพาะ
เจาะจงต่อบุคคลท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมในรัฐยะไข่ 
และ (ง) ออกข้อบังคับในการห้ามส่งอาวุธให้กับเมียนมา คณะ
มนตรีความม่ันคงสหประชาชาติยังควรพิจารณาอย่างจริงจังท่ี
จะส่งกรณีน้ีเข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศ 
ซ่ึงมีหน้าท่ีสอบสวน ไต่สวน และดำาเนินคดีกับผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ต่ออาชญากรรมท่ีทารุณ 

สรุปก้าวย่างต่อไป นับแต่เดือนตุลาคม 2559 แกนนำาพลเรือนและนายทหารระดับสูงของเมียนมา 
ต่างปฏิเสธโดยส้ินเชิงว่าไม่ได้ทำาความผิดในรัฐยะไข่ และในขณะเดียวกันได้ปิด
ก้ันไม่ให้มีการเข้าถึงพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ นอกจากมีการจัดทัวร์ให้กับนักการ
ทูตและนักข่าวเข้าไปในพ้ืนท่ีเป็นบางคร้ัง จากใบแถลงข่าวเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 
ของสำานักงานมุขมนตรีอองซานซูจี ระบุว่าข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีความม่ันคงได้
ทำาการข่มขืนน้ัน เป็นเพียง “ข่าวลือ” “เร่ืองแต่ง” และ “การกล่าวหาจากฝ่ายเดียว” 
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เอเอโซ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า ข้อ
กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็น “เร่ืองท่ีแต่งข้ึนมา เร่ือง
ท่ีเกินจริง” และเสริมว่า “ส่ิงท่ีพวกเขากล่าวหาพวกเราน้ัน ไม่ได้เกิดข้ึนจริงเลย” 

ภายหลังการโจมตีท่ีนำาโดยทหารในช่วงแรกในเดือนตุลาคม 2559 ต่อชาว 
โรฮีนจาท่ีอาศัยอยู่ในตอนเหนือของรัฐยะไข่ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ 
ได้แต่งต้ังให้มีทีมงานค้นหาความจริง เพ่ือสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในรัฐยะไข่ และในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในเมียนมา 
ภายหลังการโจมตีท่ีนำาโดยทหารเป็นคร้ังท่ีสองท่ีเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 
2560 คณะมนตรีความม่ันคงสหประชาชาติได้จัดการอภิปรายแบบเปิดเม่ือวัน
ท่ี 28 กันยายน เก่ียวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยบรรดารัฐภาคีได้ประณาม
ความรุนแรงท่ีกระทำาต่อพลเรือน ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 รัฐบาลสหรัฐฯ 
ประกาศว่าจะใช้มาตรการหลายส่วนและอาจมีการคว่ำาบาตรต่อกองทัพเมียนมา 
“ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความรับผิดและการยุติความรุนแรง”1

แม้จะมีการแทรกแซงเหล่าน้ี แต่ประชาคมระหว่างประเทศไม่ได้กดดันอย่างเพียง
พอ เพ่ือให้รัฐบาลเมียนมาเปล่ียนแนวทางปฏิบัติ และป้องกันความทารุณโหด
ร้ายในรัฐยะไข่

แม้จนทุกวันน้ี การสังหารหมู่และการหล่ังไหลของชาวโรฮีนจาออกจากเมียนมา 
ยังเป็นปัญหาท่ีโลกให้ความสนใจ การปราบปรามของรัฐบาลเมียนมาต่อชาว
โรฮีนจายังคงเกิดข้ึน และเลวร้ายลงเร่ือย ๆ

หากไม่มีปฏิบัติการด่วน มีความเส่ียงว่าความทารุณโหดร้ายในวงกว้างในรัฐ 
ยะไข่ อาจขยายวงกว้าง และแพร่ไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในเมียนมา
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ก่อนท่ีความรุนแรงคร้ังปัจจุบันจะเร่ิมผลักดันให้ประชาชนหลายแสนคนท้ิงถ่ินฐาน
บ้านเรือน เพ่ือไปล้ีภัยในบังคลาเทศ เดิมมีประชากรชาวโรฮีนจากว่าหน่ึงล้านคน
อาศัยอยู่ในเมียนมา ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตกสุดของรัฐยะไข่2 ในปี 2525 
รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2525 ซ่ึงปฏิเสธ
ไม่ให้ชาวโรฮีนจาได้รับสัญชาติเหมือนกับประชากรกลุ่มอ่ืน เป็นการพรากสิทธิท่ี
จะมีสัญชาติของพวกเขา และทำาให้ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่เป็นคนไร้รัฐ3

รัฐบาลเมียนมาได้อ้างเหตุท่ีชาวโรฮีนจาไม่มีสัญชาติ เพ่ือปฏิเสธไม่ให้สิทธิและ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานกับพวกเขา มีการออกระเบียบเพ่ือจำากัดการเดินทาง การ
แต่งงาน การคลอดบุตร และสิทธิทางศาสนา รวมท้ังการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
อาชีพ และการศึกษา บรรดากฎระเบียบในท้องถ่ินท่ีประกาศใช้โดยทางการ 
เมียนมาในตอนเหนือของรัฐยะไข่ ย่ิงจำากัดควบคุมชีวิตประจำาวันของชาวโรฮีนจา
มากย่ิงข้ึน4 เน่ืองจากไม่มีสิทธิและเสรีภาพในเมียนมา ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่จึง
ถูกกักให้อยู่ในหมู่บ้าน ตำาบล และค่ายกักกันท่ียากจนในรัฐยะไข่

รัฐยะไข่เป็นหน่ึงในรัฐซ่ึงยากจนสุดในเมียนมา ในบรรดาประชากรกว่าสอง
ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธหรือเป็นชาวยะไข่ ซ่ึงกระจายอยู่ใน 13 จาก 17 
อำาเภอในรัฐแห่งน้ี5 ต่างจากชาวโรฮีนจา ชาวยะไข่ท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมา
มีสถานภาพทางกฎหมายและมีสัญชาติ โดยถือเป็น “กลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มหน่ึง
ของประเทศ” แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรงเช่น
กันในช่วงหลายทศวรรษของการปกครองในระบอบทหาร และทุกวันน้ีก็ยังคง
ต้องถูกละเมิดสิทธิอยู่ต่อไป6 การปฏิบัติมิชอบของรัฐบาลเมียนมาต่อชุมชนชาว 
ยะไข่ ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชุมชนชาวยะไข่กับชุมชนชาวโรฮีนจา

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ทางการเมียนมาได้บังคับใช้ระบบการปฏิบัติท่ีแบ่งแยก
ทางเช้ือชาติ เลือกปฏิบัติ และอันตรายในรัฐยะไข่ เพ่ือกีดกันชาวมุสลิมโรฮีนจา
ออกจากชุมชนชาวพุทธยะไข่ ซ่ึงย่ิงกระพือให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชุมชน
เหล่าน้ี ในเดือนมิถุนายน 2555 ภายหลังเหตุขัดแย้งรุนแรงระหว่างชุมชนชาว
พุทธยะไข่กับชาวมุสลิมโรฮีนจาในรัฐยะไข่ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บท้ังสองฝ่าย 
ความตึงเครียดทวีข้ึนจนเป็นเหตุให้มีการโจมตีทำาร้ายถึงข้ันเอาชีวิตและพุ่งเป้า
ท่ีชาวมุสลิม7 ในเดือนตุลาคม 2555 กองกำาลังของรัฐและกลุ่มพลเรือนยะไข่
ท่ีติดอาวุธ ได้โจมตีทำาร้ายชาวโรฮีนจาใน 13 จาก 17 อำาเภอในรัฐยะไข่ มีการ
สังหารประชาชนเป็นจำานวนมาก ทำาให้ชาวโรฮีนจาอีก 100,000 คนต้องพลัด
ถ่ินฐาน8 ทุกวันน้ี รัฐบาลเมียนมาได้กักบริเวณชาวโรฮีนจากว่า 120,000 คน 
ส่วนใหญ่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์เม่ือปี 2555 โดยจัดให้อยู่ตามค่ายกักกัน 
38 แห่งในแปดอำาเภอ9

เน่ืองจากทางการเมียนมาไม่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำาหรับประชาชน
ทุกคนในรัฐยะไข่ วัฏจักรความรุนแรงและการลอยนวลพ้นผิดจึงดำารงสืบไป 

การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเมียนมา
ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรค National League for Democracy 
(NLD) ในเมียนมาในการเลือกต้ังเม่ือปี 2558 สะท้อนถึงก้าวย่างสำาคัญในการ
เปล่ียนผ่านทางการเมืองในเมียนมา จากเดิมท่ีเป็นระบอบปกครองของทหาร
โดยตรง หลังการปกครองของทหารอย่างต่อเน่ืองห้าทศวรรษ รัฐบาลท่ีเรียก
ได้ว่าเป็นพลเรือนของประธานาธิบดีเต็งเส่ง ต้องสูญเสียอำานาจให้กับพรรคเอ็น
แอลดี ซ่ึงมีหัวหน้าพรรคคืออองซานซูจี ท่ีได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ10 การ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ีนำาไปสู่ยุคใหม่ของความหวังอย่างมากว่า จะเกิดการปฏิรูปใน
เมียนมา แม้ว่าในความเป็นจริงกองทัพยังคงมีอำานาจอย่างมาก ตามกฎหมาย 
แม้ว่าพรรคเอ็นแอลดีจะมีเสียงข้างมากในรัฐสภา แต่กองทัพยังคงมีท่ีน่ัง 25% 
ในขณะท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องมีเสียงเกินกว่า 75% จึงจะสามารถแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ จึงถือว่ากองทัพยังมีบทบาทในการปกครองประเทศ กองทัพ
ยังสามารถเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีท่ีสำาคัญหลายกระทรวง รวมท้ังกระทรวง
กลาโหม มหาดไทย และกิจการพรมแดน11 ส่วนสำานักงานตำารวจแห่งเมียนมา 
ซ่ึงข้ึนตรงกับกระทรวงมหาดไทย เท่ากับตำารวจอยู่ใต้การปกครองของกองทัพ 
ไม่ใช่อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนท่ีนำาโดยพรรคเอ็นแอลดี 

ในเดือนกันยายน 2559 ประธานาธิบดีโอบามากล่าวถึงสถานการณ์ใน 
เมียนมาว่าเป็น “ข่าวดีในยุคท่ีเรามักเห็นหลายประเทศดำาเนินไปในทางตรงกัน
ข้าม”12 การบอกว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเมียนมาเป็น “ข่าวดี” ได้กลายเป็นคำาอธิบาย
ของนานาประเทศต่อการเปล่ียนผ่านทางการเมืองในประเทศน้ี สอดคล้องกับ
คำาอธิบายดังกล่าว การแลกเปล่ียนด้านนโยบายระหว่างประเทศ จึงเปล่ียนจาก
การเน้นท่ีข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนไปสู่การเร่งพัฒนาและการปฏิรูปทางการ
เมืองในประเทศ ส่งผลให้มีการยกเลิกการคว่ำาบาตรโดยส่วนใหญ่ต่อเมียนมา13



6

B E A R I N G  W I T N E S S  R E P O R T:  Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

แม้ว่าการเปล่ียนแปลงในเชิงคำาอธิบายและการแลกเปล่ียนด้านนโยบาย สะท้อน
ถึงการยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกภายใต้การนำาของพรรคเอ็นแอลดี 
แต่กองทัพเมียนมายังไม่ได้รับการปฏิรูป และยังมีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน รวมท้ังชาวโรฮีนจาในเมียนมา ตาม
รัฐธรรมนูญ กระทรวงท่ีอยู่ใต้การนำาของทหารมีอำานาจควบคุมอย่างกว้างขวาง
ต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่ จึงมีบทบาทท่ีจำาเป็นเพ่ือประกันให้เกิดการคุ้มครอง
พลเรือนในพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะมีเจตจำานงทางการเมืองท่ีจะรับรอง
สิทธิของประชากรชาวโรฮีนจา แต่พรรคเอ็นแอลดีก็ไม่สามารถใช้อำานาจในระดับ
ประเทศของตนเพ่ือให้มีการปฏิรูปอย่างเต็มท่ีในรัฐแห่งน้ี หรือในระดับท้องถ่ิน 
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ี 

กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนดให้รัฐบาลกลาง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเรือน 
ทหาร หรือแบบผสม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการคุ้มครองพลเรือน แม้ว่าฝ่าย
บริหารท่ีเป็นพลเรือนของเมียนมาอาจไม่มีเสรีภาพทางการเมืองหรือเจตจำานง
ทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ ท่ีจะปฏิบัติให้เกิดการปฏิรูปอย่างกว้างขวางท่ีจำาเป็น 
เพ่ือยุติการปราบปรามชนกลุ่มน้อยท่ัวประเทศ รวมท้ังชาวโรฮีนจา แต่รัฐบาลก็
ต้องดำาเนินการอย่างเต็มท่ีเพ่ือคุ้มครองพลเรือนท่ีเส่ียงภัยจากความทารุณโหด
ร้ายในวงกว้าง

กลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจา 
กลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจามีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีป้อมตำารวจหลายแห่ง อัน
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในอำาเภอหม่องดอว์ พุทธิด่อง และรัทเทด่องในตอนเหนือ
ของรัฐยะไข่ ในเดือนตุลาคม 2559 และวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เดิมพวกเขา
เรียกตนเองว่า ฮาราคา อัล-ยาคิน (Harakah al-Yaqin) หรือขบวนการแห่ง
ศรัทธา และต่อมาเรียกตนเองว่ากองทัพปลดแอกชาวโรฮีนจาแห่งรัฐอาระกัน 
(Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA)14 ชาวโรฮีนจาซ่ึงอาศัย
อยู่ในรัฐยะไข่เรียกกลุ่มน้ีว่าอัล-ยาคิน15 จากข้อมูลของรัฐบาลเมียนมา ARSA 
ได้สังหารเจ้าหน้าท่ีตำารวจเก้านายระหว่างการโจมตีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม และได้
สังหารเจ้าหน้าท่ีความม่ันคง 12 นาย ระหว่างการโจมตีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม16 
ในวันท่ี 25 สิงหาคม รัฐบาลเมียนมาประกาศให้ ARSA เป็นกลุ่มก่อการร้าย
ตามกฎหมายเมียนมา17

ARSA นับเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจากลุ่มแรกในเมียนมาในรอบหลายทศวรรษ18 
ภายหลังการโจมตีคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2559 ทางกลุ่มได้เผยแพร่ 
วิดีโอโฆษณาชวนเช่ือจำานวนมากทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงได้เปิดเผยตัวแกนนำา ซ่ึงต่อ
มาทราบช่ือว่าอาทา อุลเลาะห์ (Ata Ullah) โดยเขาได้ประกาศให้อาสาสมัคร
เข้าร่วมในการขัดกันด้วยอาวุธในรัฐยะไข่19 การสัมภาษณ์ชาวโรฮีนจาช้ีว่า กลุ่ม 
ARSA ไม่มีการจัดต้ังท่ีดีนัก ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนมากนัก ท้ังไม่ได้รับการฝึก
อบรมเป็นอย่างดี20 สมาชิกบางคนบอกว่าพวกเขาได้รับแจกไม้กระบอง มีด และ
เงินจำานวนหน่ึง หรือประมาณ 20,000 จ๊าต (20 เหรียญ) เพ่ือแลกกับการเข้า
ร่วมกลุ่ม21 สมาชิกคนอ่ืนบอกว่าไม่ได้รับแจกอะไรเลย22 อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มได้
พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถก่อเหตุรุนแรงถึงข้ันชีวิตได้ 

ทางกลุ่มบอกว่า ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มสุดโต่งระหว่างประเทศ และบอกว่ามี
วัตถุประสงค์ทางสังคมและการเมือง โดยหลักมุ่งท่ีการฟ้ืนฟูสิทธิของชาวโรฮีนจา 
แต่นับจากมีการโจมตีทำาร้ายชาวโรฮีนจาคร้ังล่าสุด กลุ่มสุดโต่งระหว่างประเทศ 
รวมท้ังกลุ่มอัลกออิดะห์ ได้ประกาศอย่างเปิดเผยเรียกร้องให้มีการใช้ความรุนแรง
ต่อทางการเมียนมา23 แต่เสียงเรียกร้องน้ีไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด 

รัฐบาลเมียนมากล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจาได้สังหารพลเรือน 59 คน 
ซ่ึงคาดว่าให้ความร่วมมือกับทางการเมียนมา หรือให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน
ในตอนเหนือของรัฐยะไข่ในช่วงปฏิบัติการกวาดล้าง24 ฟอร์ต้ีฟายไรต์เก็บข้อมูล
กรณีท่ี ARSA สังหารพลเรือนชาวโรฮีนจาในช่วงหลายสัปดาห์และหลายวัน
ก่อนจะเกิดเหตุโจมตีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม25

ชาวโรฮีนจาหลายคนแสดงความกังวลต่อฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt 
Center เก่ียวกับการดำารงอยู่ของกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจา และชาวโรฮีนจา
ส่วนใหญ่ท่ีให้สัมภาษณ์กับฟอร์ต้ีฟายไรต์เม่ือเดือนธันวาคม 2559 และมีนาคม 
2560 ต่างไม่เคยได้ยินว่ามีกองกำาลังของชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่หรือท่ีอ่ืนมาก่อน
เลย และมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีแสดงความเห็นในเชิงให้กำาลังใจหรือสนับสนุนอย่างเปิด
เผยต่อกลุ่มน้ี26 ในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนจะเกิดการโจมตีเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 
ฟอร์ต้ีฟายไรต์เก็บข้อมูลกรณีท่ี ARSA ได้เพ่ิมความพยายามชักจูงให้เด็กหนุ่ม
ในหมู่บ้านหลายแห่งตลอดตอนเหนือของรัฐยะไข่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มของ
ตน27 ประชากรในพ้ืนท่ีและสมาชิก ARSA ระบุว่า การโจมตีทำาร้ายประชากร
พลเรือนในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2559 โดยกองทัพเมียนมา ถือว่า
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนเข้าร่วมขบวนการ และส่งผลให้ ARSA ปฏิบัติการเพ่ือ
คุกคาม รวมท้ังการขู่สังหารพลเรือนในพ้ืนท่ี28

สมาชิกของ ARSA คนหน่ึงให้ข้อมูลกับฟอร์ต้ีฟายไรต์ว่า ทางกลุ่มทำาอย่างไร
ในการพยายามชักชวนให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายชาวโรฮีนจาเข้าร่วมกับกลุ่มของ
ตน โดยขัดขวางไม่ให้พวกเขาออกนอกประเทศ “ใช่ มันเป็นเร่ืองจริง เราขัด
ขวางพวกเขาเพ่ือให้พวกเขาเข้าร่วมกับกลุ่มของเรา [ARSA] หัวหน้ากลุ่มของ
ผมส่ังการให้ดูแลไม่ให้คนหลบหนีมาท่ีน่ี [บังคลาเทศ]”29
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ในช่วงเวลาแค่ปีเดียว ARSA พิสูจน์ให้เห็นศักยภาพในการชักจูงให้ “นักรบ” เข้า
ร่วมปฏิบัติการโจมตีท่ีต้ังของหน่วยงานรัฐบาล และทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ต่อพลเรือน รวมท้ังการสังหาร ทางการเมียนมาได้อ้างการถือกำาเนิดข้ึนของ 
ARSA ว่าเป็นเหตุท่ีต้องโจมตีทำาร้ายพลเรือนชาวโรฮีนจา และปลุกระดมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกต่อต้านชาวโรฮีนจา ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีและการขาด
ความรับผิดต่อความทารุณโหดร้ายท่ีเกิดข้ึนโดยกองทัพ อาจมีส่วนสนับสนุน
ความพยายามของ ARSA ในการหาสมาชิกใหม่ และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความขัดแย้งและวงจรความทารุณโหดร้ายในอนาคต

ชาวโรฮีนจาขึ้นรถทหารท่ีนำาส่งไปค่ายผู้ลี้ภัยใกล้ค็อกซ์บาซาร์ บังคลาเทศ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ภาพของ Lauren DeCicca
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เพ่ือตอบโต้กับการโจมตีของ ARSA ในเดือนตุลาคม 2559 และวันท่ี 25 
สิงหาคม 2560 กองกำาลังของเมียนมาจึงได้เร่ิมปฏิบัติการท่ีเรียกว่า “ปฏิบัติ
การกวาดล้าง” ในข้อมูลเม่ือวันท่ี 23 มกราคมท่ีรัฐบาลเมียนมาส่งให้กับองค์การ
สหประชาชาติ มีการช้ีแจงว่า “วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการกวาดล้างเม่ือเดือน
ตุลาคม 2559 คือการจับกุมผู้ก่อเหตุโจมตีป้อมตำารวจและทำาร้ายเจ้าหน้าท่ีความ
ม่ันคง และเพ่ือติดตามทวงคืนอาวุธปืนท่ีสูญหายไปในระหว่างการโจมตีป้อม
ตำารวจเม่ือเร็ว ๆ น้ี”30 แต่ตรงกันข้าม กองกำาลังของรัฐได้เร่ิมปฏิบัติการโจมตี
ทำาร้ายอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนท่ีเป็นชาวโรฮีนจา 
กำาลังตำารวจและกลุ่มพลเรือนติดอาวุธ (ก) ได้เผาหมู่บ้านจนราบเป็นหน้ากลอง 
(ข) สังหารผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก (ค) ข่มขืนและรุมโทรมผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
ชาวโรฮีนจา และ (ง) จับกุมชาวโรฮีนจาจำานวนมากท่ีเป็นผู้ชายและเด็กผู้ชาย ซ่ึง
หลายคนยังคงหายตัวไป ท้ังน้ีจากข้อมูลของครอบครัวพวกเขา 

เจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติท่ีสังเกตการณ์ปฏิบัติการกวาดล้างอธิบายว่าเป็น 
“สถานการณ์ท่ีมีการปฏิบัติมิชอบ” ซ่ึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มติดอาวุธ หาก
กระทบต่อพลเรือน ทำาให้พลเรือนกลายเป็นเหย่ือ”31 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหาว่า “มีแนว
โน้มอย่างมาก” ท่ีเมียนมาได้ก่อให้เกิด “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”32 ในเดือน
กันยายน 2560 ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่
ว่าเป็น “การล้างชาติพันธ์ุตามตำารา”33

คำาให้การต่อไปน้ีให้รายละเอียดเก่ียวกับความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างท่ีนำาโดยกองทัพเมียนมาในตอนเหนือของรัฐยะไข่ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 และระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม 
2560 ถึงเวลาท่ีเขียนรายงานน้ี หลักฐานจากคำาให้การสะท้อนถึงแบบแผนท่ี
สอดคล้องกันของการโจมตีท่ีนำาโดยกองทัพเมียนมา ต่อประชากรตลอดท่ัวทุก
พ้ืนท่ีในตอนเหนือของรัฐยะไข่ และในปฏิบัติการกวาดล้างช่วงแรกและช่วงท่ีสอง

การสังหาร
ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์จากคำาให้การของผู้หญิงและผู้ชายชาว
โรฮีนจากว่า 80 คน จากกว่า 40 หมู่บ้านในอำาเภอหม่องดอว์ พุทธิด่อง และ 
รัทเทด่อง ซ่ึงได้เห็นหรือได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการสังหารโดยมิชอบด้วย
กฎหมายของสมาชิกกองกำาลังเมียนมา และผู้ชายซ่ึงสวมชุดพลเรือน และ
ปฏิบัติการร่วมกับกองทัพและตำารวจ ในระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างท้ังสอง
คร้ังในตอนเหนือของรัฐยะไข่

“ปฏิบัติการกวาดล้าง” และการโจมตีพลเรือนชาวโรฮีนจา

ในเดือนกันยายน 2560 บนถนนหลวงสายจาก
เหนือไปใต้ระหว่างค็อกซ์บาซาร์กับเทนาฟ  
คลาคล่ำาไปด้วยผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาจำานวนมาก  
Greg Constantine ถ่ายภาพให้กับ US 
Holocaust Memorial Museum 
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ทหารของกองทัพเมียนมาได้เชือดคอหอย เผาเหย่ือท้ังเป็น ท้ังท่ีเป็นเด็กทารก
และเด็ก และทุบตีพลเรือนจนเสียชีวิต กองกำาลังของรัฐได้ยิงปืนใส่ผู้ชาย ผู้หญิง 
และเด็กจากท้ังบนบก และการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในระยะใกล้และระยะ
ไกล ทำาให้มีผู้เสียชีวิตซ่ึงไม่ทราบจำานวน ผู้รอดชีวิตจากบางหมู่บ้านยังให้ข้อมูล
ว่า ทหารได้ใช้มีดฟันหน้าอกของผู้หญิง สับร่างกายเป็นช้ิน ๆ  และตัดศีรษะเหย่ือ 
ความทารุณโหดร้ายของการสังหารตามข้อมูลน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจอย่างย่ิง ใน
ทำานองเดียวกับความร่วมมืออย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมเช่นน้ี
ข้ึนมาในลักษณะเดียวกันในหลายพ้ืนท่ีในตอนเหนือของรัฐยะไข่ ในช่วงเวลา
หลายเดือนด้วยกัน 

ประจักษ์พยานชาวโรฮีนจาหลายคน อธิบายถึงการสังหารหมู่ในหมู่บ้านสาม
แห่ง ซ่ึงต้ังอยู่ในอำาเภอหม่องดอว์ พุทธิด่อง และรัทเทด่องตามลำาดับ ในช่วงท่ี
เกิดความรุนแรงระลอกท่ีสอง ในเดือนสิงหาคม 2560

“ราชีด ซาลิม” อายุ 48 ปี อธิบายว่า ทหารของกองทัพเมียนมาได้เข้าปิดล้อม
บ้านหลังใหญ่ของครอบครัวคนสำาคัญของชาวโรฮีนจา ซ่ึงมีผู้อยู่อาศัยหลายสิบ
คนในบ้านหม่องนู อำาเภอพุทธิด่อง ซ่ึงชาวบ้านหลายคนได้มารวมตัวเพ่ือหวังได้
รับความคุ้มครองในตอนเช้าวันท่ี 27 สิงหาคม ทหารได้ใช้กำาลังบุกเข้าไปใน
บ้าน ลากตัวผู้ชายและเด็กผู้ชายออกมาข้างนอก34 ราชีด ซาลิม บอกว่า “พวก
เขาถูกลากตัวออกมานอกบ้าน มีการใช้ผ้าผูกตา บังคับให้นอนลงกับพ้ืน จาก
น้ัน [ทหารกองทัพเมียนมา] ได้ยิงปืนใส่พวกเขา”35

