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ประวัติศาสตร์ ชาวโรฮินจา

ชาวโรฮินจา คือมุสลิมที่อาศัยอยุท่ างตอนเหนือของยะไข่ (อาระกัน) และพูดภาษาโรฮีนจา
นักวิชาการบางคนบอกว่า พวกเขาเป็ นคนพื้นเมืองในยะไข่ ในขณะที่นกั ประวัติศาสตร์หลายคน
กล่าวว่า พวกเขาเป็ นผูอ้ พยพมาจากเบงกอล ในช่วงที่องั กฤษปกครอง และบางส่ วนก็มาในช่วงที่
พม่าได้รับเอกราช และช่วงสงครามกลางเมืองในบังคลาเทศ
มุสลิมได้เข้ามาอยูอ่ าศัยในอาระกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 แต่จานวนไม่สามารถระบุได้
แน่ชดั หลังจากสงคราม Anglo-Burmese ในปี 1826 อังกฤษ เข้าปกครองอาระกัน และอพยพ
ผูค้ นจากเบงกอลเข้ามาใช้แรงงาน จานวนประชากรของมุสลิมคิดเป็ น 5% ของชาวอาระกันใน
ขณะนั้น (1869) แต่หลังจากนั้นไม่นาน จานวนประชากรโรฮิงยาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บันทึก
ตามสัมโนประชากรของอังกฤษระหว่างปี 1872 และ 1991 ได้ระบุวา่ จะนวนประชากรมุสลิมใน
ยะไข่ เพิ่มขึ้นจาก 58,255 คนเป็ น 178,646 คน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดความรุ นแรงระหว่างกองกาลังมุสลิม ที่องั กฤษติด
อาวุธให้ กับกองกาลังชาวยะไข่พ้นื เมือง ทาให้ความขัดแย้งเพิ่มสู งขึ้น ในปี 1982 นายพลเนวิน
ได้ทารัฐประหารสาเร็จ และปฏิเสธความเป็ นพลเมืองพม่าของชาวโรฮินจา
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ยุคสมัยอณาจักร มรัคอู
หลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมเบงกอลในดินแดนอาระกันครั้งแรก ย้อนกลับไปได้ถึงยุค
ของกษัตริ ยช์ าวพุทธนามว่า นรเมขลา (1430-1434) แห่งอาณาจักร มรัคอู (Mrauk U) หลังจากที่
กษัตริ ยน์ รเมขลาได้ล้ ีภยั ทางการเมืองไปอยูใ่ นเบงกอล(บังคลาเทศ)เป็ นเวลา 24 ปี เขาได้กลับมา
ครองบันลังก์ได้อีกครั้งในปี 1430 โดยการสนับสนุนด้านกาลังทหารจากสุ ลต่านเบงกอล ทหาร
ชาวเบงกอลที่มากับกษัตร์ยน์ รเมขลา จึงตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นดินแดนอาระกัน หลังจากนั้น เขายก
ดินแดนบางส่ วนให้สุลต่านเบงกอล และยอมรับอธิ ปไตยของสุ ลต่านเบงกอลเหนือดินแดน
เหล่านั้น
เพื่อแสดงถึงความเป็ นข้าราชบริ พานในสุ ลต่านเบงกอล ราชาอาระกันได้ใช้ชื่อแบบ
อิสลาม และนาเงินเหรี ยญอิสลามมาใช้ในราชอาณาจักร กษัตริ ยน์ รเมขลา ได้สร้างเหรี ยญที่มี
อักษรพม่าอยูด่ า้ นหนึ่ง และอักษรเปอเซียอยูอ่ ีกด้านหนึ่ง แต่ความเป็ นรัฐทาสของอาระกันต่อเบ
งกอลเป็ นไปในระยะเวลาสั้นๆ หลักจากที่สุลต่าน Jalaluddin Muhammad Shah ตายลงในปี
1433 ผูส้ ื บทอดของกษัตริ ยน์ รเมขลาก็ตอบแทนด้วยการเข้ายึดเมืองรามูในปี 1437 และจิตะกอง
ในปี 1459 อารกันได้ยดึ ครองจิตะกองไปจนถึงปี 1666
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ยุคแห่ งชัยชนะของพม่ า
หลังจากที่พม่าได้ชยั ชนะต่ออาระกันในปี 1785 ชาวอาระกันจานวน 35,000 คนได้หนี
เข้าไปในเขตจิตตะกองของบริ ติชเบงกอลในปี 1799 เพื่อหนีเอาชีวติ รอด และแสวงหาการ
คุม้ ครองจากบริ ติชอินเดีย ผูป้ กครองพม่าได้ประหารชาวอาระกันนับพันคน และขนย้าย
ประชากรส่ วนที่เหลือ เข้าไปที่ภาคกลางของพม่า ทิง้ อาระกันให้เป็ นดินแดนที่แทบจะร้างผูค้ น
ไปจนถึงช่วงที่องั กฤษเข้ามายึดครอง ในระหว่างนั้น มีฑูตคนหนึ่งชื่อ Sir Henry Yule พบเห็น
ชาวมุสลิมจานวนมาก ทางานรับใช้ราชวงศ์พม่าในฐานะขันที และขันทีมุสลิมเหล่านี้ มาจาก
อาระกัน

ยุคการปกครองของจักรวรรดิ์องั กฤษ
อังกฤษได้ส่งเสริ มให้ชาวเบงกอลที่อยูใ่ นดินแดนใกล้เคียง อพยพเข้าไปตั้งรกรากใน
ดินแดนอาระกัน ในฐานะผูใ้ ช้แรงงานในฟาร์ม อังกฤษได้ยกเลิกเขตแดนระหว่างเบงกอลและ
อาระกัน ทาให้มีไม่ขอ้ จากัดในการอพยพระหว่างดินแดน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ชาวเบ
งกอลนัพพัน จากจิตตะกอง ได้เข้ามาตั้งรกรากในอาระกันและหางานทา
สามะโนประชากรของอังกฤษปี 1871 รายงานว่ามีมุสลิมอยู่ 58,255 คนในยะไข่ และ
ในปี 1911 จานวนมุสลิมได้เพิ่มขึ้นเป็ น 178,647 คน คลื่นของผูอ้ พยพพากันหลัง่ ไหลเข้ามาตาม
ความต้องการแรงงานราคาถูกในกิจการข้าวเปลือกของบริ ติชอินเดีย ผูอ้ พยพจากเบงกอล ซึ่ง
ส่ วนใหญ่ มาจากจิตตะกอง หลัง่ ไหลกันเข้ามาสู่ เมืองทางตะวันตกของอาระกัน การอพยพของ
ขาวอินเดีย(ในขณะนั้น) เข้าสู่ พม่า ได้กลายเป็ นปรากฎการณ์ระดับชาติของพม่า ไม่ใช่แค่ใน
อาระกัน
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นักประวัติศาสตร์บนั ทึกว่า ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ชาวอินเดียเข้าไปตั้งรกรากในพม่าไม่
ต่ากว่า 250,000 คนต่อปี จานวนผูอ้ พยพได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอจนถึงจุดสุ ดยอดในปี 1927 ซึ่ง
มีจานวนผูอ้ พยพสู งถึง 480,000 คน ย่างกุง้ ได้แซงหน้านิวยอร์คในการเป็ นปลายทางของผูอ้ พยพ
สู งสุ ดในโลก เมืองใหญ่หลายเมืองของพม่าอย่าง ย่างกุง้ ,ยะไข่, Bassein,Moulmein ผูอ้ พยพชาว
อินเดีย กลายเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ ชาวพม่าต้องตกอยูใ่ นความสิ้ นหวัง
ผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานมีความรุ นแรงโดยเฉพาะในอาระกัน ในปี 1939 เจ้าหน้าที่
ของอังกฤษได้แจ้งเตือนถึงความเป็ นปรปักษ์กนั ระหว่างชาวอาระกันพื้นเมืองที่นบั ถือพุทธ กับผู ้
อพยพชาวมุสลิม และจัดตั้งคณะกรรมการนาโดย James Ester และ Tin Tut เพื่อศึกษาประเด็น
การอพยพของมุสลิมเข้ามาในอาระกัน คณะกรรมการได้ให้คาแนะนาให้เพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยระหว่างเขตแดนของทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ดีผลของสงครามโลกครั้งที่สอง ทาให้
อังกฤษต้องถอนกาลังออกจากอาระกัน

ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้าสู่ พม่า ทาให้กองกาลังของอังกฤษ
ต้องถอนกาลังไป และหมดอานาจในดินแดนอาระกัน ทาให้เกิดความรุ นแรงขึ้นระหว่าง ชาว
อาระกันพื้นเมือง กับชุมชนมุสลิม อังกฤษได้มอบอาวุธให้กบั มุสลิมโรฮินจาทางตอนเหนือของ
อาระกัน เพื่อสร้างแนวป้องกันการบุกของกองทัพญี่ปุ่น ในขณะที่ตวั เองกาลังหนีตาย แต่ชาว
มุสลิมกลับใช้อาวุธนั้นเข้าทาลายหมู่บา้ นของชาวอาระกัน แทนที่จะนาไปต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
ในเดือนมีนาคม 1942 ชาวโรฮินจาจากตอนเหนือของอาระกัน สังหารชาวอาระกัน
พื้นเมืองไปราว 20,000 คน และเพื่อตอบโต้ มุสลิมในเมือง Minbya และ Mrohaung จึงถูกชาว
อาระกัน และ Karenni ฆ่าไปประมาณ 5,000 คน ในระหว่างนั้น กองทัพญี่ปุ่นได้กระทาการฆ่า
ข่มขืน และทรมาณชาวมุสลิมในอาระกัน ทาให้มุสลิมอาระกันราวๆ 22,000 ต้องหลบหนีขา้ ม
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พรมแดนไปเบงกอล นอกจากนี้ความรุ นแรงยังไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่มุสลิมในอาระกันเท่านั้น แต่ยงั
รวมไปถึงชาวอินเดีย และอังกฤษ ที่เข้ามาพานักในช่วง ที่พม่าตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ
เพื่อเตรี ยมการบุกกลับเข้าสู่ พม่า อังกฤษได้จดั ตั้งกองกาลังทหารอาสา (V-Force) กับชาว
โรฮินจา ในช่วงสามปี ที่องั กฤษสู ้รบกับกองทัพญี่ปุ่น กองกาลังโรฮินจามุ่งโจมตีชุมชนชาวอาระ
กัน ใช้อาวุธที่ได้รับจากอังกฤษ เข้าทาลายวัดพุทธ โบสถ์วหิ าร เจดีย ์ และบ้านเรื อนชาวอาระกัน
อย่างโหดเหี้ ยม

ยุคจลาจลหลังสงครามโลก
ในระหว่างที่ปากีสถาน กาลังต่อสู ้ทางการเมืองเพื่อแยกตัวออกจากอินเดีย ในปี 1940
มุสลิมโรฮินจา ได้ก่อตั้งองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อแยกดินแดน ไปรวมกับปากีสถานตะวันออก
ก่อนที่พม่าจะได้รับเอกราชในปี 1948 ผูน้ ามุสลิมได้ติดต่อกับ โมฮัมหมัด อาลี จินนาร์ ผูก้ ่อตั้ง
ปากีสถาน และขอความช่วยเหลือในการรวบรวมดินแดน Mayu เข้ากับ ปากีสถาน โดยอ้างความ
เข้ากันได้ทางศาสนาและสภาพตามภูมิศาสตร์ สองเดือนต่อมา กลุ่มสันนิบาตมุสลิมอาระกัน
ตอนเหนือก็ถูกจัดตั้งขึ้นในเมืองหลวงของยะไข่ โดยมีเป้าหมายจะรวมดินแดนกับปากีสถาน
แต่ขอ้ เสนอนี้กไ็ ม่มีอะไรเป็ นรู ปธรรมเพราะผูน้ าปากีสถานปฏิเสธ และกล่าวว่าเขาจะไม่
แทรกแซงกิจการภายในของพม่า
หลังจากที่ถูกผูน้ าปากีสถานปฏิเสธ ผูอ้ าวุโสของโรฮินจา ได้ก่อตั้งกลุ่มนักรบมูจาฮีดีน
เพื่อดาเนินการจีฮดั ในพื้นที่ตอนเหนือของอาระกันในปี 1947 เป้าหมายของกลุ่มมูจาฮีดีน คือการ
สร้างรัฐอิสลามอิสระขึ้นในอาระกัน ในช่วงปี 1950s พวกเขาเริ่ มใช้คาเรี ยกตัวเองว่า "โรฮินจา"
เพื่อสร้างอัตลักษณ์สาหรับอ้างสิ ทธิ์เหนือดินแดน ขบวนการของพวกเขามีความก้าวหน้ามาก
ในช่วงก่อนปี 1962 ที่จะมีการปฏิวตั ิโดยนายพลเนวิน เนวินได้ใช้ปฏิบตั ิการทางทหารต่อต้านโร
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ฮินจาตลอดสองทศวรรต ส่ งผลให้มุสลิมในพื้นที่ตอ้ งหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังคลา
เทศในฐานะผูล้ ้ ีภยั สงคราม

ยุคหลังได้ รับเอกราช และสงครามกลางเมืองบังคลาเทศ
จานวนของผูอ้ พยพจากบังคลาเทศ หลังจากที่พม่าได้รับเอกราช ยังไม่แน่ชดั และเป็ นที่ถกเถียง
กันอยู่
ในปี 1955 มีการศึกษาที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ผูเ้ ขียนคือ Virginia Thompson and
Richard Adloff ได้เขียนว่า "การอพยพหลังสงครามจากจิตตะกอง เข้าไปดินแดนนั้น เกิดขึ้นใน
ระดับใหญ่มาก ในพื้นที่ Maungdaw and Buthidaung พวกเขาได้เข้าแทนที่ชาวอาระกัน"
ในระหว่างปี 1971 ถึง 1973 ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในบังคลาเทศ ประกอบกับการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ทาให้เกิดการอพยพของมุสลิมเบงกาลีราวๆ 10 ล้านคน เข้าสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน
ผูล้ ้ ีภยั จานวนมากได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือของยะไข่
ในปี 1975 บังคลาเทศได้ส่งทูตไปเจรจากับพม่า เพื่อขอร้องให้พม่าอย่าขับไล่ ผูบ้ ุกรุ ก
500,000 คนในอาระกันในระหว่างที่การเมืองภายในบังคลาเทศกาลังวุน่ วาย ในขณะที่กลุ่ม
พระสงฆ์กอ็ อกมาประท้วงรัฐบาลโดยชูประเด็นว่าการอพยพของมุสลิมบังคลาเทศเข้ามาจะทา
ให้สัดส่ วนประชากรเปลี่ยนแปลงไป นายพลเนวินได้ร้องขอสหประชาชาติเพื่อส่ งคืนผูล้ ้ ีภยั และ
ใช้กาลังทหารขับดันผูอ้ พยพ 200,000 คนกลับบังคลาเทศในปี 1978 บังคลาเทศประท้วงรัฐบาล
พม่าและกล่าวหาว่า ได้ใช้กาลังขับไล่ประชากรมุสลิมพม่านับพันเข้าสู่ บงั คลาเทศ รัฐบาลพม่า
ตอบกลับว่าคนเหล่านั้นเป็ นประชากรของบังคลาเทศ ที่เข้ามาอาศัยในพม่าอย่างผิดกฎหมาย
หลังจากการเจรจาในเวทีสหประชาชาติ นายพลเนวินตกลงรับผุล้ ้ ีภยั จานวน 200,000 คน กลับมา
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พานักในอาระกัน ในปี 1982 รัฐบาลบังคลาเทศได้แก้ไขกฏหมายพลเมืองและประกาศว่า "โรฮิน
จา" ทั้งหมด ไม่ใช่คนสัญชาติบงั คลาเทศ และในปี เดียวกัน รัฐบาลพม่าก็ตรากฎหมายพลเมือง
และประกาศว่า "ชาวเบงกาลี" เป็ นชาวต่างชาติ

ความเคลื่อนไหวของโรฮินจาในปัจจุบัน (1990-ปัจจุบัน)
ตั้งแต่ปี 1990 ความเคลื่อนไหวของโรฮินจาแตกต่างจากในยุค 1950 ที่ใช้กองกาลังติด
อาวุธก่อกบฏ การดาเนินการในยุคใหม่มุ่งเน้นการล็อบบี้ต่างชาติ โดยชาวโรฮินจาที่หลบหนี
ออกมาได้ มีการสร้างเรื่ องชนพื้นเมืองโรฮินจา โดยนักวิชาการโรฮินจา และเผยแพร่ คาว่า "โรฮิน
จา" และใช้นกั การเมืองปฏิเสธถิ่นกาเนิดในเบงกาลี นักวิชาการโฮินจาอ้างว่า ยะไข่เคยเป็ นรัฐ
อิสลามมานับพันปี หรื อมีกษัตริ ยม์ ุสลิมปกครองยะไข่เป็ นเวลา 350 ปี สมาชิกสภาชาวโรฮินจา
ยังเคยกล่าวว่า "โรฮินจาอยูฮ่ าศัยในยะไข่มาตั้งแต่ยคุ ที่พระเจ้าสร้างโลก อาระกันเป็ นของเรา
และมันเคยตกเป็ นดินแดนของอินเดียมา 1,000 ปี " พวกเขามักจะย้อยรอยถิ่นกาเนิดของโรฮินจา
ไปถึงนักเดินเรื อชาวอาหรับ แต่การกล่าวอ้างนี้ถูกปฏิเสธในวงวิชาการว่าเป็ น "นิทานที่แต่งขึ้น
ใหม่" นักการเมืองโรฮินจาบางคนใช้วธิ ีการตราหน้านักประวัติศาสตร์นานาชาติวา่ เข้าข้างชาว
ยะไข่ เพื่อปฏิเสธประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานอ้างอิง แม้กระนั้น เรื่ องนี้กแ็ พร่ กระจายไปในวง
กว้างหลังการจลาจลในปี 2012
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ผลกระทบต่ อประเทศไทย
การที่ชาวโรฮิงญาหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และได้เข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อไทยในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้ านสั งคมจิตวิทยา
ชาวมุสลิมโรฮิงญาส่ วนใหญ่ลกั ลอบเข้ามาขายแรงงานในไทย มีจานวนหนึ่งที่ไปจดทะเบียน
เป็ นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเพื่อให้ได้รับการผ่อนผันให้อยูใ่ นประเทศไทยชัว่ คราวแต่
อย่างไรก็ตามในอนาคต หากมีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าชาวมุสลิมโรฮิงญา
กลุ่มดังกล่าวจะต้องมีปัญหาเนื่องจากประเทศพม่าจะไม่ยอมรับว่าเป็ นบุคคลสัญชาติพม่า ทาให้
ต้องตกค้างเป็ นผูห้ ลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอยูใ่ นประเทศไทย โดยบุตรหลานของกลุ่ม
เหล่านี้ จะเป็ นเด็กไร้สัญชาติ ก่อให้เกิดปัญหาและภาระด้านสังคมให้กบั ประเทศไทยมากขึ้น

๒. ด้ านความมัน่ คง
๒.๑ ชาวมุสลิมโรฮิงญา ที่ลกั ลอบเข้ามาพักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานาน ส่ วนหนึ่งจะมี
พฤติการณ์ไปรวมกับกลุ่มผิดกฎหมาย เช่น รวมกับกลุ่มชาวปากีสถานปลอมแปลงเอกสารสาคัญ
ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีพฤติการณ์เขาไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรม ข้ามชาติหลาย
รู ปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ ปลอมแปลงหนังสื อเดินทาง การค้าสิ่ งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด
อาวุธสงคราม ตลอดจนการตั้งตัว เป็ นผูม้ ีอิทธิพลเรี ยกเก็บค่าคุม้ ครองจากผูล้ กั ลอบเข้าเมือง
๒.๒ เกิดขบวนการนาพาชาวมุสลิมโรฮิงญาจากพม่าเข้าไทย และขบวนการนาพาชาวมุสลิม
โรฮิงญาจากไทยไปมาเลเซีย หรื อกลุ่มประเทศมุสลิม
๒.๓ มีการจัดตั้งกลุ่ม Burmese Rohingya Association in Thailand (BRAT) เคลื่อนไหวในไทย
เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิสถานะอยูใ่ นประเทศไทย
๒.๔ กลุ่ม RSO มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มTaliban และนาย Osama bin Laden
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โดยการรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนและการฝึ กทางทหาร เป็ นสิ่ งบอกเหตุที่สาคัญและมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งโลกมุสลิม(Muslim World) ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นมุสลิมโรฮิงญาใน
ประเทศไทยบางส่ วนเป็ นมุสลิมหัวรุ นแรง

๓. ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
เนื่องจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรื อเกษตรกรรมบางประเภท เช่น การประมง กิจการ
ต่อเนื่องจากการประมง การเกษตร แรงงานไทยทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ยอมทางานประเภท
ดังกล่าว ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องใช้แรงงานต่างด้าว ประกอบกับแรงงานต่างด้าวเป็ นแรงงาน
ราคาถูก ทางานคุม้ ค่ามากกว่าแรงงานไทย จึงเป็ นแรงผลักดันใหม่การใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะที่จานวนคนไทยว่างงานมีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนจะส่ งผลกระทบต่ออัตราค่าแรง
พื้นฐาน

๔. ปัญหาด้ านสาธารณสุ ข
ชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทย อาจเป็ นพาหะนาพาโรคติดต่อร้ายแรงมา
สู่ คนไทย เช่น โรคมาเลเรี ย โรคเท้าช้างซึ่งทางการต้องเสี ยงบประมาณด้านสาธารณสุ ขจานวน
มากในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลช่วยเหลือแรงงานดังกล่าวตามหลักสิ ทธิมนุษยธรรม

๕. ปัญหาด้ านภาพลักษณ์ ของไทยในเวทีการเมืองระหว่ างประเทศ
สานักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่ยามฝั่งของประเทศอินเดียได้ให้การช่วยเหลือผู ้
อพยพชาว
โรฮิงญากว่าร้อยคนที่พยายามว่ายน้ าเข้าหาฝั่งซึ่งทั้งหมดอยูใ่ นสภาพที่อิดโรยและขาดน้ าอย่าง
รุ นแรง โดยกลุ่มผูอ้ พยพได้ เล่าให้ฟังว่า พวกตนได้จ่ายเงินให้นายหน้าพาขึ้นเรื อ เดินทาง
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หลบหนีเข้าไปในประเทศไทย เพราะต้องการความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน แต่กลับถูกทหารไทยควบคุม
ตัวแล้วบังคับให้ข้ ึนเรื อกลับประเทศของตนด้วยเรื อที่ไม่มีเครื่ องยนต์ปล่อยให้ลอยอยูก่ ลางทะเล
ด้วยอาหารและน้ าจานวนเล็กน้อย(เป็ นคากล่าวอ้างของผูห้ ลบหนีชาวโรฮงญา) ผูอ้ พยพกล่าวอ้าง
ว่าการกระทาดังกล่าวของประเทศไทยส่ งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ ไปนับร้อยศพ เนื่องจากอดอาหารอ
ยกลางทะเล ส่ งผลให้นานาชาติตลอดจนถึงองค์กรต่างๆโดยเฉพาะด้านสิ ทธิมนุษยชน ออกมา
กล่าวหาว่าไทยกระทาการไร้ ซึ่งมนุษยธรรม
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ปัญหาไทยกับชาวโรฮิงญา
ระยะนี้มีข่าวคราว “ชาว มุสลิมโรฮิงญา” ชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ ของประเทศพม่า นับร้อยนับ
พันคน ได้พากันอพยพล่องเรื อที่ดดั แปลงมาจากเรื อประมง บรรทุกคนเต็มลา หลายลา ต่างเวลา
ต่างวาระ มุ่งหน้าขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย แล้วหาที่หลบซ่อน ก่อนที่จะปะปนไปกับ
แรงงานต่างด้าว
ข่าว ระบุวา่ คนเหล่านี้หนีการถูกกดขี่ หนีการไล่ล่าจากรัฐบาลพม่า ที่ไม่ยอมรับชนเผ่ามุสลิม
โรฮิงญา เป็ นพลเมืองพม่า ทาให้ขาดโอกาสหางานทา และขาดโอกาสทางการศึกษา จึงทิง้ บ้าน
หวังไปตายเอาดาบหน้า โดยมีนายหน้าที่หากินกับความลาบากของเพื่อนร่ วมชนเผ่า จัดเรื อและ
วางแผนการเดินทาง แลกกับค่าหัวคนละหลายหมื่นบาท
ที่ บ้านเรา การจับกุมชาวโรฮิงญา ที่เป็ นข่าวตอนแรกๆ เจ้าหน้าที่ไปพบคนเผ่านี้หลายร้อยคน ถูก
กักบริ เวณ ไว้ในอาคารแคบๆ กลางสวนในป่ าลึก ซึ่งขณะที่พบ ทุกคนมีสภาพอิดโรย
ข่าวระบุวา่ พวกเขาถูกกระบวนการค้ามนุษย์ ล่อลวงมาขาย
ทา ให้คนไทยนึกภาพผูห้ ญิง ที่ถูกจับไปขายซ่องในต่างประเทศ นึกถึงแรงงานที่ถูกหลอกไป
เป็ นทาส ฯลฯ เพราะฉะนั้น เมื่อข่าวนี้แพร่ ออกไป ประชาชนต่างพากันนาข้าวปลา อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ไปช่วย มีการส่ งหมอไปตรวจรักษา หลายคนถึงกับหลัง่ น้ าตา ว่า
มนุษย์ ทากับมนุษย์ดว้ ยกันเช่นนี้ได้อย่างไร
กลุ่ม นักสิ ทธิมนุษยชน ประณามประเทศไทยไว้ก่อนว่า เป็ นศูนย์กลางของแหล่งค้ามนุษย์
เรี ยกร้องและกดดันรัฐบาลไม่ให้ส่งชาวโรฮิงญาเหล่านี้กลับประเทศ เรี ยกร้องให้รัฐบาลหาที่พกั
พิง ตั้งศูนย์อพยพ และให้ติดต่อยูเอ็น ส่ งต่อไปยังประเทศที่สาม เพื่อรับตัวไป โดยเฉพาะ
ประเทศมุสลิม
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เพื่อความอยูร่ ่ วมกันอย่างไร้รอยต่อ แต่น่าแปลกที่ไม่มีประเทศใดยอมรับ
และ ที่น่าแปลกกว่านั้นคือ ทาไมนักสิ ทธิฯ ไม่เรี ยกร้องให้รัฐบาล (ประชาธิปไตย) พม่า
รับผิดชอบ เพราะเป็ นต้นตอผูก้ ่อปัญหาโดยตรง โดยนอกจากให้รับตัวกลับประเทศ และต้องให้
ความเป็ นธรรมกับชาวโรฮิงญาด้วย
ข่าวว่า ชาวโรฮิงญา เดินทางมายังประเทศไทย เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทางด้านคนไทยเจ้าหน้าที่
ไทยก็ตอ้ งดูแลในระดับที่ดีพอสมควร
จริ ง หรื อ ที่พวกเขาถูกกระบวนการค้ามนุษย์นาออกมาขาย คาตอบที่น่าจะชัดเจนที่สุดคือ ไม่จริ ง
หรื อจริ งไม่ท้ งั หมด เพราะพวกเขาเต็มใจที่จะออกไปเสี่ ยง เพื่อแสวงหาอนาคต แต่ไปเองไม่ได้
จาเป็ นต้องพึ่งกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือให้เดินทางออกนอก
ประเทศ
ใน ด้านมนุษยธรรม ชาวโรฮิงญาเหล่านี้อยูใ่ นสภาพน่าสงสาร ซึ่งเราคิดว่า ในความเป็ นคนไทย
ก็พร้อมที่จะช่วยตามกาลังตามกรอบของเวลา แต่ถา้ ถึงขั้นต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดู เช่น ตั้ง
ศูนย์อพยพ ฝึ กอาชีพ นาเข้าในระบบ แล้วหางานให้ทา ให้ค่าแรงวันละ 300 บาท
ที่ มีข่าวว่ากาลังจะออกจากประเทศมาพึ่งพิง จะมาอีกเป็ นเรื อนแสน คนไทยและประเทศไทย คง
ไม่อาจแบกรับภาระนี้ได้ ไม่ใช่ใจดา แค่คนไทยด้วยกันเอง เรายังดูแลกันไม่ทวั่ ถึงเลย
ที่สาคัญคือ ปัญหาความมัน่ คงของประเทศ โดยเฉพาะชาวโรฮิงญา วันหนึ่งก็อาจนาปัญหาเข้า
ประเทศได้
ข่าวจาก “สปริ งนิวส์” รายงานว่า แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ ผูอ้ านวยการสถาบัน
นิติวทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เคยพบว่า ชาวโรฮิงญาบางคน ถือสัญชาติมาเลเซียและอพยพ
เข้ามาก่อเหตุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย
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เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม คอลัมน์ “หมายเหตุประเทศไทย” โดย “ลม เปลี่ยนทิศ” จาก นสพ.
ไทยรัฐ นาเสนอบทความ “เรื่ องลึกลับของ โรฮิงญา” มีหลายประเด็นที่ไม่อาจมองข้าม
ลม เปลี่ยนทิศ ระบุวา่ ตัวเลขล่าสุ ดมี ชาวโรฮิงญา ถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง 1,390 คน
แล้ว นักข่าวต่างประเทศไปสอบถามถึงสาเหตุที่ตอ้ งหนีจากบ้านเกิดรัฐยะไข่ ก็ ได้รับคาตอบว่า
ไม่สามารถอยูใ่ นประเทศพม่าได้ เพราะถูกกดขี่ข่มเหงไม่มีงานทา ไม่มีทางต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้อง
ความเป็ นธรรม จึงต้องหนีออกมาทางเรื อในฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อขอลี้ภยั ไปประเทศที่ 3 และ
ยืนกรานว่า ยอมตายหากถูกส่ งกลับพม่า
รัฐยะไข่ของพม่าน่ากลัวยิง่ กว่าความตายเลยหรื อ ทั้งๆ ที่พม่าเพิ่งจะเปิ ดประเทศ
ปลาย ปี ที่แล้ว ชาวโรฮิงญา ก็เป็ นข่าวไปทัว่ โลก เมื่อชาวโรฮิงญาซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม เปิ ดศึก
ศาสนากับ ชาวพุทธ ที่รัฐยะไข่ ฆ่ากันตายไปกว่าร้อยศพ ทาให้มีผไู ้ ร้ที่อยูอ่ าศัยกว่า 30,000 คน
แม้แต่ อองซาน ซูจี ผูน้ าฝ่ ายค้าน ก็ปฏิเสธที่จะปราศรัยสนับสนุนชาวโรฮิงญา เพราะไม่ตอ้ งการ
เข้าข้างใดข้างหนึ่ง
ลม เปลี่ยนทิศ ให้แง่คิดอีกว่า รัฐยะไข่ ยากจนข้นแค้นจนชาวโรฮิงญาอยูไ่ ม่ได้ ต้องเสี่ ยงตายลง
ทะเลหนีไปประเทศที่ 3 ทั้งที่ไม่รู้วา่ อนาคตจะเป็ นอย่างไร จริ งหรื อไม่ ยังสงสัย
ใน ปฏิทินทัวร์พม่า ของบริ ษทั นาเที่ยวไทย รัฐยะไข่ ก็เป็ นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยว เพราะเต็มไป
ด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง มีวดั ดังมากมาย
ยิง่ น่าสงสัยเมื่อ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ บอกว่า มีขอ้ น่ากังวล ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ในช่วงปี 2552 ตรวจพบ ชาวโรฮิงญา ถือบัตร สัญชาติ
มาเลเซีย เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยงั สงสัยว่าเข้ามาเส้นทางใด เพราะ
ชาวโรฮิงญาไม่มีศกั ยภาพพอที่จะลอยเรื อไปขึ้นฝั่งที่มาเลเซียได้
คุณ หมอพรทิพย์ บอกด้วยว่า จากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ยงั พบว่าในกลุ่มโรฮิงญาผูล้ กั ลอบ
เข้าเมือง มีการนาวัตถุระเบิดจากประเทศอินเดียเข้ามาด้วย ดังนั้น จึงน่าสงสัยว่าจะมีขบวนการ
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ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนกลุ่มนี้หรื อไม่ แม้จะมีการผลักดันคนเหล่านี้กลับประเทศ แต่ในความ
เป็ นจริ ง ชาวโรฮิงญาจะถูกส่ งไปขึ้นฝั่งที่ จังหวัดสตูล ระนอง และจังหวัดอื่นๆ บางส่ วนถูกส่ ง
ต่อไปยังมาเลเซี ย
จากการตรวจสอบขยายผลที่พกั กลุ่มโรฮิงญา มีผตู ้ อ้ งหา 2 คนสารภาพว่า ชาวโรฮิงญาที่อพยพ
ผ่านชายแดนด้านแม่สอด มาอาศัยที่สุไหงโก–ลก ก่อนถูกส่ งตัวไปฝึ กกับ “กลุ่มอาร์เคเค” และ
กลับเข้ามาก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ประเด็นนี้น่าเป็ นห่วงมาก รัฐบาลยังไม่มีนโยบายชัดเจนว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
ลม เปลี่ยนทิศ ตั้งคาถามว่า ทาไมชาวโรฮิงญาที่ยากจน จึงสามารถล่องเรื อฝ่ าทะเลอันดามันอัน
เวิง้ ว้าง มาขึ้นบกที่จงั หวัดระนอง–สตูล–สงขลา ได้อย่างแม่นยา เป็ นเรื่ องที่ นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชิน
วัตร จะต้องให้กระทรวงการต่างประเทศ เปิ ดโปงต่อชาวโลก เพื่อแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา และ
แก้ปัญหาภาคใต้ของไทยด้วย
กลับมาดูทางภาครัฐ การประชุมร่ วมกรณี โรฮิงญา
ทุก หน่วยเห็นตรงกันว่า ยังไม่พบว่าเป็ นขบวนการค้ามนุษย์ แต่จากการเข้าช่วยเหลือพบว่าในที่
เกิดเหตุเป็ นเพียงการนาโรฮิงญามากักขัง เพื่อพักรอ
เป็ นขบวนการนาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและให้ที่พกั พิงแก่คนต่างด้าว
ขณะ นี้มีความชัดเจนแล้วว่าทางการไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม คือจัดหาที่พกั
และอาหาร อย่างไรก็ตาม คงจะต้องผลักดันให้ออกจากประเทศไทยภายใน 6 เดือน
ซึ่งทางการไทยจะประสานไปยังประเทศพม่าให้รับคืน รวมทั้งขอให้สานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู ้ ้ ี
ภัยแห่งสหประชาชาติ หรื อ “ยูเอ็นเอชซีอาร์ ” ประสานไปยังกลุ่มประเทศที่สามว่า มีประเทศใด
ต้องการให้ที่พกั พิงกับชาวโรฮิงญาบ้าง
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สาหรับ กระบวนการส่ งมุสลิมโรฮิงญากลับ จะต้องมีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักสากล
ระหว่างประเทศ โดยทางการพม่าจะต้องมารับตัว ในลักษณะเดียวกับการส่ งชาวพม่าที่หลบหนี
เข้าเมือง

แนวทางแก้ ไขปัญหาโรฮิงญา
ผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับโรฮิงญาไปบ้างแล้ว ก็ขอเขียนอีกครั้งหลังจากล่าสุ ดได้ไปสารวจ
สถานที่กกั กันของสานักงานตารวจเข้าเมือง และศูนย์สงเคราะห์สตรี และเด็ก กระทรวงพัฒนา
สังคมที่จ.พังงา ในกรอบภารกิจของคณะกรรมาธิ การกิจการชายแดน สภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่งได้
ตระเวนสารวจสถานที่กกั กันชาวโรฮิงญาไปทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และที่ภาคใต้ ได้พบปะหารื อกับผูแ้ ทนราษฎรในท้องถิ่นและพี่นอ้ งชาวไทยมุสลิม รวมทั้ง
คณะกรรมการกลางอิสลามประจาจังหวัด
ผมเองมีโอกาสพบปะเป็ นการภายในกับกรรมการในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยที่กรุ งเทพฯด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
แก้ปัญหาชาวโรฮิงญา ที่กรุ งเทพฯ คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนก็เชิญเจ้าหน้าทุกหน่วยงาน
ไทยที่เกี่ยวข้องมาหารื อ เพื่อร่ วมหาแนวทางแก้ไข แต่การทั้งหมดจัดได้วา่ ยังไม่มีความคืบหน้า
เท่าที่ควร อีกทั้งอีกไม่นานนี้ จะเข้าสู่ ฤดูการถือศีลอด(รอมฎอน) การช่วยเหลือดูแลก็มีลกั ษณะ
พิเศษ เพิ่มพูนจากการดูแลผูอ้ ยูใ่ นที่กกั กันทัว่ ไป
การพินิจพิจารณาก่อนอื่น ต้องมองเป็ นเรื่ องผสมผสานให้ได้ความสมดุลระหว่าง
กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองกับหลักสากลว่าด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่นบั ถือศาสนาต่างจากผูค้ นส่ วนใหญ่ในประเทศพม่าและประเทศไทย แต่
เมื่อชนกลุ่มน้อยโรฮิงญานับถือศาสนาอิสลาม ความเป็ นภราดรภาพกับพี่นอ้ งไทยมุสลิมก็มี
ความละเอียดอ่อน มีเครื อข่ายข้ามเขตแดนไปยังโลกมุสลิมอย่างเลี่ยงไม่ได้ หรื อนัยหนึ่งการ
กระทาใดๆโดยภาครัฐของพม่าและไทยจะปราศจากซึ่งความไม่รู้สึกรู ้ร้อนรู ้หนาวกับพี่นอ้ ง
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มุสลิมโลกนั้นมิได้ อีกทั้งชาวโรฮิงญาหนีร้อนมาพึ่งเย็น มาพึ่งพระบรมโพธิ สมภาร เพราะถูกกด
ขี่ ไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่ได้รับการปฏิบตั ิเสมอเหมือนในดินแดนเกิด
การแก้ไขปัญหาจึงต้องดูอย่างน้อยใน 4 มิติ หรื อ 4 กรอบระดับด้วยกัน และต้อง
ดาเนินการคู่ขนานกันไป
ระดับแรกที่ประเทศต้นทางคือ พม่า รัฐบาลจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เสรี นิยมเริ่ มขยับแล้วคือ ทาการสารวจประชากรโรฮิงญาเพื่อแยกแยะโรฮิงญาท้องถิ่น(ในพม่า)
กับชาวเบงกอล หรื อชาวเชื้อสายเบงกอลที่อาจสวมรอยเป็ นโรฮิงญาเข้ามาจากบังคลาเทศและ
อินเดีย และการให้ถิ่นพานักถาวร ออกเอกสารแสดงตน ซึ่งประชาคมโลกโดยเฉพาะหมู่สมาชิก
อาเซียนร่ วมกับสหประชาชาติอาจร่ วมกันเรี ยกร้องให้รัฐบาลพม่าให้สิทธิพลเมืองในโอกาสแรก
ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลพม่าและรัฐบาลท้องถิ่น(รัฐยะไข่)ในการสารวจประชากร และการ
พัฒนาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคต ตรึ งมิให้ชาวโรฮิงญาคิดอ่านล่องเรื อไปตายเอาดาบหน้า เป็ น
การส่ งออกภาระของพม่ามาให้ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลก
ระดับทีส่ องคือ การช่วยเหลือดูแลชาวโรฮิงญาที่ติดค้างอยูใ่ นประเทศแรกรับ หรื อ
ระหว่างทาง (Transit) เช่น ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ให้ได้มาตรฐานที่ประชาคมโลกหรื อพี่
น้องชาวมุสลิมพึงยอมรับได้ หมายถึงเร่ งเสริ มความพร้อมในการรองรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับหน่วยงานหลักในประเทศไทยชั้นนี้คือ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงชีวติ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งที่ผา่ นมายังเป็ นลักษณะตามมีตามเกิด คือ
มอบหมายมาจากรัฐบาลแล้วก็กระจายกันไปตามหน่วยงานสาขาทัว่ ประเทศ แต่มิได้จดั หา
งบประมาณจากส่ วนกลางให้เพียงพอเป็ นค่าเลี้ยงดูต่างๆ ค่าจ้างบุคลากรให้เพียงพอ และเพื่อการ
จัดทาสถานที่ให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม ศักดิ์ศรี และความเป็ นมนุษย์
สภาพสถานที่กกั ขัง ณ วันนี้น้ นั แออัดมากๆและสิ ทธิพ้นื ฐาน เช่นในการได้ออกมาสู ด
อากาศ ออกกาลังกายก็จากัดมากๆ เพราะสถานที่ไม่อานวย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่เพียงพอที่จะดูแลป้องกันการหลบหนี
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ปัญหาพื้นฐานอื่นๆ เช่น ล่ามไม่เพียงพอ สถานรักษาพยาบาลและบุคลากรการแพทย์
พยาบาล ณ ที่กกั กัน หรื ออุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา หรื อการเรี ยนการสอนขั้น
พื้นฐานเพื่อใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์กย็ งั ขาดเหลืออีกมาก
ขณะเดียวกัน การเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการกลางอิสลามเข้าไปร่ วมดูแลอย่างจริ งจัง
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระฝ่ ายราชการ และยังเป็ นการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจให้กบั ชาวมุสลิม
โรฮิงญาด้วย ก็ยงั ไม่เกิดขึ้นอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ อีกทั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยก็อยูใ่ นวิสัยที่จะช่วยพูดจากับโลกอิสลาม เพื่อร่ วมให้ความช่วยเหลือได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้นคณะกรรมการกลางอิสลามสามารถรับหน้าที่แทนฝ่ ายราชการในการจัดหาสถานที่
เป็ นศูนย์กลางหรื อศูนย์รวมดูแลโรฮิงญาทั้งหมดแทนที่จะกระจายไปจังหวัดต่างๆ ที่บางจังหวัด
ไม่มีชุมชนมุสลิมร่ วมดูแล ให้คาแนะนา นอกเหนือจากความคับแคบดังกล่าว
ในระดับทีส่ าม คือ การส่ งไปยังประเทศที่สาม ซึ่งโอกาสการจะได้ไปตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศขาประจาดังอดีต เช่น ประเทศตะวันตกต่างๆ ก็คบั แคบลงเพราะปัญหาเศรษฐกิจภายใน
และปัญหาการต่อต้านชาวมุสลิมเรื่ องแรงงานมาแย่งงาน และเรื่ องความรู ้สึกเกรงกลัวลัทธิ
สุ ดโต่งของการนับถือศาสนาที่นาไปสู่ ความรุ นแรงและเผชิญหน้า ฉะนั้นโอกาสการไปประเทศ
ที่สามก็น่าจะเป็ นภูมิภาคตะวันออกกลาง เพราะนับถือศาสนาเดียวกัน ที่สาคัญภูมิภาคนี้ตอ้ งการ
แรงงานทุกระดับ และชาวโรฮิงญาก็พกั อาศัยอยูใ่ นตะวันออกกลางบ้างแล้ว เช่นที่
ซาอุดิอาระเบียก็มีอยูแ่ ล้วเป็ นแสนๆคน ฉะนั้นรัฐบาลก็น่าจะประชุมหารื อกับประเทศ
ตะวันออกกลาง โดยร่ วมกับสหประชาชาติเพื่อการนี้ได้
ในระดับทีส่ ี่ คงเป็ นไปในกรอบอาเซี ยนเอง โดยเฉพาะไทยและมาเลเซีย ต่างขาด
แรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่ตอ้ งการความรู ้หรื อความชานาญการมาก อีกทั้งไทยก็
มีแรงงานพม่าอยูม่ ากมายถึง 3-4 ล้านคน ส่ วนมาเลเซียก็มีแรงงานอินโดนีเซียหลายล้านคน
เช่นกัน ทั้ง 2 ประเทศต่างยังต้องการแรงงานต่างด้าว เป็ นส่ วนที่จาเป็ นยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เป็ นตลาดที่มีความเสรี (การกีดกัน สร้างกฎเกณฑ์ มักมีนยั ของการหาประโยชน์โดยมิชอบ
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เป็ นเรื่ องกึ่งค้ามนุษย์และการทุจริ ตคอรัปชัน่ ) ฉะนั้น ไทยและมาเลเซียควรพิจารณาให้โรฮิงญา
เป็ นส่ วนหนึ่งของแรงงานต่างด้าวที่ตอ้ งการ และนาเข้าสู่ ระบบได้
ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้มีการริ เริ่ มประชุมหารื อ 5 ประเทศในภูมิภาคคือ ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และพม่า และยังมีเวทีระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่ องผูอ้ พยพลี้ภยั ที่
อินโดนีเซียและออสเตรเลียร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพ ที่จะนาเรื่ องโรฮิงญาหารื อกันในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกได้
เรื่ องทั้งหมดนี้หน่วยงานหลักก็คือ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะเอาจริ งเอาจัง และนาเสนอต่อรัฐบาล
ต่อรัฐสภา เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหา และปรึ กษากับวงการอิสลามไทยอย่างใกล้ชิด
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เปิ ดใจโรฮิงญาผิดกฎหมายในไทย

ชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยูใ่ นไทยอย่างผิดกฎหมาย ยอมรับว่าความเป็ นอยูใ่ นไทยนั้นดีกว่าเมียนมา
แต่เธอก็หวังที่จะได้กลับไปยังบ้านเกิด ขณะที่ นายสุ รพงษ์ กองจันทึก ชี้มีชาวโรฮิงญาอยูใ่ นไทย
กว่า 10,000 คน แนะรัฐหาแนวทางแก้ปัญหาแทนการตรวจสอบด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว
หญิงชาวโรฮิงญา วัย 47 ปี ซึ่งอาศัยอยูใ่ นไทยมากว่า 1 ปี เล่าว่าเธออพยพทางเรื อมาจากรัฐยะไข่
ของเมียนมา พร้อมกับลูก 2 คน โดยถูกหลอกว่าจะพาไปทางานที่มาเลเซีย แต่กลับถูกพาขึ้นฝั่ง
ไทยและถูกขังในค่ายพักชัว่ คราวเป็ นเวลา 3 เดือน ระหว่างนั้นนายหน้าได้เรี ยกค่าไถ่กบั ลูกชาย
ของเธอที่ทางานในไทย โดยให้จ่ายเงินไถ่ตวั ทั้งหมด 3 คน ประมาณ 80,000 บาท
เธอยอมรับว่าความเป็ นอยูใ่ นไทยนั้นดีกว่าเมียนมา แต่ดว้ ยสถานะที่ไม่ถูกกฎหมายในไทย จึง
หวังว่ารัฐบาลเมียนมาจะยอมให้สิทธิพลเมืองแก่ชาวโรฮิงญาเพื่อที่จะกลับไปยังบ้านเกิด
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ขณะที่ นายหม่ อง ชอ นุ ประธานสมาคมชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นเครื อข่าย
ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย มีสมาชิกประมาณ 2,000 คน ระบุวา่ รู ้สึกยินดี
หากรัฐบาลจะเข้ามาตรวจสอบสมาคมและดูแลให้จดั ตั้งอย่างถูกกฏหมาย
ด้าน นายสุ รพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สัญชาติ
แรงงานข้ามชาติ และผูพ้ ลัดถิ่น สภาทนายความ ระบุวา่ ขณะนี้ตวั เลขชาวโรฮิงญาที่อยูใ่ นไทยทั้ง
ถูกกฏหมายและไม่ถูกกฏหมายมีมากกว่า 10,000 คน พร้อมแนะนาว่ารัฐบาลควรขอข้อมูลจาก
ชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหามากกว่ามุ่ง
ตรวจสอบทางด้านกฏหมายเพียงอย่างเดีย
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รัฐบาลพม่ า ปฏิเสธมอบสิ ทธิความเป็ นพลเมืองให้ ชาวโรฮิงญา แม้ ถูกกดดัน
จากยูเอ็น ชี้ ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ เป็ นชาวบังกลาเทศที่อพยพเข้ าเมืองผิด
กฎหมาย

สานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลพม่าได้แถลงว่า จะไม่มอบสิ ทธิความเป็ นพลเรื อนให้
ชาวมุสลิม ที่อา้ งตัวเองว่าเป็ นชาวโรฮิงญาอย่างเด็ดขาด แม้วา่ จะมีแรงกดดันครั้งใหม่จาก
สหประชาชาติ หรื อยูเอ็น ซึ่งระบุวา่ ชนกลุ่มน้อยที่ไร้สัญชาติ เป็ นกลุ่มที่ถูกข่มเหงรังแกมาก
ที่สุดในโลก
ทั้งนี้พม่ามอง ว่า ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ เป็ นชาวบังกลาเทศที่อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย และ
ปฏิเสธที่จะให้สิทธิ์ความเป็ นพลเมืองแก่คนพวกนี้ ซึ่งคาดว่า มีชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนอาศัย
อยูใ่ นพม่า ซึ่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ความ
รุ นแรงทางเชื้อชาติหลายครั้ง
สาหรับเหตุรุนแรงในรัฐยะไข่ เมื่อปี ก่อน มีคนเสี ยชีวติ หลายคนและไร้ที่อยูอ่ าศัย 140,000 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวโรฮิงญา ทาให้นานาชาติแสดงความเป็ นกังวลในเรื่ องนี้ค่อนข้างมาก พร้อมทั้ง
ตาหนิรัฐบาลพม่าเรื่ องการแก้ปัญหาของชนกลุ่มน้อย
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"ความคิดเห็น" ของคนพม่ าต่ อโรฮิงญา

ประเทศพม่า ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพราะมีประชากรกว่า 100 ชนเผ่า แต่สาหรับ
ชาวมุสลิมโรฮิงญาแล้ว คนพม่าจานวนไม่นอ้ ยยังไม่ยอมรับ เช่นเดียวกับรัฐบาลพม่าที่ไม่ให้
สัญชาติ ทาให้ชาวโรฮิงญาในพม่า มีสภาพเป็ นบุคคลไร้สัญชาติ จึงมีชีวติ ความเป็ นอยูค่ ่อนข้าง
ยากลาบาก ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริ การต่างๆ ได้ดีเพียงพอ ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และสาธารณสุ ข
แม้ในความเป็ นจริ ง คนพม่าที่เป็ นชาวพุทธและชาวโรฮิงญาที่เป็ นมุสลิม จะมีการติดต่อสัมพันธ์
กันในการซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่น คนพม่านาสิ นค้าไปค้าขาย ส่ งต่อให้ชาวโรฮิงญา หรื อชาว
โรฮิงญาเป็ นแรงงานหาปลาในเรื อประมง แล้วนามาขายต่อให้คนพม่ากลางทะเล เพื่อส่ งขายต่อ
ในตลาด เพราะชาวโรฮิงญาไม่สามารถขึ้นฝั่ง ซึ่งเป็ นพื้นที่นอกเขตมุสลิมได้
จากการสอบถามความคิดเห็นของชาวพม่า ทีมข่าวไทยรัฐทีวี พบว่า คนพม่าที่เกลียดชังชาว
โรฮิงญานั้น เพราะพวกเขารู ้สึกว่าชาวโรฮิงญาไม่ใช่พลเมืองของพม่า แม้วา่ ในอดีตจะมีชาวโรฮิ
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งญาอยูใ่ นพม่ามานานหลายสิ บปี แล้วก็ตาม แต่กไ็ ม่ได้มีจานวนมากและสร้างปัญหาดังเช่นใน
ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้มองว่า ปัญหาโรฮิงญาเป็ นเรื่ องใหญ่ และสื่ อมวลชนของ
พม่าเองก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้เท่าใดนัก
แต่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยงั มีอยูใ่ นประเทศ ก็ยงั มีชาวพม่าอีกส่ วนหนึ่งที่เปิ ดใจยอมรับ
ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวี ได้เดินทางไปสารวจยังชุมชนชาวพุทธแห่งหนึ่ง ในเมืองซิ ตตเว รัฐยะไข่ ซึ่งมี
พื้นที่ติดต่อกับชุมชนมุสลิม โดยมีจุดตรวจของตารวจเป็ นแนวกั้น เราได้พบกับชายวัย 52 ปี คนนี้
เขาบอกกับทีมข่าวว่า สาหรับตัวเขาแล้ว ในอดีตที่ทาไร่ ทานา ได้พบปะพูดคุยและค้าขายกับชาว
โรฮิงญาบ่อยครั้ง โดยรู ้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็ นเสมือนเพื่อน แต่ในปัจจุบนั ที่ได้เปลี่ยนอาชีพ
มาค้าขายในพื้นที่ ประกอบกับทางการพม่ามีการแบ่งพื้นที่ชุมชนพุทธและมุสลิมอย่างเข้มงวด
จึงไม่ค่อยได้พบปะกับชาวโรฮิงญาอีก
และแม้วา่ เหตุจลาจลที่เกิดขึ้นระหว่างชาวพุทธและมุสลิม ในปี 2556 จะทาให้หมู่บา้ นของเขา
ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ จนทาให้บา้ นเรื อนที่เคยมีอยูถ่ ึง 500 หลังคาเรื อน เหลืออยูเ่ พียง
395 หลังคาเรื อนเท่านั้น แต่เขาก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่หลงเหลือความรู ้สึกเคือง
แค้นต่อชาวโรฮิงญาอยูเ่ ลย
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปั ญหาชาวโรฮิงญานั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั ท่าทีของรัฐบาลพม่า ที่จะจัดการ
กับปั ญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ ซึ่งไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะแม้แต่ในบางประเทศ คนเชื้อชาติ
เดียวกันยังเกิดความแตกแยก และเข้าห้ าหัน่ กัน เพียงแค่ความเห็นต่างทางการเมือง จนเกิดการยึด
อานาจ และต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความปรองดอง
ข่าวไทยรัฐทีวี รายงาน
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ชะตากรรมชาวโรฮิงญา รัฐบาลไทยต้ องแก้ ไขให้ สุดทาง และตรงจุด !!!
2 ปี ก่อน น่าจะมกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งของ กอรมน.ภาค4และดีเอสไอ ได้บุกทลาย
แคมป์ ที่พกั ชาวโรฮิงญาแห่งหนึ่งใน ต.ปาดังบาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
แคมป์ ในสวนยางพารา มีอาคารไม้ โรงนอนสาหรับนอนรวมกันได้กว่า 200 คน มีโรงครัว
กระทะ หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่ เหมือนโรงครัวในวัดที่เลี้ยงคนจานวนมาก
การทลายแคมป์ โรฮิงญาในครั้งนั้น มีการจับกุมลาวโรฮิงญาในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ชาวโรฮิ
งญากว่า 200 คน ถูกนาตัวเข้าคุก ในห้องกัก ตม.หลายแห่งในจังหวัดสงขลา
ฉันไปทาข่าวนี้ พบชาวโรฮิงญา ที่ตอ้ งมาติกคุก หลังติดอยูใ่ นแคมป์ นานกว่า 4 เดือน ส่ วนผูห้ ญิง
และเด็กถูกส่ งบ้านพักเด็กสงขลา
หากจากันได้ ข่าวนี้ทาให้พี่นอ้ งมุสลิมในพื้นที่มาช่วยเหลือเรื่ องอาหาร และทาให้คนไทยเริ่ ม
เข้าใจในชะตากรรมชาวโรฮิงญา มนุษย์ที่ไร้รัฐ ไม่มีตวั ตน ไม่มีแผ่นดินอาศัย ไม่มีการรับรอง
ใดๆให้กบั พวกเขา จนต้องหนีตายจากรัฐอะรากันของพม่า ข้ามน้ าข้ามทะเล มายังประเทศไทย
เป้าหมายมีท้ งั มาเลเซีย ประเทศที่ 3
ประเทศไทย เป็ นเป้าหมายสาหรับบางคน แต่ประเทศไทยกลายเป็ นทางผ่าน ที่ขบวนการ
นายหน้าทั้งขบวนการนาพา และค้ามนุษย์ ใช้เป็ นเส้นทางในนาพาชาวโรฮิงญา หลอกลวงว่า
เมื่อลงเรื อมาแล้ว จะถึงเป้ าหมายประเทศมาเลเซี ย จ่ายเงิน 40,000-50,000 บาท
แต่เมื่อมาถึงไทยจะถูกกักไว้ในแคมป์ เพื่อรอเดินทางข้ามมาเลเซีย ซึ่งแท้จริ งแล้วเป็ นเพียงคา
กล่าวอ้างเพื่อใช้เรี ยกค่าไถ่จากชาวโรฮิงญา หรื อเพิ่มค่าตัวนัน่ เอง !!!
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การกระทาลักษณะนี้ เข้าข่ายการค้ามนุษย์อย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะ ชาวโรฮิงญา ที่เป็ นเหยือ่ มี
ทั้งเด็ก ผูห้ ญิง ผูช้ าย ที่ถูกหลออกลวง และการกักขัง และเรี ยกค่าไถ่ชาวโรฮิงญา มันคือการค้า
มนุษย์!!!
ฉันติดตามคดีน้ ีเมื่อ 2 ปี ก่อนจนพบว่า ในทางคดีไม่มีการจับกุมใครในฐานการค้ามนุษย์ได้ มี
เพียงเจ้าของพื้นที่ที่เป็ นคนให้ที่พกั พิงชาวต่างด้าว ซึ่งเป็ นคนไทย ถูกออกหมายจับ ไม่ติดคุก
แต่คนที่ติดคุกกลับเป็ นชาวโรฮิงญา ที่ถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย และติด
นานกว่า 1 ปี จนเกิดกรณี ชาวโรฮิงญา หลบหนี แหกคุก ทั้งในจ.สงขลา และพังงา มีข่าวชาว
โรฮิงญาถูกข่มขืน
มาตรการทางกฏหมายของไทย เมื่อชาวโรฮิงญาไม่ใช่เหยือ่ การค้ามนุษย์ที่ตอ้ งดูแลคุม้ ครอง แต่
เป็ นผูห้ ลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย สิ่ งที่ทาได้คือการผลักดัน ชาวโรฮิงญา กลับประเทศ!!!!
ชาวโรฮิงญา ไม่ได้รับรองให้เป็ นชาวพม่า แต่มาจากพม่า นี่จึงกลายเป็ นแนวทางที่ไทยใช้แก้ไข
ปัญหาชาวโรฮิงญา ด้วยการระบุวา่ พวกเขาเป็ นชาวพม่า
การผลักดันชาวโรฮิงญากลับประเทศ พม่า จึงเหมือนการข่มขืนซ้ า!!!! เพราะพวกเขาจะถูกนาพา
เข้าประเทศไทย และเข้าสู่ วงจรการค้ามนุษย์อีกครั้ง
ฉันพยายามตามหาข้อเท็จจริ งนี้ ตามข้อมูลที่ชาวโรฮิงญา บอกว่า การที่เจ้าหน้าที่ไทยใช้วธิ ี
ผลักดันชาวโรฮิงญากลับพม่านั้น พวกเขาไม่ถึงบ้านแน่นอน
มีนาคม 2557 ฉันมาติดตามข่าวโรฮิงญาอีกครั้ง เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการผลักดันชาวโรฮิงญาก
ลับพม่า ฉันไปติดตามเรื่ องนี้ที่ระนอง และตั้งใจที่จะหาคาตอบที่วา่
การผลักดันชาวโรฮิงญากลับพม่า ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง !!!
ในขณะที่เจ้าหน้าที่เตรี ยมส่ งตัวชาวโรฮิงญากลับ ฉันสัมภาษณ์พวกเขาบอกว่า อยากกลับ ไม่
อยากอยูไ่ ทยแล้ว ไม่อยากถูกติดคุก อยากกลับบ้าน จะกล้บบ้าน ภาพพวกเขาดีใจ เป็ นภาพหนึ่งที่
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ทาให้เชื่อได้วา่ พวกเขาอยากกลับบ้านจริ ง แต่แท้จริ งแล้วไม่ พวกเขาแค่ไม่อยากติดคุก และ
อยากออกทะเล เพื่อหาทางกลับมาใหม่เท่านั้นเอง เพราะพวกเขาหนีตายจากพม่า เขาจะไม่มีทาง
กลับไปอีก ตราบใดที่พม่ายังไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็ นคนพม่า !!!
ฉันวางแผน ซื้อโทรศัพท์ 1 เครื่ องให้คนที่น่าเชื่อได้วา่ จะเป็ น สายลับ ในการติดต่อได้วา่ เมื่อ
ออกทะเลไปแล้วพวกเขาไปไหน!!!
หลังเจ้าหน้าที่นาตัวชาวโรฮิงญา ลงเรื อ ที่ระนอง จะไปส่ งในน่านน้ าพม่า ที่ฝั่งเกาะสอง !!
ปฏิบตั ิการค้นหาความจริ ง จึงเริ่ มต้นขึ้น
ฉันและ พล.ต.ต.ธัชชัย ปิ ตะนีละบุตร ผูบ้ งั คับการ ตม.6 จึงขึ้นบินกับสกายรี พอร์ต เพื่อ
ตรวจสอบว่าเรื อที่ไปส่ งชาวโรฮิงญา จะไม่กลับมาอีก การบินสารวจไม่พบเรื อต้องสงสัย แต่
วันรุ่ งขึ้นฉันข้ามฝั่งไปเกาะสอง ของพม่า
การทางานครั้งนี้ ผูก้ าร ตม.6 เห็นด้วยที่จะร่ วมทางานในทางลับกับฉัน และเราก็ได้คาตอบนั้น
จริ งๆ
สายที่ให้โทรศัพท์ ส่ งข่าวมา 1 ครั้ง บอกว่าถึงเกาะสองแล้ว มีเรื อมารับ พวกเขาบอกว่า เช่าเรื อ
จะกลับพม่า เขาบอกว่ามี 10 คนไท่ได้ข้ ึนเรื อ และลงในฝั่งเกาะสอง
ขณะนั้นฉันอยูเ่ กาะสอง เช่ารถไปตามหาชาวโรฮิงญา ในจุดที่เรื อจอดส่ งพวกเขา ได้ความว่า มี
ชาวโรฮิงญาถูกจับ 10 คนจริ ง และได้คาตอบว่า ถ้าชาวโรฮิงญาลงเรื อขึ้นฝั่งที่เกาะสอง จะไม่มี
ทางกลับรัฐอะรากันได้แน่นอนเพราะพวกเขาไม่มีบตั รประชาชนพม่า ถ้าตารวจ เจอพวกเขาก็จะ
ถูกจับกุม !!!
ฉันมัน่ ใจว่าพวกเขาลงเรื อของขบวนการค้ามนุษย์กลับไทยแน่นอน แต่ปัญหาคือ ฉันติดต่อ
สายลับที่ให้โทรศัพท์ไม่ได้!!! แต่โชคดีที่ฉนั ให้เบอร์อีกคนไว้ จากนั้น 1 วัน เขาโทรมาแจ้งว่าอยู่
ในแคมป์ จ.ระนอง
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ปฏิบตั ิการติดตามชาวโรฮิงญาชุดนี้ที่ถูกผลักดันกลับจึงเป็ นจริ ง
5 วันต่อมา 8 มีนาคม 2557ชาวโรฮิงญา 10 คนในชุดนั้นถูกส่ งไปท่าเรื อปัตตานี สายแจ้งข่าวขอ
ความช่วยเหลือ ฉันแจ้ง ผูก้ าร ตม.6 พล.ต.ต.ธัชชัย ซึ่งต้องขอบคุณที่จริ งใจในการทางานเรื่ องนี้
จนได้ช่วยชาวโรฮิงญามาได้ 5 คน อีก 5 คนถูกนาลงเรื อไปแล้ว ซึ่ง 5 คนที่ช่วยมาได้ ฉัน
ตรวจสอบจากภาพก่อนลงเรื อ และหมายเลขที่ถูกผลักดันกลับ ทุกคนมีหมายเลขตรงกัน หน้า
ตรงกันกับกลุ่มนั้น เราจึงได้คาตอบร่ วมกันว่า ชาวโรฮิงญาที่ถูกผลักดันกลับ ถูกช้อนกลับมาใน
ไทย และถูกขายไปตามช่องทางต่างๆ เช่น การลงเรื อประมง หรื อการขายให้นายหน้า ตาม
จังหวัดต่างๆ ซึ่งปลายทางผูช้ าย คือการเป็ นแรงงานผิดกฏหมายในไทย
นี่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งจากความจริ งที่พบ การทางานในครั้งนั้น ยังเป็ นที่มาของการค้นพบ แคมป์
กักขังชาวโรฮิงญาที่สตูล การล่อซื้อนายหน้าเรี ยกค่าไถ่ ซึ่งเป็ น สจ.ในจ.สตูล และการจับกุมชาว
มุสลิมอุยกูร์ กลางสวนยางพาราในจ.สงขลา อีกว่า 200 คน
ผ่านมากว่า 1 ปี ชาวอุยกูร์กต็ กอยูใ่ นชะตากรรมเดียวกับชาวโรฮิงญา ถูกขังในห้องกัก กลับจีนก็
ไมีได้ ไปไหนก็ไม่ได้
เห็นใจประเทศไทยนะที่ตอ้ งมาแก้ปัญหานี้ แต่พวกเขาคือเพื่อนมนุษย์ !!! การหาทางช่วยเหลือ
พวกเขา ดีกว่าการผลักไส!!!
ขอบคุณที่รัฐบาลจะจริ งจังจัดการกับพวกค้ามนุษย์ อยากเห็นการจับกุม ดาเนินคดี และอยากเห็น
การแก้ปัญหาเรื่ องนี้ให้สุดทาง !!!!
ฝากพี่นอ้ งสื่ อมวลชนที่ติดตามข่าวโรฮิงญา ด้วยนะคะ มีอีกหลายประเด็นที่ตอ้ งช่วยกันต่อ
ขอบคุณมากคะ
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นักวิชาการชี้องั กฤษ-พม่ าต้ นตอร่ วมกันของปัญหาโรฮิงญา

