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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ในตนปค.ศ. 2011 บาหเรนไดประสบกับวิกฤติทางการเมืองคร้ังใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตรบาหเรน โดยการชุมนุมประทวงคร้ังใหญหรือที่เรียกวา Pearl Square Revolt ไดเร่ิม
ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 และการชุมนุมไดลุกลามรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นที่บาหเรน
ตองยอมใหกลุมประเทศคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)
สงกองกําลัง Peninsula Shield เขามาในบาหเรนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 และรัฐบาลบาหเรนตอง
ใชกําลังสลายการชุมนุม

สาเหตุหลักของการชุมนุมประทวงในคร้ังน้ี ไดแก ความคับของใจทางการเมืองและความ
คับของใจทางเศรษฐกิจ  ในดานการเมือง ชาวบาหเรนนิกายชีอะตซึ่งเปนประชากรสวนใหญของ
ประเทศที่อยูภายใตการปกครองของราชวงศ Al Khalifa ซึ่งเปนนิกายสุหน่ี ตองการมีสวนรวม
ทางการเมืองมากขึ้นและตองการใหบาหเรนปฏิรูปไปสูความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงโดยให
เปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยไปสูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย สวนในดานเศรษฐกิจ อัตรา
วางงานที่สูงมากโดยเฉพาะในกลุมหนุมสาวนิกายชีอะต ประกอบกับปญหาคอรัปชั่น ทําใหเกิด
กระแสความไมพอใจเปนอยางมาก นอกจากน้ี บาหเรนยังมีปญหาเร่ืองการเลือกประติบัติตอชาว
บาหเรนนิกายชีอะตอีกดวย และจากการประทวงคร้ังน้ี ทําใหปญหาน้ีลุกลามทําใหเห็นความ
แตกแยกระหวางชาวบาหเรนนิกายชีอะตและนิกายสุหน่ีชัดเจนขึ้น

โดยที่สาเหตุหลักของการชุมนุมประทวงคร้ังน้ีมาจากความตองการมีสิทธิ์มีเสียงทาง
การเมืองมากขึ้น ผูศึกษาจึงใชแนวคิดเร่ืองการทําใหเปนประชาธิปไตย (democratization) มาอธิบาย
เหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรน โดยการศึกษาเร่ืองประชาธิปไตยในบาหเรนมีประเด็นที่ตองนํามา
พิจารณาอยู 3 ประเด็นดวยกัน ไดแก 1) ความเปนพลเมือง (citizenship)  รัฐบาลบาหเรนใช
กระบวนการใหสัญชาติแกชาวตางชาติที่นับถือนิกายสุหน่ีเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร
โดยมีจุดประสงคใหนิกายสุหน่ีเปนประชากรสวนใหญของประเทศ 2) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
และเศรษฐกิจ (socio-economic change) การศึกษาสมัยใหมทําใหเกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาใน
บาหเรนมากขึ้นและชนกลุมน้ีไมพอใจตอการปกครองแบบรวบอํานาจของราชวงศผูปกครอง
ประเทศและเรียกรองใหมีการปฏิรูปทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตย และ 3) บทบาทของอิสลาม
(role of Islam) บทบาทของ Shura หรือการปรึกษาหารือ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของอิสลาม ปรากฎ
ชัดเจนในกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยในบาหเรน ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดคือความพยายาม
ของมกุฎราชกุมารที่จะใหมีการเจรจาแหงชาติ (national dialogue) เพื่อใหเกิดการปรองดองขึ้นแตก็
ยังประสบอุปสรรคอยูมาก
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การประทวงเรียกรองประชาธิปไตยไมใชเร่ืองใหมในประวัติศาสตรการเมืองภายในของ
บาหเรน แตการเคลื่อนไหวเรียกรองประชาธิปไตยมีมาต้ังแตปลายทศวรรษ 1960 และในชวงปค.ศ.
1994 ถึง 1999 ไดเกิดความไมสงบขี้นและมีเหตุการณสําคัญๆ ขึ้นในชวงน้ี ไดแก การจัดทํา
National Action Charter รัฐธรรมนูญปค.ศ. 2002 และจุดเร่ิมตนของความแตกแยกและแยงชิง
อํานาจในราชวงศ Al Khalifa เหตุการณประทวงในปค.ศ. 2011 เปนเหตุการณสืบเน่ืองมาจาก
เหตุการณทั้งสามดังกลาว  นอกจากน้ี ความแตกแยกระหวางฝายสมเด็จพระราชาธิบดีและ
มกุฎราชกุมารกับฝายนายกรัฐมนตรีบาหเรนซึ่งเปนสมาชิกในราชวงศ Al Khalifa เชนกัน ก็ปรากฎ
เดนชัดขึ้นดวยในมาตรการรับมือกับเหตุการณประทวงที่เกิดขึ้น

เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความสั่นคลอนตอราชวงศ Al Khalifa อยางที่ไมเคยมีมากอน
และมีผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอบาหเรนโดยรวม สวนในดานเศรษฐกิจน้ัน
เศรษฐกิจบาหเรนโดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและบริการซึ่งเปนรายไดหลักของบาหเรนไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณเปนอยางมาก

ไทยกับบาหเรนมีความสัมพันธที่ใกลชิดกันเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงมีความชื่น
ชอบไทยเปนการสวนพระองค กลาวไดวาไทยดําเนินนโยบายโดยอาศัยความสัมพันธกับ
นายกรัฐมนตรีบาหเรนเปนหลัก ซึ่งความสัมพันธที่ใกลชดิน้ี ทําใหไทยไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆ จากบาหเรนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวทีองคการความรวมมืออิสลาม (Organization of the
Islamic Cooperation : OIC) เหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรน มีผลกระทบในดานการเมืองตอไทย
เปนหลักเน่ืองจากบาหเรนมุงใหความสําคัญกับปญหาภายในเปนสําคัญ ทําใหไทยไมสามารถ
ดําเนินความสัมพันธกับบาหเรนไดอยางเต็มที่  อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีบาหเรนซึ่งเปนบุคคลสําคัญใน
ความสัมพันธไทย-บาหเรน ตกเปนเปาโจมตีของผูชุมนุมเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมีนโยบายแข็ง
กราวและผูชุมนุมกลาวหาวานายกรัฐมนตรีบาหเรนเกี่ยวของกับการคอรัปชั่น นอกจากน้ี ความ
แตกแยกในราชวงศบาหเรนก็นับวามีผลกระทบทางการเมืองตอการดําเนินความสัมพันธของไทย
ดวย

จากผลกระทบดานการเมืองดังกลาว จึงมีความจําเปนที่ไทยตองปรับนโยบายและการ
ดําเนินการตอบาหเรน ซึ่งผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการใน
ระยะสั้น/ระยะกลาง ดังน้ี

1. ขอเสนอเชิงนโยบาย
 การตัดสินใจเลือกใหการสนับสนุน  ในชั้นน้ี เมื่อคํานึงถึงวาราชวงศ Al Khalifa

ยังไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย และไทยนาจะสามารถผลักดันผลประโยชน
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ของไทยไดหากราชวงศ Al Khalifa ยังอยูในอํานาจ ดังน้ัน ไทยควรเลือกสนับสนุนฝายราชวงศ Al
Khalifa ตอไป

 การมองหาชองทางอ่ืนในการดําเนินความสัมพันธ  ไทยควรตองสรางชอง
ทางการติดตอกับสมาชิกราชวงศพระองคอ่ืนนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีบาหเรน โดยเฉพาะกับ
สมเด็จพระราชาธิบดีกับมกุฎราชกุมาร แตตองดําเนินการอยางแนบเนียน

 การใชวิกฤติใหเปนโอกาส  วิกฤติของบาหเรนคร้ังน้ีเปนโอกาสใหไทยไดตอบ
แทนบาหเรนทางการเมืองไดบาง หลังจากที่เปนฝายขอความสนับสนุนฝายเดียวมาโดยตลอด

 การรักษาความสมดุลความสัมพันธ  โดยที่อิหรานมีปญหาความสัมพันธกับ
บาหเรนและซาอุดีอาระเบียจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรน ไทยจึงตองรักษาความสมดุลใน
ความสัมพันธกับสามประเทศใหดีเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับทั้งสามประเทศไว

 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทย รัฐบาลไทยจําเปนตอง
ใหความสําคัญในดานน้ีนอกจากแผนอพยพดวย

2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
 การติดตามสถานการณอยางใกลชิด
 การแสดงความสนับสนุนตอรัฐบาลบาหเรน กระทําไดโดยการออกแถลงการณ

สนับสนุนพัฒนาการเชิงบวก และการเยือนระดับสูง
 การรักษาความสัมพันธไมใหถดถอย โดยใชการเยือนระดับสูงและใชกลไก

ความสัมพันธตางๆ ที่มีอยางตอเน่ือง
 การหาชองทางเพื่อเขาถึงสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมาร
 การสรางชองทางการติดตอและความสัมพันธกับหนวยงานความมั่นคงของ

บาหเรนเพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยเมื่อเกิดหตุ
การณไมสงบ

สําหรับแนวโนมของสถานการณในระยะ 1 ปน้ัน แมวา สถานการณจะกลับเขาสูความสงบ
แตสถานการณยังไมสามารถไววางใจไดและยังมีความคุกรุนอยู  เน่ืองจากความพยายามของรัฐบาล
ที่จะดําเนินการใหมีการเจรจาแหงชาติดูจะไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากกลุมการเมืองฝายคาน
นิกายชีอะต Al Wefaq ไดประกาศถอนตัวจากการเจรจาแลว ประกอบกับรัฐบาลบาหเรนไดใช
มาตรการปราบปรามและจับกุมฝายตอตานไปพรอมกับการเจรจา นอกจากน้ี ยังมีการชุมนุม
ประทวงอยูทุกวันศุกรหลังละหมาด และกองกําลัง Peninsula Shield ก็ยังคงอยูในบาหเรน
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กิตติกรรมประกาศ

ผูศึกษาขอขอบคุณทานผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศที่ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสงเสริมใหมีการจัดการอบรมนักบริหารการทูตขึ้น
หลักสูตรนักบริหารการทูตน้ีมีประโยชนอยางมากตอการปฏิบัติราชการ ทําใหผูอบรมมีความรอบรู
ในดานตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเปนนักบริหารที่มี
วิสัยทัศนพรอมที่นําองคกรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันกอใหเกิดประโยชนแกราชการ ทั้งน้ี ยังตอง
ขอขอบคุณทานปลัดกระทรวงฯ ธีรกุล นิยม ทานอธิบดีเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ และทานรองอธิบดี
เกริกพันธุ ฤกษจํานง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ที่ไดอนุมัติใหผูศึกษาไดเขารับการ
อบรมคร้ังน้ี

หลักสูตรน้ีจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากการทํางานอยางทุมเทของผูอํานวยการและ
เจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทาน ผูศึกษาจึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมที่เปนประโยชนน้ี รวมทั้ง ขอบคุณสําหรับการเอาใจใสดูแล มิตรไมตรี และความเอ้ืออาทร
ที่มีแกผูเขารับการอบรม นอกจากน้ี ผูศึกษายังประทับในมิตรภาพและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
ของผูอบรมรวมรุนดวย

การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ผูศึกษาไดรับคําแนะนําเปนอยางดีจาก
คณาจารยที่ปรึกษาทุกทานคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาหลัก และเอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ
และผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึง
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดสละเวลามาเปนอาจารยที่ปรึกษาในการใหขอคิดเห็นและคําแนะนําอัน
เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีใหสําเร็จสมบูรณดวยดี

ผูศึกษาไดรับกําลังใจเปนอยางมากจากครอบครัวของผูศึกษาเองและการสนับสนุนดาน
เอกสารพรอมกําลังใจจากขาราชการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหผูศึกษามีกําลังใจทํารายงานฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ นอกจากน้ี ยัง
ตองขอขอบคุณ คุณพิมพาพร พิศิษฐวานิช เจาหนาที่กองตะวันออกกลาง ที่ชวยสละเวลาจัดและ
ปรับรูปแบบรายงานใหมีความถูกตองทําใหรายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณ

สุดทายน้ี หากมีสวนใดของรายงานการศึกษาน้ีที่อาจคลาดเคลื่อน  ลวนเปนความ
รับผิดชอบของผูศึกษา จึงขออภัยมา ณ โอกาสน้ี
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
นับต้ังแตกลางเดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 เปนตนมา ไดเกิดการชุมนุมประทวงทั่วภูมิภาค

แอฟริกาเหนือและภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการประทวงในตูนิเซียและอียิปตทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองคร้ังสําคัญที่ทําใหประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศพนตําแหนงและเปน
แรงบันดาลใจทําใหเกิดการประทวงลุกลามไปในโลกอาหรับ

บาหเรนก็ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมประทวงซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองขางตนเชนกัน โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 ซึ่งผูประทวงเรียกวาเปน Day of Rage
เปนจุดเร่ิมตนของการประทวงในบาหเรนและเหตุการณไดลุกลามบานปลาย จนกระทั่งถึงจุด
เปลี่ยนสําคัญ (turning point) คือการที่กองกําลัง Peninsula Shield Force: PSF ของคณะมนตรีความ
มั่นคงรัฐอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)1 นําโดยซาอุดีอาระเบียเขามาในบาหเรนใน
วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2011

แมวาการประทวงเรียกรองประชาธิปไตยจะไมใชสิ่งแปลกใหมในประวัติศาสตรการเมือง
ภายในของบาหเรนก็ตาม แตการประทวงคร้ังน้ีนับไดวาเปนการประทวงคร้ังใหญและมีผูคน
ออกมาเดินขบวนมากที่สุดเทาที่เคยมีมาและยังมีการปราบปรามรุนแรงที่สุดเทาที่มีมาดวย ซึ่ งไมมี
ใครคาดคิดมากอนวาเหตุการณจะรุนแรงบานปลายขนาดน้ี ดังที่ HRH Prince Salman bin Hamad
Al Khalifa มกุฎราชกุมารบาหเรนไดกลาวไวในระหวางการใหสัมภาษณกับ CNN ในวันที่ 18
มีนาคม ค.ศ. 2011 วา “This is not the Bahrain I know. I never thought I would see the day that
something like that would happen.”2

สาเหตุหลักของการประทวงคร้ังใหญและรุนแรงในบาหเรนในปค.ศ. 2011 น้ีไมได
แตกตางไปจากสาเหตุที่ทําใหเกิดการประทวงชวงทศวรรษ 1990 ซึ่งไดแก ปจจัยทางการเมืองคือ
ความตองการของประชากรบาหเรนที่ตองการมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้นโดยมีการเรียกรองให
มีการแกไขรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเปนระบอบ
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy)  สวนอีกปจจัยหน่ึงคือปจจัยดาน
สังคมและเศรษฐกิจ ไดแกปญหาการวางงาน ความยากจนและการเลือกประติบัติตอชาวบาหเรน