“ฟลอรา เบกุม” อายุ 50 ปี ได้เห็นการโจมตีซ่ึง “[ทหาร] ยิงใส่ชาวบ้านบางคนจน
เสียชีวิต และเตะชาวบ้านท่ีเหลือ มีการร้องตะโกนและตะคอกพวกเขา...พวกเขา
ทุบตีและยิงปืนใส่ผู้ชายท่ีนอนอยู่บนพ้ืน”36 พ่อสามีของเธอซ่ึงเป็นผู้รู้ทางศาสนา
ในท้องถ่ิน พ่ีเขยและลูกชายสองคนของเธออายุ 16 และ 18 ปีตามลำาดับ เป็น
ส่วนหน่ึงของบุคคลท่ีถูกสังหาร37

ผู้รอดชีวิตคะเนว่า ทหารได้สังหารผู้ชายและเด็กผู้ชายอย่างน้อย 150 คน อายุ
ต้ังแต่ 12-90 ปี ในช่วงท่ีบุกเข้าไปโจมตีบ้านหม่องนู

มีรายงานว่าทหารของกองทัพเมียนมายังได้สังหารพลเรือนชาวโรฮีนจาหลาย
ร้อยคน รวมท้ังเด็ก ซ่ึงไปรวมตัวอยู่ท่ีริมฝ่ังแม่น้ำาพูมาในบ้านมินจี ในอำาเภอ 
หม่องดอว์ ในตอนเช้าของวันท่ี 30 สิงหาคม38

“โมฮัมหมัด ราฟิก” อายุ 25 ปี ซ่ึงรอดชีวิตจากการโจมตีอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่า 
“ไม่นานหลังจากน้ัน [ทหาร] เร่ิมยิงใส่พวกเรา มีทหารอยู่ประมาณ 70 นาย
ท่ียิงปืนใส่เรา มีเสียงปืนดังต่อเน่ือง มีกระสุนออกมาต่อเน่ือง เกือบทุกคนเสีย
ชีวิตจนหมด”39

“น. อิสลาม” อายุ 51 ปี ได้เห็นการสังหารหมู่ท่ีริมฝ่ังน้ำาพูมา เขาบอกกับฟอร์ต้ี
ฟายไรต์ว่า มีเด็กเล็กบางส่วนท่ีถูกสังหารด้วย เขาบอกว่า “เด็กเล็ก ๆ บางคน
ถูกโยนลงไปในแม่น้ำา...พวกเขาเอามีดสับร่างเด็กเล็ก ๆ ซ่ึงยังคงมีชีวิตอยู่ เป็น
เด็กท่ียังไม่หย่านม อายุประมาณสองขวบ สามขวบ หรือห้าขวบ”40

หลังการสังหารส้ินสุดลง ทหารเอาศพไปกองรวมกันและจุดไฟเผา41

ทหารของกองทัพเมียนมาและพลเรือนท่ีติดอาวุธซ่ึงทำางานประสานกันเป็น
อย่างดีกับทหาร ยังทำาการสังหารหมู่ท่ีบ้านชุตพยิน อำาเภอรัทเทด่อง เม่ือวันท่ี 
27 สิงหาคม จากข้อมูลของผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจา ทหารยิงจรวดแบบอาร์พีจี
ใส่บ้านชาวบ้าน เพ่ือเผาบ้าน และยิงใส่พลเรือน ในขณะท่ีพลเรือนท่ีมีอาวุธได้
เข้ามาใช้มีดและดาบฟันและจ้วงแทงชาวบ้านชาวโรฮีนจา42 ทหารได้กวาดต้อน
กลุ่มผู้ชายและเด็กผู้ชายไปรวมกันในกระท่อมหลังคามุงจาก จากน้ันก็จุดไฟเผา 
เป็นการเผาพวกเขาท้ังเป็น43 ทหารยังตัดศีรษะเด็กสองคน44

การโจมตีเหล่าน้ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีความม่ันคงเม่ือ
เดือนตุลาคม 2559 ในอำาเภอหม่องดอว์ “ซานจุลา” ผู้หญิงอายุ 25 ปีจาก 
บ้านพาร์วุตชวง ได้เห็นทหารใช้ความรุนแรงสอบปากคำาเพ่ือนบ้านชาวโรฮีนจา
วัย 60 กว่าปีของเธอ โดยทหารกล่าวหาว่าเขาให้การสนับสนุนนักรบชาวโรฮีนจา 
ก่อนจะตัดศีรษะเขาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 เธอเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่า 

ทหารห้าหรือหกนายได้จับตัวเขาไว้ตรงชานบ้าน ทหารนายหน่ึงจับไหล่
เขาไว้ อีกนายหน่ึงจับขาเขาไว้ และอีกนายหน่ึงจับแขนเขาไว้ เขาถูกจับ
ให้นอนหงายข้ึนมา มีการเอามือปิดปาก แต่เขายังคงร้องตะโกน ทหารใช้
มีดกรีดเข้าไปท่ีคอหอยคร้ังหน่ึง [ต่อมา] พวกเขาได้จับท่ีผมบนศีรษะ จาก
น้ันก็โยนศีรษะท้ิงไปท่ีทุ่งนา พวกเขาหยิบเอาร่างกายส่วนท่ีต่ำากว่าขาและ
แขนลงมา จากน้ันก็โยนส่วนของลำาตัวไปบนถนน ศพของเขาถูกท้ิงอยู่ท่ี
น่ันประมาณหน่ึงสัปดาห์ ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้45

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้พูดคุยกับประจักษ์พยานชาวโรฮีนจาหลายคน ซ่ึงเล่าให้ฟังถึง
การโจมตีทางอากาศต่อพลเรือน โดยการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของกอง
ทัพเมียนมาในปฏิบัติการกวาดล้างช่วงแรก รวมท้ัง “ฟาติมา ซูฮัน” ผู้หญิงชาว
โรฮีนจาวัย 30 ปีจากบ้านเมียวตอง เธอเล่าว่า 

พวกเขายิงปืนลงมาห่าใหญ่ เรามองอะไรไม่เห็นเลย เราเพ่ิงจะรู้ว่าเป็น 
กระสุนปืนเม่ือเห็นคนบาดเจ็บ มีอยู่คนหน่ึงท่ีถูกยิงท่ีท่อนขาด้านล่างจนปรุ
ไปหมด อีกคนหน่ึงถูกยิงท่ีด้านข้างลำาตัว ส่วนอีกคนหน่ึงถูกยิงท่ีศีรษะ46
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ประจักษ์พยานชาวโรฮีนจาท้ังชายและหญิงหลายคนบอกเล่าให้ฟังว่าทหาร
ของกองทัพเมียนมาทำาอย่างไรเม่ือนำาศพไปท้ิงในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
2559 ในบางกรณีพวกเขาได้สับร่างของเหย่ือเป็นช้ินๆ แล้วนำาไปฝังในหลุมฝัง
ศพต้ืนๆ ในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 ทหารได้เผา “กอง” ศพในหลาย
พ้ืนท่ี จากข้อมูลของผู้รอดชีวิตและประจักษ์พยาน

ในปฏิบัติการกวาดล้างท้ังสองคร้ัง ผู้รอดชีวิตระบุว่าทหารสวมชุดเคร่ืองแบบสี
เขียว บางส่วนมีผ้าพันคอสีแดง ซ่ึงเป็นรูปแบบการแต่งกายของทหารของกองทัพ
เมียนมา ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลหลักท่ีอยู่เบ้ืองหลังการสังหารเหล่าน้ี รวมท้ังตำารวจ
ลอนเต็ง หรือตำารวจปราบจลาจลซ่ึงสวมชุดลายพราง ผู้รอดชีวิตจากปฏิบัติการ 
กวาดล้างท้ังสองคร้ังบอกว่า พลเรือนท่ีมีมีดและดาบเดินทางมาพร้อมและประสาน
งานกับทหารของกองทัพเมียนมาและตำารวจลอนเต็ง 

การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ
ผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจา ซ่ึงเป็นเหย่ือการข่มขืน สมัครใจท่ีจะเล่าประสบการณ์
เพ่ือบันทึกเป็นข้อมูลในรายงานน้ี ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้พูดคุยกับผู้หญิงชาวโรฮีนจา
แปดคน ซ่ึงถูกข่มขืนและรุมโทรมโดยทหารของกองทัพเมียนมาในเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน 2559 ในหมู่บ้านเจ็ดแห่งในอำาเภอหม่องดอว์ รวมท้ังประจักษ์
พยาน 17 คนท่ีเห็นการข่มขืน ทหารได้รุมโทรมผู้หญิงและเด็กผู้หญิงท้ังท่ีบ้าน 
โรงเรียน อาคารของชุมชน ทุ่งนา และในป่า โดยมักทำาต่อหน้าทหารและพลเรือนคน 
อ่ืนๆ47 จากปากคำาของผู้รอดชีวิต ประจักษ์พยานท่ีเห็นการข่มขืนและบุคคล 
อ่ืนๆ ท่ีมีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการข่มขืนผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยทหารของกอง
ทัพเมียนมา เผยให้เห็นแบบแผนของการก่ออาชญากรรมเช่นน้ี48

ในหลายหมู่บ้าน ทหารบุกเข้าไปท่ีบ้านแต่ละหลังอย่างเป็นระบบ กวาดต้อนผู้
อยู่อาศัยให้ออกมารวมกันข้างนอก ท่ีสนามในโรงเรียน หรือในพ้ืนท่ีกลางแจ้ง
อ่ืน ๆ ผู้รอดชีวิตและประจักษ์พยานบอกว่า ทหารได้เข้าปิดล้อมและแยกตัวผู้
ท่ีถูกจับกุมออกเป็นกลุ่มตามเพศ และในหลายกรณีได้ทำาการตรวจค้นร่างกาย
อย่างก้าวร้าวต่อผู้ถูกควบคุมตัวท่ีเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง จากน้ันทหารจะคัด
เลือก ข่มขืน และในบางกรณีจะข่มขืนและสังหารผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากกลุ่ม
ชาวบ้านเหล่าน้ัน ทหารได้สอบปากคำาผู้หญิงและเด็กผู้หญิงบางส่วนเก่ียวกับท่ีอยู่
ของสามีและพ่ีชายหรือน้องชายของพวกเธอ โดยมักขู่จะฆ่าให้ตาย ก่อนจะข่มขืน
พวกเธอ49 ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังเก็บข้อมูลการทำาลายซากศพของผู้หญิงได้ด้วย50

ตัวอย่างเช่น “ลากา” ผู้หญิงชาวโรฮีนจา อายุ 27 ปีจากบ้านอูเชจา ในอำาเภอ
หม่องดอว์บอกว่า ทหารข่มขืนเธอและผู้หญิงคนอ่ืนอีกสามคนท่ีบ้านของเธอ
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 หลังจากทุบตีเธอและลูก 

ดิฉันจับขาตัวเองไว้และบอกว่า “อย่าทำาแบบน้ีเลย ดิฉันมีสามีแล้ว กรุณา
อย่าทำาแบบน้ีเลย”

ดิฉันบอกกับทหารอย่างน้ี แต่พวกเขาไม่มีความเมตตาปรานีกับดิฉันเลย 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในบ้าน ทหารแยกตัวสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนไปอีก
ห้องหน่ึง จากน้ันทหารสองนายก็ข่มขืนดิฉัน ส่วนผู้ชายอีกสองคนข่มขืนผู้
หญิงอีกสามคนในบ้านของดิฉัน51

มีรายงานว่า แพทย์ซ่ึงทำางานกับองค์การสหประชาชาติท่ีค่ายผู้ล้ีภัยช่ัวคราว
เลดาในบังคลาเทศ ให้การรักษาพยาบาลผู้หญิงชาวโรฮีนจาหลายร้อยคน ซ่ึง
มีอาการบาดเจ็บเน่ืองจากความรุนแรงทางเพศในช่วงปฏิบัติการกวาดล้างเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน ฟอร์ต้ีฟายไรต์สัมภาษณ์แพทย์ห้าคนซ่ึงให้การรักษา
พยาบาลชาวโรฮีนจาท่ีรอดชีวิตจากการข่มขืนในบังคลาเทศ ประจักษ์พยานท่ี
เห็นการข่มขืนกว่า 17 คนและชาวโรฮีนจา 14 คน ซ่ึงให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การข่มขืนผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยทหารของกองทัพเมียนมาในเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน52 ในอำาเภอหม่องดอว์53

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังได้สัมภาษณ์ชาวโรฮีนจาเก้าคนซ่ึงให้ข้อมูลเก่ียวกับการข่มขืน
ผู้หญิงท่ีถูกลักพาตัวไปโดยกองกำาลังของรัฐ ในเดือนสิงหาคมและกันยายน54 
“น.อิสลาม” อายุ 51 ปี ซ่ึงรอดชีวิตจากการสังหารหมู่ท่ีบ้านมินจีเม่ือวันท่ี 30 
สิงหาคม บอกว่า

หลังจากพวกเขายิงผู้ชายและเด็กผู้ชาย พวกเขาได้แยกตัวผู้หญิงบางคน
ออกไปจากกลุ่ม และพาตัวไปท่ีเนินเขา ในระหว่างท่ีทหารยังคงสังหารและ
ไล่ฟันชาวบ้านส่วนท่ีเหลือ มีการนำาตัวผู้หญิงเหล่าน้ีไปท่ีริมฝ่ังแม่น้ำา ทหาร
หลายกลุ่ม ๆ  ละประมาณ 10 นายได้ผลัดกันนำาตัวผู้หญิงไปคราวละหก
คนท้ังหมดสามคร้ัง พวกเขาพาผู้หญิงเหล่าน้ีไปท่ีพุ่มไม้ท่ีริมฝ่ังน้ำา จากน้ันก็
เดินกลับมาและพาไปอีกหกคน ผมไม่เห็นว่าเกิดอะไรข้ึนกับพวกเธอ แต่ผู้
หญิงเหล่าน้ีไม่ได้กลับมาสักคน ผมเช่ือว่าพวกเธอถูกข่มขืนและถูกสังหาร55