ในการสนทนาทางออนไลน์กบั บีบีซีไทย หัวข้อ “โรฮิงญา” นายดุลยภาค ปรี ชารัชช อาจารย์
ประจาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ
อังกฤษไม่ใช่ตน้ เหตุปัญหาโรฮิงญาเพียงฝ่ ายเดียว แต่นโยบายสร้างอาณานิคมภายในของเมียน
มาร์ และบทบาทของญี่ปุ่นที่เคยหนุนชาวพุทธในรัฐยะไข่ลว้ นมีส่วนด้วย ด้านนายศิววงศ์ สุ ขทวี
ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายองค์กรที่ทางานด้านประชากรข้ามชาติ เสนอใช้แรงงานชาวโรฮิงญาอ
ย่างมีเงื่อนไขควบคุม แทนที่จะเสี ยงบนาคนเหล่านี้ไปขังแรมปี
นายดุลยภาค กล่าวว่าการไหลบ่าของชุมชนโรฮิงญาเข้ามาในเมียนมาร์ เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม
ซึ่งอังกฤษได้รวมเขตเทือกเขาอาระกันให้เข้าใกล้กบั เขตเทือกเขาจิตตะกอง อังกฤษนั้นแม้จะไม่
ช่วยเหลือกลุ่มโรฮิงญาในการเรี ยกร้องเอกราช แต่กไ็ ด้ให้การสนับสนุนทางการเมืองและอาวุธ
บางส่ วนแก่ชาวโรฮิงญา แต่ในขณะเดียวกัน นโยบายสร้างอาณานิคมภายในและการฟื้ นของ
ลัทธิพุทธนิยม ชาตินิยมในพม่า ก็เป็ นต้นเหตุให้ชนชายขอบอย่างโรฮิงญาต้องถูกผลักไส ดังนั้น
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จึงต้องยอมรับว่า พม่าเองก็เป็ นฝ่ ายก่อปัญหาเช่นกัน
นอกจากนี้ ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ยาตราผ่านเข้ารัฐยะไข่ใน
ปัจจุบนั ได้เกณฑ์ชุมชนชาวพุทธไปเป็ นกองกาลังเสริ มกองทัพองค์จกั รพรรดิญี่ปุน ในขณะที่
กองทัพสัมพันธมิตรได้รับชาวมุสลิมซึ่งรวมทั้งโรฮิงญาพื้นถิ่นเป็ นกองกาลังลาดตระเวน จึงเกิด
การปะทะกันของมุสลิมโรฮิงญาและพุทธยะไข่ จึงนาไปสู่ ความวอดวายของชุมชนแต่ละฝ่ าย
นายดุลยภาค เสนอแนวคิดให้ไทยใช้ประโยชน์จากผูอ้ พยพชาวโรฮิงญาซึ่งมีทกั ษะในเชิงจรยุทธ์
ให้ช่วยทาหน้าที่ควบคุมด่านตรวจ ดูแลการลาดตระเวนทางทะเล ซึ่งเป็ นภารกิจในการดูแลความ
ปลอดภัย อย่างไรก็ดี ต้องมีการควบคุม รวมทั้งการคุมกาเนิดและไม่จาเป็ นต้องรับเข้ามาอยูใ่ น
ระบบของกองทัพอย่างเป็ นทางการ
ด้านนายศิววงศ์ มองผูล้ ้ ีภยั ชาวโรฮิงญาเป็ นแรงงานที่เป็ นกาลังการผลิตได้ ควรเปิ ดโอกาสให้คน
เหล่านี้ได้ออกมาทางานภายใต้การควบคุมและมีเงื่อนไข เช่นจากัดการเดินทาง ซึ่งจะทาให้ไทย
ได้แรงงานมาตอบสนองในภาคเศรษฐกิจและทางานที่คนไทยไม่ตอ้ งการทา แทนที่จะทุ่ม
งบประมาณนาคนเหล่านี้ไปขังไว้เป็ นแรมปี
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ข้ อพึงระวังในปัญหาโรฮิงญา
จากการติดตามข่าวสารการกักขังทรมานชาวโรฮิงญาในพื้นที่จงั หวัดภาคใต้ของไทยมาซักระยะ
ผมค่อนข้างมีความกังวลและอยากแสดงความเห็น 3 ประการ เกี่ยวกับลักษณะและรู ปแบบ
ปัญหาของชาวโรฮิงญา โดยมีประเด็นสังเขปดังนี้
1. พฤติกรรมของขบวนการค้ามนุษย์ในไทย เริ่ มมีรูปลักษณ์ไม่ต่างอะไรกับสารัตถะของแนวคิด
สังคมแบบดาร์วนิ หรื อ Social Darwinism ซึ่งนอกจากจะมองเห็นคนไม่เท่าเทียมกันแล้ว ยัง
สนับสนุนการผูกขาดอานาจธุรกิจของกลุ่มนายทุน ในแง่ที่วา่ คนที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุด
เท่านั้น จึงจะสามารถอยูร่ อดได้ในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฉะนั้น ความแตกต่างระหว่าง
นายทุนกับชาวโรฮิงญาซึ่งตกเป็ นเหยือ่ ของขบวนการค้ามนุษย์ จึงเป็ นภาพสะท้อนที่ช้ ีให้เห็นถึง
ระนาบความต่างทางชนชั้นอันเป็ นผลจากกระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติตามสมมุติฐานของ
ดาร์วนิ
โดยหากสังคมไทยยังคงปล่อยให้มีการใช้ความรุ นแรงผ่านกฎสังคมแบบดาร์วนิ เหมือนๆ กับที่
ชาวโรฮิงญากาลังเผชิญอยูเ่ ช่นนี้ ก็มิแน่วา่ หากในอนาคตเกิดมีคนไทยหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์จากที่
อื่นๆ ทัว่ โลก ต้องเผชิญกับสภาวะตีบตันทางเศรษฐกิจและการขาดไร้ซ่ ึงสิ ทธิ เสรี ภาพพื้นฐาน
แห่งความเป็ นมนุษย์ พวกเขาเหล่านั้นอาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ขมขื่นเฉกเช่นกับที่ชาว
โรฮิงญากาลังสัมผัสลิ้มรสอยูห่ รื อไม่
ทว่า การถูกทรมานบีบคั้นทางร่ างกายจิตใจอย่างรุ นแรงนั้น อาจทาให้เหยือ่ การค้ามนุษย์
ตัดสิ นใจประดิษฐ์กระบวนการตอบโต้กลุ่มนายทุนขนานใหญ่ จนกลายเป็ นประเด็นการปฏิวตั ิ
ลุกฮือปกป้องเผ่าชนที่อาจแพร่ ระบาดในวงกว้างจนปะทุคุโชนบานปลายกลายเป็ นปัญหาใหญ่
ทั้งของรัฐไทย หรื อรัฐอื่นๆ รอบโลก ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
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2. ปัญหาโรฮิงญาปัจจุบนั มีรากเหง้ามาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในพม่าและบังคลาเทศ ดังที่
Shwe Lu Maung นักวิชาการด้านศาสนาชาติพนั ธุ์ในพม่า ได้เคยกล่าวไว้วา่ การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของประชากรมุสลิมในบังคลาเทศ ได้บีบรัดให้มีกลุ่มชนมุสลิมจานวนมากทั้งจากบัง
คลาเทศ เอเชียใต้ หรื อชาวโรฮิงญาในรัฐอาระกัน (ยะไข่) บางส่ วน เริ่ มอพยพแทรกซึมเข้าไปใน
พื้นที่ตอนในของพม่ามากขึ้น (รวมถึงดินแดนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
การแผ่ขยายของประชากรและขบวนการเผยแพร่ ศาสนาอิสลาม กลับมีจงั หวะที่สัมพันธ์พอดีกบั
การฟื้ นลัทธิชาตินิยมแนวพุทธสุ ดโต่งของพระสงฆ์และชาวพม่า/ชาวยะไข่หลายกลุ่ม ที่กินลึก
แผ่คลุมไปถึงกระบวนการต่อต้านมุสลิมโรฮิงญา โดยการถูกบีบประกบตีโต้จากพลังทั้งสอง
ศูนย์เช่นนี้ ได้สร้างสภาวะจนมุมไร้แต้มต่อให้กบั ชาวโรฮิงญา ทั้งการถูกสงสัยจากรัฐบาลพม่า
หรื อแนวร่ วมชาวพุทธพม่า-ยะไข่ ถึงความเกี่ยวพันโยงใยกับการขยายตัวของศาสนาอิสลาม และ
ความยากลาบากมากขึ้นในการอพยพกลับเข้าบังคลาเทศที่เต็มไปด้วยปัญหาความแออัด
ประชากร โดยแรงบีบคั้นเช่นนี้ ได้ทาให้ชาวโรฮิงญาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการอพยพ
ระหกระเหินตามท้องทะเลจนกลายเป็ นคนเร่ ร่อนไร้รัฐตามดินแดนต่างๆ
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กอปรกับ ปั ญหาน้ าทะเลหนุนและพายุไซโคลนในบังคลาเทศและบางส่ วนของรัฐอาระกัน ที่
ค่อยๆ ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่ทากินจนทาให้เริ่ มมีการแข่งขันแย่งชิงดินแดนกันในวง
กว้าง ทั้งในมิติการอพยพของประชากรมุสลิมจากบังคลาเทศ หรื อการพยายามขยายตัวของชุม
ชุมพุทธพม่าในรัฐยะไข่ ซึ่งนับเป็ นอีกหนึ่งปัญหาที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวฒั น์
ฉะนั้น การบรรจบกันของพลังการขยายตัวของลัทธิ อิสลามนิยม ลัทธิพุทธ-พม่าชาตินิยม และ
ความผันผวนทางนิเวศสิ่ งแวดล้อม อาจถือเป็ นไตรมิติ (Three Dimensions) ที่หน่วยงานความ
มัน่ คงและนักสิ ทธิมนุษยชนไทย ควรมองให้ถึงหรื อวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถว้ นก่อนที่จะดาเนิน
นโยบายต่อชาวโรฮิงญาอย่างเป็ นรู ปธรรม

3. แนวรบระหว่างศาสนาพุทธกับอิสลามที่ผสมปนเปกับวงขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์และความ
เหลื่อมล้ าระหว่างศูนย์กลาง-ชายขอบ เคยเกิดขึ้นมานานหลายสิ บปี แล้ว ตรงเขตภูเขาจิตตะกอง
(Chittagong Hill Tracts) และหลายส่ วนของเทือกเขาอาระกันและเทือกเขาฉิ่น ซึ่งตรงเขตภูเขา
จิตตะกองของบังคลาเทศ ได้ปรากฏการอพยพของชุมชนมุสลิมเบงกอลเพื่อเข้าไปตั้งถิ่นฐานลด
ดุลอิทธิพลของประชากรพุทธและชนชาติพนั ธุพ์ ้นื ถิ่นอื่นๆ เช่น พวกจัก๊ มา โดยในจุดภูมิ
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รัฐศาสตร์ตามวงเทือกเขาเหล่านี้

มักมีนบั รบปฏิวตั ิโรฮิงญาเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการ

จัดตั้งขบวนการปลดปล่อยดินแดน และ การเกี่ยวพันในคมขัดแย้งระหว่างศาสนา
ตัวอย่างข้างต้น อาจทาให้รัฐไทยต้องระมัดระวังและพึงยับยั้งปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์มิ
ให้บานปลายไปมากกว่านี้ เพราะนัน่ อาจเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการฟื้ นตัวของนักรบปลดปล่อย
อิสระโรฮิงญา ที่เร้าให้ปริ มณฑลความขัดแย้งเคลื่อนตัวจากแนวเขาตามชายแดนพม่า-อินเดีย-บัง
คลาเทศ เข้าสู่ แนวเขาชายแดนไทย-มาเลเซีย หรื อตามจุดอื่นๆ ของภาคใต้ไทย ซึ่งอาจส่ งผลให้
เทือกเขาสันกลาคีรีและแม้แต่เทือกเขานครศรี ธรรมราช

แปลงสภาพเป็ นขุนเขาจรยุทธ์ขนาด

ใหญ่ของนักรบไร้รัฐต่างถิ่น
โดยอาจส่ งผลเสี ยต่อระบบความมัน่ คงรัฐไทย เพราะแค่การเปิ ดปฏิบตั ิการค้นหาทาลายเครื อข่าย
ค้ามนุษย์หรื อกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบในจังหวัดปลายแดนใต้ตรงเขตภูเขา
ระดมทรัพยากรจานวนมากในการตรวจจับปราบปรามฝ่ ายตรงข้าม

กองทัพไทยยังต้อง
เพราะฉะนั้น

หากมี

ขบวนการปฏิวตั ิปลดปล่อยโรฮิงญาหรื อกลุ่มแนวร่ วมที่เห็นอกเห็นใจอื่นๆ เข้าขยายวงพันธมิตร
ปลดปล่อยอิสรภาพตรงเขตขุนเขาภาคใต้ น่าเชื่อว่ากองทัพภาคที่ 4 คงต้องทางานหนักขึ้นในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ยทุ ธวิธีทางการเมืองการทหาร
ท้ายที่สุด ผมคิดว่ารัฐและสังคมไทยควรตระหนักถึงปัญหาโรฮิงญากันอย่างจริ งจัง โดยพยายาม
ยับยั้งไม่ให้ปัญหาการทรมานเหยือ่ มนุษย์มีความรุ นแรงไร้ศีลธรรมไปมากกว่านี้

ขณะที่การ

ดาเนินนโยบายภายในประเทศ การฟื้ นฟูสภาพจิตใจชาวโรฮิงญาพร้อมนากลุ่มคนเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจความมัน่ คงบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม (และให้อยูใ่ นมาตรการหรื อ
วงควบคุมที่รัดกุม)

น่าจะส่ งผลดีมากกว่าการกดขี่ขดู รี ดทรมานหรื อการผลักไสเนรเทศเพียง

อย่างเดียว ส่ วนนโยบายระหว่างประเทศ การดาเนินความสัมพันธ์กบั พม่าที่เป็ นรัฐต้นเหตุ หรื อ
มาเลเซียที่เป็ นรัฐมุสลิมอาเซียน

อาจจะไม่เพียงพอ

โดยรัฐไทยควรต้องเพิ่มขนาดกิจกรรม

ทางการทูตกับบังคลาเทศ หรื อกระชับกรอบความร่ วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศรอบ
อ่าวเบงกอลเพื่อสร้างแนวร่ วมสาหรับการแก้ปัญหาโรฮิงญาให้มีน้ าหนักมากขึ้น
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