1 กลุม GCC ประกอบดวย ซาอุดีอาระเบีย คเูวต กาตาร บาหเรน โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี)
2 Transcript of CNN interview obtained from the Embassy of Bahrain in Bangkok
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นิกายชีอะต  นับไดวาประวัติศาสตรไดกลับมาซ้ํารอยอีกในปจจุบันหากแตวาการประทวงใน
ปจจุบันขยายวงเปนระดับใหญมากขึ้น มีการปราบปรามรุนแรง และตอกย้ําใหเห็นความขัดแยง
ระหวางผูปกครองนิกายสุหน่ีและประชาชนนิกายชีอะตซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ
ความสําคัญของปญหา

ในระดับทวิภาคี เหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรนเปนเร่ืองที่ไทยตองใหความสนใจและหวง
กังวลดวยเหตุผลดังน้ี

 ไทยและบาหเรนมีความสัมพันธพิเศษและใกลชิดกันมากเน่ืองจาก HRH Prince
Khalifa bin Salman Al-Khalifa นายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงมีความชื่นชอบไทยเปนการสวน
พระองคและบาหเรนไดใหการสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศดวยดีโดยเฉพาะในเวที
องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation: OIC)3

 ผูประทวงพุงเปาไปยังนายกรัฐมนตรีบาหเรนซึ่งเปนบุคคลซึ่งเปนกลไกหลักใน
ความสัมพันธไทย-บาหเรน เน่ืองจากผูประทวงเห็นวานายกรัฐมนตรีมีนโยบายตอตานการปฏิรูป
การเมืองไปสูประชาธิปไตยเน่ืองจากจะเปนการเปดโอกาสใหชาวบาหเรนนิกายชีอะตเขามามีสิทธิ์
มีเสียงทางการเมืองมากขึ้นและนายกรัฐมนตรียังมัวหมองเร่ืองการทุจริตคอรัปชั่น

 เหตุการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นความแตกแยกในราชวงศบาหเรนอยางเห็นไดชัด
มากขึ้นระหวางฝายที่สนับสนุนการเจรจานําโดยสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฏราชกุมารบาหเรน
กับฝายอนุรักษนิยมนําโดยนายกรัฐมนตรีบาหเรน

ดวยเหตุผลขางตน ผูศึกษาจึงเห็นวาเหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นในบาหเรนเปนเร่ืองที่ไทย
ตองติดตามอยางใกลชิดไทยเน่ืองจากจะมีผลทําใหไทยตองปรับทาทีและกลยุทธตอบาหเรนเพื่อให
สนองตอบกับผลประโยชนของไทยมากที่สุดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ในระดับภูมิภาค แมวาการศึกษาน้ีจะมุงศึกษาในสวนของผลกระทบตอไทยและการ
กําหนดทาทีของไทย ผูศึกษาเห็นวาคงไมสามารถที่จะไมกลาวถึงนัยสําคัญของเหตุการณในระดับ
ภูมิภาคได ซึ่ง Stratfor ไดชี้ใหเห็นถึงนัยสําคัญของเหตุการณในบาหเรนเชนกันโดย George
Friedman , CEO ของ Stratfor กลาววา “…in our view, Libya is not the most important event in
the Arab world at the moment. The demonstrations in Bahrain are, in my view, far more
significant in their implications for the region and potentially for the world.” 4 ผูที่ไมไดติดตาม

3 ในที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศขององคการการประชุมอิสลาม (Organization of the
Islamic Conference: OIC) ครั้งที่ 38 ที่คาซัคสถานในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ที่ประชุมไดมีมติเปล่ียนช่ือ
องคการเปนองคการความรวมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation)
4  www.stratfor.com/weekly/20110307-bahrain-and-battle-between-iran-and-saudi-arabia>
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สถานการณในภูมิภาคตะวันออกกลางอยางใกลชิดอาจจะไมเขาใจวาทําไมเหตุการณในบาหเรนซึ่ง
เปนประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีนัยสําคัญตอการเมืองในภูมิภาคอาวอาหรับ
แตหากพิจารณาปจจัยตางๆ ในบริบททางยุทธศาสตร (strategic context)  ดังตอไปน้ี จะเขาใจวา
บาหเรนมีความสําคัญมาก

 บาหเรนเปนประเทศที่มีประชากรสวนใหญเปนนิกายชีอะตแตผูปกครองเปน
นิกายสุหน่ีและมีการเลือกประติบัติตอชาวบาหเรนนิกายชีอะต

 บาหเรนเปนที่ต้ังของกองเรือที่ 5 (Fifth Fleet) ของสหรัฐ
 บาหเรนอยูติดกับภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียซึ่งมีประชากรสวนใหญเปน

นิกายชีอะต
 เหตุการณประทวงภายในบาหเรนไมไดเปนเร่ืองการเมืองภายในประเทศเทาน้ัน

แตยังมีซาอุดีอาระเบีย อิหรานและสหรัฐฯ เขามาเกี่ยวของดวย

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหา สาเหตุ และแนวโนมของสถานการณ
1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบตอบาหเรนและผลกระทบตอไทย
1.2.3 เพื่อเสนอการกําหนดทาทีของไทยเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของไทยมากที่สุด

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ประมวลสถานการณประทวงในบาหเรน ศึกษาเหตุปจจัย ผูเลนสําคัญ และการรับมือ

กับสถานการณ (ต้ังแตกุมภาพันธ ค.ศ. 2011 ถึง ปจจุบัน)
1.3.2 ศึกษาผลกระทบตอบาหเรนและผลกระทบตอไทย
1.3.3 แนวโนมของสถานการณภายใน 1 ป
วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาน้ีน้ัน ผูศึกษาไดนําแนวคิดเร่ือง democratization มาอธิบายเหตุการณประทวง

ในบาหเรนที่เกิดขึ้น เน่ืองจากผูศึกษาเห็นวาเหตุปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการประทวงในบาหเรนน้ัน
มาจากการที่ผูประทวงมีความคับของใจดานการเมืองโดยถูกเลือกประติบัติและไมไดรับสิทธิ์การมี
สวนรวมทางการเมืองดังที่เจาผูปกครองไดสัญญาไว จึงตองการใหมีการปฏิรูปทางการเมืองใหเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น
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ระเบียบวิธีการศึกษา
- วิจัยเอกสาร (documentary research)
- ศึกษาวิจัยบทวิเคราะหและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง

และนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)

1.4 ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 ผลของการศึกษาน้ีจะสามารถเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงการ

ตางประเทศและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการกําหนดทาทีและกลยุทธตอบาหเรนเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและเปนประโยชนกับไทยมากที่สุด

1.4.2 เสริมสรางความเขาใจใหลึกซึ้งตอการเมืองภายในของบาหเรนและปจจัยภายนอกที่มี
ผลตอการเมืองภายในบาหเรน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินความสัมพันธทวิภาคีกับบาหเรน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4.3 เพิ่มพูนความรูและทักษะความชํานาญเชิงวิชาการของผูศึกษาเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงานดานการทูตและการตางประเทศ เพื่อใหวิเคราะหและคาดการณไดอยางใกลเคียงหรือ
ถูกตอง



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิด
โดยที่เหตุการณประทวงในบาหเรนมีสาเหตุหลักๆ มาจากความคับของใจทางการเมืองโดย

ผูประทวงตองการมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ผูศึกษาจึงเห็นวาแนวคิดเร่ืองการทําใหเปน
ประชาธิปไตย (Democratization) ควรจะเปนกรอบแนวคิดที่จะอธิบายไดอยางชัดเจนที่สุด

คํานิยามของ Democratization :
Oxford Concise Dictionary of Politics ไดใหคํานิยามของ democratization คือ ‘ The

process of becoming a democracy’ และกลาววาคําน้ีใชเปนคร้ังแรกโดย Bryce ในป ค.ศ. 1888 โดย
ที่ผานมาถึงปจจุบันมีกระแสคลื่นประชาธิปไตยอยู 3 คลื่น (first, second, third waves of
democratization) โดยกระแสคลื่นแรกและคลื่นที่สองเกิดหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง โดยกระแส
แรกเกิดมาจากแนวคิดของ Woodrow Wilson เกี่ยวกับการกําหนดใจตนเอง (self-determination)
สวนกระแสที่สองเกิดจากความเคลื่อนไหวเรียกรองเอกราชของบรรดาประเทศที่เคยเปนเมืองขึ้น
และกระแสที่สามเกิดในปลายทศวรรษ 1970 ซี่งทําใหเกิดประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา แอฟริกา
และประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต5

นอกจากน้ี ยังมีการใหคํานิยามของ democratizationไวอีกวา ‘Democratization is the
transition to a more democratic political regime. It may be the transition from an authoritarian
regime to a full democracy, a transition from an authoritarian political system to a semi-
democracy or transition form a semi-authoritarian political system to a democratic political
system.’6

Heather Deegan ไดใหคํานิยามไวในบทที่ 2 ของหนังสือ The Middle East in the New
World Order เร่ือง “Democratization in the Middle East”7 วาในการศึกษาเร่ืองประชาธิปไตยใน
ตะวันออกกลาง มีประเด็นที่ตองกลาวถึงและนํามาพิจารณา 3 ประเด็นดวยกันไดแก

5 Oxford Concise Dictionary of Politics edited by Iain McLean 1996.
6 www.answers.com/topic/democratization
7 Deegan 1997: 15-32
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1) ความเปนพลเมือง (citizenship)
ในการวิเคราะหกระบวนการการทําใหเปนประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลาง

บทบาทของความเปนพลเมืองมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยความเปนพลเมืองเปนวิธีพื้นฐานแรก
(most basic conduit) ที่จะนําบุคคลเขาไปอยูในระบบของรัฐ (integration into state) และกําหนด
ความสัมพันธของบุคคลกับสภาวะแวดลอมทางการเมือง (defines a person’s relationship with the
political environment) กลาวงายๆ คือ บุคคลจะอยูระบบของรัฐหรือไมไดอยูน้ันขึ้นอยูกับวามี
สถานะเปนพลเมืองของรัฐน้ันหรือไม ทั้งน้ี การมีสถานะเปนพลเมืองจะทําใหบุคคลไดรับสิทธิและ
มีหนาที่ และสามารถมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองได  Deegan ไดกลาวดวยอีกวา ใน
ประเทศที่มีการเคลื่อนที่ของประชากรสูง (high degree of population mobility) กระบวนการการให
สัญชาติ (naturalization process) ถือวาเปนเร่ืองสําคัญมาก ทั้งน้ี S.S Russell ไดกลาวไววา ‘States
differ in the extent to which naturalization has been used as a means to involve immigrants in the
process of solidifying their own sense of identity as a state’8

2) การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจ (socio-economic change)
ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ เชน สาธารณสุข การศึกษา อัตราเงินเฟอ ภาวะหน้ีสิน

มีสวนเกี่ยวของกับ democratization และยังไดกลาวดวยวาการปฏิรูปเศรษฐกิจสงผลใหเกิดการ
ปฏิรูปการเมือง

3) บทบาทของอิสลาม (role of Islam)
กลาวถึงขอโตแยงของฝายตางๆ ในกลุมคนที่นับถือศาสนาอิสลามวาประชาธิปไตยน้ันไป

กันไดกับอิสลามหรือไม  ซึ่ง Deegan ไดกลาวถึง ‘Shura’ (consultative council elected by the
people) วาเปนกลไกหลักในระบบการเมืองอิสลาม (Islamic political system) และยังไดยกตัวอยาง
วาในประเทศที่เปนรัฐอิสลามเชนอิหรานก็มีการเลือกต้ังและองคกรอิสลามเชน Muslim
Brotherhood ในอียิปตก็เขารวมสมัครรับเลือกต้ังเชนกัน

2.2 สรุปกรอบแนวคิด
ผูศึกษาไดวิเคราะหกรณีเหตุการณประทวงในบาหเรนไดโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐาน 3

ประเด็นขางตน ดังน้ี

8 Ibid.: 19
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1) ความเปนพลเมือง (citizenship)
รัฐบาลบาหเรนใชกระบวนการใหสัญชาติ (naturalization process) แกชาวตางชาติที่นับถือ

นิกายสุหน่ีเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร (demographic change) โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหชาวบาหเรนนิกายสุหน่ีกลายเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงทําให
เกิดการประทวงโดยประชากรบาหเรนนิกายชีอะตที่เปนประชากรสวนใหญของบาหเรน

 2) การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจ (socio-economic change)
การศึกษาสมัยใหม (modern education) ในกลุมประเทศรัฐริมอาว (gulf states) เร่ิมใน

บาหเรนเปนประเทศแรกๆ ทําใหเกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและทําใหเกิดองคกรฝายซายและ
สหภาพแรงงานขึ้น

นอกจากน้ี ชนชั้นกลางในบาหเรนโดยเฉพาะชาวบาหเรนนิกายชีอะตยังตอตานระบอบ
รวบอํานาจซึ่งเปนระบบการปกครองในกลุม GCC ซึ่งกษตัริยหรือเจาผูครองรัฐเปนผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุด ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและตําแหนงรัฐมนตรีสําคัญๆ ในบาหเรน เชน รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ จะดํารง
ตําแหนงโดยสมาชิกในราชวงศ Al Khalifa ซึ่งเปนราชวงศที่ปกครองบาหเรนและเปนมุสลิมนิกาย
สุหน่ี สวนขาราชการระดับสูงในกระทรวงตางๆ รวมถึงประธานสภาผูแทนราษฏร และประธาน
รัฐสภา ลวนแลวแตแตงต้ังโดยกษัตริย มกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี หรือสมาชิกในราชวงศทั้งสิ้น
และรับฟงคําสั่งจากกษัตริยและราชวงศ Al Khalifa  ดังน้ัน ชนชั้นกลางในบาหเรนจึงเห็นวาระบบ
ดังกลาวไมเอ้ืออํานวยตอการมีประชาธิปไตย และทําใหราชวงศ Al Khalifa ขณะน้ีกําลังเผชิญกับ
การตอตานจากกลุมที่เรียกรองประชาธิปไตย นอกจากน้ี ผูศึกษายังมองตอไปในอนาคตวาหากฝาย
เรียกรองใหมีการปฏิรูปประชาธิปไตยประสบความสําเร็จในการตอสู บาหเรนอาจมีระบบราชการ
ใหมที่เปนระบบ bureaucratic system ที่ขาราชการ (government official) ซึ่งเปนชนชั้นกลางที่มี
การศึกษามีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้น

นอกจากน้ี บาหเรนยังมีปญหาการเลือกประติบัติตอชาวบาหเรนนิกายชีอะตดวย  อันทําให
เกิดเปนความขัดแยงสุหน่ี-ชีอะตขึ้น

ดานเศรษฐกิจ การวางงานมีอัตราสูงมากในบาหเรนมาต้ังแตปทศวรรษ 1990 และเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจในหมูชาวชีอะตซึ่งเปนผูประทวงสวนใหญมาโดยตลอด

3) บทบาทของอิสลาม (role of Islam)
ในประวัติศาสตรความเปนมาของการประทวงในบาหเรน จะเห็นบทบาทของ ‘Shura’ ซึ่ง

เปนหลักการสําคัญของอิสลามในกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตยในบาหเรนมีเห็นอยาง
เดนชัดโดยมีการปรึกษาหารือระหวางเจาผูปกครองบาหเรนกับฝายที่เรียกรองใหมีการปฏิรูป
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การเมืองมาโดยตลอด  แตก็เพราะการผิดสัญญาจากการปรึกษาหารือ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับป
ค.ศ.2002 ที่มีการประกาศใชโดยไมไดปรึกษาหารือและใหอํานาจแกสภาสูงซึ่งเปนสภาแตงต้ังทํา
ใหอํานาจยังคงอยูในมือของเจาผูปกครองประเทศ แมวาในระหวางการประทวงและหลังการ
ปราบปราม สมเด็จพระราชาธิบดีบาหเรนไดเสนอใหมีการเจรจาแหงชาติ (National Dialogue)
ระหวางรัฐบาลและฝายตางๆ ในบาหเรนเพื่อหาหนทางปรองดองในชาติก็ตาม



บทที่ 3
ผลการศึกษา

เพื่อที่จะสามารถเขาใจเหตุการณประทวงในบาหเรนและสามารถประเมินผลกระทบของ
เหตุการณประทวงในบาหเรนและเสนอการกําหนดการวางทาทีของไทยไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม ผูศึกษาเห็นวาจําเปนตองศึกษา 1) ภูมิหลังและความเปนมาของการประทวงเน่ืองจากการ
ประทวงที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนการเรียกรองตอเน่ืองมาจากการเรียกรองในอดีต 2) เหตุการณ
ประทวงใหญที่เกิดขึ้นในตนปค.ศ. 2011 ปจจัยที่ทําใหเกิดการประทวง ผูเลนหลักที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณประทวง รวมถึง การรับมือกับสถานการณของฝายรัฐบาล  3) ผลกระทบตอบาหเรนและ
ตอไทย  และ 4) แนวโนมสถานการณ

3.1 ภูมิหลังและความเปนมา
3.1.1 ขอมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับบาหเรนและความสัมพันธกับไทย

กอนที่กลาวถึงความเปนมาของการประทวง ผูศึกษาประสงคจะใหภาพรวม
โดยสังเขปเกี่ยวกับบาหเรนและภาพรวมความสัมพันธไทย-บาหเรนกอนดังน้ี

1) ขอมูลเกี่ยวกับบาหเรน
บาหเรนเปนเกาะเล็กๆ ในอาวอาหรับ (อาวเปอรเซีย) หางจากฝงทะเลตะวันออก

ของซาอุดีอาระเบีย 24 กิโลเมตร และหางจากชายฝงทะเลตะวันตกของกาตาร 27 กิโลเมตร บาหเรน
เปนประเทศที่เล็กที่สุดในกลุม GCC โดยมีพื้นที่ 712 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณลาน
กวาคนโดยพลเมืองของบาหเรนมีจํานวนไมถึงกึ่งหน่ึงของจํานวนประชากรทั้งหมด ที่เหลือเปนคน
ตางชาติที่มีถิ่นพํานักในบาหเรนโดยสวนใหญเปนคนเอเชีย9  ในจํานวนประชากรที่เปนชาวบาหเรน
น้ันเปนชาวบาหเรนนิกายชีอะตรอยละ 7010 แตราชวงศที่ปกครองเปนนิกายสุหน่ี

บาหเรนปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยกึ่งรัฐสภาภายใตราชวงศ Al Khalifa เดิม
เปนรัฐบาหเรน (State of Bahrain) แตไดเปลี่ยนเปนราชอาณาจักรบาหเรน (Kingdom of Bahrain)
ในปค.ศ. 2002 ในปจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีคือ HM King Hamad bin Isa Al Khalifa

9 ตามการสํารวจสํามะโนประชากรของบาหเรนในปค.ศ. 2010  บาหเรนมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 1,234,2571 คน
ประกอบดวยชาวบาหเรน 568,399 คน และประชากรที่ไมใชชาวบาหเรน 666,172 คน  โดยในจํานวนประชากรที่
ไมใชชาวบาหเรนนี้ สวนใหญเปนคนงานเอเชีย 433,756 คน
www.cio.bh/CIO_ARA/English/Publications/Census/General%20%202011%2002%2006%20-%203.pdf
10 International Crisis Group, 6 May 2005: 1
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มกุฎราชกุมารคือ HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa นายกรัฐมนตรีคือ HRH Prince
Khalifa bin Salman Al-Khalifa และรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศคือ H.E. Shaikh Khalid bin
Ahmed bin Mohammed Al Khalifa

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเปนผูแตงต้ัง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รัฐสภาบาหเรนประกอบดวยสภาที่ปรึกษา (Majlis Al Shura)
เทียบเทาวุฒิสภา จํานวน 40 คน แตงต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี และสภาผูแทนราษฎร (Majlis Al
Nuwab) จํานวน 40 คน มาจากการเลือกต้ัง มีวาระ 4 ป ทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจทางการเมืองการปกครองขึ้นอยูกับสมเด็จพระราชาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี สมาชิกราชวงศ Al Khalifa ดํารงตําแหนงสําคัญในคณะรัฐมนตรี เชน
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการตางประเทศ

ในดานการเมือง บาหเรนดําเนินนโยบายสายกลาง เปนสมาชิก GCC และมีความ
ใกลชิดกับซาอุดีอาระเบียเพราะซาอุดีอาระเบียเปนผูใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
นอกจากน้ี บาหเรนยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตรเพราะอยูติดกับภาคตะวันออกของ
ซาอุดีอาระเบียซึ่งประชากรสวนใหญเปนมุสลิมนิกายชีอะต และบาหเรนยังเปนที่ต้ังของกองเรือที่
5 (the Fifth Fleet) ของสหรัฐอเมริกาดวย

ในดานเศรษฐกิจ บาหเรนเปนศูนยกลางทางการเงินและการธนาคารในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง โดยบาหเรนมีสถาบันที่ทําธุรกรรมทางการเงินประมาณ 400 แหง  อยางไรก็ตาม
ปจจุบัน บาหเรนเผชิญกับการแขงขันสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งจากดูไบ นอกจากน้ัน รายไดจากการ
ทองเที่ยวยังเปนรายไดหลักอีกดวย โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมาจากซาอุดีอาระเบียมาทางสะพาน
King Fahd Causeway ซึ่งเปนสะพานเชื่อมตอระหวางบาหเรนกับซาอุดีอาระเบีย

เศรษฐกิจของบาหเรนขึ้นอยูกับภาคนํ้ามัน อยางไรก็ตาม บาหเรนมีปริมาณนํ้ามัน
สํารองไมมากเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิก GCC อ่ืนๆ จึงพยายามเพิ่มการสํารวจแหลงนํ้ามันและ
กาซธรรมชาติ โดยหันมาเพิ่มการลงทุนในดานอุตสาหกรรมปลายนํ้า (downstream) การขยาย
ฐานเศรษฐกิจ (diversification) และฐานรายได เพื่อลดการพึ่งพานํ้ามัน รวมทั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาคที่ไมใชนํ้ามัน (non-oil) ดวย

2) ความสัมพันธไทย-บาหเรน
ไทยและบาหเรนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ.

1977 โดยไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา และบาหเรนมีสถานเอกอัครราชทูตบาหเรน
ประจําไทย ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธใกลชิดกันเปนพิเศษเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีบาหเรน
ทรงชื่นชอบไทยเปนการสวนพระองคและทรงเปนบุคคลสําคัญซึ่งอยูเบื้องหลังความสัมพันธที่
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ใกลชิดระหวางประเทศทั้งสอง บาหเรนถือเปนพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของไทยในภูมิภาคตะวันออก
กลางและสนับสนุนไทยเกี่ยวกับปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตในเวที OIC

3.1.2 ภูมิหลังและความเปนมาของการประทวงในบาหเรน
 ชวงปลายทศวรรษ 1960 และตนทศวรรษ 1970

ราชวงศ Al Khalifa ไดพยายามสรางความชอบธรรม (legitimacy) โดยประกาศใช
รัฐธรรมนูญในปค.ศ. 1973 และมีการจัดการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนธันวาคมในปเดียวกัน อยางไรก็
ตาม ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางตอเน่ืองและมีการนัดหยุดงานในภาคอุตสาหกรรม
ในที่สุด ในปค.ศ. 1975 ราชวงศ Khalifa ไดประกาศใชกฎหมาย State Security Law ซึ่งใหอํานาจ
รัฐบาลสามารถจับกุมและคุมขังไดโดยไมตองมีการพิจารณาคดี และในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน
Emir Isa bin Salman Al Khalifa เจาผูครองรัฐบาหเรน11 ไดประกาศยุบสภา ทั้งน้ี ตามมาตรา 65
ของรัฐธรรมนูญกําหนดไววาจะตองมีการเลือกต้ังหลังยุบสภาภายในสองเดือน แตปรากฏวาไมมี
การเลือกต้ังเกิดขึ้นและรัฐธรรมนูญถูกระงับใชโดยกฎหมายฉุกเฉิน  ทั้งหมดน้ี สงผลใหฝายตอตาน
เห็นวารัฐบาลตอๆ มาที่มีขึ้นหลังการยุบสภาเปนรัฐบาลที่ไมชอบดวยกฎหมายและเรียกรองใหมี
การนํารัฐธรรมนูญปค.ศ. 1973 กลับมาใช

 ในชวงปค.ศ. 1994 ถึงค.ศ. 1999
การปะทะกันและความไมสงบเร่ิมกลับมาอีกโดยเฉพาะอยางยิ่งในปลายป ค.ศ.

1994 ในยานพื้นที่อยูอาศัยของชาวบาหเรนนิกายชีอะตชานกรุงมานามา โดยสาเหตุของการ
ประทวงและกอความไมสงบมีดวยกันหลายประการไดแก

 การปกครองแบบอํานาจนิยม (authoritarianism)
 การขาดสิทธิพื้นฐานทางพลเมืองและการเมือง
 การเลือกประติบัติตอชาวบาหเรนนิกายชีอะต
 การคอรัปชั่น
 สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย

ในชวงปค.ศ. 1994-1998 การเดินขบวนประทวงตามทองถนนและการปะทะกันเกิดขึ้นอยูเปน
ประจํา ผูที่เดินขบวนสวนใหญเปนชาวบาหเรนนิกายชีอะตเน่ืองจากชาวชีอะตเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยขางตนมากที่สุด

รัฐบาลตอบโตดวยการปราบปรามอยางหนักโดยมีการจับกุมผูเดินขบวนเปน
จํานวนมากและเนรเทศผูนําฝายตอตานออกจากบาหเรน เมื่อปราบปรามหนัก ฝายตอตานก็เพิ่ม

11 กอนปค.ศ. 2002 ช่ือเต็มของประเทศคือรัฐบาหเรน (State of Bahrain) โดยเจาผูครองรัฐใชคํานําหนาวา Emir
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ความรุนแรงขึ้น มีการเผายาง ขวางปากอนหินใสตํารวจ และทําระเบิดจากถังแกส เหตุการณที่
รุนแรงถึงแกชีวิตเกิดขึ้นในปค.ศ. 1997 เมื่อคนงานบังกลาเทศจํานวน 5 คนเสียชีวิตจากการระเบิด
ภัตตาคาร สงผลใหกองกําลังฝายรัฐบาลสงกําลังเขาบุกยานที่อยูอาศัยของชาวชีอะตและบานของ
แกนนํา ทําใหมีผูถูกจับกุมเปนจํานวนมาก

 National Action Charter /รัฐธรรมนูญปค.ศ. 2002/จุดเร่ิมตนของความแตกแยก
และแยงชิงอํานาจภายในราชวงศ Al Khalifa

King Hamad bin Isa Al Khalifa สมเด็จพระราชาธิบดีบาหเรนองคปจจุบันขึ้น
ครองราชยตอจาก Emir Isa พระราชบิดาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 (ชวงแรกใชคํานําหนาวา Emir
ตอมาเปลี่ยนเปน King เมื่อบาหเรนเปลี่ยนเปนราชอาณาจักรบาหเรนในปค.ศ. 2002) หลังจากขึ้น
ครองราชยแลว King Hamad ไดพยายามที่จะลดความตึงเครียดลงโดยไดทรงสัญญาวาจะมีการ
ปฏิรูปเพื่อเปนประชาธิปไตยและดําเนินมาตรการหลายอยางดวยกันต้ังแตพระราชทานอภัยโทษ
ยกเลิก State Security Courts ยกเลิกกฎหมาย State Security Law  แตการดําเนินการที่สําคัญที่สุด
คือการจัดทํา National Action Charter (NAC)

1) National Action Charter ในปค.ศ. 2000 King Hamad ไดทรงจัดต้ัง Supreme
National Council Committee เพื่อยกราง National Action Charter (NAC) ซึ่งมีสาระสําคัญคือวาง
แนวทางสําหรับการไปสูการปกครองในลักษณะ constitutional monarchy การแกไขรัฐธรรมนูญ
และการปกครองแบบสองสภา (bicameral system) ซึ่งการเสนอแนวทางการปกครองแบบสองสภา
คือ Majlis Al Nuwab (สภาผูแทนราษฏร) ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง และ Majlis Al Shura (วุฒิสภา) ซึ่ง
มาจากการแตงต้ังน้ัน ไดรับการตอตานจากฝายตอตานเพราะฝายตอตานตองการใหมีสภาเดียวแบบ
ที่ระบุในรัฐธรรมนูญปค.ศ. 1973 เน่ืองจากเกรงวาอํานาจในการออกกฎหมายจะตกอยูในมือ Majlis
Al Shura อยางไรก็ตาม ไดมีการจัดการลงประชามติสําหรับ NAC ในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2001 ซึ่งมีผูมาลงประชามติคิดเปนรอยละ 89 และมีผูที่ออกเสียงสนับสนุน NAC ถึง รอยละ
98.4 อยางไรก็ตาม ฝายตอตานบางคนเห็นวาการที่มีผูออกมาลงประชามติสนับสนุน NAC เปน
จํานวนมากนาจะมาจากเหตุผลสองประการคือ ประการแรก คนสวนใหญไมประสงคที่จะเห็นภาวะ
status quo อีกตอไป ประการที่สองคือกลัววาถาไมออกมาลงประชามติจะถูกมองวากระดาง
กระเด่ืองและจะถูกเพงเล็งจากฝายความมั่นคง12

2) รัฐธรรมนูญปค.ศ. 2002  หลังจากการลงประชามติในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
2001 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในเดือนเดียวกันของปตอมา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ

12 Wright 2008: 4
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ใหมน้ี ไดสรางกระแสความไมพอใจจากฝายตอตานเปนอยางมากเน่ืองจาก 1) ไมไดเปนการแกไข
รัฐธรรมนูญปค.ศ. 1973 แตเปนการใชรัฐธรรมนูญใหม 2)รัฐธรรมนูญฉบับน้ีกําหนดใหมีสองสภา
ตามที่ไดกลาวขางตน โดยสภาลางที่มาจากการเลือกต้ังมีอํานาจนอยกวาสภาสูงซึ่งมาจากการแตงต้ัง
โดยประธาน Majlis Al Shura มีสิทธิออกเสียงยับยั้งรางกฎหมายที่เสนอโดยสภาลางและการแกไข
รัฐธรรมนูญไดตองไดรับเสียง 2 ใน 3 ของทั้งสองสภารวมกันซึ่งทําใหการแกไขแทบจะเปนไป
ไมได  และ 3) King Hamad ไมไดใหฝายตอตานมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญตามที่เคยให
สัญญาไว นอกจากน้ี ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี ไดประกาศใหบาหเรนเปน constitutional
monarchy (King Hamad ไดเปลี่ยนคํานําหนาจาก Emir เปน King) แตโดยความเปนจริงแลวอํานาจ
การปกครองยังอยูกับราชวงศ Al Khalifa

หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ไดมีการจัดการเลือกต้ังทั่วไปทั้งหมด 3 คร้ังถึง
ปจจุบัน คร้ังแรกในปค.ศ. 2002 ซึ่ง Al Wefaq ซึ่งเปนกลุมการเมืองฝายคานเครงศาสนานิกายชีอะต
ไดคว่ําบาตรการเลือกต้ังคร้ังน้ีเพื่อเปนการประทวงขอกําหนดในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ Majlis Al
Shura มีอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย การเลือกต้ังคร้ังที่สองมีขึ้นในปค.ศ. 2006 โดย Al Wefaq
ไดไดรับเลือกต้ังถึง 17 ที่น่ังจาก 40 ที่น่ัง และคร้ังลาสุดเมื่อปค.ศ. 2010 โดย Al Wefaq ไดรับ
เลือกต้ัง 18 ที่น่ังจาก 40 ที่น่ัง ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา Al Wefaq เปนกลุมการเมืองที่มี ส.ส มากที่สุด
ในสภา ทําใหชาวบาหเรนนิกายชีอะตเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น

3) จุดเร่ิมของความแตกแยกและการแยงชิงอํานาจในราชวงศ Al Khalifa
ผูศึกษาเห็นดวยกับความเห็นของ Steven Wright ผูชวยศาสตราจารยดาน Gulf Politics ของ Qatar
University วาความพยายามของ King Hamad ในการปฏิรูปการเมืองในชวงที่ขึ้นครองราชยตอจาก
Emir Isa น้ัน เปนพระประสงคของ King Hamad ที่จะแขงขันกับ Prince Khalifa นายกรัฐมนตรีเพื่อ
เพิ่มอํานาจของพระองค โดย Wright ไดกลาววา “…internal power politics within Bahrain’s ruling
elite largely explain the manner in which the reforms have been implemented in the initial years
of King Hamad’s reign.  A key aspect of this was a desire by the King to enhance his autonomy
vis-à-vis the Prime Minister through a populist mandate.”13

ในสมัยของ Emir Isa ทรงใหอํานาจพระอนุชาคือ Sheikh Khalifa (กอนปค.ศ.
2002 ใชคํานําหนาวา Sheikh) ในฐานะนายกรัฐมนตรีเปนผูบริหารรัฐบาลและเศรษฐกิจ สวน Emir
Isa จะมีบทบาทดานการทูตและพิธีการเทาน้ัน ทําให นายกรัฐมนตรีคือ Prince Khalifa มีฐานอํานาจ
ที่กวางขวางและมีบทบาทควบคุมการบริหารประเทศอยางมาก ทั้งน้ี Prince Khalifa ถือเปน

13 Ibid: Abstract



14

นายกรัฐมนตรีที่อยูในตําแหนงนานที่สุดในโลก  ดังน้ัน เมื่อ King Hamad ขึ้นครองราชย จึงมี
ปญหาเร่ืองอํานาจการปกครองวาจะทําอยางไรใหตนเองมีอํานาจสูกับฝายของพระปตุลาซึ่งเปน
นายกรัฐมนตรีได ซึ่งหนทางที่ King Hamad เลือกใชคือการปฏิรูปการเมืองเพื่อใหเปน
ประชาธิปไตยเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน เน่ืองจาก Prince Khalifa มีแนวคิดอนุรักษ
นิยม (conservative) ไมเห็นดวยกับการปฏิรูป ผูศึกษาเห็นวาจุดน้ีเปนจุดเร่ิมตนของความแตกแยก
ระหวางฝายสมเด็จพระราชาธิบดีและนายกรัฐมนตรี

การแขงขันแกงแยงอํานาจไดปรากฏอยางเดนชัดในปค.ศ. 2008 Prince Salman
bin Hamad Al Khalifa มกุฏราชกุมารไดประกาศวารัฐบาลบาหเรนจะไมใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การคอรัปชั่นอยูในตําแหนง หลังจากการประกาศ พระโอรสของนายกรัฐมนตรีบาหเรนก็ถูกปลด
ออกจากตําแหนงประธาน Bahrain Airport Authority นอกจากน้ัน Sheikh Khalifa bin Ahmad Al
Khalifa ก็ถูกถอดจากตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและยกเลิกตําแหนงรัฐมนตรีกลาโหม ใน
ขณะเดียวกัน ไดมีการแตงต้ังมกุฎราชกุมารใหดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการทหารสูงสุด (King
Hamad ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด) ซึ่งเปนการต้ังใจสื่อสารวามกุฎราชกุมารมีอํานาจ
เปนที่สองรองจากสมเด็จพระราชาธิบดี

นอกจากน้ี ยังไดมีการประกาศใชกฎหมายใหมซึ่งกําหนดใหเพิ่มจํานวนรัฐมนตรี
ที่ตองรายงานตรงตอ Economic Development Board (EDB) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ
มกุฎราชกุมารจากจํานวน 6 คนเปน 16 คน ซึ่งผูศึกษาเห็นวากฎหมายฉบับน้ีเทากับเปนการลด
อํานาจและความสําคัญของสํานักนายกรัฐมนตรีและเทากับวามีคณะรัฐมนตรีแขงกับคณะรัฐมนตรี
จริงขึ้นมาอีกชุดหน่ึง ซึ่งตอกย้ําใหเห็นวามีการแกงแยงอํานาจมากขึ้น

3.2 เหตุการณประทวงในปค.ศ. 2011
3.2.1 ลําดับเหตุการณ

 เหตุการณเร่ิมจากกลุมหนุมสาวไดชักชวนผานสื่อสังคมออนไลนใหมี Day of
Rage ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 ซึ่งเปนวันครบรอบ 10 ปของ National Action Charter
โดยเหตุการณเร่ิมจากการชุมนุมโดยสงบบริเวณวงเวียนไขมุก (Pearl Square) โดยเรียกรองใหมีการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองโดยผูชุมนุมสวนใหญเปนชาวบาหเรนนิกายชีอะต  ตอมาผูชุมนุมได
ยกระดับขอเรียกรองใหคณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาออกและขับไลราชวงศ Al Khalifa รัฐบาลบาหเรน
จึงไดใชกําลังสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 และกองทัพบาหเรนไดสงรถถัง
รถหุมเกราะ ตลอดจนทหารเขาตรึงกําลังในวงเวียนไขมุกเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย สงผลใหมี
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ผูเสียชีวิต 7 คน จากการที่มีผูเสียชีวิตจากการชุมนุม ส.ส จํานวน 18 คนของกลุมการเมือง Al Wefaq
ซึ่งเปนกลุมชีอะตฝายคานที่มีเสียงสวนใหญในสภาไดลาออก

 ภายหลังจากการสลายการชุมนุม สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแตงต้ังให
มกุฎราชกุมารเปนผูนําในการเจรจาแหงชาติ (National Dialogue) กับกลุมตางๆ เพื่อหาแนวทางการ
ปฏิรูปและสรางความปรองดองในประเทศโดยเร่ิมจากการหารือกลุมยอยกับฝายตางๆ โดยตอมาใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 มกุฎราชกุมารทรงเสนอหลักการสําคัญๆ ที่จะนําเสนอในวาระการหารือ
แหงชาติ ดังน้ี14

1) การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีสิทธิพิเศษและอํานาจอยางเต็มที่
2) รัฐบาลที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน
3) การแบงเขตเลือกต้ังที่มีความเปนธรรม
4) การใหสัญชาติ
5) การจัดการกับปญหาการฉอราษฎรบังหลวงทางการเงินและการบริหารงาน
6) ทรัพยสมบัติของรัฐ
7) การแกไขปญหาเร่ืองการแบงแยกชนชาติ ศาสนา และการสรางความเกลียดชัง

ของคนในชาติ
 หลังจากมีการประกาศใหมีการหารือแหงชาติแลว มกุฎราชกุมารไดทรงมีบัญชา

ใหถอนกําลังทหารออกจากวงเวียนไขมุกและใจกลางกรุงมานามา และอนุญาตใหใหผูประทวง
ชุมนุมกันไดโดยสงบตอไป

 ผูชุมนุมประทวงเปนจํานวนมากไดกลับเขามาชุมนุมในบริเวณวงเวียนไขมุกโดยมี
ทั้งชาย หญิง และเด็ก และไดมีการนําเตนทมากางเปนที่พักผอนในบริเวณพื้นที่โดยรอบเปนจํานวน
มาก มีการแจกจายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยในบริเวณใจกลางของวงเวียนไขมุกไดมีการปราศรัย
และชุมนุมเรียกรองอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีขอเรียกรองของผูชุมนุมประทวงมีดวยกัน 7 ประการ15  ดังน้ี

1) ปลอยตัวผูตองโทษ
2) จัดต้ังกลุมที่เปนกลางและเปนอิสระขึ้นทันทีเพื่อสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของ

ผูประทวง
3) ใหสื่อของรัฐบาลมีความเปนกลางและรายงานอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
4) ใหรัฐบาลลาออกและจัดต้ังรัฐบาลรักษาการชั่วคราว

14 โทรเลข สอท ณ กรุงมานามา ที่ 121/2554 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554
15 โทรเลข สอท ณ กรุงมานามา ที่ MNM 86/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
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5) ใหมีการรางรัฐธรรมนูญใหม โดยมีการปกครองระบอบ constitutional
monarchy และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง

6) การแกไขระบบการเลือกต้ังใหอยูบนความยุติธรรมและไดผูแทนจากทุกภาค
สวนทางการเมืองและสังคม

7) ใหมีการรับรองวาจะมีการเคารพขอตกลงตางๆ
อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมผูชุมนุมประทวงอีกฝายหน่ึงนําโดยกลุมการเมือง Al Haq ตอตานไมยอมรับ
การเจรจาและเรียกรองใหรัฐบาลลาออกและใหราชวงศ Al Khalifa ลงจากอํานาจ

 สถานการณการชุมนุมเร่ิมบานปลายเมื่อมีการปดถนนสายสําคัญในยานธุรกิจ มี
การใชกําลังกับเจาหนาที่ตํารวจ และมีการปะทะกันระหวางกลุมผูสนับสนุนรัฐบาลกับกลุมตอตาน
รวมทั้งมีการทําลายทรัพยสินและทํารายชาวตางชาติจนเสียชีวิต ทําใหในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2011
กองกําลัง Peninsula Shield Force (PSF) ของกลุม GCC ซึ่งประกอบดวยกองกําลังหลักๆ จาก
ซาอุดีอาระเบีย (ทหารประมาณ 1,000 นาย) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหรือยูเออี (ตํารวจประมาณ
500 นาย) ไดเขามายังบาหเรนตามคําขอของรัฐบาลบาหเรน โดยมีภารกิจคือรักษาความปลอดภัย
ระบบสาธารณูปโภค นํ้ามัน ศูนยกลางดานการเงิน นอกจากน้ี รัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉินเปน
เวลา 3 เดือน

การที่กองกําลัง GCC เขามาในบาหเรนน้ัน ไดรับการวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวางในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิหราน โดยฝายที่ไมเห็นดวยกลาววาตามกฎบัตร
GCC น้ัน การจะสงกองกําลัง GCC เขาไปชวยไดจะตองมีการแทรกแซงโดยตางชาติตอประเทศ
สมาชิก แตในกรณีบาหเรนน้ันไมมีการแทรกแซงจากตางชาติ  ทําให Sheikh Khalid bin Ahmed
bin Mohammed Al Khalifa รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศบาหเรนตองออกมาแถลงขาววาการ
สงกองกําลังผสม GCC เขามาบาหเรนเปนไปตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ
ของ GCC โดยพิจารณาวาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ GCC ประเทศใดประเทศหน่ึงคือ
ความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ GCC ทั้งกลุมรวมกัน และบาหเรนในฐานะสมาชิก GCC
สามารถรองขอกองกําลังผสมฯ เพื่อการดังกลาวภายใตอนุสัญญาระหวางกันในปค.ศ. 2000 ซึ่งเปน
สิ่งที่สอดคลองกับหลักการและระเบียบตามกฎหมายระหวางประเทศ ดังน้ัน กองกําลังผสมฯ จึงไม
ถือเปนการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐใดรัฐหน่ึง ทั้งน้ี กองกําลังผสมฯ จะคงอยูในบาหเรน
จนกวาสถานการณจะกลับคืนสูสภาวะปกติ และปฏิเสธวารัฐบาลซาอุดีอาระเบียไมไดกดดัน
บาหเรนใหอนุญาตใหกองกําลังตางชาติเขามาในบาหเรน16 นอกจากน้ี นาย Abdulrahman Al Attiya

16 โทรเลข สอท ณ กรุงมานามา ที่ MNM 133/2554 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2554
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เลขาธิการ GCC ไดใหสัมภาษณวา “การดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพของสมาชิกกลุมประเทศ
GCC เปนความรับผิดชอบรวมกันของประเทศสมาชิก GCC”17

 ตอมาในวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 รัฐบาลไดใชกําลังสลายการชุมนุม สงผลใหมี
ผูเสียชีวิต 13 คน ตํารวจเสียชีวิต 4 นาย โดยไดมีการประเมินวาสถานการณความไมสงบในบาหเรน
ทําใหมีผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 24 คน บาดเจ็บกวา 1,700 คน และสูญหายกวา 40 คน18

3.2.2 มาตรการการรับมือกับสถานการณของรัฐบาลบาหเรน
มาตรการการรับมือกับสถานการณแบงไดเปน 2 ดานหลักๆ ดวยกัน คือ มาตรการ

ดานการเมืองและความมั่นคง และมาตรการดานเศรษฐกิจ
1) มาตรการดานการเมืองและความมั่นคง

 รัฐบาลเสนอใหมีการเจรจาแหงชาติ ควบคูไปกับใชกําลังปราบปรามอยาง
หนัก ตามรายละเอียดที่กลาวไวขางตน ทั้งน้ี เมื่อรัฐบาลควบคุมสถานการณไดแลว มกุฎราชกุมาร
บาหเรนก็ยังยืนยันประกาศเดินหนาการเจรจาแหงชาติตอไป

 รัฐบาลบาหเรนไดประกาศเคอรฟวในวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 โดยเคอรฟวเร่ิม
ต้ังแตเวลา 16.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. รวมถึงประกาศเคอรฟวในนานนํ้าบาหเรน โดยหาม
ชาวประมงเดินเรือระหวางเวลา 17.00 น. ถึง 06.00 น. นอกจากน้ี ยังหามการชุมนุม เดินประทวง
หรือแสดงสัญลักษณการตอตานในทุกพื้นที่ของบาหเรน

