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ประวตัิศาสตร์ชาวโรฮินจา 

 

ชาวโรฮินจา คือมุสลิมท่ีอาศยัอยุท่างตอนเหนือของยะไข่ (อาระกนั) และพูดภาษาโรฮีนจา 

นกัวชิาการบางคนบอกวา่ พวกเขาเป็นคนพื้นเมืองในยะไข่ ในขณะท่ีนกัประวติัศาสตร์หลายคน

กล่าววา่ พวกเขาเป็นผูอ้พยพมาจากเบงกอล ในช่วงท่ีองักฤษปกครอง และบางส่วนกม็าในช่วงท่ี

พม่าไดรั้บเอกราช และช่วงสงครามกลางเมืองในบงัคลาเทศ 

 

                   มุสลิมไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในอาระกนัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 แต่จ านวนไม่สามารถระบุได้

แน่ชดั  หลงัจากสงคราม Anglo-Burmese ในปี 1826 องักฤษ เขา้ปกครองอาระกนั และอพยพ

ผูค้นจากเบงกอลเขา้มาใชแ้รงงาน จ านวนประชากรของมุสลิมคิดเป็น 5% ของชาวอาระกนัใน

ขณะนั้น (1869) แต่หลงัจากนั้นไม่นาน จ านวนประชากรโรฮิงยาไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว บนัทึก

ตามสัมโนประชากรขององักฤษระหวา่งปี 1872 และ 1991 ไดร้ะบุวา่จะนวนประชากรมุสลิมใน

ยะไข่ เพิ่มข้ึนจาก 58,255 คนเป็น  178,646 คน  

 

            ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เกิดความรุนแรงระหวา่งกองก าลงัมุสลิม ท่ีองักฤษติด

อาวธุให ้กบักองก าลงัชาวยะไข่พื้นเมือง ท าใหค้วามขดัแยง้เพิ่มสูงข้ึน ในปี 1982 นายพลเนวนิ

ไดท้ ารัฐประหารส าเร็จ และปฏิเสธความเป็นพลเมืองพม่าของชาวโรฮินจา  
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ยุคสมัยอณาจักร มรัคอู  

หลกัฐานของการตั้งถ่ินฐานของมุสลิมเบงกอลในดินแดนอาระกนัคร้ังแรก ยอ้นกลบัไปไดถึ้งยคุ

ของกษตัริยช์าวพุทธนามวา่ นรเมขลา (1430-1434) แห่งอาณาจกัร มรัคอู (Mrauk U) หลงัจากท่ี

กษตัริยน์รเมขลาไดล้ี้ภยัทางการเมืองไปอยูใ่นเบงกอล(บงัคลาเทศ)เป็นเวลา 24 ปี เขาไดก้ลบัมา

ครองบนัลงักไ์ดอี้กคร้ังในปี 1430 โดยการสนบัสนุนดา้นก าลงัทหารจากสุลต่านเบงกอล ทหาร

ชาวเบงกอลท่ีมากบักษตัร์ยน์รเมขลา จึงตั้งถ่ินฐานอยูใ่นดินแดนอาระกนั หลงัจากนั้น เขายก

ดินแดนบางส่วนใหสุ้ลต่านเบงกอล และยอมรับอธิปไตยของสุลต่านเบงกอลเหนือดินแดน

เหล่านั้น 

 

            เพื่อแสดงถึงความเป็นขา้ราชบริพานในสุลต่านเบงกอล ราชาอาระกนัไดใ้ชช่ื้อแบบ

อิสลาม และน าเงินเหรียญอิสลามมาใชใ้นราชอาณาจกัร กษตัริยน์รเมขลา ไดส้ร้างเหรียญท่ีมี

อกัษรพม่าอยูด่า้นหน่ึง และอกัษรเปอเซียอยูอี่กดา้นหน่ึง แต่ความเป็นรัฐทาสของอาระกนัต่อเบ

งกอลเป็นไปในระยะเวลาสั้นๆ หลกัจากท่ีสุลต่าน Jalaluddin Muhammad Shah ตายลงในปี 

1433 ผูสื้บทอดของกษตัริยน์รเมขลากต็อบแทนดว้ยการเขา้ยดึเมืองรามูในปี 1437 และจิตะกอง

ในปี 1459 อารกนัไดย้ดึครองจิตะกองไปจนถึงปี 1666 

 

 

 

 

 

 

http://ยุคสมัยอณาจักรมรัคอู/
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ยุคแห่งชัยชนะของพม่า 
 

             หลงัจากท่ีพม่าไดช้ยัชนะต่ออาระกนัในปี 1785 ชาวอาระกนัจ านวน 35,000 คนไดห้นี

เขา้ไปในเขตจิตตะกองของบริติชเบงกอลในปี 1799  เพื่อหนีเอาชีวติรอด และแสวงหาการ

คุม้ครองจากบริติชอินเดีย ผูป้กครองพม่าไดป้ระหารชาวอาระกนันบัพนัคน และขนยา้ย

ประชากรส่วนท่ีเหลือ เขา้ไปท่ีภาคกลางของพม่า ท้ิงอาระกนัใหเ้ป็นดินแดนท่ีแทบจะร้างผูค้น

ไปจนถึงช่วงท่ีองักฤษเขา้มายดึครอง ในระหวา่งนั้น มีฑูตคนหน่ึงช่ือ  Sir Henry Yule พบเห็น

ชาวมุสลิมจ านวนมาก ท างานรับใชร้าชวงศพ์ม่าในฐานะขนัที และขนัทีมุสลิมเหล่าน้ี มาจาก

อาระกนั 

ยุคการปกครองของจักรวรรดิ์องักฤษ 

 

               องักฤษไดส่้งเสริมใหช้าวเบงกอลท่ีอยูใ่นดินแดนใกลเ้คียง อพยพเขา้ไปตั้งรกรากใน

ดินแดนอาระกนั ในฐานะผูใ้ชแ้รงงานในฟาร์ม องักฤษไดย้กเลิกเขตแดนระหวา่งเบงกอลและ 

อาระกนั ท าใหมี้ไม่ขอ้จ ากดัในการอพยพระหวา่งดินแดน ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ชาวเบ

งกอลนพัพนั จากจิตตะกอง ไดเ้ขา้มาตั้งรกรากในอาระกนัและหางานท า  

 

               ส ามะโนประชากรขององักฤษปี 1871 รายงานวา่มีมุสลิมอยู ่58,255 คนในยะไข่ และ

ในปี 1911 จ านวนมุสลิมไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 178,647 คน คล่ืนของผูอ้พยพพากนัหลัง่ไหลเขา้มาตาม

ความตอ้งการแรงงานราคาถูกในกิจการขา้วเปลือกของบริติชอินเดีย ผูอ้พยพจากเบงกอล ซ่ึง

ส่วนใหญ่ มาจากจิตตะกอง หลัง่ไหลกนัเขา้มาสู่เมืองทางตะวนัตกของอาระกนั การอพยพของ

ขาวอินเดีย(ในขณะนั้น) เขา้สู่พม่า ไดก้ลายเป็นปรากฎการณ์ระดบัชาติของพม่า ไม่ใช่แค่ใน

อาระกนั 

 

       

http://ยุคแห่งชัยชนะของพม่า/
http://ยุคการปกครองของจักรวรรดิ์อังกฤษ/
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  นกัประวติัศาสตร์บนัทึกวา่ ในตอนตน้ของศตวรรษท่ี 20 ชาวอินเดียเขา้ไปตั้งรกรากในพม่าไม่

ต ่ากวา่ 250,000 คนต่อปี จ  านวนผูอ้พยพไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอจนถึงจุดสุดยอดในปี 1927 ซ่ึง

มีจ  านวนผูอ้พยพสูงถึง 480,000 คน ยา่งกุง้ไดแ้ซงหนา้นิวยอร์คในการเป็นปลายทางของผูอ้พยพ

สูงสุดในโลก เมืองใหญ่หลายเมืองของพม่าอยา่ง ยา่งกุง้,ยะไข่, Bassein,Moulmein ผูอ้พยพชาว

อินเดีย กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ ชาวพม่าตอ้งตกอยูใ่นความส้ินหวงั 

 

           ผลกระทบของการยา้ยถ่ินฐานมีความรุนแรงโดยเฉพาะในอาระกนั ในปี 1939 เจา้หนา้ท่ี

ขององักฤษไดแ้จง้เตือนถึงความเป็นปรปักษก์นัระหวา่งชาวอาระกนัพื้นเมืองท่ีนบัถือพุทธ กบัผู ้

อพยพชาวมุสลิม และจดัตั้งคณะกรรมการน าโดย James Ester และ Tin Tut เพื่อศึกษาประเดน็

การอพยพของมุสลิมเขา้มาในอาระกนั คณะกรรมการไดใ้หค้  าแนะน าใหเ้พิ่มการรักษาความ

ปลอดภยัระหวา่งเขตแดนของทั้งสองกลุ่ม อยา่งไรกดี็ผลของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท าให้

องักฤษตอ้งถอนก าลงัออกจากอาระกนั 

ยุคสงครามโลกคร้ังที่ 2  
 

           ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง กองทพัญ่ีปุ่นไดบุ้กเขา้สู่พม่า ท าใหก้องก าลงัขององักฤษ

ตอ้งถอนก าลงัไป และหมดอ านาจในดินแดนอาระกนั ท าใหเ้กิดความรุนแรงข้ึนระหวา่ง ชาว

อาระกนัพื้นเมือง กบัชุมชนมุสลิม องักฤษไดม้อบอาวธุใหก้บัมุสลิมโรฮินจาทางตอนเหนือของ

อาระกนั เพื่อสร้างแนวป้องกนัการบุกของกองทพัญ่ีปุ่น  ในขณะท่ีตวัเองก าลงัหนีตาย แต่ชาว

มุสลิมกลบัใชอ้าวธุนั้นเขา้ท าลายหมู่บา้นของชาวอาระกนั แทนท่ีจะน าไปต่อตา้นกองทพัญ่ีปุ่น  

 

            ในเดือนมีนาคม 1942 ชาวโรฮินจาจากตอนเหนือของอาระกนั สังหารชาวอาระกนั

พื้นเมืองไปราว 20,000 คน และเพื่อตอบโต ้มุสลิมในเมือง Minbya และ Mrohaung จึงถูกชาว

อาระกนั และ Karenni ฆ่าไปประมาณ 5,000 คน ในระหวา่งนั้น กองทพัญ่ีปุ่นไดก้ระท าการฆ่า 

ข่มขืน และทรมาณชาวมุสลิมในอาระกนั ท าใหมุ้สลิมอาระกนัราวๆ 22,000 ตอ้งหลบหนีขา้ม

http://ยุคสงครามโลกครั้งที่2/
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พรมแดนไปเบงกอล นอกจากน้ีความรุนแรงยงัไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่มุสลิมในอาระกนัเท่านั้น แต่ยงั

รวมไปถึงชาวอินเดีย และองักฤษ ท่ีเขา้มาพ านกัในช่วง ท่ีพม่าตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

 

           เพื่อเตรียมการบุกกลบัเขา้สู่พม่า องักฤษไดจ้ดัตั้งกองก าลงัทหารอาสา (V-Force) กบัชาว

โรฮินจา ในช่วงสามปีท่ีองักฤษสู้รบกบักองทพัญ่ีปุ่น กองก าลงัโรฮินจามุ่งโจมตีชุมชนชาวอาระ

