
 

 

 

๑ 

ปัญหาโรฮิงยาปัญหาโรฮิงยา  
กบักบัแนวทางการแก้ไขแนวทางการแก้ไข  

 

โดย 

พันเอกหญิง เจษฏา มีบุญลือ  

ร้อยโทหญงิ ดร. ปิยะนุช ป่ีบัว 

สถาบันวจิัยทางยทุธศาสตร์  

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

 
ปูมหลงัของปัญหา 

 

จ า ก ห ลั ก ฐ า น ท า ง

ประวติัศาสตร์ ชาวโรฮิงยาเช่ือว่า

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๗ บรรพบุรุษ

ของชาวโรฮิงยาคือ  พ่อค้าชาว

เปอร์เซียที เ่ ดินทางมาค้าขาย 

และตั ง้ ถิ ่นฐ านที เ่ มื อง ค๊อ ก ซ์

บาซาร์ (Cox’s Bazar) ประเทศ

บงักลาเทศ รวมทัง้ในรัฐอารกนัหรือ รัฐยะไข่ ประเทศพม่า ในสมัยก่อน

รูปที่ ๑ แสดงภาพชาวโรฮงิยา 



 

 

 

๒ 

รัฐอารกันมีการปกครองเป็นรัฐอิสระ เรียกว่า อาณาจักรอารกัน  

มีราษฏรเป็นชาวยะไข่ท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ต่อมามีการขยายอาณาเขต

ไปถึงเมืองจิตตะกอง และเมืองธากา ของบังกลาเทศในปัจจุบัน ซึ่งมี 

ราษฏรท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ตอ่มาในยคุท่ีองักฤษยึดครองพม่า เม่ือปี 

พ.ศ.๒๔๒๘ ได้นําแรงงานจากอินเดีย (ซึ่งประกอบด้วยชาวฮินดู ซิกซ์ 

และชาวมสุลมิ เผา่เบงกาล)ี เข้ามาในรัฐอารกนั เป็นแรงงานด้านการเกษตร 

แรงงานทา่เรือ จนกระทัง่หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ปี พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๕ 

กลุม่ชาวพมา่ชาตินยิมพยายามผลกัดนัให้ชาวฮินด ูซิกซ์ และมสุลมิกลบั

ประเทศอินเดีย ขณะท่ีในรัฐอารกันเกิดความขดัแย้งรุนแรงระหวา่งชาว

อารกัน และชาวอินเดีย โดยมีชาวอารกันพุทธหลบหนีไปอยู ใ่น

บงักลาเทศ 

ในปี  พ . ศ . ๒๔๙๒ กอ ง กํา ลัง โ ร ฮิ งยา  สนับสนุนพรร ค

รูปที่ ๒ แสดงภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 



 

 

 

๓ 

คอมมิวนิสต์พม่า ซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่บนภูเขาของรัฐอารกัน พม่ายก

กําลงัเข้าปราบปราม แต่สู้และควบคุมไม่ได้ นับเป็นการปราบปราม 

ครัง้แรก 

รูปที่ ๓ แสดงพ้ืนที่รัฐอารกัน ประเทศพม่า 

  

ลาว 
พม่า 

อนิเดยี 

ไทย 

บังกลาเทศ 

จีน 

รัฐอารกนั 



 

 

 

๔ 

ในห้วงปี พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๐๒ รัฐบาลพม่าภายใต้การปกครองของ 

นายอนู ุมีความขดัแย้งกนัในแนวความคิดทางการเมือง นายอูนถุกูกดดนั

จากฝ่ายทหารพม่า จําเป็นต้องจดัให้มีการเลอืกตัง้เม่ือปี  พ .ศ .๒๕๐๓ 

รัฐ บาลขอ งนายอูนุไ ด้อ อ กกฎหมาย  เ พื ่อ เอ าใจ ช นกลุ ่ม น้อ ย   

กลุ่มต่างๆและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชนเชือ้สายจีนและอินเดีย 

เพ่ือให้สทิธิเป็นพลเมืองพม่าได้ และเม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๓ นายอูนุเดินทาง

ไปรัฐอารกัน ได้รับปากกับชาวอารกันมุสลิมว่าจะให้พืน้ท่ีแก่ชาวมุสลิม 

จดัตัง้เขตปกครองตนเองในรัฐอารกนัขึน้ตรงกบักรุงยา่งกุ้ ง ให้มีรายการ

วทิยโุรฮิงยากระจายเสยีงเป็นภาษาเบงกาลแีละเรียกชาวมุสลิมในอารกัน

ว่า “โรฮิงยา” เป็นครัง้แรก อย่างไรก็ตาม หลงัจากเลือกตัง้ นายอูน ุ

กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ ๓ แต่ไม่ปฏิบติัตามสญัญาทีใ่ห้ไว้

ในระหวา่งการหาเสยีงเลอืกตัง้ พร้อมทัง้ยกเลกิรายการวิทยุโรฮิงยาเม่ือ

ปี พ.ศ.๒๕๐๔ และประกาศวา่ประเทศพม่าเป็นประเทศพทุธศาสนา 

 เม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๕ พลเอก เนวนิ ยดึอํานาจพม่าและตัง้รัฐบาล

สงัคมนิยมพม่า ใช้ระบบสงัคมนิยมปกครองประเทศ ยุบพรรคการเมือง

ต่างๆ สงัหารและจับกุมผู้ นําฝ่ายค้าน และผู้ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลฯ 

ยกเลกิพนัธกรณีตา่งๆสมยัท่ีนายอูนุเคยสญัญาไว้ ตลอดจนสง่กําลงัไป

โจมตี  กองกําลงัคอมมิวนิสต์ และกองกําลงัโรฮิงยาในปี พ.ศ.๒๕๐๗ 

ด้วยกําลงั ๓ กองพล เป็นการปราบปรามครัง้ท่ี ๒ และครัง้นีพ้ม่าสามารถ

เอาชนะได้ เม่ือเข้ายดึพืน้ท่ีแล้ว พลเอก เนวิน ได้ขบัไลช่าวจีน ชาวอินเดีย

และชาวบงักลาเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นนกัธุรกิจระดบัประเทศ/ท้องถ่ินกลบั



 

 

 

๕ 

ประเทศ พวกโรฮิงยาถกูขบัไลไ่ปอยูท่ี่เมืองค๊อกซ์บาซาร์ของบงักลาเทศ 

ซึง่อยูช่ายแดนติดกบัรัฐอารกนัของพม่า เม่ือปี พ.ศ.๒๕๑๗ บงักลาเทศ

แยกตวัจากปากีสถานเป็นประเทศใหม่สง่ผลให้ชาวเบงกาลีอพยพเข้า

มาในรัฐอารกันเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากในห้วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจ

พม่ากําลงัรุ่งเรือง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ พล.อ.เนวิน มีโครงการสํารวจสํา

มะโนประชากร ออกกฎหมายให้คนจีนและอินเดียที่อยู่ในประเทศพม่า

เกินกวา่ ๑๐ ปี ได้รับสญัชาติพม่า แต่ไม่รวมชาวโรฮิงยาในรัฐอารกัน 

ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๑ รัฐบาลทหารพม่าออกกฎหมายขบัไลค่นท่ีไม่มี

สญัชาติ รวมทัง้ชาวโรฮิงยาออกนอกประเทศ ซึ่งมีชาวมุสลิมโรฮิงยาถูก

ผ ลั ก ดั น อ อ ก น อ ก ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  ค น  

แต่บังกลาเทศไม่ยอมรับคนเหล่านี ้ 

เ มื ่อ ปี  พ . ศ .๒๕๒๒ รัฐบาลทหารพม่าและบ ั งกลาเทศ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ลีภ้ ัยชาวโรฮิงยา โดยเปิดค่ายผู้ อพยพบริเวณ

ชายแดนพม่า-บังกลาเทศ มีชาวโรฮิงยาเดินทางมาอยู่ในค่ายผู้ อพยพ

ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เน่ืองจากชาวเบงกาลีท่ีเป็นชนพืน้เมืองสว่นใหญ่ 

ไม่ต้องการอยู่ในบงักลาเทศ รัฐบาลทหารพม่าได้ออกมาตรการพิสูจน์

สญัชาติผู้อพยพ หากพบวา่มีบิดามารดาเกิดในรัฐอารกันจะให้สญัชาติ

พม่า จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๕ รัฐบาลทหารพม่าประกาศยกเลิก

ค่ายผู้ อพยพชาวโรฮิงยาทัง้หมด ทัง้นี  ้เมื ่อปี พ .ศ.๒๕๔๘ รัฐบาล

บงักลาเทศระบุวา่มีผู้อพยพชาวโรฮิงยาในบงักลาเทศ จํานวน ๒๐,๐๐๐ 

คน แต่ในความเป็นจริงมีชาวโรฮิงยาในบังกลาเทศถือสัญชาติ



 

 

 

๖ 

บังกลาเทศกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน ทัง้นี ้องค์การสหประชาชาติ โดย

สํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้เข้าไป 

รูปที่ ๔ แสดงภาพชาวโรฮงิยาและสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 