 หลังการปราบปราม รัฐบาลบาหเรนไดร้ือถอนวงเวียนไขมุกและปรับปรุงสภาพ
พื้นที่โดยรอบ ซึ่งการร้ือวงเวียนไขมุกซึ่งเปนสถานที่ที่เปนสัญญลักษณของกรุงมานามาทิ้งน้ี
ผูศึกษาเห็นวาเปนมาตรการของรัฐบาลที่ตองการสงสัญญาณแข็งกราวไปยังฝายตอตานเพื่อที่จะ
แสดงใหเห็นวารัฐบาลไมตองการเก็บวงเวียนไวใหเปนสัญลักษณของการประทวงและรัฐบาลจะ
ไมยอมใหมีการประทวงเชนน้ีเกิดขึ้นอีก นอกจากการร้ือถอนวงเวียนไขมุกแลว ยังไดมีการร้ือถอน
สถานที่เคารพบูชา (shrine) ทางศาสนาของชาวบาหเรนนิกายชีอะตอีกดวย

 นอกจากน้ี  หลังจากการปราบปราม ไดมีการจับกุมแกนนําฝายตอตาน
แพทยและ พยาบาลที่ศูนยการแพทย Salmaniya (Salmaniya Medical Complex) ซึ่งเปน
โรงพยาบาลที่ฝายตอตานใชเปนฐานในระหวางการประทวง ประธานสมาคม Bahrain Teachers’
Society และมีการไลออกแพทยและพยาบาล คณบดี อาจารยมหาวิทยาลัย เจาหนาที่มหาวิทยาลัย

17 โทรเลข สอท ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ABU 146/2554 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554
18 เอกสารเรื่องสถานการณชุมนุมประทวงและความไมสงบในบาหเรน จัดทําโดย กองตะวันออกกลาง กรมเอเชีย
ใตฯ กระทรวงการตางประเทศ
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นักศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณความวุนวายในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี นักกีฬาระดับชาติที่
ไปเขารวมการชุมนุมก็ไดถูกปลดออกจากทีมชาติดวย

นอกจากการจับกุมแลว ศาลยังไดตัดสินประหารชีวิตผูตองหาชายบาหเรน 4 คน
และพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตผูตองหาชายชาวบาหเรน 3 คน ในขอหาขับรถชนและทับเจาหนาที่
ตํารวจเสียชีวิตในชวงระหวางชุมนุมประทวง ลาสุด ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ศาลไดพิพากษา
จําคุกตลอดชีวิต ผูนําฝายคานชาวชีอะตจํานวน 8 คนซึ่งรวมถึงนาย Hassan Mushaima ผูนํากลุม Al
Haq ในขอหากอกบฏเพื่อลมลางราชวงศ

2) มาตรการดานเศรษฐกิจ
 ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2011 King Hamadไดทรงเพิ่มงบประมาณจํานวน

155.2 ลานบาหเรนดีนาร (1 ดีนารบาหเรน ประมาณ 81 บาท)  ในรางงบประมาณของบาหเรน
สําหรับใน 2 ปขางหนาเพื่อใชในงานสวัสดิการสังคมดานตางๆ ไดแก การชวยเหลือชาวบาหเรน
รายไดตํ่า เพื่อเปนเงินอุดหนุนเพื่อรักษาราคาสินคาใหอยูในระดับตํ่า และชวยเหลือบุคคลที่เปน
หมาย หยาราง และทุพพลภาพ  นอกจากน้ี King Hamad ยังทรงมีบัญชาใหดําเนินโครงการจัดสราง
บานพักอาศัยใหกับประชาชนในเขต East Sitra และ East Hidd ซึ่งเปนเขตที่อยูอาศัยของชาว
บาหเรนนิกายชีอะต จํานวน 11,600 หลัง และโครงการจัดสรางบานพักอาศัยใหกับประชาชน
โดยทั่วไปเปนการเรงดวนอีก 8,400 หลัง  ทั้งน้ี ผูศึกษาเห็นวา มาตรการอัดฉีดดานการเงินและการ
สรางที่พักอาศัยน้ี มีขึ้นเพื่อเปนการสนองตอบตอขอเรียกรองและหวังใหเปนการชวยลดแรงกดดัน
ทางการเมือง ซึ่งคาดวาผูนําและรัฐบาลบาหเรนนาจะไดรับขาวกรองวาจะมีการชุมนุมประทวงใหญ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011  เพื่อหวังสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ลดกระแสของการ
ชุมนุมประทวง และปองกันมิใหเหตุการณลุกลามบานปลายทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมาตรการ
ดังกลาวไมไดผลเพราะไดเกิดการชุมนุมใหญดังที่ไดกลาวมาในขางตน

3.2.3 ปจจัยที่ทําใหเกิดการชุมนุมประทวง
ผูศึกษาเห็นวาปจจัยที่ทําใหเกิดการชุมนุมประทวงน้ันไมใชเปนปจจัยใหมแตประการใด

เปนความคับของใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สะสมตอเน่ืองมาจากในอดีตและปญหา
เหลาน้ียังไมไดรับการแกไข แตทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ

1) ความคับของใจทางการเมือง (political grievances) ผูประทวงตองการมีสิทธิ
และมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น เน่ืองจากอยูภายใตการปกครองแบบรวบอํานาจมานานภายใต
ผูปกครองนิกายสุหน่ีมาเปนเวลานาน และราชวงศ Al Khalifa ผิดสัญญาทางการเมืองตลอดมา
เพราะการปฏิรูปการเมืองที่นําไปสูประชาธิปไตยน้ันโดยเฉพาะอยางยิ่ง National Action Charter
และรัฐธรรมนูญปค.ศ. 2002 ซึ่งชาวบาหเรนทั้งนิกายสุหน่ีและชีอะตเห็นวาเปนเพียงการปฏิรูปที่
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เกิดขึ้นอยางผิวเผิน (cosmetic change) เทาน้ัน แตจริงๆ แลวอํานาจการปกครองทั้งหมดยังอยูใน
อํานาจของราชวงศ Al Khalifa

2) ความคับของใจทางเศรษฐกิจ (economic grievances) ปญหาการวางงานเปน
ปญหาเศรษฐกิจสําคัญที่กอใหเกิดความไมพอใจอยางมากตอรัฐบาลโดยเฉพาะในหมูชาวบาหเรน
นิกายชีอะตเพราะการวางงานเปนปญหาตอเน่ืองกับความยากจน อัตราการวางงานที่สูงโดยเฉพาะ
ในกลุมหนุมสาวเปนปญหาเศรษฐกิจยืดเยื้อมานานต้ังแตทศวรรษ 1990 โดย Bahrain Labour
Market Regulatory Authority รายงานวาอัตราวางงานอยูที่รอยละ 16.5 ในปลายปค.ศ. 201019  แต
ในรายงานเร่ือง “Popular Protests in North Africa and the Middle East (III): The Bahrain Revolt”
ของ International Crisis Group กลาววาตัวเลขที่แทจริงอาจสูงถึงรอยละ 3020 นอกจากน้ี ปญหาการ
คอรัปชั่นยังเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดความไมพอใจอยางมากเพราะในขณะที่ราชวงศรํ่ารวย แต
ผูชุมนุมประทวงสวนใหญวางงานและมีฐานะยากจน โดยผูประทวงไดโจมตีนายกรัฐมนตรี
บาหเรนเปนการเฉพาะเร่ืองการคอรัปชั่น

3) ความคับของใจทางสังคม (social grievances) : การเลือกประติบัติตอชาว
บาหเรนนิกายชีอะต (sectarian discrimination)

 ผูศึกษาเห็นวา รายงานเร่ือง“Popular Protests in North Africa and the Middle East (III):
The Bahrain Revolt” ของ International Crisis Group (ICG)21 ไดอธิบายเกี่ยวกับการเลือกประติบัติ
ตอชาวชีอะตไวอยางครอบคลุมและชัดเจน โดยรายงานกลาววาชาวบาหเรนนิกายชีอะตมองวาการ
เลือกประติบัติตอพวกตนเปนความจริงของชีวิตและเปนการกระทําที่จงใจหวังผลทางการเมืองของ
รัฐบาล และไดชี้ใหเห็นถึงการเลือกประติบัติ ดังน้ี

 Institutionalized Discrimination ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือการแทรกแซงการ
แบงเขตการเลือกต้ัง (gerrymandering) เพื่อใหผูสมัครนิกายสุหน่ีไดรับเลือกต้ังมากกวาผูสมัคร
นิกายชีอะต ทั้งที่ ชาวบาหเรนนิกายสุหน่ีมีจํานวนนอยกวาชาวบาหเรนนิกายชีอะต ทําใหจากการ
เลือกต้ังปค.ศ. 2010 มี ส.ส. นิกายสุหน่ีในสภาจํานวน 22 คน ในขณะที่ ส.ส นิกายชีอะตมีจํานวน
18 คน

 Political Naturalization รัฐบาลใชการใหสัญชาติแกชาวตางชาตินิกาย
สุหน่ีเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (demographic change) โดยใหสัญชาติแกชาวจอรแดน
ซีเรีย เยเมน และรับคนเหลาน้ีเขาทํางานในหนวยงานดานความมั่นคง นอกจากน้ี ยังมีการให

19 http://blmi.Imra.bh/2010/12/mi_dashboard.xml
20 International Crisis Group, 6 April 2011: 5
21 Ibid: 4
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สัญชาติแกชาวซาอุดีอาระเบียจากเผา Dawaris ซึ่งเคยต้ังถิ่นฐานอยูในบาหเรนมากอนและปจจุบัน
อาศัยอยูในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย

 การจางงานในภาครัฐ นับต้ังแตการปฏิวัติอิสลามในอิหรานเมื่อปค.ศ. 1979
ชาวบาหเรนนิกายชีอะตถูกกีดกันไมใหทํางานในหนวยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
กองทัพบาหเรนและกระทรวงมหาดไทย

จะเห็นไดวา ขอเสนอการเจรจาวาระแหงชาติน้ัน เปนการตอบสนองตอสาเหตุของการ
ประทวงที่ผูศึกษาไดกลาวไวแทบจะทั้งหมด

3.2.4 ผูเลนที่มีบทบาทสําคัญ (Key Actors)
1) ราชวงศ Al Khalifa อํานาจในการปกครองประเทศอยูในอํานาจของราชวงศ Al

Khalifa และดังที่ผูศึกษาไดกลาวไวในขางตน มีความแตกแยกในราชวงศ Al Khalifa เปนสองฝาย
ระหวาง King Hamad และมกุฎราชกุมารฝายหน่ึง กับนายกรัฐมนตรี โดย King Hamad และ
มกุฎราชกุมารเปนฝายที่สนับสนุนการปฏิรูปทางการเมือง สวนนายกรัฐมนตรีเปนพวกอนุรักษนิยม
ไมสนับสนุนการปฏิรูปและนิยมความแข็งกราว และดวยทาทีและนโยบายดังกลาวจึงไดรับการ
สนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย

ในเหตุการณชุมนุมประทวงในปค.ศ. 2011 น้ี  มีเหตุการณที่บงชี้ใหเห็นถึงความ
แตกแยกน้ีโดยชัดเจน และยังชี้ใหเห็นดวยวานายกรัฐมนตรียังคงมีอํานาจอยูมากในบาหเรน ดังน้ี

 หน่ึงวันกอนที่กองกําลัง PSF จะเขามาในบาหเรน มกุฎราชกุมารบาหเรนไดทรง
แถลงผานโทรทัศนรัฐบาลของบาหเรนในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2011  เนนถึงความสําคัญในการจัด
เจรจาแหงชาติและทรงเรียกรองใหทุกฝายทุกเขามามีสวนรูปในการปฏิรูปโดยเร็วที่สุด แตในวันถัด
มา กองกําลัง PSF ไดเขามาในบาหเรนและไดมีการสลายการชุมนุม  ผูศึกษาเห็นวา นายกรัฐมนตรี
บาหเรนนาจะมีบทบาทในเร่ืองน้ีเพราะมีความใกลชิดกับซาอุดีอาระเบียมาก และบรรยากาศในชวง
น้ัน มกุฎราชกุมารมีแนวโนมจะยอมทําตามขอเรียกรองของผูชุมนุมเร่ืองการปฏิรูป ซึ่ง
ซาอุดีอาระเบียนาจะเห็นวาเปนการเปดโอกาสใหชาวชีอะตมากไปซึ่งอาจจะสงผลตอกระทบตอ
ซาอุดีอาระเบียไดเน่ืองจากชาวซาอุดีนิกายชีอะตอาศัยอยูในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียเปน
จํานวนมาก จึงนาจะมีความเปนไปไดที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนหารือกับซาอุดีอาระเบียซึ่งนําไปสู
การสงกองกําลังเขามาเพื่อเปนการแกไขและปราบปรามผูประทวงต้ังแตตน

 เหตุการณอีกประการหน่ึงคือ มีการแตงต้ังนาย Khalifa bin Ahmed Al Dahrani
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานการเจรจาแหงชาติ ซึ่งฝายตอตานไมเห็นดวยอยางมากเพราะ
นาย Dahrani เปนผูที่สนับสนุนการปราบปรามและสลายการชุมนุมและอยูในคายอนุรักษนิยมดวย
ผูศึกษาประเมินวานายกรัฐมนตรีบาหเรนนาจะมีสวนในการแตงต้ังน้ี ประกอบกับเปนที่นาสังเกต
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วาต้ังแตมีการเสนอการเจรจาแหงชาติโดย King Hamad และมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรีไมได
แสดงความเห็นหรือทาทีสนับสนุนใดๆ แตกลับแสดงทาทีสนับสนุนการเพิ่มกองกําลังและ
งบประมาณของ GCC ในการดูแลความสงบเรียบรอยของประเทศสมาชิก แตเมื่อมีการเปลี่ยนตัว
ผูรับผิดชอบการเจรจา นายกรัฐมนตรีไดทรงมีบัญชาหามคณะรัฐมนตรีพักรอนจนกวาการเจรจา
แหงชาติจะเสร็จสิ้น22

2) ชาวบาหเรนนิกายชีอะต เปนที่ชัดเจนวาชาวบาหเรนนิกายชีอะตเปนผูเลน
สําคัญของเหตุการณชุมนุมประทวงในบาหเรนเน่ืองจากเปนผูชุมนุมสวนใหญและเปนผูที่มีความ
คับของใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมดังที่กลาวมาขางตน ดังน้ัน ในหัวขอน้ี ผูศึกษาจึงจะขอ
กลาวถึงกลุมการเมืองชีอะตสําคัญ 2 กลุมที่มีบทบาททางการเมืองในบาหเรนและในการชุมนุม
ประทวงคร้ังน้ี ไดแก

 กลุมการเมือง Al Wefaq (Jamiaeeyat al-Wefaq al-Watani al-Islamiya)
เปนกลุมการเมืองฝายคานที่ถูกกฎหมาย แมวาบาหเรนไมอนุญาตใหมีการจัดต้ังพรรคการเมือง กลุม
การเมืองน้ีกอต้ังขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2001 ผูนําทางจิตวิญญาน (spiritual leader) ที่สําคัญ
ไดแก Isa Qasem และ Ali Salman  กลุม Al Wefaq ไดเขารวมกระบวนการทางการเมืองและการ
เลือกต้ังมาโดยตลอด โดยในการเลือกต้ังในป ค.ศ. 2010 กลุมการเมือง Al Wefaq ไดรับเลือกต้ัง 18
ที่น่ังจาก 40 ที่น่ัง ทําให Al Wefaq เปนกลุมการเมืองที่มี ส.ส มากที่สุดในสภา อยางไรก็ตาม เมื่อ
เกิดเหตุการณสลายการชุมนุมในกลางเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2011 ส.ส. ของกลุม Al Wefaq ได
ลาออกเพื่อเปนการประทวง