กนั ใชอ้าวธุท่ีไดรั้บจากองักฤษ เขา้ท าลายวดัพุทธ โบสถว์หิาร เจดีย ์และบา้นเรือนชาวอาระกนั

อยา่งโหดเห้ียม 

ยุคจลาจลหลงัสงครามโลก 

 

            ในระหวา่งท่ีปากีสถาน ก าลงัต่อสู้ทางการเมืองเพื่อแยกตวัออกจากอินเดีย ในปี 1940 

มุสลิมโรฮินจา ไดก่้อตั้งองคก์รเคล่ือนไหวเพื่อแยกดินแดน ไปรวมกบัปากีสถานตะวนัออก 

ก่อนท่ีพม่าจะไดรั้บเอกราชในปี 1948 ผูน้  ามุสลิมไดติ้ดต่อกบั  โมฮมัหมดั อาลี จินนาร์ ผูก่้อตั้ง

ปากีสถาน และขอความช่วยเหลือในการรวบรวมดินแดน Mayu เขา้กบั ปากีสถาน โดยอา้งความ

เขา้กนัไดท้างศาสนาและสภาพตามภูมิศาสตร์ สองเดือนต่อมา กลุ่มสันนิบาตมุสลิมอาระกนั

ตอนเหนือกถู็กจดัตั้งข้ึนในเมืองหลวงของยะไข่  โดยมีเป้าหมายจะรวมดินแดนกบัปากีสถาน 

แต่ขอ้เสนอน้ีกไ็ม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเพราะผูน้  าปากีสถานปฏิเสธ และกล่าววา่เขาจะไม่

แทรกแซงกิจการภายในของพม่า 

 

          หลงัจากท่ีถูกผูน้  าปากีสถานปฏิเสธ ผูอ้าวโุสของโรฮินจา ไดก่้อตั้งกลุ่มนกัรบมูจาฮีดีน 

เพื่อด าเนินการจีฮดัในพื้นท่ีตอนเหนือของอาระกนัในปี 1947 เป้าหมายของกลุ่มมูจาฮีดีน คือการ

สร้างรัฐอิสลามอิสระข้ึนในอาระกนั ในช่วงปี 1950s พวกเขาเร่ิมใชค้  าเรียกตวัเองวา่ "โรฮินจา" 

เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ส าหรับอา้งสิทธ์ิเหนือดินแดน  ขบวนการของพวกเขามีความกา้วหนา้มาก

ในช่วงก่อนปี 1962 ท่ีจะมีการปฏิวติัโดยนายพลเนวิน เนวนิไดใ้ชป้ฏิบติัการทางทหารต่อตา้นโร

http://ยุคจลาจลหลังสงครามโลก/
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ฮินจาตลอดสองทศวรรต  ส่งผลใหมุ้สลิมในพื้นท่ีตอ้งหนีไปยงัประเทศเพื่อนบา้นอยา่งบงัคลา

เทศในฐานะผูล้ี้ภยัสงคราม  

 

ยุคหลงัได้รับเอกราช และสงครามกลางเมืองบังคลาเทศ 

 

จ านวนของผูอ้พยพจากบงัคลาเทศ หลงัจากท่ีพม่าไดรั้บเอกราช ยงัไม่แน่ชดัและเป็นท่ีถกเถียง

กนัอยู ่ 

 

ในปี 1955 มีการศึกษาท่ีตีพิมพโ์ดยมหาวทิยาลยัแสตนฟอร์ด ผูเ้ขียนคือ Virginia Thompson and 

Richard Adloff ไดเ้ขียนวา่ "การอพยพหลงัสงครามจากจิตตะกอง เขา้ไปดินแดนนั้น เกิดข้ึนใน

ระดบัใหญ่มาก ในพื้นท่ี Maungdaw and Buthidaung พวกเขาไดเ้ขา้แทนท่ีชาวอาระกนั" 

 

           ในระหวา่งปี 1971 ถึง 1973 ไดเ้กิดสงครามกลางเมืองข้ึนในบงัคลาเทศ ประกอบกบัการ

ฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ท าใหเ้กิดการอพยพของมุสลิมเบงกาลีราวๆ 10 ลา้นคน เขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้น 

ผูล้ี้ภยัจ  านวนมากไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานทางตอนเหนือของยะไข่  

 

             ในปี 1975 บงัคลาเทศไดส่้งทูตไปเจรจากบัพม่า เพื่อขอร้องใหพ้ม่าอยา่ขบัไล่ ผูบุ้กรุก 

500,000 คนในอาระกนัในระหวา่งท่ีการเมืองภายในบงัคลาเทศก าลงัวุน่วาย ในขณะท่ีกลุ่ม

พระสงฆก์อ็อกมาประทว้งรัฐบาลโดยชูประเดน็วา่การอพยพของมุสลิมบงัคลาเทศเขา้มาจะท า

ใหส้ัดส่วนประชากรเปล่ียนแปลงไป นายพลเนวนิไดร้้องขอสหประชาชาติเพื่อส่งคืนผูล้ี้ภยั และ

ใชก้  าลงัทหารขบัดนัผูอ้พยพ 200,000 คนกลบับงัคลาเทศในปี 1978 บงัคลาเทศประทว้งรัฐบาล

พม่าและกล่าวหาวา่ ไดใ้ชก้  าลงัขบัไล่ประชากรมุสลิมพม่านบัพนัเขา้สู่บงัคลาเทศ รัฐบาลพม่า

ตอบกลบัวา่คนเหล่านั้นเป็นประชากรของบงัคลาเทศ ท่ีเขา้มาอาศยัในพม่าอยา่งผดิกฎหมาย 

หลงัจากการเจรจาในเวทีสหประชาชาติ นายพลเนวนิตกลงรับผุล้ี้ภยัจ  านวน 200,000 คน กลบัมา



7 
 

พ านกัในอาระกนั ในปี 1982 รัฐบาลบงัคลาเทศไดแ้กไ้ขกฏหมายพลเมืองและประกาศวา่ "โรฮิน

จา" ทั้งหมด ไม่ใช่คนสัญชาติบงัคลาเทศ และในปีเดียวกนั รัฐบาลพม่ากต็รากฎหมายพลเมือง

และประกาศวา่ "ชาวเบงกาลี" เป็นชาวต่างชาติ 

ความเคล่ือนไหวของโรฮินจาในปัจจุบัน (1990-ปัจจุบัน) 
 

             ตั้งแต่ปี 1990 ความเคล่ือนไหวของโรฮินจาแตกต่างจากในยคุ 1950 ท่ีใชก้องก าลงัติด

อาวธุก่อกบฏ การด าเนินการในยคุใหม่มุ่งเนน้การลอ็บบ้ีต่างชาติ โดยชาวโรฮินจาท่ีหลบหนี

ออกมาได ้มีการสร้างเร่ืองชนพื้นเมืองโรฮินจา โดยนกัวชิาการโรฮินจา และเผยแพร่ค าวา่ "โรฮิน

จา" และใชน้กัการเมืองปฏิเสธถ่ินก าเนิดในเบงกาลี นกัวชิาการโฮินจาอา้งวา่ ยะไข่เคยเป็นรัฐ

อิสลามมานบัพนัปี หรือมีกษตัริยมุ์สลิมปกครองยะไข่เป็นเวลา 350 ปี สมาชิกสภาชาวโรฮินจา

ยงัเคยกล่าววา่ "โรฮินจาอยูฮ่าศยัในยะไข่มาตั้งแต่ยคุท่ีพระเจา้สร้างโลก อาระกนัเป็นของเรา 

และมนัเคยตกเป็นดินแดนของอินเดียมา 1,000 ปี" พวกเขามกัจะยอ้ยรอยถ่ินก าเนิดของโรฮินจา

ไปถึงนกัเดินเรือชาวอาหรับ  แต่การกล่าวอา้งน้ีถูกปฏิเสธในวงวชิาการวา่เป็น "นิทานท่ีแต่งข้ึน

ใหม่" นกัการเมืองโรฮินจาบางคนใชว้ธีิการตราหนา้นกัประวติัศาสตร์นานาชาติวา่ เขา้ขา้งชาว

ยะไข่ เพื่อปฏิเสธประวติัศาสตร์ท่ีมีหลกัฐานอา้งอิง แมก้ระนั้น เร่ืองน้ีกแ็พร่กระจายไปในวง

กวา้งหลงัการจลาจลในปี 2012 
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ผลกระทบต่อประเทศไทย 

การท่ีชาวโรฮิงญาหลบหนีเขาเมืองโดยผดิกฎหมาย และไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

ก่อใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบต่อไทยในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

๑. ด้านสังคมจิตวทิยา 

ชาวมุสลิมโรฮิงญาส่วนใหญ่ลกัลอบเขา้มาขายแรงงานในไทย มีจ านวนหน่ึงท่ีไปจดทะเบียน

เป็นแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่าเพื่อใหไ้ดรั้บการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นประเทศไทยชัว่คราวแต่

อยา่งไรกต็ามในอนาคต หากมีการพิสูจนส์ัญชาติแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่าชาวมุสลิมโรฮิงญา 

กลุ่มดงักล่าวจะตอ้งมีปัญหาเน่ืองจากประเทศพม่าจะไม่ยอมรับวา่เป็นบุคคลสัญชาติพม่า ท าให้

ตอ้งตกคา้งเป็นผูห้ลบหนีเขาเมืองโดยผดิกฎหมายอยูใ่นประเทศไทย โดยบุตรหลานของกลุ่ม

เหล่าน้ี จะเป็นเดก็ไร้สัญชาติ ก่อใหเ้กิดปัญหาและภาระดา้นสังคมใหก้บัประเทศไทยมากข้ึน 

 

๒. ด้านความมัน่คง 

๒.๑ ชาวมุสลิมโรฮิงญา ท่ีลกัลอบเขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน ส่วนหน่ึงจะมี

พฤติการณ์ไปรวมกบักลุ่มผดิกฎหมาย เช่น รวมกบักลุ่มชาวปากีสถานปลอมแปลงเอกสารส าคญั

ต่างๆ นอกจากน้ียงัมีพฤติการณ์เขาไปเก่ียวขอ้งกบัขบวนการอาชญากรรม ขา้มชาติหลาย

รูปแบบ เช่น การคา้มนุษย ์ปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง การคา้ส่ิงผดิกฎหมาย เช่น ยาเสพติด 

อาวธุสงคราม ตลอดจนการตั้งตวั เป็นผูมี้อิทธิพลเรียกเกบ็ค่าคุม้ครองจากผูล้กัลอบเขา้เมือง 

๒.๒ เกิดขบวนการน าพาชาวมุสลิมโรฮิงญาจากพม่าเขา้ไทย และขบวนการน าพาชาวมุสลิม

โรฮิงญาจากไทยไปมาเลเซีย หรือกลุ่มประเทศมุสลิม 

๒.๓ มีการจดัตั้งกลุ่ม Burmese Rohingya Association in Thailand (BRAT) เคล่ือนไหวในไทย 

เพื่อเรียกร้องสิทธิสถานะอยูใ่นประเทศไทย 

๒.๔ กลุ่ม RSO มีความเช่ือมโยงกบักลุ่มTaliban และนาย Osama bin Laden  
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โดยการรับความช่วยเหลือดา้นเงินทุนและการฝึกทางทหาร เป็นส่ิงบอกเหตุท่ีส าคญัและมีความ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัตั้งโลกมุสลิม(Muslim World) ข้ึนมาใหม่ ดงันั้นมุสลิมโรฮิงญาใน