จดัตัง้สาํนกังานและคา่ยผู้อพยพอยูท่ี่เมืองค๊อกซ์บาซาร์ของบงักลาเทศ 

และได้จัดตัง้ศูนย์อพยพบริเวณชายแดนบงักลาเทศ-พม่า อีก ๓ แห่ง 

คือ ท่ีเมืองราม ูเมืองอูฮทั และเมืองธาเนก  

จากสภาพการกดข่ีและบีบบังคับมุสลิมโรฮิงยาของรัฐบาลพม่า 

ตลอดจนการปล่อยข่าวเกี่ยวกับช่องทางในการทํางานและสภาพการ

ดํารงชีวิตท่ี ดีกว่าในศูนย์อพยพท่ี เมืองค๊อกซ์บาซาร์ของรัฐบาล

บังกลาเทศ ส่งผลให้มุสลิมโรฮิงยาเริ่มอพยพหลบหนีออกจาก 

ศูนย์อพยพที่บังกลาเทศ และ จังหวัดมองดอ มาขึน้ฝ่ังไทยที่ จังหวัด

ระนอง ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ จํานวน ๑๐๔ คน และต่อเนื่องมา

จนถงึปัจจบุนั โดยจะใช้ชว่งเวลาอพยพในห้วงท่ีคลืน่ลมสงบในช่วงระหวา่ง 

พฤศจิกายน - เมษายน ของทกุปี 



 

 

 

๗ 

 ปัจจุบนั (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) มีชาวมุสลิมโรฮิงยาในประเทศ

ตา่งๆรวมประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน กระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ อาทิ 

บังกลาเทศ และบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของพม่า ประมาณ 

๗๒๕,๐๐๐ คน ซาอุดิอาระเบีย ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ปากีสถาน 

ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน ประเทศในตะวันออกกลาง ประมาณ 

รูปที่ ๕ แสดงอาณาเขตตดิต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านของพม่า 



 

 

 

๘ 

๕๕,๐๐๐ คน มาเลเซียและไทยประมาณ ๔๓,๐๐๐ คน และประเทศ

อื่นๆ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ทัง้นีส้ามารถรวมตัวจัดตัง้เป็นกลุ่มหรือ

องค์กร เช่น กลุ่มสมาคมชาวพม่าโรฮิงยาในไทย (Burma Rohingya 

Association in Thailand - BRAT) กลุม่องค์กรชาวพม่าโรฮิงยาใน

อังกฤษ (Burma Rohingya Organization in UK - BROUK) กลุม่

สมาคมชาวพม่าโรฮิงยาในญ่ีปุ่ น (Burma Rohingya Association in 

Japan – BRAJ) และกลุม่ Arakan Rohingya National Organization 

- ARNO) ฯลฯ โดยกลุม่ชาวโรฮิงยาเหลา่นีมี้วตัถุประสงค์เพือ่เรียกร้อง

สทิธิมนษุยชน การเรียกร้องสทิธิในการเป็นราษฏรในรัฐอารกันของพม่า 

และดูแลช่วยเหลือชาวพม่าโรฮิงยาที่อยู ่ในต่างแดน รวมทัง้สนับสนุน

ด้านการเงินแก่กองกําลงัติดอาวธุชาวมสุลมิโรฮิงยาท่ีเคลือ่นไหวบริเวณ

ชายแดนพม่า-บงักลาเทศ เช่น กลุม่ Rohingya Solidarity Organization 

(RSO) กลุม่ Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) กลุม่ Rohingya 

Liberation Organization (RLO) และกลุม่ Itihadul Mozahadin of 

Arakan (IMA)  

เน่ืองจากรัฐบาลทหารพม่ามีความชิงชังต่อโรฮิงยาท่ีเป็นทหาร

รับจ้างขององักฤษตอ่สู้กบัพม่าจนตกเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ เม่ือรัฐบาล

พมา่ได้รับอิสรภาพ จงึได้ดําเนินการกวาดล้างชนกลุม่น้อยตา่งๆในประเทศ

อย่างหนัก จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าวสามารถสรุปสาเหตุการ

อพยพของชาวโรฮิงยาได้ดงันี ้



 

 

 

๙ 

๑. มุสลิมโรฮิงยาหรือชนกลุม่น้อยอารกันเป็นกลุ่มท่ีถูกทารุณ

กรรม ถูกขบัไลจ่ากถ่ินที่อยู่และถูกละเมิดสิทธิสว่นบุคคล ตลอดจนถูก

จํากัดสิทธิในด้านต่างๆ อาทิ การบังคับเวนคืนที่ดิน การเก็บภาษีใน

อัตราพิเศษเทียบเท่าชาวต่างชาติ การกําหนดบริเวณทีอ่ยูอ่าศัยและ    

ทีทํ่ากิน การห้ามเดินทางออกนอกบริเวณทีรั่ฐกําหนด การเกณฑ์

แรงงานไปใช้โดยไม่ให้คา่จ้าง ถกูห้ามสร้างสเุหร่าหรือมัสยิดใหม่ ท่ีมีอยู่

เดิมจะถูกทําลาย โรงเรียนสอนศาสนาถูกสัง่ปิด ขัดขวางการเข้าถึง

สาธารณสขุ ที่พกัอาศัยและอาหารไม่เพียงพอ ถูกยึดทรัพย์สิน และมี

ข้อจํากดัด้านการสมรส 

๒. รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับชาวโรฮิงยาเป็นประชาชนชาวพม่า

โดยให้เหตุผลว่าประเทศพม่าเป็นเมืองพุทธแต่ชาวโรฮิงยาเป็นคน

อิสลาม และชาวโรฮิงยาสว่นใหญ่ไม่ยอมใช้ภาษาพม่าในการสือ่สาร 

๓. รัฐบาลทหารพม่าออกกฎหมายว่าด้วยความเป็นพลเมือง

ของพม่าในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ซึง่กําหนดวา่หากกลุม่ใดมีความเก่ียวข้องกับ

ขบวนการชนกลุม่น้อยจะถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองและต้อง

หลบหนีอพยพออกนอกประเทศ ส่วนใหญ่หลบหนีไปบังกลาเทศ 

ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย และไทย บางสว่นทีต่กค้างอาศยั

อยูต่ามค่ายผู้อพยพลีภ้ยัตามแนวชายแดน ทําให้ชาวโรฮิงยากลายเป็น

บคุคลไมมี่สญัชาติและเป็นผู้อพยพ 

๔. ประเทศพม่าและบงักลาเทศมีข้อพิพาทกรณีทีรั่ฐบาลพม่า

สร้างทอ่ก๊าซในรัฐอารกนั โดยบงักลาเทศคิดวา่การสร้างทอ่ก๊าซดงักลา่ว



 

 

 

๑๐ 

เป็นการบีบให้ชาวโรฮิงยาไม่มีทีอ่ยูอ่าศัยและต้องอพยพเข้าไปใน

ประเทศบงักลาเทศ 

๕. มีการปลอ่ยข่าวให้ผู้อพยพในเมืองค๊อกซ์บาซาร์ ประเทศ

บงักลาเทศ วา่สามารถทํางานในไทยได้ และทางการมาเลเซียจะให้ท่ีทํากิน 

จึงทําให้มีการลกัลอบเข้าประเทศดงักลา่วมากขึน้ เพ่ือแสวงหาโอกาสท่ี

ดีกวา่ 

 

สถานภาพของกลุ่มโรฮิงยาในประเทศพม่า มาเลเซีย และ

บังกลาเทศ 

 ๑. ชาวมุสลิมโรฮิงยาในพม่า เป็นกลุม่ที ่ถูกละเมิดสิทธิ

มนษุยชนมากกลุม่หนึ่ง ทัง้ด้านศาสนา สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

เนื่องจากรัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมรับชนชาวโรฮิงยาเป็นพลเมืองพม่า 

ทําให้ไร้สิทธิเสรีภาพ ถูกจํากัดสิทธิต่างๆ อาทิ การประกอบอาชีพ         

การเดินทางและการเข้ารับราชการ สง่ผลให้ชาวมสุลมิ   โรฮิงยาหลบหนีไป

อยู่บริเวณพืน้ที่ชายแดนบังกลาเทศ-พม่าจํานวนมาก และถูกทางการ

บงักลาเทศจํากดัสทิธิเชน่เดียวกนั นอกจากนีช้าวโรฮิงยายงัอพยพไปอยู่

ที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ ่งส่วนใหญ่ไปจาก จังหวัดมองดอ และ

ซิตตว่ย รัฐอารกนั 

 ๒. ชาวมุสลมิโรฮิงยาในมาเลเซีย จํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 

ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นมาเลเซียเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตจาก

ทางการมาเลเซียให้รับจ้างทํางานภายในประเทศ ในประเภทงานชัน้ต่ํา



 

 

 

๑๑ 

ท่ีชาวมาเลเซียไม่นิยมทําได้แก่ แรงงานด้านการเกษตร ก่อสร้าง ขนสง่

สินค้า การทําความสะอาดสาธารณสถาน ซึง่ชาวโรฮิงยากลุม่ นี ้      

ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางเหนือของรัฐอารกัน ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓    

โดยกลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมั่นว่าสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง

สหประชาชาติ (UNHCR) จะให้ความดูแลและจะออกเอกสารรับรองให้

สามารถขอผ่อนผันให้อยูใ่นมาเลเซียโดยไม่ต้องถูกจับกุมหรือส่งกลับ

มาตุภูมิ จนกว่าจะเดินทางไปประเทศที่สาม โดย UNHCR เป็นฝ่าย

ดําเนินการให้ อยา่งไรก็ตาม ปรากฏข่าวสารว่ามีมุสลิมโรฮิงยาบางสว่น

ถูกคุมขงัเป็นระยะเวลานาน โดยได้รับอาหาร ยารักษาโรค หรือสภาพ

ความเป็นอยูไ่ม่เป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน บางกรณียงัถูกข่มขู่หรือ

ถูกทําร้ายร่างกายก่อนถูกผลกัดันมายังชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยท่ี 

UNHCR ยงัไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลอืทางกฎหมายได้ 

 ๓. ชาวมุสลิมโรฮิงยาบริเวณชายแดนบังกลาเทศ-พม่า 

จํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน สว่นใหญ่มีความเป็นอยู่อยา่งยากลาํบาก 

ขาดแคลนนํา้สะอาดและเคร่ืองอุปโภคบริโภค ทัง้ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีอาจ

ประสบวาตภัย /อุทกภัย นอกจากนีย้ังถูกเจ้าหน้าที ่พม่าละเมิด 

สิทธิมนุษยชน ละเมิดทางเพศ และบังคับใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่ของ 

UNHCR จึงขอให้ทางการบังกลาเทศ เคลื่อนย้ายกลุม่บุคคลดงักลา่ว  

ให้ไปอยูใ่นท่ีปลอดภยั แตท่างการบงักลาเทศปฏิเสธ เน่ืองจากชาวโรฮิงยา

มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

 



 

 

 

๑๒ 

สภาพปัจจุบันของโรฮิงยาในประเทศไทย 

 ชาวโรฮิงยาลกัลอบเข้าเมืองทางทะเล ด้านจังหวัดระนอง และ 

พังงา ซึ่งร้อยละ ๘๐ เป็นชาวโรฮิงยาที่มีภูมิลําเนาอยูใ่นรัฐจิตตะกอง 

บงักลาเทศ และบางสว่นหลบหนีออกจากศนูย์อพยพท่ีเมืองค๊อกซ์บาซาร์ 

สว่นท่ีเหลอือีกประมาณร้อยละ ๒๐ เป็นชาวพม่ามสุลมิ เชือ้สายโรฮิงยา

จาก จงัหวดัมองดอ รัฐอารกนั ชาวโรฮิงยาทัง้สองกลุม่ลกัลอบมาขึน้บก

ท่ี จงัหวดัระนอง โดยเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๑ มีจํานวน ๑๐๔ คน หลงัจากนัน้

เกิดการลกัลอบเดินทางมาตามเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดย

ปริมาณจะทวคีณูขึน้ในทกุปี ห้วงหลงัสดุคือ ระหวา่ง พฤศจิกายน ๕๑ – 

มกราคม ๕๒ สามารถจบักมุชาวโรฮิงยาลกัลอบเข้าเมืองได้ถึง ๑,๔๐๔ คน 

ในจํานวนนีไ้ ด้ผลักดันไปแล้ว ๔ ครัง้ คือ เม่ือวันท่ี ๑๒ ๑๘ และ  

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวมทัง้สิน้ ๑,๒๐๖ คน และหลงัสดุผลกัดนัสว่นท่ี

เหลอือีก ๑๙๘ คน ออกไป เม่ือ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

สถิติการจับกุมชาวโรฮิงยาลกัลอบเข้าเมืองห้วงตัง้แต่ ปี พ.ศ. 

๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ มีดงันี ้

พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน๑,๒๒๕ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน๒,๗๖๓ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน๕,๒๙๙ คน 

กลุม่มุสลิมโรฮิงยาที่หลบหนีเข้าประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น  

๒ กลุม่ ดงันี ้



 

 

 

๑๓ 

๑. กลุ่มโรฮิงยาทีเ่ข้าร่วมกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงใน

บงักลาเทศ (RSO) ในการตอ่สู้เพ่ือเอกราชจากรัฐบาลทหารพมา่ กลุม่นี ้

จะผ่านการฝึกและมีประสบการณ์ด้านการใช้อาวุธและความรุนแรง 

โดยมีค่ายฝึกอยู่ท่ีเมือง Ukhia ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง    

ค๊อกซ์บาซาร์ (ซึง่มีทัง้ชาวโรฮิงยาท่ีอยูเ่มืองค๊อกซ์บาซาร์ และท่ีเดินทาง

มาจากพม่าเข้ารับการฝึก) ชาวโรฮิงยากลุม่นีเ้ป็นผู้ ทีอ่พยพมาจากพม่า

ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๒๑ และได้เข้ารวมกลุม่กบัผู้ ท่ีอพยพมาภายหลงั 

 กลุม่ นี เ้ ป็นกลุม่มุสลิมหัว รุนแรงที ่แยกตัวออกจากกลุม่ 

Rohingya Patriotic Front (RPF) นําโดยนายแพทย์ชาวพม่าอารกันชื่อ 

Dr.Muhammad Yunus ซึ่งต่อมากลุ่ม RSO เป็นกลุ่มติดอาวุธท่ีมี

บทบาทอยู่ในบงักลาเทศและตามแนวชายแดนบงักลาเทศ-พม่า จาก

การท่ีกลุม่นีมี้การเคลื่อนไหวในลกัษณะปฏิบัติการเพ่ืออิสรภาพ กลุ่ม 

RSO จึงเป็นกลุม่มสุลมิหวัรุนแรงกลุม่หนึง่ท่ีได้รับการสนบัสนุนจากโลก

มสุลมิในปัจจุบนั โดยมีกลุม่ท่ีให้การสนบัสนนุกลุม่ RSO ได้แก่ 

 -  กลุม่ Jamaat-E-Islam ในบงักลาเทศและปากีสถาน 

 -  กลุม่Gulbuddin Hekmatyar’s Hiz-F-Islam ในอฟักานิสถาน 

 -  กลุ่ม Hizb-UL-Mujahideen (HM) ในเมือง Jammu และ 

Kashmir 

 - กลุม่ Angkatan Belia sa-Malaysia (ABIM) 

กลุม่ RSO ไม่เพียงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆที่กลา่ว

มาแล้ว แตย่งัมีขา่วสารท่ีระบุวา่สมาชิกของกลุม่ RSO จํานวนประมาณ 



 

 

 

๑๔ 

๑๐๐ คน ได้รับการฝึกจากค่ายฝึกในอัฟกานิสถาน ส่วนค่ายฝึกใน

บงักลาเทศนัน้มีขา่วสารการปรากฏตวัของครูฝึกจากอัฟกานิสถาน มา

ทําการฝึกให้แก่สมาชิกของกลุม่อีกด้วย ส่วนความเชื ่อมโยงของ

เครือขา่ยมสุลมิหวัรุนแรงในบงักลาเทศนัน้ ได้มีความเชื่อมโยงกับกลุม่

นักศึกษามุสลิมหัวรุนแรงจากมหาวิทยาลัยเมืองจิตตะกอง (Islami 

Chatra Shibir – ICS) โดยร่วมกันต่อสู้กับกลุม่นกัศึกษาทีนิ่ยมการ      

มีชีวิตแบบสายกลาง 

 ความเคลือ่นไหวในด้านการกอ่การร้ายสากลท่ีชดัเจนของกลุม่ 

RSO เร่ิมขึน้ประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๓ เมื่อกลุม่มุสลิมติดอาวุธหวัรุนแรง

ชาวบงักลาเทศชื่อ Hakrat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI) เข้าควบคุมค่าย

ฝึกของ RSO กลุม่นีมี้ความเชื่อมโยงกับกลุม่ติดอาวุธในปากีสถานโดย

ได้รับการสนบัสนุนด้านการเงินจากนาย Osama bin Laden ซึ่งใน

ปัจจุบันคาดว่ามีกําลงัพลประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน นําโดย Shawkat 

Osman หรือเป็นท่ีรู้จักอีกช่ือหนึ่งว่า Mulana หรือ Sheikh Farid ใน

เมืองจิตตะกอง โดย Mulana คัดเลือกสมาชิกจากนกัศึกษาโรงเรียน

ศาสนา  ๖๐ , ๐๐๐  แห่ง เ ข้ า ร่ วมกลุ ม่ และ เ รี ยกกลุ ม่ตัว เอ งว่ า 

Bangladesh Taliban กลุ่มนีมี้ผลงานในการก่อเหตุรุนแรง โดยการ

โจมตีชาวฮินดรูวมทัง้มสุลมิสายกลางในบงักลาเทศ 

ตอ่มาชาวโรฮิงยาท่ีเข้าร่วมกลุ่ม RSO ได้ถกูกลุ่ม HuJI คดัเลอืกและ

จ้างไปทําการสู้ รบในอัฟกานิสถานโดยมีอัตราเม่ือเข้าร่วมโครงการ ๕๒๕ 

เหรียญสหรัฐฯ และเม่ือปฏิบัติการจะได้รับเงินเดือนๆละประมาณ ๑๔๐ 



 

 

 