 กลุมการเมือง Al Haq (Harakat al-Haq li al-Hurriya wa al-Dimuqratiya)
เปนกลุมการเมืองที่ผิดกฎหมาย (unlicensed) ในปค.ศ. 2005 สมาชิกกลุม Al Wefaq หลายคน
รวมถึง Hassan Mushaima ผูนํากลุม Al Haq ซึ่งปจจุบันถูกคุมขังและถูกพิพากษาจําคุกตลอดชีวิต
ไดออกจากกลุม Al Wefaq และมาจัดต้ังกลุม Al Haq เพราะกลุม Al Wefaq ตัดสินใจเขารวมการ
เลือกต้ังปค.ศ. 2006 กลุม Al Haq มีทาทีแข็งกราวมาตลอดโดยเรียกรองใหมีการคว่ําบาตรการ
เลือกต้ังในปค.ศ. 2006 และค.ศ. 2010 และปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ (any form of engagement) กับ
รัฐบาลมาโดยตลอด ในการชุมนุมประทวง กลุมการเมือง Al Haq ตอตานไมยอมรับการเจรจาและ
เรียกรองใหรัฐบาลลาออกและใหราชวงศ Al Khalifa ลงจากอํานาจ

3) ซาอุดีอาระเบีย เหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรนทําใหซาอุดีอาระเบียมีความกังวล
อยูสอง ประการดวยกัน ประการแรก ซาอุดีอาระเบียกลัววาเหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นบาหเรนจะ

22 โทรเลข สอท ณ กรุงมานามา ที่ MNM 317/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554
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ลุกลามไปยังภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียซึ่งประชากรสวนใหญเปนนิกายชีอะต และประการ
ที่สองคือซาอุดีอาระเบียกลัววาการยอมตอขอเรียกรองของชาวบาหเรนนิกายชีอะตจะเปนแบบอยาง
ใหชาวซาอุดีอาระเบียนิกายชีอะตเรียกรองแบบเดียวกัน ซึ่งจะทําใหราชวงศซาอุดีอาระเบีย
สั่นคลอน นอกจากน้ี ซาอุดีอาระเบียอาจไมพอใจที่สหรัฐฯ ยอมใหรัฐบาลของประธานาธิบดี Hosni
Mubarak ของอียิปตถูกโคนลมและเกรงวาสหรัฐฯ จะยอมใหเหตุการณเชนน้ันเกิดกับบาหเรนดวย23

ดังน้ัน จึงอาจเปนสาเหตุใหกองกําลัง PSF นําโดยซาอุดีอาระเบียเขามาในบาหเรนหน่ึงวันหลังจากที่
มกุฎราชกุมารบาหเรนไดกลาวยอมรับใหมีการเจรจาเร่ืองการใหสภามีอํานาจเต็มที่ในการเจรจา
วาระแหงชาติ  นอกจากน้ี ในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2011 ซึ่งเปนวันที่กองกําลัง PSF เขามาใน
บาหเรนน้ัน กษัตริย Abdullah ของซาอุดีอาระเบียไดทรงเปนประธานประชุมสภาความมั่นคง
แหงชาติซึ่งไมเกิดขึ้นบอยนักและเหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรนและการสงกองกําลัง PSF เขาไปใน
บาหเรนนาจะเปนหัวขอสําคัญของการประชุมดังกลาว24

4) อิหราน ในปค.ศ. 1957 รัฐสภาอิหรานผานรางรัฐธรรมนูญกําหนดใหบาหเรน
เปนจังหวัดที่ 14 ของอิหราน อยางไรก็ตาม ในปค.ศ. 1970 ชาวบาหเรนลงประชามติภายใตการ
กํากับดูแลของสหประชาชาติเพื่อเลือกระหวางการประกาศเอกราชหรือผนวกเปนสวนหน่ึงของ
อิหราน ซึ่งผลการลงประชามติคือชาวบาหเรนเลือกการประกาศเอกราช

ความสัมพันธระหวางบาหเรนกับอิหรานไดตึงเครียดขึ้นอีกในชวงการชุมนุม
ประทวงในตนปค.ศ. 2011 (หลังจากในตนปค.ศ. 2009 ที่ปรึกษาของผูนําสูงสุดอิหรานไดกลาววา
บาหเรนยังเปนสวนหน่ึงของอิหราน ซึ่งทําใหบาหเรนไมพอใจมาก แตเหตุการณไดคลี่คลายลงเมื่อ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอิหรานเดินทางเยือนบาหเรน) ซึ่งกลุม GCC เห็นวาอิหรานอาจอยู
เบื้องหลังการชุมนุมประทวง โดยบาหเรนไดเรียกเอกอัครราชทูตอิหรานประจําบาหเรนกลับ
ประเทศ และอิหรานตอบโตดวยการเรียกเอกอัครราชทูตอิหรานประจําบาหเรนกลับประเทศเชนกัน
รวมทั้งมีการขับนักการทูตของแตละฝายดวย

อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานชัดเจนวาอิหรานอยูเบื้องหลังเหตุการณชุมนุมประทวง
หรือไม ทั้งน้ี นาย Robert Gates รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ไดกลาวระหวางการเยือน
บาหเรนในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2011 วาสหรัฐฯ ยังไมมีหลักฐานที่ระบุวาอิหรานอยูเบื้องหลังการ
เรียกรองการปฏิรูปและการชุมนุมประทวงในภูมิภาค25

23 Henderson, 17 February 2011: 2
24 Henderson ,15 March 2011: 2
25 โทรเลข สอท ณ กรุงมานามา ที่ MNM 119/2554 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2554
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อยางไรก็ตาม แมวาจะไมมีหลักฐานวาอิหรานอยูเบื้องหลังการชุมนุมประทวงคร้ัง
น้ี แตก็เปนที่ชัดเจนวาอิหรานพยายามที่จะแสวงประโยชนจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงวา
อิหรานเปนผูพิทักษนิกายชีอะต  ดังเห็นไดจากการที่อิหรานไดมีหนังสือถึงเลขาธิการ
สหประชาชาติ ประธานสมัชชาใหญสหประชาชาติ และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ ประณามการใชกําลังตอผูชุมนุมในบาหเรน และกลาววาการแทรกแซงทางทหาร
ของตางชาติ (หมายถึงซาอุดีอาระเบีย) จะทําใหสถานการณเลวรายลง พรอมทั้งเรียกรองให
สหประชาชาติดําเนินการเพื่อใหรัฐบาลบาหเรนยุติความรุนแรง  นอกจากน้ี ยังไดมีการโตตอบกัน
ไปมาอยางรุนแรงระหวางอิหรานกับบาหเรน และอิหรานกับซาอุดีอาระเบีย รวมถึงพฤติกรรมของ
สถานีโทรทัศน Al Alam และ Press TV ของอิหรานซึ่งเสนอขาวโจมตีรัฐบาลบาหเรนและ
ซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับเหตุการณชุมนุมประทวงในบาหเรนดวย

เมื่อพิจารณาจากสถานการณในภูมิภาคตะวันออกกลางในปจจุบัน อิหรานเปน
ประเทศที่ไดรับประโยชนมากที่สุดจากสถานการณความไมสงบในบาหเรน เน่ืองจากหากฝาย
นิกายชีอะตเปนฝายชนะขอเรียกรองทางการเมือง อิหรานจะเทากับมีอิทธิพลในบาหเรนและเปน
การขยาย Shi’ite Crescent มาถึงคาบสมุทรอาระเบียซึ่งเปนพื้นที่ยุทธศาสตรและเปนแหลงพลังงาน
ซึ่งเปนสิ่งที่กระทบตอความมั่นคงโดยตรงของซาอุดีอาระเบียและสหรัฐฯ ทั้งน้ี Stratfor ไดเปรียบ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรนวาเปน “Battle between Iran and Saudi Arabia”26

5) สหรัฐอเมริกา บาหเรนเปนพันธมิตรทางทหารที่สําคัญของสหรัฐฯ โดย
บาหเรนเปนที่ต้ังของกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ และอนุญาตใหอากาศยานทหารของสหรัฐฯ ใชฐาน
ทัพอากาศในบาหเรน ดังน้ัน สิ่งใดที่กระทบตอความมั่นคงของบาหเรนจะทําใหสหรัฐฯ สูญเสีย
ที่ต้ังทางทหารไปดวย ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมากตอปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอาว
เปอรเซีย และการสนับสนุนปฏิบัติการในอัฟกานิสถานและในประเทศอาหรับอ่ืนๆ ที่เปนพันธมิตร
ของสหรัฐฯ  นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังมีความหวงกังวลเร่ืองอิทธิพลของอิหรานตอชาวบาหเรนนิกาย
ชีอะตอีกดวย

สําหรับเหตุการณชุมนุมประทวงที่เกิดขึ้นและการที่กองกําลัง PSF เขามาใน
บาหเรนน้ัน ทําใหสหรัฐฯ คอนลําบากใจในการวางทาทีเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากสหรัฐฯ จําเปนตอง
รักษาความสมดุลระหวางทาทีและนโยบายสหรัฐฯ ของการเปนผูนําในการผลักดันการปฏิรูปให
เปนประชาธิปไตยในสวนตางๆ ของโลกกับการสนับสนุนพันธมิตรทางทหารสําคัญของสหรัฐฯ
เชน บาหเรน โดยในระหวางการชุมนุมประทวงน้ัน สหรัฐฯ ไดเรียกรองใหบาหเรนใชความ

26 http://www.stratfor.com/weekly/20110307-bahrain-and-battle-between-iran-and-saudi-arabia>
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อดกลั้นและแสดงการสนับสนุนการเจรจาวาระแหงชาติมาโดยตลอด สวนการที่กองกําลัง PSF เขา
มาในบาหเรนน้ัน ผูที่ไมไดติดตามทาทีสหรัฐฯ โดยละเอียดอาจเห็นวาการเขามาของกองกําลัง PSF
น้ันคงไดรับการสนับสนุนโดยสหรัฐฯ  แตในความเปนจริงแลว สหรัฐฯไมไดสนับสนุนการเขามา
ของกองกําลัง PSF และคอนขางจะไมพอใจดวย โดยจะเห็นไดจากวาสองวันกอนที่กองกําลัง PSF
จะเขามาในบาหเรนน้ัน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เพิ่งเดินทางเยือนบาหเรนและยัง
วิพากษวิจารณบาหเรนวาบาหเรนไมดําเนินการปฏิรูปเพื่อเปนประชาธิปไตยเพียงพอ27  นอกจากน้ี
นักวิเคราะหของสหรัฐฯ ยังไดกลาวถึงกองกําลัง PSF ที่เขามาในบาหเรนไววา “the prime minister
cornered the crown prince, and Riyadh checkmated Washington.”28   ดังน้ัน จากขอมูลเหลาน้ี จึง
อาจประเมินไดวาการสงกองกําลัง PSF เขามาในบาหเรนคอนขางทําใหสหรัฐฯ เสียหนาแตไมมี
ทางเลือกอ่ืนเน่ืองจากสหรัฐฯ ไมสามารถเสียพันธมิตรเชน ซาอุดีอาระเบียไปได

3.3 ผลกระทบตอบาหเรนและผลกระทบตอไทย
3.3.1 ผลกระทบตอบาหเรน

1) ดานการเมืองและความมั่นคง
 ทําใหเกิดความสั่นคลอนกับราชวงศ Al Khalifa เปนอยางมากและเนนย้ําใหเห็น

ความแตกแยกในราชวงศ Al Khalifa อยางเห็นไดชัด
 สูญเสียภาพลักษณและความเชื่อมั่นทางการเมืองในสายตานานาชาติ ทําให

รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศบาหเรนตองออกเดินทางไปยังประเทศตางๆ เพื่อฟนฟูความ
เชื่อมั่น นอกจากน้ี บาหเรนยังไดขอรองมิตรประเทศตางๆ ใหออกแถลงการณสนับสนุนการปฏิรูป
และการเจรจาวาระแหงชาติของบาหเรนดวยเพื่อเปนการสนับสนุนบาหเรนทางการเมือง

2) ดานเศรษฐกิจ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและภาคธุรกิจตางๆ ของ

บาหเรน ดังน้ี
 ทําใหเกิดความเสียหายเปนอยางมากตอเศรษฐกิจบาหเรนเปนจํานวน 2 พันลาน

เหรียญสหรัฐ29 สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติดวย
 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประเมินวา

27 Henderson, 15 March 2011: 2
28 International Crisis Group, 6 April 2011: 22
29 http://www.stratfor.com/sitrep/20110506-bahrain-economy-lost-almost-2-billion-unrest-official
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เศรษฐกิจบาหเรนจะชะลอตัวลงไปอยูที่รอยละ 3.1 ในปค.ศ. 2011 สวน Citibank ซึ่งเพิ่งเปด wealth
management service centre ในกรุงมานามาประเมินในแงลบมากกวาน้ันโดยประเมินวาอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) จะหดตัวลงเหลือเพียงแครอยละ 1 ในปน้ี30

 ธุรกิจการบริการและทองเที่ยวซึ่งทํารายไดหลักใหแกบาหเรนไดรับผลกระทบ
อยางหนัก การกําหนดจัดงานสําคัญๆ ถูกประกาศยกเลิกหรือเลื่อนไปเปนจํานวนมาก เชน การ
แขงขันรถแขง Formula 1 นิทรรศการ Bahrain Spring of Culture นิทรรศการ Garden Show
จํานวนนักทองเที่ยวและผูเขาใชบริการในโรงแรมและรานอาหารลดลงไปกวาคร่ึง โดยตามตัวเลข
ของ Ernst & Young น้ัน อัตราการครองหองพัก (occupancy rates) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 อยู
เพียงแครอยละ 10 ลดลงรอยละ 50 จากชวงเดียวกันของปกอนหนาน้ี 31

3) ดานสังคม
 ความขัดแยงระหวางนิกายสุหน่ี-ชีอะตมีความชัดเจนและรุนแรงขึ้นอยางมาก จาก

เดิมที่เปนเพียงแคการเลือกประติบัติตอชีอะต (sectarian discrimination) ในปจจุบัน เหตุการณได
พัฒนาไปเปนรูปแบบ sectarian conflict ที่ชัดเจนขึ้น ดังจะเห็นไดวา สังคมครอบครัวของชาว
บาหเรนที่ผสมผสานระหวางมุสลิมตางนิกายในปจจุบันไดแบงแยกออกเปนฝกเปนฝายและลุกลาม
ไปยังสังคมในสถานศึกษาและสถานที่ทํางานที่มีชาวบาหเรนตางนิกายอยูรวมกัน โดยในระยะหลัง
จะปรากฏภาพครูนิกายชีอะต นําเด็กนักเรียนเดินขบวนตามทองถนน ปญหาเด็กนักเรียนถกเถียง
ทะเลาะวิวาทกันในชั้นเรียนดวยเร่ืองการเมือง ผลกระทบคร้ังใหญที่สุดคือการปะทะกันระหวาง
ประชาชนนิกายชีอะตกับนิกายสุหน่ีซึ่งเปนชาวตางชาติที่ไดรับสัญชาติบาหเรนที่เมือง Hamad
Town ในวันที่ 3 มีนาคม 2011 ซึ่งนับเปนคร้ังแรกที่เกิดการปะทะระหวางประชาชนดวยกันเอง32

