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           เร่ือง ผู้อพยพทางเรือ: ภารกจิของทหารเรือกบัปัญหาสิทธิมนุษยชน 

                   จดัท าโดย   พลเรือโท บุญชยั      มรินทร์พงษ ์     

                             รหสั          ๑๙๐๑๕๖ 

  บทคัดย่อ             ชาวโรฮิงญาเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลามนิกายสุหน่ีและมีถ่ินก าเนิดทางตอนเหนือของรัฐ
อาระกนั หรือยะไข่ของพม่าซ่ึงเป็นเขตแดนติดกบับงัคลาเทศ  เป็นกลุ่มชนท่ีพม่าไม่ยอมรับวา่เป็นพลเมือง
พม่า      ความเป็นอยู ่มีปัญหา    และมีปัญหาขดัแยง้ทางการเมืองกบัพม่า    จึงมีชาวโรฮิงญาอพยพ เพื่อไป
แสวงหาสภาพเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ท่ีเดิม     และบางส่วนก็อพยพหนีการปราบปรามของทางการพม่าและการ
ปะทะกบัชาวพม่าท่ีนบัถือศานาพุทธ  ส่วนท่ีอพยพมาทางเรือมีบางส่วนหาทางข้ึนฝ่ังในประเทศไทย แถบ
จงัหวดัระยอง พงังา ภูเก็ต  ตรัง   ทางการไทย  ไม่มีนโยบายใหท่ี้พกัพิงแก่ผูอ้พยพเหล่าน้ี ดว้ยค านึงปัญหา
ความมัน่คงของชายแดนใต ้       และภาระทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตามมา         จึงใหค้วามช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรมใหข้า้ว    อาหาร   น ้า ยารักษาโรค     เติมน ้ามนัแลว้ผลกัดนัออกไป      กองทพัเรือซ่ึงมีภารกิจ
ปฏิบติัการทางทหารในทะเลอนัดามนั  จึงมีภารกิจร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆในการดูแล  และผลกัดนัผูอ้พยพ
เหล่าน้ีออกไป จึงเป็นเหตุให้ถูกวจิารณ์วา่ทารุณ  ผูอ้พยพ ชาวโรฮิงญา  การแกไ้ขปัญหาน้ี มีทั้งผูส้นบัสนุน
แนวทางท่ีรัฐด าเนินการอยู ่   ส่วนทางดา้นของนกัสิทธิมนุษยชนก็ไดเ้สนอวา่ ควรแกปั้ญหา     โดยยดึหลกั
สิทธิมนุษยชน 

    ความน า    

             ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาข่าวคราวเก่ียวกบัการอพยพทางทะเลของชาวโรฮิงญาปรากฏออกมามากมาย 
ในส่ือต่าง ๆ  รวมทั้งส่ือมลัติมีเดีย    มีประเด็นท่ีมีการถกเถียงถึงปัญหาการอพยพของชาวโรฮิงญาดงักล่าว  
โดยอาจแยกไดส้องฝ่าย     ฝ่ายหน่ึงเห็นวา่ไม่ควรท่ีประเทศไทยจะใหท่ี้พกัพิงชัว่คราวแก่ชาวโรฮิงญา บาง
ท่านเสนอความเห็นต่อตา้นไม่เอาโรฮิงญา    บางส่วนแสดงความเห็นวา่ปัญหาชายแดนภาคใตเ้ก่ียวกบัชาว
มุสลิมบางส่วนท่ีก่อความไม่สงบ        บางส่วนตอ้งการแบ่งแยกดินแดน     สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้
แสนสาหสัมากแลว้ยงัไม่พออีกหรือ หากใหท่ี้พกัพิงแก่ชาวโรฮิงญาซ่ึงเป็นชาวมุสลิมก็อาจสร้างปัญหาดา้น
ความมัน่คงใหม้ากข้ึนไปอีก   บางส่วนเห็นวา่การใหท่ี้พกัพิงแก่ชาวโรฮิงญาจะเป็นการเพิ่มภาระแก่คนไทย 
ตอ้งท างานเสียภาษี และใหรั้ฐน าภาษีส่วนหน่ึงไปช่วยชาวโรฮิงญา  ชางโรฮิงญาอาจมาแยง่งานของคนไทย
และใชท้รัพยาการของคนไทยไปโดยท่ีคนไทยไม่ไดป้ระโยชน์  บางส่วนเห็นวา่    ชาวโรฮิงญาท่ีอพยพ มา
บางส่วน ไม่ไดเ้ป็นผูห้ลบหนีภยัจริงแต่เป็นการอพยพเพื่อหางานท า  เป็นการเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยมีผูห้นุน
หลงัในลกัษณะหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นการคา้มนุษยโ์ดยฝ่ายน้ีเห็นควรช่วยเหลือในดา้นมนุษยธรรม    
จดัหาน ้าอาหารใหต้ามท่ีเหมาะสม     แลว้ผลกัดนักลบัไปประเทศตน้เหตุหรือไปยงัประเทศท่ีสาม 
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                  อีกฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ      ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
หรือองคก์รต่างๆ  เห็นวา่ควรปฏิบติัต่อผูอ้พยพทางเรือชาวโรฮิงญาโดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน   และมี
การออกข่าวกล่าวหาโจมตีหน่วยงานของไทยและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานวา่ปฏิบติัต่อผูอ้พยพเหล่าน้ีวา่เป็นผู ้
หลบหนีเขา้เมืองมีการกระท าทารุณต่อผูอ้พยพทางเรือเหล่าน้ีดว้ย    และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิบติัต่อผู ้
อพยพชาวโรฮิงญาตามหลกัของสิทธิมนุษยชน 

                 ภูมิหลงัเกีย่วกบัชาวโรฮิงญาในพม่า 

                  ชาวโรฮิงญาเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลามนิกายสุหน่ีและมีถ่ินก าเนิดทางตอนเหนือของรัฐอาระกนั 
หรือยะไข่ของพม่าซ่ึงเป็นเขตแดนติดกบับงัคลาเทศ  “โรฮิงญา” มาจากช่ือ "Rohang" หรือ "Rohan"  ซ่ึงเป็น
ชนชาติหน่ึงท่ีมีภาษาเป็นของตนเอง    ในช่วงศตวรรษท่ี ๙ – ๑๐  อาณาบริเวณน้ี ยงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ  “ยะไข”่ 
เป็นชนชาติส่วนใหญ่อาศยัอยูร่่วมกบัชาวฮินดูและชาวมองโกลดว้ยนบัแต่สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา 
ชาวโรฮิงญา ไดรั้บความเดือดร้อนจากนโยบายการแบ่งแยกและปกครองขององักฤษ    และไดพ้ยายามต่อสู้
เพื่ออิสรภาพ    ในปีพ.ศ. ๒๔๙๐     ไดก่้อตั้งกองก าลงัต่อสู้ดว้ยอาวธุพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากจีนและ
ปากีสถาน ท าใหช้นกลุ่มน้ีไม่เป็นท่ีไวว้างใจของรัฐบาลพม่ามาตราบเท่าทุกวนัน้ี 

                หลงัรัฐประหารในพ.ศ. ๒๕๐๗      รัฐบาลพม่าไดอ้อกมาตรการจ ากดัเสรีภาพของโรฮิงญาและมี
ความพยายามท่ีจะขบัไล่คนกลุ่มน้ีออกจากประเทศ  ดว้ยวิธีการต่างๆ     และไม่ยอมรับสถานภาพความเป็น
พลเมืองของชนชาติโรฮิงญาใน  พ.ศ.๒๕๑๓        ไดอ้อกพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองฉุกเฉินโดยก าหนดให้
ประชาชนทุกคนตอ้งมีใบรับรองการลงทะเบียนแห่งชาติ  (NRCs)         แต่ชาวโรฮิงญาจะไดรั้บเฉพาะบตัร
ลงทะเบียนในต่างประเทศ (FRCs)   ท าใหน้ายจา้งและหน่วยงานทอ้งถ่ินไม่ยอมรับ        สถานภาพของชาว
โรฮิงญาในฐานะพลเมืองพม่า ใน ค.ศ. ๑๙๗๗ – ๑๙๗๘   ชาวโรฮิงญามากกวา่ 200,000 คน     หลบหนีการ
ปราบปรามของรัฐบาลพม่าเขา้ไปในบงัคลาเทศ แต่ตอ้งเผชิญกบัสภาวะท่ียากล าบากในค่ายอพยพท่ีคอ็ก
บาซาร์   ในท่ีสุดผูล้ี้ภยัชาวโรฮิงญาเกือบทั้งหมดไดห้วนกลบัคืนถ่ินเดิม 