ประเทศไทยบางส่วนเป็นมุสลิมหวัรุนแรง 

 

๓. ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

เน่ืองจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรมบางประเภท เช่น การประมง กิจการ

ต่อเน่ืองจากการประมง การเกษตร แรงงานไทยทั้งในและนอกพื้นท่ีไม่ยอมท างานประเภท

ดงักล่าว ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งใชแ้รงงานต่างดา้ว ประกอบกบัแรงงานต่างดา้วเป็นแรงงาน

ราคาถูก ท างานคุม้ค่ามากกวา่แรงงานไทย จึงเป็นแรงผลกัดนัใหม่การใชแ้รงงานต่างดา้วเพิ่ม

มากข้ึน ในขณะท่ีจ านวนคนไทยวา่งงานมีเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนจะส่งผลกระทบต่ออตัราค่าแรง

พื้นฐาน 

 

๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ชาวโรฮิงญาท่ีหลบหนีเขา้มาใชแ้รงงานในประเทศไทย อาจเป็นพาหะน าพาโรคติดต่อร้ายแรงมา

สู่คนไทย เช่น โรคมาเลเรีย โรคเทา้ชา้งซ่ึงทางการตอ้งเสียงบประมาณดา้นสาธารณสุขจ านวน

มากในการป้องกนัโรคติดต่อ และการดูแลช่วยเหลือแรงงานดงักล่าวตามหลกัสิทธิมนุษยธรรม 

 

๕. ปัญหาด้านภาพลกัษณ์ของไทยในเวทกีารเมืองระหว่างประเทศ 

ส านกัข่าวต่างประเทศไดร้ายงานวา่ เจา้หนา้ท่ียามฝ่ังของประเทศอินเดียไดใ้หก้ารช่วยเหลือผู ้

อพยพชาว 

โรฮิงญากวา่ร้อยคนท่ีพยายามวา่ยน ้าเขา้หาฝ่ังซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นสภาพท่ีอิดโรยและขาดน ้าอยา่ง

รุนแรง โดยกลุ่มผูอ้พยพได ้เล่าใหฟั้งวา่ พวกตนไดจ่้ายเงินใหน้ายหนา้พาข้ึนเรือ เดินทาง
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หลบหนีเขา้ไปในประเทศไทย เพราะตอ้งการความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แต่กลบัถูกทหารไทยควบคุม

ตวัแลว้บงัคบัใหข้ึ้นเรือกลบัประเทศของตนดว้ยเรือท่ีไม่มีเคร่ืองยนตป์ล่อยใหล้อยอยูก่ลางทะเล

ดว้ยอาหารและน ้าจ  านวนเลก็นอ้ย(เป็นค ากล่าวอา้งของผูห้ลบหนีชาวโรฮงญา) ผูอ้พยพกล่าวอา้ง

วา่การกระท าดงักล่าวของประเทศไทยส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติไปนบัร้อยศพ เน่ืองจากอดอาหารอ

ยกลางทะเล ส่งผลใหน้านาชาติตลอดจนถึงองคก์รต่างๆโดยเฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชน ออกมา

กล่าวหาวา่ไทยกระท าการไร้ ซ่ึงมนุษยธรรม 
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ปัญหาไทยกบัชาวโรฮิงญา 

ระยะน้ีมีข่าวคราว “ชาว มุสลิมโรฮิงญา” ชนกลุ่มนอ้ยในรัฐยะไข่ ของประเทศพม่า นบัร้อยนบั

พนัคน ไดพ้ากนัอพยพล่องเรือท่ีดดัแปลงมาจากเรือประมง บรรทุกคนเตม็ล า หลายล า ต่างเวลา

ต่างวาระ มุ่งหนา้ข้ึนฝ่ังทางภาคใตข้องประเทศไทย แลว้หาท่ีหลบซ่อน ก่อนท่ีจะปะปนไปกบั

แรงงานต่างดา้ว 

ข่าว ระบุวา่ คนเหล่าน้ีหนีการถูกกดข่ี หนีการไล่ล่าจากรัฐบาลพม่า ท่ีไม่ยอมรับชนเผา่มุสลิม

โรฮิงญา เป็นพลเมืองพม่า ท าใหข้าดโอกาสหางานท า และขาดโอกาสทางการศึกษา จึงท้ิงบา้น

หวงัไปตายเอาดาบหนา้ โดยมีนายหนา้ท่ีหากินกบัความล าบากของเพื่อนร่วมชนเผา่ จดัเรือและ

วางแผนการเดินทาง แลกกบัค่าหวัคนละหลายหม่ืนบาท 

ท่ี บา้นเรา การจบักมุชาวโรฮิงญา ท่ีเป็นข่าวตอนแรกๆ เจา้หนา้ท่ีไปพบคนเผา่น้ีหลายร้อยคน ถูก

กกับริเวณ ไวใ้นอาคารแคบๆ กลางสวนในป่าลึก ซ่ึงขณะท่ีพบ ทุกคนมีสภาพอิดโรย 

ข่าวระบุวา่ พวกเขาถูกกระบวนการคา้มนุษย ์ล่อลวงมาขาย 

ท า ใหค้นไทยนึกภาพผูห้ญิง ท่ีถูกจบัไปขายซ่องในต่างประเทศ นึกถึงแรงงานท่ีถูกหลอกไป

เป็นทาส ฯลฯ เพราะฉะนั้น เม่ือข่าวน้ีแพร่ออกไป ประชาชนต่างพากนัน าขา้วปลา อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ไปช่วย มีการส่งหมอไปตรวจรักษา หลายคนถึงกบัหลัง่น ้าตา วา่

มนุษย ์ท ากบัมนุษยด์ว้ยกนัเช่นน้ีไดอ้ยา่งไร  

กลุ่ม นกัสิทธิมนุษยชน ประณามประเทศไทยไวก่้อนวา่ เป็นศูนยก์ลางของแหล่งคา้มนุษย ์

เรียกร้องและกดดนัรัฐบาลไม่ใหส่้งชาวโรฮิงญาเหล่าน้ีกลบัประเทศ เรียกร้องใหรั้ฐบาลหาท่ีพกั

พิง ตั้งศูนยอ์พยพ และใหติ้ดต่อยเูอน็ ส่งต่อไปยงัประเทศท่ีสาม เพื่อรับตวัไป โดยเฉพาะ

ประเทศมุสลิม 
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เพื่อความอยูร่่วมกนัอยา่งไร้รอยต่อ แต่น่าแปลกท่ีไม่มีประเทศใดยอมรับ 

และ ท่ีน่าแปลกกวา่นั้นคือ ท าไมนกัสิทธิฯ ไม่เรียกร้องใหรั้ฐบาล (ประชาธิปไตย) พม่า

รับผดิชอบ เพราะเป็นตน้ตอผูก่้อปัญหาโดยตรง โดยนอกจากใหรั้บตวักลบัประเทศ และตอ้งให้

ความเป็นธรรมกบัชาวโรฮิงญาดว้ย 

ข่าววา่ ชาวโรฮิงญา เดินทางมายงัประเทศไทย เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ทางดา้นคนไทยเจา้หนา้ท่ี

ไทยกต็อ้งดูแลในระดบัท่ีดีพอสมควร 

จริง หรือ ท่ีพวกเขาถูกกระบวนการคา้มนุษยน์ าออกมาขาย ค  าตอบท่ีน่าจะชดัเจนท่ีสุดคือ ไม่จริง 

หรือจริงไม่ทั้งหมด เพราะพวกเขาเตม็ใจท่ีจะออกไปเส่ียง เพื่อแสวงหาอนาคต แต่ไปเองไม่ได ้

จ  าเป็นตอ้งพึ่งกระบวนการคา้มนุษย ์ซ่ึงไดป้ระโยชนจ์ากการช่วยเหลือใหเ้ดินทางออกนอก

ประเทศ 

ใน ดา้นมนุษยธรรม ชาวโรฮิงญาเหล่าน้ีอยูใ่นสภาพน่าสงสาร ซ่ึงเราคิดวา่ ในความเป็นคนไทย 

กพ็ร้อมท่ีจะช่วยตามก าลงัตามกรอบของเวลา แต่ถา้ถึงขั้นตอ้งรับผดิชอบในการเล้ียงดู เช่น ตั้ง

ศูนยอ์พยพ ฝึกอาชีพ น าเขา้ในระบบ แลว้หางานใหท้ า ใหค่้าแรงวนัละ 300 บาท 

ท่ี มีข่าววา่ก าลงัจะออกจากประเทศมาพึ่งพิง จะมาอีกเป็นเรือนแสน คนไทยและประเทศไทย คง

ไม่อาจแบกรับภาระน้ีได ้ไม่ใช่ใจด า แค่คนไทยดว้ยกนัเอง เรายงัดูแลกนัไม่ทัว่ถึงเลย 

ท่ีส าคญัคือ ปัญหาความมัน่คงของประเทศ โดยเฉพาะชาวโรฮิงญา วนัหน่ึงกอ็าจน าปัญหาเขา้

ประเทศได ้

ข่าวจาก “สปริงนิวส์” รายงานวา่ แพทยห์ญิงคุณหญิงพรทิพย ์โรจนสุนนัท ์ผูอ้  านวยการสถาบนั

นิติวทิยาศาสตร์ กระทรวงยติุธรรม เคยพบวา่ ชาวโรฮิงญาบางคน ถือสัญชาติมาเลเซียและอพยพ

เขา้มาก่อเหตุใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย 
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เม่ือวนัองัคารท่ี 29 มกราคม คอลมัน ์“หมายเหตุประเทศไทย” โดย “ลม เปล่ียนทิศ” จาก นสพ.