๑๕ 

เหรียญสหรัฐฯ (ส่วนใหญ่เป็นงานเก็บกู้ วัตถุระเบิดและการรักษาความ

ปลอดภยั) 

และกลุ่ม RSO กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีผ่านการฝึก มีประสบการณ์  

ความชํานาญในการปฏิบติัการตอ่เป้าหมายทีกํ่าหนด โดยมีการวางแผน

ตัง้แตก่ารกําหนดกลุม่ยอ่ย ตวับุคคล แผนการเคลือ่นย้าย การจดัเตรียม

พืน้ท่ีปฏิบติัการ รวมทัง้รายละเอียดของแผนปฏิบติัการ ซึ่งจากรูปแบบ

การปฏิบติัการของกลุม่ RSO ท่ีผา่นมา สามารถสรุปได้ว่าชาวโรฮิงยาที่

เข้าร่วมกบักลุม่ RSO จดัเป็นกลุม่นกัรบรับจ้าง ยงัมิได้มีการปฏิบติัเพ่ือ

อิสรภาพของชนเผ่าตามที่ได้ตัง้ใจไว้แต่แรก แต่ต้องการพิสูจน์ให้กลุ่ม

มุสลิมหัวรุนแรงติดอาวุธอื่นๆ ประจักษ์ว่าโรฮิงยา คือ พี่น้องมุสลิม       

ท่ีพร้อมปฏิบติัการเพ่ืออุดมการณ์และศาสนาอยา่งแท้จริง 

นอกเหนือจากกลุม่ RSO ทีก่ลา่วมาแล้ว ยังมีชาวโรฮิงยาอีก

กลุม่หนึง่ท่ีทําธุรกิจผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติใน

เร่ืองการลักลอบนําบุคคลต่างด้าวไปประเทศที่สาม การทําเอกสาร

ปลอม การค้าอาวธุ และการค้ายาเสพติด ทัง้นีก้ารดําเนินการของกลุม่

นีเ้พ่ือสนบัสนนุการดําเนินการของกลุม่ RSO (ด้านเงินทุนและด้านอื่นๆ 

เมื่อต้องการ) และเป็นการหารายได้จากกลุม่ที่สองในรูปแบบของการ

ช่วยเหลือการเดินทางไปประเทศที่สาม โดยมีเครือข่ายในประเทศไทย 

มาเลเซยี ออสเตรเลยี แคนาดา องักฤษ และฝร่ังเศส 

๒ .  ก ลุ่ ม โร ฮิง ยา ที ่มิ ไ ด้ มี ส่ วน เกี ่ยว ข้อ งกับมุ สลิม 

หวัรุนแรง เป็นกลุม่ทีห่นีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากแค้น และต้องการหา



 

 

 

๑๖ 

ชีวิตที่ดีกว่า กลุ่มนีเ้ดินทางข้ามพรมแดนพม่าเข้าสู่บงักลาเทศ เพือ่ไป

พบกบัตวัแทน หรือเครือขา่ยอาชญากรรมข้ามชาติท่ีเมืองค๊อกซ์บาซาร์ 

หรือเมืองจิตตะกอง แล้วจึงลงเรือมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย เพ่ือขึน้ฝ่ังท่ี 

จังหวัดระนอง หรือพังงา โดยมีนายหน้ารอรับขึน้ฝ่ังที่ประเทศไทย มี

จุดมุ่งหมายปลายทางมุ่งหน้าสูม่าเลเซียเป็นหลกั สําหรับขบวนการนีมี้

การจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีนายหน้าชาวพม่าโรฮิงยาท่ีอยู่ประเทศ

ไทยเป็นผู้ ติดตอ่ประสานงานกบันายหน้าชาวไทย และเจ้าหน้าทีรั่ฐเพื่อ

ดําเนินการตอ่ไป 

 

เป้าหมาย เส้นทาง และรูปแบบการเดินทางหลบหนีเข้า

ประเทศไทย 

๑. เป้าหมายการเดนิทาง 

๑.๑ ประเทศทีส่าม  คือ ประเทศมุสลิมเป็นเป้าหมายหลัก

โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ทัง้นี เ้ น่ืองจากรายได้ดี   มีงานมาก 

ปร ะก อ บกับ มี แ น ว คิ ด ว่า สํ านัก งา น ข้า ห ลว ง ให ญ่ ผู้ ลี ภ้ั ยแ ห่ ง

สหประชาชาติ (UNHCR) ประจํามาเลเซียมีความอ่อนตัวในการ

ดําเนินการต่อมุสลิมโรฮิงยา เนื่องจากความเป็นมุสลิมเหมือนกัน จึง

น่าจะผลกัดนัให้การรับรองสถานภาพผู้ลีภ้ยัง่ายกว่าประเทศไทย และ

ประเทศในแถบตะวันออกกลางมีความนิยมในการใช้แรงงานมุสลิม

มากกวา่ ทําให้นายหน้าค้าแรงงาน ทัง้ท่ีอยู่ในขบวนการค้าแรงงานหรือใน



 

 

 

๑๗ 

รูปแบบของสมาคมของกลุม่ประเทศอาหรับ ให้ความช่วยเหลือทีดี่ให้กับ

มสุลมิโรฮิงยามากกวา่แรงงานตา่งด้าวกลุม่อ่ืน 

๑.๒ จังหวัดระนอง และจงัหวดัใกล้เคียงในด้านชายฝ่ังทะเลอัน

ดามนั เพ่ือเดินทางตอ่ไปประเทศท่ีสาม ได้แก่ มาเลเซีย และประเทศอ่ืน 

ๆ ในกลุม่มสุลมิ 

รูปที่ ๖ เส้นทางการเดนิทางหลบหนีเข้าประเทศไทย 

รัฐยะไข่(อารกนั) 

CCooxx’’ss  BBaazzaarr  ((UUNNHHCCRR))  
MMAAUUNNGG  DDAAWW  

จติตะกองจติตะกอง  
บังกลาเทศบังกลาเทศ  

ระนองระนอง  
พังงาพังงา  
ภูเกต็ภูเกต็   



 

 

 

๑๘ 

๒. เส้นทางการเดนิทาง ทีสํ่าคญัมีอยู ่๒ เสน้ทาง คือ 

๒.๑ จากชายแดนเมืองค๊อกซ์บาซาร์ บังกลาเทศ อ้อมหมู่เกาะ 

อันดามันของอินเดีย มุ่งหน้าไปเกาะนิโคบา การเดินทางใช้เรือขนาด

ใหญ่  โดยใช้ เวลาประมาณ  ๑๐ – ๑๕  วัน และเดินทางต่อไป             

ทิศตะวนัออก เข้านา่นนํา้ไทยท่ีจงัหวดัระนองและพงังา  

๒.๒ จากชายแดนอําเภอมองดอ จังหวัดซิดต่วย รัฐอารกัน ของ

พม่า ผา่นนา่นนํา้พมา่ ภาคอิรวดี เกาะโกโก้ – รัฐมอญ – ภาคตะนาวศรี เข้า

เขตน่านนํา้ไทยด้านจังหวัดระนอง หากกองเรือพม่าตรวจพบ      จะ

ได้รับความช่วยเหลืออาหาร/นํา้ด่ืม และบงัคบัให้เดินทางตอ่ไปโดยไม่

ยอมให้ขึน้ฝ่ังพม่า 

๓. รูปแบบการเดนิทางลกัลอบเข้าประเทศไทย 

 การลกัลอบเข้าไทยของมุสลิมโรฮิงยากลุม่ท่ีต้องการไปทํางานใน

ประเทศท่ีสาม ในห้วงเร่ิมแรกเป็นลกัษณะการนําร่อง กลุ่มโรฮิงยาจะรวมตวั

กันจัดหาเรือประมงขนาดเล็กท่ีอยู่ในสภาพเก่า เพ่ือใช้เป็นพาหนะในการ

เดินทาง โดยอาศัยแผนท่ีและเข็มทิศมุ่งหน้ามายังเกาะนิโคบา แล้วจึง

พยายามเข้าไทยด้าน     จังหวดัระนอง ซึ่งจะใช้ห้วงเวลาเดินทางในทะเล 

ประมาณ ๑๕ วนั (ระยะทางประมาณ ๗๘๐ ไมล์ทะเล หรือ ๑,๔๐๐ กม.) 