 การปราบปรามอยางรุนแรงทําใหบาหเรนเกิดปญหาเร่ืองภาพลักษณดาน
สิทธิมนุษยชน โดยนักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนไดแสดงการตอตานที่อังกฤษเชิญ
มกุฎราชกุมารบาหเรนเขารวมงานอภิเษกสมรสของเจาชายวิลเลี่ยมเพราะบาหเรนไดใชกําลังสลาย
การชุมนุม จนในที่สุด มกุฎราชกุมารทรงตัดสินพระทัยไมเขารวมงาน  นอกจากน้ี หลังการสลาย
การชุมนุมเมื่อเดือนมีนาคมแลว บาหเรนไดพยายามที่จะจัดการแขงรถแขง Formula 1 ขึ้นมาอีกคร้ัง
หลังจากที่ยกเลิกไปเพราะเกิดเหตุการณความไมสงบ แตก็ไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากนักแขง
รถชาติตะวันตกหลายคนไมยอมเขารวมการแขงขันเน่ืองจากการใชกําลังปราบปรามประชาชน

30http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20110524040752/Bahrain_On_The_Brink
31 Ibid: 1
32 ขาวสารสนเทศของ สอท ณ กรุงมานามา, ฉบับที่ 4/2554 ประจําเดือนมิถุนายน 2554
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3.3.2 ผลกระทบตอไทย
1) ดานการเมือง

 สถานการณทางการเมืองภายในที่ผันผวนของบาหเรน ทําใหบาหเรนมุง
ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาภายในประเทศเปนลําดับแรก จึงทําใหไทยไมสามารถมี
ปฏิสัมพันธกับบาหเรนไดเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเยือนหรือการประชุมระดับสูง
โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมาธิการรวมระดับสูงไทย-บาหเรน (High Joint Commission: HJC)
ระหวางสองประเทศซึ่งเปนกลไกหลักในการสงเสริมความสัมพันธและแกไขปญหาในทุกดาน
ระหวางสองประเทศ

 การที่ผูชุมนุมประทวงมุงเปาไปยังนายกรัฐมนตรีบาหเรนดังที่ไดกลาวไวขางตน
น้ัน สงผลกระทบการดําเนินความสัมพันธของไทยตอบาหเรนซึ่งอาศัยความสัมพันธพิเศษกับ
นายกรัฐมนตรีบาหเรนเปนหลัก

 ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหวางอิหรานกับบาหเรนและซาอุดีอาระเบียอัน
เน่ืองมาจากเหตุการณในบาหเรนน้ัน ทําใหไทยอาจตกอยูในภาวะลําบากใจเน่ืองจากไทยตองการ
รักษาความสัมพันธที่ดีกับทุกประเทศ

2) ดานเศรษฐกิจ
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอไทยยังอาจไมคอยเห็นเดนชัดนักเน่ืองจากไทยมีการ

ลงทุนไมมากนักในบาหเรน
 อยางไรก็ตาม สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นไดกระทบตอการดําเนิน

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจในการประชาสัมพันธสินคาไทยและอาหารไทย ผานทางงาน
นิทรรศการใหญประจําปของบาหเรน โดยงานที่ไทยเขารวมเปนประจําทุกปไดถูกยกเลิกไปในปน้ี
คือ Bahrain Spring of Culture

3) ดานอ่ืนๆ
 สภาพการณดานความมั่นคงของบาหเรนที่ยังคงไมสงบน้ีทําใหมีการการชะลอตัว

ดานการกอสราง โดยเฉพาะบานเชาสําหรับชาวตางชาติและอาคารสํานักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
New Diplomatic Area, Seef District ซึ่งอยูไมไกลจากพื้นที่เสี่ยงดานความมั่นคงไดแก บริเวณวง
เวียนไขมุก ซึ่งรัฐบาลยังคงวางกําลังและจุดตรวจอยู นอกจากน้ี ปจจัยดังกลาวยังอาจสงผลใหตนทุน
การกอสรางอาคารสูงกวายามปกติและมีปญหาเร่ืองการลําเลียงวัสดุกอสราง  ทั้งหมดที่กลาวมาน้ี
อาจสงผลกระทบตอแผนการกอสรางที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาแหงใหมได
โดยอาจทําใหตองชะลอการกอสรางออกไป
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3.4 แนวโนมสถานการณ (ในระยะ 1 ป)
1) สถานการณการเมืองภายในบาหเรนในภาพรวมไดปรับตัวดีขึ้นในระดับหน่ึงโดยไดมี

พัฒนาการที่สําคัญ ดังน้ี
 รัฐบาลไดปลอยตัวผูที่ถูกจับกุมในระหวางการประกาศสถานการณฉุกเฉินจํานวน

ทั้งสิ้น 515 คนในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
 รัฐบาลยกเลิกเคอรฟวบริเวณยานธุรกิจซึ่งเคยเปนพื้นที่ชุมนุมใหญต้ังแต 23

พฤษภาคม ค.ศ. 2011
 การประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินในวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2011
 ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2011 รัฐบาลบาหเรนไดประกาศวาซาอุดีอาระเบียจะ

ถอนทหารออกจากบาหเรนเปนบางสวน ซึ่งเปนความพยายามของรัฐบาลบาหเรนที่จะสราง
บรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการเขารวมการเจรจาแหงชาติของกลุม Al Wefaq

 ในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2011 King Hamad ไดมีทรงมีพระราชกฤษฏีกาแตงต้ัง
คณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนขอเท็จจริง (Independent Investigation Commission) เพื่อ
สอบสวนขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นในบาหเรนระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2011 โดยประกอบดวยประธานและคณะกรรมการรวม 5 คนประกอบดวยชาวบาหเรนและ
ชาวตางประเทศที่เปนที่ยอมรับจากองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนขององคการสหประชาชาติ

 การเจรจาแหงชาติไดเร่ิมตนขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ทั้งน้ี ประเด็นของ
การเจรจาแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิและกฎหมาย

2) แมวาสถานการณโดยรวมจะดูเหมือนปรับตัวดีขึ้น แตสถานการณยังไมนาไววางใจและ
คุกรุนอยูเน่ืองจาก

 ยังคงมีการชุมนุมอยูทุกวันศุกรในพื้นที่อยูอาศัยของชาวบาหเรนนิกายชีอะต โดย
ความคับของใจตางๆ ยังคงอยู

 ในขณะที่รัฐบาลบาหเรนเดินหนาเร่ืองการเจรจาแหงชาติ แตขณะเดียวกันก็ยัง
ปราบปรามโดยตอเน่ือง โดยศาลไดตัดสินจําคุกตลอดชีวิตแกนนําจํานวน 8 คนซึ่งรวมถึงนาย
Hassan Mushaima ผูนํากลุมการเมือง Al Haq

 กลุมการเมือง Al Wefaq ไดถอนตัวออกจากการเจรจาแหงชาติแลว
 ยังคงมีความพยายามของกลุม Al Haq ที่จะสรางความไมสงบโดยกลุมไดสง

ขอความทางโทรศัพทมือถืออยางตอเน่ืองเพื่อชักชวนประชาชนใหออกไปรวมตัวกันในทองถนน
 รัฐบาลบาหเรนยังคงเคอรฟวทางทะเลซึ่งนาจะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการ
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ลักลอบนําเขาอาวุธหรือการลักลอบเขาบาหเรนโดยกลุมตอตานรัฐบาล
3) ผูศึกษาเห็นวาสถานการณในบาหเรนนาจะยังมีความเปราะบางอยูมากเพราะขอเรียกรอง

ยังไมไดรับการตอบสนอง นอกจากน้ี การสลายการชุมนุม การปราบปราม การจับกุม การตัดสิน
จําคุกตลอดชีวิต และการยังคงอยูของกองกําลัง PSF ยังเปนปจจัยที่อาจทําใหฝายตอตานทวีความคับ
แคนใจและความขัดแยงจะยิ่งมากขึ้นไปอีกและในที่สุดอาจนําไปสูการจับอาวุธและเคลื่อนไหว
ใตดินและหันไปพึ่งพาอิหรานได  สวนการเจรจาแหงชาติน้ัน ยังมีความไมแนนอนสูง นอกจากน้ี
ยังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกคือ ซาอุดีอาระเบียดวยวาจะยอมใหมีการปฎิรูปเพื่อเปนประชาธิปไตยถึง
ขั้นใด



บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการนําแนวคิด democratization รวมถึงปจจัย 3 ประการที่ตองพิจารณาในการศึกษา

เร่ืองประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลางไดแก citizenship, socio-economic change และ role
of Islam น้ัน ทําใหผูศึกษาพบวาสาเหตุหลักของการชุมนุมประทวงในบาหเรนน้ันมาจากความคับ
ของใจทางการเมืองของผูชุมนุมซึ่งเปนชาวบาหเรนนิกายชีอะตซึ่งเปนพลเมืองสวนใหญของ
ประเทศ แตกลับอยูภายใตการปกครองแบบรวบอํานาจของราชวงศซึ่งเปนนิกายสุหน่ี ทั้งน้ี ผูชุมนุม
ประทวงตองการมีสวนรวมในการเมืองมากขึ้นและตองการเห็นบาหเรนปฏิรูปมีความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น  นอกจากความคับของใจทางการเมืองแลว ปญหาเศรษฐกิจสําคัญไดแก การ
วางงานและการคอรัปชั่นและปญหาการเลือกประติบัติตอชาวบาหเรนนิกายชีอะตยังเปนสาเหตุที่
สําคัญที่ทําใหเกิดการชุมนุมประทวงดวย

ผูศึกษาพบดวยวา การชุมนุมประทวงในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม ค.ศ. 2011 น้ัน
ไมใชเหตุการณใหมในประวัติศาสตรการเมืองบาหเรน แตเปนเหตุการณที่ตอเน่ืองมาต้ังแตป
ทศวรรษ 1990 โดยประชาชนพบกับความผิดหวังมาโดยตลอดกับการปฏิรูปเพื่อเปนประชาธิปไตย
ของรัฐบาล เน่ืองจากอํานาจที่แทจริงยังคงอยูในอํานาจของราชวงศ Al Khalifa อยางไรก็ตาม การ
ชุมนุมประทวงในปค.ศ. 2011 น้ีนับวามีความรุนแรงมากที่สุดเทาที่เคยมีมา นอกจากน้ี จาก
เหตุการณการชุมนุมประทวงคร้ังน้ี ทําใหเห็นความแตกแยกในราชวงศ Al Khalifa ระหวางฝายของ
นายกรัฐมนตรี และฝายของ King Hamad และมกุฎราชกุมารอยางชัดเจนมากขึ้น

การชุมนุมประทวงในคร้ังน้ีไดนําไปสูเหตุการณสําคัญอีกเหตุการณคือการเขามาของกอง
กําลัง PSF ในบาหเรนซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญและตอกย้ําใหเห็นอิทธิพลของซาอุดีอาระเบียที่มี
ตอบาหเรนและนําไปสูความขัดแยงระหวางอิหรานและบาหเรนกับซาอุดีอาระเบียดวย นอกจาก
ความแตกแยกในราชวงศแลว เหตุการณความไมสงบยังทําใหเกิดความแตกแยกระหวางชาว
บาหเรนตางนิกายมากขึ้นในสังคมบาหเรนอีกดวย

เหตุการณไมสงบคร้ังน้ี สงผลกระทบตอบาหเรนอยางมากกลาวคือ ในดานการเมืองไดทํา
ใหราชวงศ Al Khalifa สั่นคลอนอยางที่ไมเคยเปนมากอน และทําใหบาหเรนสูญเสียภาพลักษณ
และความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติ ดานเศรษฐกิจ ภาคโรงแรมและการทองเที่ยวซึ่งเปนรายได
หลักของประเทศไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  สวนผลกระทบตอไทยน้ัน เปนผลกระทบทาง
การเมืองเปนหลักเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหบาหเรนใหความสําคัญกับการแกไขปญหา
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ภายในประเทศเปนลําดับแรก ดังน้ัน ไทยจึงไมสามารถดําเนินความสัมพันธกับบาหเรนไดอยาง
เต็มที่ นอกจากน้ี โดยที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนเปนเปาของการโจมตีของผูชุมนุม ยอมสงผลกระทบ
ตอการดําเนินความสัมพันธของไทยตอบาหเรนเพราะไทยอาศัยชองทางการติดตอกันายกรัฐมนตรี
บาหเรนซึ่งทรงโปรดปรานไทยเปนการสวนพระองคเปนหลัก

สําหรับแนวโนมของสถานการณในระยะ 1 ปน้ี ถึงแมวาสถานการณจะปรับตัวดีขึ้น โดย
รัฐบาลบาหเรนไดมุงมั่นที่จะดําเนินการจัดการเจรจาแหงชาติเพื่อสรางความปรองดองในชาติและ
ปฏิรูปประชาธิปไตย แตก็มีการปราบปรามและจับกุมแกนนําพรอมลงโทษอยางหนักไปควบคูกัน
นอกจากน้ี ยังมีการชุมนุมอยูโดยเฉพาะในวันศุกรหลังละหมาดและกลุมตอตานหัวรุนแรงก็ยัง
เรียกรองใหประชาชนมาชุมนุมในทองถนนอีก ประกอบกับกองกําลัง PSF ยังคงอยูในบาหเรน และ
ตํารวจและทหารยังคงกําลังและจุดตรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดานความมั่นคง จึงคาดการณวา
สถานการณยังมีความคุกรุนและเปราะบางและยังไมสามารถไววางใจไดเต็มที่

4.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของผูศึกษาจะเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงดําเนินการในระยะสัน้/

ระยะกลาง  สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงดําเนินการในระยะยาว ผูศึกษาเห็นวาคง
ประเมินและใหขอเสนอแนะไดยากเพราะการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางเปนการเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนสูง ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือเหตุการณประทวงที่ เกิดขึ้นใน
ตะวันออกกลางในตนปค.ศ. 2011 ซึ่งไมมีผูใดคาดการณมากอน

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 การตัดสินใจเลือกใหการสนับสนุน

ถึงแมวาเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นจะทําใหราชวงศ Al Khalifa สั่นคลอน แตโดยที่
บาหเรนมีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอทั้งสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย สหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย
คงจะไมยอมใหชาวบาหเรนนิกายชีอะตขึ้นมามีอํานาจแทน ซึ่งจะมีผลตอความมั่นคงและดุลอํานาจ
ในภูมิภาคโดยเฉพาะ นอกจากน้ี หากราชวงศ Al Khalifa โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรียังมีอํานาจอยู
ไทยสามารถผลักดันผลประโยชนของไทยในบาหเรนไดรวมถึงการสนับสนุนในดานตางๆ ซึ่งหาก
กลุมนิกายชีอะตขึ้นมามีอํานาจ ไทยคงไมสามารถผลักดันผลประโยชนของไทยไดดังเดิม ดังน้ัน
ไทยจึงควรเลือกที่จะสนับสนุนราชวงศ Al Khalifa ตอไป

 การมองหาชองทางอ่ืนในการดําเนินความสัมพันธ
ในปจจุบัน ไทยดําเนินความสัมพันธกับบาหเรนโดยอาศัยความโปรดปรานไทยของ