ไทยรัฐ น าเสนอบทความ “เร่ืองลึกลบัของ โรฮิงญา” มีหลายประเดน็ท่ีไม่อาจมองขา้ม 

ลม เปล่ียนทิศ ระบุวา่ ตวัเลขล่าสุดมี ชาวโรฮิงญา  ถูกจบักมุในขอ้หาหลบหนีเขา้เมือง 1,390 คน

แลว้ นกัข่าวต่างประเทศไปสอบถามถึงสาเหตุท่ีตอ้งหนีจากบา้นเกิดรัฐยะไข่  ก ็ไดรั้บค าตอบวา่

ไม่สามารถอยูใ่นประเทศพม่าได ้เพราะถูกกดข่ีข่มเหงไม่มีงานท า ไม่มีทางต่อสู้เพื่อเรียกร้อง

ความเป็นธรรม จึงตอ้งหนีออกมาทางเรือในฝ่ังทะเลอนัดามนั เพื่อขอล้ีภยัไปประเทศท่ี 3  และ

ยนืกรานวา่  ยอมตายหากถูกส่งกลบัพม่า 

รัฐยะไข่ของพม่าน่ากลวัยิง่กวา่ความตายเลยหรือ ทั้งๆ ท่ีพม่าเพิ่งจะเปิดประเทศ 

ปลาย ปีท่ีแลว้ ชาวโรฮิงญา กเ็ป็นข่าวไปทัว่โลก เม่ือชาวโรฮิงญาซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลาม เปิดศึก

ศาสนากบั ชาวพุทธ ท่ีรัฐยะไข่ ฆ่ากนัตายไปกวา่ร้อยศพ ท าใหมี้ผูไ้ร้ท่ีอยูอ่าศยักวา่ 30,000 คน 

แมแ้ต่ อองซาน ซูจี  ผูน้  าฝ่ายคา้น กป็ฏิเสธท่ีจะปราศรัยสนบัสนุนชาวโรฮิงญา เพราะไม่ตอ้งการ

เขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

ลม เปล่ียนทิศ ใหแ้ง่คิดอีกวา่ รัฐยะไข่ ยากจนขน้แคน้จนชาวโรฮิงญาอยูไ่ม่ได ้ตอ้งเส่ียงตายลง

ทะเลหนีไปประเทศท่ี 3 ทั้งท่ีไม่รู้วา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร จริงหรือไม่ ยงัสงสัย 

ใน ปฏิทินทวัร์พม่า ของบริษทัน าเท่ียวไทย รัฐยะไข่ กเ็ป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียว เพราะเตม็ไป

ดว้ยโบราณสถานกวา่ 140 แห่ง มีวดัดงัมากมาย 

ยิง่ น่าสงสัยเม่ือ พญ.คุณหญิงพรทิพย ์โรจนสุนนัท ์บอกวา่ มีขอ้น่ากงัวล ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ในช่วงปี 2552 ตรวจพบ ชาวโรฮิงญา ถือบตัร สัญชาติ

มาเลเซีย เขา้มาก่อเหตุในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่ยงัสงสัยวา่เขา้มาเส้นทางใด เพราะ

ชาวโรฮิงญาไม่มีศกัยภาพพอท่ีจะลอยเรือไปข้ึนฝ่ังท่ีมาเลเซียได ้

คุณ หมอพรทิพย ์บอกดว้ยวา่ จากการตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ียงัพบวา่ในกลุ่มโรฮิงญาผูล้กัลอบ

เขา้เมือง มีการน าวตัถุระเบิดจากประเทศอินเดียเขา้มาดว้ย ดงันั้น จึงน่าสงสัยวา่จะมีขบวนการ
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ช่วยเหลือเคล่ือนยา้ยคนกลุ่มน้ีหรือไม่   แมจ้ะมีการผลกัดนัคนเหล่าน้ีกลบัประเทศ แต่ในความ

เป็นจริง ชาวโรฮิงญาจะถูกส่งไปข้ึนฝ่ังท่ี จงัหวดัสตูล ระนอง  และจงัหวดัอ่ืนๆ   บางส่วนถูกส่ง

ต่อไปยงัมาเลเซีย 

จากการตรวจสอบขยายผลท่ีพกักลุ่มโรฮิงญา มีผูต้อ้งหา 2 คนสารภาพวา่ ชาวโรฮิงญาท่ีอพยพ

ผา่นชายแดนดา้นแม่สอด มาอาศยัท่ีสุไหงโก–ลก ก่อนถูกส่งตวัไปฝึกกบั “กลุ่มอาร์เคเค” และ

กลบัเขา้มาก่อเหตุในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 

ประเดน็น้ีน่าเป็นห่วงมาก รัฐบาลยงัไม่มีนโยบายชดัเจนวา่จะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 

ลม เปล่ียนทิศ ตั้งค  าถามวา่ ท าไมชาวโรฮิงญาท่ียากจน จึงสามารถล่องเรือฝ่าทะเลอนัดามนัอนั

เวิง้วา้ง มาข้ึนบกท่ีจงัหวดัระนอง–สตูล–สงขลา ไดอ้ยา่งแม่นย  า เป็นเร่ืองท่ี นายกฯ ยิง่ลกัษณ์ ชิน

วตัร จะตอ้งใหก้ระทรวงการต่างประเทศ  เปิดโปงต่อชาวโลก  เพื่อแกปั้ญหาชาวโรฮิงญา และ

แกปั้ญหาภาคใตข้องไทยดว้ย 

กลบัมาดูทางภาครัฐ การประชุมร่วมกรณีโรฮิงญา 

ทุก หน่วยเห็นตรงกนัวา่ ยงัไม่พบวา่เป็นขบวนการคา้มนุษย ์แต่จากการเขา้ช่วยเหลือพบวา่ในท่ี

เกิดเหตุเป็นเพียงการน าโรฮิงญามากกัขงั เพื่อพกัรอ 

เป็นขบวนการน าคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองและใหท่ี้พกัพิงแก่คนต่างดา้ว 

ขณะ น้ีมีความชดัเจนแลว้วา่ทางการไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม คือจดัหาท่ีพกั

และอาหาร อยา่งไรกต็าม คงจะตอ้งผลกัดนัใหอ้อกจากประเทศไทยภายใน 6 เดือน 

ซ่ึงทางการไทยจะประสานไปยงัประเทศพม่าใหรั้บคืน รวมทั้งขอใหส้ านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้

ภยัแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยเูอน็เอชซีอาร์” ประสานไปยงักลุ่มประเทศท่ีสามวา่ มีประเทศใด

ตอ้งการใหท่ี้พกัพิงกบัชาวโรฮิงญาบา้ง 
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ส าหรับ กระบวนการส่งมุสลิมโรฮิงญากลบั จะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสากล

ระหวา่งประเทศ โดยทางการพม่าจะตอ้งมารับตวั ในลกัษณะเดียวกบัการส่งชาวพม่าท่ีหลบหนี

เขา้เมือง 

แนวทางแก้ไขปัญหาโรฮิงญา 

ผมเคยเขียนบทความเก่ียวกบัโรฮิงญาไปบา้งแลว้ กข็อเขียนอีกคร้ังหลงัจากล่าสุดไดไ้ปส ารวจ

สถานท่ีกกักนัของส านกังานต ารวจเขา้เมือง และศูนยส์งเคราะห์สตรีและเดก็ กระทรวงพฒันา

สังคมท่ีจ.พงังา ในกรอบภารกิจของคณะกรรมาธิการกิจการชายแดน สภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงได้

ตระเวนส ารวจสถานท่ีกกักนัชาวโรฮิงญาไปทัว่ประเทศ โดยเฉพาะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

และท่ีภาคใต ้ ไดพ้บปะหารือกบัผูแ้ทนราษฎรในทอ้งถ่ินและพี่นอ้งชาวไทยมุสลิม รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจงัหวดั  

              ผมเองมีโอกาสพบปะเป็นการภายในกบักรรมการในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทยท่ีกรุงเทพฯดว้ย เพื่อแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง

แกปั้ญหาชาวโรฮิงญา ท่ีกรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนกเ็ชิญเจา้หนา้ทุกหน่วยงาน

ไทยท่ีเก่ียวขอ้งมาหารือ เพื่อร่วมหาแนวทางแกไ้ข แต่การทั้งหมดจดัไดว้า่ยงัไม่มีความคืบหนา้

เท่าท่ีควร อีกทั้งอีกไม่นานน้ี จะเขา้สู่ฤดูการถือศีลอด(รอมฎอน) การช่วยเหลือดูแลกมี็ลกัษณะ

พิเศษ เพิ่มพูนจากการดูแลผูอ้ยูใ่นท่ีกกักนัทัว่ไป 

                การพินิจพิจารณาก่อนอ่ืน ตอ้งมองเป็นเร่ืองผสมผสานใหไ้ดค้วามสมดุลระหวา่ง

กฎหมายตรวจคนเขา้เมืองกบัหลกัสากลวา่ดว้ยความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม และเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยท่ีนบัถือศาสนาต่างจากผูค้นส่วนใหญ่ในประเทศพม่าและประเทศไทย แต่

เม่ือชนกลุ่มนอ้ยโรฮิงญานบัถือศาสนาอิสลาม ความเป็นภราดรภาพกบัพี่นอ้งไทยมุสลิมกมี็

ความละเอียดอ่อน มีเครือข่ายขา้มเขตแดนไปยงัโลกมุสลิมอยา่งเล่ียงไม่ได ้หรือนยัหน่ึงการ

กระท าใดๆโดยภาครัฐของพม่าและไทยจะปราศจากซ่ึงความไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกบัพี่นอ้ง
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มุสลิมโลกนั้นมิได ้ อีกทั้งชาวโรฮิงญาหนีร้อนมาพึ่งเยน็ มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เพราะถูกกด

ข่ี ไม่ไดรั้บความยติุธรรม ไม่ไดรั้บการปฏิบติัเสมอเหมือนในดินแดนเกิด 

                การแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งดูอยา่งนอ้ยใน 4 มิติ หรือ 4 กรอบระดบัดว้ยกนั และตอ้ง

ด าเนินการคู่ขนานกนัไป 

                ระดับแรกท่ีประเทศตน้ทางคือ พม่า รัฐบาลจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

เสรีนิยมเร่ิมขยบัแลว้คือ ท าการส ารวจประชากรโรฮิงญาเพื่อแยกแยะโรฮิงญาทอ้งถ่ิน(ในพม่า)

กบัชาวเบงกอล หรือชาวเช้ือสายเบงกอลท่ีอาจสวมรอยเป็นโรฮิงญาเขา้มาจากบงัคลาเทศและ

อินเดีย และการใหถ่ิ้นพ านกัถาวร ออกเอกสารแสดงตน ซ่ึงประชาคมโลกโดยเฉพาะหมู่สมาชิก

อาเซียนร่วมกบัสหประชาชาติอาจร่วมกนัเรียกร้องใหรั้ฐบาลพม่าใหสิ้ทธิพลเมืองในโอกาสแรก 

ใหค้วามช่วยเหลือรัฐบาลพม่าและรัฐบาลทอ้งถ่ิน(รัฐยะไข่)ในการส ารวจประชากร และการ

พฒันาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคต ตรึงมิใหช้าวโรฮิงญาคิดอ่านล่องเรือไปตายเอาดาบหนา้ เป็น

การส่งออกภาระของพม่ามาใหป้ระเทศเพื่อนบา้นและประชาคมโลก 

                ระดับทีส่องคือ การช่วยเหลือดูแลชาวโรฮิงญาท่ีติดคา้งอยูใ่นประเทศแรกรับ หรือ

ระหวา่งทาง (Transit) เช่น ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ใหไ้ดม้าตรฐานท่ีประชาคมโลกหรือพี่

นอ้งชาวมุสลิมพึงยอมรับได ้หมายถึงเร่งเสริมความพร้อมในการรองรับใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส าหรับหน่วยงานหลกัในประเทศไทยชั้นน้ีคือ ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงพฒันา

สังคมและความมัน่คงชีวติ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงท่ีผา่นมายงัเป็นลกัษณะตามมีตามเกิด คือ

มอบหมายมาจากรัฐบาลแลว้กก็ระจายกนัไปตามหน่วยงานสาขาทัว่ประเทศ  แต่มิไดจ้ดัหา

งบประมาณจากส่วนกลางใหเ้พียงพอเป็นค่าเล้ียงดูต่างๆ ค่าจา้งบุคลากรใหเ้พียงพอ และเพื่อการ

จดัท าสถานท่ีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัมนุษยธรรม ศกัด์ิศรี และความเป็นมนุษย ์

                สภาพสถานท่ีกกัขงั ณ วนัน้ีนั้น แออดัมากๆและสิทธิพื้นฐาน เช่นในการไดอ้อกมาสูด

อากาศ ออกก าลงักายกจ็  ากดัมากๆ เพราะสถานท่ีไม่อ านวย และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั

ไม่เพียงพอท่ีจะดูแลป้องกนัการหลบหนี 
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                ปัญหาพื้นฐานอ่ืนๆ เช่น ล่ามไม่เพียงพอ สถานรักษาพยาบาลและบุคลากรการแพทย ์

พยาบาล ณ ท่ีกกักนั หรืออุปกรณ์เพื่อใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนา หรือการเรียนการสอนขั้น

พื้นฐานเพื่อใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชนก์ย็งัขาดเหลืออีกมาก 

                ขณะเดียวกนั การเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการกลางอิสลามเขา้ไปร่วมดูแลอยา่งจริงจงั

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระฝ่ายราชการ และยงัเป็นการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัชาวมุสลิม

โรฮิงญาดว้ย กย็งัไม่เกิดข้ึนอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ  อีกทั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทยกอ็ยูใ่นวสิัยท่ีจะช่วยพูดจากบัโลกอิสลาม เพื่อร่วมใหค้วามช่วยเหลือไดอี้กทางหน่ึง 

นอกจากนั้นคณะกรรมการกลางอิสลามสามารถรับหนา้ท่ีแทนฝ่ายราชการในการจดัหาสถานท่ี 

เป็นศูนยก์ลางหรือศูนยร์วมดูแลโรฮิงญาทั้งหมดแทนท่ีจะกระจายไปจงัหวดัต่างๆ ท่ีบางจงัหวดั

ไม่มีชุมชนมุสลิมร่วมดูแล ใหค้  าแนะน า นอกเหนือจากความคบัแคบดงักล่าว 

                ในระดับทีส่าม คือ การส่งไปยงัประเทศท่ีสาม ซ่ึงโอกาสการจะไดไ้ปตั้งถ่ินฐานใน

ประเทศขาประจ าดงัอดีต เช่น ประเทศตะวนัตกต่างๆ กค็บัแคบลงเพราะปัญหาเศรษฐกิจภายใน 

และปัญหาการต่อตา้นชาวมุสลิมเร่ืองแรงงานมาแยง่งาน และเร่ืองความรู้สึกเกรงกลวัลทัธิ

สุดโต่งของการนบัถือศาสนาท่ีน าไปสู่ความรุนแรงและเผชิญหนา้ ฉะนั้นโอกาสการไปประเทศ

ท่ีสามกน่็าจะเป็นภูมิภาคตะวนัออกกลาง เพราะนบัถือศาสนาเดียวกนั ท่ีส าคญัภูมิภาคน้ีตอ้งการ

แรงงานทุกระดบั และชาวโรฮิงญากพ็กัอาศยัอยูใ่นตะวนัออกกลางบา้งแลว้ เช่นท่ี 

ซาอุดิอาระเบียกมี็อยูแ่ลว้เป็นแสนๆคน  ฉะนั้นรัฐบาลกน่็าจะประชุมหารือกบัประเทศ

ตะวนัออกกลาง โดยร่วมกบัสหประชาชาติเพื่อการน้ีได ้

                 ในระดับทีส่ี่ คงเป็นไปในกรอบอาเซียนเอง โดยเฉพาะไทยและมาเลเซีย ต่างขาด

แรงงานอยา่งมาก โดยเฉพาะแรงงานท่ีไม่ตอ้งการความรู้หรือความช านาญการมาก  อีกทั้งไทยก็

มีแรงงานพม่าอยูม่ากมายถึง 3-4 ลา้นคน ส่วนมาเลเซียกมี็แรงงานอินโดนีเซียหลายลา้นคน

เช่นกนั ทั้ง 2 ประเทศต่างยงัตอ้งการแรงงานต่างดา้ว เป็นส่วนท่ีจ าเป็นยิง่ในการพฒันาเศรษฐกิจ

ใหเ้ป็นตลาดท่ีมีความเสรี(การกีดกนั สร้างกฎเกณฑ ์มกัมีนยัของการหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 
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เป็นเร่ืองก่ึงคา้มนุษยแ์ละการทุจริตคอรัปชัน่)  ฉะนั้น ไทยและมาเลเซียควรพิจารณาใหโ้รฮิงญา

เป็นส่วนหน่ึงของแรงงานต่างดา้วท่ีตอ้งการ และน าเขา้สู่ระบบได ้

                ช่วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิไดมี้การริเร่ิมประชุมหารือ 5 ประเทศในภูมิภาคคือ ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย บงัคลาเทศ และพม่า  และยงัมีเวทีระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเร่ืองผูอ้พยพล้ีภยั ท่ี

อินโดนีเซียและออสเตรเลียร่วมกนัเป็นเจา้ภาพ ท่ีจะน าเร่ืองโรฮิงญาหารือกนัในระดบัภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกได ้

                เร่ืองทั้งหมดน้ีหน่วยงานหลกักคื็อ สภาความมัน่คงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยกค็วรจะเอาจริงเอาจงั และน าเสนอต่อรัฐบาล

ต่อรัฐสภา เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา และปรึกษากบัวงการอิสลามไทยอยา่งใกลชิ้ด 
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เปิดใจโรฮิงญาผดิกฎหมายในไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวโรฮิงญาท่ีอาศยัอยูใ่นไทยอยา่งผดิกฎหมาย ยอมรับวา่ความเป็นอยูใ่นไทยนั้นดีกวา่เมียนมา 

แต่เธอกห็วงัท่ีจะไดก้ลบัไปยงับา้นเกิด ขณะท่ี นายสุรพงษ์ กองจันทกึ ช้ีมีชาวโรฮิงญาอยูใ่นไทย

กวา่ 10,000 คน แนะรัฐหาแนวทางแกปั้ญหาแทนการตรวจสอบดา้นกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 

 

หญิงชาวโรฮิงญา วยั 47 ปี ซ่ึงอาศยัอยูใ่นไทยมากวา่ 1 ปี เล่าวา่เธออพยพทางเรือมาจากรัฐยะไข่

ของเมียนมา พร้อมกบัลูก 2 คน โดยถูกหลอกวา่จะพาไปท างานท่ีมาเลเซีย แต่กลบัถูกพาข้ึนฝ่ัง

ไทยและถูกขงัในค่ายพกัชัว่คราวเป็นเวลา 3 เดือน ระหวา่งนั้นนายหนา้ไดเ้รียกค่าไถ่กบัลูกชาย

ของเธอท่ีท างานในไทย โดยใหจ่้ายเงินไถ่ตวัทั้งหมด 3 คน ประมาณ 80,000 บาท 

เธอยอมรับวา่ความเป็นอยูใ่นไทยนั้นดีกวา่เมียนมา แต่ดว้ยสถานะท่ีไม่ถูกกฎหมายในไทย จึง

หวงัวา่รัฐบาลเมียนมาจะยอมใหสิ้ทธิพลเมืองแก่ชาวโรฮิงญาเพื่อท่ีจะกลบัไปยงับา้นเกิด 

http://news.sanook.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B2/
http://home.sanook.com/
http://news.sanook.com/social/bulletin/
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ขณะท่ี นายหม่อง ชอ นุ ประธานสมาคมชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อเป็นเครือข่าย

ใหค้วามช่วยเหลือแก่ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย มีสมาชิกประมาณ 2,000 คน ระบุวา่รู้สึกยนิดี

หากรัฐบาลจะเขา้มาตรวจสอบสมาคมและดูแลใหจ้ดัตั้งอยา่งถูกกฏหมาย 

ดา้น นายสุรพงษ ์กองจนัทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นชนชาติ ผูไ้ร้สัญชาติ 

แรงงานขา้มชาติ และผูพ้ลดัถ่ิน สภาทนายความ ระบุวา่ขณะน้ีตวัเลขชาวโรฮิงญาท่ีอยูใ่นไทยทั้ง

ถูกกฏหมายและไม่ถูกกฏหมายมีมากกวา่ 10,000 คน พร้อมแนะน าวา่รัฐบาลควรขอขอ้มูลจาก

ชาวโรฮิงญาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหามากกวา่มุ่ง

ตรวจสอบทางดา้นกฏหมายเพียงอยา่งเดีย 
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รัฐบาลพม่า ปฏิเสธมอบสิทธิความเป็นพลเมืองให้ชาวโรฮิงญา แม้ถูกกดดนั

จากยูเอน็ ช้ี ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ เป็นชาวบังกลาเทศที่อพยพเข้าเมืองผดิ

กฎหมาย 

 

     

 

 

 

 

    ส านกัข่าวต่างประเทศรายงานวา่ รัฐบาลพม่าไดแ้ถลงวา่ จะไม่มอบสิทธิความเป็นพลเรือนให้

ชาวมุสลิม ท่ีอา้งตวัเองวา่เป็นชาวโรฮิงญาอยา่งเดด็ขาด แมว้า่จะมีแรงกดดนัคร้ังใหม่จาก

สหประชาชาติ หรือยเูอน็ ซ่ึงระบุวา่ ชนกลุ่มนอ้ยท่ีไร้สัญชาติ เป็นกลุ่มท่ีถูกข่มเหงรังแกมาก

ท่ีสุดในโลก 

ทั้งน้ีพม่ามอง วา่ ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ เป็นชาวบงักลาเทศท่ีอพยพเขา้เมืองผดิกฎหมาย และ

ปฏิเสธท่ีจะใหสิ้ทธ์ิความเป็นพลเมืองแก่คนพวกน้ี ซ่ึงคาดวา่ มีชาวโรฮิงญาหลายหม่ืนคนอาศยั

อยูใ่นพม่า ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรัฐยะไข่ ทางตะวนัตกของประเทศ ซ่ึงเคยเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงทางเช้ือชาติหลายคร้ัง 

ส าหรับเหตุรุนแรงในรัฐยะไข่ เม่ือปีก่อน มีคนเสียชีวติหลายคนและไร้ท่ีอยูอ่าศยั 140,000 คน 

ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา ท าใหน้านาชาติแสดงความเป็นกงัวลในเร่ืองน้ีค่อนขา้งมาก พร้อมทั้ง

ต าหนิรัฐบาลพม่าเร่ืองการแกปั้ญหาของชนกลุ่มนอ้ย 

http://www.uasean.com/redirect.php?url=http://news.mthai.com/category/world-news
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"ความคดิเห็น" ของคนพม่าต่อโรฮิงญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ประเทศพม่า ท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ เพราะมีประชากรกวา่ 100 ชนเผา่ แต่ส าหรับ

ชาวมุสลิมโรฮิงญาแลว้ คนพม่าจ านวนไม่นอ้ยยงัไม่ยอมรับ เช่นเดียวกบัรัฐบาลพม่าท่ีไม่ให้

สัญชาติ ท าใหช้าวโรฮิงญาในพม่า มีสภาพเป็นบุคคลไร้สัญชาติ จึงมีชีวติความเป็นอยูค่่อนขา้ง

ยากล าบาก ไม่สามารถเขา้ถึงระบบบริการต่างๆ ไดดี้เพียงพอ ไม่วา่จะเป็นการศึกษา การ

ประกอบอาชีพ และสาธารณสุข 

แมใ้นความเป็นจริง คนพม่าท่ีเป็นชาวพุทธและชาวโรฮิงญาท่ีเป็นมุสลิม จะมีการติดต่อสัมพนัธ์