             การอพยพคร้ังใหญ่   ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕     เม่ือรัฐบาลทหาร (SLORC)    ยดึอ านาจใน พ.ศ. 
๒๕๓๑ นโยบายของพม่าท่ีมีต่อ ชาวโรฮิงญาแทบจะไม่มีความเปล่ียนแปลงใด ๆ เลย  ตวัอยา่งเช่น  ภายใต้
จากบทบญัญติักฎหมายสัญชาติ   พ.ศ. ๒๕๒๕            ผูเ้ป็นพลเมืองพม่าจะตอ้งสืบสานความเป็นพม่าจาก
บรรพบุรุษพม่าตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๖๖  ลงมา    จึงจะไดรั้บการพิจารณาสถานะพลเมือง ดงันั้นชาวโรฮิงญาและ
ชนกลุ่มนอ้ยอ่ืน ๆจึงไม่มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นพลเมืองและถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการเขา้ถึงสิทธิ
ทางการศึกษาและเสรีภาพอ่ืนๆ 

/ปี พ.ศ.๒๕๓๔... 
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                 ปี   พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๕       ชาวโรฮิงญาถูกปราบปรามอยา่งรุนแรง ถูกฆ่า ข่มขืน และทรมาน
โดยทหาร ถูกบงัคบัใหท้ างาน      เช่น ไพร่ส่วยอีกคร้ังหน่ึง พวกเขาจึงหลบหนีเขา้ไปล้ีภยัในค่ายคอ็กบาซาร์ 
บงัคลาเทศถึง ๒๖๐,๐๐๐ คน  

                วนัท่ี  ๒๘   เมษายน ๒๕๓๕      รัฐบาลพม่าและบงัคลาเทศลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมทวภิาคี
ท่ีจะยอมรับการกลบัมาของผูล้ี้ภยัทั้งหมดท่ีสามารถสร้าง "ท่ีอยูอ่าศยัโดยสุจริต"    ในพม่าและท่ีส่งกลบัโดย
สมคัรใจอยา่งปลอดภยั และในปี ๒๕๓๖  บงัคลาเทศและพม่าร่วมกบั UNHCR    ไดล้งนามขอ้ตกลงในการ
ส่งกลบัผูล้ี้ภยักวา่ ๕๐,๐๐๐ คน  

                  ช่วงเวลา   ปี ๒๕๓๕-๒๕๓๖   ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพื่อผูล้ี้ภยั (UNHCR)     ถอนตวัออกจาก
ทุกค่ายเพื่อประทว้งการส่งกลบัดงักล่าว    การส่งกลบัถูกก าหนดใหส้ิ้นสุดในเดือนธนัวาคมปี ๒๕๓๘   แต่
ภยัธรรมชาติและความไม่สงบทางการเมืองในพม่าท าให้ผูล้ี้ภยัจ  านวนมากไม่เตม็ใจท่ีจะกลบับา้น  ไดช้ะลอ
กระบวนการพิจารณาส่งกลบั  ผูล้ี้ภยั จ  านวน ๓๕,๐๐๐ คน ยงัคงอยูใ่นค่ายอพยพ   และสถานการณ์โดยรวม
ในรัฐอาระกนั ไม่ดีข้ึน ชนกลุ่มนอ้ยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเลือกปฏิบติัและภยัประหตัประหารจากเจา้หนา้ท่ี
รัฐ   เน่ืองจากความแตกต่างทางเช้ือชาติและไม่ยอมรับความเป็นพลเมือง      จึงไม่ไดรั้บสิทธิในการเดินทาง     
รวมทั้งการเขา้ถึงบริการของรัฐ ในฐานะท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย ชายโรฮิงญาเส่ียงต่อการจบักุม การฆ่า การบงัคบั
ใชแ้รงงาน   ถูกขดูรีดภาษีอากร ในปี ๒๕๔๒   ชาวมุสลิมพม่ามากกวา่  ๒๐,๐๐๐   คน   ไดเ้ขา้พกัพิงล้ีภยัใน
บงัคลาเทศและมีผูล้ี้ภยัใหม่ทุกวนั  การปราบปราม       การบงัคบัใชแ้รงงานและการจบักุมโดยพลการอยา่ง
รุนแรงท าใหมุ้สลิมพม่าเกือบลา้นคนไดก้ลายเป็น “คนพลดัถ่ินภายในประเทศ”                     

                    การเข้ามาเมืองไทยของชาวโรฮิงญา  

                    การอพยพของชาวโรฮิงญาทางเรือลงมาทางทะเลอาดามนัมุ่งลงใต ้   เป้าหมายคือการอพยพไป
ยงัมาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ท่ีเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  เพื่อไปแสงหาชีวิตท่ี
ดีกวา่ในประเทศบา้นเกิด ไปหางานท า  เป็นคนงาน เช่นสวนยางพารา สวนปาลม์  โดยจะเร่ิมอพยพหลงัจาก
ช่วงลมมรสุมในทะเลอาดามนัสงบ คือระหวา่งเดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธ์      โดยกลุ่มชายฉกรรจโ์รฮิงญาจะ
เตรียมเรือพร้อมเสบียงอาหาร น ้าและน ้ามนัจ านวนหน่ึงเพื่อผา่นทางน่านน ้าอนัดามนัไปยงัประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย  ต่อมาชาวโรฮิงญาท่ีอพยพมาทางเรือไม่ไดมี้เฉพาะ ชายฉกรรจ ์ เท่านั้น แต่มีผูห้ญิงและเด็ก
รวมอยูด่ว้ย   และยิง่ช่วง   ในปี ๒๕๕๕   ท่ีผา่นมา      ในรัฐอาระกนั ประเทศพม่า        ชาวโรฮิงญามีปัญหา
กระทบกระทัง่กบัชาวยะไข่ซ่ึงนบัถือศาสนาพุทธ และน าไปสู่ความขดัแยง้อยา่งรุนแรงในลกัษณะการกีดกนั
ทางชนชาติ   มีการเข่นฆ่า    ท าร้ายและเผาผลาญบา้นเรือนของชาวโรฮิงญา     จนไม่อาจอยูใ่นถ่ินเกิดไดอี้ก
ต่อไป ตอ้งหนีภยัลงเรือจากเมืองมองโด,  เกาะซนัดามา , เมืองมีบุง, เมืองปกจู,้ เมืองซกัตู ้ 
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                    การอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญาทางทะเลอาดามนัลงไปในทางใต ้ ตอ้งผา่นน่านน ้าไทย  ทาง
จงัหวดัระนอง พงังา  ภูเก็ต  กระบ่ี ตรัง  บางส่วนท่ีตอ้งการอพยพไปมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย เม่ือสภาพของ
เรือเดินทางต่อไปไม่ได ้หมดน ้าหมดอาหารก็ตอ้งหาทางข้ึนฝ่ังในประเทศไทย   ส่วนพวกท่ีอพยพใหพ้น้จาก
ถ่ินเกิด จะไปท่ีไหนก็ได ้เม่ือเขา้เขตน่านน ้าไทยก็หาทางท่ีจะข้ึนฝ่ังใหไ้ด ้ การข้ึนฝ่ังไทยในลกัษณะเช่นน้ีใน
มุมหน่ึงมองไดว้า่เป็นการเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจึงปฏิบติัต่อพวกอพยพชาวโรฮิงญา
ในลกัษณะเป็นการเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย        และตอ้งตระหนกัถึงปัญหาความมัน่คงของชาติดว้ย  เพราะ
ในช่วงแรกฯผูอ้พยพชางโรฮิงญาจะมีแต่ชายฉกรรจเ์ท่านั้น         จึงตอ้งระมดัระวงัวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูก่้อ
ความไม่สงบในสามจงัหวดัภาคใตห้รือไม่       