แตม่าในระยะหลงัเนื่องจากมีกลุม่โรฮิงยาที่ต้องการอพยพและย้ายถ่ิน

เพ่ือมาหางานทํามากขึน้ในลกัษณะทวีคูณ ทําให้เกิดขบวนการลกัลอบ

นําพากลุ่มคนเหล่านีเ้ข้าไทยและมาเลเซีย โดยจะมีการเรียกเก็บเงิน  

คนละ ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ จั๊ต (หรือประมาณ ๑,๐๐๐ บาท) เพ่ือ



 

 

 

๑๙ 

จัดซือ้เรือพร้อมอาหารและนํา้ดื่มในระหว่างการเดินทางให้กับมุสลิม

โรฮิงยา สว่นเครือขา่ยขบวนการจะได้รับผลประโยชน์จากการขายมุสลิม

โรฮิงยาให้กับนายจ้างปลายทางมาเลเซีย โดยจะมีราคาระหว่าง 

๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน (อายุ ๑๒ – ๒๕ ปี) ซึ่งลักษณะ

ดงักลา่วเข้าขา่ยการค้ามนษุย์ 

รูปที่ ๗  เรือที่ใช้ในการเดนิทาง 

 

ขบวนการและพฤติกรรมของผู้หลบหนีชาวโรฮิงยา 

 กลุ่มชาวโรฮิงยาที่เดินทางหลบหนีเข้าประเทศไทยจะกระทํา

เป็นขบวนการ มีนายหน้าและเจ้าหน้าที่บางคนของไทยเป็นผู้ ให้การ

สนบัสนนุเพ่ือแลกกบัผลประโยชน์ โดยกลุม่นีส้ว่นใหญ่นิยมเดินทางเข้า



 

 

 

๒๐ 

ประเทศไทย ก่อนจะไปมาเลเซีย โดยเดินทางออกจากเมืองเตหนับ  

จงัหวดัสติิเกา ประเทศบงักลาเทศ โดยมีคนของนายหน้าเป็นคนขบัเรือ

และช่างเคร่ือง ปลายทางจะเป็นประเทศไทย หรือ มาเลเซีย เมื่อถึง

นา่นนํา้ไทยแล้วจะมีนายหน้าท่ีเป็นชาวบงักลาเทศ หรือ ชาวพม่า รออยู่

ในไทยเป็นผู้ประสานงานผ่านทางคนขับเรือและช่างเคร่ือง เม่ือกลุ่ม

โรฮิงยาเข้าฝ่ังได้ ก็ให้รอตามจุดต่างๆสว่นใหญ่เป็นเกาะแก่งต่างๆใน

ทะเลอนัดามนั หลงัจากนัน้จะมีชาวโรฮิงยาใน จงัหวดัระนอง ที่หลบหนี

เข้ามาก่อนให้ความช่วยเหลือ หรือมีคนของนายหน้ามารับตาม         

นดัหมาย แล้วใช้กลุม่ผู้ ค้าแรงงานในพืน้ท่ีเป็นผู้ขนสง่เพื่อเดินทางไปยงั

จุดหมายปลายทาง ได้แก่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภเูก็ต หรือ 

จังหวัดใกล้เคียง รวมทัง้ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส ก่อนจะ

ลักลอบเข้าประเทศมาเลเซียอีกทอดหนึง่ โดยกลุม่นายหน้าใน

ขบวนการลกัลอบค้าแรงงานชาวโรฮิงยา ได้แก่  

๑. กลุ่มเครือข่ายที่อาศัยอยู่ใน อาํเภอหาดใหญ่ หรือ   ปา

ดงัเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะมีลูกน้องในเครือข่ายอยูที่่

เมืองเตหนบั ประเทศบงักลาเทศ ทําหน้าท่ีคอยจดัหาแรงงานท่ีต้องการ

หลบหนีเข้าไทยและมาเลเซีย โดยประสานงานกับกลุม่เครือข่ายที่ 

อําเภอหาดใหญ่ เพ่ือรอรับการสง่ตอ่ไปประเทศมาเลเซีย พร้อมเก็บเงิน

และมาแบง่กนัในขบวนการ 

๒. กลุ่มเครือข่ายที่อาศัยอยู่ใน จงัหวัดระนอง มีหน้าทีรั่บ

และสง่ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยา ติดตอ่หายานพาหนะทางบก จาก



 

 

 

๒๑ 

กลุม่เครือขา่ยในพืน้ที่ กําหนดจุดขึน้และลงของผู้หลบหนีเข้าเมือง โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นตามเกาะแก่งต่างๆในน่านนํา้ จังหวัดระนอง พร้อม

ประสานกับนายหน้าทัง้ต้นทางและปลายทาง รวมทัง้แบ่งเปอร์เซ็นต์

ให้กบัผู้ ร่วมขบวนการ 

 

 

พฤตกิรรมของผู้หลบหนีชาวโรฮิงยาขณะจบักมุ/ผลกัดนั 

 สถานการณ์ปัจจุบนั (ห้วงปลายปี ๕๑) ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีจบักุม/

ควบคมุ ชาวโรฮิงยาอพยพกระทําพฤติกรรมตอ่เจ้าหน้าท่ีดงันี ้

รูปที่ ๘ แสดงภาพผู้อพยพชาวโรฮงิยา 



 

 

 

๒๒ 

๑. ไม่มีการต่อสู้ ทําร้ายเจ้าหน้าที่ แต่จะทําการปลุกระดม

ภายในกลุม่ สร้างความฮึกเหิม เช่น โหร้่อง หรือเคาะเรือพร้อมๆกัน เพ่ือ

ขม่ขวญัเจ้าหน้าท่ี 

๒. ทําลายเคร่ืองเรือให้เสยีหาย หรือไม่สามารถใช้การได้ทนัทีท่ีพบ

เห็นเจ้าหน้าท่ี เชน่ ใช้ค้อนทุบเคร่ืองยนต์ ถอดชิน้สว่นสําคญัโยนทิง้ทะเล 

ทิง้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ติดเคร่ืองยนต์ เพ่ือมุ่งหวงัให้เจ้าหน้าท่ีนําตวัขึน้ฝ่ัง 

รูปที่ ๙ แสดงการควบคุมตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮงิยา 

๓. ทิง้เสบียงอาหาร นํา้ดืม่ นํา้มันเชือ้เพลิงสํารอง กระโดดลง

จากเรือไปอยูก่ลางทะเล เพราะไม่ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีผลกัดนัออกไป 



 

 

 

๒๓ 

๔ .  เ มื ่อ ไ ด้ รับคําสัง่จ ากเ จ้ าหน้า ที ่ใ ห้ เ ดินทางออ กนอ ก

ราชอาณาจักร จะก่อเหตุทําร้ายกันเอง สร้างความกดดนัให้เจ้าหน้าที่

ยติุการดําเนินการ เพ่ือเห็นแก่มนษุยธรรมและสทิธิมนษุยชน 

 

อุปสรรคในการดาํเนนิการของฝ่ายไทย 

กรณีทีก่ลุม่ชาวโรฮิงยาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดย

ลกัลอบเดินทางเข้าเขตไทยทางด้านจังหวดัชายแดนฝ่ังทะเลอันดามัน

นัน้ ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติอย่างมาก เน่ืองจากการดําเนินงาน

ของเจ้าหน้าที่มีข้อจํากัดในด้านการสกัดกัน้ กลุ่มผู้ ลักลอบเข้าเมือง

เหล่านี ้จึงสามารถเล็ดลอดเข้ามาเขตไทยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้

การสง่ชาวโรฮิงยาท่ีได้ดําเนินคดีถึงท่ีสดุแล้วกลบัประเทศต้นทาง ยงัไม่

สามารถปฏิบติัได้เป็นผลสําเร็จ เนือ่งจากพม่าปฏิเสธทีจ่ะรับกลบั โดย

อ้างว่าชาวมุสลิมโรฮิงยาไม่ใช่พลเมืองพม่า กลุม่บุคคลเหล่านีจ้ึง

พยายามหลบหนีเข้ามาในเขตไทยอีก โดยมีขบวนการค้ามนุษย์และ

นายหน้าค้าแรงงานไปรับกลบัเข้ามาในเขตไทย 

  

สาเหตุทีก่ารดาํเนินการสกดักัน้/ผลกัดนัไม่ประสบผลสําเร็จ 

 โดยปกติการผลกัดนัจะกระทําท่ี อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึ่ง

เป็นช่องทางที่สร้างปัญหาให้กับชาวโรฮิงยาอพยพ เนื่องจากไม่มี

สถานภาพเป็นพลเมืองพม่าและพูดภาษาพม่าไม่ได้ และการเดินทาง

จากเมียวดีไปรัฐอารกันกระทําได้ยาก เพราะระยะทางไกลทําให้บางสว่น



 

 

 

๒๔ 

ต้องย้อนกลบัเข้าไทยอีก ตอ่มาติดข้อจํากดัด้านงบประมาณในการผลกัดนั 

จงึได้ทําการผลกัดนัตามเส้นทางธรรมชาติ ด้านเกาะสอง จังหวดัระนอง ซึ่ง

ก็มีปัญหาเช่นเดิมอีกคือ พม่าไม่ยอมรับ ผู้ถูกผลกัดันจึงรวมตัวกันอยู่

ตามเกาะร้างกลางทะเลรอขบวนการค้ามนุษย์นํากลบัมาเข้ามาใหม่ 

หรือแม้ว่าจะให้ผู้หลบหนีชาวโรฮิงยานั่งเรือย้อนกลบัไปยังรัฐอารกัน     

ก็ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากขาดเสบียงอาหารและนํา้มันเชือ้เพลิง และ

