
“กลุ่มกบฏฮูตี” คือใคร 
จุดกําเนิดของ “กลุมกบฏฮูตี” (Houthi) ยอนกลับไป

เมื่อกวา ๓๐ ปที่แลว เมื่อชาวมุสลิมนิกายชีอะหกลุมหน่ึงไดกอต้ัง
กลุมองคกรที่ช่ือวา “ชะบาบอัลมุอมิน” ข้ึนมา เพื่อรณรงคใหเด็ก
และเยาวชนในนิกายชีอะหเกดิจติสํานึกรกัและหวงแหนในประวัติศาสตร
ทางการเมอืงการปกครองและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

การกอต้ังกลุมดังกลาวเปนผลสบืเน่ืองมาจากการทีผู่ปกครอง
เยเมนในขณะน้ันเปนนิกายซนุนีย มคีวามพยายามทีจ่ะลบประวัติศาสตร
การเมืองการปกครองของเยเมนที่เคยถูกปกครองโดยผูนําที่เปน
มสุลมินิกายชีอะหมาเปนเวลาหลายรอยปใหหมดไปจากความทรงจํา
ของเด็กและเยาวชนชาวเยเมนรุนใหม  

ตอมาในป ๒๕๔๗ “กลุมฮตีู” ไดพฒันามาสูกลุมเคลือ่นไหว
ทางการเมืองที่ไมนิยมความรุนแรง แตเ น่ืองดวยการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ทางการเมืองของกลุมฮูตีถูกรัฐบาลใชกําลังและ
อาวุธเขาปราบปรามอยางรุนแรง จึงสงผลทําใหกลุมฮูตีตองจัดต้ัง
กลุมติดอาวุธข้ึนมาตอสูกบัรฐับาล ซึง่แนนอนวาอาจจะมชีาติพนัธมติรที่
เปนนิกายชีอะหคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนดานอาวุธ 

จากเน้ือหาขางตนแสดงใหเห็นวาความขัดแยงในเยเมน 
เปนเรือ่งของความขัดแยงทางแนวคิดดานการเมอืงการปกครอง และ
ผลประโยชนของประชาชนชาวเยเมนลวนๆ มิไดมีความเกี่ยวของ
กับกลุมกอการรายภายนอกประเทศแตอยางใด 

ปัจจัยทีนาํไปสู่สถานการณ์ในปัจจบัุน 
๑) การทีเ่ยเมนขาดสถาบนัทางการเมอืงทีถู่กตองชอบธรรม 

ระบบเศรษฐกจิไมเติบโต ทรพัยากรนอย ความยากจนของประชาชน 
อัตราประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และการถูกคุกคามจากกลุม
กอการราย เปนตน สิง่เหลาน้ีเปนปจจยัทีส่งผลใหชาวเยเมนทีนํ่าโดย
กลุมฮตีูไมพอใจการบรหิารประเทศของประธานาธิบดี “อบัด รอ็บบหู 
มันซูร ฮาดี” จึงลุกข้ึนมากอการประทวงเพื่อกดดันใหนายฮาดี
ลาออกจากตําแหนง  

๒) ชาวเยเมนสวนใหญตองการใหประเทศมีสถาบันทาง
การเมอืงทีเ่ขมแข็ง สามารถเช่ือมโยงกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค 
มีความสามารถในการประสานความแตกแยกทางวัฒนธรรมของ
คนในชาติได และสามารถสรางหลกัประกันเกี่ยวกับความยุติธรรม
ของกระบวนการทางการเมือง อีกทั้ง สรางระบบเศรษฐกิจที่เปด
โอกาสใหมีการสรางงานสรางรายไดใหแกประชาชน 