กนัในการซ้ือขายแลกเปล่ียน เช่น คนพม่าน าสินคา้ไปคา้ขาย ส่งต่อใหช้าวโรฮิงญา หรือชาว

โรฮิงญาเป็นแรงงานหาปลาในเรือประมง แลว้น ามาขายต่อใหค้นพม่ากลางทะเล เพื่อส่งขายต่อ

ในตลาด เพราะชาวโรฮิงญาไม่สามารถข้ึนฝ่ัง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีนอกเขตมุสลิมได ้

จากการสอบถามความคิดเห็นของชาวพม่า ทีมข่าวไทยรัฐทีว ีพบวา่ คนพม่าท่ีเกลียดชงัชาว

โรฮิงญานั้น เพราะพวกเขารู้สึกวา่ชาวโรฮิงญาไม่ใช่พลเมืองของพม่า แมว้า่ในอดีตจะมีชาวโรฮิ
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งญาอยูใ่นพม่ามานานหลายสิบปีแลว้กต็าม แต่กไ็ม่ไดมี้จ  านวนมากและสร้างปัญหาดงัเช่นใน

ปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม พวกเขาไม่ไดม้องวา่ ปัญหาโรฮิงญาเป็นเร่ืองใหญ่ และส่ือมวลชนของ

พม่าเองกไ็ม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเท่าใดนกั 

แต่ท่ามกลางความขดัแยง้ท่ียงัมีอยูใ่นประเทศ กย็งัมีชาวพม่าอีกส่วนหน่ึงท่ีเปิดใจยอมรับ

ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบักลุ่มมุสลิมโรฮิงญาได ้

ทีมข่าวไทยรัฐทีว ีไดเ้ดินทางไปส ารวจยงัชุมชนชาวพุทธแห่งหน่ึง ในเมืองซิตตเว รัฐยะไข่ ซ่ึงมี

พื้นท่ีติดต่อกบัชุมชนมุสลิม โดยมีจุดตรวจของต ารวจเป็นแนวกั้น เราไดพ้บกบัชายวยั 52 ปีคนน้ี 

เขาบอกกบัทีมข่าววา่ ส าหรับตวัเขาแลว้ ในอดีตท่ีท าไร่ท านา ไดพ้บปะพูดคุยและคา้ขายกบัชาว

โรฮิงญาบ่อยคร้ัง โดยรู้สึกวา่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเสมือนเพื่อน แต่ในปัจจุบนัท่ีไดเ้ปล่ียนอาชีพ

มาคา้ขายในพื้นท่ี ประกอบกบัทางการพม่ามีการแบ่งพื้นท่ีชุมชนพุทธและมุสลิมอยา่งเขม้งวด 

จึงไม่ค่อยไดพ้บปะกบัชาวโรฮิงญาอีก 

และแมว้า่เหตุจลาจลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งชาวพุทธและมุสลิม ในปี 2556 จะท าใหห้มู่บา้นของเขา

ไดรั้บผลกระทบจากเพลิงไหม ้จนท าใหบ้า้นเรือนท่ีเคยมีอยูถึ่ง 500 หลงัคาเรือน เหลืออยูเ่พียง 

395 หลงัคาเรือนเท่านั้น แต่เขากเ็ขา้ใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และไม่หลงเหลือความรู้สึกเคือง

แคน้ต่อชาวโรฮิงญาอยูเ่ลย 

อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขปัญหาชาวโรฮิงญานั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัท่าทีของรัฐบาลพม่า ท่ีจะจดัการ

กบัปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเช้ือชาติ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะแมแ้ต่ในบางประเทศ คนเช้ือชาติ

เดียวกนัยงัเกิดความแตกแยก และเขา้ห ้ าหัน่กนั เพียงแค่ความเห็นต่างทางการเมือง จนเกิดการยดึ

อ านาจ และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างความปรองดอง 

ข่าวไทยรัฐทีว ีรายงาน 
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ชะตากรรมชาวโรฮิงญา รัฐบาลไทยต้องแก้ไขให้สุดทาง และตรงจุด !!! 

2 ปีก่อน น่าจะมกราคม 2556 เจา้หนา้ท่ีชุดหน่ึงของ กอรมน.ภาค4และดีเอสไอ ไดบุ้กทลาย

แคมป์ท่ีพกัชาวโรฮิงญาแห่งหน่ึงใน ต.ปาดงับาดงัเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 

แคมป์ในสวนยางพารา มีอาคารไม ้โรงนอนส าหรับนอนรวมกนัไดก้วา่ 200 คน มีโรงครัว 

กระทะ หมอ้หุงขา้วขนาดใหญ่ เหมือนโรงครัวในวดัท่ีเล้ียงคนจ านวนมาก 

การทลายแคมป์โรฮิงญาในคร้ังนั้น มีการจบักมุลาวโรฮิงญาในขอ้หาหลบหนีเขา้เมือง ชาวโรฮิ

งญากวา่ 200 คน ถูกน าตวัเขา้คุก ในหอ้งกกั ตม.หลายแห่งในจงัหวดัสงขลา 

ฉนัไปท าข่าวน้ี พบชาวโรฮิงญา ท่ีตอ้งมาติกคุก หลงัติดอยูใ่นแคมป์นานกวา่ 4 เดือน ส่วนผูห้ญิง

และเดก็ถูกส่งบา้นพกัเด็กสงขลา 

หากจ ากนัได ้ข่าวน้ีท าใหพ้ี่นอ้งมุสลิมในพื้นท่ีมาช่วยเหลือเร่ืองอาหาร และท าใหค้นไทยเร่ิม

เขา้ใจในชะตากรรมชาวโรฮิงญา มนุษยท่ี์ไร้รัฐ ไม่มีตวัตน ไม่มีแผน่ดินอาศยั ไม่มีการรับรอง

ใดๆใหก้บัพวกเขา จนตอ้งหนีตายจากรัฐอะรากนัของพม่า ขา้มน ้าขา้มทะเล มายงัประเทศไทย 

เป้าหมายมีทั้งมาเลเซีย ประเทศท่ี 3 

ประเทศไทย เป็นเป้าหมายส าหรับบางคน แต่ประเทศไทยกลายเป็นทางผา่น ท่ีขบวนการ

นายหนา้ทั้งขบวนการน าพา และคา้มนุษย ์ใชเ้ป็นเส้นทางในน าพาชาวโรฮิงญา หลอกลวงวา่ 

เม่ือลงเรือมาแลว้ จะถึงเป้าหมายประเทศมาเลเซีย จ่ายเงิน 40,000-50,000 บาท 

แต่เม่ือมาถึงไทยจะถูกกกัไวใ้นแคมป์เพื่อรอเดินทางขา้มมาเลเซีย ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป็นเพียงค า

กล่าวอา้งเพื่อใชเ้รียกค่าไถ่จากชาวโรฮิงญา หรือเพิ่มค่าตวันัน่เอง !!! 
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การกระท าลกัษณะน้ี เขา้ข่ายการคา้มนุษยอ์ยา่งปฏิเสธไม่ได ้เพราะ ชาวโรฮิงญา ท่ีเป็นเหยือ่ มี

ทั้งเดก็ ผูห้ญิง ผูช้าย ท่ีถูกหลออกลวง และการกกัขงั และเรียกค่าไถ่ชาวโรฮิงญา มนัคือการคา้

มนุษย!์!! 

ฉนัติดตามคดีน้ีเม่ือ 2 ปีก่อนจนพบวา่ ในทางคดีไม่มีการจบักมุใครในฐานการคา้มนุษยไ์ด ้มี

เพียงเจา้ของพื้นท่ีท่ีเป็นคนใหท่ี้พกัพิงชาวต่างดา้ว ซ่ึงเป็นคนไทย ถูกออกหมายจบั ไม่ติดคุก 

แต่คนท่ีติดคุกกลบัเป็นชาวโรฮิงญา ท่ีถูกจบักมุในขอ้หาหลบหนีเขา้เมืองผดิกฏหมาย และติด

นานกวา่ 1 ปี จนเกิดกรณีชาวโรฮิงญา หลบหนี แหกคุก ทั้งในจ.สงขลา และพงังา มีข่าวชาว

โรฮิงญาถูกข่มขืน 

มาตรการทางกฏหมายของไทย เม่ือชาวโรฮิงญาไม่ใช่เหยือ่การคา้มนุษยท่ี์ตอ้งดูแลคุม้ครอง แต่

เป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองผดิกฏหมาย ส่ิงท่ีท าไดคื้อการผลกัดนั ชาวโรฮิงญา กลบัประเทศ!!!! 

ชาวโรฮิงญา ไม่ไดรั้บรองใหเ้ป็นชาวพม่า แต่มาจากพม่า น่ีจึงกลายเป็นแนวทางท่ีไทยใชแ้กไ้ข

ปัญหาชาวโรฮิงญา ดว้ยการระบุวา่ พวกเขาเป็นชาวพม่า 

การผลกัดนัชาวโรฮิงญากลบัประเทศ พม่า จึงเหมือนการข่มขืนซ ้ า!!!! เพราะพวกเขาจะถูกน าพา

เขา้ประเทศไทย และเขา้สู่วงจรการคา้มนุษยอี์กคร้ัง 

ฉนัพยายามตามหาขอ้เทจ็จริงน้ี ตามขอ้มูลท่ีชาวโรฮิงญา บอกวา่ การท่ีเจา้หนา้ท่ีไทยใชว้ธีิ

ผลกัดนัชาวโรฮิงญากลบัพม่านั้น พวกเขาไม่ถึงบา้นแน่นอน 

มีนาคม 2557 ฉนัมาติดตามข่าวโรฮิงญาอีกคร้ัง เม่ือทราบข่าววา่จะมีการผลกัดนัชาวโรฮิงญาก

ลบัพม่า ฉนัไปติดตามเร่ืองน้ีท่ีระนอง และตั้งใจท่ีจะหาค าตอบท่ีวา่ 

การผลกัดนัชาวโรฮิงญากลบัพม่า ไม่ใช่ทางออกท่ีถูกตอ้ง !!! 

ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีเตรียมส่งตวัชาวโรฮิงญากลบั ฉนัสัมภาษณ์พวกเขาบอกว่า อยากกลบั ไม่

อยากอยูไ่ทยแลว้ ไม่อยากถูกติดคุก อยากกลบับา้น จะกลบ้บา้น ภาพพวกเขาดีใจ เป็นภาพหน่ึงท่ี
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ท าใหเ้ช่ือไดว้า่ พวกเขาอยากกลบับา้นจริง แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ พวกเขาแค่ไม่อยากติดคุก และ

อยากออกทะเล เพื่อหาทางกลบัมาใหม่เท่านั้นเอง เพราะพวกเขาหนีตายจากพม่า เขาจะไม่มีทาง

กลบัไปอีก ตราบใดท่ีพม่ายงัไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นคนพม่า !!! 

ฉนัวางแผน ซ้ือโทรศพัท ์1 เคร่ืองใหค้นท่ีน่าเช่ือไดว้า่ จะเป็น สายลบั ในการติดต่อไดว้า่ เม่ือ

ออกทะเลไปแลว้พวกเขาไปไหน!!! 

หลงัเจา้หนา้ท่ีน าตวัชาวโรฮิงญา ลงเรือ ท่ีระนอง จะไปส่งในน่านน ้าพม่า ท่ีฝ่ังเกาะสอง !! 