ที่สําคญัที่สุดผู้หลบหนีเข้าเมืองเหล่าน้ีไม่ประสงค์จะกลับไปอีก อนึง่ชาว

โรฮิงยาทีเ่ข้ามาอยูใ่นประเทศไทยสามารถจัดตัง้สมาคมอย่างเป็น

ทางการทีเ่รียกว่า BRAT หรือ Burmese Rohingya Association in 

Thailand มี นายโมฮัมหมัด อิดดริส เป็นประธานสมาคม และนาย 

Enayet Ullah เป็นท่ีปรึกษาสมาคม ซึ่งบุคคลดงักลา่วพยายามผลกัดนั

ให้มีการดําเนินการตอ่ชาวโรฮิงยาให้ได้รับสถานะ เช่นเดียวกับ ผู้หนีภยั

การสู้รบชาวพม่าได้รับ 

 ห้วงท่ีผ่านมา ตัง้แต่ห้วงปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ การดําเนินการ

ของไทยจะเป็นมาตรการสกดักัน้ใน ๒ ลกัษณะ คือ  

 ๑. กรณีชาวโรฮิงยาสามารถเข้าถึงแนวชายฝ่ัง จะดําเนินการ

จับกุมโดยใช้กําลงัประชาชนนํา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ 

กําลงัป้องกนัชายแดน ทหารเรือ และตํารวจนํา้ สง่มอบให้ตํารวจตรวจ

คนเข้าเมืองดําเนินคดี และผลกัดนัตอ่ไป 

 ๒. กรณีสามารถจบักมุได้ขณะยงัไม่ขึน้ฝ่ัง จะใช้วิธีการผลกัดนั 



 

 

 

๒๕ 

 อนึง่การดําเนินการของกองอํานวยการรักษาความมัน่คง

ภายใน ยดึถือตามมติท่ีประชุมของสภาความมัน่คงแหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี ๔ 

สงิหาคม ๒๕๕๑ และ ผลการประชมุแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาว

โรฮิงยา มาประยุกต์ใช้ให้มีผลในทางปฏิบัติจริง โดยกําหนดขัน้การ

ปฏิบติัเป็น ๓ ขัน้ คือ  

๑. ขัน้แจ้งเตือนและสกัดกัน้ตามแนวสกัดกัน้เกาะพยาม – 

เกาะช้าง, เกาะสนิไห – เกาะตาครุฑ โดยใช้เครือข่ายวิทยุประมงนํา้ลกึ

ในการแจ้งเตือน กับศูนย์วิทยุประจําเกาะต่างๆ ซึ่ง จังหวัดระนองได้

จดัตัง้ไว้ 

๒. ขัน้การจบักมุควบคมุตวั  

๓. ขัน้ผลกัดนั ดําเนินการโดยบูรณาการแผนงานร่วมกับสว่น

ราชการท่ีเก่ียวข้องและกําลงัประชาชนในพืน้ท่ี  

ทัง้นีไ้ด้จัดตัง้หน่วยงานที่เรียกว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ

แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยา หรือ ศปป.ร.ย. เพื่อรับผิดชอบ

อยา่งเป็นเอกภาพ  

 

ผลกระทบต่อประเทศไทย 

การท่ีชาวโรฮิงยาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และได้เข้า

มาอาศยัอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อไทยใน

ด้านตา่งๆ ดงันี ้

 



 

 

 

๒๖ 

๑. ด้านสังคมจติวทิยา  

ชาวมุสลิมโรฮิงยาสว่นใหญ่ลกัลอบเข้ามาขายแรงงานในไทย  

มีจํานวนหนึง่ไปจดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า เพือ่ให้

ได้รับการผอ่นผนัให้อยูใ่นประเทศไทยชัว่คราว อยา่งไรก็ตามในอนาคต 

หากมีการพิสจูน์สญัชาติแรงงานตา่งด้าวสญัชาติพม่า ชาวมุสลมิโรฮิงยา 

กลุม่ดังกลา่วจะต้องมีปัญหาเนื่องจากประเทศต้นทาง (ประเทศพม่า) 

จะไม่ยอมรับวา่เป็นบคุคลสญัชาติพม่า ทําให้ต้องตกค้างเป็นผู้หลบหนี

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยูใ่นประเทศไทย โดยบุตรหลานของกลุม่

เหลา่นีจ้ะเป็นเด็กไร้สญัชาติ ก่อให้เกิดปัญหาและภาระด้านสงัคม ฯลฯ 

แก่ประเทศไทยมากขึน้ 

๒. ด้านความมัน่คง 

๒.๑ ชาวมสุลมิโรฮิงยา ท่ีลกัลอบเข้ามาพกัอาศยัอยู่ในประเทศ

ไทยเป็นเวลานาน สว่นหนึ่งจะมีพฤติการณ์ไปร่วมกับกลุม่ผิดกฎหมาย 

อาทิ ร่วมกับกลุม่ชาวปากีสถานปลอมแปลงเอกสารสําคัญต่างๆ 

นอกจากนีย้งัมีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรม

ข้ามชาติหลายรูปแบบ อาทิ การค้ามนุษย์ ปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง 

การค้าสิง่ผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธสงคราม ฯลฯ ตลอดจนการตัง้ตวั

เป็นผู้ มีอิทธิพลเรียกเก็บคา่คุ้มครองจากผู้ลกัลอบเข้าเมืองฯ  

๒.๒ เกิดขบวนการนําพาชาวมุสลิมโรฮิงยาจากพม่าเข้าไทย 

และขบวนการนําพาชาวมุสลิมโรฮิงยาจากไทยไปมาเลเซีย หรือกลุ่ม

ประเทศมสุลมิ 



 

 

 

๒๗ 

๒.๓ มีการจัดตัง้กลุม่ Burmese Rohingya Association in 

Thailand (BRAT) เคลือ่นไหวในไทย เพ่ือเรียกร้องสิทธิขอสถานะอยู่ใน

ประเทศไทย รวมทัง้การเปิดเว็บไซด์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โจมตีรัฐบาล

ทหารพม่า ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย-พม่า 

๒.๔ กลุ่ม RSO มีความเช่ือมโยงกับกลุม่ Taliban และนาย 

Osama bin Laden โดยการรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนและการฝึก

ทางทหาร เป็นสิง่บอกเหตุทีส่ําคัญและมีความสอดคล้องกับแนว

ทางการจดัตัง้โลกมสุลมิ (Muslim World) ขึน้มาใหม่ ดงันัน้มุสลิมโรฮิงยา

ในประเทศไทยบางส่วนเป็นมุสลิมหวัรุนแรงท่ีน่าจับตามองเพ่ือพิสจูน์

ทราบเครือขา่ยและพฤติกรรมตอ่ไป 

๓. ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

เนื่องจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรมบาง

ประเภท เช่น การประมง กิจการต่อเนื่องจากการประมง การเกษตร 

แรงงานไทยทัง้ในและนอกพืน้ที่ไม่ยอมทํางานประเภทดงักลา่ว ทําให้

ผู้ประกอบการต้องใช้แรงงานตา่งด้าว ประกอบกับแรงงานต่างด้าวเป็น

แรงงานราคาถูก ทํางานคุ้มค่ามากกว่าแรงงานไทย จึงเป็นแรงผลกัดนั

ให้มีการใช้แรงงานตา่งด้าวเพ่ิมมากขึน้ ในขณะท่ีจํานวนคนไทยวา่งงาน

มีเพ่ิมมากขึน้ ตลอดจนจะสง่ผลกระทบตอ่อตัราคา่แรงพืน้ฐาน 

๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ชาวโรฮิงยาท่ีหลบหนีเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทย อาจเป็น

พาหะนําพาโรคติดตอ่ร้ายแรงมาสูค่นไทย เช่น โรคมาเลเรีย โรคเท้าช้าง 



 

 

 

๒๘ 

ซึ่งทางราชการต้องเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขจํานวนมากในการ

ป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลช่วยเหลือแรงงานดงักลา่วตามหลกัสิทธิ

มนษุยธรรม 

๕ .  ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของไทยในเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ  

สํานักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่ยามฝ่ังของ

ประเทศอินเดียได้ให้การช่วยเหลือผู้ อพยพชาวโรฮิงยากว่าร้อยคนที่

พยายามว่ายนํา้เข้าหาฝ่ัง ซึ่งทัง้หมดอยู่ในสภาพที่อิดโรยและขาดนํา้

อย่างรุนแรง โดยกลุม่ผู้ อพยพได้เล่าให้ฟังว่า พวกตนได้จ่ายเงินให้

นายหน้าพาขึน้เรือ เดินทางหลบหนีเข้าไปในประเทศไทย เพราะต้องการ

ความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ แตก่ลบัถกูทหารไทยควบคมุตวัแล้วบงัคบัให้ขึน้เรือ

กลบัประเทศของตนด้วยเรือทีไ่ม่มีเคร่ืองยนต์ ปล่อยให้ลอยอยูก่ลาง

ทะเลด้วยอาหารและนํา้จํานวนเลก็น้อย (เป็นคํากลา่วอ้างของผู้หลบหนี

ชาวโรฮิงยา) ผู้ อพยพกล่าวอ้างว่าการกระทําดังกล่าวของประเทศไทย

สง่ผลให้มีผู้ เสยีชีวติไปนบัร้อยศพ เน่ืองจากอดอาหารอยูก่ลางทะเล สง่ผลให้

นานาชาติตลอดจนถึงองค์กรต่างๆโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ออกมา

กลา่วหาวา่ไทยกระทําการไร้ซึ่งมนษุยธรรม 

 