นายกรัฐมนตรีบาหเรนเปนหลักในการเสริมสรางความสัมพันธและผลักดันผลประโยชนของไทย
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ดานการเมือง เศรษฐกิจ และในเวทีระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวทีองคการความรวมมือ
อิสลาม (OIC) อยางไรก็ตามโดยที่เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในบาหเรนแสดงใหเห็นถึงความ
แตกแยกของราชวงศ Al Khalifa ระหวางฝายของ King Hamad และมกุฎราชกุมาร กับฝายของ
นายกรัฐมนตรีบาหเรน ทําใหไทยจําเปนตองปรับกลยุทธในการดําเนินความสัมพันธ  โดยไทยควร
ตองรักษาความสัมพันธที่ดีกับนายกรัฐมนตรีบาหเรนตอไปเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีบาหเรนยังทรง
มีอิทธิพลทางการเมืองอยูมากและไดรับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย  แตในขณะเดียวกันดวย
เหตุผลความแตกแยกในราชวงศบาหเรน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีพระชนมายุ 76 พรรษาแลว
ไทยจึงควรที่มองหาชองทางดําเนินความสัมพันธกับ King Hamad  มกุฎราชกุมารบาหเรน พระ
ราชวงศองคอ่ืนๆ และเจาหนาที่ระดับสูงของบาหเรนอยางแนบเนียนดวย

 การใชวิกฤติใหเปนโอกาส
ไทยควรจะมองวิกฤตใหเปนโอกาส โดยเหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นบาหเรนทําให

บาหเรนตองการการสนับสนุนทางดานการเมืองจากมิตรประเทศเปนอยางมาก ดังน้ัน วิกฤติของ
บาหเรนคร้ังน้ีเทากับเปดโอกาสใหไทยได “ทําอะไรใหคืนใหกับบาหเรนบาง” หลังจากที่เปนฝาย
ขอการสนับสนุนจากบาหเรนมาโดยตลอด ซึ่งจะเทากับเปนการเพิ่มความสําคัญใหกับไทยดวย

 การรักษาสมดุลความสัมพันธ
โดยที่ความสัมพันธระหวางอิหรานกับกลุมประเทศ GCC โดยเฉพาะบาหเรนและ

ซาอุดีอาระเบียมีความตึงเครียดสืบเน่ืองมาจากการแทรกแซงของอิหรานในเหตุการณชุมนุม
ประทวงในบาหเรน โดยฝายบาหเรนและซาอุดีอาระเบียกลาวหาอิหรานอยูเนืองๆ วาแทรกแซง
กิจการภายในของบาหเรนและตองการขยายอิทธิพลมาสูคาบสมุทรอาระเบีย ไทยจึงตองวางทาทีให
มีความสมดุลในการดําเนินความสัมพันธและรักษาความสัมพันธกับทั้งสามประเทศ และในชวงน้ี
ไทยอาจจําเปนตองดําเนินความสัมพันธอยางระมัดระวังกับอิหรานสักระยะเพราะอาจจะถูกมอง
จากกลุมประเทศ GCC ในแงลบได

 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสําหรับคนไทย
โดยที่ในชวงระหวางการชุมนุมประทวงในบาหเรนในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม

ค.ศ. 2011 ชาวเอเชียในบาหเรนไดถูกทํารายเปนจํานวนมากเน่ืองจากชาวบาหเรนนิกายชีอะตมอง
วาชาวเอเชียมาแยงงานไปจากพวกตน จนชุมชนชาวเอเชียในบาหเรนไดมีหนังสือ (Distress Call)
ถึงองคการสหประชาชาติ รัฐบาลบาหเรน สถานเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียและตะวันตก  และ
องคการสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สรุปใจความสําคัญวาชาวเอเชียที่พํานักอยูในบาหเรนไดถูก
กลุมผูชุมนุมประทวงนิกายชีอะตบุกเขาไปยังบานพักและทํารายรางกายและขโมยทรัพยสิน
ยังผลใหมีผูบริสุทธิ์เสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก ซึ่งเปนเหตุการณที่สรางความกังวลได
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นอกจากน้ี กลุมใชความรุนแรงเหลาน้ียังขมขูใหชาวเอเชียเดินทางออกจากบาหเรนอีกดวย การ
กระทําดังกลาวไดขัดตอความสงบสุขและหลักการพื้นฐานของประชาชน ชุมชนชาวเอเชียจึง
ขอรองใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินโดยดวนและดําเนินการกับ
ผูกระทําผิดเหลาน้ี33

โดยที่ปกติแลวกระทรวงการตางประเทศจะใหความสําคัญอยางมากตอการจัดทําแผน
อพยพคนไทยในกรณีที่เกิดเหตุการณไมสงบ ผูศึกษาเห็นวากระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผน
อพยพไดอยางดีโดยละเอียดและมีการทบทวนปรับปรุงอยูทุกปเปนประจําอยูแลว จึงไมมีความ
จําเปนตองเสนอแนะเร่ืองน้ี  แตประเด็นที่ผูศึกษาเห็นสมควรเสนอแนะคือกระทรวงการ
ตางประเทศควรใหความสําคัญกับการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยใน
กรณีเกิดความไมสงบดวย เน่ืองจากไดมีการทํารายชาวเอเชียในบาหเรนดังที่ไดกลาวมา ซึ่งยังโชคดี
ที่ไมมีคนไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณในบาหเรนคร้ังน้ี

4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ
 การติดตามสถานการณอยางใกลชิด

กระทรวงการตางประเทศยังคงตองติดตามพัฒนาการของสถานการณการเมืองภายในอยาง
ใกลชิดเพื่อที่จะประเมินไดวาสถานการณมีแนวโนมไปในทิศทางใดและมีแนวโนมจะรุนแรงขึ้น
หรือไม โดยเฉพาะการเจรจาแหงชาติ การชุมนุมประทวงในทุกสัปดาห การคงอยูของกองกําลัง
PSF การดําเนินมาตรการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศของรัฐบาลบาหเรน การ
ดําเนินการปราบปรามผูกอความไมสงบ รวมถึงการจับกุมและการพิพากษาคดี

 การแสดงความสนับสนุนตอรัฐบาลบาหเรน
ปจจุบันบาหเรนใหความสําคัญกับการฟนฟูภาพลักษณและความเชื่อมั่น จึงตองการการ

สนับสนุนจากตางประเทศเปนอยางมาก ดังน้ัน ไทยควรแสดงความสนับสนุนทางการเมืองตอ
บาหเรนซึ่งพิจารณาไดวาเปนสวนหน่ึงของการใชวิกฤติใหเปนโอกาสดังที่ไดกลาวในหัวขอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายขางตน ทั้งน้ี การแสดงความสนับสนุนทางการเมืองสามารถกระทําได
ดังน้ี

1) การออกแถลงการณ (statement) การแสดงความยินดีตอพัฒนาการในเชิงบวก
ของบาหเรนโดยเฉพาะการเจรจาแหงชาติ โดยการพิจารณาออกแถลงการณแสดงการสนับสนุนการ
ดําเนินการของรัฐบาลบาหเรนอยางตอเน่ืองเมื่อมีพัฒนาการทางการเมืองสําคัญเกิดขึ้นในบาหเรน
เปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง เน่ืองจากเปนสิ่งที่บาหเรนตองการและใหความสําคัญมาก ทั้งน้ี ต้ังแตเกิด

33 โทรเลข สอท ณ กรุงมานามา ที่ MNM 127/2554 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554
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เหตุการณไมสงบในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2011 มาจนถึงปจจุบัน ไทยไดออกแถลงการณสนับสนุน
การดําเนินการของรัฐบาลบาหเรนแลว 4 ฉบับดวยกันตามคํารองขอของบาหเรน  ซึ่งผูศึกษาเห็นวา
ไทยควรออกแถลงการณสนับสนุนอยางตอเน่ืองตอไปเมื่อมีพัฒนาการในทางบวกและอาจพิจารณา
ออกกอนโดยไมตองรอใหบาหเรนรองขอ

อยางไรก็ตาม โดยที่บาหเรนอาจจะประสบภาพลักษณเร่ืองสิทธิมนุษยชนอันเปน
ผลมาจากการจํากัดสิทธิทางการเมือง การใชกําลังปราบปรามผูชุมและมีการจับกุมแกนนําและ
พิพากษาจําคุกตลอดชีวิต รวมถึง มีรายงานขาวกลาวหาวามีการทรมานผูถูกจับกุม ทําใหไทยอาจจะ
ตองระมัดระวังถอยคําที่ใชในแถลงการณอยูบางโดยแถลงการณควรเนนเร่ืองการเจรจาปรองดอง
โดยใหทุกฝายมีสวนรวม รวมถึง ควรตองเนนความสําคัญเร่ืองการสืบหาขอเท็จจริงของเหตุการณ
ชุมนุมและตัดสินอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมดวย

2) การเยือนระดับสูง การเยือนบาหเรนในระดับสูงเชน การเยือนของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศในสถานการณที่บาหเรนตองการฟนฟู
ภาพลักษณและความเชื่อมั่นน้ัน เปนสิ่งที่บาหเรนตองการมากและจะสงผลดีตอความสัมพันธกับ
ราชวงศ Al Khalifa และรัฐบาลบาหเรนมาก นอกจากน้ี การเยือนระดับสูงของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศคนใหมยังจะเปนโอกาสแนะนําตัวและสรางความคุนเคยเพื่อ
สานตอความสัมพันธตอไปดังน้ัน หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศไทย
ในรัฐบาลชุดใหมน้ี จะพิจารณาเยือนบาหเรนอยางเปนทางการก็นาจะเปนประโยชนตอการ
เสริมสรางความสัมพันธเปนอยางมาก

 การรักษาการดําเนินความสัมพันธไมใหถดถอย
โดยที่ปจจุบันรัฐบาลบาหเรนใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการเมืองภายใน

จึงทําใหการมีปฏิสัมพันธกับตางประเทศนอยลง ดังน้ัน ในชวงน้ี ไทยควรเปนฝายรุกในการมี
ปฏิสัมพันธ มิเชนน้ัน ความสัมพันธก็จะถดถอยลง โดยไทยควรดําเนินการ ดังน้ี

1) ผานทางการเยือนระดับสูง ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน
2) กลไกความสัมพันธ กลไกหลักในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ

บาหเรนคือการประชุมคณะกรรมาธิการรวมระดับสูงไทย-บาหเรน (High Joint Commission : HJC)
ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองประเทศเปนประธาน ซึ่งไทยมีกําหนดเปน
เจาภาพการประชุม HJC คร้ังที่ 2 ขึ้นที่ไทย ซึ่งเลื่อนมาหลายคร้ังแลวต้ังแตปที่แลว และโดยที่มี
ความเปนไปไดนอยที่รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศบาหเรนจะสามารถเดินทางมาเขารวม
ประชุมที่ไทยไดเพราะมีภารกิจเดินทางเยือนตางประเทศเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นโดยเฉพาะใน
ประเทศในโลกตะวันตกและกลุม GCC  ประกอบกับไทยก็เพิ่งมีการเลือกต้ังและมีรัฐมนตรี
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กระทรวงการตางประเทศคนใหม  ดังน้ัน จึงอาจพิจารณาจัดการประชุมในลักษณะปรึกษาหารือ
ระดับรองปลัดกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองประเทศแทนชั่วคราวเพื่อใหกลไกการดําเนิน
ความสัมพันธไมขาดหายไป

 การหาชองทางเพื่อเขาถึงสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมาร
โดยที่ไทยจําเปนตองเพิ่มชองทางดําเนินความสัมพันธกับบาหเรนนอกจาก

ชองทางนายกรัฐมนตรีบาหเรน  ไทยจําเปนตองหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือสิ่งตางๆ ที่ King
Hamad และมกุฎราชกุมารมีความสนใจ และหากเปนสาขาที่ไทยมีความชํานาญที่จะสนับสนุนได
ไทยควรเสนอตัวใหความรวมมือ โดยการกระทําดังกลาวตองทําดวยความแนบเนียนเพื่อไมใหเสีย
สัมพันธกับนายกรัฐมนตรีบาหเรนที่มีมาอยางแนนแฟน ทั้งน้ี ไทยควรจะเลือกใหความรวมมือหรือ
สนับสนุนในดานที่ไมออนไหว เชน ในดานวิชาการหรือสังคม  ความรวมมือน้ีอาจดูเปนเร่ือง
เล็กนอยแตนาจะไดผลในระยะยาว และเปนฐานนําไปสูความรวมมือดานสําคัญอ่ืนๆ ตอไป

นอกจากน้ี ไทยควรศึกษาหาขอมูลวาในบรรดาพระราชวงศ ขาราชการระดับสูง
และนักธุรกิจชั้นนําของบาหเรนน้ัน ผูใดอยูฝายนายกรัฐมนตรี และผูใดอยูฝาย King Hamad และ
มกุฎราชกุมาร เพื่อความรอบคอบในการหาชองทางที่ถูกตองในการสรางชองทางติดตอ

 การสรางชองทางการติดตอและความสัมพันธกับหนวยงานความมั่นคงของ
บาหเรน

เพื่อที่สามารถใหคนไทยที่พํานักอยูในบาหเรนสามารถมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในกรณีที่เกิดเหตุการณไมสงบน้ัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาควรสรางชอง
ทางการติดตอและความสัมพันธกับหนวยงานความมั่นคงของบาหเรนเพื่อที่จะไดรับทราบขาวสาร
และปรึกษาหารือถึงมาตรการที่จะรักษาความปลอดภัยใหกับคนไทย ทั้งอาจรวมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตเอเชียอ่ืนๆ ดวย นอกจากน้ี ยังควรสงเสริมใหสมาคมคนไทยมีความรวมมือกับ
สมาคมคนชาติเอเชียอ่ืนๆ ในบาหเรนดวยเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
กรณีเกิดความไมสงบในบาหเรน ทั้งน้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรใชประโยชนจากการที่
นายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงเปนหวงใยในสวัสดิภาพของคนไทยเปนพิเศษเพื่อผลักดันเร่ืองการให
ความคุมครองจากทางการบาหเรน ตัวอยางเชน ในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2011 นายกรัฐมนตรี
บาหเรนไดเชิญอุปทูตไทยเขาเฝาฯ พรอมกับเอกอัครราชทูตอินเดีย บังกลาเทศ ฟลิปปนส และ
อุปทูตปากีสถาน โดยนายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงใหความเชื่อมั่นวารัฐบาลบาหเรนจะดูแลความ
ปลอดภัยใหกับชาวตางชาติที่พํานักและทํางานอยูในบาหเรน ทั้งน้ี มีขอสังเกตวา ประเทศที่ไดรับ
เชิญใหเขาเฝาฯ สวนใหญมีแรงงานทํางานอยูบาหเรนเปนจํานวนมากต้ังแตสี่หมื่นถึงสองแสนคน
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แตไทยไดรับเชิญดวยทั้งๆ ที่ไทยมีคนไทยอยูแค 3 พันกวาคนในบาหเรนเทาน้ัน สวนอินโดนีเซียซึ่ง
มีคนอยูเกือบหมื่นคนกลับไมไดรับเชิญใหเขาเฝา

------------------------------
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