                    ภาระหน้าที่ของกองทพัเรือกบัปัญหาการอพยพของชาวโรฮิงญา กองทพัเรือไทย  หรือ ราชนาวี
ไทย    เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อการปฏิบติัการทางทหารในทะเล    ล าน ้า    และพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังของ
ประเทศไทย กองทพัเรือมีพื้นท่ีปฏิบติัการหลกัทั้งในอ่าวไทย และทะเลอนัดามนั   ตามแนวเขตแดนระหวา่ง
ประเทศในทะเลความยาวกวา่ ๑,๖๘๐ ไมล ์  และตามแนวชายฝ่ังความยาวกวา่ ๑,๕๐๐ไมล ์  รวมทั้งชายแดน
แนวล าน ้าโขง  บทบาทของกองทพัเรือในปัจจุบนัจากหนา้ท่ีดงักล่าวท าใหก้องทพัเรือมีภารกิจ คือ 

                *การปกป้องเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

                *การรักษาสิทธิและอธิปไตยของชาติทางทะเล  

                *การคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

                *การด ารงการคมนาคมทางทะเลใหไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

                *การช่วยเหลือและสนบัสนุนการป้องกนัอธิปไตยทางบก  

                *การสนบัสนุนการรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

                *การสนบัสนุนการพฒันาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

               บทบาทของกองทพัเรือในปัจจุบนั คือ  การปฏิบติัการทางทหาร (Military Role) คือ การปฏิบติัการ
ทางเรือเพื่อการป้องกนัประเทศในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ท่ีกระทบต่ออ านาจอธิปไตยและเอกราชของ
ประเทศ   ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัทางเรือท่ีเขม้แขง็     ปฏิบติัการดว้ยความเฉียบพลนั    รุนแรง     และเด็ดขาด           
การรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary Role) คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามท่ีรัฐบาลมอบอ านาจ      ใหท้หารเรือเป็นเจา้หนา้ท่ี 
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รวม 28 ฉบบั รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนและการพฒันาประเทศ  

                 การสนบัสนุนกิจการระหวา่งประเทศ  (Diplomatic Role)  คือ การสนบัสนุนการด าเนินนโยบาย
และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของรัฐบาล และใชห้รือแสดงก าลงัเพื่อสนบัสนุนการเจรจา 

               จากภาระหนา้ท่ีของกองทพัเรือดงักล่าว โดยเฉพพาะภาระกิจในการปฏิบติัการทางทะเลอนัดามนั 
จึงหลีกไม่พน้ท่ีกองทพัเรือ          จะมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอพยพและเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายของชาว
โรฮิงญาดา้นทะเลอาณาเขต ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี  ตรัง ร่วมกบัหน่วยงานความมัน่คงอ่ืน   และจงัหวดั
ทอ้งท่ี   

                ในช่วงสิบปีเศษท่ีผา่นมา กองทพัเรือ ในส่วนของการปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีดา้นฝ่ังทะเลอนัดามนั 
ไดต้รวจพบการหลบหนีเขา้เมือง และจบักุมชาวโรฮิงญาเป็นจ านวนมาก  จ านวนชาวโรฮิงญาท่ีเขา้มาอยูใ่น
ประเทศไทยมีมากข้ึนเร่ือยๆ    ประกอบกบัชาวโรฮิงญาท่ีเขา้มาทั้งหมดเป็นผูช้ายและนบัถือศาสนาอิสลาม 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงไทยตั้งขอ้สังเกตวา่ ชาวมุสลิมโรฮิงญาอาจจะมีส่วนเก่ียวพนักบัปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ี 3   จงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือไม่     กองทพัเรือร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ีจบักุมชาว
โรฮิงญาท่ีหลบหนีเขา้เมือง   พร้อมเรือ การด าเนินนโยบายจบักุมและผลกัดนัผูล้กัลอบเขา้เมืองชาวโรฮิงญา  
ออกนอกน่านน ้า เป็นนโยบายท่ีด าเนินการต่อเน่ืองกนัมาอยา่งเป็นระบบตั้งแต่ปี    พ.ศ.๒๕๕๐  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในบริเวณจงัหวดัระนอง พงังา และภูเก็ต  

                  ทั้งน้ีจากขอ้มูลท่ีหน่วยงานความมัน่คงไดม้าจากการสอบถามผูอ้พยพ  วา่ในการอพยพทางเรือลง
ไปทางใตไ้ดมี้การตั้งเขม็ทิศตรงมายงัทะเลอนัดามนัพน้หมู่เกาะอนัดามนัก็หกัซา้ยเขา้มาสู่แผน่ดินไทย จริง ๆ 
แลว้พวกน้ีไม่ตอ้งการท่ีจะมาอยูใ่นเมืองไทย แต่อยากจะอพยพไปประเทศท่ี 3  คือประเทศมาเลเซีย เพราะวา่
นบัถือศาสนาอิสลามเหมือนกนั   แต่ตอ้งผา่นเกาะสุมาตรา   ก็ตอ้งหนัหวัเรือเขา้มาในน่านน ้าไทย   เราก็ตอ้ง
พยายามผลกัดนัออก เพราะส่วนใหญ่คนพวกน้ีเม่ือมีการอพยพมาก็จะมีการเตรียมเสบียงอาหารน ้าด่ืม    และ
น ้ามนัเช้ือเพลิงมา แต่ไม่เพียงพอต่อการเดินทางท่ียาวไกล     ระยะทางท่ีเดินทางมาจากยะไข่ลงมาจนถึงแนว
หมู่เกาะอนัดามนัเป็นระยะทาง  ๑,๘๐๐ กิโลเมตร หรือประมาณ ๑ พนัไมลท์ะเล  และใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ  ๒๐ – ๓๐  วนั  แลว้แต่กระแสลมส่วนใหญ่เสบียงอาหารก็จะมาหมดในช่วงน้ี    เม่ือเจอพวกน้ีทาง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของไทยก็จะใหน้ ้าใหอ้าหารและน ้ามนัเช้ือเพลิงก่อนท าการผลกัดนัออกไป ใหเ้ดินทาง
ต่อไปยงัประเทศท่ี ๓ ไม่ใหเ้ขา้มา เพราะจริงๆแลว้เขาไม่ไดต้อ้งการเขา้มายงัประเทศไทย เพียงแต่ตอ้งการมา
เติมเสบียงอาหารและน ้ามนัเช้ือเพลิง เพื่อใชใ้นการเดินทางไปยงัประเทศเป้าหมายเพียงเท่านั้น             . 

จากการท่ีกองทพัเรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนใหค้วามช่วยเหลือจดัหาน ้า อาหาร และน ้ามนัเช้ือเพลิง 
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ใหแ้ก่ผูอ้พยพทางเรือเหล่าน้ีและผลกัดนัออกไปยงัประเทศท่ีสาม  ในช่วงปี  ๒๕๕๑    มีเสียงโจมตีจากกลุ่ม
ปกป้องสิทธิมนุษยชนวา่ ทหารเรือไทยกระท าการผลกัดนักลุ่มผูอ้พยพชาวโรฮิงญาอยา่งทารุณกรรม     โดย
ปล่อยทิ้งใหล้อยเรืออยูก่ลางทะเล 

                      เร่ืองน้ีพล.ร.อ.ก าธร พุม่หิรัญ ผูบ้ญัชาการทหารเรือในช่วงนั้นยนืยนัวา่ ข่าวทหารเรือไทยกระท า
การทารุณโหดร้ายกบัผูล้กัลอบหลบหนีเขา้เมืองชาวโรฮิงญา ดว้ยการปล่อยลอยล ากลางทะเลใหเ้สียชีวติ ถือ
เป็นข่าวท่ีไม่เป็นความจริง และเร่ืองน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ   เพราะตนมีหลกัฐาน
วา่ ทหารเรือไดด้ าเนินการอยา่งมีมนุษยธรรม     และเราไม่ใช่ทหารท่ีป่าเถ่ือน       ส่วนภาพถ่ายท่ีส่ือมวลชน
ต่างประเทศน ามาแสดง   อาจเป็นภาพจากนกัท่องเท่ียวท่ีไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี   “ภาพตอนท่ี 
เราจบักุม คงนึกภาพออกวา่ คน  ๒๐๐   คนหลบหนีเขา้เมืองมา ผดิกฎหมาย ก าลงัทหารเรามีเพียง   ๑๘   คน 
เราจ าเป็นจะตอ้งให้เขาถอดเส้ือออกเพื่อดูวา่มีอาวธุหรือไม่ จ  าเป็นตอ้งให้เขานอนคว  ่าแลว้เอามือไวบ้นศีรษะ 
มิเช่นนั้น คน ๑๘  คน จะคุมคน  ๒๐๐  คน  ไดอ้ยา่งไร   อนัน้ีเป็นวธีิปฏิบติัของเรา เป็นการป้องกนัตวัไม่ให้
คน  ๒๐๐ คนมาท าร้ายคนของเรา ๑๘ คน” พล.ร.อ.ก าธร กล่าว   ผูบ้ญัชาการทหารเรือ กล่าวดว้ยวา่ ปัจจุบนั
ผูห้ลบหนีเขา้เมืองชาวโรฮิงญาถือเป็นปัญหาความมัน่คงของประเทศ เพราะเขา้มาคร้ังละ ๑๐๐-๒๐๐ คน ท า
ใหเ้กิดปัญหาดา้นสังคมและสาธารณสุขตามมา   ดงันั้น เช่ือวา่คงไม่มีคนไทยคนไหน ตอ้งการให้ผูห้ลบหนี
เขา้เมือง ๒๐๐   คนบุกเขา้มาในประเทศไทยอยา่งเสรีทุกวนั      และไดน้ าภาพถ่ายการจบักุมชาวโรฮิงญามา
แสดงใหส่ื้อมวลชนดูดว้ยวา่ทหารเรือไดมี้การดูแลผูล้กัลอบหลบหนีเขา้เมืองตามหลกัมนุษยธรรม      มีการ
เล้ียงขา้ว  และจดัใหอ้ยูใ่นท่ีร่มไมก่้อนท่ีจะส่งตวัใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งผลกัดนัออกนอกประเทศ     เพราะ
ทหารเรือไดรั้กษากฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเขา้เมืองดว้ย ทะเล    
                      ช่วงปี   ๒๕๕๕ เป็นตน้มา    การอพยพของชาวโรฮิงญายิง่มากยิง่ข้ึน   เม่ือมีภยัธรรมชาติจาก
พาย ุนาร์กีส  และการสู้รบกนัระหวา่งชาวยะไข่ท่ีนบัถือศาสนาพุทธ    ท าใหมี้ผูอ้พยพชาวโรฮิงญาหลบหนี
เขา้ไทยมากข้ึน ซ่ึงไทยก็ไดป้ฏิบติัตามหลกัการเดิมคือใหก้ารข่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมแลว้ผลกัดนักลบัไป 
หรือใหไ้ปยงัประเทศท่ีสาม     ซ่ึงก็ท  าใหมี้เสียงโจมตีจากกลุ่มพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนอีกวา่  ทหารทารุณและ
สังหารผูอ้พยพ 
                 พล.ร.อ.สุรศกัด์ิ หรุ่นเริงรมย ์ผูบ้ญัชาการทหารเรือใหส้ัมภาษณ์ส่ือวา่าทหารเรือไม่มีเหตุผลหรือ
สาเหตุท่ีจะสังหารชาวโรฮิงญา เขาไม่ใช่ศตัรู แต่น่าสงสารไม่มีใครสังหารพวกเขาไดล้งคอหรอก แค่ผลกัดนั
ออกไปก็น่าสงสารมากแลว้ แต่เม่ือนโยบายคือการผลกัดนัออก เราก็ใหก้ารช่วยเหลือมนุษยธรรม ใหอ้าหาร 
น ้าด่ืมท่ีพอเพียง ยารักษาโรค และเติมน ้ามนัไปใหด้ว้ย ก่อนท่ีจะใหเ้ขาออกเดินทางต่อไป 
                ข้อเสนอในการแก้ไขป ญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญา    
                    ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การแกไ้ขปัญหาผูอ้พยพมีสองแนวทาง  คือแนวทางหน่ึงสนบัสนุน 

/นโยบายของ... 
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นโยบายของทางการท่ีด าเนินการอยูม่าตลอดคือ ใหก้ารช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม เช่นใหน้ ้า อาหาร ยารักษา
โรค น ้ามนัเช้ือเพลิง แลว้ผลกัดนัออกไป    เพราะเห็นวา่การใหท่ี้พกัพิง จะมีปัญหาตามมามากมาย   ทั้งภาระ
ของรัฐท่ีจะเกิดข้ึน  ปัญหาความมัน่คง   ปัญหาทางสังคม   ปัญหาแรงงาน   ฝ่ายน้ีแสดงอาการต่อตา้นชดัเจน
วา่ไม่ตอ้นรับชาวโรฮิงญาส่วนอีกฝ่ายหน่ึงเสนอให้รัฐบาลแกไ้ขปัญหาน้ีโดยยดึหลกัสิทธิมนุษยชน 
                 การแกไ้ขปัญหาการอพยพของชาวโรฮิงญา              เขา้มาในประเทศไทยทางเรือไดมี้นกัวชิาการ 

หนงัสือพิมพ ์องคก์รเอกชน   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดงความเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท่ีน่าสนใจ 
เช่น    

             บทความเร่ือง สถานการณ์โรฮิงยาในประเทศไทย : ทางสองแพร่งท่ีตอ้งเลือก        โดย  นายสุววิฒัน์ 
เจนวชิชุวงศ ์   เผยแพร่   เม่ือประมาณเดือน  เมษายน  ๒๕๓๓  ไดเ้สนอความเห็นวา่การแกไ้ขปัญหาน้ีมีทาง
สองแพร่งท่ีตอ้งเลือกคือ    

แนวทางที ่๑  โดยมีข้อสังเกตุคือ 

๑.  ท าไมโรฮิงญา อา้งเป็นคนยะไข่แต่ไม่ต่อสู้เพื่อแผน่ดินตนเอง ?  

๒.  ถา้แผน่ดินตนเองไม่รักแลว้ จะมาอา้งวา่รักแผน่ดินไทยไดอ้ยา่งไร ?  

 ๓.  หนา้ท่ีของ UNHCR  คือ จะตอ้งจดัใหเ้ขากลบัไปอยูท่ี่บา้นของเขาใหไ้ด ้ไม่ใช่มาบีบใหไ้ทยรับ  

  ๔.  โรฮิงญาเป็นมุสลิม ปรัชญาของชาวมุสลิมคือ มุสลิมทุกคนคือ พี่นอ้งกนั    คนหน่ึงถูกท าร้ายอีก
คนจะเจบ็ดว้ย  

๕.  ตามท่ีไดอ้า้งวา่ขอผา่นไทยไปมาเลย ์  ในความเป็นจริงมาเลยก์็รังเกียจ ถา้มาเลยไ์ม่ตอ้นรับ    ถูก
มาเลยผ์ลกัดนักลบั โรฮิงยาจะตอ้งกลบัมาอยูท่ี่ ๓ จงัหวดัชายแดนใต ้เท่ากบัเพิ่มกองก าลงัใหก้บัผูก่้อการร้าย 
ซ่ึงจะกลายเป็นปัญหาความมัน่คงของชาติ               

          ชาวมาเลเซียปวดหวักบัปัญหาของโรฮิงญา    ท่ีเขา้มาอยูแ่ลว้สร้างปัญหาใหก้บัสังคมของมาเลเซีย  คือ  

                ๕.๑  ตั้งเป็นกลุ่มเด็กขอทาน เขา้ไปในร้านอาหารขอทานคนท่ีก าลงัรับประทานอาหาร  ไม่ยอมไป
ไหน ต้ือจนกวา่จะไดเ้งิน  

               ๕.๒  ก่ออาชญากรรมอยา่งร้ายแรง คือ ขโมยเด็กชายชาวมาเลเซีย จบัโกนหวัเพื่อมิใหค้นจ าได ้
แลว้น าไปเป็นขอทาน 

  ๕.๓  ชุมชนกระต๊อบของโรฮิงยาไดผ้ดุข้ึนหลายแห่งในมาเลเซีย  

/ทา้ยสุดมีเสียง... 
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                 ทา้ยสุดมีเสียงบ่นถึงรัฐบาลมาเลย ์ปนต าหนิ UN ไปดว้ย ผา่นส่ือ ฯ มาเลย ์วา่  เราไม่ตอ้งการพวก
ปรสิตเหล่าน้ี ส่งพวกเขากลบับา้น หรือเอาไปทิ้งใหพ้น้ชายแดน พอก็คือพอ เรากรุณาพวกเขามานานเกินไป 
ไม่มีประเทศเอเช่ียนท่ีไหน     ท่ีรับเขา้ไปอยูท่ ั้ง ๆ  ท่ีรู้ปัญหาของเขาเหล่าน้ี       ท าไมประเทศมาเลเซียจึงได้
กลายเป็นพื้นท่ีรองรับปัญหาของเอเชียดว้ย ?     

                  ๖.  กฎเหล็กของอิสลาม คือ  

                      ๖.๑  ถา้หากถูกไล่ท่ีอยูอ่าศยั  

                      ๖.๒ ถา้หากถูกหา้มการปฏิบติักิจทางศาสนา  

                     ทั้ง ๒ ขอ้ ลว้นเป็นเง่ือนไขท่ีอิสลามใชอ้า้งท าจีฮดั (สงครามศาสนา) ได ้     อิสลามทัว่โลกจะ
พร้อมใจกนัถล่มประเทศไทยทนัที  

                   ๗.  บทบญัญติัของอิสลาม   "หา้มคุมก าเนิด"        ซ่ึงเป็นการหวงัผลทางปริมาณของประชากร
มากกวา่คุณภาพ แต่ชาวพุทธส่วนมากคุมก าเนิดหวงัผลทางคุณภาพของประชากรมากกวา่ปริมาณ    ต่อไป
ประชากรมุสลิมจะมากกวา่ประชากรพุทธ เป็นเหตุใหง้บประมาณแผน่ดินท่ีมาจากภาษีอากรของชาวพุทธ 
จะตอ้งถูกดูดลงไปช่วยยกคุณภาพทางฝ่าย โรฮิงยา ท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึนทุก ๆ วนั  

                     คนไทยทุกคนพร้อมหรือไม่ ท่ีจะหาค าตอบส าหรับประเด็นคิดเหล่าน้ี ต่อไปน้ี                     

                   ๑.  พร้อมท่ีจะรับปัญหาทางสังคมท่ีก่อโดยโรฮิงยา หรือไม่ ?  

                   ๒.  ท างานใหห้นกัข้ึนเพื่อเสียภาษีใหรั้ฐบาลจดัเป็นงบประมาณส าหรับ  

                       ๒.๑  ความมัน่คงของประเทศ  

                       ๒.๒  ป้องกนัอาชญากรรมและความปลอดภยัในชีวติประจ าวนั  

                       ๒.๓   ดูแลครอบครัวผูเ้สียชีวติจากการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัประเทศและสังคม   

                       ๒.๔   การศึกษาท่ีเพิ่มทวคูีณ เพราะประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

                       ๒.๕   งบประมาณเพื่อไปช่วยยกคุณภาพทางฝ่ายโรฮิงยา ท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึนทุก ๆ วนั   

               แนวทางที ่๒      โรฮิงยาเป็นผูล้ี้ภยักลุ่มหน่ึง หนีตาย หนีร้อนมาพึ่งเยน็ และท่ีส าคญัพวกเขาเป็นคน
เหมือนกนั เราควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน    ควรปฏิบติัต่อเขาเหมือนกบัทุกคนบน 

/ผนืแผน่ดินไทย... 
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ผนืแผน่ดินไทย ตาม ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ.๑๙๔๘  ขอ้ ๑   บญัญติัวา่ มนุษยท์ั้งหลายเกิด
มาอิสระเสรีและเท่าเทียมกนั  ทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ  ทุกคนไดรั้บการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม  
และควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัพี่นอ้ง และตาม    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔
บญัญติัวา่ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่        ไดรั้บความคุม้ครอง     

                แมว้า่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลมีนโยบายจดัท าเป็นแผนยทุธศาสตร์แกปั้ญหาสิทธิของบุคคลและ
สัญชาติ เพื่อใหก้ลุ่มต่างๆท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเกินกวา่ ๑๐ ปี ไดรั้บการศึกษาปริญญาตรี และประกอบ
คุณงามความดีต่อประเทศไทยมีสิทธิไดรั้บสัญชาติไทย กลุ่มโรฮิงยาก็ไม่อยูใ่นแผนน้ี คงเพราะโรฮิงยาเป็น
มุสลิม ซ่ึงรัฐและสังคมหลายประเทศจะระแวงสงสัย กีดกนั และเลือกปฏิบติัทางการเมือง เศรษฐกิจ   และ
สังคม  ในขณะท่ีชาวโรฮิงยาในประเทศไทยยงัคงเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิอยูใ่นประเทศไทย       (มิใช่ได้
สัญชาติไทย) พวกเขาจะประชุม สัมมนา และจดังานวนัส าคญัๆ 

                  ถึงแมว้า่จะไม่รู้วา่พวกเขาเป็นใคร ชนชาติใด นบัถือศาสนาอะไร  เราควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน ควรปฏิบติัต่อเขาเหมือนกบัทุกคนบนผนืแผน่ดินไทย โดยการใหท่ี้พกัพิง ใหสิ้ทธิ
ในการแสวงหาปัจจยั ๔   เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็รับรักษาพยาบาล  ใหลู้กหลานพวกเขารับการศึกษา ฯลฯ      ดงันั้น
โรฮิงญาก็ควรท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองดว้ย  

             บทความท่ีน่าสนใจอีกบทความหน่ึงคือ    บทความเร่ือง     เรือมนุษย ์ “โรฮิงญา”       พวกเขาถูกจดั
ประเภทวา่ “คนไร้รัฐ?”  โดยนายบณัฑิต  ไกรวจิิตร    เผยแพร่เม่ือ  ๒๐ มีนาคม   ๒๕๕๖       ส่วนหน่ึงของ
บทความคือ       

           “ประเด็นปัญหา “โรฮิงญา”     ในประเทศไทยมาจากขอ้กงัวล คือ เกรงวา่คนจากท่ีอ่ืนจะเขา้มาสร้าง
ปัญหาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย             และเกรงวา่คนจากท่ีอ่ืนจะเขา้มาแยง่ชิงทรัพยากรในการ
จดับริการสาธารณะของรัฐ ท าใหเ้กิดทศันะต่อโรฮิงญาวา่เป็นภยัของประเทศไทยประเภทหน่ึง 

               รัฐบาลไทยมีกรอบคิดต่อชาว “โรฮิงญา” จากค านิยาม “สถานะของบุคคลตามกฎหมาย” วา่ไม่ใช่ 
“ผูล้ี้ภยั” เพราะจากการยา้ยถ่ินขา้มชายแดนประเทศ ไม่ไดม้าจากการถูก “การประหตัประหาร” โดยรัฐบาล
หรือกลุ่มกองก าลงัภายในประเทศพม่าโดยตรง จึงไม่ยอมรับ “สิทธิเพื่อล้ีภยั”        รัฐจึงไม่ใหสิ้ทธิในฐานะ
“ผูล้ี้ภยั” ค าถามท่ีจะตามมาจึงเป็นการแสวงหาขอบเขตวา่รัฐไทยมีกรอบหนา้ท่ีในการจดัการปัญหาของชาว
โรฮิงญาอยางไร “สิทธิใดบา้งท่ีชาวโรฮิงญาตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง” และ    “สิทธิใดบา้งท่ีแมแ้ต่คนต่างดา้ว
หรือไร้สัญชาติพึงไดรั้บการคุม้ครอง” ชาวโรฮิงญา ถือเป็นมนุษยแ์ละบุคคลตามนิยามของปฏิญญาสากลวา่
ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิต่างๆ ตามท่ีกฎบตัรรับรองแน่นอน รัฐ 
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ไทยในฐานะท่ีมีพนัธกรณีอยูก่บักฎบตัรสิทธิมนุษยชนยอ่มมีหนา้ท่ีในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและงดเวน้
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญา แต่ชาวโรฮิงญามิใช่พลเมืองสัญชาติไทย  

                 ถึงแมช้าวโรฮิงญาไม่ใช่พลเมืองไทย และมีปัญหาทางเอกสารยนืยนัในความเป็นสัญชาติพม่า แต่
การจดัการปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮิงญาจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์  รัฐท่ีมีกฎหมาย
เป็นเคร่ืองมือสูงสุดในการปกครองประเทศตามหลกั “นิติรัฐ” จะตอ้งใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาโดยไม่ขดั
กบัหลกัความยติุธรรมของกฎหมาย คือ   แนวทางท่ีน าไปสู่การสร้างบรรทดัฐานในการจดัการปัญหาคนต่าง
ดา้ว คนไร้สัญชาติ 

                โรฮิงญาคือชนกลุ่มนอ้ยผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ใชภ้าษา “เบงกาลี” คลา้ยๆ    กบัภาษาในพืนท่ี “จิต
ตากอง”        ของประเทศบงัคลาเทศ ชาวโรฮิงญาอาศยัอยูท่างทิศตะวนัตกของพม่าถูกรัฐบาลปฏิเสธท่ีจะให้
สัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศ   จากการส ารวจขอ้มูลขององคก์รนิรโทษกรรมฯ           พบวา่สาเหตุท่ีชาว
โรฮิงญาพยายามหนียา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัสืบเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บสัญชาติ       ถูกทางการพม่ากดข่ีรีดไถภาษี
อยา่งไม่มีกฎเกณฑ ์การถูกยดึทรัพยแ์ละจากการถูกขบัไล่เนรเทศ  ถูกท าลายบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัถูกบงัคบัใช้
แรงงานในค่ายทหาร แรงงานท าถนน ทั้งหมดน้ีรุนแรงเห็นไดช้ดัในช่วงเวลา 10 ปีมาน้ี พม่าพยายามท่ีจะไม่
รับความมีลกัษณะเฉพาะของโรฮิงญาในเชิงชาติพนัธ์ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงแตกต่างกบัชาว     “ราคินนี” 
หรือเรียกอีกช่ือวา่   “อารกนั”           ท่ีถึงแมมี้เช้ือสายเดียวกนัแต่นบัถือศาสนาแตกต่างคือชาวราคินนีนบัถือ 
“ศาสนาพุทธ” แต่โรฮิงญานบัถือศาสนาอิสลาม มีประชากรเพียงร้อยละ 5 จึงเป็นชนกลุ่มนอ้ย  จากการกดข่ี
ภายในประทศ   ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗    องคก์ารนิรโทษกรรมสากลไดร้ายงานวา่ชาวโรฮิงญาไดอ้พยพล้ีภยัไปท่ี
ประเทศบงัคลาเทศอยา่งต่อเน่ือง และรวมไปถึงประเทศอ่ืนๆ  รวมถึงประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ดว้ย 

                  การปฏิบติัจากหน่วยงานรัฐท่ีมีต่อโรฮิงญา  เช่น การประสานงานไปยงัรัฐบาลพม่าเพื่อใหรั้บรอง
สิทธิความเป็นพลเมืองของผูอ้พยพ การไม่ใหใ้ชสิ้ทธิสากลเพื่อยอมรับสิทธิเป็น “ผูล้ี้ภยั”    ส่ือความหมายวา่
โรฮิงญาอพยพปัจจุบนัไม่มีรัฐควบคุม ปกครอง      ในทางวชิาการเรียกพวกเขาวา่       “คนไร้รัฐ”   (stateless 
peoples) และเรียกลกัษณะปัญหาน้ีวา่ “สภาพไร้รัฐ”  (statelessness) คือบุคคลท่ีไม่รู้วา่เป็นพลเมืองของรัฐใด 
ดงันั้นจึงไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายของรัฐท่ีพวกเขาเขา้ไปขออาศยัหรือซ่อนตวั    ซ่ึงนกัปรัชญาชาว
อิตาลีช่ือ กิออริโอ อากมัเบน (Giorgio Agamben)   เรียกคนประเภทน้ีวา่    “ชีวติอนัเปลือยเปล่า”  คือ  บุคคล      
หรือกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีกฎหมายคุม้ครอง     อากมัเบนเปรียบใหเ้ห็นกลุ่มคนเหล่าน้ีเสมือนเป็นผูท่ี้ไม่มีอาภรณ์
เส้ือผา้ห่มหุม้ร่างกาย ผูเ้ขียนขอขยายความวา่คือคนเปลือยท่ีรู้สึกอบัอาย หวาดกลวัรู้สึกหนาวจากความหนาว
เยน็ของอากาศและร้อนรุ่มจากแดดแผดเผา   คืออาการของคนท่ีตอ้งการซกัส่ิงหน่ึงเพื่อยดึเหน่ียวหากไม่ไดก้็ 

/ขออ าพรางร่างกาย... 
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ขออ าพรางร่างกายหลบร้อนหลบหนาว (Agamben ๑๙๙๘) เป็นตน้ 

                   ประเด็นส าคญัต่อการพิจารณาเร่ืองชีวติท่ีเปลือยเปล่าจากอ านาจรัฐจากมุมมองของอากมัเบนนั้น
เท่ากบัยอมรับวา่มีสภาพไร้อ านาจรัฐท่ีจะบงัคบัใหคุ้ณให้โทษต่อผูอ้พยพซ่ึงผลในทา้ยท่ีสุดแลว้จากสภาวะ
อนัเปลือยเปล่าผูอ้พยพอาจจะถูกสังหารหรือท าร้ายก็ไดเ้พราะรัฐเมินท่ีจะมองมายงับุคลท่ีเปลือยหรือคนท่ีไร้
รัฐ แต่ปัญหาก็คือ ผูอ้พยพโดยเฉพาะโรฮิงญานั้นไร้รัฐจริงหรือ พวกเขาคือคนไร้รัฐจริงหรือ เพราะจริงๆแลว้ 
พวกเขาถูกระงบัสิทธิในการเป็นพลเมือง ถูกขบัไล่หรือหนีตายออกจากประเทศบา้นเกิด  นกัวชิาการสองคน 
คือ จูดิจ บทัเลอร์ และกายาตริ จกัรราโวรตรี สพิวคั (Judith Butler and Gayatri Chakravorty Spivak) อธิบาย
อยา่งแตกต่างกบัอากมัเบนวา่ เหล่าคนท่ีถูกเรียกวา่คนไร้รัฐนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร?  เพราะพวกเขาคือคนท่ีอยู่
อาศยัในประเทศท่ีรัฐของตนเองไม่ใหส้ัญชาติ ยา้ยอยูเ่พราะถูกขบัไล่เนรเทศ   หรือหนีออกจากประเทศบา้น
เกิดกลายเป็นผูเ้ขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนมาจากรัฐกระท าทั้งส้ิน     บทัเลอร์เธอไดอ้ธิบายวา่
เพราะ   

 ๑. รัฐท่ีบา้นเกิดเลือกเองท่ีจะสร้างรัฐของเขาข้ึนมาโดย      ไม่ยอมใหส้ัญชาติแก่คนบางคนหรือบาง
กลุ่มทั้งๆ      ท่ีอยูม่าก่อนท่ีจะเกิดการสร้างรัฐปกครองตนเอง      หรืออาจจะถอนสัญชาติขบัไล่คนท่ีเคยเป็น
พลเมืองใหอ้อกนอกประเทศ  

๒.  รัฐจากประเทศปลายทางเลือกท่ีจะไม่รับคนเหล่านั้นไวใ้นสถานภาพใดสถานภาพหน่ึงท่ีเป็น
คนมีศกัด์ิศรีมีท่ีมา (Butler and Spivak. ๒๐๐๗)   

ค าอธิบายสองประการน้ีไม่สามารถอธิบายในกรอบของ “คนไร้รัฐ” ได ้ พวกเขาไม่ได ้“ไร้รัฐ”  แต่
รัฐต่างหากท่ีเลือกเขามากกัเก็บไวใ้นกลุ่มคนท่ีไม่ใช่พลเมือง ไม่ใหส้ัญชาติ ไม่ให้โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือ
ไม่เช่นนั้นไล่เขาออกไปจากประเทศเพื่อใหไ้ปถูกเก็บไวใ้นอีกรัฐหน่ึงวา่เป็นคนเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายใน
กรณีดงักล่าวจึงเป็นไปไม่ไดว้า่มี   “ท่ีวา่งเหลืออยู”่ ท่ีไม่มี   “รัฐ”   ใหเ้ป็น   “คนไร้รัฐ”    จากอ านาจรัฐและ
ทางการทหารนัน่เอง ดงันั้นพวกเขาจึงไม่ไดไ้ร้รัฐ    ผูเ้ขียนตอ้งการอธิบายเพิ่มเติมดว้ยวา่    นอกจากรัฐจะมี
ความรับผดิชอบต่ออาณาเขตประเทศ แต่รัฐก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรักษาความมีมนุษยธรรม คุณธรรมดว้ย  กรณี
โรฮิงญาใหค้  าอธิบายในหลายประเทศท่ีต่อเน่ืองจากการเร่ร่อนบนเรือมนุษยจ์ากพม่าถึงอนัดามนัฝ่ังไทยและ
ถูกผลกัไสใหแ้ล่นเรือออกไปตายเอาดาบหนา้   คร้ันเม่ือถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ถูกประกาศวา่จะไม่รับ
พวกเขาไวเ้ช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากการปฏิเสธท่ีจะมีความเมตตาและทา้ทายกบัปัญญาความสามารถของ
รัฐทั้งสามรัฐน้ีอยา่งชดัเจนในการจดัการปัญหา “โรฮิงญา” ถูกปฏิเสธท่ีจะใหเ้ขา้ฝ่ังแมว้า่สิทธิขั้นพื้นฐานทาง
กฎหมาย คือยอมรับเขาเขา้มาในสถานะของผูห้ลบหนีเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมาย        พวกเขาก็ไม่ไดรั้บสิทธิ
ดงักล่าว ดงันั้นชาวโรฮิงญา   นอกจากจะถูกไล่ออกหรือไม่รับใหมี้สัญชาติจากรัฐตน     หรือรัฐปลายทางไม่ 
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ยอมรับเขา้ประเทศ ไม่ยอมรับใหเ้ป็นแรงงาน    ไม่ยอมรับใหเ้ป็นผูล้ี้ภยัท่ีจะไดสิ้ทธิขั้นต ่าจากสหประชาชาติ 
(The UN) ไม่แมแ้ต่จะยอมรับวา่เป็นผูเ้ขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมาย ชาวโรฮิงญากลายเป็นคนท่ีไม่มีขอ้มูล   ไม่มี
อาย ุไม่มีเพศ ไม่มีศาสนา คือไม่รับรู้อะไรเลย และถูกผลกัใหไ้ปตายท่ีอ่ืน พวกเขาถูกปฏิบติัต่อมนุษยด์ว้ยกบั
เหมือนกบัวา่เขาเป็นผ ี   หรือซากศพท่ีลอยน ้ามาถึงท่าน ้าท่ีบา้นต่างก็ผลกัดนัออกไปให้ไกลๆ  ใหพ้น้ภาระท่ี
ตนเองหรือรัฐจะตอ้งจดัการ  ประเด็นปัญหาโรฮิงญาจึงไม่ใช่แค่ปัญหาในระดบัปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีดูแล
ชายฝ่ังระดบัเล็กๆ แต่เป็นปัญหามนุษยธรรมแห่งรัฐตน้ทางและรัฐปลายน ้า    วา่จะตกลงร่วมกนัอยา่งไรท่ีจะ
ท าไม่ใหน้ ้าเน่าทั้งแม่น ้าหรือผนืทะเล การยอมรับวา่มีสภาพไร้รัฐ  ทั้งจากแนวคิดอากมัเบน  และแนวคิดของ
รัฐไทยผา่นค าอธิบาย โดย กอ.รมน. (ไทยรัฐ ๒๕๕๖)      และ ผูบ้ญัชาการทหารเรือ  (ผูจ้ดัการออนไลน์ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๖)  ปฏิบติัการภายใตน้โยบายของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองแนวคิดน้ีแนบกนัไดเ้กือบ
สนิทและท าใหส้ภาพของชาวโรฮิงญากลายเป็นผูท่ี้ไม่สามารถรับสิทธิความเป็นมนุษยใ์นกฏหมายนานาชาติ
สากลได ้รัฐบาลไทยลอยตวัออกมาจากปัญหา   และสามารถผลกัใหช้าวโรฮิงญาไปตายท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศ
ไทย    การกระท าโดยการผลกัใหไ้ปตายขา้งหนา้คือ   “อาชญากรรม”    ไม่ใช่แค่ขาดความรับผดิชอบแต่เป็น      
“การฆาตกรรม” ประเภทหน่ึง เป็นการตั้งใจท่ีจะเมินเฉยในเง้ือมมือของรัฐซ่ึงมีอธิปไตยและมีท่ีนัง่ในชุมชน
นานานชาติ รัฐพม่าเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีใชอ้  านาจรัฐสังหาร ขบัไล่ ไม่ยอมรับสิทธิความเป็นพลเมือง     และรัฐ
ไทยก็เป็นอีกรัฐหน่ึงท่ีสังหารคนท่ีเขา้มาพึ่งพาอาศยั ดงันั้น    ชาวโรฮิงญาไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะท่ีไร้รัฐ   ไม่ได้
เปลือยเปล่าจากอ านาจรัฐ  แต่พวกเขามีอ านาจรัฐท่ีหลากหลายกระท าต่อชีวติท าใหห้ดหู่ส้ินหวงัและกระทัง่
ตายจากความหิวโหย หรือถูกยงิจากเจา้หนา้ท่ีรัฐผูป้ฏิบติัตามนโยบายต่อคนท่ีพวกเขาจดัประเภทให้วา่ “เป็น
คนไร้รัฐ” และดงันั้นความเป็นคนไร้รัฐไม่ไดเ้กิดจากการท่ีเขาไร้รัฐ  แต่มาจากการจดัประเภทเพื่อจดัการกบั
ชีวติชาวโรฮิงญา เร่ืองท่ีเศร้าสะเทือนใจก็คือการตายและความทรมาณเกิดข้ึนจากรัฐกระท าแท้ๆ  (ไทย, พม่า, 
มาเลเซีย, สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ ศรีลงักา) แต่ทุกประเทศกลบัเรียกเขาวา่ “คนไร้รัฐ”   

                 อีกขอ้เสนอหนึง   เป็นขอ้เสนอจากการเสวนาของ    คณะอนุกรรมการดา้นสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีจดัเวทีวชิาการสาธารณะ  เร่ือง “ขอ้เสนอต่อรัฐบาล
ไทยในการแกไ้ขปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮิงญา อยา่งสร้างสรรค ์    เม่ือวนัท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖   เพื่อรับฟัง
ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากนกัวิชาการ  หน่วยงานของรัฐ  และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ      และน าขอ้เสนอไปสู่การ
จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีนกัวิชาการเขา้ร่วมอภิปราย 
ไดแ้ก่  ดร. ศรีประภา  เพชรมีศรี  อาจารยป์ระจ าศูนยสิ์ทธิมนุษยชนศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  รศ.ดร.ชยนัต ์ 
วรรธนะภูติ  ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาอยา่งย ัง่ยนื (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        และ 
ดร.เสรี  นนทสูติ       ผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)       และผูเ้ขา้ร่วมมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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อาทิ         ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง    ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัสหประชาชาติ (UNHCR)     สถานทูต
อินโดนีเซีย  แอมเนสต้ีประเทศไทย  และสมาคมพม่าโรฮิงญาประเทศไทย  จ  านวนทั้งส้ิน ๖๐ คน  

 ดร. ศรีประภา  เพชรมีศรี  อาจารยป์ระจ าศูนยสิ์ทธิมนุษยชนศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  กล่าวถึงการ
วจิยั เร่ืองการคุม้ครองผูล้ี้ภยั   โดยเนน้ไปท่ีกลุ่มโรฮิงญา ใน ๖ ประเทศ  ไดแ้ก่     มาเลเซีย     ซาอุดิอาระเบีย  
อินโดนีเซีย  ไทย  พม่า  และบงักลาเทศ  ซ่ึงซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศท่ีมีชุมชนโรฮิงญาท่ีใหญ่ท่ีสุด เพราะ
มีชาวโรฮิงญาอาศยัอยูก่วา่ ๘๐๐,๐๐๐ คน    ทั้งน้ีจากผลงานวจิยัพบวา่ชาวโรฮิงญาแต่ละประเทศนั้นมีสภาพ
ปัญหาท่ีใกลเ้คียงกนั คือ การขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน  เช่น  สิทธิในการเคล่ือนยาย  สิทธิในการมีงานท า    สิทธิ
เด็ก คือสิทธิในการเขา้เรียน  การรักษาพยาบาล  และการจดทะเบียนการเกิด  ทั้งน้ีนโยบายในการจดัการใน
ประเทศไทยขณะน้ียงัไม่ใหส้ถานะ “ผูล้ี้ภยั”กบัประเทศใดเพราะไม่ไดล้งนามเป็นภาคีของอนุสัญญาวา่ดว้ย
สถานภาพผูล้ี้ภยั แต่ก็ปฏิบติัตามหลกัสากล และค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม   

 ทั้งน้ี ดร.ศรีประภาฯ ไดเ้สนอใหข้อ้เสนอวา่ UNHCR   นั้นตอ้งยนืยนัอยา่งแขง็ขนัท่ีจะบอกรัฐบาล
ไทยและตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน            ส่วนรัฐบาลนั้นตอ้งยอมรับความจริงวา่มีผูล้ี้ภยัชาวโรฮิงญาอยูใ่น
ประเทศเป็นจ านวนมาก  และตอ้งหาแนวทางท่ีจะหยบิยกเร่ืองโรฮิงญาข้ึนมาพดูคุยกนัในกลุ่มอาเซียนอยา่ง
จริงจงั เพราะปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศตอ้งร่วมมือกนั     ประเทศไทยประเทศเดียว    ไม่สามารถแก ้      
ปัญหาได ้ 

 รศ.ดร.ชยนัต ์ วรรธนะภูติ         ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาอยา่งย ัง่ยนื (RCSD)       คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่      กล่าวถึงชาวโรฮิงญาวา่เป็นกลุ่มคนท่ีมีความเป็นชาติพนัธ์ุท่ีเป็นอิสระ       มีภาษา 
ประวติัศาสตร์   ซ่ึงในกลุ่มท่ีอยูม่านานกวา่ ๒๐  ปี  กบักลุ่มท่ีทยอยกนัเขา้มาทางแนวชายแดนจงัหวดัต่าง ๆ 
อยา่งกระจดักระจาย        และกลุ่มท่ีมาทางเรือ     โดยในอดีตนั้นกลุ่มท่ีเขา้มาจะเป็นกลุ่มชายฉกรรจ ์     แต่
สถานการณ์ปัจจุบนัพบวา่มีกลุ่มเด็กและสตรีเขา้มาดว้ย ทั้งน้ีส าหรับการควบคุมตวั ในกลุ่มผูช้ายส านกังาน
ตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูดู้แล  ส่วนกลุ่มเด็กและสตรี     กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
เป็นผูดู้แล จึงเกิดปัญหาวา่ครอบครัวถูกจบัแยกออกจากกนั  

 ดร.เสรี   นนทสูติ         ผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)  กล่าวถึงมิติทางดา้นกฎหมายท่ีตอ้ง
ตระหนกั ซ่ึงกฎหมายของพม่าไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นคนในประเทศของตวัเอง     ในฐานะท่ีพม่าจะเป็น
เจา้ภาพอาเซียนจึงตอ้งมีส่วนในการแกปั้ญหาน้ี โดยตอ้งไม่ปฏิเสธเหมือนท่ีผา่นมา  ทั้งน้ีตนจะน ากรณีน้ีเขา้
ท่ีประชุมของ AICHR          ถา้หากยอมรับวา่เป็นปัญหาภูมิภาคก็จะมีโอกาสมาแกปั้ญหาร่วมกนั และยงัให้
ขอ้เสนอวา่ประเทศไทยจะตอ้งดูแลตามพนัธกรณี จะตอ้งเปล่ียนทศันคติของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมองวา่  “หากเรา 

/ดูแลเขาดี... 
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ดูแลเขาดี จะกลายเป็นการส่งสัญญาณใหมี้คนเขา้มาเพิ่มข้ึน”  

            นายแพทยนิ์รันดร์ พิทกัษว์ชัระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการดา้น
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  กล่าวในเวทีสัมมนาดงักล่าววา่     ปัญหาโรฮิงญานั้นเป็นปัญหาภูมิภาค  
ประเทศไทยไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีไดใ้นระยะเวลา ๖  เดือน        จึงตอ้งเป็นเร่ืองของการจดัการซ่ึงตอ้งมอง
ความเป็นคนของเขา  การจดัการเชิงนโยบายขณะน้ียงัไม่เพียงพอและมีขอ้จ ากดั ทั้งน้ีส่ิงท่ีตนจะท าต่อไปคือ 
จะตั้งคณะท างานในการศึกษาเร่ืองโรฮิงญาอยา่งละเอียด และศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา          ส าหรับผู ้
อพยพเขา้มาใหม่จะตอ้งผลกัดนัทางนโยบายกบักระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาล    และในระยะเวลา  ๖ 
เดือนน้ีรัฐจะท าอยา่งไรใหล้ะเมิดสิทธินอ้ยท่ีสุด   และกล่าวต่อวา่ท่ีประชุมมีการเสนอใหดู้แลชาวโรฮิงญา
ในมสัยดิซ่ึงสอดคลอ้งกบัสังคม     และวฒันธรรมของคนกลุ่มน้ี         ซ่ึงขณะน้ีมีปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขา้มพรหมแดนอยากใหรั้ฐแกปั้ญหาโดยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนดว้ย   

            ความเห็นและข้อเสนอแนะ   เห็นวา่ขอ้เสนอตามบทความ เร่ือง สถานการณ์โรฮิงยาในประเทศไทย : 
ทางสองแพร่งท่ีตอ้งเลือก โดย  นาย สุววิฒัน์ เจนวชิชุวงศ   แนวทางท่ี ๑ เป็นเร่ืองท่ีควรพิจารณา          และก็
สอดคลอ้งกบัการด าเนินการท่ีรัฐด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั       ส่วนประเด็นเร่ืองของสิทธิมนุษยชนนั้นควรท่ี
ทุกประเทศ จะตอ้งร่วมมือชวยแกไ้ขปัญหาน้ี  และควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งกดดนัพม่าตน้ตอของปัญหาใหแ้กไ้ข
ปัญหาน้ีอยา่งจริงจงั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

   ๑.  บทความ   เร่ือง  สถานกรณ์โรฮิงญาในประเทศไทย : ทางสองแพร่งท่ีตอ้งเลือก      โดย 
นายสุววิฒัน์    เจนวชิชุวงศ ์คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. บทความเร่ือง  เรือมนุษย ์  “โรฮิงญา”   พวกเขาถูกจดัประเภทวา่   “คนไร้รัฐ?”        โดย 

นายบณัฑิต   ไกรวจิิตร 

๓.  “ขอ้เสนอต่อรัฐบาลไทยในการแกไ้ขปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮิงญา    อยา่งสร้างสรรค”์   

จากการจดัเสวนาของคณะอนุกรรมการดา้นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง       ในคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจดัเวทีวชิาการสาธารณะ   เม่ือวนัท่ี  ๒๗ เมายน  ๒๕๕๖ 
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