การจับกุมโดยพลการและการบังคับบุคคล
ให้สูญหายจำานวนมาก

ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 ในข้อความท่ีส่งให้กับองค์การสหประชาชาติ 
รัฐบาลเมียนมายอมรับว่าจนถึงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 มีการจับกุมและ
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ 406 คน ในความผิดอาญา 36 คดีในตอนเหนือของรัฐ 
ยะไข่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปฏิบัติการกวาดล้างในปี 255956 ข้อหาอาญาเหล่า
น้ีมีท้ังการสังหารไปจนถึงการครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมาย จากปากคำา
ท่ีผู้เขียนรายงานช้ีว่า การจับกุมและการหายตัวไปของกลุ่มท่ีตกเป็นเป้าหมาย
เหล่าน้ีซ่ึงรวมถึงเด็ก ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการโจมตีป้อมตำารวจช่วงต้นเดือน
ตุลาคม 2559 เลย

ฟอร์ต้ีฟายไรต์เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากปากคำาประจักษ์พยานชาวโรฮีนจา 29 
คนจากเจ็ดหมู่บ้าน ทุกคนเล่าให้ฟังถึงการควบคุมตัวโดยพลการต่อผู้ชายและ
เด็กผู้ชายชาวโรฮีนจาจำานวนมาก ในปฏิบัติการโจมตีพลเรือนท่ีนำาโดยกองทัพ 
เมียนมาช่วงแรกในอำาเภอหม่องดอว์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ทหารได้จับ
ตัวและรวบตัวผู้ชายและเด็กผู้ชายท่ีมีร่างกายปรกติจากหลายหมู่บ้าน บางคร้ังมี
การใช้ผ้าผูกตาและผูกแขนไว้ข้างหลัง และปล่อยท้ิงชายสูงวัยรวมท้ังผู้หญิง เด็ก
ผู้หญิง และเด็กชายท่ียังเล็กไว้ข้างหลัง จากปากคำาท่ีรวบรวมในรายงานช้ีว่า มีผู้
ถูกจับกุมกว่า 406 คนและไม่ได้รับการปล่อยตัว ทำาให้เกดิคำาถามสำาคัญเก่ียว
กับท่ีอยู่และชะตากรรมของผู้ถูกควบคุมตัวเหล่าน้ี



11

“ถ่ิน ร.” อายุ 23 ปี แม่ลูกสามชาวโรฮีนจาเล่าให้ฟังว่า ทหารได้จับตัวผู้ชายท่ี 
บ้านพาร์วุตชวงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน รวมท้ังสามีของเธอ หลังมีการ 
กวาดต้อนและควบคุมตัวชาวบ้านกลุ่มใหญ่ในลานหมู่บ้าน 

ตอนบ่ายสามโมง ทหารแจ้งกับผู้หญิงว่าให้กลับบ้านได้...แต่ไม่อนุญาตให้
ผู้ชายกลับ มีการนำาตัวผู้ชายออกไปในช่วงน้ันเอง สามีดิฉันถูกพาตัวไป
พร้อมกับผู้ชาย 35 คน... คร้ังสุดท้ายท่ีเห็นสามีคือตอนท่ีเขาถูกควบคุม
ตัว ทหารบอกให้พวกเรากลับไปซะ เราได้แต่เฝ้ารอดูว่าจะเกิดอะไรข้ึน
กับผู้ชายเหล่าน้ี เราเห็นรถบรรทุกห้าคันเข้ามานำาตัวผู้ชายของเราไป57

“ถ่ิน ร..” ไม่ได้พบเจอสามีของเธออีกเลยต้ังแต่ตอนท่ีเขาถูกจับกุมโดยพลการ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 ทางการเมียนมาได้ขัดขวาง
การเข้าเย่ียมของผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ และผู้ทำางานด้านมนุษยธรรม 
ซ่ึงพยายามเข้าเย่ียมสถานท่ีควบคุมตัวในรัฐยะไข่ ส่งผลให้เกิดสภาพท่ี “มืดดำา” 
เก่ียวกับข้อมูลซ่ึงอธิบายไม่ได้เป็นเวลาหกเดือนในศูนย์ควบคุมตัว หลังปฏิบัติ
การกวาดล้างเร่ิมข้ึน 

การจับกุมและการบังคับบุคคลให้สูญหายท่ีอาจเกิดข้ึน ดำาเนินต่อไปจนถึงปฏิบัติ
การโจมตีท่ีนำาโดยกองทัพเมียนมาต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาในช่วงท่ีสอง เร่ิมต้ังแต่
เดือนสิงหาคม 256058 ตัวอย่างเช่น “จอวิน” ชาวโรฮีนจาอายุ 35 ปี จากบ้าน
ทามันทาร์ในอำาเภอหม่องดอว์ บอกเล่าถึงการท่ีทหารของกองทัพเมียนมาและ
ตำารวจลอนเต็งได้จับกุมและนำาตัวน้องชายท่ีโตเป็นผู้ใหญ่แล้วของเขาไปเม่ือวัน
ท่ี 21 สิงหาคม

ตอนแรก พวกเขาเข้ามาในบ้านของเรา พวกเขาใช้ปืนตีท่ีหัวของน้องผม 
จากน้ันก็มัดมือไว้ด้วยกัน...ชาวบ้าน 10 คนจากหมู่บ้านของเราถูกจับและ
ถูกเอาตัวไป ต่อมามีการปล่อยตัวมาส่ีคน ส่วนท่ีเหลือไม่ได้รับการปล่อย
ตัว...พ่อผมไปหาท่ีค่าย [ตำารวจ] แต่พวกเขาไม่ยอมให้เข้า พวกเขาบอก
ว่าไม่มีข้อมูลเก่ียวกับน้องชายผมเลย และไม่รู้ว่าอยู่ท่ีไหน59

การบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน
นอกจากบรรยากาศความหวาดกลัวท่ีเป็นผลมาจากการสังหารหมู่ การข่มขืน 
และการละเมิดอย่างอ่ืน ๆ ต่อชาวโรฮีนจา ทหารของกองทัพเมียนมายังจงใจ
ทำาลายมัสยิดหลายสิบแห่งและบ้านเรือนของพลเรือนหลายหม่ืนคน มีการเผา
หมู่บ้านท้ังหมู่บ้าน ส่วนใหญ่โดยการยิงจรวดอาร์พีจีใส่ในระหว่างปฏิบัติการ 
กวาดล้างท้ังสองคร้ัง ทหารของกองทัพเมียนมายังประกาศให้ชาวบ้านหลบหนี
ออกจากหมู่บ้าน และยังข่มขู่ว่าจะฆ่าให้ตาย และบอกว่า “ชาวมุสลิมทุกคนต้อง
หายตัวไปจากเมียนมา”60 ในช่วงท่ีเขียนรายงานน้ี การโจมตีเหล่าน้ีส่งผลให้ชาว
โรฮีนจาเกือบ 700,000 คนต้องโยกย้ายถ่ินฐาน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 
เป็นต้นมา หลายคนถูกบังคับให้หลบหนีข้ามพรมแดนไปบังคลาเทศ และพ้ืนท่ี
ท่ีไกลกว่าน้ัน ประชากรชาวโรฮีนจาในเมียนมามีจำานวนประมาณหน่ึงล้านคน 
ก่อนท่ีปฏิบัติการกวาดล้างจะเร่ิมข้ึน ซ่ึงหมายถึงว่า กว่าคร่ึงหน่ึงของประชากร
ถูกบังคับให้โยกย้ายถ่ินฐานในเวลาไม่ถึง 11 เดือน 

“ราชิดา” ผู้หญิงและประจักษ์พยานชาวโรฮีนจา อายุ 20 ปี จากบ้านแยคัต 
ชวงกวาซอน อำาเภอหม่องดอว์ เล่าให้ฟังว่า ทหารจงใจทำาลายมัสยิดท่ีหมู่บ้าน
ของเธอเม่ือเดือนพฤศจิกายน “มีมัสยิดท้ังหมด 15 หลังในหมู่บ้านน้ี พวกเขา

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาเข้าคิวรอรับอาหารที่ค่ายผู้ลี้ภัยกูตาปาโลง ค็อกซ์บาซาร์ บังคลาเทศ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ภาพของ Andre Malerba
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เผามันหมดเลย ไม่มีใบไม้สีเขียวเหลืออยู่สักใบเดียวในหมู่บ้าน [ทหารของกอง
ทัพเมียนมา] ใช้ปืนยิงจรวดเพ่ือจุดไฟเผา”61

“กุมยาร์ เบกุม” แม่ลูกสามวัย 20 ปีและชาวบ้านจากบ้านพวินต์พยูชวง ในอำาเภอ
หม่องดอว์ อธิบายทำานองเดียวกันว่า ทหารได้เผาบ้านของเธอ “พวกเขายิงปืน
ใส่ท่ีบ้าน...มีเสียงดังหนาทึบ [ทหาร] ประมาณ 100 นายยืนอยู่ใกล้ ๆ ...ทหาร
รอจนบ้านไหม้หมดท้ังหลัง จึงถอนกำาลังไปตอนส่ีโมง พวกเราเหลืออยู่แต่เส้ือผ้า
ท่ีสวมใส่เท่าน้ัน”62

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้พูดคุยกับชาวโรฮีนจาท้ังชายและหญิง 51 คน จาก 16 หมู่บ้านใน
อำาเภอหม่องดอว์ ซ่ึงได้เห็นทหารทำาการวางเพลิงในปฏิบัติการกวาดล้างช่วงแรก 
ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม 255963 จากงานวิจัยเพ่ิมเติมช้ีว่า กองกำาลังเมียนมา
ได้โจมตีหมู่บ้านแห่งอ่ืนอีกอย่างน้อย 26 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 
2559 แสดงว่ามีการโจมตีหมู่บ้านอย่างน้อย 42 แห่งในอำาเภอหม่องดอว์ใน
ปฏิบัติการโจมตีช่วงแรก ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้พูดคุยกับผู้รอดชีวิตอีก 51 คน ซ่ึง
อธิบายถึงการวางเพลิงอย่างเป็นระบบในทำานองเดียวกันกับหมู่บ้านอย่างน้อย 
31 แห่งในอำาเภอหม่องดอว์ พุทธิด่อง และรัทเทด่องในปฏิบัติการกวาดล้าง
ท่ีเร่ิมต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยรวมแล้ว หลายร้อยหมู่บ้านตกเป็นเป้า
หมายการโจมตีท่ีนำาโดยกองทัพเมียนมา เร่ิมต้ังแต่สิงหาคม ผู้รอดชีวิตหลาย
คนบอกว่า ทหารได้ทำาลายเสบียงอาหารของพวกเขา ซ่ึงย่ิงบีบให้พวกเขาต้อง
โยกย้ายถ่ินฐาน จากภาพถ่ายดาวเทียมช้ีว่า การวางเพลิงได้ทำาลายหมู่บ้านไป
ท้ังหมดกว่า 200 แห่ง64

ระดับการทำาลายรวมกันสะท้อนให้เห็นว่า ทหารจงใจทำาให้เกิดสภาพท่ีชาวบ้าน
ท่ีเหลืออยู่ไม่สามารถ หรือแทบจะไม่สามารถอยู่รอดชีวิตในถ่ินฐานบ้านเกิดของ
ตนเองได้เลย
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Simon-Skjodt Center และฟอร์ต้ีฟายไรต์กังวลอย่างย่ิงว่า กองทัพ
เมียนมาและแกนนำาพลเรือนอาจมีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมท่ี
ทารุณโหดร้าย รวมท้ังอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการล้างชาติพันธ์ุ 
เรายังกังวลกับหลักฐานมากมายท่ีเก่ียวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุต่อชาว
โรฮีนจา

นัยของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
การโจมตีของกองกำาลังเมียนมาต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาในอำาเภอหม่องดอว์ใน
ช่วงปฏิบัติการกวาดล้าง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 และต้ังแต่
เดือนสิงหาคม 2560 ดูเหมือนจะมีลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รัฐทุกแห่งมีพันธกรณีท่ีจะต้องป้องกัน
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่ให้เกิดข้ึนและต้องนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ65 
ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ พ.ศ.2541 กำาหนดเน้ือหา
ล่าสุดของส่ิงท่ีเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ66 แม้ว่าเมียนมาจะไม่ได้เป็นรัฐ
ภาคีของธรรมนูญกรุงโรม แต่ธรรมนูญน้ีก็กำาหนดนิยามท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวางเก่ียวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ67

ข้อ 7 ของธรรมนูญกรุงโรม (Rome Statute) นิยามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ว่าเป็นการกระทำาท่ีต้องห้าม “โดยได้กระทำาในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการโจมตี
อย่างกว้างขวางหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนใด ๆ  โดยรู้ถึงการโจมตี
น้ัน”68 ส่วนหน่ึงของนิยามธรรมนูญกรุงโรมได้กำาหนดการกระทำาท่ีเป็นข้อห้าม
หลายประการ ได้แก่ การสังหาร การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ การทรมาน 
การบังคับบุคคลให้สูญหาย การคุมขังหรือการลิดรอนอิสรภาพทางกายอย่าง
รุนแรง การส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรและการบังคับเคล่ือนย้ายประชากร 
การปราบปรามและ “การกระทำาท่ีไร้มนุษยธรรมอ่ืนใด”69

ดังท่ียกตัวอย่างให้เห็นในรายงานน้ี สมาชิกกองกำาลังเมียนมาและพลเรือนท่ีติด
อาวุธ ได้กระทำาการอันเป็นข้อห้ามหลายประการต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาในช่วง
ปฏิบัติการกวาดล้าง รวมท้ังการสังหาร การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ การ
บังคับบุคคลให้สูญหาย การคุมขังหรือการลิดรอนอิสรภาพทางกายอย่างรุนแรง 
และการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรและการบังคับเคล่ือนย้ายประชากร70 การ 
กระทำาท่ีเกิดข้ึนกับชาวโรฮีนจาด้วยเหตุผลเพราะพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุและกลุ่มศาสนาใดศาสนาหน่ึง ถือเป็นการปราบปราม71

พยานหลักฐานท่ีรวบรวมได้ช้ีว่า มีการกระทำาอันเป็นข้อห้ามโดยเป็นส่วน
หน่ึงของการโจมตีตามแนวนโยบายของรัฐ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมีอยู่ในช่วงท่ี
มีการโจมตี หรือได้จัดทำาในข้ันสุดท้ายในช่วงการโจมตี72 ส่ิงท่ีสะท้อนถึง
นโยบายเหล่าน้ีอาจเห็นได้จากการโจมตีท่ีมีรูปแบบการประสานงานกัน 
แบบแผนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนซ้ำากัน การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การโจมตี และการมีส่วนร่วมของกองกำาลังของรัฐ รวมท้ังแรงจูงใจเบ้ือง
หลังการโจมตีน้ี73

ภายในความมืด ชาวโรฮีนจาท่ีจนตรอก (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก) นั่งเรือข้าม
แม่น้ำานาฟเข้าสู่บังคลาเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 หลังจากหมู่บ้านของพวก
เขาท่ีอำาเภอพุทธิด่องถูกทำาลาย พวกเขาใช้เวลาเดินหลายวันกว่าจะถึงแม่น้ำา Greg 
Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial Museum

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ: อาชญากรรมท่ีทารุณโหดร้าย
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ในช่วงท่ีเกิดความรุนแรงสองรอบ ในเดือนตุลาคม 2559 และเดือนสิงหาคม 
2560 กองกำาลังเมียนมาได้ปฏิบัติการโจมตีทำาร้ายหลายคร้ังในเวลาเดียวกัน
และดูเหมือนจะมีการประสานงาน โดยมีเป้าหมายเป็นชาวโรฮีนจาในหมู่บ้านใน
หลายพ้ืนท่ีและเกิดข้ึนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ การโจมตีเหล่าน้ีเกิดข้ึนในลักษณะ
เดียวกัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต้องอาศัยงบประมาณจำานวนมาก นอกจากน้ัน การ
โจมตีเหล่าน้ียังมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการปราบปรามท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐและเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน และนโยบายท่ีเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมีเป้าหมายกีดกันไม่
ให้สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานกับชาวโรฮีนจา รวมท้ังสิทธิท่ีจะได้สัญชาติเมียนมา 

ศาลอาญาระหว่างประเทศยืนยันว่า อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นการโจมตีท่ี
เกิดข้ึนท้ัง “อย่างกว้างขวาง” หรือ “อย่างเป็นระบบ”74 โดยการโจมตีน้ันต้องเกิด
ข้ึนอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบเท่าน้ัน ไม่ใช่การกระทำาแต่ละคร้ังของผู้กระทำา
โดยตรง75 ในการจำาแนกว่าเป็นการโจมตีอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบหรือไม่ 
เราสามารถพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการ ได้แก่ “แนวทาง วิธีการ 
ทรัพยากร และผลจากการโจมตี” รวมท้ัง “ผลลัพธ์ของการโจมตี...จำานวนผู้เสีย
หาย ลักษณะของการกระทำา ความเป็นไปได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือทางการมีส่วนร่วม 
และแบบแผนของอาชญากรรมใด ๆ ท่ีจำาแนกได้”76

พยานหลักฐานท่ีรวบรวมและวิเคราะห์โดยฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt 
Center แสดงให้เห็นว่า การโจมตีของกองทัพเมียนมาต่อประชากรชาวโรฮีนจา
ในอำาเภอหม่องดอว์ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 มีลักษณะท่ีเกิด
ข้ึนอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ การโจมตีท่ีถือว่าเกิดข้ึน “อย่างกว้างขวาง” 
พิจารณาจาก “ลักษณะท่ีเกิดข้ึนในวงกว้างของการโจมตีและจำานวนของบุคคล
ท่ีตกเป็นเป้าหมาย”77 การโจมตีอย่างกว้างขวางมักเป็นการกระทำาท่ี “เกิดข้ึน
คร้ังใหญ่ บ่อยคร้ัง เป็นปฏิบัติการร่วม” ท่ีมีเป้าหมายเป็นคนจำานวนมาก78 การ
โจมตีท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงและเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี อาจถือว่าเกิดข้ึนอย่าง
กว้างขวางเช่นกัน79

ฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt Center ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การ
เคล่ือนพลของกองทัพเมียนมา เข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ  อย่างน้อย 40 แห่งตลอดท่ัว
พ้ืนท่ีอันกว้างใหญ่ในอำาเภอหม่องดอว์ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 
ท้ังน้ีเพ่ือทำาการโจมตีอย่างมีเป้าหมายต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาจำานวนมาก ซ่ึงการ
โจมตีส่งผลให้พลเรือนชาวโรฮีนจาอย่างน้อย 94,000 คนจากอำาเภอหม่องดอว์
ต้องโยกย้ายถ่ินฐาน ในช่วงเวลาสามเดือน80 การโจมตีท่ีนำาโดยกองทัพเมียนมา
ในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 เกิดข้ึนตลอดท่ัวสามอำาเภอในตอนเหนือ
ของรัฐยะไข่ โดยมีเป้าหมายเป็นหมู่บ้านชาวโรฮีนจาหลายร้อยแห่งและพลเรือน
หลายแสนคน ส่งผลให้ประชาชนกว่าคร่ึงล้านต้องโยกย้ายถ่ินฐาน 

การโจมตีทำาร้ายประชากรชาวโรฮีนจาในตอนเหนือของรัฐยะไข่ยังเกิดข้ึนอย่างเป็น
ระบบ การโจมตีอย่างเป็นระบบหมายถึง “การใช้ความรุนแรงท่ีมีลักษณะจัดต้ัง 
และเกิดข้ึนในลักษณะท่ีไม่ได้เป็นแบบสุ่ม” หรือ “การกระทำาท่ีเป็นอาชญากรรมท่ี
คล้ายคลึงกันท่ีเกิดข้ึนซ้ำากันโดยไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ”81 การกำาหนดแผนหรือนโยบาย
อาจเป็นหลักฐานท่ียืนยันว่าการโจมตีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ แต่ก็ไม่จำาเป็น82

ลักษณะและแบบแผนของการใช้ความรุนแรงอย่างมีการจัดต้ังของกองกำาลัง 
เมียนมา ท่ีกระทำาต่อประชากรพลเรือนชาวโรฮีนจาในระหว่างปฏิบัติการกวาดล้าง
ท้ังสองคร้ัง ช้ีให้เห็นว่าการโจมตีเหล่าน้ียังเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ83 โดยมีรายงาน
ว่ากองพันทหารเมียนมาอย่างน้อยส่ีกองพัน ซ่ึงมีกำาลังทหารรวมกันประมาณ 
2,000 นาย มีส่วนเก่ียวข้องกับการโจมตีในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และ
ยังมีการใช้อาวุธปืนท่ีทันสมัย รวมท้ังจรวดอาร์พีจี84 เพ่ือตอบโต้กับการโจมตี
เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคมของกองกำาลัง ARSA มีรายงานว่า กองทัพเมียนมาได้
ตรึงกำาลังทหารเพ่ิมเติมอีกหลายพันนายจาก 40 กองพัน รวมท้ังหกกองพัน
จากกองพลทหารราบเบาท่ี 33 และอีกแปดกองพันจากกองพลทหารราบเบา
ท่ี 9985 การตรึงกำาลังทหารจำานวนมากเช่นน้ีรวมท้ังการใช้จรวดอาร์พีจี จำาเป็น
ต้องพ่ึงพาการวางแผนและการประสานงานอย่างละเอียด และต้องมีการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์และมีเป้าหมาย การใช้อาวุธสงครามอย่างกว้าง
ขวางเช่นน้ี สะท้อนให้เห็นถึง “การใช้ความรุนแรงท่ีมีลักษณะจัดต้ัง และเกิด
ข้ึนในลักษณะท่ีไม่ได้เป็นแบบสุ่ม”86

สุดท้าย ดูเหมือนว่ากองกำาลังเมียนมาและผู้กระทำาความผิดอ่ืน ๆ  ต่างรู้ว่าปฏิบัติ
การของตนจะส่งผลหรือมีเจตนาให้เกิดการโจมตีคร้ังใหญ่ต่อประชากรพลเรือน
ชาวโรฮีนจา87 ทหารจากหลายกองพันภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีใน
หลายส่วน ได้เคล่ือนกำาลังไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือกระทำาการอันเป็นข้อห้าม
ต่อพลเรือนชาวโรฮีนจา สอดคล้องกับแบบแผนท่ีมีลักษณะร่วมกัน ซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นว่าต้องมีความรู้ว่าจะเกิดการโจมตีข้ึน และการกระทำาอันเป็นข้อห้ามน้ัน
เป็นไปเพ่ือให้เกิดการโจมตีข้ึน88

การล้างชาติพันธุ์
ฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt Center มีข้อสรุปตรงกับองค์การ
สหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งว่า รัฐบาลเมียนมาอยู่เบ้ือง
หลังการล้างชาติพันธ์ุในตอนเหนือของรัฐยะไข่ การล้างชาติพันธ์ุเป็นคำาศัพท์ท่ี
ไม่มีนิยามในอันท่ีจะเช่ือถือได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่โดยท่ัวไปหมาย
ถึง “การทำาให้พ้ืนท่ีหน่ึงมีชาติพันธ์ุเพียงกลุ่มเดียว โดยใช้กำาลังหรือการข่มขู่เพ่ือ
ขจัดบุคคลในกลุ่มออกไปจากพ้ืนท่ีน้ัน”89 รูปแบบของการกระทำาท่ีอาจถือเป็นการ
บังคับขืนใจเพ่ือให้เกิดการโยกย้ายของประชากรออกจากพ้ืนท่ีแห่งหน่ึง เป็นส่ิง
ท่ีได้รับการปฏิบัติโดยกองกำาลังเมียนมา ท้ังในรูปของการสังหาร การทรมาน 
การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ การข่มขืนและการล่วงเกินทางเพศโดย
ใช้กำาลังบังคับ การทำาให้พลเรือนเกิดอาการบาดเจ็บสาหัส การกักตัวประชากร
พลเรือนในค่ายกักกัน การพลัดถ่ิน และการโจมตีทางทหารอย่างจงใจ หรือการ
ขู่ว่าจะโจมตีทำาร้ายพลเรือนและพ้ืนท่ีของพลเรือน90
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สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหาว่า อาจ
มีการกระทำาท่ีเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวโรฮีนจา ท้ังช่วงก่อนและ
นับต้ังแต่เกิดการโจมตีคร้ังล่าสุด และเม่ือเร็ว ๆ  น้ีได้เรียกสถานการณ์น้ีว่า “การ
ล้างชาติพันธ์ุตามตำารา” ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 คณะมนตรีความม่ันคง
สหประชาชาติประณามความรุนแรงคร้ังน้ี และในวันเดียวกันนายแอนโทนิโอ 
กูเตเรส (Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติระบุว่าสถานการณ์
เช่นน้ี “เป็นหายนะ”91

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 
(crimes against humanity)

การกระทำาใด ๆ ต่อไปน้ีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการโจมตีอย่างกว้าง
ขวางและเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายต่อประชากรพลเรือนใด ๆ  โดย
รู้ถึงผลของการโจมตี ได้แก่ (ก) การฆ่าคนตายโดยเจตนา (ข) การ
ทำาลายล้าง (ค) การเอาคนลงเป็นทาส (ง) การเนรเทศหรือโยกย้าย
ประชากร (จ) การจำาคุกหรือการลิดรอนอิสรภาพทางกายท่ีร้ายแรง
อ่ืน ๆ ซ่ึงละเมิดกฎเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ 
(ฉ) การทรมาน (ช) การข่มขืนกระทำาชำาเรา การเอาคนลงเป็นทาส
ทางเพศ การบังคับให้เป็นโสเภณี การบังคับให้ต้ังครรภ์ การบังคับ
ให้ทำาหมัน หรือการกระทำาความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอ่ืนใด ซ่ึง
มีความร้ายแรงในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้ (ซ) การรังควานกลุ่มหรือ
หมู่คณะใดเป็นการเฉพาะ อันเน่ืองมาจากสาเหตุทางการเมือง เช้ือ
ชาติ ชนชาติ ชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ตามท่ีนิยามในวรรค 
3 หรือสาเหตุอ่ืนซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างสากลว่าไม่อาจกระทำาได้ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการกระทำาใดท่ีอ้างถึงใน
วรรคน้ี หรืออาชญากรรมใดภายใต้เขตอำานาจของศาลน้ี (ฌ) การ
บังคับบุคคลให้สูญหาย (ญ) อาชญากรรมอันเป็นการปฏิบัติท่ีแบ่ง
แยกทางเช้ือชาติ (ฎ) การกระทำาท่ีไร้มนุษยธรรมอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน โดยมีเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างร้าย
แรงหรือบาดเจ็บทางกาย หรือสุขภาพจิตหรือกายอย่างสาหัส

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (Genocide)

การกระทำาใด ๆ  ต่อไปน้ีซ่ึงกระทำาด้วยเจตนาท่ีจะทำาลายกลุ่มชนชาติ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มเช้ือชาติหรือกลุ่มศาสนา ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
เพียงเพราะเป็นกลุ่มเช่นว่าน้ัน ประกอบด้วย 

(ก) การฆ่าสมาชิกของกลุ่ม

(ข) การก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างสาหัสต่อสมาชิก
ของกลุ่ม 

(ค) การจงใจก่อให้เกิดสภาวะท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขการดำารงชีวิต ท่ีเล็ง
เห็นว่าจะนำาไปสู่การทำาลายทางกายภาพของกลุ่มท้ังหมดหรือ
บางส่วน 

(ง) การกำาหนดมาตรการท่ีเจตนาขัดขวางไม่ให้มีการกำาเนิดบุตร
ภายในกลุ่ม

(จ) การบังคับโยกย้ายเด็กของกลุ่มดังกล่าวไปยังอีกกลุ่มหน่ึง 

นิยามตามธรรมนูญกรุงโรม
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การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ฟอร์ต้ีฟายไรต์และ Simon-Skjodt Center ยังคงกังวลอย่างย่ิงเก่ียวกับ
พยานหลักฐานท่ีเพ่ิมมากข้ึนว่ามี การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุต่อชาวมุสลิมโรฮีนจาใน
ตอนเหนือของรัฐยะไข่ การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุเป็นอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
จงใจทำาลายชุมชนอย่างมีเป้าหมาย โดยเป็นการกระทำาท่ีต้องห้ามอย่างใดอย่าง
หน่ึง เพ่ือให้เข้ากับนิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ต้องมีการปฏิบัติในส่ิงท่ีเป็นข้อห้าม
หน่ึงหรือหลายอย่างจากห้าข้อคือ (ก) เป็นการกระทำาต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ด้วย
เหตุผลด้านอัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติพันธ์ุ เช้ือชาติ หรือชนชาติ และ (ข) มี
เจตนาทำาลายกลุ่มท่ีว่าน้ัน ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏใน
รายงานน้ีสะท้อนให้เห็นว่ากองกำาลังของรัฐมีเป้าหมายโจมตีต่อกลุ่มชาวโรฮีนจา 
โดยมีการปฏิบัติในหลายข้อท่ีถือว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุตามกฎหมาย

การสอบสวนเพ่ิมเติมจะช่วยให้จำาแนกได้ว่ามีอัตลักษณ์และเจตนาเป็นการเฉพาะ
ใด ๆ ของผู้กระทำา ท่ีเลือกก่ออาชญากรรมต่อชาวโรฮีนจาในตอนเหนือของรัฐ
ยะไข่ ท่ีผ่านมารัฐบาลเมียนมาได้ขัดขวางหรือปฏิเสธท่ีจะสนับสนุนให้มีการ
สอบสวนในพ้ืนท่ีซ่ึงได้เกิดปฏิบัติการกวาดล้างข้ึน ถึงอย่างน้ัน รัฐบาลเมียนมา
และประชาคมระหว่างประเทศไม่ควรรอจนกระท่ังมีการวินิจฉัยทางกฎหมาย
อย่างเป็นทางการว่าได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ถึงจะลงมือปฏิบัติการบางอย่าง 
อนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (Genocide Convention) กำาหนดให้
รัฐทุกแห่งต้องดำาเนินการเพ่ือป้องกันและลงโทษเม่ือมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ แต่
ไม่กำาหนดรายละเอียดของการกระทำา โดยให้เป็นไปตามการตัดสินใจของรัฐ
น้ัน ๆ พยานหลักฐานเท่าท่ีมีอยู่ควรเป็นสัญญาณเตือนระดับสูงสุดต่อผู้นำาใน
เมียนมาและประชาคมระหว่างประเทศ ให้หาทางป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
และคุ้มครองผู้ซ่ึงยังตกอยู่ใต้ความเส่ียง

จนถึงปัจจุบัน ทางการท้ังฝ่ายพลเรือนและกองทัพในเมียนมา ต่างไม่แสดง
เจตจำานงทางการเมืองท่ีจะคุ้มครองพลเรือนท่ีเส่ียงหรืออาจได้รับผลกระทบ
จากความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง อาชญากรรมตามท่ีกล่าวถึงในรายงานน้ี 
สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเมียนมา รวมท้ังประชาคมระหว่างประเทศ 
ในการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อพลเรือนไม่ให้ถูกกระทำาด้วยความทารุณโหด
ร้ายในวงกว้าง ผู้นำากองทัพและพลเรือนในเมียนมา รวมท้ังทหารและพลเรือน
ท่ีร่วมกระทำาความผิด อาจได้กระทำาความผิดทางอาญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยผู้มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมเหล่าน้ีควรต้องเข้าสู่กระบวนการ
ไต่สวนเพ่ือรับผิด 

หากไม่มีการดำาเนินงานอย่างเพียงพอและทันท่วงทีเพ่ือรับมือกับอาชญากรรม
ท่ีเกิดข้ึนกับชาวโรฮีนจา ตามข้อมูลในรายงานน้ี ความรุนแรงท่ีเกิดจากการนำา
ของรัฐในเมียนมาจะดำารงอยู่สืบไป ผู้กระทำาผิดจะลอยนวลพ้นผิด และนโยบาย
ท่ีอันตรายและเลือกปฏิบัติจะกลายเป็นส่ิงท่ีดำารงอยู่ถาวร จำาเป็นต้องมีความ
พยายามร่วมกันจากหลายส่วนเพ่ือขจัดรากเหง้าความรุนแรงภายใต้การนำาของ
รัฐ ท้ังน้ีเพ่ือทอดสะพานเช่ือมโยงชุมชนท่ีแตกแยกกันอย่างลึกซ้ึง และคุ้มครอง
พลเรือนให้ปลอดพ้นจากความทารุณโหดร้ายในอนาคต
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คณะกรรมาธิการสอบสวนและที่ปรึกษา 
ผลจากแรงกดดันของนานาประเทศ ทางการเมียนมาได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการ
ระดับชาติ เพ่ือสอบสวนสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 และ
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในระดับรัฐ คณะกรรมาธิการไม่มีอำานาจหน้าท่ีท่ีจะจำาแนก
ตัวผู้ก่อเหตุรุนแรง และท่ีผ่านมายังไม่มีผู้ใดต้องเข้ารับการไต่สวนเน่ืองจากความ
ทารุณโหดร้ายคร้ังน้ี วัฒนธรรมคนผิดยังลอยนวลในเมียนมายังเกิดข้ึนต่อไป
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ประชากรชาวโรฮีนจาและชุมชนอ่ืน ๆ ต้องเส่ียงภัย
ต่อไปจากความทารุณโหดร้าย

คณะกรรมาธิการมีอยู่สองชุดด้วยกัน ได้แก่ คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาด้านรัฐ
ยะไข่ท่ีนำาโดยนายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ 
และคณะกรรมาธิการสอบสวนแห่งรัฐยะไข่ท่ีนำาโดยพลเอกมินต์ส่วย (Myint 
Swe) รองประธานาธิบดี ซ่ึงได้เผยแพร่รายงานข้อค้นพบของตนเม่ือเดือน
สิงหาคม 2560 และมกราคม 2560 ตามลำาดับ กองทัพเมียนมาและตำารวจ
ต่างก็ได้ทำาการสอบสวนภายในของตนเอง เม่ือเร็ว ๆ  น้ี ในวันท่ี 12 ตุลาคม มุข
มนตรีซูจีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการอีกชุดหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ท่ีเน้นการส่งกลับผู้ล้ีภัยจากบังคลาเทศ และ “สนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาค
และการสถาปนาสันติภาพถาวร”92

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้จัดต้ังทีมงานค้นหาความจริงเม่ือเดือน
มีนาคม 2560 ซ่ึงเน้นโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพเมียนมา 
และกองกำาลังความม่ันคงในรัฐยะไข่

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด้านรัฐยะไข่ (คณะ
กรรมาธิการของนายอันนัน)
ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 อองซานซูจีได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษา
ด้านรัฐยะไข่ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการระดับสากลสามท่าน และระดับชาติหก
ท่าน โดยมีนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธาน93 รัฐบาล
เมียนมากำาหนดให้คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษามีอำานาจหน้าท่ีในการ “พิจารณา
ปัญหาด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา การเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน การประกัน
สิทธิข้ันพ้ืนฐาน และความม่ันคงปลอดภัยของประชาชนในรัฐยะไข่” และให้จัด
ทำารายงานท่ีมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอภายในหน่ึงปี94

ผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจาในทุ่งนาข้าวท่ีเต็มไปด้วยดินโคลน พวกเขารอคำาส่ังจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยพิทักษ์ชายแดน (BGB) 
หลังเดินทางข้ามแม่น้ำานาฟจากเมียนมาเข้าสู่อัญชุมันพารา บังคลาเทศ ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 พวกเขาถูก
ส่ังให้รอท่ีน่ีมากว่าหน่ึงวันแล้ว ท่ามกลางเปลวแดดท่ีแผดไหม้และสายฝน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหน่ึง 
และอีกหลายคนเป็นลมเพราะความเหน่ือยล้า ภาพของ Andre Malerba

การแก้ปัญหาของรัฐบาลเมียนมาและประชาคมระหว่าง
ประเทศ



18

คณะกรรมาธิการของนายอันนันได้ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์
และข้อเสนอแนะเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้
ปัญหาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังความจำาเป็นท่ีรัฐบาลเมียนมาจะ
ต้อง (ก) อนุญาตให้มีการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพ้ืนท่ีซ่ึง
ได้รับผลกระทบอย่างเต็มท่ีและอย่างไม่มีการปิดก้ัน (ข) ให้นำาตัวผู้กระทำา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมาลงโทษ (ค) ขจัดอุปสรรคท่ีขัด
ขวางการเข้าถึงการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ และ (ง) ให้ปิดค่ายท่ีพัก
พิงของผู้พลัดถ่ินในประเทศในรัฐยะไข่95 การโจมตีของกองกำาลัง ARSA 
ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 และการตอบโต้โดยทันที อย่างไม่ได้สัดส่วน
และอย่างทารุณโหดร้ายของกองทัพเมียนมา ส่งผลให้ไม่มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ในถ้อยแถลงของอองซานซูจีเม่ือวัน
ท่ี 19 กันยายน 2560 ดูเหมือนมีการเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมาธิการ อย่างเช่น เธอได้ระบุว่า ประชาชนทุกคนในรัฐยะไข่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีขัด
แย้งกับข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมาธิการของนายอันนัน 

คณะกรรมาธิการสอบสวนแห่งรัฐยะไข่ 
ประธานาธิบดีเมียนมาลงนามแต่งต้ังคณะกรรมาธิการสอบสวนแห่งรัฐยะไข่เม่ือ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 โดยกำาหนดให้มีอำานาจหน้าท่ีสอบสวนสถานการณ์ท่ีนำา
ไปสู่การโจมตีท่ีรุนแรงโดยกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจาต่อป้อมตำารวจตามท่ีมีข้อ
กล่าวหา เม่ือวันท่ี 9 และ 12 ตุลาคม รวมท้ัง 13 พฤศจิกายน คณะกรรมาธิการ
ซ่ึงนำาโดยรองประธานาธิบดีมินต์ส่วยซ่ึงเป็นอดีตนายพลของกองทัพเมียนมา มี
สมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีทหาร ตำารวจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลท้ังท่ียัง
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่และท่ีไม่อยู่ในตำาแหน่งแล้ว กลุ่มสิทธิมนุษยชนแสดงข้อกังวล
ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการและวิธีวิจัยท่ีอ่อนแอซ่ึงนำามาใช้ สะท้อน
ว่าการสอบสวนและข้อค้นพบของคณะกรรมาธิการไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ขาดความ
เป็นอิสระ และขาดความไม่เข้าข้างฝ่ายใด96

รายงานฉบับแรกท่ีคณะกรรมาธิการเผยแพร่ต่อสาธารณะเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 
2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากการสอบสวนเป็นเวลาสามวัน มีการอ้างว่าพยานหลัก
ฐานไม่เพียงพอท่ีจะสามารถสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการข่มขืน และยังอ้าง
ถึง “ข่าวลือและข่าวท่ีแต่งข้ึนมา”97 รายงานยังอ้างถึงกลุ่มประชากรเบงกาลี (ซ่ึง
เป็นถ้อยคำาท่ีใช้เรียกอย่างดูถูกต่อชาวโรฮีนจา) ในพ้ืนท่ี และกล่าวว่าการมีมัสยิด
ในพ้ืนท่ีน้ันเป็น “หลักฐานว่าไม่ได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุและการปราบปราม
ทางศาสนาในภูมิภาค”98