ปฏิบติัการคน้หาความจริง จึงเร่ิมตน้ข้ึน 

ฉนัและ พล.ต.ต.ธชัชยั ปิตะนีละบุตร ผูบ้งัคบัการ ตม.6 จึงข้ึนบินกบัสกายรีพอร์ต เพื่อ

ตรวจสอบวา่เรือท่ีไปส่งชาวโรฮิงญา จะไม่กลบัมาอีก การบินส ารวจไม่พบเรือตอ้งสงสัย แต่

วนัรุ่งข้ึนฉนัขา้มฝ่ังไปเกาะสอง ของพม่า 

การท างานคร้ังน้ี ผูก้าร ตม.6 เห็นดว้ยท่ีจะร่วมท างานในทางลบักบัฉนั และเรากไ็ดค้  าตอบนั้น

จริงๆ 

สายท่ีใหโ้ทรศพัท ์ส่งข่าวมา 1 คร้ัง บอกวา่ถึงเกาะสองแลว้ มีเรือมารับ พวกเขาบอกวา่ เช่าเรือ

จะกลบัพม่า เขาบอกวา่มี 10 คนไท่ไดข้ึ้นเรือ และลงในฝ่ังเกาะสอง 

ขณะนั้นฉนัอยูเ่กาะสอง เช่ารถไปตามหาชาวโรฮิงญา ในจุดท่ีเรือจอดส่งพวกเขา ไดค้วามวา่ มี

ชาวโรฮิงญาถูกจบั 10 คนจริง และไดค้  าตอบวา่ ถา้ชาวโรฮิงญาลงเรือข้ึนฝ่ังท่ีเกาะสอง จะไม่มี

ทางกลบัรัฐอะรากนัไดแ้น่นอนเพราะพวกเขาไม่มีบตัรประชาชนพม่า ถา้ต ารวจ เจอพวกเขากจ็ะ

ถูกจบักมุ !!! 

ฉนัมัน่ใจวา่พวกเขาลงเรือของขบวนการคา้มนุษยก์ลบัไทยแน่นอน แต่ปัญหาคือ ฉนัติดต่อ

สายลบัท่ีใหโ้ทรศพัทไ์ม่ได!้!! แต่โชคดีท่ีฉนัใหเ้บอร์อีกคนไว ้จากนั้น 1 วนั เขาโทรมาแจง้วา่อยู่

ในแคมป์ จ.ระนอง 
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ปฏิบติัการติดตามชาวโรฮิงญาชุดน้ีท่ีถูกผลกัดนักลบัจึงเป็นจริง 

5 วนัต่อมา 8 มีนาคม 2557ชาวโรฮิงญา 10 คนในชุดนั้นถูกส่งไปท่าเรือปัตตานี สายแจง้ข่าวขอ

ความช่วยเหลือ ฉนัแจง้ ผูก้าร ตม.6 พล.ต.ต.ธชัชยั ซ่ึงตอ้งขอบคุณท่ีจริงใจในการท างานเร่ืองน้ี 

จนไดช่้วยชาวโรฮิงญามาได ้5 คน อีก 5 คนถูกน าลงเรือไปแลว้ ซ่ึง 5 คนท่ีช่วยมาได ้ฉนั

ตรวจสอบจากภาพก่อนลงเรือ และหมายเลขท่ีถูกผลกัดนักลบั ทุกคนมีหมายเลขตรงกนั หนา้

ตรงกนักบักลุ่มนั้น เราจึงไดค้  าตอบร่วมกนัวา่ ชาวโรฮิงญาท่ีถูกผลกัดนักลบั ถูกชอ้นกลบัมาใน

ไทย และถูกขายไปตามช่องทางต่างๆ เช่น การลงเรือประมง หรือการขายใหน้ายหนา้ ตาม

จงัหวดัต่างๆ ซ่ึงปลายทางผูช้าย คือการเป็นแรงงานผดิกฏหมายในไทย 

น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงจากความจริงท่ีพบ การท างานในคร้ังนั้น ยงัเป็นท่ีมาของการคน้พบ แคมป์

กกัขงัชาวโรฮิงญาท่ีสตูล การล่อซ้ือนายหนา้เรียกค่าไถ่ ซ่ึงเป็น สจ.ในจ.สตูล และการจบักมุชาว

มุสลิมอุยกูร์ กลางสวนยางพาราในจ.สงขลา อีกวา่ 200 คน 

ผา่นมากวา่ 1 ปี ชาวอุยกูร์กต็กอยูใ่นชะตากรรมเดียวกบัชาวโรฮิงญา ถูกขงัในหอ้งกกั กลบัจีนก็

ไมีได ้ไปไหนกไ็ม่ได ้

เห็นใจประเทศไทยนะท่ีตอ้งมาแกปั้ญหาน้ี แต่พวกเขาคือเพื่อนมนุษย ์!!! การหาทางช่วยเหลือ

พวกเขา ดีกวา่การผลกัไส!!! 

ขอบคุณท่ีรัฐบาลจะจริงจงัจดัการกบัพวกคา้มนุษย ์อยากเห็นการจบักมุ ด าเนินคดี และอยากเห็น

การแกปั้ญหาเร่ืองน้ีใหสุ้ดทาง !!!! 

ฝากพี่นอ้งส่ือมวลชนท่ีติดตามข่าวโรฮิงญา ดว้ยนะคะ มีอีกหลายประเดน็ท่ีตอ้งช่วยกนัต่อ 

ขอบคุณมากคะ 
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นักวชิาการช้ีองักฤษ-พม่าต้นตอร่วมกันของปัญหาโรฮิงญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   ในการสนทนาทางออนไลนก์บับีบีซีไทย หวัขอ้ “โรฮิงญา” นายดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์

ประจ าโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา คณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระบุ

องักฤษไม่ใช่ตน้เหตุปัญหาโรฮิงญาเพียงฝ่ายเดียว แต่นโยบายสร้างอาณานิคมภายในของเมียน

มาร์ และบทบาทของญ่ีปุ่นท่ีเคยหนุนชาวพุทธในรัฐยะไข่ลว้นมีส่วนดว้ย ดา้นนายศิววงศ ์สุขทว ี

ผูป้ระสานงานเครือข่ายองคก์รท่ีท างานดา้นประชากรขา้มชาติ เสนอใชแ้รงงานชาวโรฮิงญาอ

ยา่งมีเง่ือนไขควบคุม แทนท่ีจะเสียงบน าคนเหล่าน้ีไปขงัแรมปี  

 

นายดุลยภาค กล่าววา่การไหลบ่าของชุมชนโรฮิงญาเขา้มาในเมียนมาร์ เกิดข้ึนในยคุอาณานิคม

ซ่ึงองักฤษไดร้วมเขตเทือกเขาอาระกนัใหเ้ขา้ใกลก้บัเขตเทือกเขาจิตตะกอง องักฤษนั้นแมจ้ะไม่

ช่วยเหลือกลุ่มโรฮิงญาในการเรียกร้องเอกราช แต่กไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเมืองและอาวธุ

บางส่วนแก่ชาวโรฮิงญา แต่ในขณะเดียวกนั นโยบายสร้างอาณานิคมภายในและการฟ้ืนของ

ลทัธิพุทธนิยม ชาตินิยมในพม่า กเ็ป็นตน้เหตุใหช้นชายขอบอยา่งโรฮิงญาตอ้งถูกผลกัไส ดงันั้น
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จึงตอ้งยอมรับวา่ พม่าเองกเ็ป็นฝ่ายก่อปัญหาเช่นกนั  

 

นอกจากน้ี ขณะท่ีกองทพัญ่ีปุ่นในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดย้าตราผา่นเขา้รัฐยะไข่ใน

ปัจจุบนั ไดเ้กณฑชุ์มชนชาวพุทธไปเป็นกองก าลงัเสริมกองทพัองคจ์กัรพรรดิญ่ีปุน ในขณะท่ี

กองทพัสัมพนัธมิตรไดรั้บชาวมุสลิมซ่ึงรวมทั้งโรฮิงญาพื้นถ่ินเป็นกองก าลงัลาดตระเวน จึงเกิด

การปะทะกนัของมุสลิมโรฮิงญาและพุทธยะไข่ จึงน าไปสู่ความวอดวายของชุมชนแต่ละฝ่าย  

 

นายดุลยภาค เสนอแนวคิดใหไ้ทยใชป้ระโยชนจ์ากผูอ้พยพชาวโรฮิงญาซ่ึงมีทกัษะในเชิงจรยทุธ์ 

ใหช่้วยท าหนา้ท่ีควบคุมด่านตรวจ ดูแลการลาดตระเวนทางทะเล ซ่ึงเป็นภารกิจในการดูแลความ

ปลอดภยั อยา่งไรกดี็ ตอ้งมีการควบคุม รวมทั้งการคุมก าเนิดและไม่จ าเป็นตอ้งรับเขา้มาอยูใ่น

ระบบของกองทพัอยา่งเป็นทางการ 

 

ดา้นนายศิววงศ ์มองผูล้ี้ภยัชาวโรฮิงญาเป็นแรงงานท่ีเป็นก าลงัการผลิตได ้ควรเปิดโอกาสใหค้น

เหล่าน้ีไดอ้อกมาท างานภายใตก้ารควบคุมและมีเง่ือนไข เช่นจ ากดัการเดินทาง ซ่ึงจะท าใหไ้ทย

ไดแ้รงงานมาตอบสนองในภาคเศรษฐกิจและท างานท่ีคนไทยไม่ตอ้งการท า แทนท่ีจะทุ่ม

งบประมาณน าคนเหล่าน้ีไปขงัไวเ้ป็นแรมปี  
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ข้อพงึระวงัในปัญหาโรฮิงญา 

จากการติดตามข่าวสารการกกัขงัทรมานชาวโรฮิงญาในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใตข้องไทยมาซกัระยะ 

ผมค่อนขา้งมีความกงัวลและอยากแสดงความเห็น 3 ประการ เก่ียวกบัลกัษณะและรูปแบบ

ปัญหาของชาวโรฮิงญา โดยมีประเดน็สังเขปดงัน้ี 

1. พฤติกรรมของขบวนการคา้มนุษยใ์นไทย เร่ิมมีรูปลกัษณ์ไม่ต่างอะไรกบัสารัตถะของแนวคิด

สังคมแบบดาร์วนิ หรือ Social Darwinism ซ่ึงนอกจากจะมองเห็นคนไม่เท่าเทียมกนัแลว้ ยงั

สนบัสนุนการผกูขาดอ านาจธุรกิจของกลุ่มนายทุน ในแง่ท่ีวา่คนท่ีแขง็แรงและเหมาะสมท่ีสุด

เท่านั้น จึงจะสามารถอยูร่อดไดใ้นระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฉะนั้น ความแตกต่างระหวา่ง

นายทุนกบัชาวโรฮิงญาซ่ึงตกเป็นเหยือ่ของขบวนการคา้มนุษย ์จึงเป็นภาพสะทอ้นท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง

ระนาบความต่างทางชนชั้นอนัเป็นผลจากกระบวนการคดัสรรทางธรรมชาติตามสมมุติฐานของ

ดาร์วนิ 

โดยหากสังคมไทยยงัคงปล่อยใหมี้การใชค้วามรุนแรงผา่นกฎสังคมแบบดาร์วนิ เหมือนๆ กบัท่ี

ชาวโรฮิงญาก าลงัเผชิญอยูเ่ช่นน้ี กมิ็แน่วา่ หากในอนาคตเกิดมีคนไทยหรือกลุ่มชาติพนัธุ์จากท่ี

อ่ืนๆ ทัว่โลก ตอ้งเผชิญกบัสภาวะตีบตนัทางเศรษฐกิจและการขาดไร้ซ่ึงสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน

แห่งความเป็นมนุษย ์พวกเขาเหล่านั้นอาจจะตอ้งเผชิญกบัชะตากรรมท่ีขมข่ืนเฉกเช่นกบัท่ีชาว

โรฮิงญาก าลงัสัมผสัล้ิมรสอยูห่รือไม่ 

ทวา่ การถูกทรมานบีบคั้นทางร่างกายจิตใจอยา่งรุนแรงนั้น อาจท าใหเ้หยือ่การคา้มนุษย ์

ตดัสินใจประดิษฐก์ระบวนการตอบโตก้ลุ่มนายทุนขนานใหญ่ จนกลายเป็นประเดน็การปฏิวติั

ลุกฮือปกป้องเผา่ชนท่ีอาจแพร่ระบาดในวงกวา้งจนปะทุคุโชนบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่

ทั้งของรัฐไทย หรือรัฐอ่ืนๆ รอบโลก ไม่ทางใดกท็างหน่ึง 
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2. ปัญหาโรฮิงญาปัจจุบนั มีรากเหงา้มาจากสถานการณ์ความขดัแยง้ในพม่าและบงัคลาเทศ ดงัท่ี 

Shwe Lu Maung นกัวชิาการดา้นศาสนาชาติพนัธุ์ในพม่า ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ การเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองของประชากรมุสลิมในบงัคลาเทศ ไดบี้บรัดใหมี้กลุ่มชนมุสลิมจ านวนมากทั้งจากบงั

คลาเทศ เอเชียใต ้หรือชาวโรฮิงญาในรัฐอาระกนั (ยะไข่) บางส่วน เร่ิมอพยพแทรกซึมเขา้ไปใน

พื้นท่ีตอนในของพม่ามากข้ึน (รวมถึงดินแดนอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 

การแผข่ยายของประชากรและขบวนการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม กลบัมีจงัหวะท่ีสัมพนัธ์พอดีกบั

การฟ้ืนลทัธิชาตินิยมแนวพุทธสุดโต่งของพระสงฆแ์ละชาวพม่า/ชาวยะไข่หลายกลุ่ม ท่ีกินลึก

แผค่ลุมไปถึงกระบวนการต่อตา้นมุสลิมโรฮิงญา โดยการถูกบีบประกบตีโตจ้ากพลงัทั้งสอง

ศูนยเ์ช่นน้ี ไดส้ร้างสภาวะจนมุมไร้แตม้ต่อใหก้บัชาวโรฮิงญา ทั้งการถูกสงสัยจากรัฐบาลพม่า

หรือแนวร่วมชาวพุทธพม่า-ยะไข่ ถึงความเก่ียวพนัโยงใยกบัการขยายตวัของศาสนาอิสลาม และ

ความยากล าบากมากข้ึนในการอพยพกลบัเขา้บงัคลาเทศท่ีเตม็ไปดว้ยปัญหาความแออดั

ประชากร โดยแรงบีบคั้นเช่นน้ี ไดท้  าใหช้าวโรฮิงญาไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการอพยพ

ระหกระเหินตามทอ้งทะเลจนกลายเป็นคนเร่ร่อนไร้รัฐตามดินแดนต่างๆ 
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กอปรกบั ปัญหาน ้าทะเลหนุนและพายไุซโคลนในบงัคลาเทศและบางส่วนของรัฐอาระกนั ท่ี

ค่อยๆ ท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนท่ีท ากินจนท าใหเ้ร่ิมมีการแข่งขนัแยง่ชิงดินแดนกนัในวง

กวา้ง ทั้งในมิติการอพยพของประชากรมุสลิมจากบงัคลาเทศ หรือการพยายามขยายตวัของชุม

ชุมพุทธพม่าในรัฐยะไข่ ซ่ึงนบัเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีมาพร้อมกบัความเปล่ียนแปลงในยคุ

โลกาภิวฒัน์ 

ฉะนั้น การบรรจบกนัของพลงัการขยายตวัของลทัธิอิสลามนิยม ลทัธิพุทธ-พม่าชาตินิยม และ

ความผนัผวนทางนิเวศส่ิงแวดลอ้ม อาจถือเป็นไตรมิติ (Three Dimensions) ท่ีหน่วยงานความ

มัน่คงและนกัสิทธิมนุษยชนไทย ควรมองใหถึ้งหรือวเิคราะห์ใหล้ะเอียดถ่ีถว้นก่อนท่ีจะด าเนิน

นโยบายต่อชาวโรฮิงญาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

      3. แนวรบระหวา่งศาสนาพุทธกบัอิสลามท่ีผสมปนเปกบัวงขดัแยง้ทางชาติพนัธุ์และความ

เหล่ือมล ้าระหวา่งศูนยก์ลาง-ชายขอบ เคยเกิดข้ึนมานานหลายสิบปีแลว้ ตรงเขตภูเขาจิตตะกอง 

(Chittagong Hill Tracts) และหลายส่วนของเทือกเขาอาระกนัและเทือกเขาฉ่ิน ซ่ึงตรงเขตภูเขา

จิตตะกองของบงัคลาเทศ ไดป้รากฏการอพยพของชุมชนมุสลิมเบงกอลเพื่อเขา้ไปตั้งถ่ินฐานลด

ดุลอิทธิพลของประชากรพุทธและชนชาติพนัธุพ์ื้นถ่ินอ่ืนๆ เช่น พวกจัก๊มา โดยในจุดภูมิ
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รัฐศาสตร์ตามวงเทือกเขาเหล่าน้ี มกัมีนบัรบปฏิวติัโรฮิงญาเขา้ไปเก่ียวขอ้งทั้งในแง่ของการ

จดัตั้งขบวนการปลดปล่อยดินแดน และ การเก่ียวพนัในคมขดัแยง้ระหวา่งศาสนา 

ตวัอยา่งขา้งตน้ อาจท าใหรั้ฐไทยตอ้งระมดัระวงัและพึงยบัย ั้งปราบปรามขบวนการคา้มนุษยมิ์

ใหบ้านปลายไปมากกวา่น้ี เพราะนัน่ อาจเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการฟ้ืนตวัของนกัรบปลดปล่อย

อิสระโรฮิงญา ท่ีเร้าใหป้ริมณฑลความขดัแยง้เคล่ือนตวัจากแนวเขาตามชายแดนพม่า-อินเดีย-บงั

คลาเทศ เขา้สู่แนวเขาชายแดนไทย-มาเลเซีย หรือตามจุดอ่ืนๆ ของภาคใตไ้ทย ซ่ึงอาจส่งผลให้

เทือกเขาสันกลาคีรีและแมแ้ต่เทือกเขานครศรีธรรมราช แปลงสภาพเป็นขนุเขาจรยทุธ์ขนาด

ใหญ่ของนกัรบไร้รัฐต่างถ่ิน 

โดยอาจส่งผลเสียต่อระบบความมัน่คงรัฐไทย เพราะแค่การเปิดปฏิบติัการคน้หาท าลายเครือข่าย

คา้มนุษยห์รือกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในจงัหวดัปลายแดนใตต้รงเขตภูเขา กองทพัไทยยงัตอ้ง

ระดมทรัพยากรจ านวนมากในการตรวจจบัปราบปรามฝ่ายตรงขา้ม เพราะฉะนั้น หากมี

ขบวนการปฏิวติัปลดปล่อยโรฮิงญาหรือกลุ่มแนวร่วมท่ีเห็นอกเห็นใจอ่ืนๆ เขา้ขยายวงพนัธมิตร

ปลดปล่อยอิสรภาพตรงเขตขนุเขาภาคใต ้น่าเช่ือวา่กองทพัภาคท่ี 4 คงตอ้งท างานหนกัข้ึนในการ

ก าหนดยทุธศาสตร์ยทุธวิธีทางการเมืองการทหาร 

ทา้ยท่ีสุด ผมคิดวา่รัฐและสังคมไทยควรตระหนกัถึงปัญหาโรฮิงญากนัอยา่งจริงจงั โดยพยายาม

ยบัย ั้งไม่ใหปั้ญหาการทรมานเหยือ่มนุษยมี์ความรุนแรงไร้ศีลธรรมไปมากกวา่น้ี ขณะท่ีการ

ด าเนินนโยบายภายในประเทศ การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจชาวโรฮิงญาพร้อมน ากลุ่มคนเหล่าน้ีมาใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจความมัน่คงบนพื้นฐานของความเป็นธรรม (และใหอ้ยูใ่นมาตรการหรือ

วงควบคุมท่ีรัดกมุ) น่าจะส่งผลดีมากกวา่การกดข่ีขดูรีดทรมานหรือการผลกัไสเนรเทศเพียง

อยา่งเดียว ส่วนนโยบายระหวา่งประเทศ การด าเนินความสัมพนัธ์กบัพม่าท่ีเป็นรัฐตน้เหตุ หรือ

มาเลเซียท่ีเป็นรัฐมุสลิมอาเซียน อาจจะไม่เพียงพอ โดยรัฐไทยควรตอ้งเพิ่มขนาดกิจกรรม

ทางการทูตกบับงัคลาเทศ หรือกระชบักรอบความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบักลุ่มประเทศรอบ

อ่าวเบงกอลเพื่อสร้างแนวร่วมส าหรับการแกปั้ญหาโรฮิงญาใหมี้น ้าหนกัมากข้ึน 
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ค าน า 

         รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิา กฎหมายเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั LW 0102  ซ่ึงกลุ่มของดิฉนัได้

รวบรวมเน้ือหาทั้งหมดท่ีเก่ียวกบั ชาวโรฮิงญา รายงานเล่มน้ีกลุ่มของดิฉนัไดต้ั้งใจจดัท าข้ึนเป็นอยา่งยิง่ กลุ่ม

ของดิฉนัหวงัวา่รายงานเล่มน้ีคงจะเป็นประโยชน์แกผู้อ่้านหรือผูท่ี้พบเห็นอยา่งไม่มากก็นอ้ย หากเกิด

ขอ้ผดิพลาดบางประการ ในหนงัสือเล่มน้ี กลุ่มของดิฉนัขออภยัไว ้ณ.ท่ีน้ีดว้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  

                    1.น.ส. ชุติกาญจน์    กนัทาธรรม     รหสั 571772043 

                    2.น.ส. จนัทกานต์ิ   ล ่าฉกรรจ ์         รหสั 571772026 

                    3.น.ส.ประภสัสร   เกตุมา                 รหสั 571772092 

                   4.น.ส.พรพิมล    ศิลยสุข                   รหสั 571772101 

                   5.น.ส.วลยัพร     ขนัธวจิารณ์            รหสั 571772134 

ผูจ้ดัท า 
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อ้างองิ 

http://news.sanook.com/1802286/ 

http://www.uasean.com/aroundasean/795 

http://pantip.com/topic/33622256 

http://www.tacdb-burmese.org/ 

https://www.facebook.com/NORoHingya 

http://th.wikipedia.org/ 

http://www.thairath.co.th/ 
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