สรุป  

 จากประวัติศาสตร์บรรพบุรษของชาวโรฮิงยาอพยพมาจาก

เปอร์เซีย เพ่ือทําการค้าขาย และตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีเมืองค๊อกซ์บาซาร์



 

 

 

๒๙ 

ประเทศบังกลาเทศ และรัฐอารกัน ประเทศพม่า ในยุคลา่อาณานิคม

ของชาติตะวนัตก ประเทศอังกฤษได้บุกเข้ายึดบงักลาเทศ และบริษัท

ตะวันออกของอังกฤษได้จ้างชาวบังกลาเทศและอินเดียเป็นทหาร  

บุกเข้ายึดประเทศพม่าต่อ ซึ ่งต่อมาทหารรับจ้างเหล่านีไ้ม่ยอมกลับ

ประเทศได้ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในพม่า หลงัสงครามโลกครัง้ที่ ๒ พม่าได้รับ 

เอกราช และมี รัฐธรรมนูญพม่า พวกโรฮิงยาถูกขับไล่ให้ไปอยู ่ที ่

เมืองค๊อกซ์บาซาร์ของบังกลาเทศ ซึง่อยูติ่ดแนวชายแดนรัฐยะไข ่

(อารกนั) ของพม่า หลงัจากบงักลาเทศแยกตวัออกจากปากีสถานเป็น

ประเทศใหม่สง่ผลให้ชาวเบงกาลีอพยพเข้ามาในรัฐอารกันเพิม่มากขึน้ 

ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐบาลทหารพม่าออกกฎหมายสญัชาติพม่า 

ส่งผลให้ชาวโรฮิงยาที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพ เช่นเดียวกับพลเมืองพม่า  

ถกูละเมิดไม่ให้รับสทิธิท่ีจะได้รับสญัชาติ ถกูจํากดัความเคลื่อนไหวโดย

ต้องขออนุญาตและจ่ายเงินแก่รัฐบาลในการออกจากพืน้ที่ ถูกกดขี ่  

บงัคบัใช้แรงงาน ถกูยดึท่ีดินทํากิน ถกูจํากัดสิทธิการแต่งงานและการมี

บุตรเพราะไม่ต้องการให้พลเมืองโรฮิงยาเพิ่มขึน้ มีการทําลายสุเหร่า

และโรงเรียนสอนศาสนา  ทําให้ชาวโรฮิงยาไม่สามารถหางานทําหรือ

ค้าขายได้ ตลอดระยะเวลาทีถู่กละเมิดสิทธิ ชาวโรฮิงยาจํานวนมากได้

อพยพหนีภัยจากพม่าไปอยู ใ่นหลายประเทศ เช่น บังกลาเทศ 

ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย และไทย 

โดยบงักลาเทศซึง่มีพรมแดนติดต่อกับพม่าเป็นประเทศท่ีมีชาวโรฮิงยา

อพยพเข้าไปอยูม่ากที่สุด ภายใต้การดูแลของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ 



 

 

 

๓๐ 

ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ (UNHCR) ระยะหลงัชาวโรฮิงยาเดินทางมายงั

ประเทศไทยมากขึน้เพื่อเป็นทางผ่านไปยงัประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก

เป็นประเทศมสุลมิ และคา่จ้างแรงงานสงู สําหรับช่องทางท่ีชาวโรฮิงยา

ใช้หลบหนีเข้าสูไ่ทยมี ๒ ช่องทาง คือ ทางบกที ่อําเภอแม่สอด จังหวดั

ตาก และทางเรือที่ จังหวัดระนอง ในห้วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

ของทกุปี เน่ืองจากปลอดจากมรสมุ  

 ปัญหาโรฮิงยาลกัลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นปัญหาท่ีมี

มานานแต่ในห้วง ๑ ปี ทีผ่่านมาองค์กรนานาชาติโดยเฉพาะ UNHCR 

เพิง่ให้ความสนใจและโจมตีประเทศไทยว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในขัน้ตอนการดําเนินการจับกุมและผลกัดันกลบัประเทศต่อกลุ่มคน

เหลา่นีอ้ันสืบเนือ่งมาจากการเสนอข่าวของสํานกัข่าวต่างชาติ ทีเ่สนอ

ภาพด้านลบต่อการทํางานของเจ้าหน้าทีท่างการไทย ซึ่งสง่ผลกระทบ

ต่อภาพลกัษณ์ของกองทพัและประเทศ การดําเนินการดงักลา่วอาจมี

วาระซ่อนเร้นในการเสนอข่าวของสํานกัข่าวดังกลา่ว ดงันัน้จึงจําเป็น

อย่างยิ่งท่ีทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามจาก

การประชุม ASEAN SUMMIT ครัง้ท่ี ๑๔ ท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาเรื่องโรฮิงยาขึน้  

เพือ่หาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึง่ผลจากการประชุมตาม

มาตรา ๑๔ ของกฎบตัรอาเซียน มีการตกลงชัดเจนว่าต้องจัดตัง้องค์กร

เพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานมนุษยชนอาเซียน

ขึน้ และสง่เสริมให้อาเซียนเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาท่ีสําคญัเก่ียวกับสิทธิ



 

 

 

๓๑ 

มนุษยชน นอกจากนีจ้ะใช้กระบวนการบาหลี (Bali Process) ในการ

แก้ไขปัญหาอีกด้วย 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 กรณีท่ีปรากฏขา่วสารเผยแพร่ตามสื่อมวลชนต่างประเทศระบุ

วา่ เจ้าหน้าท่ีของไทยได้กระทําการในลกัษณะละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ

กลุม่มสุลมิโรฮิงยา ท่ีลกัลอบเข้ามาในประเทศไทย โดยการผลกัดนักลุม่

ดังกล่าวออกจากเขตแดนทางทะเลของไทย ด้วยเรือประมงที่ไม่ติด

เคร่ืองยนต์ แตม่อบอาหารและนํา้ให้อยา่งเพียงพอ กรณีดงักลา่วสง่ผล

ให้กลุม่มสุลมิโรฮิงยาบางสว่นเสยีชีวิตก่อนถึงฝ่ัง และข่าวสารข้างต้นได้

ถกูกลุม่/องค์กรต่างๆ  นําไปเคลื่อนไหวผลกัดนัให้มีการแก้ไขปัญหาซึ่ง

ล้วนส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ขอ งกอ งทัพและประเทศนัน้ 

สถาบนัวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ ขอเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วโดยกําหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา

เป็น ๓ ห้วง คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบัน (Immediate 

Response) ระยะสัน้ถึงปานกลาง (Redesigned Actions) และ 

ระยะยาว (Restructure) 

๑ .  ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า ใ น ปั จ จุ บั น  (Immediate 

Response) 

 ๑.๑ รัฐบาลต้องกําหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบติั 

เพื ่อแก้ไขปัญหาโรฮิงยาอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนดําเนินการต่อ          



 

 

 

๓๒ 

ผู้ลกัลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด โดยมี

กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในเป็นหน่วย รับผิดชอบ  

หลกัในการดําเนินการแก้ไข  

 ๑.๒ หารือ/ประชุมกับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ พม่า 

บงักลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ UNHCR เพือ่ร่วมหาสาเหตุและ

แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะควรให้ภาพท่ีชดัเจนว่าประเทศไทย

เป็นประเทศท่ีรับภาระของปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ทัง้ท่ีไม่ได้

เป็นประเทศผู้กอ่ปัญหา 

 ๑.๓ นําประเด็นโรฮิงยาเข้าเสนอในการประชุม  ASEAN 

SUMMIT ครัง้ท่ี ๑๔ เพือ่หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งผล

จากการประชุมว่าด้วยการจัดตัง้กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ตาม

มาตรา ๑๔ ของกฎบตัรอาเซียน มีการตกลงชัดเจนว่าต้องจัดตัง้องค์กร

เพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานมนุษยชนอาเซียน

ขึน้ และมอบหมายให้คณะกรรมการจดัทําร่างขอบเขตของงาน (Terms 

of Reference: TOR) ขึน้ โดยหวัใจของร่างขอบเขตของงาน คือ อํานาจ

และหน้าที่ขององค์กร มี ๒ ประเด็นสําคัญคือ การส่งเสริมและการ

คุ้มครองสทิธิมนษุยชนในอาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนกั การพฒันา

บรรทัดฐานในเร่ืองสิทธิมนุษยชนก่อน นอกจากนี ้ต้องส่งเสริมให้

อาเซียนเข้าเ ป็นภาคีอนุสัญญาที่สําคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนีย้งัจะนําเข้าสูก่ารประชุมกระบวนการบาหลี (Bali Process) 

เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาอีกด้วย 



 

 

 

๓๓ 

 ๑.๔ สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่ประชาคมโลก โดยยืนยนับน

หลักการว่ากลุม่โรฮิงยาเป็นผู้ หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

(Illegal migration) ที่มิใช่ผู้ หนีภัยจากการสู้รบ (Displaced person 

from fighting) และมิใช่เป็นผู้อพยพ/ลีภ้ยั (Refugee) ทางการไทยได้

ปฏิบติัตอ่ชาวโรฮิงยาอยา่งชอบธรรมตามกรอบกฎหมายของไทย มิได้มี

การละเมิดสทิธิมนษุยชนดงัท่ีสือ่ตา่งประเทศกลา่วอ้าง 

 ๑.๕ กรณีที่มีข้อเรียกร้องให้จัดตัง้ศูนย์พักพิง หรือศูนย์ผู้ลีภ้ัย

ให้แก่ชาวโรฮิงยา ทางการไทยควรยืนยันจุดยืนที ่เห็นพ้องร่วมกับ 

UNHCR ว่าสถานภาพของชาวโรฮิงยา คือ ผู้ อพยพ เพื่อเหตุผลด้าน

เศรษฐกิจไม่เข้าขา่ยผู้ลีภ้ยั และอาจยอมรับให้พกัพิงได้ชั่วคราวในระยะ

สัน้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพือ่เดินทางต่อไปยังประเทศทีส่าม

เทา่นัน้ 

 ๑.๖ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเคร่งครัดในการปฏิบติังานตาม รปจ. 