นูร์ อลัม อายุ 65 ปี เสียลูกชายวัย 15 ปีหรือซาเย็ดไปเน่ืองจากเหยียบกับระเบิด 
ซาเย็ดและชาวบ้านอีกสามกำาลังจูงวัวไปกนิหญ้า “ผมแบกศพลูกชายกลับมาท่ี
หมู่บ้าน” นูร์ อลัมกล่าว หมู่บ้านของเขาถูกทำาลายในเวลาต่อมา เขาและสมาชิกท่ี
เหลือของครอบครัวเดินทางมาถึงบังคลาเทศเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 Greg 
Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial Museum
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อดามา เดียง (Adama Dieng) ท่ีปรึกษาพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ แสดงความกังวลต่อกรณีท่ีคณะกรรมาธิการระบุว่า
ไม่พบหลักฐานท่ีสนับสนุนว่าได้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะสามารถเข้า
ถึงพ้ืนท่ีซ่ึงมีการก่ออาชญากรรมตามข้อกล่าวหา และบอกว่าคณะกรรมาธิการ
จะไม่สามารถสอบสวนคร้ังใหม่ซ่ึงสร้างความน่าเช่ือถือได้99

การสอบสวนภายใน 
ท้ังตำารวจและทหารต่างดำาเนินการสอบสวนภายในในเดือนกุมภาพันธ์ 2560100 
ในเดือนพฤษภาคม 2560 กองทัพประกาศว่าจากการสอบสวนของตนพบว่า 
ข้อกล่าวหาตามรายงานเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำานักงานข้าหลวง
ใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงมีข้อมูลท่ียืนยันว่ากองทัพอาจ
ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศท่ีร้ายแรง เป็นข้อกล่าวหาซ่ึงไม่ตรงกับความ
จริงหรือเป็นเร่ืองแต่งข้ึนมา โดยระบุว่า ข้อกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติมิชอบ “อยู่
บนพ้ืนฐานของการโกหก และคำาให้การท่ีแต่งข้ึนมา”101 ในวันท่ี 14 ตุลาคม 
2560 กองทัพเมียนมาประกาศว่าจะจัดให้มีการสอบสวนภายในคร้ังใหม่ เพ่ือ
สอบสวนพฤติกรรมของทหารในรัฐยะไข่102

ทีมงานค้นหาความจริงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ
การท่ีเมียนมาไม่ดำาเนินการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติจัดต้ังทีมงานค้นหา
ความจริงในเดือนมีนาคม 2560 เพ่ือสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยกองทัพและกองกำาลังความม่ันคงของเมียนมาท่ัวประเทศ โดย
เน้นท่ีรัฐยะไข่103 รัฐบาลเมียนมาคัดค้านข้อเสนอให้ต้ังทีมงานค้นหาความจริง 
และประกาศไม่เข้าร่วมกับมติให้มีการต้ังทีมงานดังกล่าว104 หลังจากแสดงความ
เห็นมาหลายสัปดาห์ว่าจะไม่ร่วมมือกับทีมงานค้นหาความจริง รัฐบาลเมียนมา
ได้ประกาศเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ว่า จะไม่ออกวีซ่าให้กับทีมงานค้นหา
ความจริงของสหประชาชาติ เพ่ือให้เข้ามาในเมียนมา105 ในการแถลงข่าวท่ีกรุง
บรัสเซลส์ในเดือนพฤษภาคม 2560 มุขมนตรีอองซานซูจีอธิบายเก่ียวกับกรณี
ท่ีเมียนมาประกาศไม่เข้าร่วมกับมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ 
เพ่ือจัดต้ังทีมงานค้นหาความจริงว่า “เราไม่คิดว่ามติน้ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จริงในพ้ืนท่ี”106 เธอยังบอกด้วยว่ารัฐบาลของเธอจะไม่ยอมรับข้อเสนอแนะท่ี 
“สร้างความแตกแยกย่ิงข้ึนให้กับท้ังสองชุมชนในรัฐยะไข่”107

ทีมงานค้นหาความจริงได้ร้องขออย่างเป็นทางการเพ่ือเข้าสู่ประเทศเมียนมา และ
รัฐบาลเพิกเฉยต่อคำาร้องขอน้ัน อย่างไรก็ดี ความพยายามของทีมงานค้นหา
ความจริงยังคงมีอยู่ต่อไป 

การจำากัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ในช่วงท่ีเขียนรายงานน้ี รัฐบาลเมียนมายังคงปิดก้ันไม่ให้กลุ่มช่วยเหลือ ผู้
สังเกตการณ์ และผู้ส่ือข่าว ได้เข้าถึงอย่างไม่ปิดก้ันในพ้ืนท่ีตอนเหนือของรัฐ 
ยะไข่ กลุ่มท่ีให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะถูกจำากัดให้เข้าถึงได้เฉพาะบาง
พ้ืนท่ีในรัฐยะไข่ และทางการควบคุมอย่างเข้มงวดให้กลุ่มผู้ส่ือข่าวเข้าถึงพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบเพียงบางแห่ง108 กลุ่มช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกปิดก้ันไม่ให้
เข้าถึงตอนเหนือของรัฐยะไข่ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 และไม่มีสัญญาณว่า

รัฐบาลเมียนมาจะอนุญาตให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรม (ยกเว้นคณะกรรมการ
กาชาดสากล) สามารถกลับเข้าสู่ตอนเหนือของรัฐยะไข่ ซ่ึงประชาชนหลายแสน
คนกำาลังเส่ียงภัยอยู่ได้109

การปฏิเสธว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ท่ีผ่านมา รัฐบาลเมียนมาได้ปฏิเสธอย่างต่อเน่ืองสำาหรับรายงานว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังข้อกล่าวหาว่าได้เกิดความทารุณโหดร้ายระหว่างปฏิบัติ
การกวาดล้างต่อชาวโรฮีนจา

ในการแถลงเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560 อองซานซูจีต้ังข้อสงสัยต่อหลักฐานท่ี
เพ่ิมข้ึนมากมายท่ีระบุว่า มีความทารุณโหดร้ายโดยกองทัพ และแสร้งทำาเป็นไม่รู้
ว่าเหตุใดชาวโรฮีนจาจึงต้องหลบหนีไปบังคลาเทศ การแสดงออกเช่นน้ีสอดคล้อง
กับแบบแผนการปฏิเสธอย่างอ่ืน ท้ังของเธอ เจ้าหน้าท่ีพลเรือนและเจ้าหน้าท่ี
ทหารรายอ่ืน ๆ  ในทำานองเดียวกัน เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล
เมียนมาซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลการส่งกลับผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจาบอกว่า พลเรือนเหล่าน้ีอาจ 
“วางแผน” หลบหนี ท้ังน้ีเพ่ือสร้างภาพว่าตนเองเป็นเหย่ือของการล้างชาติพันธ์ุ110

ในใบแถลงข่าวเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 จากสำานักงานมุขมนตรีแห่งรัฐ
อองซานซูจี มีการระบุว่า ข้อกล่าวหาว่ามีการข่มขืนโดยกองกำาลังความม่ันคง
น้ันเป็น “ข่าวลือ” “เร่ืองแต่ง” และ “ข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว”111 ในช่วงหลาย
เดือนธันวาคม เอเอโซ (Aye Aye Soe) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้
สัมภาษณ์กับ IRIN ว่า ข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
น้ัน เป็น “เร่ืองแต่งข้ึนมาจนเกินความจริงไปมาก” และเสริมว่า “ส่ิงท่ีพวกเขา
กล่าวหาเราน้ันไม่ได้เกิดข้ึนเลยแม้แต่น้อย”112

หลังจากผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติได้ส่งข้อความเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2559 ให้รัฐบาลเมียนมา โดยกล่าวหา“ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนอัน
เน่ืองมาจากการโจมตีทำาร้ายเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2559 ในตอนเหนือของรัฐ 
ยะไข่” รัฐบาลเมียนมาได้ตอบปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการสังหารโดยรวบรัด การ
ควบคุมตัวโดยพลการ และมีหลุมฝังศพขนาดใหญ่ โดยระบุว่า “จนถึงปัจจุบัน
ไม่มีพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีหลุมฝังศพขนาดใหญ่ ซ่ึงใช้เป็นท่ี
กลบฝังคนท่ีถูกสังหารในช่วงท่ีมีปฏิบัติการทางทหาร”113 เพ่ือตอบโต้กับข้อกล่าว
หาว่ามีการข่มขืน รัฐบาลได้อ้างถึงคำาพูดของพลเอกอาวุโสมินอ่องลาย (Min 
Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซ่ึงบอกว่า “ไม่มีกรณีการสังหารหรือ
การข่มขืน ท้ังน้ีตามรายงานจากในพ้ืนท่ี”114

ในข้อความเดียวกันท่ีส่งให้กับองค์การสหประชาชาติ รัฐบาลยังอ้างว่า “ไม่มี
การจับกุม ควบคุมตัว และ/หรือสังหารเด็ก ในระหว่างปฏิบัติการด้านความ
ม่ันคง”115 อีกหลายสัปดาห์ต่อมา รอยเตอร์สได้ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลท่ีได้มาจาก
สำานักงานตำารวจแห่งเมียนมา ซ่ึงระบุว่า เด็กชาวโรฮีนจาอายุเพียง 10 ขวบ เป็น
ส่วนหน่ึงของชาวบ้านหลายร้อยคนท่ีถูกจับกุมและควบคุมตัวในรัฐยะไข่ ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2559116
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รัฐบาลเมียนมาและกองทัพยังปฏิเสธอย่างหนักแน่น ต่อข้อกล่าวหาว่ากองกำาลัง
ของรัฐได้เผาทำาลายบ้านเรือนของชาวโรฮีนจา และอาคารของพลเรือน แม้จะ
มีคำาให้การมากมายจากประจักษ์พยานและภาพถ่ายดาวเทียมท่ีเผยแพร่โดย 
ฮิวแมนไรต์วอตช์ ซ่ึงพบว่ามีกองทัพเมียนมาอยู่ในหมู่บ้านในช่วงเวลาท่ีเกิดการ
วางเพลิง117 ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 สำานักมุขมนตรีของซูจีอ้างว่า “ผู้ก่อการ
ร้ายท่ีสุดโต่งเป็นผู้เผาทำาลายบ้านเรือนของพลเรือน”118

การท่ีรัฐบาลปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดความทารุณโหดร้าย ในขณะท่ีมีข้อมูลท่ีมีการ
บันทึกโดยองค์กรอิสระจำานวนมาก สะท้อนให้เห็นความจงใจของทางการท่ีต้องการ
ขับไล่ประชากรชาวโรฮีนจาออกจากประเทศ ความหนักแน่นของข้อมูลท่ีมีอยู่
ควรกดดันให้รัฐบาลเมียนมา (ก) เผชิญหน้ากับผู้อยู่เบ้ืองหลังความทารุณโหด
ร้ายน้ัน (ข) อนุญาตให้การสอบสวนท่ีเป็นอิสระเดินหน้าต่อไปในพ้ืนท่ีซ่ึงได้เกิด
ปฏิบัติการกวาดล้างข้ึนมา และ (ค) ให้ยุติการกระทำาท่ีเป็นการปราบปราม ซ่ึง
ส่งผลให้ความรุนแรงเช่นน้ีเกิดข้ึนมาได้
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ก้าวย่างต่อไป 
การเปล่ียนผ่านทางการเมืองไม่อาจเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ และมีความ
อ่อนแอ หากยังปล่อยให้มีการกระทำาท่ีเป็นอาชญากรรมท่ีทารุณโหด
ร้ายต่อกลุ่มประชากร ด้วยเหตุผลด้านชาติพันธ์ุของพวกเขาต่อไป แม้ว่าหลาย
ภาคส่วนอาจมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือยุติความทารุณโหดร้ายต่อประชากรชาว 
โรฮีนจา การนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ และการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม
เช่นน้ีข้ึนอีกได้ในอนาคต แต่พันธกรณีหลักยังคงเป็นของรัฐบาลเมียนมา ประชาคม
ระหว่างประเทศสามารถกดดันรัฐบาลเมียนมาให้ปฏิบัติตามพันธกรณีน้ีโดยผ่าน
หลายแนวทาง ซ่ึงเป็นการกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศ รวมท้ังประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยใช้เคร่ืองมือ
ประการต่างๆ เพ่ือป้องกันความทารุณโหดร้ายและให้มีการรับผิด เพ่ือกระตุ้น
ให้รัฐบาลเมียนมายุติการโจมตีทำาร้ายชาวโรฮีนจา

กองทัพเมียนมาสามารถยุติการโจมตีทำาร้ายประชากรพลเรือนในรัฐยะไข่ได้ทันที 
กองทัพและรัฐบาลพลเรือนต่างมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องอนุญาตให้หน่วยงาน
บรรเทาทุกข์และคณะผู้สอบสวน สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ และท้ัง
สองส่วนจะต้องดำาเนินการในระยะยาวเพ่ือส่งเสริมความรับผิด และป้องกันไม่ให้
เกิดความทารุณโหดร้ายในอนาคต รัฐบาลเมียนมาควรดำาเนินการข้ันต้นดังต่อไปน้ี

• ให้ยุติการโจมตีทำาร้ายประชากรพลเรือนในตอนเหนือของรัฐยะไข่โดยทันที 
และประกันให้มีการคุ้มครองพลเรือน

• อนุญาตให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรม ผู้ส่ือข่าว และผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนสามารถเข้าถึงทุกพ้ืนท่ีในรัฐยะไข่ได้อย่างเสรีและไม่มีการปิดก้ัน และ
โดยทันที

• เปิดเผยข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงและละเอียดเก่ียวกับท่ีอยู่และสภาพความ
เป็นอยู่ของบุคคลท่ีถูกจับกุมในช่วงปฏิบัติการกวาดล้างในตอนเหนือของรัฐ 
ยะไข่โดยเร่งด่วน

• ให้ปล่อยตัวพลเรือนชาวโรฮีนจาทุกคนโดยทันทีและอย่างไม่มีเง่ือนไข รวมท้ัง
เด็ก ซ่ึงถูกควบคุมตัวโดยพลการในรัฐยะไข่ และประกันว่าบุคคลท่ีถูกควบคุม
ตัว จะถูกดำาเนินคดีได้เฉพาะข้อหาซ่ึงสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
และให้เข้ารับการไต่สวนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาท่ีเป็นธรรม
ระหว่างประเทศ 

• ดำาเนินคดีกับผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความทารุณ
โหดร้ายในวงกว้าง โดยไม่คำานึงว่ามียศหรือตำาแหน่งใด โดยให้เข้าสู่การไต่สวน
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาท่ีเป็นธรรมระหว่างประเทศ

• ดำาเนินคดีกับฝ่ายท่ีติดอาวุธซ่ึงรับผิดชอบต่อการสังหารเจ้าหน้าท่ีความม่ันคงของ
รัฐและพลเรือน โดยให้เข้าสู่การไต่สวนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณา
ท่ีเป็นธรรมระหว่างประเทศ 

• ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมท้ังทีมงานค้นหาความจริงท่ีจัดต้ัง
ข้ึนโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ เพ่ือสอบสวนสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่ รวมท้ังในรัฐชาติพันธ์ุอ่ืนๆ อย่างเช่น รัฐ 
กะฉ่ินและรัฐฉาน

• ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีปรึกษาและสอบสวนท่ีเป็นอิสระและ
น่าเช่ือถือ รวมท้ังทีมงานค้นหาความจริงท่ีแต่งต้ังโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ และคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาด้านรัฐยะไข่

• ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีการพิสูจน์ความจริงเก่ียวกับอาชญากรรม
ท่ีเกิดข้ึนในรัฐยะไข่ และให้เกิดความรับผิดต่อผู้มีส่วนรับผิดชอบ 

• ทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2525 เพ่ือให้มี
เน้ือหาสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพ่ือให้ประชาชนทุกคนใน 
เมียนมาสามารถเข้าถึงสัญชาติได้อย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม โดยไม่คำานึงว่า
จะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุใด 

• รวบรวมและยกเลิกระเบียบท่ีประกาศใช้ในท้องถ่ินของรัฐยะไข่โดยทันที ซ่ึง
เป็นระเบียบท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในส่วนท่ีจำากัดเสรีภาพในการ
เดินทาง การแต่งงาน การคลอดบุตร และสิทธิข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ

• ประกาศยกเลิกการจำากัดเสรีภาพในการเดินทางในรัฐยะไข่โดยทันที โดย
เฉพาะการเดินทางระหว่างหมู่บ้านในอำาเภอท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็น
มุสลิมในตอนเหนือของรัฐยะไข่ และให้ความคุ้มครองท่ีจำาเป็นกับพลเรือน 
เพ่ือประกันเสรีภาพในการเดินทาง จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจซ่ึงประกอบด้วยเจ้า
หน้าท่ีอาวุโสของรัฐบาลพลเรือนอย่างน้อยหน่ึงคนและเจ้าหน้าท่ีทหารหน่ึง
คน รวมท้ังชาวมุสลิมและชาวโรฮีนจา เพ่ือเดินทางไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ  ในรัฐ 
ยะไข่ เพ่ือให้คำาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านถึงแนวทางยกเลิกมาตรการจำากัดสิทธิ 
และประกันว่าจะมีการยกเลิกการจำากัดเสรีภาพในการเดินทาง 
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หน่วยงานระหว่างประเทศและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ล้วนมีศักยภาพท่ีจะกดดัน
ทางการเมียนมา เพ่ือให้ดำาเนินการอย่างเป็นผลตามข้อเสนอข้างต้น 

คณะมนตรีความม่ันคงสหประชาชาติเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศหลัก 
และเป็นกลไกท่ีสามารถใช้กดดันรัฐบาลเมียนมาให้ปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่าน้ี 
สถานการณ์ความทารุณโหดร้ายในวงกว้างเป็นเร่ืองสำาคัญต่อสันติภาพและความ
ม่ันคงระหว่างประเทศและในเมียนมา ท้ังยังเป็นวาระอย่างเป็นทางการของคณะ
มนตรีความม่ันคงสหประชาชาติ ในการอภิปรายแบบเปิดเก่ียวกับเมียนมาเม่ือ
วันท่ี 28 กันยายน 2560 ซ่ึงนับเป็นการอภิปรายแบบเปิดเป็นคร้ังแรกเก่ียว
กับประเทศน้ี นับต้ังแต่ปี 2552 ถือเป็นโอกาสให้รัฐภาคีบางส่วนของสมัชชา
ความม่ันคงและเลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความโกรธและความเร่งด่วน
เก่ียวกับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับชาวโรฮีนจา แม้ว่าการอภิปรายแบบเปิดจะ
เป็นข้ันตอนสำาคัญท่ีสะท้อนให้เห็นความจริงจังของคณะมนตรีความม่ันคง แต่
หลังการพูดคุยก็ควรมีปฏิบัติการร่วมกัน ท้ังน้ีเพ่ือออกเป็นมติเพ่ือให้รัฐภาคีนำา
ไปใช้เป็นเคร่ืองมือได้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการห้ามส่งมอบอาวุธ และการส่งเร่ือง
ให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือควบคุมความทารุณโหดร้าย
ในเมียนมาและสนับสนุนให้เกิดความรับผิด

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้จัดต้ังและขยายอำานาจหน้าท่ีของผู้
รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาในช่วง 25 ปีท่ีผ่านมา 
ผู้ชำานาญการซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งดังกล่าว ได้เผยให้เห็นสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในเมียนมา และได้พูดถึงความทารุณโหดร้ายในวงกว้างอย่างชัดเจนท่ี
เกิดข้ึนกับชาวโรฮีนจา ในสมัยประชุมในเดือนมีนาคม 2560 คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนสหประชาชาติมีมติให้จัดต้ังทีมงานค้นหาความจริง เพ่ือสอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในตอนเหนือของรัฐยะไข่ รวมท้ังในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ในเมียนมา 
ในขณะท่ีเขียนรายงานน้ี รัฐบาลเมียนมาแสดงความไม่จริงใจท่ีจะร่วมมือกับ
ทีมงานสอบสวนชุดน้ี คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติและหน่วยงาน
สหประชาชาติอ่ืน ๆ  สามารถกดดันทางการเมียนมาให้ดำาเนินการอย่างเป็นผล
ตามข้อเสนอข้างต้นได้ นอกจากน้ัน หน่วยงานสหประชาชาติยังสามารถดำาเนิน
การตามข้อเสนอดังต่อไปน้ี

ชาวโรฮีนจากว่า 1,000 คน รุมล้อมรถบรรทุกซึ่งเต็มไปด้วยข้าวที่ได้รับบริจาคมาจากเอกชน การเพิ่มขึ้นอย่างมากของประชากรชาวโรฮีนจาในบังคลาเทศ ส่งผลให้เกดิวิกฤต
ด้านมนุษยธรรม ทำาให้ผู้ลี้ภัยที่จนตรอกเหล่าน้ีต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิง Greg Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial 
Museum
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• ขยายอำานาจหน้าท่ีของทีมงานค้นหาความจริงของสหประชาชาติ และกระตุ้น
รัฐบาลเมียนมาต่อไปเพ่ือให้ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมท้ังทีม
งานค้นหาความจริง เพ่ือสอบสวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในตอนเหนือของ
รัฐยะไข่ รวมท้ังในรัฐชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ อย่างเช่น รัฐกะฉ่ินและรัฐฉาน และให้
นำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ

• สนับสนุนให้ทีมงานค้นหาความจริงของสหประชาชาติเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  เก่ียวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยเฉพาะ
ข้อมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อกล่าวหาและผู้กระทำาผิด 

รัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ  รวมท้ังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถกดดันรัฐบาล
เมียนมาให้ยุติความทารุณโหดร้ายต่อชาวโรฮีนจาและจัดให้มีการเยียวยา และ
จัดทำาโครงสร้างซ่ึงสุดท้ายแล้วจะสนับสนุนให้ผู้พลัดถ่ินสามารถเดินทางกลับ
มาได้อย่างปลอดภัยและโดยสมัครใจ ผู้ล้ีภัยมีสิทธิท่ีจะเดินทางกลับ อย่างไร
ก็ดี การพูดคุยถึงการเดินทางกลับในตอนน้ีเป็นเร่ืองท่ีเร็วเกินไป เน่ืองจากชาว
โรฮีนจายังคงเส่ียงท่ีจะถูกโจมตีในเมียนมา และต้องเผชิญกับความหวาดกลัว
ต่อการปราบปรามอย่างจริงจัง ในขณะท่ีผู้กระทำาผิดยังคงลอยนวลพ้นผิด 
บังคลาเทศจะมีบทบาทสำาคัญเพ่ือประกันว่า จะไม่มีการบังคับให้ผู้ล้ีภัยเดินทางกลับ 
เมียนมา และรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ  สามารถช่วยประกันให้การเดินทางกลับเกิด
ข้ึนได้ เฉพาะเม่ือสามารถทำาได้ในลักษณะท่ีเป็นไปโดยสมัครใจ ปลอดภัย และ
มีศักด์ิศรี เพ่ือนบ้านในอาเซียนของเมียนมามักปฏิบัติตามนโยบายไม่แทรกแซง
ต่อกิจการภายในของรัฐภาคี พวกเขาปฏิเสธท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาการปราบ
ปรามและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอย่างยาวนานกับชาวโรฮีนจาในเมียนมา ระดับ
ความรุนแรงของวิกฤตด้านมนุษยธรรมในช่วงหลายเดือนและหลายปีท่ีผ่านมา 
ส่งผลให้ประเทศเพ่ือนบ้านของเมียนมาบางส่วนได้ออกมากดดันอย่างเปิดเผย
เพ่ือให้ยุติความรุนแรง ความรุนแรงท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนต่อชาวโรฮีนจาในช่วงหลาย
เดือนมาน้ี และวิกฤตผู้ล้ีภัยท่ีเกิดข้ึน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดยประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาค บรรดารัฐภาคีของอาเซียนและรัฐบาลอ่ืน ๆ รวมท้ังท่ีอยู่ใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือ ซ่ึงต้องกดดันรัฐบาลเมียนมาให้แก้ปัญหาความทารุณ
โหดร้ายต่อชาวโรฮีนจาอย่างจริงจัง โดยผ่านแนวทางต่าง ๆ ดังน้ี

• กระตุ้นให้รัฐบาลเมียนมาร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมท้ังทีมงาน
ค้นหาความจริง ท่ีจัดต้ังข้ึนตามมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ
เพ่ือสอบสวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในตอนเหนือของรัฐยะไข่ รวมท้ังใน
รัฐชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ อย่างเช่น รัฐกะฉ่ินและรัฐฉาน และให้นำาตัวผู้กระทำาผิด
มาลงโทษ  

• กดดันอย่างเปิดเผยให้กองทัพเมียนมายุติความทารุณโหดร้ายต่อชาวโรฮีนจา 
ให้มีการเยียวยา และยุติการร่วมมือกับกองทัพ ท้ังในรูปของการอบรมและการ
ฝึกรบร่วม เว้นแต่เป็นการพูดคุยเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน จนกว่าจะมีการ
ยุติความทารุณโหดร้ายในวงกว้างต่อประชากรชาวโรฮีนจา และมีการดำาเนิน

งานตามกระบวนการท่ีเป็นผลและโปร่งใส เพ่ือนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ 

• ใช้มาตรการคว่ำาบาตรอย่างมีเป้าหมายต่อผู้กระทำาผิด ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นส่วนใหญ่ต่อความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง

• ประกันว่าการเดินทางกลับเข้าประเทศในอนาคตจะเป็นไปโดยสมัครใจ 
ปลอดภัย และมีศักด์ิศรี สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และผู้ล้ี
ภัยสามารถเลือกท่ีจะกลับไปยังถ่ินฐานเดิมของตนได้ 

• กระตุ้นให้นักการทูตระดับสูงเข้าเย่ียมพ้ืนท่ีชายแดนบังคลาเทศ/เมียนมา เพ่ือ
รับฟังจากผู้ล้ีภัยเก่ียวกับความทารุณโหดร้ายท่ีพวกเขาประสบมาและได้เห็น 
และให้เดินทางไปเย่ียมรัฐยะไข่ของเมียนมา

นอกจากข้อเสนอข้างต้นแล้ว รัฐบาลประเทศผู้ให้ทุนยังสามารถสนับสนุนความ
ต้องการเร่งด่วนเพ่ือให้มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การดำาเนินงานในระยะ
ยาวเพ่ือเปิดเผยความจริงท้ังหมดเก่ียวกับความทารุณโหดร้ายต่อชาวโรฮีนจา 
และการจัดให้มีหน่วยงานและกลไกตรวจสอบท่ีจำาเป็น เพ่ือป้องกันความทารุณ
โหดร้ายในอนาคต ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมอาจประกอบด้วย
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• สนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน
รัฐยะไข่และรัฐชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ ในเมียนมา และตามพรมแดนบังคลาเทศ– 
เมียนมา รวมท้ังการให้บริการด้านสุขภาพท่ีจำาเป็น และการแก้ไขกรณีผู้ป่วย
ท่ีได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจอย่างรุนแรง

• สนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานในการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน การบอกเล่าความจริง การบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บล้มตาย การค้นหา
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