๓) การมีทัศนะดานลบของผูนําเยเมน ที่มองแตเพียงวา 
“กลุมฮูตี” เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติที่กอกบฏกับ
รัฐบาลเยเมน และเปนกลุมกบฏเชนเดียวกับกลุมกอการราย ISIS 
จึงใชกําลังเขาปราบปรามกลุมผูประทวงอยางรุนแรง จึงทําให
มองขามขอเทจ็จรงิทีว่า “กลุมฮตีู” คือ ประชาชนชาวเยเมน ไมใช
ผูรุกรานจากภายนอกประเทศเหมือนกลุมกอการราย ISIS ซึ่ง
กลุมฮตีูมเีปาหมายเพือ่ตองการแกปญหาทางการเมอืง โดยใชชองทาง   
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ปญหาความขัดแยงในเยเมนท่ีกําลังดําเนินอยู ณ ปจจุบันนี้ มิไดเพ่ิงเกิดขึ้น แตไดดําเนินมาหลายทศวรรษแลว 
และเพ่ิงจะปะทุจนกลายเปนการปะทะกันดวยอาวุธ ประกอบกับการแทรกแซงจากชาติภายนอก จนทําใหความขัดแยง
ภายในเยเมนขยายตัวจนกลายเปนสงคราม อันสงผลกระทบตอความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

จดุกาํเนิดของ ‘กลุ่มกบฏฮูตี’  ในเยเมน  
      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมันคง      ฉบับที  ๑๓/๕๘    (๑ - ๑๕ เม.ย.๕๘) 



 

การเมอืงและตองการใหผูนําเยเมนนําเอากฎหมายอสิลาม (ชะรอีะฮ) 
มาใชในการปกครองประเทศใหมากย่ิงข้ึนเทาน้ัน 

๕) การทีเ่ยเมนถูกตางชาติเขามาแทรกแซงการเมอืงภายใน 
สงผลทําใหความขัดแยงขยายวงกวางจนกลายเปนสงคราม 
 

ผลกระทบ 
ด้านการเมอืงและความมนัคง 
๑) กระแสการเรียกรองความเปนประชาธิปไตยและสิทธิ

เสรีภาพของกลุมฮูตีน้ัน มีเปาหมายเพื่อตองการเขามามีอํานาจ
หรอืมสีทิธิมเีสยีงในการปกครองประเทศ ใหเปนไปตามเปาหมายที่
กลุมของตนกําหนดไวเทาน้ัน ฉะน้ัน จะเห็นไดวากลุมฮูตีพยายาม
หลีกเลี่ยงการปะทะและสังหารพลเรือนชาวเยเมน ไมวาจะเปนผูที่
นับถือนิกายซุนนียหรือชีอะฮ หรือแมกระทั่งชนกลุมนอยที่อาศัย
อยูในเมืองตางๆ 

๒) สถานการณของเยเมนที่มีทั้งการประทวงที่ยาวนาน 
การตอสูดวยอาวุธระหวางกลุมติดอาวุธฮูตีกับฝายรัฐบาล และการ
ถูกแทรกแซงจากชาติภายนอกอยางซาอดิุอาระเบยีและชาติพนัธมติร
ในสันนิบาตอาหรับบางชาติ สงผลทําใหเยเมนขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองการปกครอง และมีปญหาดานความมั่นคงของชาติ  

ด้านเศรษฐกจิ 
ปญหาการสูรบในเมอืงตางๆ ของเยเมนทีก่ําลงัดําเนินอยู ณ 

ปจจบุนั สงผลทําใหกลุมธุรกจิตางๆ ในพืน้ทีก่ารสูรบและพืน้ทีใ่กลเคียง
ตองปดตัวลงเปนการช่ัวคราว เน่ืองจากไมสามารถดําเนินกจิกรรมใด  ๆ
ทางธุรกจิได (การสงออกและการนําเขาสนิคา) จนทําใหระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศตองหยุดชะงักลงไปดวย อีกทั้งยังทําใหประเทศขาด
รายไดและขาดความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนที่มีแผนจะเขาไปลงทุน
ในเยเมน 

ด้านสงัคมจติวทิยา 
๑) ประชากรสวนใหญเกือบทั้งหมดของเยเมนเปนมุสลิม 

ประกอบดวย มุสลิมที่เปนนิกายชีอะหมากกวา ๓๕ เปอรเซ็นต 
รองลงมา คือ มุสลิมนิกายซุนนีย ซึ่งมีจํานวนไลเลี่ยกัน นอกจากน้ี
ยังมีชาวยิว คริสเตียน ฮินดู และบาไฮอยูเพียงเล็กนอย จึงไมใช
เรื่องแปลกที่ชาวเยเมนจะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของ
แนวความคิดทางการเมือง ความเช่ือ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี เช้ือชาติ ภาษา ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดความขัดแยงภายในเยเมน ณ ปจจุบัน 

๒) เยเมนเปนประเทศทีม่ฐีานะยากจนทีส่ดุในบรรดาประเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเปน
เกษตรกรและชางฝมือ การดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อเลี้ยงปากทอง
จึงเปนไปดวยความยากลําบาก และเมื่อเยเมนตกอยูในสภาวะ
สงคราม ย่ิงทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชาวเยเมนม ี

 

ความยากลําบากมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากชาวเยเมนตองกลายเปนคน
วางงาน สถานประกอบการตางๆ ปดตัวลงโดยไมมีกําหนด และ
ชาวเยเมนตองอพยพยายถ่ินฐานเพื่อหนีภัยสงครามไปยังพื้นที่ที่
ปลอดภัย เชน คายผูอพยพของสหประชาชาติ และคายลี้ภัยใน
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน  

๓) การสูรบระหวางกลุมฮูตีและฝายรัฐบาล สงผลทําให
พื้นที่การสูรบและบริเวณใกลเคียงประสบปญหาเกี่ยวกับระบบสิง่
สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน เชน นํ้าประปา ไฟฟา ยารกัษาโรค คลงัสนิคา/
อาหาร บุคลากรทางการแพทย สถานศึกษา ฯลฯ ตองไดรับ
ผลกระทบไปดวย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
ชาวเยเมน หากระบบตางๆ ที่กลาวมาขางตนประสบปญหา ติดขัด 
และไมสามารถดําเนินงานตอไดจะสงผลตอความมั่นคงดานมนุษย 

 

ข้อพจิารณา 
๑) ความขัดแยงในเยเมน สามารถนํามาเปนกรณีศึกษา

สําหรับประเทศตางๆ กลาวคือ ความขัดแยงทางการเมืองภายใน 
ประเทศ ควรหันหนาพูดคุยและหาทางออกรวมกันอยางสันติวิธี 
และไมควรใหตางชาติเขามาแทรกแซง  

๒) การที่เยเมนมีภูมิรัฐศาสตรต้ังอยูในเสนทางการคาทาง
ทะเล ใตสดุของคาบสมทุรอาหรบั ทําใหเยเมนกลายเปนจดุยุทธศาสตร
ที่สําคัญของโลกแหงหน่ึงที่มหาอํานาจตางๆ อยากเขาไปมีอํานาจ
ครอบงํา เน่ืองจากเปนดินแดนที่เช่ือมตอระหวางทะเลแดงกับ
มหาสมุทรอินเดีย และมีที่ต้ังอยูในบริเวณอาวเปอรเซียที่ประกอบ
ไปดวยกลุมประเทศที่เปนแหลงพลังงานสําคัญๆ ของโลก 

๓) สําหรับประเทศไทยแลว เยเมนถือวาเปนมิตรประเทศ
ทีส่ําคัญประเทศหน่ึงในบรรดาประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศไทย
เรานําเขานํ้ามันจากเยเมนเปนลําดับที่สาม รองจากสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสและโอมาน ฉะน้ัน การทําความเขาใจประวัติศาสตรและ
สถานการณในปจจบุันของเยเมนอยางรูเทาทนั นาจะเปนประโยชน 
ตอการนํามาเปนฐานขอมูลประกอบการวิเคราะหความเปนไปใน
ปจจุบัน ดานความสัมพันธระหวางประเทศ และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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