กฎหมายและหลกัมนษุยธรรมตามความเหมาะสม 

 ๑.๗ เร่งปราบปรามเจ้าหน้าที่ และผู้ ที ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ขบวนการลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและค้ามนุษย์อย่างจริงจังและ

เด็ดขาด 

๒ .  การแก้ไขปัญหาในระยะส้ันถึงปานกลาง (Redesigned 

Actions) 

 ๒.๑ เพ่ิมความเข้มในการปฏิบติังานทัง้ทางบกและทางทะเล โดย

ทางบกเพิม่กําลงัลาดตระเวนตามแนวชายแดนทีค่าดว่าจะมีผู้ลกัลอบ



 

 

 

๓๔ 

เข้าเมืองผิดกฎหมาย ส่วนทางทะเลต้องเพิ่มการลาดตระเวนทางทะเล 

และต้องกําหนดกฎการปฏิบติั (Rule of Engagement: ROE) พิเศษใน

ปฏิบัติการร่วมในการลาดตระเวนทางทะเล ระหว่าง ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพ่ือสกัดกัน้และผลกัดนัการเข้ามาของกลุม่คน

เหลา่นี ้

 ๒.๒ ร่างระเบียบปฏิบัติประจํา (Standard Operating 

Procedure: SOP) หรือกฎการปฏิบติัในการปฏิบติักับชาวโรฮิงยาให้กับ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ๒.๓ ชีแ้จง/อบรม เจ้าหน้าทีที่เ่กี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทหน้าที่

และขอบเขตการปฏิบัติงานของตนตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทัง้

เคร่งครัดในการปฏิบติังานตาม รปจ. และกฎหมาย 

 ๒.๔ ถ่ายรูป/บันทึกภาพ การจับกุม และ/หรือ การปฏิบัติต่อ 

ชาวโรฮิงยาเพือ่เป็นหลักฐานแสดงว่าไม่มีการทําร้ายร่างกาย หรือ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน โดยมีภาคประชาชนหรือองค์กรสทิธิมนษุยชนร่วม

ดําเนินการ ภายใต้ข้อกําหนดตามกฏหมายบญัญัติ 

 ๒.๕ กําหนดขอบเขตท่ีพักพิงชั่วคราวท่ีชัดเจน  ดําเนินการขึน้

ทะเบียนประวัติ เพ่ือจะได้ทราบจํานวนและข้อมูลพืน้ฐานท่ีใช้เป็น

ประโยชน์ในการสง่กลบัประเทศต้นทางอย่างถกู ต้อง หรือส่งต่อไปยัง

ประเทศที่สาม ดําเนินการคัดแยกและสืบสวนให้ได้ว่ากลุ ่มคนเหล่านี ้

เดินทางมาจากภูมิลําเนาใด ด้วยวิธีการใด ซึ่งจะทําให้ทางการไทย

สามารถเจรจากับประเทศทีต้่องรับประชากรของตนกลบัภูมิลําเนาได้ 



 

 

 

๓๕ 

อาทิ พมา่หรือบงักลาเทศ และทําให้ประเทศดงักลา่วไม่สามารถปฏิเสธ

ความรับผิดชอบได้ 

 ๒.๖ เพ่ิมความเข้มข้นด้านการขา่ว เร่งปราบปรามเจ้าหน้าท่ี และ

ผู้ ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและ 

ค้ามนษุย์อยา่งจริงจงั และเด็ดขาด 

๓. การแก้ไขปัญหาในระยะยาว (Restructure) 

 ๓.๑ กองทพัควรแสดงจดุยนืและบทบาทการให้การสนบัสนนุตอ่

กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการเข้าไปมีสว่นร่วมในเวที

การระดมความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยผู้ เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนของ

สงัคม อาทิ นักวิชาการ ภาคประชาสงัคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่

เก่ียวข้อง โดยตรงในปัญหามุสลิมโรฮิงยา ทัง้นี ้มีปัจจัยแห่งความสําเร็จ

อยูที่่การกําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและเพื่อให้สามารถนําไปสูก่าร

ปฏิบติัท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 ๓.๒ ระดมความคิดของนกัวิชาการและผู้ ทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละ

ด้าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนําเสนอต่อ

รัฐบาล 

 ๓.๓ ประสานการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชนอิสระ 

(NGOs) และสือ่มวลชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดความ

ร่วมมือในอีกมิติหนึง่ 

 ๓.๔ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ต้องเคร่งครัดในการปฏิบติังานตาม 

รปจ. และกฎหมาย 



 

 

 

๓๖ 

 ๓.๕ ประชาสมัพันธ์/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ

แนวทางของภาครัฐ เพื่อนําไปสูก่ารประสานความร่วมมือของทกุฝ่ายใน

การแก้ปัญหาร่วมกนั 

 ๓.๖ การแก้ไขปัญหามสุลมิโรฮิงยา ควรดําเนินการพร้อมกันใน 

๓ แนวทาง กลา่วคือ 

  -  แนวทางที่ ๑ (Track I) ดําเนินการโดยความริเร่ิม

ของหนว่ยงานและเคร่ืองมือภายใต้การควบคมุของภาครัฐ 

  - แนวทางที่ ๒ (Track II) ดําเนินการโดยความริเร่ิม

ของภาควิชาการ 

  - แนวทางที่ ๓ (Track III) ดําเนินการโดยภาค

ประชาสงัคม (Civil Society Organization: CSO) 

 อนึง่ในการดําเนินการของแต่ละแนวทางให้มีการประสาน

ความร่วมมือระหว่างผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐ นักวิชาการ ภาค

ประชาสงัคม NGOs อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทัง้การแสวงหา

ความร่วมมือในระดับพหุภาคี เพื่อแบ่งเบาภาระของไทยทีต้่องแบก

ภาระแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในประเทศกว่า ๒ ล้านคน ทัง้นี ้

เพื อ่ให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาทีค่รอบคลุมในทุกมิติ และจาก 

ทุกมุมมองของทุกภาคส่วนในสังคมทัง้ในระดับชาติและภูมิภาค 

อยา่งแท้จริง 

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

 



 

 

 

๓๗ 

เอกสารอ้างองิ 
 

๑. เอกสารประกอบการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครัง้ท่ี ๓/๕๒ เร่ือง “โรฮิงยา: 

ปัญหาความมัน่คงกบัสทิธิมนษุยชน” 

๒. กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาตเิอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

๓. สรุปผลการประชุมเกี่ยวกับปัญหาชาวโรฮิงยา สํานักงานนโยบายและแผน

กระทรวงกลาโหม 

๔. ข้อมลูผู้หลบหนีเข้าเมืองโรฮิงยา กรมกิจการชายแดนทหาร 

๕. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง 

ครัง้ท่ี ๒/๕๒ กระทรวงกลาโหม 

๖. ชาวโรฮงิยากบัความมัน่คงของชาต ิสํานกัขา่ว กรมประชาสมัพนัธ์ 

๗. บรรยายสรุป สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ์ ๕๒ ณ ห้องประชุม 

ศาลากลาง จงัหวดัระนอง 

๘. เวทีเสวนาโต๊ะกลม เร่ือง “โรฮงิยา: คนไร้รัฐท่ีถูกลืม” เม่ือวนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์๕๒ 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาสงัคม คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๙. รายงาน “โรฮิงยา” ชนกลุ่มน้อยที่ถูกลืมในพม่า คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ

ประชาธิปไตยในพมา่ (กรพ.) 

๑๐. แถลงการณ์มลูนิธิศกัยภาพชุมชน กรณีมนุษย์เรือโรฮิงยา มูลนิธิศักยภาพ

ชมุชน 

๑ ๑ . โ ร ฮิ ง ย า  ท ะ ลั ก ร ะ น อ ง  ภั ย ค ว า ม มั น่ ค ง . . . ที ต้่ อ ง จั บ ต า ม อ ง 

www.komchadluek.net 

๑๒. โรฮิงยา: จากผู้อพยพพมา่ สูว่กิฤตความมัน่คงไทย www.manager.co.th 

๑๓. โรฮิงยา: ค้ามนษุย์ข้ามชาต ิwww.komchadluek.net 

http://www.komchadluek.net/�
http://www.manager.co.th/�
http://www.komchadluek.net/�

