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การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงการด าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลไทยท่ีมีตอ่การแก้ปัญหาเก่ียวกบัชาวโรฮีนจาภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2) เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบตัิในการแก้ไข
ปัญหาชาวโรฮีนจาเร่ืองสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบตักิารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การแก้ไข และพฒันาการบริหารจดัการและการด าเนินการตา่งๆ ให้มี
ประสิทธิผลและความชัดเจนยิ่งขึน้ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
เอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการประชมุกลุม่ยอ่ยในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและระนอง  

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการปฏิบัติงานจ าแนกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรก ผู้
เดินทางทัง้หมดยงัไมถ่ึงฝ่ัง เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าหน้าท่ีสกดักัน้ไม่ให้ชาวโรฮีนจารุกล า้น่านน า้ไทย แต่
ละขัน้ตอนเป็นไปในลักษณะให้การช่วยเหลือเบือ้งต้นตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ กรณีท่ีสอง หากผู้ เดินทางเหล่านัน้ขึน้ฝ่ังแล้ว เจ้าหน้าท่ีรัฐจะด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย โดยการจบักมุ พร้อมกบัให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมเบือ้งต้น  

การวิเคราะห์ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติในครัง้นีอ้าศัยตัวแบบสหการของ 
Donald Van Meter และ Carl Van Horn ซึ่งเกิดขึน้จากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่  1) มาตรฐาน
นโยบาย เจ้าหน้าท่ีรัฐต่างมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายเป็นอย่างดี 
ขณะท่ีแนวทางการด าเนินการขาดความชัดเจนและขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงในระยะสัน้ 
เพราะความไม่เข้าใจในพนัธกรณีระหวา่งประเทศ แตค่วามจริงจงัของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการแก้ปัญหา 
จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวได้ โดยทัง้หมดนีต้่างส่งผลกระทบต่อการส่ือ
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ข้อความและการบงัคบัใช้กฎหมายตามมา 2) ทรัพยากรนโยบาย  ซึ่งงบประมาณและสถานท่ีของ
องค์การภาครัฐไม่เพียงพอท่ีจะรองรับชาวโรฮีนจาท่ีถกูจบักุมทัง้หมด ขณะท่ีองค์การภาครัฐขาด
บุคลากรท่ีมีทักษะภาษาในการปฏิบัติงาน  อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายพยายามปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของนโยบายให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชน แตท่ัง้หมดนี ้สง่ผล
กระทบตอ่การบงัคบัใช้กฎหมายและทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน 3) การส่ือข้อความ ปัญหาชาวโรฮีน
จาเป็นท่ีสนใจของส่ือมวลชน การเผยแพร่ข่าวสารส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ส่วนการประสานงานฝ่ายต่างๆ และองค์การร่วมรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามภารกิจ 
ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ นี ้ย่อมมีอิทธิพลต่อความยินดีหรือเต็มใจใน
การปฏิบัติงาน 4) การบังคับใช้กฎหมาย สะท้อนถึงปัญหาท่ีเกิดจากเง่ือนไขทางการเมือง 
คณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตั ิมาตรฐานและทรัพยากรของนโยบาย เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบางสว่น
ขาดความเคร่งครัดในการบงัคบัใช้กฎหมาย กอปรกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องไม่มีการปรับปรุงให้เท่า
ทนักับการเปล่ียนแปลงของยุคปัจจุบนั ทัง้หมดนี ้ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้ปฏิบตัิงานและ
คณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตัิ 5) คณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตัิ องค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องมีขนาด
ใหญ่และซับซ้อนสูง การปฏิบัติงานเป็นไปตามขัน้ตอน แบ่งงานตามความเช่ียวชาญ ทัง้นี ้ทุก
องค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ระบบคณะกรรมการในการปฏิบตัิงานร่วมกันและด าเนินการใน
ลักษณะขององค์การเครือข่าย ซึ่งแต่ละองค์การกลับปกปิดข้อมูลหรือข้อผิดพลาดของตนเอง 
ส่งผลต่อการบงัคบัใช้กฎหมาย 6) เง่ือนไขทางการเมือง การเมืองทัง้เมียนมา มาเลเซีย และไทย 
ก าลงัประสบกบัการเปล่ียนผ่านและการเคล่ือนไหวจากภาคประชาชน โดยท่ีรัฐบาลแตล่ะประเทศ
ตา่งพยายามแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้ภายใต้การจบัตามองจากทัว่โลก ซึ่งเง่ือนไขทางการเมืองมี
ความเช่ือมโยงกบัเง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติของผู้ปฏิบตัิงานและผลการน านโยบาย
นีไ้ปปฏิบตัิ 7) เง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ สภาพความยากจนทางเศรษฐกิจและกระแสการ
ตอ่ต้านของเมียมากลายเป็นแรงผลกัดนัให้ชาวโรฮีนจาหลบหนีออกนอกประเทศ ผ่านมายงัไทยท่ีมี
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือไปยังมาเลเซียท่ีมีความเช่ือทางศาสนาเหมือนกันและสภาพ
เศรษฐกิจดีกว่าประเทศตนเอง กล่าวได้ว่า เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับ
เง่ือนไขทางการเมือง และมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ  8) ทัศนคติของผู้ปฏิบตัิงาน เป็นผล
สะท้อนจากการส่ือข้อความ การบงัคับใช้กฎหมาย คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ และเง่ือนไข
ทางการเมือง ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่ยอมรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย แต่
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีบางส่วนไม่เต็มใจปฏิบัติงาน และด้วยข้อจ ากัดด้านทรัพยากร จึงท าให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางและในพืน้ท่ีต่างมีแนวคิดในการแก้ปัญหาแตกต่างกันในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 
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This research has three main objectives: 1) To study and understand how the Thai 
government has implemented policy to alleviate the problem of the Rohingya as it pertains 
to the ASEAN Human Rights Declaration, and 2) To study and understand the problems 
associated with implementation right to life and liberty human rights policy in combating 
discrimination of the Rohingya by using the United Nations Universal Declaration of Human 
Rights and 3) To provide policy and operations recommendations that will increase 
effectiveness and clarity in the redress and development of management and operations, as 
a research quality tool in analyzing information received from documents, in-depth 
interviews, and focus groups. 
The research results have found that execution can be divided into two types. The first is if 
those in transit have not yet reached land. Thai officials will attempt to prevent the Rohingya 
from encroaching upon Thailand. Each step in this type of execution undertaken is geared 
towards offering basic assistance in accordance with international human rights and 
obligations.  The second type is if the refugees have already reached the shore, Thai 
officials will act in accordance with law of Thailand by arresting person and provide them 
with basic human rights. The models of Donald Van Meter and Carl Van Horn are used to 
analyze problems in the policy implementation that have arisen due to the following factors:  
 1) Policy Standards – Officials understand the objective and goal behind policy 
despite a lack of clear direction, which helps strengthen long term international confidence. 
This problem affects communications and law enforcement. 2) Policy Resources – 
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Government agencies lack the funding and facilities to deal with the influx of Rohingya that 
have arrived in Thailand, while at the same time requiring additional staff that has the 
language skills required to do the work. All involved are attempting to realign their use of 
resources to fit more closely with the desired outcome of human rights policy. This problem 
affects law enforcement and the attitudes of the involved in the work. 3) Communications - 

Problems among the Rohingya have captured the attention of the media. Continual press 
releases on the subject affect how others view officials, even though coordination and 
cooperation between government agencies and relevant parties has been done correctly. 
Problems with communications affect the attitudes of those involved. 4) Law Enforcement – 

This issue reflects the problems caused by politics, characteristics of the implementation 
agencies, and policy standards and resources. Officials are not often held to strict 
standards of law enforcement and the law is also outdated. This problem affects the 
attitudes and characteristics of the implementation agencies. 5) Characteristics of the 
Implementation Agencies– Government agencies involved are large, overly complex, and 
work piecemeal by dividing responsibility based upon expertise. Every agency involved 
uses a system of directors while working cooperatively and in networks. Each agency 
attempts to conceal or hide their own weaknesses, which ends up affecting the 
enforcement of laws and political conditions. 6) Political Conditions- The governments of 
Myanmar, Malaysia, and Thailand are going through a period of transition being driven by 
civil society while attempting to solve these problems. Political conditions are linked with 
social and economic conditions, the attitudes, and the results of policy implementation. 7) 
Social and Economic Conditions – the social and economic state in Myanmar, stemming 
from political conditions surrounding them, has been the main driver in forcing the 
Rohingya to flee the country, across a multicultural Thailand, as they head towards 
Malaysia. It is apparent that social and economic conditions are related to politics and 
have a direct effect. 8) Official Attitudes – Attitudes among officials can be traced to 
communications, law enforcement, attributes of agencies, and political conditions. Officials 
widely agree to the reasoning and goals behind policy, yet, at least in certain regions, are 
indifferent to their jobs. The central and local governments have differing opinions on how 
problems should be solved in enforcing the law because of a lack of resources.  
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ชาวโรฮีนจา (Rohingya) เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) แต่ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองเมียนมา สิทธิต่าง ๆ 
จงึไม่เท่าเทียมกบัพลเมือง แม้แตใ่นเร่ืองสิทธิในชีวิตครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตวั และหน้าท่ี
การงานท่ีต้องเส่ียงภยั สกปรก และได้รับคา่แรงท่ีน้อยกว่าชาวเมียนมาทัว่ไป ชาวโรฮีนจานัน้ได้รับ
การปฏิบตัิด้วยความรุนแรงและถูกกดข่ีข่มเหงจากรัฐบาลเมียนมาอย่างตอ่เน่ือง ขณะท่ีกฎหมาย
เก่ียวกบัสิทธิและความเป็นพลเมืองเมียนมาร่างขึน้ใหม่และประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2525 แทนฉบบั
เดิมปี พ.ศ. 2491 (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2503) ซึ่งกฎหมายฉบบัใหม่มีความสลบัซบัซ้อนและยาก
ตอ่การท าความเข้าใจ โดยมีบทบญัญัติแยกเป็น 8 หมวด 76 ข้อ ในขณะท่ีกฎหมายเดิมมีเพียง 23 
ข้อเท่านัน้ และกฎหมายฉบบัใหม่นีไ้ม่ครอบคลมุการรับรองสิทธิในสญัชาติของชาวโรฮีนจา ท าให้
ชาวโรฮีนจาเป็นเพียงผู้ มีสิทธิอาศยัชัว่คราวในประเทศเมียนมา เพ่ือรอคอยการผลกัดนัออกนอก
ประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ียงัคงมีปัญหาความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์ภายในประเทศ (นสัเซอร์  
อาจวาริน, 2556, น.13; ศวิวงศ ์สขุทวี, 2556)  

จากเหตุผลดงักล่าว ชาวโรฮีนจาจึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
เมียนมา จึงต้องดิน้รนหลบหนีไปยงัประเทศอ่ืน แตมี่จ านวนไม่น้อยท่ีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง
ในกลางทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และต่อประชาคมโลก 
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการอพยพหลบหนีเข้ามาพึ่งพิงอาศยั โดยคาดคะเนวา่ มีจ านวน
ชาวโรฮีนจาไม่ต ่ากว่า 100,000 คน (ทีมข่าวอิศรา, 2558) ขณะท่ีประเทศไทยต้องให้การช่วยเหลือ
ตามหลกัมนษุยธรรมเท่าท่ีจ าเป็นและไม่เดือดร้อนกบัประชาชนภายในประเทศ โดยการด าเนินการ
ต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบการยอมรับของนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียน (Association of Southeast Asia: ASEAN) แตท่ว่า ประเทศไทยไม่ได้ท าการลงนาม
ในอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.1951 และพิธีสารว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.1967 
ท าให้ไม่มีกฎหมายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ ลีภ้ัย และผู้ ลีภ้ัย ก็ไม่อาจกระท าการใดเพ่ือการ
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ด าเนินชีวิตและเลีย้งชีพได้ จึงได้แต่เพียงการรอรับความช่วยเหลือจากองค์การภาครัฐ องค์การ
พฒันาเอกชน (Non-Governmental Organization: NGO) และองค์การสากลระหวา่งประเทศ  
 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 21 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ กรุง
พนมเปญ ราชอาณาจกัรกัมพูชา คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ไ ด้ ร่ ว ม มื อ จั ด ท า
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) ขึน้มา 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2555) และร่วมกันรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ซึ่ง
ปฏิญญาดงักล่าวเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน ถือเป็นการ
ยืนยนัการปฏิบตัิตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนษุยชน เพ่ือให้สอดคล้องกบัค ามัน่ท่ีมีตอ่กฎ
บตัรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบตัิการเวียนนา แม้
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียนไม่มีข้อผูกพนัทางกฎหมาย แต่เป็นสิ่งสะท้อนถึง
ลักษณะเฉพาะของอาเซียนท่ีมีความแตกต่างทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม และถือเป็น
จุดเร่ิมต้นของอาเซียนในการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีได้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้การคุ้มครองดแูลเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนในด้านสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับชาวโรฮีนจาท่ียึดถือตาม
หลกัการภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความสอดคล้องกบันโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ
ในประเด็นผู้หลบหนีเข้าเมืองท่ีได้มีการจดัการดแูลสิทธิขัน้พืน้ฐานให้มีความสมดลุกบัความมัน่คง
ของชาติ ทัง้นี ้รัฐบาลไทยได้มีแนวทางการช่วยเหลือชาวโรฮีนจาในด้านการคุ้มครองจากการ
ผลกัดนักลบัโดยสมคัรใจและไปยงัประเทศท่ีสาม การคุ้มครองความปลอดภยัและความชว่ยเหลือ
ทางกฎหมาย กล่าวได้ว่า หลกัสิทธิมนษุยชนกบัปัญหาโรฮีนจาท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีไมอ่าจแยกกนัได้ (อนสุิษฐ คณุากร, 2556) 
 จากกระแสขา่วเก่ียวกบัชาวโรฮีนจาท่ีส่ือตา่งชาต ิและกลุ่มปกป้องสิทธิมนษุยชนได้ท าการ
เผยแพร่ตอ่สายตาชาวโลกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นภาพถ่ายปฏิบตัิการทหารลากจงูเรือของชาว
โรฮีนจาออกจากเกาะทรายแดง จงัหวดัระนอง เพ่ือไปปล่อยทิง้กลางนา่นน า้สากล โดย Mathieson 
ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับประเทศเมียนมาประจ าองค์การฮิวแมนไรท์วอทซ์ (Human Rights Watch: 
HRW) ได้กล่าวถึงการกระท าของทหารไทยท่ีลดทอนคณุค่าและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชาว
โรฮีนจา ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง โดยตัง้ข้อสังเกตว่า ในช่วงระยะหลงัมานี ้
ประเทศไทยมีทา่ทีท่ีเข้มงวดกบัผู้อพยพชาวมสุลิมโรฮีนจาท่ีลอ่งเรือเข้ามาขึน้ฝ่ังไทยมากขึน้ เพราะ
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ไมต้่องการให้มีการอพยพเข้ามามากกวา่นี ้นอกจากนีย้งัวิตกวา่ชาวโรฮีนจาบางกลุม่อาจเป็นทหาร
รับจ้างท่ีพยายามลักลอบเข้ามาร่วมกับกลุ่มผู้ ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
(Mathieson, 2009, pp.2-3) นอกจากนี  ้นักวิจัยขององค์การนิ รโทษกรรมสากล (Amnesty 
International) Zawacki (2011) ได้กล่าวว่า ไทยมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศท่ี
จะต้องตรวจสอบวา่ หากผู้ ลีภ้ยัถกูสง่กลบัไปยงัประเทศต้นทาง ผู้ ลีภ้ยัจะเส่ียงอนัตรายหรือไม่ หาก
ผู้ ท่ีไม่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ ลีภ้ัย พวกเขาเหล่านัน้จะถกูส่งตวักลบัด้วยการมดัมือแล้วปล่อยกลางทะเล
หรือไม ่ดงันัน้ รัฐบาลไทยจงึจ าเป็นต้องมีการสืบสวนขา่วโดยทนัทีอยา่งเตม็ท่ี 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนชาวโรฮีนจาเพิ่มขึน้อย่างก้าว
กระโดดเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี ้จากสถิติชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีลกัลอบเข้ามายงั
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 มีจ านวน  2,763 คน ในปี พ.ศ. 2551 พบชาวโรฮีนจาลกัลอบหลบหนี
เข้ามาจ านวน 4,886 คน เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 77 เม่ือเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2550 ส่วนในปี พ.ศ. 
2552 มีจ านวน 1,477 คน และปี พ.ศ. 2553 ซึ่งถือว่ามีจ านวนชาวโรฮีนจาลกัลอบหลบหนีเข้ามา
น้อยท่ีสุดเพียง 93 คน และเพิ่มขึน้เป็น 351 คน ในปี พ.ศ. 2554 และพบจ านวนชาวโรฮีนจามาก
ถึง 2,817 คน ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีจ านวนมากท่ีสุดถึง 7,550 คน ส่วนในปี 
พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 พบว่า มีจ านวนชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาในประเทศ
ไทยจ านวน 1,240 คน โดย พ.ศ. 2557 หรือโดยเฉล่ียวนัละ 150 คน และเม่ือปี พ.ศ. 2558 จ านวน
ชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้าเมืองลดลงเหลือเพียงประมาณ 300 คน (เจษฎา มีบุญลือ และปิยะนุช  
ป่ีบวั, 2552, น.12; “จบัโรฮิงญา,” 2557; ศรีประภา เพชรมีศรี, 2559) ซึ่งกรณีการด าเนินการของ
รัฐบาลไทยต่อกลุ่มโรฮีนจาปรากฏเป็นข่าวทัง้ส่ือในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งกล่าวอ้างถึง
การกระท าของรัฐบาลไทยท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ของกลุม่ผู้อพยพสู่
สายตาชาวไทยและต่างชาติบ่อยครัง้มากขึน้ และมีกระแสข่าวทางลบต่อกองทัพไทยและ
หนว่ยงานทางความมัน่คงของไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

เพราะฉะนัน้เพ่ือป้องกันอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยมีต้นเหตุจากชาวโรฮีนจา ท่ีมี
ความเช่ือมโยงในการก่อคดี ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ ปัญหาการก่อความไม่สงบในพืน้ท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนใต้ ผู้วิจยัมีความสนใจและตระหนกัในปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย ซึ่งคดี
อาชญากรรมจ านวนหนึ่ง เช่น การค้ามนษุย์ การปลอมแปลงเอกสารราชการ มีสาเหตมุาจากชาว
โรฮีนจา (ทีมขา่วอาชญากรรม, 2558) องค์การภาครัฐต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้ส าเร็จไป
ได้ ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี ้จงึถือเป็นเคร่ืองมือในการชว่ยแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ร่วมด้วยเชน่กนั 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

การศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดวตัถปุระสงค์  ดงันี ้
1) เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทย เพ่ือแก้ปัญหา

เก่ียวกบัชาวโรฮีนจาภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสมาชิกอาเซียนวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนด้านสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
  2) เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาของการน านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายไปปฏิบตัิ เพ่ือแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนษุยชน ซึง่เป็นไปตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ 

3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตัิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข 
และพฒันาการบริหารจดัการและการด าเนนิการตา่ง ๆ ให้มีประสิทธิผลและความชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.3.1 ด้ำนประชำกร 
1.3.1.1 การสืบค้นกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยผู้ ให้ข้อมูล คือ 1) ชาว

โรฮีนจาท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 2) เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้จากส่วนกลางและท้องถ่ิน และ 3) ประชาชนท่ี
อาศยัอยูโ่ดยรอบพืน้ท่ีพกัพิงในจงัหวดัสงขลาและระนอง ในรัศมีไมเ่กิน 3 กิโลเมตร 

1.3.1.2 การจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วยประชากร 2 ภาคสว่น 
1) ผู้แสดงบทบาททางสงัคมจาก 5 ภาคสว่น ได้แก่ 

(1) เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้จากสว่นกลางและท้องถ่ิน  
(2) ผู้น ากลุม่ชาวโรฮีนจาท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ีพกัพิง  
(3) เจ้าหน้าท่ีจากองค์การระหวา่งประเทศ  
(4) เจ้าหน้าท่ีจากองค์การพฒันาเอกชน   
(5) ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ จากภาคเอกชน 

2) ผู้ ท่ี ได้รับผลกระทบในการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ซึง่ผู้ให้ข้อมลู คือ ชาวโรฮีนจาท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป  
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1.3.2 ด้ำนพืน้ท่ี พืน้ท่ีพกัพิงในจงัหวดัระนองและสงขลา 
1.3.2.1 พืน้ท่ีจังหวัดระนอง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง ต าบลบางริน้ 

อ าเภอเมือง และบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัระนอง  
1.3.2.2 พืน้ท่ีจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ าเภอ

สะเดา และด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ต าบลด่านนอก อ าเภอสะเดา และบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจงัหวดัสงขลา 

 
 1.3.3 ด้ำนเนือ้หำ ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัญหาของของภาครัฐไทยในการน านโยบายไป
ปฏิบตัิเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 2) ปัจจยัและองค์ประกอบ
ในการด าเนินการตามนโยบาย และ 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตอ่ปัญหาสิทธิมนษุยชน ด้านสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของชาวโรฮีนจา 

 
1.3.4 ด้ำนระยะเวลำ ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1) เพ่ือให้การด าเนินนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิผลและความชดัเจนมากขึน้ ด้วยการ
ส่งเสริมจากทุกภาคส่วนและนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึง่จะท าให้ปัญหาของชาวโรฮีนจาได้รับการแก้ไขอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสดุ  

2) เพ่ือให้การด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้คุ้มครองสิทธิมนษุยชนด้านสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกายของชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัในพืน้ท่ีพกัพิง โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมีศกัดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ท่ีเทา่เทียมกนั 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
 

1) การค้ามนษุย์ หมายถึง การจดัหา ซึ่งรวมถึงการเคล่ือนย้ายผู้หนีภยัท่ีอยู่ในพืน้ท่ีพกัพิง
ในจงัหวดัระนองและสงขลา ด้วยวิธีการอยา่งใดอย่างหนึ่งไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนซึง่อยู่นอกพืน้ท่ีพกัพิง และ
ผู้นัน้แสวงหาประโยชน์มิชอบอย่างน้อยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551  
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 2) คนไร้รัฐ คือ บุคคลท่ีตกหล่นจากการยอมรับของรัฐอธิปไตย เน่ืองจากโดยหลัก
กฎหมายระหวา่งประเทศ รัฐจะปรากฏขึน้ก็ตอ่เม่ือมีข้อเท็จจริงวา่ หน่วยการปกครองหนึ่งได้แสดง
ให้ปรากฏว่า มีอ านาจอธิปไตยท่ีสูงสุดเหนือดินแดนและประชากร แต่เม่ือไม่มีรัฐใดยอมรับท่ีจะ
เป็นเจ้าของตวับคุคล บคุคลนัน้ก็จะไร้ความคุ้มครองของรัฐโดยสิน้เชิง 

3) ความชดัเจนของนโยบาย หมายถึง นโยบายท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ 
ขัน้ตอน และกลยทุธ์ตา่ง ๆ ท่ีมีความแจ่มชดั ไม่คลมุเครือหรือยากตอ่การตีความ รวมทัง้ไม่ขดัแย้ง
กันเอง และมีโอกาสท่ีจะบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงมีการระบุองค์การรับผิดชอบขอบข่ายท่ีนโยบาย
ครอบคลมุถึง แม้กระทัง่ระเบียบวิธีการก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

4) คณุภาพชีวิต ในท่ีนีห้มายถึง สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้ ท่ีอาศยัใน
พืน้ท่ีพกัพิงใน 4 ประเดน็ ได้แก่ 

(1) ท่ีอยู่อาศยั หมายถึง สภาพของท่ีพัก ในท่ีนีพ้ิจารณา 2 ส่วนประกอบส าคัญ 
ได้แก่ 1) ความมั่นคงแข็งแรง พิจารณาจากวสัดท่ีุใช้ก่อสร้าง และลกัษณะของพืน้ดินท่ีตัง้อาคาร 
และ 2) ความหนาแน่น ทัง้ภายในบ้าน วดัจากจ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยู่ภายในอาคารเดียวกัน 
และความหนาแนน่ภายนอก วดัจากจ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีเดียวกนั 

(2) สขุภาพ หมายถึง ภาวะความรู้สึกของบคุคลถึงการอยู่ดีกินดี มีความสมบรูณ์ท่ี
ครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม 
 (3) อาหาร หมายถึง สิ่งท่ีใช้บริโภคเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ได้ น า้ส าหรับด่ืม โดยพิจารณา 
2 ส่วนประกอบส าคญั ได้แก่ 1) ปริมาณ โดยวดัจากจ านวนอาหารในแตล่ะมือ้และจากจ านวนมือ้
ท่ีบริโภค 2) คณุภาพ โดยวดัจากประเภทของอาหารท่ีบริโภคประจ า คณุคา่ หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
โดยพิจารณาจากลกัษณะท่ีมองเห็นได้ เชน่ สด ใหม ่ขุน่ ใส มีสี มีกลิ่น เป็นต้น 
 5) ประสิทธิผลของนโยบาย  หมายถึง ขอบเขตของการท่ีนโยบายได้บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ รวมถึงการได้รับประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้คาดหวงัไว้ 
 6) ผลกระทบของนโยบาย หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามนโยบายท่ีเกิดกับ
ประชาชนท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้แง่บวกและแง่ลบ 
 7) โรฮีนจา คือ กลุ่มชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษาจิตตะกอง-เบงกาลี โดยมีถ่ิน
พ านกัอาศยัในรัฐยะไข ่(Rakhine) ท่ีอยูท่างตะวนัตกของประเทศเมียนมา  

8) วิธีการค้ามนุษย์ หมายถึง การกระท าต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ประกอบด้วย การข่มขู่ ใช้ก าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ และให้เงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ดแูลบคุคลนัน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลให้ความยินยอมแก่ผู้ กระท าความผิดใน
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การแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดแูล หรือเป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือ
ส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหน่ียว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้ นัน้กระท าความผิ ดฐานค้า
มนษุย์  
 (1) กกัขงั หมายถึง การบงัคบัให้อยู่ในสถานท่ีอนัจ ากดั หรือการเก็บตวัไว้ในสถานท่ี
อนัจ ากดั 

(2) ข่มขู่ หมายถึง การท าให้กลัว ท าให้เสียขวัญ ท าให้ผู้ อ่ืนกลัวว่าจะเกิดความ
เสียหายเป็นภยัแก่ตนเอง ครอบครัว สกลุแหง่ตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภยัอนัใกล้จะถึงและ
อยา่งน้อยร้ายแรงถึงขนาดท่ีจะพงึกลวั 

(3) ฉ้อฉล หมายถึง การใช้อบุายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าว เพ่ือให้เขาหลง
ผิด 

(4) ใช้ก าลังบงัคบั หมายถึง การใช้แรงบงัคบัให้ท า หรือใช้อ านาจสัง่ให้ท า หรือให้
ปฏิบัติ หรือให้จ าต้องท า หรือให้เป็นไปตามความประสงค์โดยกระท าแก่กายหรือจิตใจ ด้วย
แรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด เป็นเหตใุห้บคุคลอยูใ่นภาวะท่ีไมส่ามารถขดัขืนได้ 

(5) ใช้อ านาจโดยมิชอบ หมายถึง การใช้อิทธิพลท่ีจะบงัคบัให้ผู้ อ่ืนต้องยอมท าตาม
ไม่ว่าจะด้วยความสมคัรใจหรือไม่ก็ตาม หรือการปฏิบตัิ การกระท าเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
บคุคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั 

(6) ลักพาตัว หมายถึง การแอบหรือลอบน าคนไปหรือน าคนมา โดยบุคคลนัน้ไม่
ยินยอม 

(7) หน่วงเหน่ียว หมายถึง การรัง้ตวัไว้ ดึงถ่วงไว้ กักไว้ ในสถานท่ีท่ีบุคคลนัน้อยู่ ณ 
ท่ีนัน้ และเม่ือบคุคลนัน้อยูแ่ล้ว แตผู่้กระท าไมย่อมให้บคุคลนัน้กลบั 
 (8) หลอกลวง หมายถึง การใช้อุบายทุจริตลวงให้เกิดการเข้าใจผิด แสดงข้อความ
อนัเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งเพ่ือให้บคุคลอ่ืนเข้าใจผิด 

9) สถานท่ีพกัพิง คือ พืน้ท่ีท่ีรัฐบาลไทยได้จดัเตรียมไว้ส าหรับชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้า
มายังประเทศไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการควบคุมดูแล โดยตัง้อยู่ในจังหวัดระนองและ
สงขลา 

10) สิทธิมนษุยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย หมายถึง สิทธิโดยธรรมชาติ
ในการด ารงชีวิต ซึ่งการทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
จะกระท ามิได้ 
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1.6 กรอบแนวคิด 
 

เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบตัท่ีิเสนอโดย Donald 
Van Meter และ Carl Van Horn นั่น คือ  ตัวแบบสหองค์การในการน าน โยบายไปปฏิบัติ 
(Intergovernmental Policy Implementation Model)  

ผลการน านโยบายไปปฏิบตัินัน้ ใช้การวดัผลงานของแผนการวดัผลกระทบ (Impact) ของ
นโยบาย ซึง่ประกอบด้วยผลผลิต (Output) ซึง่สามารถวดัได้โดยการใช้เกณฑ์ด้านปริมาณ ผลลพัธ์ 
(Outcome) คือ ผลท่ีเกิดต่อผลผลิตสามารถวัดได้โดยพิจารณาถึงประโยชน์ ท่ีกลุ่มชาวโรฮีนจา
ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และผลลพัธ์สดุท้าย (Ultimate Outcome) 
ผลผลิตและผลลพัธ์โดยรวมท่ีสง่ให้เกิดผลตอ่การพฒันาประเทศ 

นโยบายนีพ้ิจารณาถึงมาตรฐานนโยบายและทรัพยากรนโยบายท่ีเป็นองค์ประกอบของ
การตดัสินใจและมีอิทธิพลตอ่กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึง่ทรัพยากรนโยบายถือเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายนัน้ ด้วยการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์เป็นส าคญั ประกอบ
กบัทรัพยากรนโยบายตา่งมีอิทธิพลตอ่เง่ือนไขทางการเมือง สงัคมและเศรษฐกิจ  

ขณะท่ีการขาดแคลนทรัพยากร ถือเป็นปัญหาหลกัของการน านโยบายไปปฏิบตัิ ไม่ว่าจะ
เป็นในแง่ของห้วงเวลาในการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคล้องตามวตัถุประสงค์
ของนโยบาย รวมถึงการกระจายทรัพยากรทัง้เงินงบประมาณ  เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ 
นอกจากนี ้ทรัพยากรยงัส่งผลกระทบต่อการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการเคร่งครัดบงัคบัใช้กฎหมายทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้การบังคับใช้กฎหมายยังมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของหน่วย
ปฏิบตั ิซึง่เช่ือมโยงกบัจ านวนและระดบัองค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะความยืดหยุน่ในการ
ปฏิบตังิาน  

ความสมัพันธ์ระหว่างภาคการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ ต่างเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมซึ่งกัน
และกนัในการขบัเคล่ือนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ สภาพการณ์ทางสงัคมและ
เศรษฐกิจ จงึก่อให้เกิดนโยบายทางการเมืองในการแก้ปัญหาขึน้ หรือเน่ืองจากปัญหาทางการเมือง
จึงส่งผลกระทบต่อสภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ในกรณีนี ้ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา มาเลเซียและ
ไทย จากความสมัพนัธ์ของปัจจยัเหล่านี ้ ตา่งเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัและสนบัสนนุให้ชาว
โรฮีนจาหลบหนีออกนอกประเทศต้นทาง ดังเช่นการเคล่ือนไหวทางเมือง ท่ีมี อิทธิพลต่อ
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คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือระหว่าง
องค์การภาครัฐ  

มาตรฐานนโยบาย ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อความมุ่งหวังของนโยบาย ท่ี
สามารถพบได้ในเอกสารกฎหมายและอนสุญัญาระหว่างประเทศ รวมถึงข้อห้ามและข้อจ ากดั ซึ่ง
เป็นส่วนช่วยในการแปลจดุมุ่งหมายของนโยบาย จึงต้องมีความสอดคล้องกบักฎหมายโดยอาศยั
การบงัคบัอย่างเคร่งครัดและลกัษณะเนือ้หาทางกฎหมายต้องเท่าทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงใน
ปัจจบุนั นอกจากนี ้ความชดัเจนของเป้าหมายและความสอดคล้องกบัความจริงยงัมีผลตอ่การส่ือ
ข้อความทัง้ภายในองค์การและระหว่างองค์การ ตลอดจนการส่ือภาพลกัษณ์ในการแก้ปัญหาท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ 

ปัจจัยข้างต้นทัง้หมดนี ้ล้วนมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง แนวคิด 
ความเข้าใจและตัง้ใจของผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีจะท าให้นโยบายประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ การยอมรับและความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของนโยบาย แนวคิดท่ีมี
ตอ่นโยบาย การเห็นด้วยหรือคดัค้านตอ่นโยบาย ตลอดจนการยอมรับของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีตอ่แนว
ปฏิบตัิท่ีใช้ด าเนินการในขณะนัน้ต้องถกูเปล่ียนแปลงและน าไปสู่การด าเนินการ เพ่ือให้เป้าหมาย
ของนโยบายส าเร็จผลได้อยา่งแท้จริง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นโยบำย 

มำตรฐำนนโยบำย 

- ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
-ความชดัเจนในแนวทางการด าเนินการ 
-ความสอดคล้องกบัความเป็นจริง 

 

ทรัพยำกรนโยบำย 

(เงินงบประมาณ บคุลากร และสถานที่)  
- การใช้ทรัพยากรสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ 
- การกระจายทรัพยากรได้อยา่งทัว่ถึง 
- ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า รถ  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบตัิงาน 

 

กำรส่ือข้อควำม 
- ความสนใจของสื่อมวลชนตอ่ปัญหาที่เกิดขึน้ 
- ผลกระทบจากการป ระชาสัมพัน ธ์ที่ มี ต่อการ
ปฏิบตัิงาน 
- ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
และองค์การที่ร่วมรับผิดชอบ 

 
กำรบังคับใช้กฎหมำย 

- ความเคร่งครัดของผู้ปฏิบตัิงาน 
- ลกัษณะเนือ้ความเทา่ทนัตอ่สถานการณ์ปัจจบุนั 

 

เงื่อนไขทำงกำรเมือง  
(เมียนมา มาเลเซีย และไทย) 

- การเคลื่อนไนหวทางการเมือง 
- แรงสนบัสนนุทางการเมือง 

 
-  

 

คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ 
- โครงสร้างองค์การ 
- การปฏิบตัิงานร่วมกนัระหวา่งองค์การ 
 

เงื่อนไขทำงสังคมและเศรษฐกิจ 

(เมียนมา มาเลเซีย และไทย) 
- สภาพการณ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
- การยอมรับของประชาชน  

 
-  

 

ทศันคติของผู้ปฏิบัติงำน 
- การยอมรับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของนโยบาย 
- แนวคิดที่มีตอ่นโยบาย 
- ค ว า ม เต็ ม ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงาน 

 

ผลกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัต ิ

ผลผลิต ทุกฝ่ายพึงพอใจ
ในกำรปฏิบัติ งาน  ด้วย
งบประมาณที่ก าหนดไว้
และทรัพยากรบุคคลที่ มี
คณุภาพภายใต้ระยะเวลาที่
แ น่ น อน ต าม ห ลั ก สิ ท ธิ
มนษุยชนสากล 
ผลลัพธ์ ชาวโรฮีนจาได้รับ
ก า รคุ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ แ ล ะ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

ผลลัพธ์สุดท้ำย ไทยได้รับ
การยอมรับในการแก้ไข
ปั ญ ห า  ก า ร พั ฒ น า
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
ก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

 

ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และกำรทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในเร่ืองการด าเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายกับ
ปัญหาชาวโรฮีนจา: กรณีศกึษาจงัหวดัสงขลาและระนอง ผู้วิจยัท าการทบทวนวรรณกรรม ดงันี ้

2.1 นโยบายสาธารณะ 
 2.2 การน านโยบายไปปฏิบตั ิ 
 2.3 ตวัแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ

2.4 สิทธิมนษุยชนในประเทศไทย 
2.5 ภมูิหลงัและสถานการณ์ของชาวโรฮีนจา 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 นโยบำยสำธำรณะ  
 

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ในการก าหนดทิศทาง และถือ
เป็นกลไกส าคญัในการด าเนินงานของรัฐบาลและหนว่ยงานส าคญัของภาครัฐในทกุแห่ง ซึง่เป็นตวั
แสดงหรือตวักระท าการในนามของรัฐชาติท่ีมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนท่ีแนน่อนและประชากร
จ านวนหนึง่ ด้วยสาเหตท่ีุนโยบายเป็นกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีรัฐบาลจดัท าขึน้ หรือแผนงานหรือโครงการ 
หรือแนวทางปฏิบตัิท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัการ
และแก้ไขปัญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยอาจมีทัง้การส่งเสริมและผลกัดนันโยบาย แผน 
แผนงาน หรือโครงการตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ กล่าวได้วา่ นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งท่ีควบคูก่บั
สงัคมมนษุย์โดยมีความเช่ือมโยงตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม  

การศึกษานโยบายสาธารณะเกิดขึน้จากการมองว่า การตดัสินใจของรัฐบาลในอดีตไม่
สมบูรณ์ ส าหรับการศึกษานโยบายสาธารณะ ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาใหม่ท่ีเพิ่ งเกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2494 หรือหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสองจากการเสนอของ Daniel Lerner และ Harold Lasswell 
และเป็นสาขาท่ีก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ โดยสงัเกตได้ว่า ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป หรือ
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ปลายทศวรรษ 1970 พบว่า 1) นโยบายสาธารณะก าลงัได้รับความนิยมเป็นอนัมาก ซึง่เห็นได้จาก
การท่ีนกัรัฐศาสตร์หนัไปศึกษานโยบายสาธารณะ 2) แนวทางการศกึษานโยบายสาธารณะมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากรัฐประศาสนศาสตร์ และมีลักษณะเฉพาะของตนเอง อีกทัง้มีผลกระทบทัง้
ด้านการปฏิบตัแิละองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ (Golembiewski, 2003, pp.138-139)  

นโยบายสาธารณะมาจากความสนใจใน 2 แนวทาง ได้แก่ (เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ, 2550, 
น. 2) แนวทางแรก คือ การท่ีรัฐบาลต้องการใช้นโยบายช่วยแก้ไขปัญหาท่ีต้องเผชิญเพิ่มขึน้อัน
เน่ืองจากผลพวงของการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางท่ีสอง คือ นักวิจัย โดยเฉพาะ
สงัคมศาสตร์สนใจประเด็นท่ีเก่ียวกับประเด็นนโยบายท่ีมีการพยายามประยกุต์สาขาตนเองไปใช้
ในการศึกษาเพ่ือความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า การศึกษานโยบาย
สาธารณะนัน้เกิดขึน้จากการพยายามน าเอาความรู้ทางสงัคมศาสตร์ไปแก้ปัญหาให้กบัสงัคม 
 
 2.1.1 ควำมหมำยของนโยบำยสำธำรณะ 
 นกัวิชาการได้ให้ความหมายของค าวา่ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในหลายมิติ 
ตามวตัถปุระสงค์และแนวทางการศกึษา ซึง่สามารถจ าแนกความหมายตา่ง ๆ ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้

2.1.1.1 มิตท่ีิเป็นกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐ 
นักวิชาการบางคนท่ีก าหนดขอบเขตความหมายของนโยบายสาธารณะท่ีมี

ลกัษณะกว้างเกินไป เช่น นิยามของ Dye (2011) ท่ีกลา่วว่า นโยบายสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีรับเลือก
ท่ีจะกระท าหรือเลือกท่ีจะไมก่ระท าก็ได้ โดยหากเป็นสิ่งท่ีรัฐต้องกระท า เหตผุลท่ีต้องกระท าเชน่นัน้ 
และสิ่งท่ีเป็นความแตกต่างท่ีรัฐบาลได้กระท า ท านองเดียวกับ  Baker (1972) กล่าวว่า นโยบาย
สาธารณะ คือ การตัดสินใจว่าจะกระท าอะไรนั่นเอง ส่วน Milward & Wamsley (1984) ได้ให้
นิยามว่า นโยบายสาธารณะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งท า
ให้ไมส่ามารถชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งงานนโยบายกบังานประจ าได้ชดัเจนเทา่ท่ีควร 

นอกจากนี ้ได้มีนกัวิชาการบางคนท่ีให้ค านิยามท่ีมีขอบเขตท่ีแคบลง เช่น Easton 
(2002) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ การแจกแจงประโยชน์ หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าต่าง ๆ อย่าง
ถกูต้องตามกฎหมายให้แก่สงัคมโดยส่วนรวม บุคคลและองค์การท่ีสามารถใช้อ านาจดงักล่าวได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลไม่ว่าด้านใด ย่อม
ก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคณุคา่ตา่ง ๆ ของสงัคมนัน้ๆ สอดคล้องกบั Considine (1995) ท่ีระบุ
ว่า นโยบายสาธารณะจะต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนในการใช้ท รัพยากรของรัฐ เพ่ือตอบสนอง
คา่นิยมของสงัคมและถือวา่เป็นพนัธะผกูพนัท่ีส าคญัอย่างยิ่งด้วย เช่นเดียวกบั Anderson (2011) 
ท่ีกล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการกระท าของรัฐ ท่ีก าหนดโดยรัฐบาลหรือข้าราชการ
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ระดบัสูงท่ีมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง ซึ่งนโยบายอาจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการออกกฎหมาย การน ากฎหมายไปปฏิบตัิ และการ
บงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากนี ้นโยบายจะก่อให้เกิดผลของนโยบาย แนวความคิดเก่ียวกับผลของ
นโยบายนีท้ าให้นโยบายต่าง ๆ นโยบายของรัฐอาจเป็นเร่ืองท่ีได้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีกฎหมายรองรับและมีอ านาจในการบงัคบัการกระท านัน้ ซึง่สอดคล้องกบั 
Koenig (1986) ท่ีแสดงทัศนะเก่ียวกับนโยบายของรัฐว่า เป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาลกระท าหรือไม่
กระท า ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความอยู่ดีกินดีของประชาชน เชน่ นโยบายก าลงัทหาร นโยบายควบคมุ
ก าลงัอาวุธ นโยบายควบคมุมลภาวะในอากาศ นโยบายทางสวสัดิการและสงัคมสงเคราะห์ โดย
นโยบายสาธารณะมีเนือ้หาและผลของนโยบายท่ีตามมาในการก าหนดชีวิตและอนาคตของ
ประชาชน  

แต่ทว่า Sharkansky (2002) ได้ให้นิยามนโยบายของรัฐ โดยหมายถึงกิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีรัฐบาลกระท า และกิจกรรมเหลา่นัน้ครอบคลมุใน 3 ประเดน็ท่ีส าคญั ได้แก่  

1) กิจกรรมเก่ียวกับบริการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา 
สวสัดกิาร การคมนาคมขนสง่ เป็นต้น  

2) กิจกรรมนัน้ต้องมีกฎข้อบังคบัส าหรับบุคคลและหน่วยงานในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น วินยัของทหารและต ารวจ ข้อบงัคบัของพนกังานในการปฏิบตัิกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น วินยัของทหารและต ารวจ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ของพนักงานควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 
ระเบียบวินยัของนกัเรียน เป็นต้น 

3) กิจกรรมนัน้เก่ียวข้องกับการควบคุมกระบวนการก าหนดนโยบาย
หรือการกระท าทางการเมืองอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา การ
แก้กฎหมายรัฐธรรมนญู การสถาปนาหรือตดัสมัพนัธภาพทางการทตูกบัประเทศหนึง่ๆ เป็นต้น 

สว่นนกัวิชาการไทยได้แสดงทศันะเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ เช่นเดียวกบัทศพร 
ศิริสัมพันธ์ (2546) ได้กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายท่ีถูกก าหนดขึน้โดยรัฐบาล ซึ่ง
อาจจะเป็นองค์การหรือตวับุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามภายใต้ระบบการเมืองนัน้ๆ ทัง้นี ้
นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมตัง้แต่สิ่งท่ีรัฐบาลตัง้ใจว่าจะกระท าหรือไม่กระท า การตดัสินใจ
ของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากรคือคณุคา่ตา่ง ๆ ในสงัคม กิจกรรมหรือการกระท าตา่ง ๆ ของ
รัฐบาล รวมจนถึงผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้จริง อันเป็นสิ่งทิ่ เกิดขึน้ติดตามมาจากการ
ด าเนินงานของรัฐบาล เช่นเดียวกบัศภุชยั ยาวะประภาษ (2557) ท่ีได้กล่าวถึงนโยบายสาธารณะ
ว่า เป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอนโดย ซึ่งรวมทัง้
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กิจกรรมท่ีผ่านมาในอดีต กิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจบุนั และกิจกรรมท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต   

2.1.1.2 มิตท่ีิเป็นแนวทางเลือกส าหรับการตดัสินใจของรัฐบาล 
นโยบายสาธารณะ ตามค าจ ากัดความของ Greenwood & Wilson (1989) นัน้ 

หมายถึง การตดัสินใจขัน้ต้นท่ีจะก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางของการปฏิบตัิงาน
ตา่ง ๆ ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและบรรลปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี ้Nagel (2001) ยงัได้กล่าว
ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาล เพ่ือจดัการกับปัญหาต่าง ๆ ของสงัคม 
เช่น ปัญหาการป้องกนัสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาคนว่างงาน ซึ่งอาจครอบคลุม
ทัง้งานนโยบายและงานประจ าก็ได้ เช่น ภารกิจของกระทวงการต่างประเทศอาจแบ่งออกได้ทัง้
ระดบันโยบายและระดบัปฏิบตั ิ 

ทัง้นี ้นกัวิชาการไทยท่ีมีทศันะในมิตนีิ ้ดงัเช่น เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ (2550) กล่าว
ว่า นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีรัฐตัง้ใจจะท า ซึ่งต้องเลือกทางเลือกและอาจก าหนด
แยกย่อยออกมาเป็นแผนงานและโครงการ ทัง้นีมี้เป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณะหรือจดัการกบั
ปัญหาสาธารณะ เพ่ือให้บรรลผุลประโยชน์สาธารณะร่วมกนั และนโยบายสาธารณะไม่ใชน่โยบาย
ของรัฐอยา่งเดียว แตร่วมถึงนโยบายและบทบาทของภาคสงัคม 

2.1.1.3 มิตท่ีิเป็นแนวทางในการกระท าของรัฐบาล 
  Friedrich (1963) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ ข้อเสนอส าหรับแนวทางการ
ด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทัง้อปุสรรค 
และโอกาสบางประการด้วย โดยอุปสรรคและโอกาสนั่นเองท่ีเป็นสิ่งช่วยผลักดันให้มีการเสนอ
นโยบายขึน้มาเพ่ือประโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์เช่นนัน้ ทัง้นี  ้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอย่างหนึ่ง
อย่างใด เน้นความแตกตา่งระหว่างกิจกรรมเฉพาะของรัฐบาลกบักิจกรรมหรือโครงการของรัฐบาล 
กิจกรรมท่ีจะเรียกว่านโยบายได้นัน้ต้องมีเป้าประสงค์เป็นองค์ประกอบส าคัญ หากไม่เน้น
เป้าประสงค์ก็ไม่เรียกว่า นโยบายสาธารณะ ในขณะท่ี Lasswell & Kaplan (2014) ได้ให้นิยามว่า 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนหรือโครงการ ท่ีได้ก าหนดขึน้ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย 
ปลายทาง คณุคา่ และปฏิบตัติา่ง ๆ  

ชบุ กาญจนประการ (2508, อ้างถึงใน ธันยวฒัน์ รัตนสคั, 2555, น. 4) ให้นิยาม
ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีข้าราชการทุกคน ทัง้ฝ่ายการเมือง และฝ่าย
ข้าราชการประจ าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จภายในขอบเขต 
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย สัง่และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ขณะท่ีมยรีุ อนุมานราชธน 
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(2556) ได้เสนอความหมายในทัง้สองด้าน คือ แนวทางแรก ซึ่งถือเป็นขอบเขตความหมายแคบ 
โดยกล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม/การกระท าของรัฐบาล ส่วนทางมิติการเลือก
ตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นขอบเขตความหมายท่ีกว้างนัน้ นโยบายสาธารณะ หมายถึง 
แนวทางกว้างๆ ท่ีรัฐบาลได้ท าการตดัสินใจเลือกและก าหนดไว้ลว่งหน้า เพ่ือชีน้ าให้มีกิจกรรม/การ
กระท าต่าง ๆ เกิดขึน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจดัท าโครงการ 
วิธีการบริหารงาน หรือกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ด้วย
วิธีปฏิบตัิงานท่ีถกูต้องและเหมาะสม มีความสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง และความต้องการ
ของประชาชนท่ีมีฐานะเป็นผู้ใช้บริการในทกุเร่ือง 

ส่วน  Althaus, Bridgman & Davis (2004) ได้ เสนอทัศนะเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะทัง้ 3 มิต ิดงันี ้ 

1) นโยบาย คือ ทางเลือกท่ีเป็นทางการ นโยบาย เป็นการตอบสนองท่ี
เป็นทางการตอ่ประเดน็ปัญหาสาธารณะ โดยนโยบายสาธารณะ 

 (1) เป็นความตัง้ใจ นโยบายสาธารณะ หมายถึง การมุ่ งสู่
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของรัฐ โดยการใช้ทรัพยากรทัง้ของรัฐและเอกชน 

 (2) เป็นการตดัสินใจ และทดสอบผลของการตดัสินใจดงักลา่ว 
 (3) เป็นโครงสร้าง โดยมีตวัแสดง (Players) และขัน้ตอนตา่ง ๆ 
 (4) เป็นการเมืองโดยธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกโดยการเลือกตัง้ และ

การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการตา่ง ๆ โดยฝ่ายบริหาร 
2) นโยบายสามารถพิจารณาจากกรอบการตดัสินใจ เน่ืองจาก 

 (1) แสดงถึงผลท่ีถกูพิจารณาในประเดน็นโยบาย 
 (2) ชว่ยแสดงให้ถึงปรัชญาของรัฐบาล 
 (3) เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือของรัฐบาล และความตัง้ใจ

ตอ่นโยบายในด้านตา่ง ๆ  
การตดัสินใจนโยบายสาธารณะ คือ การกระท าท่ีเป็นทางการ เพราะถูกกระท า

โดยบคุคล ท่ีมีอ านาจอยา่งเป็นทางการ ซึง่อยูใ่นระบบการเมือง 
3) นโยบาย ถูกสร้างจากฐานแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบของเหตุและผล 

นโยบายต้องสร้างข้อสันนิษฐานเก่ียวกับพฤติกรรม โดยจะรวมแรงจูงใจ ซึ่งจะพยายามสร้าง
อ านาจเหนือพฤตกิรรมของผู้ อ่ืน 
  ดงันัน้ จงึสามารถสรุปได้วา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาล 
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การเลือกแนวทางท่ีพงึประสงค์ เพ่ือจะได้น ามาใช้เป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล โดย 
มีความมุง่หวงัท่ีจะป้องกนัและปัญหา และท าให้เกิดสภาพการณ์ท่ีพงึประสงค์ขึน้ในสงัคม 

  
2.1.2 กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
นโยบายสาธารณะมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สุด เหมือนกับกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ซึ่งเร่ิมจาก

จดุเร่ิมต้นจนถึงจดุสิน้สดุหรือแปรสภาพไปเป็นนโยบายอ่ืน หรือกิจกรรมอ่ืนนัน้ อาจนบัรวมกนัเรียก
ได้ว่า วงจรชีวิต (Life Cycle) ของนโยบาย หรือเรียกว่า กระบวนการนโยบาย ซึ่งนกัวิชาการแตล่ะ
คนมีวิธีการจัดแบ่งรายละเอียดแตกต่างกันตามจุดมุ่งเน้นของแต่ละคน ผู้ วิจัยจึงขอน าเสนอ
กระบวนการเพียงบางรูปแบบท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

Dunn (2004) ได้เสนอกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยมี11 ขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้1) 
การก าหนดโครงสร้างปัญหา (Problem Structuring) 2) ปัญหานโยบาย (Policy Problem) 3) 
การพยากรณ์ (Forecasting) 4) ทางเลือกของนโยบาย (Policy Alternatives) 5) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 6) การปฏิบตัิตามนโยบาย (Policy Actions) 7) ก ากบัดแูล (Monitoring) 8) 
ผลลพัธ์ของนโยบาย (Policy Outcomes) 9) การประเมินผล (Evaluation) 10) ผลการปฏิบตัิตาม
นโยบาย (Policy Performance) และ 11) ข้อสรุปท่ีปฏิบตัไิด้ (Practical Inference) 

เม่ือเปรียบเทียบกับ Quade (1989) ท่ีได้แบ่งกระบวนการนโยบายทัง้หมด ประกอบด้วย 
10 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การระบุปัญหานโยบาย (Clarifying Problem) โดยต้องระบุปัญหาให้ชดัเจน
ว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นปัญหาอะไร เกิดขึน้กับใคร มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้าง มีความ
เร่งด่วนเพียงใด การระบุปัญหานีห้ากท าได้ชัดเจนมากเท่าใด ก็ย่อมท าให้การด าเนินงานในขัน้
ตอ่ไปท าได้ละเอียดมากขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดวัตถุป ระสงค์  (Determining Objective) เป็นการก าหนด
วตัถปุระสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Goal) ของการแก้ปัญหาให้ชดัเจน โดยท่ีวตัถปุระสงค์ท่ี
ก าหนดต้องมีความสอดคล้องกบัปัญหา สามารถน าไปปฏิบตัจิริงได้ และมีความสมเหตสุมผล 

ขัน้ตอนท่ี 3 การแสวงหาและการออกแบบทางเลือก (Searching and Designing 
Alternative) ซึ่งต้องให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยต้องแสวงหาทางเลือกหลายๆ 
ทางท่ีเป็นไปได้ เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบทางเลือกตา่ง ๆ ก่อนจะตดัสินใจเลือกทางใดทาง
หนึง่อยา่งชดัเจน 

ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมข่าวสารข้อมูล (Collecting Data and Information) เพ่ือให้การ
เปรียบเทียบทางเลือกมีความชดัเจนมากท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนท่ี 5 การสร้างและทดสอบตวัแบบ (Building and Testing Models) น าทางเลือก
แตล่ะทางมาท าเป็นตวัแบบ เพ่ือทดสอบว่าทางเลือกนัน้ๆ มีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ท่ีด าเนินการไว้มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เหลือทางเลือกท่ีเป็นไปได้ให้น้อยท่ีสดุ 

ขัน้ตอนท่ี 6 ทดสอบทางเลือก ท่ี เป็นไปได้  (Examining Alternatives for Feasibility) 
ทางเลือกใดบ้างท่ีจะได้รับการสนบัสนนุจากประชาชน และผู้น านโยบายไปปฏิบตัิ 

ขัน้ตอนท่ี 7 การประเมินต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล (Evaluating Costs and 
Effectiveness) ซึ่งประเมินถึงประสิทธิผลหรือผลการบรรลุนโยบายของแต่ละทางเลือกให้ชดัเจน 
การวิเคราะห์ต้นทนุและประสิทธิผลนัน้จะท าให้สามารถเปรียบเทียบทางเลือกท่ีเหมาะสมได้อย่าง
ชดัเจน 

ขัน้ตอนท่ี 8 การตีความผลลัพธ์ (Interpreting Results) ซึ่งต้องท าการประเมินผลท่ี
เกิดขึน้ว่า การน านโยบายไปปฏิบตัินัน้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและ
อปุสรรคใดบ้าง 

ขัน้ตอนท่ี 9 การทบทวนฐานคติ (Questioning Assumptions) เม่ือท าการประเมินผลการ
น านโยบายไปปฏิบตัิแล้ว จะต้องน าผลดงักล่าวมาทบทวนฐานคติให้ชัดเจนว่าในกรณีท่ีผลการ
ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากสาเหตปุระการใด ซึ่งอาจมาจากฐานคตใิน
การก าหนดทางเลือกนโยบายท่ีไมถ่กูต้อง หรือปัญหาเก่ียวกบัผู้ปฏิบตัิ 

ขัน้ตอนท่ี 10 การก าหนดทางเลือกใหม่ (Opening New Alternatives) โดยอาจจะให้มี
การน านโยบายนัน้ไปปฏิบตัิตอ่ไปได้ แตป่รับปรุงบางส่วนให้มีความเหมาะสมขึน้ หรือหากการน า
นโยบายไปปฏิบตัิไมป่ระสบความส าเร็จ จะต้องค้นหาสาเหตแุละน ามาตรวจสอบกบัสภาพปัญหา
ให้ชดัเจน และแสวงหาทางเลือกใหมใ่ห้มีความเหมาะสมกบันโยบายย่ิงขึน้ 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะของนกัวิชาการทัง้สองท่านนี ้ภาพรวมมิได้
แตกต่างกัน แต่แบ่งขัน้ตอนในรายละเอียดแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับ Rein (1983) ท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้หมดเพียง 4 ขัน้ตอน ดงัภาพ
ท่ี 2.1 พร้อมรายละเอียด ดงันี ้ 
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ภำพท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ของกระบวนการนโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ Martin Rein 
แหล่งท่ีมำ: Rein, 1983, pp.131-132. 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดและวิ เคราะห์ทางเลือกนโยบาย (Policy Formulation) ซึ่ ง

แสดงผลออกมาในรูปของกฎหมายหรือถ้อยแถลงนโยบายหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของรัฐบาล เช่น 
มตคิณะรัฐมนตรี 

ขัน้ตอนท่ี 2 การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) อาจแสดงให้เห็นในรูป
ของแผนงานหรือโครงการ และการบริหารโครงการ หรือการตีความออกมาเป็นแนวปฏิบตัิ หรือมี
การบงัคบัใช้เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของนโยบาย 

ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการประเมินศึกษาคณุค่า
ผลผลิตและผลลพัธ์หรือผลกระทบของการน านโยบาย แผนงานหรือโครงการไปปฏิบตั ิ

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลบัของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) เป็น
การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบาย หรือเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ปฏิบตัใินนโยบาย หรือเพ่ือยกเลิกนโยบาย 

Dye (2011) ได้ท าการแบ่งขัน้ตอนและความสมัพนัธ์ของแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ดงันี ้

ขัน้ตอนแรก การจ าแนกลักษณะปัญหา (Problem Identification) เป็นการพิจารณา
ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนท่ีต้องการให้รัฐบาลแก้ไขว่าเป็น
ปัญหาลกัษณะใด และน ามาวิเคราะห์เพ่ือระบสุาเหตขุองปัญหา ระดบัความรุนแรงของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัส าหรับการพิจารณาในขัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การจัดท าทางเลือกนโยบาย (Policy Alternatives) หรือข้อเสนอนโยบาย 
(Policy Proposals) สิ่งท่ีต้องกระท า คือ การก าหนดวาระส าหรับการอภิปรายนโยบาย เพ่ือ
แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ผล การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นไปเพ่ือการ

การก าหนดนโยบาย 

 

การน านโยบายไปปฏิบตัิ 

 การประเมินผลนโยบาย 
 

การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลบัของนโยบาย 
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พัฒนาข้อเสนอหรือทางเลือกนโยบาย ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาไว้หลายทางเลือก และน าแต่ละ
ทางเลือกมาวิเคราะห์จดุแข็งและจดุอ่อน ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ (Benefit 
and Cost Ratio) ผลกระทบทางบวก ทางลบ และผลท่ีไม่ได้คาดหมาย (Spillover Effects) ซึ่งผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเหลา่นี ้จะเป็นข้อมลูส าคญัส าหรับผู้ตดัสินใจนโยบาย 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การให้ความเห็นชอบกับนโยบาย (Policy Adoptions or Approvals) เป็น
ขัน้ตอนท่ีต้องค านงึถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากการตดัสินใจ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy Implementation) ได้แก่  การก าหนด
หนว่ยงานรับผิดชอบ การจดัสรรงบประมาณและบริการท่ีจ าเป็น 

ขัน้ตอนสุดท้าย  การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการศึกษาการ
ด าเนินงานของโครงการ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

จากข้างต้นนี ้จงึสามารถสรุปความสมัพนัธ์ในแตล่ะขัน้ตอน โดยพิจารณาได้ ดงัภาพ 2.2 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพท่ี 2.2 ความสมัพนัธ์ของกระบวนการนโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ Thomas R. Dye 
แหล่งท่ีมำ: Dye, 2011, p.29. 
 

Althaus, Bridgman, & Davis (2007) กล่าวถึงวงจรนโยบายสาธารณะของออสเตรเลีย
วา่ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนด ประเด็นปัญหา (Identify Issues) ปัญหาใหม่จะเกิดขึน้จากการ
ถกเถียงของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ หรือส่ือมวลชน โดยมีจดุมุ่งหมายให้รัฐท าในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง แตบ่างครัง้การด าเนินนโยบายอาจเกิดความล้มเหลวได้ และต้องการหามาตรการหรือวิธีการ
ใหม ่จงึเกิดเป็นประเดน็ปัญหาขึน้มา 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) เม่ือประเด็นปัญหาได้รับความ
สนใจจากรัฐบาลแล้ว ขัน้ตอนต่อมา คือ การวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งต้องมีข้อมลูข่าวสารให้ครบหรือ

การจ าแนกลกัษณะปัญหา 

การประเมินผลนโยบาย การจดัท าทางเลือกนโยบาย 

การน านโยบายไปปฏิบตัิ การให้ความเห็นชอบนโยบาย 
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เพียงพอ ส าหรับปัญหาท่ีเกิดขึน้มานานแล้ว รัฐบาลอาจได้รับการชีแ้นะเชิงปรัชญาและโครงการ
ใหม่ๆ   
 ขัน้ตอนท่ี 3 เคร่ืองมือนโยบาย (Policy Instruments) การพิจารณาเคร่ืองมือนโยบายท่ี
เหมาะสม บางปัญหาอาจต้องการกฎหมายใหม่ๆ  ท่ีทนัสมยัมากขึน้ บางปัญหาท่ีต้องการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานภายในหนว่ยงานภาครัฐ  

เคร่ืองมือนโยบาย ถือเป็นแนวทางท่ีรัฐบาลใช้ให้บรรลเุป้าหมาย ซึ่งเคร่ืองมือนโยบายมี 4
ประการ ได้แก่ การสนับสนุน งบประมาณ การกระท าของรัฐ และกฎหมายประเทศ (Althaus, 
Bridgman, & Davis, 2007, p.71) นอกจากนี  ้Hood & Margetts (2007) ได้ มีการอธิบายถึง
เคร่ืองมือนโยบายทัง้ 4 แบบ ดงันี ้ 

1) การให้ข้อมลูขา่วสาร (Nodality) ซึง่มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมแก่สาธารณชน  
2) การใช้งบประมาณรัฐบาล (Treasure) เป็นการใช้เงินหรือทรัพยากรของ

รัฐบาลเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดรูปแบบการท างาน  
3) ความมีอ านาจ (Authority) ซึง่เป็นกฎหมายหรืออ านาจท่ีเป็นทางการ 
4) การจดัระเบียบ (Organization) นโยบายท่ีได้แถลงโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การปรึกษาหารือ (Consultation) เพ่ือให้การวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือและ
ได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ จึงต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือ เน่ืองจากปัญหาสาธารณะมักมีความ
เก่ียวพันกับหลายหน่วยงาน เช่น ความช่วยเหลือเก่ียวกับโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น 
โรงไฟฟ้าของเอกชน ซึง่เก่ียวข้องกบัหลายหนว่ยงาน เชน่ กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน และ
กระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการเองอาจต้องใช้ถ่านหินและน า้ เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้า
สง่เข้าระบบสายส่ง รวมทัง้ข้อตกลงและทนุในการซือ้ไฟฟ้าในอนาคต ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จงึต้องร่วมด าเนินการบางอยา่งเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีท่ีสดุ และพวกเขาจะให้ความสนใจ
เม่ือนโยบายเปล่ียนแปลงไป โดยทัว่ไป นโยบายจะเร่ิมจากขอบเขตท่ีกว้าง ซึ่งจะเก่ียวข้องกบัหลาย
หน่วยงาน รัฐบาลจึงต้องมีการเปิดอภิปรายถึงท่ีมาของนโยบายระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
ในการปรึกษาหารือ รัฐบาลจะต้องพึ่งพาผู้ เช่ียวชาญท่ีท างานเก่ียวข้องกับสาขานโยบาย การ
ปรึกษาหารือจะช่วยให้ข้อเสนอนโยบาย (Policy Proposals) ได้รับการพัฒนาและถือเป็นการ
ทดสอบแนวคดิ เพ่ือความเหมาะสมท่ีสดุของนโยบาย 
 ขัน้ตอนท่ี 5 การประสานงาน (Coordination) เป็นขัน้ตอน ท่ีมักอภิปรายเก่ียวกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่ เพ่ือจัดสรรให้นโยบายดังกล่าว และการประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อเสนอใหม่ การประสานงานบางครัง้จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาท่ี
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เกิดขึน้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐด้วย อาจโดยการแต่งตัง้คณะกรรมการระหว่างกรม 
(Interdepartmental Committees) ท่ีจะท าให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาท างาน่วมกันเพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกบัเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ของนโยบาย 
 ขัน้ตอนท่ี 6 การตัดสินใจ (Decision) คือ การพิจารณาในคณะรัฐมนตรี จากข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาการตัดสินใจพร้อมทางเลือกส าหรับตัดสินใจ ซึ่งการให้ข้อมูลท่ี
เหมาะสม เพียงพอ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและในลกัษณะท่ีมองเห็นเป็นขัน้ตอนตา่ง ๆ ได้อยา่งเป็น
เหตผุล จงึเป็นสิ่งส าคญั  
 ขัน้ตอนท่ี 7 การน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) เกิดขึน้ภายหลังการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี โดยนโยบายจะถูกน าไปเผยแพร่ในรูปแบบของกฎหมายหรือโครงการ
 ขัน้ตอนท่ี 8 การประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นขัน้สุดท้ายของวงจรนโยบาย เป็นสิ่งท่ีมี
ความจ าเป็นส าหรับรัฐบาลท่ีจะได้ทราบถึงผลของนโยบาย เพ่ือน ามาปรับปรุง หรือออกแบบ
นโยบายใหม่ให้เหมาะสม การประเมินผลจะท าให้เร่ิมต้นวงจรใหม่ มองปัญหาใหม่และพิจารณา
เคร่ืองมือใหม ่ดงันัน้ นโยบายสาธารณะจงึเป็นงานตอ่เน่ืองและไมส่ิน้สดุ 

Howlett & Ramesh (2009) อ ธิบ ายถึ งก ระบวนการของน โยบายสาธารณ ะทั ง้
กระบวนการนัน้ ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบักระบวนการในการแก้ไขปัญหา ซึง่ในการแก้ไขปัญหานัน้ ผู้
จะแก้ไขปัญหาจะต้องรับรู้ถึงสภาพปัญหาเหล่านัน้ก่อน (Problem Recognition) หลงัจากนัน้จึง
แสวงหาแนวทางต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ เพ่ือท่ีจะบรรเทาปัญหาดงักล่าว (Proposal of Solution) แล้ว
จึงเลือกทางเลือกต่าง ๆ ท่ีคิดว่า จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีท่ีสุด (Choice of Solution) เม่ือได้
ตดัสินใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จึงน าทางเลือกดงักล่าวไปสู่การปฏิบตัิ (Putting Solution into 
Effect) จากนัน้จึงติดตามผลการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม ่
(Monitoring Results) และเม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการนโยบายสาธารณะนัน้ ซึ่งเร่ิมจากการ
ก าหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting) อันเป็นสภาวการณ์ท่ีได้เกิดปัญหา (Problem) หรือ
ปัญหาสาธารณะ (Public Problem) หรือการสร้างสถานการณ์ท่ีจะให้มีการก าหนดนโยบายขึน้ใน
สงัคม และปัญหาสาธารณะหรือสถานการณ์ดงักล่าวได้เป็นรับรู้ของสาธารณชนทั่วไป รวมถึงผู้
ก าหนดนโยบายด้วย การรับรู้ถึงสภาพปัญหาดงักล่าวท าให้มีการก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา 
(Policy Formulation) และมีการตดัสินใจเพ่ือเลือกทางเลือกดงักล่าว ส าหรับน าไปแก้ไขปัญหา 
(Decision Making) และมีการน าไปปฏิบัติ  (Policy Implementation) หลังจากนัน้จึงมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย (Policy Evaluation) ว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ ผลการปฏิบัติดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงนโยบาย (Policy 



22 

Adjustment) การเปล่ียนแปลงนโยบาย (Policy Reconstruction) หรืออาจจะมีการยุตินโยบาย
สาธารณะ (Policy Termination) ดงักลา่ว  
 

ตำรำงท่ี 2.1  ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาและขัน้ตอนของนโยบายสาธารณะ 
  

 

 
 
 
 
 

 
แหล่งท่ีมำ: Howlett & Ramesh, 2009, p.13. 
 

การแบ่งขัน้ตอนโดย ศภุชยั ยาวะประภาษ (2557) สรุปได้ 3 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนด
นโยบาย 2) การน านโยบายไปปฏิบตั ิและ 3) การประเมินผลนโยบาย ดงัภาพท่ี 2.3 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภำพท่ี 2.3 ขัน้ตอนนโยบายตามแนวคดิของศภุชยั ยาวะประภาษ 
แหล่งท่ีมำ: ศภุชยั ยาวะประภาษ, 2557, น. 35. 
 

ล ำดับขัน้       ขัน้ตอนกำรแก้ไขปัญหำ ขัน้ตอนของนโยบำยสำธำรณะ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

การรับรู้ปัญหา 
ข้อเสนอทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การน าทางเลือกไปแก้ไขปัญหา 
การติดตามผลการแก้ไขปัญหา 

        การก าหนดระเบียบวาระ  
        การก าหนดนโยบาย 
        การตดัสินใจเลือกแนวทาง 
        การน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิ
        การประเมินผลนโยบาย 

1. กำรก ำหนดนโยบำย 
-การระบปุระเดน็ปัญหา 
-การพฒันาทางเลือก 
-การเสนอทางเลือก 

2. กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ
-การแปลความหมายนโยบาย 
-การรวบรวมทรัพยากร 
-การวางแผน 
-การจดัองค์การ 
-การด าเนินงาน 

3. กำรประเมนิผล 

-การยกเลิก 
-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
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2.2 กำรน ำนโยบำยไปปฏบิัต ิ 
 
 การน านโยบายไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) ถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัขัน้ตอนหนึ่งใน
กระบวนการนโยบาย ซึ่งถือเป็นขัน้ตอนท่ีน าเอามาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานนโยบายท่ี
ระบุไว้ในขัน้ตอนการก าหนดนโยบายไปแปลงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
หากนโยบายท่ีก าหนดขึน้มาไม่ได้ถกูน าไปปฏิบตั ินโยบายดงักลา่วก็ไม่มีความหมายแตป่ระการใด 
เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมจะไมไ่ด้รับการแก้ไข และไมก่่อให้เกิดผลใดๆ ทัง้สิน้ นโยบายสว่น
ใหญ่มักไม่สามารถก่อผลลัพธ์ท่ีตัง้ใจและคาดหวัง เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคนานัปการ  
ดงันัน้ การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบตัิ จึงให้ความสนใจเก่ียวกับความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้
การท างานของกลไกท่ีส าคญัทัง้หมด สามารถบรรลถุึงเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้  
 การน านโยบายไปปฏิบตัินีย้งัหมายถึงการบริหาร (Administration) กฎหมายท่ีมีตวัแสดง 
องค์การ วิธีการปฏิบตัิ และเทคนิคต่าง ๆท่ีหลากหลาย เข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือท าให้เป้าหมายของ
นโยบายหรือแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้บรรลผุล  
 การน านโยบายไปปฏิบัติถือเป็นแนวคิดท่ีมีความเก่ียวข้องกับกิจกรรม โดยได้รับการ
พิจารณาในสถานะผลผลิต และผลลพัธ์ท่ีมีตวัแสดง องค์การ เทคนิคในการติดตาม ควบคมุเข้ามา
เก่ียวข้องอยา่งมากมาย   
  
 2.2.1 ควำมหมำยของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบตัิ นี ้ได้มีนกัวิชาการทัง้ชาวไทยและต่างประเทศให้ค าจ ากัดความ
อธิบายความหมายและขอบข่ายชดัเจนยิ่งขึน้ สามารถจ าแนกมมุมองเป็น 2 ด้าน คือ 1) มมุมองท่ี
ถือว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นกิจกรมหรือกระบวนการท่ีกระท าเพ่ือการบรรลุผลส าเร็จ และ  
2) มุมมองท่ี ถือว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการแสวงหาค าอธิบาย และการสังเกต
ปรากฏการณ์ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

2.2.1.1 กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกระท าเพ่ือบรรลผุลส าเร็จ 
 Williams (1971) ความสามารถขององค์การในการรวบรวมทรัพยากรการบริหารใน
องค์การให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่ง ต้องมีการจัดหา หรือ
ตระเตรียมวิธีการทัง้หลายเพ่ือจะท าให้การด าเนินงานตามนโยบายส าเร็จลลุ่วง โดยต้องใช้ความ
พยายามอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จนสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ  ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นใน
เร่ืองการด าเนินการเพ่ือให้นโยบายส าเร็จลลุว่งไปได้ 
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  Van Meter & Van Horn (1976) ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบตัิว่า 
การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐและเอกชน ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวมุ่งท่ีจะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวตัถปุระสงค์จากการตดัสินใจด าเนินนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ก่อน
หน้านัน้แล้ว 
  จะเห็นได้ว่า เม่ือรัฐบาลได้ตัดสินใจด าเนินการตามนโยบายแล้ว สิ่งท่ีต้อง
ด าเนินการต่อไป คือ การน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัิเพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ ท่ีจะ
ปฏิบตันิัน้อาจมีทัง้บคุคลหรือกลุม่บคุคลในภาครัฐหรือเอกชนก็ได้  

Sabatier & Mazmanian (1989) การน านโยบายไปปฏิบตัิ หมายถึง การน าการ
ตดัสินใจก าหนดนโยบายท่ีได้กระท าไว้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายค าพิพากษาของศาล ค าสั่ง
ของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จ โดยมีกระบวนการซึ่งประกอบด้วย
ขัน้ตอนต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาตามวตัถุประสงค์นโยบาย การยินยอม
ปฏิบตัิตามผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และการพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการรับรู้ของผู้ตดัสินใจก าหนด
นโยบาย และหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ จึงท าให้เราทราบว่า ศาลหรือฝ่ายตลุาการเป็นอีก
องค์การหนึง่ท่ีมีอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

Alexander (2002) เห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน าชดุการปฏิบตัิ ซึ่ง
เป็นแผนการท างานท่ีมุ่งส่งผลไปยงัผู้ ท่ีตัง้ใจจะให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายเป็นการเฉพาะ และ
เป็นการปฏิบตัใินภาคสนาม 

Gerston (2004) อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งท่ีตอบสนองต่อ
จดุมุ่งหมาย คา่นิยมและความสมัพนัธ์ใหม่ๆ ของบรรดาผู้ มีอ านาจท่ีเกิดจากการท่ีพวกเขาประสบ
วิกฤติและการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ แต่เพียงตัวนโยบายเองนัน้ไม่อาจก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงได้ นโยบายจึงเป็นเพียงตัวก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ ดงันัน้ เพ่ือให้
นโยบายเกิดผลขึน้มาจริง หน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเปล่ียนแปลงนโยบาย เช่น กฎหมายไปสู่การ
ปฏิบตัิ การน านโยบายไปปฏิบตัิจึงเป็นสิ่งท่ีแสดงกระบวนการแปลงแผนต่าง ๆ ในทางนโยบาย
ไปสูค่วามเป็นจริง 
  ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2554) ได้อธิบายและตัง้ข้อสังเกตว่า การน านโยบายไป
ปฏิบตัิ เป็นขัน้ตอนท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งขัน้ตอนการก าหนดนโยบายและการประเมินผลนโยบาย 
การน านโยบายไปปฏิบตัิจะด าเนินไปได้เม่ือมีการลดความเป็นนามธรรมให้มีความเป็นรูปธรรม
มากขึน้ โดยการแปลงนโยบายให้เป็นแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตามล าดบั เพ่ือให้ผู้ มี
หน้าท่ีในการน านโยบายไปปฏิบตัสิามารถด าเนินการได้ ซึง่การจะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ มี
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ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก และมีผู้ เก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบตัิ ได้แก่ ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียจากนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน หน่วยราชการอ่ืน ๆ ส่ือมวลชน และ
องค์การพฒันาเอกชนท่ีสนใจในประเดน็นโยบายนัน้ ๆ  

มยุรี อนุมานราชธน (2556) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การ
แปลงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย หรือ าสั่งของรัฐบาล หรือ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมประกอบด้วย การจดัหา
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพ่ือ
ตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด การออกแบบองค์การ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการด าเนินงานโครงการท่ีก าหนดไว้ 

ศภุชยั ยาวะประภาษ (2557) ได้สรุปเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งต้องมี
ประเด็นส าคัญอย่างน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การน านโยบายไปปฏิบัติถือเป็น
กระบวนการ มีความตอ่เน่ืองไม่หยดุนิ่ง มีขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม มิใชกิ่จกรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว
เลือนหายไป หรือเป็นลกัษณะขยกัขย่อน แตเ่ป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองไม่หยดุยัง้ โดยแตล่ะขัน้ตอนมี
ความสมัพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นท่ีสอง การน านโยบายไปปฏิบตัิ เป็นการด าเนินการให้
ส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายของนโยบาย เพราะผลของการด าเนินการนัน้ คือ สิ่งท่ีผู้ก าหนดนโยบาย
คาดหวงัจะให้เกิด ซึง่ทราบได้จากวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

2.2.1.2 การศกึษาและสงัเกตปรากฏการณ์ 
Barrett & Fudge (1981) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีมี

มุมมองไกลออกไปกว่าท่ีกล่าวมาแล้ว โดยเห็นว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งท่ีดูเพียงการ
ผลักดันให้นโยบายบังเกิดผลเพียงด้านเดียวคงไม่ได้ แต่ควรจะหมายความรวมถึงการสังเกต
ปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ หรือถูกกระท าให้เกิดขึน้ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ เพ่ือเป็น
การแสวงหาค าอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึน้บ้าง ปรากฏการณ์หรือการกระท านัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร 
เพราะเหตใุด ศนูย์กลางความสนใจการน านโยบายไปปฏิบตัิในทศันะนีจ้ึงอยู่ท่ีว่าอะไรคือสิ่งท่ีถูก
กระท า จดุสนใจของการมองในแนวทางนีจ้ึงขึน้กับการกระท าหรือความเคล่ือนไหวของกลุ่ม หรือ
ของบุคคล และผู้ มีหน้าท่ีก าหนดพฤติกรรมการกระท านัน้ และยงัสนใจท่ีจะตรวจสอบระดบัการ
ปฏิบตัิว่า มีความสมัพนัธ์กบัสาระนโยบายอย่างไร มิใช่การตรวจสอบเพียงการคาดคะเน มุมมอง
การน านโยบายไปปฏิบตัิในแง่นีเ้ป็นการวิเคราะห์แรงกดดนัจากสภาพแวดล้อม และแรงกดดนัจาก
หน่วยงานหรือกลุ่มผลประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีพยายามจะเข้าไปมีอิทธิพลหรือเข้าไปควบคมุการกระท า
นัน้ สอดคล้องกับมุมมองของวรเดช จันทรศร (2527) ได้เสนอว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็น
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เร่ืองของการแสวงหาวิธีการและแนวทางการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานใน
โครงการให้ดีขึน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบตัิให้ความสนใจเก่ียวกับเร่ืองของ
ความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้การท างานของกลไกท่ีส าคญัทัง้มวลสามารถบรรลผุลตามนโยบายท่ี
ได้ตัง้เป้าหมายเอาไว้  

นอกจากนี ้Ripley & Franklin (1990) ได้อธิบายถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ และตัง้
ข้อพิจารณาลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีลักษณะพิ เศษใดบ้าง โดยต้องมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประเด็น ดังนี  ้1) มีผู้ เก่ียวข้องส าคัญๆ มากมาย 2) ผู้ เก่ียวข้องมี
วตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายและมกัจะแตกตา่งกนัไป 3) นโยบายและโครงการของรัฐบาลมกัขยาย
ใหญ่ขึน้ทกุวนั  4) หน่วยงานในหลายระดบัมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 5) มีปัจจยัหลายประการท่ี
ส าคญัมากแตอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ 
 จากค านิยามของการน านโยบายไปปฏิบตัิทัง้หมดนี ้พบวา่ หลงัจากท่ีฝ่ายนิติบญัญตัิ หรือ
ฝ่ายบริหารได้ตดัสินใจก าหนดนโยบายใดนโยบายหนึ่งแล้ว หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การอ่ืนท่ีเก่ียวข้องก็จะน าเอาเป้าหมายของนโยบายเหล่านีม้าบริหาร เพ่ือให้บรรลุผล โดย
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ และขัน้ตอนบริหาร ดังนัน้  การด าเนินการตามนโยบายหรือการน า
นโยบายไปปฏิบตัจิงึเป็นกิจกรรมการบริหารนโยบาย 
 
 2.2.2 กระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานจ านวนมาก เช่น 
หน่วยงานรัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องเปล่ียน
นโยบายออกมาเป็นแผน แผนงาน และโครงการ  โดยการปฏิบตัิต้องพิจารณาถึงองค์การ บคุลากร
และความพร้อมเพรียงอ่ืน ๆ อนัเป็นกลไกส าคญัในการน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัใิห้บรรลผุล  
 การมองกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิมองได้หลายแบบ โดยอาจมองเป็นล าดบัชัน้ 
กระบวนการประกอบชิน้ส่วน แต่ทัง้หมดมีลกัษณะร่วมกนัประการหนึ่ง คือ มีช่องว่างระหว่างการ
น าไปปฏิบตัจิริงกบัวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึง่เป็นปัญหาหลกัของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

2.2.2.1 ล าดบัชัน้ของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
  ลกัษณะของล าดบัชัน้ของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิมีความเก่ียวข้องกับ
ระบบราชการและการเมือง 

Williams (1971) กล่าวว่า นโยบายตา่ง ๆ ท่ีคิดขึน้และมีเงินสนบัสนุนแล้วนัน้ จะ
ถกูส่งผ่านระบบราชการหรือการเมือง โดยท่ีภายในยงัแบ่งออกเป็นชัน้ๆ และส่งไปยงัผู้ปฏิบตัิกลุ่ม
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สดุท้าย ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ ให้บริการในหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ และผู้ รับประโยชน์หรือ
กลุม่เป้าหมายของนโยบาย พิจารณาได้ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.4 ล าดบัชัน้ของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
แหล่งท่ีมำ: Williams, 1971, p.132. 
 

จากภาพข้างต้น พบว่า ผู้ เสนอริเร่ิมหรือให้เงินสนบัสนนุนโยบายอยู่ระดบับนของ
ล าดบัชัน้ของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ ส่วนท่ีแน่นหนาและซบัซ้อนกวา่ คือ ระบบราชการ
และการเมืองท่ีต้องส่งนโยบายลงไป โดยแบง่เป็นชัน้ย่อยภายใน ซึ่งชัน้นีม้กัจะประกอบด้วยหลาย
ชัน้มาก และเม่ือนโยบายผ่านชัน้ระบบราชการและการเมืองแล้ว ปัญหาในชัน้ล าดับต่อมาคือ 
ผู้บริหารระดบัต้น ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงในการน านโยบายไปปฏิบตัิและมีบทบาทเป็นคน
กลางในการประสานนโยบาย ส่วนผู้ รับผลจากการปฏิบัติตามนโยบายหรือกลุ่มเป้าหมายนัน้ 
ระบบราชการมักไม่ค่อยค านึงถึง แต่ทว่านโยบายท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้ ต้องให้
กลุม่เป้าหมายรับประโยชน์และเตม็ใจท่ีจะรับ  

นอกจากนี ้ธนัยวฒัน์ รัตนสคั (2555) ได้แสดงกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบตัท่ีิเช่ือมโยงระหวา่งแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ดงัภาพท่ี 2.5 
 
 
 

ผู้ เสนอ/ผู้ ริเร่ิม/ผู้ให้เงินสนบัสนนุนโยบาย 
(Proposer/Initiator/Funder) 

 ขัน้ของระบบราชการและการเมอืง 
(Bureaucracy/Political Layers) 

 ผู้บริหารระดบัต้น(First-line Managers) 

ผู้ให้บริการ  (Treatment Deliverers) 

 ผู้ รับประโยชน์จากนโยบาย (Recipients) 
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ภำพท่ี 2.5 กระบวนการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเช่ือมโยงระหวา่งแผน แผนงาน โครงการ    
                  และกิจกรรม 
แหล่งท่ีมำ: ธนัยวฒัน์ รัตนสคั, 2555, น.217. 
 

2.2.2.2 ขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
 Berman (1978, pp.12-13) ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการของการน านโยบาย

ไปปฏิบตั ิโดยแบง่เป็น 2 ขัน้ตอนหลกั คือ ขัน้ตอนในระดบัมหภาค (Macro) และจลุภาค (Micro) 
 1)  ก า ร น า น โย บ า ย ไป ป ฏิ บั ติ ใ น ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค  (Macro 
Implementation) สามารถแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ดังนี ้(Lipsky, 1980, p.6; มยุรี อนุมานราชธน , 
2556, น.227-228) 

 (1) ขัน้ตอนการแปลงนโยบาย เม่ือฝ่ายการเมืองระดับชาติได้
ก าหนดขอบเขตการน านโยบายไปปฏิบตัิในลกัษณะของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง
และระเบียบหรือข้อบังคับส าหรับเป็นแนวทางน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว จะมีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่แนวทาง แผนงาน หรือโครงการนัน้ๆ หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายความ
รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงและกรมในส่วนกลาง จะท าหน้าท่ีแปลงนโยบายออกมาให้หน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินน าไปปฏิบตัิ ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการแปลงนโยบายจะต้องศึกษา
วัตถุประสงค์ของนโยบายให้เข้าใจถ่องแท้ เพราะหากนโยบายถูกแปลงออกไปในลักษณะท่ี
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อาจถือได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความ
ล้มเหลวตัง้แต่แรกเร่ิม ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อวามถูกต้องของการแปลงนโยบายไปปฏิบัติ มี  4 
ปัจจยั ดงัภาพท่ี 2.6 

นโยบำย(Policy) 
 

 

 

แผน  (Plan) 
 

 

 

แผน  (Plan) 
 

 

 

แผนงำน  (Program) 
 

 

 

แผนงำน  (Program) 
 

 

 

โครงกำร  (Project) 
 

 

 

โครงกำร  (Project) 
 

 

 

  กิจกรรม (Activity)   กิจกรรม (Activity)   กิจกรรม (Activity) 
 

  กิจกรรม (Activity) 
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            ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสาเหตกุบัปัจจยัที่เป็นผล 
               ค วามสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสาเหตดุ้วยกนั 

 
ภำพท่ี 2.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความถกูต้องในการแปลงนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

น านโยบายไปปฏิบตั ิ
แหล่งท่ีมำ: วรเดช จนัทรศร, 2552, น.36. 
 
 ดงันัน้ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิในเบือ้งต้นจึงขึน้อยู่
กบัความชดัเจนกบัความสมัพนัธ์ของเป้าหมาย ประกอบกบัท่ีหน่วยงานท่ี รับผิดชอบในการแปลง
นโยบายมีความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของนโยบายตลอดจนให้ความร่วมมือกบัฝ่ายการเมือง และ
มีความจริงใจในการน านโยบายนัน้ไปปฏิบตัเิพียงใด 
 (2) ขัน้ตอนของการยอมรับ คือ การท าให้หน่วยงานในระดบัล่าง
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนัน้ไปปฏิบตัิตอ่ไป  ในการท าให้
หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าวขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  ลักษณะของ
หน่วยงานท้องถ่ิน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม ฯลฯ ซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะสร้าง
ความเตม็ใจให้หน่วยงานระดบัลา่งรับนโยบายไปปฏิบตัิ อาจกล่าวได้ว่า อ านาจท่ีแท้จริงในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิอยู่ท่ีหน่วยงานและผู้ปฏิบตัิ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการระดบัล่าง การน านโยบายไป
ปฏิบตัจิงึจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจถึงขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาคด้วย 
 2) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค เม่ือหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคและท้องถ่ินยอมรับแนวทาง แผนงาน หรือโครงการ แล้วน าไปปฏิบัติ โดยด าเนินการ
ปรับเปล่ียนแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ิน และวิธี
ปฏิบตังิานของหน่วยงานของตน หรือปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบตังิานของหน่วยงานตนเองให้มีความ
สอดคล้องกบันโยบายท่ีสว่นกลางก าหนดไว้ ซึง่เป็นตวัการเข้าหากนัและกนั (Mutual Adaptation)  

ความชดัเจนของนโยบาย ความสอดคล้องกนัระหว่างเป้าหมายของนโยบาย 

ความเข้าใจในนโยบายของหน่วย
ท่ีรับผิดชอบ 

ความร่วมมือนโยบายและ 
ความจริงใจของหน่วยท่ีรับผิดชอบ 

ผลของการแปลงนโยบาย 
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เพ่ือผลประโยชน์ระหวา่งหนว่ยงานเจ้าของโครงการกบัหนว่ยงานหรือองค์การระดบัลา่ง (Berman, 
1978, pp.12-13) ซึ่งเม่ือปรับเปล่ียนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาจจะส่งผลตามมา คือ หน่วยงาน
ระดบัภูมิภาคหรือท้องถ่ินยอมรับและถือเอาแนวทางนโยบายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประจ าวนั
อย่างตอ่เน่ืองหรืออาจจะยกเลิก นอกจากนี ้ สิ่งท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง ในขัน้ตอนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับจุลภาค คือ ล าดับขัน้ตอนของการตัดสินใจ หรือท่ีเรียกว่า Path of Micro 
Implementation ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้(วรเดช จนัทรศร, 2552, น.37) 
 (1) ขัน้การระดมพลัง (Mobilization) หน่วยงานในระดับท้องถ่ิน 
จะต้องด าเนินการใน 2 กิจกรรม คือ 1) การพิจารณารับนโยบาย โดยหน่วยงานส่วนท้องถ่ินเห็นว่า
เป็นปัญหาส าคญัเร่งดว่น ตรงกบัเป้าหมายของหนว่ยงาน และความต้องการของประชาชน 2) การ
แสวงหาความสนบัสนนุเป็นการส่วนตวัจากสมาชิกในองค์การอ่ืนท่ีอยู่ในท้องถ่ินนัน้ ดงันัน้จึงควร
ให้หนว่ยงานผู้ เก่ียวข้องร่วมกนัก าหนดโครงการตัง้แตแ่รกเร่ิม  
 (2) ขัน้การปฏิบัติ (Deliverer Implementation) เป็นขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิจริง จึงเป็นเร่ืองของตวัผู้ปฏิบตัิหรือผู้ ให้บริการโดยตรง บางกรณีผู้ปฏิบตัิอาจจะยอมท าการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรมของตนเองให้เข้ากบัแผน แผนงาน หรือโครงการท่ีก าหนดไว้ 
 หน่วยงานระดับปฏิบัติแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
ดงันัน้ โครงการต่าง ๆ เม่ือน าไปปฏิบตัิแล้วอาจได้รับการยอมรับหรือถูกต่อต้านจากประชาชนใน
แต่ละท้องถ่ินหรือถูกต่อต้านจากผู้ ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว นโยบายอาจถูกปฏิบัติให้
เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้แตเ่ดมิก็ได้ 
 (3) ขัน้การสร้างความเป็นปึกแผ่น หรือความต่อเน่ือง (Institution 
หรือ Continuation) จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือนโยบายดงักล่าวถกูน าไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ืองโดยผู้ปฏิบตั ิ
ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวถกูปรับเปล่ียนเป็นงานประจ าวนั และได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบตัิ ขัน้ตอน
นีจ้ึงมีความส าคญัมากเน่ืองจากนโยบายจากส่วนกลางเป็นจ านวนมากท่ีหน่วยปฏิบตัิในระดบั
ท้องถ่ินมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติเพียงช่วงเร่ิมแรก แต่ต่อมาเม่ือส่วนกลางเลิกกวดขัน ใน
นโยบายดงักล่าว หน่วยงานในส่วนท้องถ่ินก็เลิกปฏิบตัิตามไปด้วย ดงันัน้ เพ่ือให้นโยบายถกูน าไป
ปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง หน่วยงานส่วนกลางจะต้องพยายามหาทางสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความ
ตอ่เน่ืองให้เกิดขึน้ในการปฏิบตัิตามนโยบายนัน้ให้ได้ ผู้บริหารระดบัท้องถ่ินจะต้องเป็นผู้ชกัจงูให้ผู้
ปฏิบัติเห็นความส าคัญของการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และต้องหาทางแปลง
นโยบายนัน้ให้เป็นภารกิจประจ าวันของผู้ ปฏิบัติไปโดยตลอด ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติเองต้อง
ยอมรับและปฏิบตันิโยบายนัน้อยา่งเตม็ใจเสมือนเป็นภารกิจประจ าวนัของตนเอง 
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2.2.3 ควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ
 การน านโยบายไปปฏิบัติ ในบางครัง้ประสบความส าเร็จและบางครัง้ประสบความ
ล้มเหลว ปัญหาคือ อะไรเป็นเคร่ืองวดั  เก่ียวกบัเร่ืองนี ้Kerr (1976) เสนอให้พิจารณาประเด็นตา่ง 
ๆ ได้แก่ 1) พิจารณาท่ีขัน้การน าไปปฏิบตัิ (Implementation Failure) 2) พิจารณาท่ีตัวนโยบาย
และแผน (Instrument Failure) และ  3) พิจารณาท่ีการตัดสินเชิงคุณค่าหรือการตัดสินเชิง
จริยธรรมของสงัคม (Failure in Normative Justification)  
 การวดัคณุคา่ความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย ยงัมีแนวทางการพิจารณาได้อีก
หลายแนวทาง เชน่  

Bardach (1980) การวดัความล้มเหลวของนโยบาย สามารถมองได้ 3 มิต ิดงันี ้
1) ความไมส่ามารถบรรลถุึงวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) การน านโยบายไปปฏิบตัเิกิดความล่าช้า 
3) การใช้งบประมาณในการด าเนินงานเกินท่ีก าหนด 

 ในส่วนของ Cheema & Rondinelli (1983) เสนอให้พิจารณาความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ระดบัการบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ เป็นการเปรียบเทียบ
เทียบวัตถุประสงค์แต่ละข้อกับผลลัพธ์ (Outcomes) ท่ีเกิดขึน้จากการน านโยบายไปปฏิบัติ 2) 
ผลกระทบ (Impacts) ท่ีตกไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นโยบาย เชน่ ผลของนโยบายการสร้างงานในชนบท  
 Ingram & Mann (1980) ท าการศึกษาถึงสาเหตุของบางนโยบายท่ีประสบความส าเร็จ 
โดยชีใ้ห้เห็นวา่ ประเดน็ของข้อขดัแย้งในการพิจารณาความส าเร็จของนโยบาย คือ  

1)  พิจารณาท่ีกรอบเวลาและเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมของนโยบาย 
2)  พิจารณาท่ีความส าเร็จของนโยบายหรือแผนหนึง่ส าเร็จแล้ว สง่ผลให้ 

นโยบายหรืออีกแผนหนึง่ล้มเหลวหรือไม่ 
3)  พิจารณาท่ีขอบเขตของค าถามท่ีใช้วดั 

Ripley & Franklin (1990) ได้เสนอแนวทางเป็น 3 แนวทาง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือชีว้ดัในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ โดยกล่าวว่า เป็นลักษณะการน านโยบายไปปฏิบัติเช่นใด ถือว่า ประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว  
 แนวทางแรก ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิสามารถวดัได้จากระดบัของความ
ร่วมมือท่ีผู้น านโยบายไปปฏิบตัิสามารถวดัได้จากระดบัของความร่วมมือท่ีผู้น านโยบายไปสู่การ
ปฏิบตัมีิตอ่ผู้ออกค าสัง่หรือมีตอ่ผู้ก าหนดนโยบาย 
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 แนวทางท่ีสอง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิสามารถพิจารณาได้จากเง่ือนไข
ท่ีว่า ได้มีการบรรลุผลการปฏิบตัิตามนโยบายนัน้ตามภาระหน้าท่ีขององค์การท่ีรับผิดชอบด้วย
ความราบร่ืนและปราศจากปัญหา 
 แนวทางท่ีสาม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิสามารถพิจารณาได้จากการท่ี
นโยบายได้นัน้ก่อให้เกิดผลกระทบตามท่ีพงึปรารถนาหรือไม่ 
 นอกจากนี ้นักวิชาการไทย เช่นเดียวกับ วรเดช จันทรศร (2552, น.104-108) ได้เสนอ
กรอบการวดัวามส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัใิน 3 มิต ิดงัภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 2.7 มิตขิองตวัชีว้ดัความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
แหล่งท่ีมำ: วรเดช จนัทรศร, 2552, น.106. 
 

มิติท่ี 1 ผลของนโยบายแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) 
และผลลพัธ์สดุท้าย (Ultimate Outcomes) 

1) ผลผลิต (Outputs) สามารถวัดได้โดยการใช้เกณฑ์ด้านปริมาณ เวลา
คา่ใช้จา่ย คณุภาพ และความพงึพอใจ 

2) ผลลัพธ์ (Outcomes) พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับจาก
นโยบาย 

3) ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) คือ ผลผลิตและผลลัพธ์โดยรวมท่ี
สง่ผลให้เกิดการพฒันาประเทศ 
 มิติท่ี 2 ผลรวมความส าเร็จ ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาตอ่นโยบายอ่ืน แผนงาน และโครงการ
ซึ่งพิจารณาตามเง่ือนไข 4 ข้อ คือ 1) นโยบายต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาตอ่โครงการหรือนโยบายอ่ืน

  มิติที่ 3 ผลของนโยบายทัง้หมดเม่ือรวมแล้วก่อให้เกิด 

การพฒันาประเทศที่พงึปรารถนา 

                   มิติที่ 2 
ผลตามมิติที่ 1 ไมส่ร้างปัญหาตอ่นโยบายอ่ืน 

    มิตทิี่ 1 ผลลพัธ์ ผลผลิต ผลลพัธ์
สดุท้าย 
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2) นโยบายต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ 3) นโยบายท่ีส าเร็จต้องไม่มีปัญหาด้าน
มาตรการ (Measures) และ 4) นโยบายท่ีส าเร็จจะต้องไมมี่ปัญหาด้านมนษุยธรรมหรือศีลธรรม 
 มิติท่ี 3 ผลรวมของนโยบายทัง้หมดเม่ือรวมกนัแล้ว ต้องก่อให้เกิดการพฒันาประเทศท่ีพึง
ปรารถนา ซึ่งอาจจะไม่สามารถประเมินได้โดยตรง แตส่ามารถพิจารณาได้จากความสมบรูณ์ของ
ปัจจยัทางการบริหารอ่ืน ๆ ท่ีเอือ้ตอ่การท าให้ผลรวมของแตล่ะนโยบายน าไปสูค่วามส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 2.8 การบรูณาการเง่ือนไขหลกัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จและความล้มเหลว 
แหล่งท่ีมำ: วรเดช จนัทรศร, 2540, น.144.  

 
ดงัภาพท่ี 2.8 แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเง่ือนไขหลกัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความ

ล้มเหลว ร่วมกบัมิติความส าเร็จของนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งมีผลตอ่ความส าเร็จ
และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาของรัฐท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับโครงการ แผนงาน และ
นโยบายทัว่ไปได้ (วรเดช จนัทรศร, 2540, น.50)  
 

2.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบตับิางเร่ืองเป็นสิ่งท่ีง่าย มีกระบวนท่ีสลบัซบัซ้อน ซึง่ในแง่ดงักลา่วนี ้
จะมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิไม่มาก แต่ในบางเร่ืองมีกระบวนการกลไกท่ี
ด าเนินงานสลบัซบัซ้อนยุ่งยาก กรณีเช่นนีจ้ะมีปัจจยัท่ีมีผลตอ่การน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิมาก  
ในแง่ดงักล่าวนี ้ในทัศนะของ Simon (1997) ได้เสนอแนะให้ใช้หลักเหตุผลท่ีสมบูรณ์และศึกษา
ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคในการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งการบรรลุวตัถปุระสงค์ของการน านโยบายไป
ปฏิบตั ิต้องประกอบด้วยปัจจยัตา่ง ๆ ได้แก่ 
 1) สภาพแวดล้อมภายนอกหนว่ยงานท่ีเอือ้อ านวยตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ 
 2) เวลาและทรัพยากรท่ีเพียงพอ ส าหรับด าเนินการตามโครงการ  

ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคมุ 

ภาวะผู้น าและความร่วมมือ 

การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อม 

ความส าเร็จของโครงการพฒันา
ของรัฐ 

มิติที่ 1 
มิติที่ 2 
มิติที่ 3 

 

สมรรถนะของ
องค์การ 
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 3) การวางแผนจดัสรรทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
 4) นโยบายท่ีมีพืน้ฐานอยูบ่นทฤษฎี/หลกัสาเหตแุละผลลพัธ์ท่ีเช่ือถือได้ 
 5) ความสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตแุละผลลพัธ์เป็นความสมัพนัธ์ทางตรง โดยไม่มี
ความสมัพนัธ์อ่ืนใดมาแทรกซ้อน 
 6) ความสมัพนัธ์แบบพึง่พาระหวา่งหนว่ยงานอยูใ่นระดบัต ่า 
 7) ความเข้าใจและความเห็นพ้องกนัในวตัถปุระสงค์ 
 8) การจดักิจกรรมตามล าดบัอยา่งเหมาะสม 
 9) การตดิตอ่ส่ือสารและประสานงานอยา่งเตม็ท่ี 
 10) ผู้ มีอ านาจหน้าท่ีน านโยบายไปปฏิบตัต้ิองได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง 

Williams (1971) ได้เสนอว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ
วางแผนวิเคราะห์ล่วงหน้าตามขัน้ตอน ได้แก่ 1) ต้องวิเคราะห์นโยบายให้ถ่องแท้ ทัง้ความหมาย 
ความชดัเจน ความเจาะจง และความสมเหตสุมผล เพ่ือขจดัปัญหาในการปฏิบตัิ 2) ต้องวิเคราะห์
ความพร้อมขององค์การในเร่ืองบุคลากรการบริหารงาน 3) ก าหนดรูปแบบขององค์การและการ
บริหารงานและปัจจยัท่ีจ าเป็น ส่วนปัจจยัส าคญัๆ ท่ีมีผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ Edwards & 
Wayne (2006) เสนอว่า มีจ านวน 5 ปัจจัย ท่ีผู้ เก่ียวข้องควรให้ความสนใจมากขึน้  ได้แก่ 1) 
ระบบส่ือสาร 2) ทรัพยากรและอ านาจในการจัดสรรหรือแบ่งปันทรัพยากร 3) ลักษณะของ
หนว่ยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ 4) มาตรฐานของระเบียบวิธีการท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน และ 5) ท า
การติดตามผล ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นหรือส าคญัอย่างยิ่ง เชน่เดียวกบั Sabatier & Mazmanian 
(1989) ท่ีได้อธิบายข้อเสนอทัว่ไปว่า การก าหนดวตัถุประสงค์ของนโยบายให้ชดัเจน จนสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ในระดับพืน้ท่ีหรือกลุ่มเป้าหมายได้ตามความคาดหวังนัน้  องค์ประกอบย่อยท่ี
ส าคญัคือ การจดัล าดบัวตัถุประสงค์อย่างชดัเจน การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอกับการสร้างทีมงาน
เพ่ือปฏิบัติ และติดตามงานในระดับพืน้ท่ี การมอบหมายงานให้กับหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การ
ประสานงาน การก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ การตัดสินใจของหน่วยงาน ล้วนแต่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบตัิ และให้ทศันะเก่ียวกบัผู้น า โดยมองว่า ผู้น ามีบทบาทและ
อิทธิพลสงูในขัน้เร่ิมต้น และน านโยบายไปปฏิบตัิในระยะสัน้ แตใ่นระยะยาว เม่ือเง่ือนไขทางสงัคม
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป ความส าเร็จหรือล้มเหลวขึน้อยู่กับการสนับสนุนของผู้ คนทั่วไป  แต่  
Ripley & Franklin (1990) อธิบายปัจจยัท่ีมีผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งเป็นข้อเสนอท่ีใช้ได้
ดีกบันโยบายทางการศกึษา โดยปัจจยัส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้
 1) ข้อความนโยบาย หมายถึง เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ หรือขัน้ตอน กลยทุธ์  
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2) การสนบัสนนุจากผู้ มีอ านาจและกลุม่หลากหลายในสงัคม 
 3) ศกัยภาพขององค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ ความส าคญัของปัจจัยด้านนี ้
คือ องค์การเป็นกลไกส าคญัในการน าสง่นโยบายให้ถึงกลุม่เป้าหมายตามเจตจ านงของนโยบาย 
 4) จิตส านกึของผู้ปฏิบตัติอ่นโยบาย 
 5) ผู้น าคนส าคญั อาจมีส่วนริเร่ิมนโยบาย เป็นผู้ ท่ีผลกัดนันโยบายให้ได้รับการ
ประกาศใช้ส่วนในขัน้การน านโยบายไปปฏิบตั ิจะคอยไกล่เกล่ียและประนีประนอมปัญหา ผู้น าท่ีมี
อิทธิพลสงูในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตั ิคือ ผู้น าระดบัสงูสดุท่ีดแูลนโยบาย 
 6) การก ากบัตรวจสอบ 

 นอกจากนี ้ศภุชยั ยาวะประภาษ (2557) ท่ีได้ท าการทบทวนผลงานทางวิชาการ
ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา พบว่า มีปัจจัยหลายประการท่ีก าหนดความส าเร็จ ได้แก่ 1) 
ลกัษณะของนโยบายนัน้ๆ 2) วตัถปุระสงค์ 3) ความเป็นไปได้ทางการเมือง 4) ความเป็นไปได้ทาง
เทคโนโลยี 5) ความพอเพียงของทรัพยากร 6) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ 7) 
ทศันคติของผู้ ท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ และ 8) กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ
 
2.3 ตัวแบบสหองค์กำรในกำรน ำนโยบำยไปปฏบิัต ิ
 
 ตวัแบบท่ีพฒันาโดยให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การของรัฐท่ีมีผลตอ่การ
น านโยบายไปปฏิบตัิ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การเป็นตวัตดัสินผลการน านโยบายไป
ปฏิบตัิ ด้วยเหตนีุก้ารประเมินผลการปฏิบตัิงานจึงต้องคดัเลือกเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือวดัผลการ
ปฏิบตังิานขององค์การวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายหรือไม่ การวดัผลการปฏิบตังิานจะ
พิจารณาถึงผลการด าเนินงานตามนโยบายว่าหมายถึงอะไร และองค์การมีความสามารถในการ
เสนอแนวทางแก้ไขความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้มากน้อยเพียงใด  
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ภำพท่ี 2.9 ตวัแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
แหล่งท่ีมำ: Van Meter & Van Horn, 1976, p.463.  
 
 ดังภาพท่ี 2.9 ตัวแบบนีมุ้่งอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการน านโยบาย
ระดบัชาติไปปฏิบตัิ ได้แก่ มาตรฐานนโยบาย การส่ือข้อความ การบงัคบัใช้กฎหมาย คณุลกัษณะ
ของหน่วยปฏิบัติงาน เง่ือนไขทางการเมือง เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ และทัศนคติของ
ผู้ปฏิบตังิาน ซึง่สามารถอธิบายตวัแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบตัิ ดงันี ้
 ประการแรก มาตรฐานนโยบาย (Policy Standards) เป็นการระบุรายละเอียดถึง
รายละเอียดและเป้าหมายของนโยบายในลกัษณะเชิงคณุภาพและปริมาณ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงานตามนโยบาย ส่วนใหญ่จะก าหนดมาตรฐานไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
แผนงาน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา มาตรฐานนโยบายถือเป็นองค์ประกอบการ
ตดัสินใจท่ีมีอิทธิพลตอ่กระบวนและผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิ สอดคล้องกับเนือ้ความของ
กฎหมายท่ีบญัญัติไว้ น าไปสู่การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ซึ่งถ้านโยบายมีวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีชดัเจน ก็ย่อมท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าใจเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การน านโยบายไป
ปฏิบตัิก็จะมีแนวโน้มประสบความส าเร็จตามมา แต่หากวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
ไมช่ดัเจน แนวโน้มการน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัก็ิอาจล้มเหลวได้ 

เช่นเดียวกบัความชดัเจนในแนวทางการด าเนินการ ซึ่งถ้านโยบายได้มีการก าหนดวิธีการ
หรือขัน้ตอนอย่างชัดเจนก็จะส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบตัิประสบความส าเร็จ แต่ทว่า หาก

การสือ่ข้อความ 

การบงัคบัใช้กฎหมาย 

คณุลกัษณะของหนว่ยปฏิบตัิงาน 

เง่ือนไขทางการเมือง 

เง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

 

 

 

นโยบาย 

มาตรฐานนโยบาย 

ทรัพยากรนโยบาย 

ทศันคติของ

ผู้ปฏิบตัิงาน 

 

 

ผลการน า

นโยบาย

ไปปฏิบตัิ 
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นโยบายมิได้มีการก าหนดหรือระบุขัน้ตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนก็ย่อมส่งผลให้การน า
นโยบายไปปฏิบตัิอาจประสบความล้มเหลวได้ และถ้านโยบายมีความสอดคล้องรองรับกบัความ
จริงก็จะส่งผลให้การน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัิประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกนัถ้านโยบายไม่
สามารถรองรับกบัสภาพความจริงได้ การน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัิก็อาจล้มเหลวได้ 
 ประการท่ีสอง ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) ซึ่งหมายถึง คณุภาพและปริมาณ
ของงบประมาณ บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ สถานท่ี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีน ามาใช้ตาม
กระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์หรือได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพ่ือรองรับกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามนโยบาย ซึ่งปัจจัยด้านทรัพยากรนี ้ยังส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นการ
ป้องกนัมิให้เจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการทจุริตหรือเรียกรับสินบนแตอ่ย่างใด ซึ่งรวมถึงการละเลยหรือ
นิ่งเฉยในการปฏิบตัหิน้าท่ี ตลอดจนการเป็นผู้กระท าความผิดเสียเองด้วยเชน่กนั 
 ถ้าแต่ละองค์การมีจ านวนทรัพยากรเพียงพอในการรองรับกับภารกิจ การน านโยบายไป
ปฏิบตัิก็ยอ่มมีแนวโน้มท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ แตห่ากองค์การเกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ก็ยอ่ม
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการตามนโยบายท่ีอาจมีแนวโน้มไปสู่ความล้มเหลวลงได้ 

ขณะเดียวกันหากทรัพยากรได้ถูกน าไปใช้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของนโยบายตามท่ี
ก าหนดไว้ การน านโยบายนีไ้ปด าเนินการก็มีแนวโน้มประสบความส าเร็จเช่นกนั แตห่ากทรัพยากร
มิได้ถูกน าไปใช้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การน านโยบายไปด าเนินการก็มีแนวโน้มสู่ความ
ล้มเหลวลงได้  

นอกจากนี ้ถ้าเจ้าหน้าท่ีรัฐมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและปฏิบตัิงาน
อยา่งเช่ียวชาญ โดยผา่นการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอย่างตอ่เน่ือง แนวโน้มการน านโยบายนีไ้ป
ปฏิบตัิก็จะประสบความส าเร็จ แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีประสบการณ์ ขาดทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบัติงาน และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแต่อย่างใด ก็ย่อมจะท าให้การน า
นโยบายไปปฏิบตัมีิแนวโน้มไปสูค่วามล้มเหลวได้  
 ประการท่ีสาม การส่ือข้อความ (Communications) เป็นการถ่ายทอดข้อมูลผ่านการ
ส่ือสารและประสานงานระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐและกลุ่มเป้าหมายให้มีการ
ตีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความสนใจของส่ือมวลชนท่ีมีต่อปัญหา ทัง้นี  ้การ
ประชาสมัพนัธ์ตอ่สาธารณชนอาจเป็นอปุสรรคหรือช่วยเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ ต้องพิจารณาถึงมาตรฐานนโยบายท่ีเป็นสาเหตุสนบัสนุนในการส่ือข้อความตามกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบตั ิ



38 

 ทัง้นี ้ถ้าส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นจ านวนมากก็ย่อมท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
บรรลผุลส าเร็จ ในทางตรงกนัข้าม ถ้าส่ือมวลชนนิ่งเฉยไม่สนใจเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพ่ือสะท้อน
ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ การน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัิก็อาจมีแนวโน้มล้มเหลวได้ ขณะเดียวกัน ถ้า
สิ่งท่ีเผยแพร่ออกไปเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
นโยบายท่ีน าไปปฏิบัติก็มีแนวโน้มประสบความส าเ ร็จ แต่หากการเผยแพร่ข่าวสารหรือ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นภาพลักษณ์เชิงลบหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ การน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัิก็อาจมีแนวโน้มไปสู่ความล้มเหลวได้ 
 นอกจากนี ้ถ้าความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และองค์การท่ีร่วม
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้แนวโน้มของการน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จ แตห่ากการประสานงานระหว่างฝ่ายตา่ง ๆ และองค์การท่ีร่วมรับผิดชอบเป็นไปอย่าง
ไร้ประสิทธิภาพ การน านโยบายไปปฏิบตัก็ิอาจมีแนวโน้มไปสูค่วามล้มเหลวลงได้ 
 ประการท่ีส่ี  การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) การน านโยบายไปปฏิบัติท่ี
ประสบความส าเร็จจึงต้องมีกลไกและกระบวนการ ภายใต้กฎหมายในประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ตวัอย่างกฎหมายไทย อาทิ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ปัญหาประการหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรคของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จ นัน่คือ ข้อบญัญัติและบทลงโทษท่ีไม่เหมาะสมหรือเท่า
ทนักับสถานการณ์โลกและกลยุทธ์ของผู้กระท าผิดท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น พระราชบญัญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522  จึงนบัเป็นช่องโหว่ท่ีกฎหมายเหล่านีต้้องพยายามปรับปรุงแก้ไขให้เท่าทนักบัยุค
สมยั ส าหรับกฎหมายระหวา่งประเทศ ถือเป็นบรรทดัฐานและจารีตประเพณี โดยไมมี่ข้อบงัคบัการ
ลงโทษท่ีชดัเจน ความเคร่งครัดของผู้ปฏิบตัิงานในการบงัคบัใช้กฎหมายได้ตลอดทัง้กระบวนการ
จึงถือเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดและจริงจงั การด าเนินการตามนโยบายนีก็้มีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จตามมา แต่
หากเจ้าหน้าท่ีรัฐละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือกระท าการทจุริตเกิดขึน้ การน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิก็
อาจมีแนวโน้มล้มเหลว ขณะเดียวกนั ถ้ารายละเอียดในบทบญัญัติของกฎหมายเหล่านีไ้ด้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมตามยคุสมยั นโยบายท่ีน าไปปฏิบตัิก็มีแนวโน้มประสบ
ความส าเร็จตามมา  
 ประการท่ีห้า คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ (Characteristics of the Implementation 
Agencies) ซึ่งลักษณะความเป็นทางการและไม่เป็นทางการขององค์การท่ีร่วมรับผิดชอบต่างมี
ผลกระทบตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามมาตรฐานของนโยบายภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
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และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับทัศนคติของ
ผู้ปฏิบตังิาน โครงสร้าง รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและองค์การระหวา่งประเทศ 
สง่ผลถึงแนวโน้มของการน าโยบายไปปฏิบตัใิห้มีประสิทธิผล นอกจากนี ้สถานภาพของหน่วยงาน
ภายในองค์การ ย่อมมีผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารเช่นกัน องค์การท่ีได้รับอิทธิพล
ทางการเมืองอาจประสบปัญหาในการบริหารแผนงานและโครงการอย่างรุนแรงตามมา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า หากโครงสร้างองค์การไม่มีความซบัซ้อนมาก การน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีแนวโน้มไปสู่
ความส าเร็จ ขณะเดียวกันการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างองค์การต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบตัิบรรลุผลส าเร็จ ในทางตรงกันข้าม ถ้าการปฏิบตัิงานร่วมกันของ
คณะกรรมการและการร่วมงานแบบเครือข่ายเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การน านโยบายไป
ปฏิบตัก็ิอาจมีแนวโน้มล้มเหลวได้ 
 ประการท่ีหก เง่ือนไขทางการเมือง (Political Conditions) ซึง่เช่ือมโยงกบัสภาพสงัคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยประชาชนของทกุประเทศ ได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย และไทย ตา่งเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง แม้แต่ละประเทศจะมีลักษณะการเมืองท่ีแตกต่างกันก็ตาม ทัง้นี ้การ
เคล่ือนไหวทางการเมืองอาจเป็นแรงต่อต้านท าให้การด าเนินการตามนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือเกิดความล้มเหลวได้ ซึง่หากการเมืองในแตล่ะประเทศเกิดการเคล่ือนไหวบอ่ยครัง้ 
ก็อาจท าให้การน านโยบายไปด าเนินการเป็นไปอย่างล่าช้าและการน านโยบายไปปฏิบัติอาจ
เป็นไปในทิศทางไปสู่ความล้มเหลว แต่หากการเคล่ือนไหวทางการเมือง แต่ถ้ารัฐบาลของแต่ละ
ประเทศไม่มีอปุสรรคในการบริหารงาน อนัเน่ืองจากกระแสต่อต้านจากประชาชน การด าเนินการ
ตามนโยบายก็จะประสบความส าเร็จตามมาตรงข้ามกับแรงสนับสนุนทางการเมือง ซึ่งหาก
นโยบายได้รับความเห็นชอบจากทางการเมืองเป็นอย่างดี การน านโยบายนัน้ไปปฏิบัติก็จะมี
แนวโน้มประสบความส าเร็จ แต่หากรัฐบาลของแต่ละประเทศนิ่งเฉย การน านโยบายดงักล่าวไป
ปฏิบัติก็มีแนวโน้มสู่ความล้มเหลวลงได้ นอกจากนี ้เง่ือนไขทางการเมืองยังส่งผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อคณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตัิ ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ขององค์การตา่ง ๆ ตามความรับผิดชอบให้สอดคล้องกนัตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  
 ประการท่ีเจ็ด เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Conditions)  
ได้แก่ ความเช่ือ คา่นิยม วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จะเห็นได้ว่า เมียนมา 
มาเลเซีย และไทย ทัง้สามประเทศนีต้่างมีบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ  ประชาชนท่ี
อาศยัในพืน้ท่ีเดียวกนั หากมีความเช่ือทางศาสนาอย่างเดียวกนั ก็จะท าให้ประชาชนเหล่านัน้ อยู่
ร่วมกันได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยก หรือหากประชาชนในพืน้ท่ีให้การยอมรับความแตกต่างทาง
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วฒันธรรมได้ ทกุคนก็จะสามารถอยูร่่วมกนัได้โดยไม่เกิดปัญหาแตป่ระการใด แนวโน้มความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบตัิก็จะเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้การด าเนินการตามนโยบายอาจมีอิทธิพลตอ่สงัคม
และเศรษฐกิจ ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาทางสังคม และน าไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบของประเทศ
ตามมา หรืออาจเป็นแรงงานไร้ฝีมือช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เช่นกนั หากสภาพการณ์
ทางสงัคมและเศรษฐกิจของของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบตัก็ิจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ประการสุดท้าย ทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน (Official Attitudes) เป็นผลอนัเน่ืองจากปัจจัย
ทัง้หมดข้างต้นนี ้ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือแนวคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและกระบวนการด าเนินงานตามนโยบาย ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด มีความ
ตัง้ใจหรือเต็มใจในการปฏิบตังิาน และช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้ กล่าวคือ ทัศนคติของผู้ ปฏิบัติงานด้านบวกเอือ้อ านวยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
สมัฤทธิผล ในทางตรงข้าม ทศันคติด้านลบจะขัดขวางการด าเนินงานตามนโยบาย ทศันคติของ
ผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน
นโยบาย ความคิดเห็นท่ีมีต่อวตัถุประสงค์ของนโยบายและกระบวนการด าเนินงานตามนโยบาย 
และความเตม็ใจหรือความตัง้ใจของผู้ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 
  ทัง้นี ้หากเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่เห็นชอบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนี ้
แนวโน้มความส าเร็จของนโยบายก็จะเป็นไปในในทิศทางเดียวกนั แตห่ากเจ้าหน้าท่ีรัฐสว่นใหญ่ไม่
เห็นด้วยกบัวตัถปุระสงค์ของนโยบาย ก็จะส่งผลท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัิก็มีแนวโน้มสู่ความ
ล้มเหลวลงได้ อีกทัง้ถ้าแนวคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวกก็จะท าให้นโยบายมี
แนวโน้มประสบความส าเร็จ แตห่ากเป็นไปในทิศทางท่ีขดัแย้งกนั การด าเนินการตามนโยบายนีก็้มี
แนวโน้มสู่ความล้มเหลวลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าหน้าท่ียินดีหรือเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิตาม
ภารกิจ การน านโยบายไปปฏิบตัิก็จะมีแนวโน้มไปสู่ความส าเร็จได้ แต่หากเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่พอใจ
หรือเตม็กบัภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ การน านโยบายไปปฏิบตัก็ิอาจมีแนวโน้มสู่ความล้มเหลวลงได้ 
 ปัจจยัส าคญัท่ีจะต้องตระหนกัอยู่เสมอในการพิจารณาตวัแบบสหองค์การ คือ ลกัษณะ
เชิงพลวตัของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิในขัน้ตอนแรกๆ อาจมีผลเพียงเล็กน้อยในเวลาต่อมา ในขัน้ตอนแรกๆ นัน้ นโยบายอาจ
ต่างไปจากวิธีปฏิบตัิเดิมอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเห็นพ้องต่อเป้าหมายขึน้ ณ จุดนี ้
ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น คณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตัิ อาจต้องได้รับความสนใจมากขึน้ และต้องตระหนกั
อยู่เสมอว่า เป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติด้วยมุมมองระยะยาว 
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(Longitude Perspection) รวมทัง้มุมมองแบบตัดขวาง (Cross Section) ด้วยเช่นกัน และต้อง
ระมดัระวงัว่า ความสมัพนัธ์ท่ีถกูก าหนดขึน้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะสถานการณ์ท่ีแตกตา่งไป อาจ
ท าให้รูปแบบความสมัพนัธ์เปล่ียนแปลงไป (Clare & Corbett, 2003, pp.58-59) 
 
2.4 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 
 สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตท่ีว่า ไม่มีสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีมีความชอบ
สมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยล าพัง โดยธรรมชาติสิทธิเป็นเร่ืองของการเรียกร้องหรืออ้างอิงท่ี
เก่ียวข้องกับอ านาจและผลประโยชน์โดยตรงของกลุ่มผู้ทรงสิทธิ โดยนยันี ้หลกัการและเป้าหมาย
สิทธิเสรีภาพจึงท าหน้าท่ีเป็นเกณฑ์วินิจฉัยคณุค่าของการพฒันาและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซึ่ง
อาจมีทิศทางความก้าวหน้า ชะงกังนั หรือแม้กระทัง่การถดถอยลง 
 

2.4.1 พัฒนำกำรสิทธิมนุษยชนของไทย 
พฒันาการทางแนวคดิเร่ืองสิทธิมนษุยชน พบหลกัฐานในช่วง พ.ศ. 2416 ถึงปี พ.ศ.2458 

หรือในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท าการประกาศเลิกทาส ต่อมาปี พ.ศ. 2475 หรือใน
สมัยรัชกาลท่ี 7 กลุ่มคณะราษฎรได้ท าการต่อสู้  เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย จนน ามาสู่การ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ พ.ศ. 
2491 ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และน า
หลกัการในปฏิญญามาบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2492 ซึ่งได้รับการยกย่องจากนานา
ประเทศว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ีคุ้ มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมากท่ีสุด (ธเนศ 
อาภรณ์สุวรรณ, 2549, น.110-115) ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2540 ซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ียกร่างและผ่านการ
พิจารณาจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และปี  พ.ศ. 2550 ประเทศไทยประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีผ่านการท า
ประชามต ิโดยสิทธิมนษุยชนถกูก าหนดไว้ในหมวดท่ี 3 วา่ด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  

นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไว้ในมาตรา 257 ให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานการกระท า หรือการ
ละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวกับสิทธิมนษุยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  พร้อมทัง้ก าหนดให้จดัตัง้กลไกท่ีมีความเป็นอิสระ 
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เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุฝ่ายบริหาร นิติบญัญัต ิและตลุาการ ซึ่งบทบญัญัติเหลา่นีล้้วนสนบัสนนุ
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยการเปิดพืน้ ท่ีให้กับ องค์การภาคประชาสังคม 
(คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ, 2554ก) 

แม้ว่า วนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ได้มีการประกาศบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 โดยในด้านสิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาคของประชาชนยงัคงยดึถือและปฏิบตัติามกฎหมายดงัท่ีผา่นมา ตามมาตรา 4 ท่ีบญัญัตวิ่า “...
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนญูนี”้ (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557, 2557, น.3) 

 
2.4.2 นิยำมและแนวคิดสิทธิมนุษยชน 

 จากการศกึษาพบว่า บคุคล องค์การและสถาบนัทางสงัคมจ านวนมาก ได้ให้นิยามค าว่า 
สิทธิมนุษยชน ในประเด็นหลักท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ประเด็นด้านกฎหมาย ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (2542) เสนอว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือ
ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ตามท่ีพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542) ให้ค าจ ากัดความ สิทธิมนุษยชน ในมาตรา 3 ว่า หมายถึง 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรองหรือ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ี
ประเทศไทยมีพันธกรณี ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับ Osiatyński (2009) ให้นิยามสิทธิ
มนุษยชนว่า สิทธิท่ีทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนษุย์ ทัง้สิทธิในการด ารงชีวิตส่วนบุคคลและสิทธิใน
การอยู่ร่วมกนัในสงัคม ส าหรับสิทธิในความเป็นมนษุย์มีทัง้สิทธิตามกฎหมาย และสิทธิท่ีมีอยู่โดย
ไม่ขึน้อยู่กบับทบญัญัติของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิท่ีเกิดจากมาตรฐานเพ่ือความถูกต้อง ความเป็น
ธรรม หรือความยตุธิรรม 

ในส่วนประเด็นทางสังคม จรัล ดิษฐาอภิชัย (2546) ให้นิยามค าว่า สิทธิมนุษยชน ว่า
หมายถึง สิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีมนุษย์พึงมี เพ่ือการด ารงชีวิตท่ีมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณค่า และเป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีมนุษย์ทุกคนมีโดยไม่ต้องมีรัฐมารับรอง 
ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนมาตัง้แต่เกิดจนตาย มีสภาพไร้พรมแดน และมีความสมัพนัธ์
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ใกล้ชิดกับกฎหมายธรรมชาติ เช่นเดียวกับชะวัชชัย ภาติณธุ (2548) ให้นิยามว่า สิทธิมนุษยชน 
หมายถึง สิ่งจ าเป็นส าหรับทกุคนท่ีต้องได้รับในฐานะท่ีเป็นคน เพ่ือให้มีชีวิตอยูร่อดได้ มีการพฒันา
อย่างมีศกัดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนอ่ืน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อาย ุ
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกายและสุขภาพ รวมทัง้ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือ อ่ืน ๆ 
ท่ีขึน้กบัพืน้ฐานทางสงัคม โดยสิทธิมนษุยชนเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้ อ่ืนได้  

Shue (1996) ให้ทัศนะว่า สิทธิมนุษยชนนัน้ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ (Basic 
Rights) ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  

1) สิทธิในการด ารงชีพ (Subsistence Rights) หมายถึง ความสามารถในการมี
ชีวิตตามปกตใินขัน้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับมนษุย์ ซึ่งครอบคลมุอากาศท่ีบริสทุธ์ิ น า้สะอาด อาหาร
พอเพียง มีสขุอนามยั เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยัและการสาธารณสขุ/การป้องกนัโรคท่ีพอเพียง 

2) สิทธิในความปลอดภัย (Security Rights) หมายถึง การมีหลักประกันขัน้
พืน้ฐานในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย รวมทัง้ทรัพย์สินและผลผลิตต่าง ๆ มีความปลอดภัยและ
มัน่คงในร่างกาย ปลอดจากการถกูคกุคาม เชน่ ไมถ่กูฆา่ ทรมาน กดข่ี ขม่ขืน 

Office the United Nations High Commissioner for Human Rights (2012b) กล่าวว่า 
สิทธิมนุษยชน หมายถึง เง่ือนไขของชีวิตท่ีท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
รวมทัง้มีความส านึกในผิดชอบชัว่ดี และครอบคลุมสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การมีชีวิต และความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกนัของมนษุย์ 

ในทศันะของบนัดาล บวัแดง, พชัรินทร์ สิรสนุทร, ทวีศกัดิ์ ศิริไพบูลย์ และเดช วฒันชยัย่ิง
เจริญ (2556) กล่าวว่า สิทธิมนษุยชน ควรมีความหมายครอบคลมุทัง้สองมิติ คือ มิติเชิงนโยบาย 
ได้แก่ การรับรองโดยกฎหมายและการระบมุาตรการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมิติทางสงัคม 
ได้แก่ การก าหนดเป็นจารีต คา่นิยม และอดุมการณ์ทางสงัคม ท่ีบคุคลในสงัคมรับรู้และถือปฏิบตัิ
ร่วมกัน ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน ดงันัน้ สิทธิมนุษยชนตามนัยนี ้จึงหมายถึง สิทธิขัน้
พืน้ฐานท่ีบุคคลพึงมีโดยเสมอภาคกัน เป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด เพ่ือการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีศกัดิ์ศรี โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา และสถานะ มีโอกาสเท่าเทียมกบัคนอ่ืนในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่าง
เตม็ท่ีและสร้างสรรค์ รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีตดิตวับคุคลตลอดไปไมว่า่จะอยูใ่นเขตปกครองใด  

นอกจากนี ้ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพท่ีเป็น พืน้ฐานของสิทธิ
มนุษยชน ดงัเช่น วสุ สิงหัษฐิต, ชาตรี เรืองเดชณรงค์, ศกัดิ์ชาย จินะวงค์, ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย 
และยงยุทธ ไชยพงศ์ (2550) กล่าวว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจท่ีบุคคลใช้ในการเรียกร้องให้ผู้ อ่ืน
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กระท าการ หรือละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่ตน และกล่าวว่า เสรีภาพ  
(Liberty) นัน้ ได้แก่ ภาวะของบคุคลท่ีไมอ่ยู่ภายในการครอบง าของผู้ อ่ืน หรือภาวะท่ีปราศจากการ
ถกูหน่วงเหน่ียวขดัขวาง บคุคลยอ่มมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าท่ีเขาไมถ่กูบงัคบัให้กระท าในสิ่งท่ีเขาไม่
ประสงค์จะกระท า และไม่ถกูหน่วงเหน่ียวขดัขวางไม่ให้กระท าในสิ่งท่ีเขาประสงค์จะกระท า กล่าว
โดยสรุป เสรีภาพ คือ อ านาจของบุคคลในอันท่ีจะก าหนดตนเอง (Self Determination) โดย
อ านาจนีบุ้คคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนเองตามใจปรารถนา เสรีภาพจึงเป็นอ านาจท่ีบุคคลมีอยู่
เหนือตนเอง  
 ตามแนวคิดส านักกฎหมายธรรมชาติท่ีให้ความส าคญักับสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ 
(Natural Rights) หรือสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ท่ีมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึน้มาให้เท่าเทียม
กัน พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานสิทธิอันมิอาจสละได้บางประการให้แก่มนุษย์ และตามแนวคิด
สัญญาประชาคมท่ีประชาชนทุกคนต่างมอบอ านาจอธิปไตยให้แก่ รัฐ เพ่ือให้ รัฐปกป้อง
ผลประโยชน์แก่ประชาชน ประชาชนจึงยอมอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมของคนในสังคมหรือ
ประโยชน์สาธารณะ ดังนัน้  ความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน จึ งผูกโยงกับแนวคิดว่าด้วยลัทธิ
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ถือว่า การมีรัฐธรรมนูญจึงท าให้เกิดการพิทักษ์รักษาสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เพราะฉะนัน้ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนระยะก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงมี
เฉพาะหลักประกันของประชาชนต่อรัฐหรือสิทธิเสรีภาพของพลเมือง (Civil Liberty) (สมบัต ิ     
จันทรวงศ์, 2529, น.20) ได้แก่ เสรีภาพในทรัพย์สิน ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย 
ต่อมาในตอนปลายศตวรรษท่ี 20 ประชาชนเร่ิมคิดเห็นคุณค่าของการมีรัฐบาลไว้เพ่ือป้องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดของเอกชนหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงการท่ีประชาชนมีความ
จ าเป็นขัน้พืน้ฐานและการศกึษา รัฐสมยัใหมจ่งึมีนโยบายแหง่รัฐเป็นรัฐสวสัดกิาร (Welfare State) 

2.4.2.1 ประเภทของสิทธิเสรีภาพ การรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูในรัฐ
เสรีประชาธิปไตยจะต้องมีการรับรองโดยชดัแจ้ง แบง่เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้(United Nations, 2013) 

ประการแรก สิทธิมนุษยชนเบือ้งต้น การมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคใน
ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียมกนั และการมีสิทธิและเสรีภาพของทกุคนท่ีได้ก าหนดไว้ใน
ปฏิญญาสากล รวมถึงมนษุย์ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตและความมัน่คงแหง่บคุคล  

ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหลักการส าคญัของสิทธิมนุษยชน 
โดยถือว่ามนุษย์มีสิทธิติดตวัมาตัง้แต่เกิด มนุษย์มีศกัดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน ดงันัน้ จึงห้าม
เลือกปฏิบตัิต่อมนุษย์และควรปฏิบตัิตอ่กนัเสมือนเป็นพ่ีน้อง สิทธิมนุษยชนเป็นท่ีสิ่งท่ีไม่สามารถ
โอนให้แก่กนัได้ จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลทกุประเทศท่ีจะสร้างหลกัประกนัแก่ทุกชีวิตให้ครอบคลุม
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ในเร่ืองท่ีส าคัญตามปฏิญญา ได้แก่ 1) ความมั่นคงหรือเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 2) สิทธิ
เสรีภาพในชีวิตสว่นตวั และ 3) สิทธิเสรีภาพในตวับคุคล ท่ีบคุคลจะท าอะไรในร่างกายของตนก็ได้  

ประการท่ีสอง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) 
ในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิค.ศ. 1948 สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

ข้อ 4 บคุคลจะตกอยูใ่นความเป็นทาสไมไ่ด้ โดยห้ามการค้ามนษุย์ทกุรูปแบบ 
ข้อ 5 บุคคลจะถูกกระท าการทรมาน หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือย ่ายีศกัดิศ์รีไมไ่ด้ 
ข้อ 6 ทกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับทกุแหง่หนว่า เป็นบคุคลตามกฎหมาย 
ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองทาง

กฎหมายอยา่งเทา่เทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิ 
ข้อ 8 ทกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอนัมีประสิทธิผลจากศาลตอ่การกระท า

อนัลว่งละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเองตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนญู 
ข้อ 9 บคุคลจะถกูจบักมุหรือกกัขงั ตามอ าเภอใจไมไ่ด้ 
ข้อ 10 ทกุคนมีสิทธิในความเสมอภาค และต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น

ธรรมและเปิดเผยอยา่งเสรีภาพจากศาลท่ีไมมี่ความล าเอียง 
ข้อ 11 ทุกคนท่ีถูกกล่าวหาว่า เป็นบุคคลท่ีกระท าผิดทางอาญามีสิทธิท่ีจะได้รับ

การสนันิษฐานไว้ก่อนวา่ เป็นผู้บริสทุธ์ิจนกวา่จะพิสจูน์ได้วา่ เป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย 
ข้อ 12 บคุคลจะถกูแทรกแซงความเป็นส่วนตวั ครอบครัว ท่ีอยู่อาศยั การส่ือสาร 

หรือจะลบหลูเ่กียรตยิศและช่ือเสียงไมไ่ด้ 
ข้อ 13 ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพแหง่การเคล่ือนย้ายและการอยู่อาศยัภายในพรมแดน

ของแตล่ะรัฐ และมีสิทธิท่ีจะออกนอกประเทศตนเองหรือกลบัสูป่ระเทศของตนเองได้ 
ข้อ 14 ทกุคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาท่ีลีภ้ัยในประเทศอ่ืนจากการประหตัประหารได้

แต่สิทธินีจ้ะยกขึน้กล่าวอ้างจากความผิดในประเด็นการเมือง หรือจากการกระท าอันขัดต่อ
วตัถปุระสงค์และหลกัการของสหประชาชาตไิมไ่ด้ 

ข้อ 15 ทกุคนมีสิทธิในการถือสญัชาติและเปล่ียนแปลงสญัชาตขิองตนเองได้ 
ข้อ 16 ครอบครัวเป็นหนว่ยธรรมชาตทิางพืน้ฐานสงัคม เพราะฉะนัน้ทกุคนยอ่มมี

สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ และชายหญิงทุกคนท่ีมีอายุครบบริบูรณ์ตาม
กฎหมายแล้ว ยอ่มมีสิทธิท่ีจะสร้างครอบครัวของตนเองได้ 
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ข้อ 17 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
หรือทรัพย์สินท่ีอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิในการเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือ และมีเสรีภาพในการ
แสดงออกทางศาสนาหรือความเช่ือของตนเองในชมุชนหรือในพืน้ท่ีสาธารณะ 

ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถรับสง่ข้อคดิเห็นตา่ง ๆ ผา่นส่ือใดก็ได้ โดยปราศจากการแทรกแซง 

ข้อ 20 ทกุคนมีสิทธิในการชมุนมุและการสมาคมโดยสนัติ 
ข้อ 21 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศของตนเอง ทัง้

โดยตรงหรือทางผู้แทนซึ่งมาจากการเลือกตัง้ รวมทัง้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าถึงบริการสาธารณะใน
ประเทศของตนเองโดยความเสมอภาค  

ข้อ 22 ทกุคนมีสิทธิในการเข้าถึงหลกัประกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
ข้อ 23 ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการท างานและเลือกงานได้ โดยมีการคุ้มครองเม่ือ

เกิดการว่างงาน รวมทัง้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันในงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน โด
ปราศจากกาเลือกปฏิบตั ิและทกุคนมีสิทธิท่ีจะจดัตัง้หรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน  

ประการท่ี 3 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social and 
Cultural Rights) ได้แก่  

ข้อ 24 ทกุคนมีสิทธิในการพกัผ่อนยามว่าง รวมทัง้การจ ากดัเวลาในการท างานท่ี
ชอบด้วยเหตผุล และมีวนัหยดุเป็นครัง้คราว ซึง่วนัหยดุดงักลา่วรวมคา่ตอบแทนแล้วเชน่กนั 

ข้อ 25 ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ เช่น อาหาร การรักษาพยาบาล 
และบริการทางสงัคมท่ีจ าเป็นเพียงพอส าหรับวิถีความเป็นอยูข่องตนเองและครอบครัว 

ข้อ 26 ทกุคนมีสิทธิได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากรัฐโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย  
ข้อ 27 ทกุคนมีสิทธิเข้าร่วมในวฒันธรรมชมุชนอยา่งเสรีภาพ และมีสิทธิได้รับการ

คุ้มครองผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรมท่ีตนเองเป็นผู้
สร้างสรรค์ขึน้มา 

ประการสุดท้าย กล่าวถึงหน้าท่ีของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการท่ีจะต้อง
ด าเนินการสร้างหลกัประกันให้มีการคุ้ มครองสิทธิท่ีปรากฏในปฏิญญานีใ้ห้ได้รับการปฏิบตัิอย่าง
จริงจัง ห้ามรัฐกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ ากัดสิทธิของบุคคล มิให้ใช้สิทธิมนุษยชน
ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนในสงัคมและโลก ดงับทบญัญัติข้อ 28 กล่าวถึงการท่ีทุกคนมีสิทธิในการจัด
ระเบียบทางสงัคมระหวา่งประเทศ เชน่เดียวกบัข้อ 29 ท่ีกลา่วถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพของทุกคน



47 

ท่ีต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากดั ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายเท่านัน้ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพเหล่านี ้
จะต้องไม่ขดัตอ่วตัถปุระสงค์และหลกัการขององค์การสหประชาชาติ  ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และข้อ
สุดท้ายกล่าวถึงปฏิญญานีว้่า ไม่มีบทบญัญัติข้อใดในปฏิญญานีท่ี้อาจตีความได้ว่า เป็นการให้
สิทธิใดแก่รัฐหรือบุคคลใดในการด าเนินกิจกรรมหรือกระท าการอนัมุ่งตอ่การท าลายสิทธิเสรีภาพ
ตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิญญานี ้

2.4.2.2 รัฐกบัความผกูพนัตอ่สิทธิเสรีภาพ  
                  1) ความผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ การออกกฎหมายจะต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขรายละเอียดท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด และไม่กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพอีกด้วย เช่น รัฐธรรมนูญบญัญัติสิทธิของบุคคลในการรับทราบข้อมูลข่าวสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน (ประหยัด         
หงษ์ทองค า, 2550, น.14-17) ทัง้นี ้การออกกฎหมายต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด คือ การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะกระท าได้ อ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายจะต้องมีผลเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่ง
หมายให้ใช้แก่กรณีใดกรณีหนึ่ง ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรา
กฎหมาย โดยศาลรัฐธรรมนญูจะเป็นผู้ท าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมายท่ี
ออกโดยรัฐสภา (วส ุ สิงหษัฐิต และคณะ, 2550, น.1-9 – 1-10) 

2) ความผกูพนัตอ่ฝ่ายบริหาร จากหลกัการในเร่ืองของการกระท าทาง
ปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ฝ่ายปกครองต้องผกูพนัตอ่สิทธิเสรีภาพ ซึง่ประกอบด้วยหลกั 
2 หลกั คือ (บรรเจิด สิงคะเนต,ิ 2552, น.75-77) 

(1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย คือ การกระท าของฝ่าย
ปกครองใดๆ ท่ีขดัตอ่รัฐธรรมนญูหรือบทบญัญัติของกฎหมายย่อมเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ดงันัน้ การกระท าของฝ่ายปกครองท่ีขดัตอ่รัฐธรรมนญูก็ถือเป็นการกระท าท่ีขดัตอ่สิทธิ
เสรีภาพ 

(2) หลักเง่ือนไขของกฎหมาย คือ การกระท าของฝ่ายปกครอง
ต้องมีกฎหมายให้อ านาจ โดยเฉพาะการกระท าท่ีกระทบตอ่สิทธิเสรีภาพของประชาชน หากไม่มี
กฎหมายให้อ านาจยอ่มถือเป็นการกระท าท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 3) ความผกูพนัตอ่ฝ่ายตลุาการ ท าให้การกระท าทางฝ่ายตลุาการต้อง
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยฝ่ายตลุาการมีความผูกพนัสิทธิเสรีภาพ 2 ลกัษณะ 
คือ (บรรเจิด สิงคะเนต,ิ 2552, น.78) 
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 (1) ตรวจสอบความผกูพนัในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของฝ่ายนิติบญัญัติ
และฝ่ายบริหารวา่มีการกระท าท่ีขดัตอ่สิทธิเสรีภาพหรือไม่ 
 (2) ฝ่ายตลุาการต้องตรวจสอบความผกูพนัของฝ่ายตลุาการเองใน
เร่ืองสิทธิเสรีภาพเพ่ือไมใ่ห้มีการใช้กฎหมายหรือตีความกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วย 

4) ความผูกพันต่อบุคคลท่ีสามหรือระหว่างปัจเจกชนด้วยกัน รัฐท า
หน้าท่ีคุ้มครองสวสัดิการสงัคมไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในระหวา่งปัจเจกชนด้วยกนัเอง (วส ุ 
สิงหษัฐิต และคณะ, 2550, น.1-10 – 1-12) 
 

2.4.3 กฎหมำยที่ เก่ียวข้องกับสิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของ   
ประชำชน 
2.4.3.1 หลักการส าคัญในเร่ืองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 สาระส าคญัของรัฐธรรมนญูฉบบันี ้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, 2550, น.8-20) 

1) การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อยา่งเตม็ท่ี 

2) การลดการผกูขาดอ านาจรัฐและขจดัการใช้อ านาจอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
3) การท าให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคณุธรรมและจริยธรรม 
4) การท าให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในด้านการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 2.4.3.2 หลกัการตามกฎหมายแพง่ในเร่ืองการละเมิด 

1) แนวคิดพืน้ฐานของกฎหมายละเมิด ในสงัคมใดก็ตามท่ีมีการกระท า
ละเมิดเกิดขึน้บ่อยครัง้และลกัษณะการละเมิดมีระดบัท่ีรุนแรงมาก ย่อมสะท้อนถึงปัญหาด้านอ่ืน 
ๆ ของสงัคมนัน้ อาทิ สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลในสงัคมนัน้ หรือปัญหาการท าหน้าท่ีปกป้อง
คุ้มครองประชาชนของรัฐ หรือหากการละเมิดนัน้เกิดจากรัฐย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการละเลยต่อ
หน้าท่ี และไม่ตระหนกัในสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน เพราะเม่ือเกิดปัญหาการละเมิดขึน้มา จะ
สง่ผลกระทบตอ่คูก่รณีในเบือ้งต้น เน่ืองจากผู้ถกูละเมิดจะได้รับความเสียหาย ไมว่่าจะตอ่ร่างกาย
ท่ีอาจสญูเสียอวยัวะไป หรือได้รับผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัท่ีไม่อาจด าเนินชีวิตได้อย่างปกตสิขุ 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้อีกตอ่ไป ซึ่งในบางรายอาจถึงขัน้เสียชีวิต ช่ือเสียง ทัง้นี ้
ผลของการละเมิดยอ่มสง่ผลกระทบตอ่บคุคลอ่ืน (Domino Effect) (จ๊ีด เศรษฐบตุร, 2553, น.144) 
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 รูปแบบของการกระท าละเมิดในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 
เพราะปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให้การละเมิดมีความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึน้ แต่
กระบวนการเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายจากผู้กระท าละเมิดกลับมีความยุ่งยากซบัซ้อน 
และไม่เอือ้ต่อการคุ้ มครองผู้ เสียหายเท่าท่ีควร (Product Liability) หรือละเมิดด้วยการท าลาย
ช่ือเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถกระท าได้ง่าย แตก่ารตรวจสอบจบักุมผู้กระท า
ผิดอาจท าได้ยาก (ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558, น.1-2) 

ความคิดหรือการกระท าท่ีแตกต่างกันของประชาชนทั่วไป อาจน ามาสู่
ความขดัแย้งและความเสียหายท่ีอาจมีทัง้ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน รัฐจึงต้องเข้ามาก ากับดแูล
ด้วยการรับรองและคุ้มครองสิทธิตา่ง ๆ ของบคุคล เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตร่างกาย ซึ่งท า
ให้บคุคลอ่ืนเกิดหน้าท่ี (Duty of Care) ไมก่ระท าการใดกระทบตอ่สิทธิของผู้ อ่ืนนัน้ หากผู้ ใดฝ่าฝืน
ถือว่า เป็นการล่วงต่อสิทธิผิดหน้าท่ี  (Bureau of Duty) ต้องได้รับบทลงโทษ คือ การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน (ปริญญาวนั ชมเสวก, 2550, น.12-15) 

2) ความหมายของละเมิด โดย Griffith (1925, อ้างถึงใน วสุ สิงหษัฐิต 
และคณะ, 2550, น.3-29) ได้กล่าวว่า การละเมิด คือ การกระท าหรือละเว้นการกระท าโดยบคุคลท่ี
ขดัตอ่กฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงตามมากบัผู้ ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้รับอนญุาต 
โดยไม่ว่าจะเป็นทางชีวิต ทรัพย์สินหรือช่ือเสียง ซึ่งกล่าวอีกนยัหนึ่งว่า การละเมิด คือ การกระท า
หรือละเว้นการกระท าซึ่งเป็นการล่วงละเมิดตอ่สิทธิของเอกชนท่ีกฎหมายรับรอง เอกชนผู้ เสียหาย
นัน้ยอ่มมีสิทธิฟ้องร้องคา่สินไหมทดแทน  
 3) บทบาทหน้าท่ีของกฎหมายละเมิด (อุดมศกัดิ์ สินธิพงษ์, 2553, น.
187) 

                             (1) กฎหมายละเมิดมีหน้าท่ีในการสร้างความยตุิธรรมให้เกิดขึน้ใน
สงัคม (Justice) เน่ืองจากกฎหมายนีม้องวา่ เม่ือบคุคลใดก็ตามท่ีสร้างความเสียหายให้เกิดขึน้กบั
ผู้ อ่ืน หรือบุคคลใดก็ตามท่ีเป็นผู้กระท าการละเมิด (Tort Feasor) ผู้นัน้ย่อมต้องรับผิดชอบในผล
ของการกระท า หรือความเสียหายด้วยการกระท าการบางอยา่ง  
 (2) กฎหมายละเมิดท าหน้าท่ีลงโทษผู้ กระท าผิด (Punishment) 
เพ่ือให้เข็ดหลาบ ในกฎหมายละเมิดแม้จะเป็นความผิดในทางแพ่งท่ีไม่มีบทลงโทษใดๆ ท่ีกระทบ
ตอ่เสรีภาพของผู้กระท าผิดก็ตาม แตก่ฎหมายละเมิดยงัเปิดโอกาสให้ก าหนดระดบัความหนกัเบา
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ของค่าสินไหมทดแทน เพ่ือให้สามารถก าหนดค่าสินไหมทดแทนขัน้สูง (Punitive Damages) 
เพ่ือให้เป็นมาตรการในเชิงลงโทษให้เข็ดหลาบได้ด้วย 
 (3) กฎหมายละเมิดยงัท าหน้าท่ีในการควบคมุพฤติกรรมของผู้คน
ในสังคมอีกด้วย เพราะเม่ือมีการบัญญัติบทลงโทษส าหรับการละเมิดเอาไว้ก็มีผลท าให้คนใน
สงัคมมีความระมดัระวงัในการกระท าของตนมากขึน้ ย่อมส่งผลให้ความเสียหายจากการละเมิด
ลดน้อยลง และสง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของสงัคมหรือประเทศนัน้ๆ 

4) ทฤษฎีความรับผิดชอบทางละเมิดท่ีพิจารณาจากมลูเหตคุวามรับผิด
ในการละเมิด แบง่แนวคดิได้เป็น 2 แนวทาง คือ (อดุมศกัดิ ์สินธิพงษ์, 2553, น.188-189) 
 (1) ทฤษฎีเส่ียงภัยหรือรับภัย (Liability without Fault) บุคคลใด
เป็นผู้กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนขึน้แล้วบุคคลนัน้ย่อมกระท าละเมิด และต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายนัน้ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงว่า 
บคุคลนัน้จะกระท าผิดด้วยหรือไม่ ซึ่งความรับผิดชอบทางละเมิด คือ มุ่งท่ีจะชดใช้เยียวยาความ
เสียหายท่ีตนเป็นผู้ ก่อขึน้เท่านัน้ มิได้มีเจตนามุ่งท่ีการลงโทษบุคคลผู้ กระท า  เช่น ในกฎหมาย
อาญา  
 (2) ทฤษฎีความผิด (Liability as a Result of Fault) เป็นทฤษฎีท่ีมี
แนวคิดแตกต่างจากทฤษฎีรับภัย โดยทฤษฎีนีมี้หลักว่า บุคคลจะต้องรับผิดต่อผู้ อ่ืนในความ
เสียหายจากการกระท าของตนก็ต่อเม่ือเป็นการกระท าความผิดก่อน (การกระท ายงัหมายความ
รวมถึงการงดเว้นการกระท าด้วย ซึ่งโดยปกติการงดเว้นกระท าการไม่ถือเป็นการละเมิด เว้นแต่
กรณีท่ีบคุคลใดมีหน้าท่ีท่ีจะต้องกระท าการใดตอ่ผู้ อ่ืน) แต่ถ้าไม่กระท าการดงักล่าว จะถือว่า เป็น
การงดเว้นและน าไปสูก่ารละเมิดได้  
 กฎหมายท่ีบญัญัติท่ีมุ่งจดัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลเป็นส าคญั ดงันัน้ 
การพิจารณาถึงความรับผิดในการละเมิดนัน้ ย่อมต้องพิจารณาการกระท านัน้ด้วยว่า กระท าผิด
หรือไม่อย่างไร ทฤษฎีรับภัยนัน้มุ่งท่ีจะท าการเยียวยาชดใช้ให้ผู้ เสียหาย แต่ต้องอาศยัเหตผุลอนั
สมควรเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  
 

2.4.4 พันธกรณีระหว่ำงประเทศ ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ไทยเข้ำร่วมภำคี  
 สนธิสญัญาด้านสิทธิมนษุยชนมีลกัษณะเป็นสนธิสญัญาพหุภาคี ซึ่งกระบวนการในการ
ท าสนธิสัญญามีหลายขัน้ตอน นับตัง้แต่การเจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันตาม
สนธิสญัญาโดยการลงนาม การให้สตัยาบนั การภาคยานวุตัิ (หมายถึง การท่ีรัฐหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็น
รัฐภาคีท่ีเข้าร่วมเจรจา และลงนามในสนธิสญัญาตัง้แตแ่รก ได้ด าเนินการให้ความยินยอมเพ่ือเข้า
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เป็นภาคีสนธิสญัญาและผูกพันตามสนธิสัญญาท่ีรัฐอ่ืน ๆ ได้ท าการตกลงและมีผลบงัคบัใช้อยู่
ก่อนแล้ว (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์, 2555)) และบางรัฐอาจตัง้ข้อสงวน และ
เม่ือปฏิบัติตามขัน้ตอนในการท าสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณี ท่ีต้องปฏิบัติตาม
สนธิสญัญาต่อไป นบัตัง้แตส่ิน้สุดปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสญัญาหลกั
จ านวน 7 ฉบบั ได้แก่ (คณะกรรมการประสานงานองค์การสิทธิมนษุยชน, 2544)  

2.4.4.1 กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิท ธิพลเมืองและทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ประกอบด้วย วรรคอารัมภบท
และบทบญัญัติ 53 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงันี ้(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558ข,   
น.15-19) 

วรรคอารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร 
สหประชาชาติ รวมทัง้หน้าท่ีของบคุคลท่ีจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทัง้
ด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม อยา่งเทา่เทียมกนั 

1) กล่ า วถึ งสิ ท ธิ ก า รก าห นด เจตจ าน งตน เอ ง  (Right of Self 
Determination) ซึ่งถือก าเนิดมาจากการท่ีรัฐใดรัฐหนึ่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัฐอ่ืน เม่ือ
สิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รัฐเหล่านีไ้ด้เรียกร้องเอกราช และแยกตัวออกจากรัฐท่ีปกครอง 
ประชาชนในรัฐย่อมมีสิทธิในการก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง มีรัฐบาลของตนเอง และมีเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมเป็นของตนเองด้วยเชน่กนั  

2) กล่าวถึงพนัธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับรองวา่ จะเคารพและประกนัสิทธิ
ของบุคคล รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบตัิ ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลทางเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคดิเห็นทางการเมือง สญัชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สงัคมถ่ินก าเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะ
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลท่ีถูกละเมิด จะได้รับการ
เยียวยา ไม่ว่าใครก็ตามจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน และการห้ามการ
ตีความกตกิาในอนัท่ีจะไปจ ากดัสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ลง 

3) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนท่ีเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะ
เย่ียงทาส การห้ามบคุคลมิให้ถกูจบักมุโดยตามอ าเภอใจ การปฏิบตัิตอ่ผู้ถกูลิดรอนเสรีภาพ อย่าง
มีมนษุยธรรม การห้ามบคุคลถกูจ าคกุด้วยเหตท่ีุไม่สามารถช าระหนีต้ามสญัญาได้ เสรีภาพในการ
โยกย้ายถ่ินฐาน ความเสมอภาคของบคุคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย
อาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตวั 
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การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก  การห้าม
โฆษณาชวนเช่ือเพ่ือการสงคราม หรือก่อให้เกิดความเกลียดชงัทางเชือ้ชาติ สิทธิท่ีจะชมุนมุอย่าง
สันติ การรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของชายหญิงท่ีอยู่ในวัยท่ี เหมาะสมในการมีครอบครัว การ
คุ้มครองสิทธิเด็ก และการท่ีพลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่า
บคุคลทัง้ปวงย่อมเสมอภาคกนัตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกนั การรับรอง
สิทธิของชนกลุม่น้อยทางเผา่พนัธุ์ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ 

4) กล่าวถึงการจัดตัง้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามพนัธกรณีท่ีก าหนดไว้ รวมถึงพนัธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี 
การยอมรับอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน และขัน้ตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน  

5) ห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
รวมทัง้การมิให้ตีความในการท่ีจะลิดรอนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่างประเทศฉบบันี ้เม่ือวนัท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 (คณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาติ, 2558ข, น.19) 

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง โดยการภาคยานุวตัิเม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งมีข้อความรวมทัง้สิน้ 53 ข้อ 
โดยในข้อท่ี 1-27 เป็นบทบัญญัติท่ีให้การรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพ และข้อท่ี  28-53 เป็น
บทบญัญัติท่ีระบถุึงวิธีด าเนินการและการบงัคบักติการะหว่างประเทศในฉบบันี ้และมีผลใช้บงัคบั
กบัประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยมีการตีความถ้อยแถลงไว้ 4 ประเดน็ ดงันี ้

ข้อ 2 วรรค 1 เร่ืองสิท ธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง (Right to Self 
Determination) ได้ตีความตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา กล่าวคือ มิให้ตีความว่า  
อนญุาตหรือสนบัสนุนการกระท าใดๆ ท่ีจะเป็นการแบง่แยกหรือท าลายบรูณภาพแห่งดินแดนหรือ
เอกภาพทางการเมืองของรัฐเอกราชอธิปไตย ทัง้นีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือแตเ่พียงบางสว่น  

ข้อ 6 วรรค 5 การห้ามประหารชีวิตผู้ ท่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ประเทศไทยแถลงตีความ
ว่า ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ก าหนดว่า เด็กอายุ 14 ปี ไม่ต้องรับโทษ เด็กอายุ 14-17 ปี 
ศาลสามารถลดโทษลงกึ่งหนึ่ง สว่นผู้ มีอายเุกิน 17 ปี แตไ่ม่เกิน 20 ปี ศาลสามารถใช้ดลุยพินิจลด
โทษหรือไมก็่ได้ รวมถึงโทษประหารชีวิต 
  ข้อ 9 วรรค 3 การน าตวัผู้ ต้องหาเข้าสูก่ารพิจารณาคดีภายในโดยทนัที 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้ให้อ านาจพนกังานสอบสวน
ควบคมุตวัผู้ ต้องหาก่อนน าตวัไปศาลได้ 48 ชัว่โมง นบัแตเ่วลาท่ีผู้ถกูจบัเดินทางมาถึงท่ีท าการของ
พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ และสามารถขยายเวลาการควบคมุตวัไว้ได้ไม่เกิน 7 วนั จากนัน้
ต้องน าตวัมาขออนุญาตจากศาลเพ่ือฝากขงัต่อไป (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และเผ่าพนัธุ์  ชอบ
น า้ตาล, 2555, น.5) 

ข้อ 20 วรรค 1 เร่ืองการห้ามการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือท าสงคราม โดยรัฐบาลไทย
ได้ตีความค าว่า สงคราม คือ สงครามตามท่ีขดัต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งไม่รวมถึงสงคราม
เพ่ือป้องกนัตนเองในกรณีท่ีไทยจ าเป็นต้องประชาสมัพนัธ์และชกัชวนให้ประชาชนรักชาต ิในกรณี
ท่ีต้องท าสงครามเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากประเทศอ่ืน  

2.4.4.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights: ICESCR) ท า ใ ห้ บ รรดา
นานาประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติไม่เพียงแตเ่ห็นชอบกบัสิทธิต่าง ๆ ท่ีระบุไว้
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน แตย่งัถือเป็นมาตรการในการปฏิบตัติาม กลา่วคือ ประเทศ
ท่ีให้สตัยาบนั (Ratify) ต้องเคารพและปฏิบตัิตามข้อความในกติกาดงักล่าว และส่งรายงานการ
ปฏิบตัติามกตกิาระหวา่งประเทศให้แก่สหประชาชาตใินทกุปี แบง่เป็น 5 สว่น มีสาระคล้ายคลงึกบั
กตกิาระหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ (คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แหง่ชาต,ิ 2558ก, น.15-19) 

1) กลา่วถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง (Right of Self 
Determination) 

2) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมตามล าดบัขัน้ นบัตัง้แตก่ารเคารพ คุ้มครอง สง่เสริม และท าให้เป็นจริง อยา่งเตม็ท่ีตามท่ี
ทรัพยากรมีอยู่ เพ่ือให้มีความคืบหน้า โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ ความเท่าเทียมกนัระหวา่งบรุุษและ
สตรี ในการได้รับสิทธิ การจ ากดัสิทธิ ตามกติกา รวมทัง้การห้ามตีความใด  ๆ ในกติกาท่ีจะท าลาย
สิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรับรองไว้ในกตกิานี ้

3) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท างานและมีเง่ือนไขการ
ท างานท่ีเหมาะสมเป็นธรรม สิทธิท่ีจะก่อตัง้สหภาพแรงงาน และสิทธิท่ีจะหยดุงาน สิทธิท่ีจะได้รับ
สวสัดิการและการประกันด้านสงัคม การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิท่ีจะมีมาตรฐาน
ชีวิตท่ีดีพอเพียง สิทธิท่ีจะมีสุขภาวะด้านกายและใจท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา 
สิทธิในวฒันธรรมและประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
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 4) กล่าวถึงพนัธกรณีในการจดัท ารายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะ
มนตรีเศรษฐกิจ และสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีร่วมกับกลไกอ่ืนของ
สหประชาชาติ รวมทัง้การให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพนัธกรณีของกติกา การด าเนินการ
ของรัฐภาคีท่ีจะร่วมมือในระดบัระหวา่งประเทศในการสง่เสริมสิทธิตามกตกิา การห้าม การตีความ
บทบัญญัติเพ่ือจ ากัดหน้าท่ีของกลไกสหประชาชาติท่ีก าหนดไว้ตามกฎบัตรและธรรมนูญของ
องค์การ รวมทัง้การไมตี่ความในทางท่ีจะจ ากดัสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 5) กลา่วถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิ่มเตมิบทบญัญตัขิองกตกิา 
สมชัชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรม เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลบังคบัใช้เม่ือวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2519 
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
โดยการภาคยานวุตัิ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2542 โดยได้ท าถ้อยแถลงตีความของข้อท่ี 1 วรรค 
1 เก่ียวกับสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง (Right to Self Determination) เช่นเดียวกับ
กติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยให้หมายความตามปฏิญญา
และแผนปฏิบตัิการเวียนนา ซึง่เป็นผลของประชมุระดบัโลกว่าด้วยสิทธิมนษุยชนเม่ือปี พ.ศ. 2536 
ว่า สิทธิดังกล่าวมิให้ตีความอนุญาตหรือสนับสนุนการกระท าใดๆ ท่ีจะเป็นการแบ่งแยก หรือ
ท าลายบรูณภาพแห่งดินแดนหรือเอกภาพทางการเมืองของรัฐเอกราชอธิปไตย ทัง้นี ้ไม่ว่าทัง้หมด
หรือเพียงแตบ่างสว่น 

2.4.4.3 อนุสัญญ าว่าด้วยการขจัดการเลือกป ฏิบัติสต รีในทุก รูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)   
เพ่ือการขจดัการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีทกุรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกปฏิบตัิในรูปแบบของ
การบงัคบัให้แตง่งาน ความรุนแรงในครอบครัว รวมทัง้ประกนัวา่ สตรีและบรุุษมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
ปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ทัง้ด้านการศึกษา การดูแลสาธารณสุข รวมถึงการ
ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ า น ท่ี ท า ง า น  ไ ด้ แ ก่  (United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of  Women, 2009) 
 1) กล่ าวถึ งค าจ ากัดความของค าว่าการเลื อกป ฏิบัติ ต่ อสต รี 
(Discrimination against Women) พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการท่ีรัฐภาคีต้องด าเนินการเพ่ือ
สนบัสนุนความก้าวหน้าของสตรี มาตรการเร่งด่วนชัว่คราว เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง
บรุุษและสตรีอย่างแท้จริง ซึง่จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบตัติอ่สตรี และการปราบปราม การลกัลอบ
ค้า และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี 
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 2) กลา่วถึงความเท่าเทียมกนัระหว่างบรุุษและสตรีในด้านการเมืองและ
การด ารงชีวิต (Public Life) ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ  
 3) กลา่วถึงการท่ีสตรีจะได้รับการดแูลทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความเท่า
เทียมกันในด้านสิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการป้องกัน
ความรุนแรงต่อสตรีในสถานท่ีท างาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ และหลงัคลอดบุตร รัฐภาคีจะประกนัความเป็นอิสระของสตรีด้านการเงิน
และสงัคม และการให้ความส าคญัแก่สตรีในชนบท ทัง้ด้านแรงงานและความเป็นอยู่ 

4) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย 
โดยเฉพาะในด้านกฎหมายครอบครัว ซึง่เป็นการประกนัความเทา่เทียมกนัในชีวิตส่วนบคุคล 
 5) กล่าวถึงการจดัตัง้คณะกรรมการขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุก
รูปแบบ พนัธกรณีในการจดัท ารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ  

 6) กล่าวถึงการมิให้ตีความข้อบทของอนุสัญญาท่ีจะขัดต่อกฎหมาย
ภายในท่ีด าเนินการ มากกวา่ท่ีก าหนดไว้ในอนสุญัญาและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ การน า
พนัธกรณีไปปฏิบตัิในระดบัประเทศ การเปิดให้ลงนามและกระบวนการเข้าเป็นภาคีของอนสุญัญา 
การแก้ไขอนสุญัญาและเง่ือนไขการมีผลบงัคบัใช้ของอนสุญัญา การตัง้ข้อสงวน การขดัแย้งในการ
ตีความระหวา่งรัฐภาคี 
  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนีโ้ดยการภาคยานุวัติ เม่ือวันท่ี 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2528 และมีผลบงัคบักบัประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2528 โดยได้ตัง้ข้อ
สงวนเม่ือเข้าเป็นภาคีไว้จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ (สทุิน นพเกต,ุ 2549, น.52-53) 
 ข้อ 7 ความเสมอภาคทางการเมือง และการรับต าแหนง่ราชการ 
 ข้อ 9  การถือสญัชาตขิองบตุร 
 ข้อ 10 ความเสมอภาคทางการศกึษา 
 ข้อ 11 วรรค 1 (ข) สิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกนั 
 ข้อ 15 วรรค 3 การท านิตกิรรม 
 ข้อ 16 ความเสมอภาคในครอบครัว 
 ข้อ 29 การตีความและการระงบัข้อพิพาท 

การท่ีประเทศไทยตัง้ข้อสงวนไว้ในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัถึง 7 ข้อ จากจ านวน 
16 ข้อ ของอนุสัญญา ท าให้ประเทศไทยถูกทักท้วงและเพ่งเล็งจากประเทศต่าง ๆ ในเวทีการ
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ประชมุระหว่างประเทศ โดยเห็นว่าประเทศไทยไม่มีความจริงใจต่อการส่งเสริมสถานภาพสตรีซึ่ง
ขดัตอ่วตัถปุระสงค์ของอนสุญัญาฉบบันี ้(สทุิน นพเกต,ุ 2549, น.53) 

ประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนแล้ว 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 11 วรรค 1 (ข) และข้อ 15 วรรค 
3 และข้อ 9 วรรค 2 เก่ียวกับการถือสญัชาติของบุตร เพ่ือให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสญัชาติ
ไทยได้โดยหลกัสายโลหิต ตามหลกัเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ตลอดจนข้อ 7 ข้อ 10 และข้อ 
16 ซึ่งหลงัจากท่ีมีการยกเลิกข้อสงวนดงักล่าวได้มีการแตง่ตัง้นายพลหญิงขึน้ในปี พ.ศ. 2539 โดย
ประเทศไทยให้สตัยาบนัเม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2543 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2543 (สทุิน นพเกต,ุ 2549, น.55) 

2.4.4.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: 
CRC) โดย ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือคณะกรรมการสิทธิ
เด็ก (Committee on the Rights of the Child) ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเด็กจากหลากหลายอาชีพ 
โดยผ่านการเลือกตัง้จากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากภาครัฐ ถือหลักการกระจายทางภูมิศาสตร์ 
(United Nations International Children’s Emergency Fund, 2003) 

อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบด้วยบทบญัญัติทัง้หมด 54 ข้อ โดย 41 ข้อแรก 
เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพืน้ฐาน 4 ประการ ปรากฏในข้อ 2, 3, 6 
และ12 รวมทัง้เป็นแนวทางในการตีความอนสุญัญาทัง้ฉบบั ได้แก่ (United Nations International 
Children’s Emergency Fund, 2003) 

1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความส าคัญแก่เด็กทุกคน
เทา่เทียมกนัโดยไมค่ านงึถึงความแตกตา่งของเด็ก ในเร่ืองเชือ้ชาต ิ

2) การกระท าหรือด าเนินการทัง้หลายต้องค านึงถึงประโยชน์สงูสุดของ
เดก็เป็นอนัดบัแรก 

3) สิทธิในการมีชีวิต การอยูร่อด และการพฒันาทางด้านจิตใจ อารมณ์   
สงัคม 

4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส าคญักับ
ความคดิเหลา่นัน้ 

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาโดยการภาคยานุวัติ เม่ือวันท่ี  27 มีนาคม 
พ.ศ. 2535 และมีผลบงัคบัใช้กับประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยได้ตัง้ข้อสงวน
เม่ือเข้าเป็นภาคีไว้ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 เร่ืองการจดทะเบียนการเกิด และการให้สญัชาติเด็กผู้ ลีภ้ัย 
หรืออพยพในประเทศไทย ข้อ 22 เร่ืองสถานะของเด็กผู้ ลีภ้ัย และข้อ 29 วรรค 1 (ค) เร่ืองสิทธิ
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การศึกษาของชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจะสามารถด ารงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และค่านิยมของ
ตนเองได้ ต่อมาประเทศไทยได้ขอยกเลิกข้อสงวนนี ้เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2540 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2549 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ืองการขายเด็ก เร่ืองการค้าประเวณี และส่ือลามกเก่ียวกับเด็ก 
( Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pomography) ซึ่งเป็นพิธีสารท่ีเพิ่มเติมอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในเร่ืองการแสวงประโยชน์จาก
เดก็ทางเศรษฐกิจและทางเพศ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการห้ามให้มีและก าหนดให้เป็นความผิด
ทางอาญาส าหรับการขายเด็ก การค้าประเวณี และส่ือลามกเก่ียวกับเด็ก และเก่ียวข้องกับ
มาตรการในการก าหนดเขตอ านาจความผิดในการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและการสืบสวนคดี นอกจากนี ้
พิธีสารเลือกรับนี ้ได้กล่าวถึงมาตรการในการริบทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการกระท าผิด มาตรการคุ้มครอง
สิทธิและผลประโยชน์ของเดก็ นโยบายป้องกนั แก้ไข และส่งเสริมความตระหนกัรู้ของสาธารณชน 
และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกนั แก้ไขปัญหาการบ าบดัฟืน้ฟู และส่งกลบัเด็กผู้ รับ
เคราะห์  ในสว่นสดุท้าย ได้ท าการกลา่วถึงการจดัท ารายงานผลการด าเนินการตามพิธีสารเลือกรับ 
โดยพิธีสารเลือกรับนีมี้ผลบงัคบัใช้กับประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 (กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2553, น.77-82) 

ประเทศไทยยงัได้เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตัิเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2549 และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ืองความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกั นด้วยก าลังอาวุธ 
(Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflicts) ซึ่งเป็น
พิธีสารเพิ่มเติมอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งห้ามการเกณฑ์เด็กเป็นทหารในภาวะสงคราม โดย
กล่าวถึงหลกัการเก่ียวกบัการประกนัวา่ บคุคลท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี จะไมถ่กูเกณฑ์เข้าร่วมในการสู้รบ
ในกองทพัของรัฐ หรือกลุ่มกองก าลงัติดอาวธุ และมีการกล่าวถึงการบงัคบัใช้กฎหมายในประเทศ
และระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามข้อบทของพิธีสาร และการให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือระดบัพหภุาคีหรือทวิภาคีในการฟืน้ฟดู้านวิชาการและด้านการเงิน รวมทัง้
ได้มีการกล่าวถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามพิธีสารเลือกรับ  (กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2553, น.77-82) 

ประเทศไทยมีค าแถลงตีความข้อ 3 วรรค 2 โดยสรุปว่า การปฏิบัติหน้าท่ี
การทหารเป็นหน้าท่ีอนัพึงปฏิบตัิตามกฎหมาย ชายไทยเม่ืออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องแสดงตนเพ่ือ
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ลงบญัชีทหารกองเกิน ซึ่งอาจถกูเรียกให้ปฏิบตัริาชการทหารในกองทพัได้ยามประเทศเกิดสงคราม
หรือประสบภาวะวิกฤติ การคดัเลือกบุคคลเข้าสู่โรงเรียนทหารเหล่าต่าง ๆ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความสมัครใจ การผ่านการสอบคัดเลือกและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ปกครอง นักเรียน 
มธัยมศึกษาตอนปลายทัง้ชายและหญิงสามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ปกครอง และการจัดตัง้กองก าลังอ่ืนใดท่ีไม่ได้จัดตัง้ขึน้โดยรัฐ เป็นข้อห้ามตาม
กฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้นในเร่ืองอายขุองผู้ เข้าร่วมแตอ่ย่างใด  (กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์, 2553, น.77-82) 

2.4.4.5 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of the 
Persons with Disabilities: CRPD) เพ่ือการส่งเสริมพิทักษ์และรับรองให้คนพิการได้รับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนมีความเสมอภาคอย่างเต็มท่ี พร้อมทัง้
ส่งเสริมการเคารพศกัดิ์ศรีท่ีมีมาแต่ก าเนิดของคนพิการ และขจัดการเลือกปฏิบตัิ ซึ่งอนุสญัญา
ฉบับนีย้ังเป็นอนุสัญญาฉบับแรกท่ีครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ไม่
เฉพาะด้านพลเมืองเท่านัน้ แต่รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัว  โดย
อนสุญัญาฉบบันีใ้ห้ความส าคญัในหลกัการดงัตอ่ไปนี ้(United Nations, 2006) 

1) การเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีมีมาแต่ก าเนิด คนพิการมีสิทธิ
สว่นบคุคลและสามารถตดัสินใจในการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอยา่งเสรีภาพ  

2) ความเทา่เทียมกนัในทางกฎหมายและไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่คนพิการ 
3) การมีสว่นร่วมทางการเมืองของคนพิการ โดยสามารถเข้าร่วมได้อยา่ง

เตม็ท่ี และสร้างประสิทธิผลในสงัคม 
4) การเคารพความแตกต่าง และยอมรับว่า คนพิการเป็นส่วนหนึ่งใน

ความแตกตา่งของความเป็นมนษุย์และการอยูร่่วมกนัของมวลมนษุยชาติ 
5) ความ เสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษ า การท างาน  การ

รักษาพยาบาล 
6) ความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ การขนสง่ ข้อมลูขา่วสารและบริการสาธารณะ 
7) ความเสมอภาคระหวา่งชายและหญิง 
8) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการท่ีมีพัฒนาการอย่าง

ตอ่เน่ือง และการเคารพสิทธิของเดก็พิการ เพ่ือการสงวนอตัลกัษณ์แหง่ตน 
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ทัง้นี ้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (อลิสา ด้วงผึง้, 2552, น.55) 

2.4.4.6 ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลท่ีถูกทารุณโหดร้ายหรือถูกลงโทษ
อย่างไร้มนุษยธรรม (Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) กล่าวถึง
การทรมาน บทบญัญัติว่าด้วยการก าหนดให้การทรมานเป็นความผิดท่ีลงโทษได้ตามกฎหมาย
อาญา ขอบเขตอ านาจท่ีเป็นสากลเก่ียวกบัความผิดด้วยการทรมาน และหลกัการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน 
และการน าบทบญัญัติไปใช้โดยการจดัตัง้คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ซึ่งเป็นองค์การก ากับ
ดแูล ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญอิสระ 10 คน ท่ีแต่งตัง้โดยภาคีสมาชิกและปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะ
ปัจเจกบคุคลตามความสามารถ ค าร้องเรียนระหว่างรัฐ ค าร้องเรียนของปัจเจกบคุคล และอ านาจ
คณะกรรมการตอ่ต้านการทรมาน  (สมาคมนกัวิชาชีพกฎหมายแหง่สหรัฐอเมริกา, 2555, น.26)   
  ประเทศไทยได้มีค าแถลงตีความ ได้แก่  (สมาคมนักวิชาชีพกฎหมายแห่ง
สหรัฐอเมริกา, 2555, น.24-25)   

ข้อ 1 ค านิยามของค าว่า ทรมาน เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีใช้
บังคับในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติจ ากัดความโดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความหมายของค า
ดงักลา่วโดยการเทียบเคียงกบัความผิดฐานท าร้ายร่างกาย และการกระท าผิดตอ่ต าแหนง่หน้าท่ี  

ข้อ 4 การก าหนดให้การทรมานทัง้ปวงเป็นความผิดท่ีลงโทษได้ตามกฎหมาย
อาญา และน าหลกัการนีไ้ปใช้กับการพยายาม การสมรู้ร่วมคิดและการมีส่วนร่วมในการทรมาน 
ประเทศไทยตีความเข้าใจกรณีดงักลา่วตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้ในปัจจบุนั 

ข้อ 5 การให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการต่าง ๆ ท่ีอาจจ าเป็นเพ่ือให้ตนมีเขตอ านาจ
เหนือความผิดท่ีอ้างถึงตามข้อ 4 โดยทัง้สามข้อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ี
ใช้บคังอยูใ่นปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัได้ตัง้ข้อสงวนไว้ในข้อท่ี 30 วรรค 1 ซึ่งเป็นการระบุให้
น าข้อพิพาทเก่ียวกบัการตีความหรือการน าอนสุญัญานีไ้ปใช้กบัการวินิจฉยัชีข้าดของศาลยตุธิรรม
ระหว่างประเทศได้ หากคูพ่ิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ   โดยประเทศไทยไม่รับเป็นข้อผกูพนัตาม
ข้อบทดงักล่าว การจัดท าข้อสงวนในข้อนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือไม่ยอมรับอ านาจของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นรายกรณีไป  ประเทศ
ไทยได้เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตัิเม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ. 2550 และมีผลบงัคบัใช้กับเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (สมาคมนกัวิชาชีพกฎหมายแหง่สหรัฐอเมริกา, 2555, น.25) 
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2.4.4.7 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD) 
อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาตใินทกุรูปแบบ ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท 
และบทบญัญตั ิ25 ข้อ ซึง่แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้(OHCHR, 2012a) 

1) ค าจ ากัดความของค าว่า การเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติ  ซึ่งหมายถึง 
การจ าแนก การกีดกัน การจ ากัด หรือการเอือ้อ านวยพิเศษ เพราะเชือ้ชาติ สีผิว หรือชาติก าเนิด 
หรือเผ่าพันธุ์ โดยไม่รวมถึงการปฏิบตัิท่ีแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีเป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง 
นโยบายของรัฐภาคีและการด าเนินมาตรการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ  เช่น 
การห้ามการโฆษณาชวนเช่ือ การประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย ทัง้ใน
ด้านสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม การเยียวยาเม่ือถูก
ละเมิด การให้ความส าคญัด้านมาตรการในการศึกษาวัฒนธรรม และข้อมูลเพ่ือขจัดการเลือก
ปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิ

2) กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติ และ
การจดัท ารายงานของรัฐภาคี การปฏิบตังิานและการรับเร่ืองร้องเรียนของคณะกรรมการ 

3) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขเพิ่มเติมบญัญัติของ
อนสุญัญา  
  ประเทศไทยได้ภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในทุก
รูปแบบ โดยการภาคยานุวตัิ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2546 และมีผลบงัคบัใช้กับประเทศไทย
ตัง้แต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยในการเข้าเป็นภาคีได้ท าถ้อยแถลงตีความทั่วไปว่า 
รัฐบาลไม่ตีความใช้บทบญัญตัิใด ๆ ท่ีปรากฏในอนสุญัญาเป็นพนัธกรณีท่ีเกินกวา่รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และกฎหมายภายในท่ีได้บญัญัติไว้ และการตีความหรือใช้บทบญัญัติดงักล่าว
จะจ ากดัหรือเป็นไปตามตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืนท่ีไทยเป็นภาคี นอกจากนี ้
ยงัได้ตัง้ข้อสงวนเป็นการเฉพาะไว้อีก 2 ข้อ ได้แก่ (วนัชยั รุจนวงศ์ และคณะ, 2543, น.10-14) 

ข้อ 4 รัฐบาลไทยตีความว่า  ข้อบทดงักล่าวท่ีให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการเชิงบวก
ในการขจดัการกระตุ้นหรือการเลือกปฏิบตัิตามท่ีระบใุนข้อ 4 (ก) (ข) (ค) ก็ตอ่เม่ือพิจารณาเห็นว่า
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องออกเป็นกฎหมาย เทา่นัน้ 

ข้อ 22 ว่าด้วยกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีโดยไม่สามารถเจรจาตกลงด้วย
วิธีการอ่ืนใด และรัฐคูก่รณีเสนอให้ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศพิจารณา 
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อนุสัญญา ค าประกาศ หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานัน้ แสดงออกถึง
เจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดบันานาชาติ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปกป้องศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายท่ีประเทศ
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นภาคีต้องปฏิบตัติามบทบญัญตัิ 

 
2.4.5 กำรเปรียบเทียบอนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพของผู้ลีภ้ัยกับพระรำชบัญญัต ิ

                   คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 
            ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกบางฉบบั เช่น อนุสัญญาว่า
ด้วยแรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัว ซึ่งเป็นอนุสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มชาติพนัธุ์  ผู้หนีภัย
และแรงงานอพยพในประเทศไทย แตป่ระเทศไทยมีการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ ลีภ้ัย ค.ศ . 1951 และพิธีสาร
ว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1967 เพ่ือการรับรองและแก้ปัญหาสิทธิมนษุยชนของผู้หลบหนีเข้า
เมืองตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้(พระราชบญัญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, 2522; ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศ
ไทย, 2553ข) 

2.4.5.1 อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 และพิธีสารว่าด้วย
สถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1967 ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้ให้ค าจ ากดัความ
ค าว่า ผู้ ลีภ้ัย ซึ่งหมายถึง ผู้ ท่ีต้องตกเป็นผู้ รับเคราะห์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 และพิธีสารตอ่ท้ายปี ค.ศ. 1967 ซึ่งได้นิยามผู้ ลีภ้ัยว่า เป็นบคุคลท่ีมี
ความหวาดกลวัท่ีน่าเช่ือถือว่า จะถกูประหตัประหารด้วยเหตผุลทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาต ิ
การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม หรือมีแนวความคิดทางการเมือง ซึ่งอยู่นอกประเทศท่ีตนถือ
สญัชาต ิและเน่ืองจากความหวาดกลวั จงึไมเ่ตม็ใจท่ีจะอยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของประเทศนัน้ 
  เน่ืองจากได้เกิดสถานการณ์เก่ียวกับผู้ อพยพขึน้หลายภูมิภาคในโลก เม่ือ พ.ศ. 
2494 จงึได้มีการตกลงยอมรับอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพของผู้ ลีภ้ยัในการประชมุท่ีกรุงเจนีวา ซึ่ง
เท่ากบัประเทศสมาชิกยอมรับสถานภาพทางกฎหมายของผู้ ลีภ้ัย โดยในตอนแรกน าบทบญัญัตินี ้
มาใช้บงัคบัเฉพาะผู้ ลีภ้ัยในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2494 แต่จากนัน้ได้มี
การขยายขอบเขตการด าเนินงานตามอนสุญัญานี ้และมีพิธีสารตอ่ท้ายเม่ือปี พ.ศ. 2510 ท าให้ผู้ ลี ้
ภยัท่ีเกิดขึน้ใหมท่กุประเทศสามารถได้รับความคุ้มครองจากอนสุญัญาฉบบันีโ้ดยไมจ่ ากดัเวลา 
  ทัง้นี ้ ได้ก าหนดคณุสมบตัพืิน้ฐานของผู้ ลีภ้ยัไว้ 4 ประการ ดงันี ้
 1) บคุคลเหลา่นัน้อยูน่อกประเทศอนัเป็นถ่ินก าเนิด 
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 2) บุคคลเหล่านัน้ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ท่ีจะรับการปกป้องจาก
ประเทศนัน้ๆ หรือกลบัไปยงัประเทศนัน้ๆ 
 3) ความไม่สามารถหรือประสงค์ท่ีว่านัน้ เป็นเหตุมาจากความกลัว
อยา่งมีเหตผุลวา่จะถกูท าลายล้างประหตัประหาร 
 4) ความกลวัท่ีจะถูกประหตัประหารดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นเหตมุาจาก
เชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาต ิสมาชิกกลุม่เฉพาะทางศาสนา หรือความคดิเห็นทางการเมือง 

2.4.5.2 พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในบทบญัญัติกฎหมายระหว่าง
ประเทศส าคญัท่ีผกูพนัประเทศไทยในเร่ืองสิทธิในการรับรองสถานะ อนสุญัญาเก่ียวกบัสถานภาพ
ของผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 และพิธีสารว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1967 มิได้ก าหนดว่า อ านาจใน
การก าหนดสถานะเป็นของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสถานะเป็น
องค์การย่อยขององค์การสหประชาชาติ แตอ่ านาจในการให้สถานะผู้ ลีภ้ยันัน้ยงัคงเป็นอ านาจของ
รัฐ เจ้าหน้าท่ีของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาตินัน้จะต้องประสานงานหรือให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐนัน้ ๆ รวมถึงองค์การพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติจะท าใน
ลกัษณะการให้ค าแนะน า ตลอดจนการให้ความชว่ยเหลือในด้านเทคนิคเทา่นัน้ ส านกังานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตจิึงมิใช่องค์การท่ีอยูเ่หนือรัฐหรือมีบทบาทแทนรัฐ ดงันัน้ การก าหนด
สถานะของผู้ ลีภ้ัยยังคงเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐและกฎหมายภายใน หรือระเบียบของ
ประเทศนัน้เป็นส าคญั เจ้าหน้าท่ีของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติท าได้เพียง
รับรองสถานะของบุคคลท่ีแสวงหาท่ีลีภ้ัย (Asylum Seeker) เป็นบุคคลท่ีน่าเป็นห่วง (Person of 
Concern: POC) หรือผู้ ลีภ้ยัภายใต้อาณตั ิ(Mandate Refugees) เทา่นัน้ 
  ผู้ ลีภ้ัย (Refugees) แตกต่างจากผู้แสวงหาท่ีลีภ้ัย (Asylum Seeker) กล่าวคือ ผู้
แสวงหาท่ีลีภ้ัยนัน้ หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาเกณฑ์ตามคู่มือของ
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ รวมทัง้กฎหมายภายในของรัฐนัน้หรือไม่ โดย
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือมีความเข้มงวด ซึ่งเม่ือตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และรัฐท่ีจะรับผู้
แสวงหาท่ีลีภ้ัยได้รับรองสถานะเป็นผู้ ลีภ้ัยอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ แสวงหาท่ีลีภ้ัยจึงจะเปล่ียน
สถานะเป็นผู้ ลีภ้ัย ส าหรับกรณีประเทศไทยนัน้ แม้จะเป็นสมาชิกสหประชาชาติ แต่ไม่ได้เป็น
สมาชิกภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 และพิธีสาร ค.ศ. 1967 ประเทศไทยมี
นโยบายชดัเจนในการก าหนดสถานภาพของผู้ ท่ีท าการอพยพเข้ามาในประเทศไทยท่ีเป็นกลุม่ใหญ่
วา่ ไม่มีสถานภาพผู้ ลีภ้ัยและได้หลีกเล่ียงท่ีจะใช้ค าว่า ผู้ ลีภ้ัย มาโดยตลอด เช่น เรียกผู้ อพยพชาว
อินโดจีน แทนการเรียกว่า ผู้ ลีภ้ยัชาวอินโดจีน และการปฏิบตัิท่ีด าเนินไปโดยมิได้ขดักบักฎหมาย
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ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ การช่วยเหลือใดๆ ให้เป็นไปโดยค านึงถึงหลกัมนษุยธรรมเท่าท่ี
จ าเป็น (สุภางค์ จันทวานิช, 2542, น.47-48) ดังนัน้ ผู้ ลีภ้ัยในประเทศไทยส่วนใหญ่  จึงต้อง
กลายเป็นบุคคลท่ีหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า จะมีปัญหาเหล่านี ้
รัฐบาลไทยก็ได้ร่วมมือกบัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติในการจดัการกบัผู้ขอลี ้
ภยั ซึ่งในทางปฏิบตัิถือว่า บคุคลท่ีส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติขึน้ทะเบียนให้
เป็นผู้ขอลีภ้ยัหรือผู้ ลีภ้ยั เป็นบคุคลท่ีต้องให้ความคุ้มครองแก่บคุคลเหลา่นี ้
  ท่ีผ่านมา พระราชบัญญัติเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้ผ่อนผันให้ฝ่ายบริหารของ
รัฐบาลหลีกเล่ียงการบังคับใช้พระราชบัญญัติอย่างเข้มงวด โดยอาศัยมาตรา 17 โดยภายใต้
มาตรานี ้ข้อบงัคบัทางการบริหารได้ถูกน ามาใช้เพ่ือควบคมุการรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเข้าประเทศ 
และให้อาศยัอยู่ภายในประเทศ รวมทัง้กลุ่มผู้ ลีภ้ยั มาตรการผ่อนปรนนี ้ท าให้รัฐบาลไทยสามารถ
ผอ่นผนัให้ผู้หนีภยัจากการสู้ รบจากประเทศเมียนมาเข้าพกัพิง แม้รัฐบาลจะไม่ถือว่า บคุคลเหล่านี ้
เป็นผู้ ลีภ้ัย และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ือก าหนดสถานะผู้ ลีภ้ัยโดยส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัย
แห่งสหประชาชาติ แต่คนย้ายถ่ินในประเทศไทยท่ีอยู่ในสถานะผิดกฎหมายอาจตดัสินใจย่ืนขอ
สถานะผู้ ลีภ้ัยต่อส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ ดังนัน้  จึงรับการรับรองจาก
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติให้เป็นผู้ ขอลีภ้ัย (และเป็นผู้ ลีภ้ัยในท่ีสุด) แต่
ในทางปฏิบตัินัน้ รัฐบาลจะถือว่าบคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลในความห่วงใย พวกเขาเหล่านัน้มีสิทธิ
ท่ีจะถูกส่งตวัออกไปตัง้ถ่ินฐานในประเทศท่ีสามได้ และจะไม่ถกูขบัออกจากประเทศไทย (United 
Nations Human Rights Council, 2012) 
  เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้บัญญัติกฎหมายใดขึน้มาเพ่ือจัดการกับผู้ ลีภ้ัย
โดยเฉพาะ (นอกจากแผนด าเนินการกบัผู้ ลีภ้ัยชาวอินโดจีน (Comprehensive Plan of Action for 
Indochinese Refugees: CPA) ซึ่งก าหนดขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1989) จึงต้องถือว่า บุคคลท่ีเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรโดยไมไ่ด้รับอนญุาต เป็นผู้ ย้ายถ่ินโดยผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยและต้องถูกจับกุมด าเนินคดี และส่งกลับประเทศซึ่งบุคคลเหล่านีท่ี้เข้าประเทศไทย
อยา่งผิดระเบียบ กลา่วคือ บคุคลเหลา่นีเ้ป็นบคุคลเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  

แม้ประเทศไทยจะมิได้เป็นสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.
1951 และพิธีสากลวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.1967 แตไ่ด้ด าเนินการในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
(บนัดาล บวัแดง และคณะ, 2556, น.35-36) 
 1) จัดพืน้ท่ีพักรอตามแนวชายแดนเพ่ือรอรับผู้ หนีภัยด้วยเหตุผลทาง
มนษุยธรรม 
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 2) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 ถึงปัจจบุนั ได้ท าการยบุรวมพืน้ท่ีพกัรอตามแนว
ชายแดน และใช้ช่ือเรียกทางการว่า พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว และผู้ ท่ีลีภ้ัยเข้ามาเรียกว่า ผู้หนีภยั  ผู้หนี
ภยัจากการสู้รบ มีส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่ชาติและองค์การพฒันาเอกชนตา่ง ๆ ให้ความ
คุ้มครองและสง่เสริมสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
 3) ตั ง้ แต่ ปี  พ .ศ . 2540 ถึ ง ปั จจุบัน  รัฐบาล ไทย โดยส านัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องร่วมมือกับองค์การพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 
ด าเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้หนีภยั ทัง้ด้านสขุภาพและการศกึษา 
  ทัง้นี ้ได้มีการออกกฎระเบียบบางประการ อาทิ การห้ามออกนอกพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลทางการรักษาพยาบาล และนอกจากนีย้ังมีการจ ากัดสิทธิทาง
การเมือง สงัคม เศรษฐกิจและสิทธิทางวฒันธรรมบางประการ เช่น สิทธิเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ และเสรีภาพในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 
  นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้เข้าร่วมในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนษุยชนอาเซียน โดยมีหลกัการทัว่ไป ดงันี ้(กระทรวงการตา่งประเทศ, 2556, น.21-27) 
 1) ทกุคนมีความเทา่เทียมกนัในสิทธิและศกัดิ์ศรี 
 2) การมีสิทธิในปฏิญญาโดยไมถ่กูเลือกปฏิบตัด้ิวยเหตใุดๆ 
 3) สิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับวา่เป็นบคุคลภายใต้กฎหมาย 
 4) ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และการได้รับประโยชน์จาก
กฎหมายท่ีเทา่เทียมกนั 
 5) สิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีมีการละเมิด 
 6) ความสมดลุระหว่างสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานและความ
รับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน ชุมชน และสังคม รัฐสมาชิกอาเซียนมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 
 7) การค านึงสิทธิของผู้ อ่ืนในการใช้สิทธิของตน/ หน้าท่ีของบุคคลต่อ
สงัคม รัฐและประชาคมระหวา่งประเทศ 
 

2.4.6 นโยบำยกำรจัดกำรดูแลด้วยหลักสิทธิมนุษยชนกับชำวโรฮีนจำที่เข้ำมำใน
ประเทศไทย  

ชาวโรฮีนจาเดินทางโดยเรือจากเมียนมารวมกับชาวบังคลาเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก ภายใต้การแก้ปัญหาโดยรัฐบาลท่ีได้ก าหนดวิธีการด้วยมาตรฐานของนโยบาย ซึ่ง
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ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , 2556, น.5-9; ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2556; อนสุิษฐ คณุากร, 2556, น.1-2) 
 2.4.6.1 การจดัการ ป้องกนั และแก้ไข ซึ่งยึดตามยุทธศาสตร์ในการจดัการและ
แก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา ดงันี ้
 1) ยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยการด าเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกนัการ
เข้ามาใหม ่ประกอบด้วยมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ด าเนินการประสานงานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
การพฒันาคนและชายแดนในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ประชาชนชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน
ด ารงชีวิตอยูไ่ด้ในพืน้ท่ีถ่ินก าเนิด โดยไมจ่ าเป็นต้องอพยพเข้ามาในเขตประเทศไทย 

(2) ใช้ประโยชน์จากบทบาทขององค์การระหวา่งประเทศในการให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในประเทศต้นทางในการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัวิถีชีวิต เพ่ือป้องกนัการอพยพเข้ามาในประเทศไทย 

(3) เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการป้องกันและสกัดกัน้การเดิน
ทางเข้ามาในประเทศอยา่งไมถ่กูต้อง 

(4) เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและควบคุมทางทะเบียน 
โดยเฉพาะการแจ้งเกิดและการย้ายถ่ินท่ีอยู่ เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์ตวับุคคลและการก าหนด
สถานะในอนาคต 
  ส าหรับการจดัการได้มีการก าหนดมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดให้มีมาตรการรองรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ 

(2) ให้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ เป็นหน่ วยงาน
อ านวยการ ประสานงาน ตดิตาม และประเมินผล  
 2) ยุทธศาสตร์แ ก้ ปัญหาผู้ หลบหนี เข้าเมืองทั ง้ระบบ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งกลุ่มนโยบายเฉพาะ ได้แก่ ชาวโรฮีนจา ชาว
เกาหลีเหนือ ผู้หนีภยัการสู้รบจากเมียนมา (ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ, 2556)  
  (1) ผอ่นปรนสถานภาพบคุคลเหล่านีใ้ห้เป็นผู้ ท่ีได้รับการผอ่นผนัให้
อยูช่ัว่คราวตามหลกัมนษุยธรรม เพ่ือรอการเดนิทางกลบัหรือไปประเทศท่ีสาม 
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  (2) ปรับปรุงฐานข้อมลูผู้หลบหนีเข้าเมืองทกุกลุ่มท่ีมีนโยบายดแูล
เป็นการเฉพาะให้มีความถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และสามารถเช่ือมโยงกบัระบบฐานข้อมลูอ่ืน 
  (3) ให้สิทธิขัน้พืน้ฐานด้านการรักษาพยาบาล 
 (4) สร้างความเข้าใจกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนเก่ียวกับ
ผลกระทบท่ีไทยได้รับ และไมมี่การเพิ่มพืน้ท่ีรองรับผู้หนีภยัการสู้รบและผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 (5) พิจารณาเจรจากับประเทศต้นทางและประเทศท่ีเก่ียวข้องใน
ระดบัทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือป้องปรามและสกดักัน้การเดินทางกลบัประเทศ การส่งไปประเทศท่ี
สามและการสง่กลบัอยา่งปลอดภยั 
 (6) เจรจากับองค์การพัฒนาเอกชนต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมมือในการฝึกอาชีพรองรับการเดินทางกลบัประเทศ การส่งไปประเทศท่ี
สามและสง่กลบัประเทศต้นทางอยา่งปลอดภยั 
 นอกจากนี ้มาตรการส าหรับผู้ หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา ยังมีการ
ควบคมุเป็นการเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกัน้และป้องกันการหลบหนีเข้า
เมืองเป็นพิเศษ 

(2) ให้มีระบบการตรวจสอบและติดตามการเคล่ือนไหวท่ีจะมี
ผลกระทบตอ่ความมัน่คงและปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศใกล้ชิด 

(3) ประสานท าความเข้าใจกับประเทศท่ีเก่ียวข้องและองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการของฝ่ายไทย เพ่ือไม่ให้เกิดภาพลกัษณ์ทางลบต่อ
ประเดน็ปัญหาสิทธิมนษุยชน 
 2.4.6.2  การดูแลชาวโรฮีนจา ท่ีเป็นผู้ รอกลับประเทศต้นทางหรือไปประเทศท่ี
สาม โดยต้องไม่ผลักดันหรือส่งชาวโรฮีนจากลับ เพราะหากไม่ชัดเจนในความปลอดภัย ไม่มี
ประเทศรับกลบั จะกลายเป็นการส่งชาวโรฮีนจาไปให้กบัขบวนการค้ามนษุย์ จึงจ าเป็นต้องให้ชาว
โรฮีนจาอยูช่ัว่คราวเพ่ือรอการประสานงานแก้ไขปัญหา ดงันัน้ จงึต้องอาศยัการพิจารณา 

 1) กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
  (1) ทกุคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของร่างกาย บคุคล
จะถกูจบักมุหรือควบคมุโดยอ าเภอใจมิได้ บคุคลจะถกูลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุ
และเป็นไปตามกระบวนการท่ีบญัญตัไิว้ในกฎหมาย 
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 (2) ทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมี
มนษุยธรรม และความเคารพในศกัดิศ์รีแตก่ าเนิดแหง่ความเป็นมนษุย์ 
 (3) ในสภาพการณ์พิเศษ ผู้ ต้องหาต้องได้รับการจ าแนกออกจากผู้
ต้องโทษ และต้องได้รับการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งออกไปให้เหมาะสมกบัสถานะท่ีไมใ่ชผู่้ ต้องโทษ 
 2) ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ค.ศ. 1948  
 (1) ทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่ง
ตวัตน 
 (2) บุคคลจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปต่างถ่ินโดยพลการ
ไมไ่ด้ และข้อ 14(1) ทกุคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหา และท่ีจะได้อาศยั พ านกัในประเทศอ่ืน เพ่ือลีภ้ยัจาก
การประหตัประหาร 
 2.4.6.3 สถานท่ีและสภาพแวดล้อมในสถานท่ีต้องกัก หมายถึง สถานท่ีต้องกัก
และสภาพแวดล้อมโดยรอบนัน้ต้องถูกสุขลกัษณะ มีบริการพืน้ฐานท่ีจ าเป็น ปลอดภัย ไม่แออัด 
และมีอิสระตามสมควร พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน ค.ศ. 1948
ท่ีก าหนดว่า ทุกคนมีมาตรฐานการครองชีพในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของตนและ
ครอบครัว รวมทัง้อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั รวมถึงการดูแลรักษาสาธารณสุขและบริการ
สงัคมท่ีจ าเป็น 
 2.4.6.4 การควบคมุดแูลเดก็และครอบครัว ตามหลกัเกณฑ์ภายใต้ข้อตกลง ดงันี ้
 1) อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ. 1990   
  (1) ภาครัฐจะเคารพและประกนัสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในอนสุญัญา
นีแ้ก่เด็กแต่ละคนท่ีอยู่ในเขตอ านาจของตน โดยปราศจาการเลือกปฏิบตัิไม่ว่าชนิดใดๆ โดยไม่
ค านึงถึง เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ต้นก าเนิดทาง
ชาติ ชาติพนัธุ์ หรือสงัคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก หรือบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

 (2) ภาครัฐจะประกันให้มีการคุ้มครองและการดูแลแก่เด็กเท่าท่ี
จ าเป็นส าหรับความอยูดี่ของเด็ก โดยค านงึสิทธิและหน้าท่ีของบดิามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย 
หรือบคุคลอ่ืนท่ีรับผิดชอบเดก็นัน้ตามกฎหมายด้วย 
 (3) รัฐภาคีจะรับประกันว่า สถาบัน การบริการ และการอ านวย
ความสะดวกท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อการดูแลหรือคุ้มครองเด็กนัน้ จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้
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ก าหนดไว้โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย สุขภาพ และในเร่ืองจ านวน
และความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (4) รัฐภาคีจะเคารพตอ่ความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าท่ีของบิดา
มารดา หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอ่ืนท่ีรับผิดชอบตอ่เด็กกฎหมาย ในอนัท่ีจะให้
แนวทางและการแนะแนวตามท่ีเหมาะสมในการใช้สิทธิของเดก็ตามท่ีอนสุญัญานีใ้ห้การรับรองใน
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัความสามารถในการพฒันาตามวยัเด็ก 
 2.4.6.5 การคดัแยกเหย่ือการค้ามนุษย์  ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องดแูลเหย่ือการค้า
มนษุย์และให้การชว่ยเหลือผู้ตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์จนกว่าคดีจะถึงท่ีสดุ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์
การพิจารณาตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 (2551) ดงันี ้
 1) ให้กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวโรฮีนจาท่ีเป็นผู้ เสียจากการกระท าความผิดค้ามนษุย์ ทัง้ในเร่ืองอาหาร ท่ี
พักอาศัย การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การฝึกอบรม การให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือประเทศท่ีสาม การแจ้งสิทธิของ
ผู้ เสียหายท่ีพึงได้รับในแต่ละขัน้ตอนทัง้ก่อน ระหว่างและหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขต
ระยะเวลาในการชว่ยเหลือในแตล่ะขัน้ตอน และต้องรับฟังความคดิเห็นของผู้ เสียหายก่อนด้วย 
 2)  เจ้าหน้าท่ีรัฐมีการด าเนินการผ่อนผนัให้ผู้ เสียหายอยู่ในประเทศได้
เป็นการชัว่คราว โดยค านงึถึงเหตผุลด้านมนษุยธรรมเป็นหลกั  
 
 2.4.7 องค์กำรที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนของชำวโรฮีนจำ 
 2.4.7.1 กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทยมีนโยบายรับผู้หนีภยัมากกวา่หนึ่งแสน
คนจากประเทศเมียนมาไว้ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวนานกว่า 25 ปี นโยบายดงักล่าวน ามาซึ่งปัญหา 
ภาระและผลกระทบตอ่ประเทศไทยหลายประการ ได้แก่ ปัญหาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบ้าน ความ
ไมพ่อใจของคนในพืน้ท่ี ปัญหาผู้หนีภยัและลกัลอบออกนอกพืน้ท่ีพกัพิง เพื่อหางานท า ปัญหาการ
ลักลอบค้ายาเสพติด และปัญหาภาระทางงบประมาณในการควบคุมดูแลผู้หนีภัย (ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย, 2553ก; สรุพงษ์ กองจนัทกึ, 2553) 
 ผู้ หนีภัยจากการสู้ รบเมียนมา (Displaced Persons from Fighting) อันท่ีจริง 
พวกเขาเหล่านีไ้ม่มีสถานะเป็นผู้อพยพหรือผู้ ลีภ้ัย (Refugee) แต่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แตรั่ฐบาลไทยอนุญาตให้อยู่
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ในเขตประเทศไทยได้ โดยมีข้อผ่อนผันเง่ือนไขเก่ียวกับบุคคลกลุ่มนี ้คือ  (สภาทนายความ , 
คณะอนกุรรมการสิทธิมนษุยชนด้านชนชาต ิผู้ ไร้สญัชาต ิแรงงานข้ามชาต ิและผู้พลดัถ่ิน, 2553) 
  1) ยอมให้อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว โดยเม่ือ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ หนีภัยในการสู้ รบจากเมียนมาเดินทางข้ามชายแดนเข้ามา ประเทศไทยจะ
ชว่ยเหลือให้ท่ีพกัพิงชัว่คราวในพืน้ท่ีปลอดภยับนพืน้ฐานของมนษุยธรรม 
 2) ผู้หนีภัยต้องอยู่ในพืน้ท่ีท่ีประเทศไทยจดัให้เท่านัน้ และสถานท่ีท่ีนัน้
เป็นเพียงพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว (Temporary Shelter) มิใชศ่นูย์อพยพ (Refugee Camp) 

3) เม่ือการสู้ รบในประเทศของตนสิน้สดุลง หรือเม่ือภาวะความไม่สงบ 
ความไม่ปลอดภยัดงักล่าวผ่านพ้นไปแล้ว ผู้หนีภยัจากการสู้ รบเมียนมา ต้องเดินทางกลบัประเทศ
ของตนทนัที โดยไทยจะให้ความชว่ยเหลือในการเดนิทางด้วยความความปลอดภยัและมีเกียรติ 
 กระทรวงมหาดไทย ยึดถือการปฏิบตัิต่อผู้หนีภัยจากการสู้ รบตามหลกัสากล โดย
ยดึหลกัการไมผ่ลกัดนักลบัหากไม่มีความปลอดภยั เน่ืองจากมีผลตอ่ตวัผู้หนีภยัและประเทศท่ีสง่ผู้
หนีภยักลบั อาทิ (บนัดาล บวัแดง และคณะ, 2556, น.60-61) 
 1) ผลตอ่ตวัผู้หนีภยั เชน่ ถกูท าร้าย ไมมี่ท่ีท ากิน ถกูควบคมุ 
 2) ผลตอ่ประเทศหรือผู้ส่งผู้หนีภยักลบั เชน่ ถกูต าหนิจากหนว่ยงานตา่ง 
ๆ ถกูกีดกนัทางการทตูหรือการค้า ต้องตอบค าถามจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 3) ผลกระทบตอ่สงัคม กล่าวคือ ผู้หนีภยัอาจกลบัเข้ามาใหมใ่นสภาพท่ี
ไม่ใช่ผู้ หนีภัย เช่น เหย่ือการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย คนเข้าเมืองผิด
กฎหมายท่ีอาศยักระจดักระจายตามชมุชน  
 นอกจากนี ้ยงัได้มีทศันะเก่ียวกับแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบตัิต่อผู้
หนีภยัท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวในประเทศไทยแตกตา่งกนัไป ดงัพอสรุปได้คือ 
  วิทิต มันตราภรณ์ (2551) เสนอว่า การผลักดันผู้ หนีภัยกลับนัน้จ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศต้นทางเป็นอนัดบัแรก รวมทัง้ต้องเข้าใจว่า ประเทศต้นทางมี
นโยบายเช่นใด โดยต้องพิจารณาว่าหนีมาเพราะความกลวัหรือไม่ อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้
ด าเนินการตามหลักการสากลและค านึงถึงความมั่นคงของประเทศ จึงไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้หนีภัย
อยา่งเกินขอบเขต และไมไ่ด้มีการคกุคามหรือผลกัดนักลบั  

การผลักดันท่ีได้ก าหนดไว้ในตราสารระหว่างประเทศเก่ียวกับผู้ ลี ภ้ัย ของ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ส านกังานข้าหลวงใหญ่
ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย, 2542, น.132-133) 
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 1) รัฐภาคีผู้ท าสญัญาจะไม่ขบัไล่หรือส่งกลบั (ผลกัดนั) ผู้ ลีภ้ยัไม่ว่าจะ
โดยลกัษณะใดๆ ไปยงัชายเขตแห่งดินแดน ซึ่ง ณ ท่ีนัน้ ชีวิตหรืออิสรภาพของผู้ ลีภ้ยัอาจได้รับการ
คกุคามด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพ ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าทางสงัคม 
หรือทางความคดิด้านการเมือง 
 2) ประโยชน์อนัเกิดจากบทบญัญัตินี ้มิให้ยกขึน้กล่าวอ้างโดยผู้ ลีภ้ยั ซึ่ง
มีสาเหตสุมควรอนัถือได้ว่า เป็นภัยต่อความมัน่คงของประเทศ ท่ีได้เข้าไปพ านกัหรือผู้ซึ่งโดยค า
พิพากษาอันถึงท่ีสุด ถูกตัดสินว่า กระท าความผิดอาญาร้ายแรงอันเป็นภัยต่อประชาคมของ
ประเทศนัน้ 
 หลกัการข้างต้นนี ้ได้รับการยืนยนัรับรองจากส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2520 ทัง้นี ้ข้อสรุปท่ี 6 โดยย า้ถึงความส าคญัของการยึดหลักการไม่
ผลักดันกลับ  ทั ง้ ท่ีชายแดนและภายในอาณาเขตของรัฐ บุคคลท่ีอาจเป็นเป้าของการ
ประหัตประหารหากกลบัคืนสู่ถ่ินฐานเดิม ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับว่า มีสถานภาพเป็น    
ผู้ ลีภ้ยัอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ก็ตาม แนวทางตามหลกัสากลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า นานา
ประเทศตา่งให้ความตระหนกัถึงสิทธิมนษุยชนในฐานะเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในสงัคม  
 2.4.7.2 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  นบัตัง้แตท่ี่ประเทศไทยได้ให้การ
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา ยงัไม่
เคยมีบทบญัญัติในรัฐธรรมนูญฉบบัใดท่ีอ านาจในการจดัตัง้องค์การระดบัชาติท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
โดยตรงในการคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้แต่อย่างใด และในการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 จึงได้มีบทบญัญัตใิห้จดัตัง้องค์การท่ีมีอ านาจหน้าท่ีดงักล่าว 
การสรรหาจากผู้ ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ค านึงถึงสดัส่วนหญิงชายและผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชน (คณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนญู, 2550, น.189-191) มีอ านาจหน้าท่ีในการสง่เสริมการเคารพในสิทธิมนษุยชนและ
ให้การคุ้มครองในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ ดงันี ้ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต,ิ 2554ข) 
 1) ตรวจสอบและท ารายงานถึงการกระท าหรือการละเลยตอ่การกระท า
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือในลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนซึง่ประเทศไทยเป็นภาคี 
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 2) ตรวจสอบกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หาก
เห็นว่า กฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอความเห็นต่อ
ผู้ตรวจการแผน่ดนิของรัฐสภาเพ่ือน าเสนอตอ่ศาลรัฐธรรมนญู 
 3) ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลว่านโยบายเร่ืองใดขัดหรือละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือส่งผลกระทบต่อสงัคมกลุ่มใดๆ หรือ
เป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพฒันานโยบายตอ่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลได้ 
 4) เสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนต่อบคุคล
หรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนเพ่ือด าเนินการ หาก
บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีได้รับเร่ืองดงักล่าวไม่ด าเนินการตามท่ีเสนอ ให้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แหง่ชาตทิ ารายงานเสนอตอ่รัฐสภาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
 5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัตอ่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพ่ือการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
 6) ส่งเสริมการศึกษา วิจยัและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในเร่ืองสิทธิ
มนษุยชน  
 7) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านการคุ้ มครองสิทธิ
มนุษยชนระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การพัฒนาเอกชนและองค์การด้านสิทธิ
มนษุยชนอ่ืน ๆ 
 8)  จดัท ารายงานประจ าปี เพ่ือประเมินสถานการณ์การคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชนภายในประเทศตอ่รัฐสภา 

2.4.7.3 องค์การพัฒนาเอกชน ซึ่งองค์การท่ีปฏิบัติงานในพืน้ท่ีแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงันี ้ 

1) องค์การพัฒนาเอกชนประจ าประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย 
มลูนิธิมสุลิมเพ่ือสนัต ิมลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลิม  

2) องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ เช่น องค์การฮิวแมนไรท์
วอทช์ (Human Rights Watch: HRW) องค์การแอมเนสตีอิ้นเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
(Amnesty International) ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ ด้อยโอกาสให้
ตระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเองท่ีพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย และให้การคุ้มครองสิทธิมนษุยชนโดย
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ผ่านกลไกของรัฐ แต่ไม่มีอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อผู้ ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน มีบทบาท
เพียงให้การสนบัสนนุตอ่การคุ้มครองสิทธิมนษุยชนเทา่นัน้ วตัถปุระสงค์ขององค์การพฒันาเอกชน
ต่างมีเป้าหมายในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดงันี ้(ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย, 2553ข; สรุพงษ์ กองจนัทกึ, 2553) 

1) การเคล่ือนไหวผลักดันกฎหมาย ในกรณีท่ีบุคคลประสบปัญหา
ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมอนัเป็นผลมาจากความบกพร่องของกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ องค์การพฒันา
เอกชนจะด าเนินการเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไข ยกเลิกกฎหมายท่ีไมเ่ป็นธรรมเหล่านัน้ หรือ
ให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายให้ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ๆ โดยการจดัอภิปราย 
แสดงความคิดเห็น รวมทัง้การเรียกร้องโดยตรงต่อรัฐในรูปของแถลงการณ์ เช่น การเคล่ือนไหว
คดัค้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์  

2) การรณรงค์เก่ียวกับสิทธิหน้าท่ี ในการสร้างจิตส านึกของประชาชน
ให้ตระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเอง จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองค่อยเป็นคอ่ยไปซึ่ง
จะเห็นผลได้ในระยะยาวองค์การพฒันาเอกชนได้มีกิจกรรมรณรงค์ในเชิงสร้างสรรค์ด้วยการให้
ความรู้ สร้างจิตส านึกเพ่ือให้รับรู้ต่อปัญหาในรูปของการฝึกอบรม อภิปราย เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อผู้ ท่ีถูกละเมิดสิทธิ เช่น การจดัโครงการ
บณัฑิตอาสาสมคัรสูช่นบท การเรียกร้องให้ออกกฎหมายห้ามการค้าประเวณี  

2.4.7.4 ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ  ประจ าประเทศไทย 
มุ่งเน้นในเร่ืองการคุ้มครองและโครงการท่ีท าให้แน่ใจว่าผู้หนีภัยมีความเป็นอยู่ท่ีปลอดภัยภายใน
พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว และด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือขอให้ผู้หนีภยัได้รับอิสรภาพ โดยพนัธกิจของ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วย (ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่ง
สหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย, 2553ก) 
 1) ปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ ลีภ้ยั ด้วยการพยายามให้ทกุคน
สามารถใช้สิทธิในการหลบภยัและหาท่ีหลบภยัท่ีปลอดภยัในรัฐอ่ืน และกลบับ้านโดยสมคัรใจ โดย
การให้ความชว่ยเหลือผู้ ลีภ้ยัเพ่ือกลบัไปยงัประเทศตวัเอง หรือเพ่ือระงบัอยา่งถาวรในประเทศอ่ืน 
 2) บังคับใช้ธรรมนูญขององค์การ และรับค าแนะน าจากอนุสัญญา
สหประชาชาตวิา่ด้วยสถานภาพของผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 และพิธีสารแนบท้าย ค.ศ. 1967 
 3) มีความเป็นกลางท่ีจะน าเสนอการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ลีภ้ัยและ
อ่ืนบนพืน้ฐานของความต้องการ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือเพศ 
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 4) ให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อความต้องการของเด็ก และมุ่งท่ีจ ะ
สง่เสริมสิทธิความเทา่เทียมกนัของผู้หญิงและเดก็ 

5) มีความมุง่มัน่กบัหลกัการของการมีสว่นร่วมและเช่ือวา่ผู้ ลีภ้ยัและคน
อ่ืนท่ีได้รับประโยชน์จากกิจกรรมขององค์การควรรับการปรึกษา 

6) สง่เสริมวตัถปุระสงค์และหลกัการของกฎหมายสหประชาชาติในการ
รักษาสันติภาพระหว่างประเทศและการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตร
ระหวา่งประเทศและการสง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

หลกัการสากลส าคญัท่ียึดถือเป็นแนวปฏิบตัิทัว่โลก คือ การปฏิบตัิตามหลกัการ
ไมผ่ลกัดนักลบั ซึง่เป็นไปตามอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ก าหนดไว้ ดงันี ้ 

1) รัฐภาคีผู้ท าสญัญาจะไม่ขบัไล่หรือส่งกลบั (ผลกัดนั) ผู้ ลีภ้ยัไม่ว่าจะ
โดยลกัษณะใดๆ ไปยงัชายเขตแห่งดินแดน ซึ่ง ณ ท่ีนัน้ ชีวิตของผู้ ลีภ้ัยอาจได้รับการคกุคามด้วย
สาเหตทุางเชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาต ิหรือทางความคดิด้านการเมือง 

2) ประโยชน์อนัเกิดจากบทบญัญัตินี ้มิให้ยกขึน้กล่าวอ้างโดยผู้ ลีภ้ยัซึ่ง
มีเหตสุมควรอนัถือได้วา่ เป็นภยัตอ่ความมัน่คงของประเทศ หรือกระท าความผิดอาญาร้ายแรงอนั
เป็นภยัตอ่ประชาคมของประเทศนัน้ๆ 
  หลักการดังกล่าวได้รับการยืนยันรับรองจากคณะกรรมการบริหารงานของ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติในปี ค.ศ.1977 ข้อสรุปท่ี 6 โดยย า้ถึงความส าคญั
ขัน้พืน้ฐานของการยดึหลกัการไม่ผลกัดนักลบั ทัง้ท่ีชายแดนและทัง้ภายในอาณาเขตของรัฐ บคุคล
ท่ีอาจเป็นเป้าหมายของการประหัตประหารกลบัคืนสู่ประเทศท่ีเป็นถ่ินฐานเดิม ไม่ว่าพวกเขาจะ
ได้รับการยอมรับวา่ มีสถานภาพเป็นผู้ ลีภ้ยัอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ก็ตาม (ส านกังานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย, 2553ก) 
 
2.5 ภูมิหลังและสถำนกำรณ์ของชำวโรฮีนจำ 
 

2.5.1 ประวัตศิำสตร์ของชำวโรฮีนจำ 
ชาวโรฮีนจาเป็นชาติพนัธุ์ท่ีนบัถืออิสลามนิกายสุหน่ี อาศยัอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ 

โดยรัฐยะไข่นีต้ัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศเมียนมา ซึ่งมีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน เป็น
ชาวมุสลิมประมาณ 5 แสนคน ในยคุท่ีสหราชอาณาจกัรเข้าปกครองเรียก รัฐยะไข่ (Rakhine)  ว่า 
อาระกัน  (Arakan) ป ระกอบ ด้วย  มองตอ  (Maungtaw)  บู ตี ตอง (Buthiduang) เจ้ า ก์ผยู ่
(Kyaukpyu) ตั่งตแว (Thandwe) และเมืองหลวงท่ีช่ือ สตวย (Sittwe) ซึ่งถูกปิดล้อมจากสภาพ   
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ภมูิประเทศท่ีมีความซบัซ้อน จงึยากตอ่การคมนาคมกบักรุงย่างกุ้ง (Yangon) เพราะเทือกเขาอาระ
กนัท่ีอยู่ทางตะวนัออก มีความสูงประมาณ 915  ถึง 1,525 เมตร เป็นเสมือนก าแพงขวางกัน้จาก
โลกภายนอก ท าให้ชาวยะไข่มีวิถีชีวิตและวิธีคิดเป็นอิสระจากประชาชนส่วนใหญ่ในเมียนมา แต่
ทางใต้ของรัฐยะไข่ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ขณะท่ีชาวโรฮีนจาล้วนมาจากจิตตะกองท่ีเดินทางเข้า
มาอย่างผิดกฎหมาย ภายใต้การสนบัสนุนของสหราชอาณาจกัร เพ่ือน ามาเป็นแรงงานสร้างเขต
ป้องกันการรุกรานของญ่ีปุ่ น ขณะท่ีกลุ่มกู้ ชาติของชาวเมียนมาได้อาศัยกองก าลังญ่ีปุ่ นเป็น
กองหนุนสู้ รบกับองักฤษท่ีมีกลุ่มชาวโรฮีนจาเป็นพันธมิตร ดงันัน้ จึงท าให้กองก าลังชาวโรฮีนจา
ต้องสู้รบฆา่ฟันกบัชาวเมียนมาท่ีนบัถือศาสนาพทุธ (ภวูดล แดนไทย, 2553, น.3-4) 

นบัแตส่งครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายการ
แบง่แยกและปกครองของสหราชอาณาจกัร  พร้อมกบัพยายามตอ่สู้ เพ่ืออิสรภาพจากเมียนมา โดย
ปีพ.ศ. 2490 ได้ก่อตัง้กองก าลงัตอ่สู้ ด้วยอาวธุพร้อมทัง้ได้ขอความช่วยเหลือจากจีนและปากีสถาน 
จึงท าให้ชาวโรฮีนจาบางกลุ่มเข้าร่วมการต่อสู้ ด้วยอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่า -ธงแดง 
(Communist Party of Burma-Red Flag) ท าการเคล่ือนไหวอยู่ในภาคกลาง จึงท าให้ในทุกวนันี ้
รัฐบาลเมียนมาไมไ่ว้วางใจชาวโรฮีนจา (Ghosh, 2008, pp.41-45) 

แม้วา่ ในปี พ.ศ. 2503 U Nu ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้สญัญากบัชาวมสุลิมใน
รัฐอาระกนัว่าจะให้พืน้ท่ีแก่ชาวมสุลิมจดัตัง้เขตปกครองตนเองในรัฐอาระกนัขึน้ตรงกบักรุงย่างกุ้ ง 
และให้มีรายการวิทยุโรฮีนจากระจายเสียงเป็นภาษาเบงกาลีและเรียกชาวมุสลิมในรัฐอาระกนัว่า 
โรฮีนจาเป็นครัง้แรก อยา่งไรก็ตาม เม่ือ U Nu กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 3 ก็มิได้ปฏิบตัติาม
สญัญาท่ีให้ไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตัง้ และในปีตอ่มา รัฐบาลได้ท าการยกเลิกรายการวิทยุ
โรฮีนจาและประกาศให้เมียนมาเป็นประเทศพระพทุธศาสนา (Saw, 2011, pp.10-11) 

ในปี พ.ศ. 2505 Ne Win ได้ท าการยึดอ านาจและจัดตัง้ รัฐบาล โดยใช้ระบบสังคมนิยม
ปกครองประเทศ ยบุพรรคการเมืองตา่ง ๆ รวมทัง้สงัหารและจบักมุผู้น าฝ่ายค้าน หรือผู้ ไมเ่ห็นด้วย
กบัรัฐบาล รวมทัง้ยกเลิกพนัธกรณีตา่ง ๆ ท่ีได้กระท าไว้ในสมยั U Nu ตลอดจนมีการปลุกกระแส
ชาตินิยมเมียนมาพทุธ และส่งกองก าลงัไปโจมตีกองก าลงัคอมมิวนิสต์และกองก าลงัโรฮีนจาในปี 
พ.ศ. 2507 ซึ่งสามารถเอาชนะได้ทัง้หมด โดย Ne Win ได้ขบัไล่ชาวจีน อินเดียและบงัคลาเทศ ท่ี
ส่วนใหญ่เป็นนกัธุรกิจระดบัประเทศและท้องถ่ินกลบัประเทศเดิม ชาวโรฮีนจาได้ถกูขบัไล่ไปอยู่ท่ี
เมืองค็อกบาซาร์ (Cox’s Bazar) ของปากีสถานตะวันออกจนกระทั่งเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 
2514 ปากีสถานตะวนัออกได้ประกาศแยกตวัเป็นเอกราชเป็นประเทศบงัคลาเทศในเวลาต่อมา 
โดยได้รับการช่วยเหลือจากอินเดีย จนวันท่ี  16 ธันวาคม ในปีเดียวกัน ปากีสถานตะวันตกได้
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ยินยอมมอบเอกราช โดย Sheikh Mujibur Rahman ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของ
ประเทศ (Rahman, 2010, pp.234-235; Selth, 2004, pp.111-112) 

ในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลเมียนมาได้ท าการออกพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉุกเฉินโดย
ก าหนดให้ประชาชนทุกคนต้องมีใบรับรองการลงทะเบียนแห่งชาติ (National Residence Card: 
NRCs) แต่ชาวโรฮีนจาจะได้รับเพียงบตัรลงทะเบียนในต่างประเทศ (Foreign Residence Card: 
FRCs) ท าให้นายจ้างและหน่วยงานท้องถ่ินไม่ยอมรับสถานภาพของชาวโรฮีนจาในฐานะพลเมือง
เมียนมา (Lewa, 2009, p.11) 

ชว่งปี พ.ศ. 2517-2521 เศรษฐกิจของเมียนมารุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการค้าขายกบัจีน
และอินเดียเพิ่มขึน้ ท าให้มีโครงการส ารวจส ามะโนประชากรออกกฎหมายให้คนจีนและอินเดียท่ี
อยู่เมียนมาเกินกว่า 10 ปี ได้รับสัญชาติเมียนมา แต่การส ารวจนี ้ไม่รวมชาวโรฮีนจาเข้าไปด้วย 
(Steinberg, 1981, pp.31-37)  

ในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ออกกฎหมายขบัไล่คนท่ีไม่มีสญัชาติ รวมทัง้ชาวโรฮีนจาออก
นอกประเทศ แต่บงัคลาเทศไม่ยอมรับคนเหล่านี ้จึงท าให้กลายเป็นสาเหตุความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศเมียนมากับบงัคลาเทศ โดยการอ้างว่า ชาวโรฮีนจาได้ถกูรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมา
ปฏิบตักิารอยา่งโหดร้ายทารุณ ใช้อาวธุขม่ขูข่บัไล่พวกเขาออกจากท่ีอยู่อาศยั เผาท าลายบ้านเรือน 
ฆ่าข่มขืนสตรี (Ullah, 2011, p.143) ชาวโรฮีนจาท่ีอพยพเข้าประเทศบังคลาเทศ ซึ่งมีชายแดน
ติดต่อกันได้ตัง้ค่ายพักผู้ อพยพเรียงรายอยู่ตามชายแดนมีจ านวนถึง 70,000-100,000 คน ท าให้
เกิดปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจตามมา ท าให้ประเทศบงัคลาเทศต้องประท้วงรัฐบาลเมียนมาอยา่ง
รุนแรง ท าให้เกิดความตึงเครียดระหว่างทัง้สองประเทศ (“บ้านเมืองปริทัศน์,” 2556) จนกระทั่ง
วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ชาวโรฮีนจาได้ไหลทะลักเข้าบงัคลาเทศ เพิ่มขึน้เป็น 200,000 คน 
ซึง่ขณะเดียวกนัรัฐบาลของทัง้สองประเทศได้ท าการเจรจาร่วมกนัท่ีจะจดัให้ผู้อพยพกลบัถ่ินพ านกั
เดิม โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แต่เดือนสิงหาคมในปีเดียวกันนัน้เอง  แต่ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่ไม่ยอม
เดนิทางกลบัถ่ินพ านกัเดมิ (ภวูดล แดนไทย, 2553, น.8-9) 

เม่ือปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลทหารเมียนมาและบังคลาเทศร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ัยชาว
โรฮีนจา โดยท าการเปิดค่ายผู้ อพยพบริเวณชายแดนเมียนมา-บังคลาเทศ โดยมีชาวโรฮีนจา
เดินทางมาอยู่ในค่ายผู้อพยพประมาณ 300,000 คน เน่ืองจากชาวเบงกาลีท่ีเป็นชนพืน้เมืองส่วน
ใหญ่ไม่ต้องการอยู่ในบงัคลาเทศ รัฐบาลทหารเมียนมาได้ออกมาตรการพิสูจน์สญัชาติผู้อพยพ 
หากพบว่า บิดามารดาเกิดในรัฐอาระกนัจะให้สญัชาติเมียนมา แตจ่นกระทัง่ปี พ.ศ. 2525 รัฐบาล
เมียนมาประกาศยกเลิกคา่ยอพยพชาวโรฮีนจาทัง้หมด (เจษฎา มีบญุลือ และปิยะนชุ ป่ีบวั, 2552, 
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น.5) จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2533 ภาระท่ีประเทศบงัคลาเทศรับผิดชอบผู้อพยพท าให้เศรษฐกิจเกิด
การถดถอย แม้ชาวโรฮีนจาบางส่วนได้กลบัไปยงัประเทศเมียนมาแล้ว แตก็่มีบางส่วนท่ีได้เดนิทาง
กลบัมายงับงัคลาเทศอีก (Boniface, 2008, p.144) 

มกราคม พ.ศ. 2535 สถานการณ์ความตงึเครียดเก่ียวกบัปัญหาชายแดนระหว่างประเทศ
บงัลาเทศและเมียนมาได้ขยายตวัมากขึน้ และทัง้สองฝ่ายได้เพิ่มก าลงัเฝ้าระวงัชายแดนฝ่ายละ
กว่าพนัคน สืบเน่ืองจากกองทพัเมียนมาได้เข้าไปก่อกวนชาวโรฮีนจาในบงัคลาเทศ และชาวโรฮีน
จาท่ีตอ่ต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาได้ข้ามชายแดนจากบงัคลาเทศเข้าไปปล้นสะดมในฝ่ัง
ชายแดนประเทศเมียนมา และช่วงเมษายนของปีเดียวกันนี ้อดีตเลขาธิการสหประชาชาต ิ
Boutros Boutros-Ghali ได้ส่งผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติไปแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดสนัติภาพ 
และการเจรจาระหวา่งสองประเทศนี ้เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกนัในการส่งผู้อพยพกลบัถ่ินพ านกัเดิม 
(ภูวดล แดนไทย, 2553, pp.9-10) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาได้ปฏิเสธท่ีจะยอมให้ผู้ แทน
ส านกัข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติมาเป็นสกัขีพยาน ในความปลอดภยัเก่ียวกบัการส่งผู้ ลีภ้ัย
กลบั จงึท าให้มีผู้ยินยอมเดนิทางกลบัถ่ินพ านกัเดมิจ านวนไมม่ากนกั  

เม่ือประมาณต้นปี พ.ศ. 2541 ฮาร์กตั อลุ แอนซาร์ (Harkat ul Ansar: HuA) ได้ท าการฝึก
และช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกอง
ก าลงัติดอาวธุหรือขบวนการแบ่งแบกดินแดน ซึ่งองค์การนีเ้ป็นการรวมตวักันระหว่าง 2 องค์การ 
คือ ฮาร์กัต อุล มูจาฮิดีน (Harkat-ul-Mujahideen: HuM) และฮารกัต อุล ญิฮาด (Harkat-ul-
Jihad Islam: HuJI) ท่ีเป็นพันธมิตรของขบวนการอัลเคดาห์  (Al-Qaedah) กลุ่มฮิสบุล อิสลามี 
(Hizbul-Islaami) และกลุ่มฮิสบุล มูจาฮิดีน (Hizb-ul-Mujahideen) โดยปีพ.ศ. 2533-2542 ได้
สร้างท่ีพกัพิงในบงัคลาเทศเพ่ือฝึกพลรบ ท่ีมาจากในพืน้ท่ี พร้อมกับท่ีระดมจากอินเดีย ยะไข่และ
ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ (Rahman, 2010, pp.235-236) 

เม่ือปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลบงัคลาเทศออกมาระบุว่า มีชาวโรฮีนจาในบงัคลาเทศ จ านวน 
20,000 คน แต่ในความเป็นจริงชาวโรฮีนจาในบังคลาเทศถือสัญชาติบังคลาเทศจ านวนกว่า 
200,000 คน และส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้เข้าไปจัดตัง้ศูนย์อพยพ
บริเวณชายแดนบงัคลาเทศ-เมียนมา อีก 3 แห่ง คือ เมืองรามู (Ramou) เมืองอูฮัท (U Hat) และ
เมืองธาเนก (Thanake) (เจษฎา มีบญุลือ และปิยะนชุ ป่ีบวั, 2552, น.6) 

จากสภาพการกดข่ีและบีบบงัคบัชาวโรฮีนจาของรัฐบาลเมียนมา ตลอดจนการปลอ่ยข่าว
เก่ียวกบัชอ่งทางในการท างานและสภาพการด ารงชีวิตท่ีดีกวา่ในศนูย์อพยพท่ีเมืองคอ็กบาซาร์ของ
รัฐบาลบงัคลาเทศ ซึ่งส่งผลให้ชาวโรฮีนจาเร่ิมอพยพหลบหนีออกจากศนูย์อพยพท่ีบงัคลาเทศและ
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รัฐยะไข่ในประเทศเมียนมามาโดยทางทะเล เพ่ือมาขึน้ฝ่ังท่ีจงัหวดัระนอง โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 
เป็นต้นมา  พบว่า แต่ละปีจะมีชาวโรฮีนจาประมาณ 50-100 คน ด าเนินการหลบหนีออกนอก
ประเทศ จนกระทัง่ตลุาคม พ.ศ. 2557 ชาวโรฮีนจาหลบหนีออกนอกประเทศเพิ่มขึน้หลายเท่าตวั 
โดยเฉล่ียวนัละ 150 คน และตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีชาวโรฮีนจาหลบหนีเข้าเมืองลดลง
เหลือเพียงประมาณ 300 คน เทา่นัน้ โดยท าการอพยพเข้ามาประเทศไทยในชว่งเดือนพฤศจิกายน
ถึงเมษายน  ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาท่ีคล่ืนลมทางทะเลมีความสงบ ดังนัน้ ชาวโรฮีนจาจึงสามารถ
อพยพทางทะเลได้อย่างปลอดภยั (เกศริน เตียวสกลุ, 2556; “จบัโรฮิงญา,” 2557; ศรีประภา เพชร
มีศรี, 2559)  โดยในวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สหประชาชาติได้มีฉันทามติเรียกร้องให้
รัฐบาลเมียนมามอบสิทธิความเป็นพลเมืองให้กบัชาวโรฮีนจา แตร่่างมตนีิจ้ะต้องผ่านการพิจารณา
ของท่ีประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations General Assembly : UNGA) 
ภายหลงัอีกครัง้ (“ยเูอ็นผา่นร่างมต,ิ” 2557) 

 
2.5.2 สถำนกำรณ์เก่ียวกับชำวโรฮีนจำในประเทศไทย 
การท่ีชาวโรฮีนจาอพยพไปยังประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บังคลาเทศ ปากีสถาน และ

ประเทศไทย เน่ืองจากการโดนกดข่ีจากรัฐบาลเมียนมา การไม่ได้รับสญัชาติ การไม่มีสิทธิเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตา่ง และปัญหาอ่ืนอนัเน่ืองจากความแตกตา่งทางด้านเชือ้ชาต ิ
ภาษา ระหว่างชาวโรฮีนจากบัประชาชนชาวเมียนมา ดงันัน้ ชาวโรฮีนจาจึงต้องอพยพจากประเทศ
ของตนเอง เพ่ือไปยงัดนิแดนท่ีพวกเขาจะได้รับการเคารพในศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ผู้หนึง่ในสงัคม
โลก ท าให้มีชาวโรฮีนจาจ านวนกวา่หม่ืนคนอพยพเข้ามายงัดินแดนไทย เพ่ืออยู่กินใช้ชีวิตท่ีมีความ
เทา่เทียมกนัของมนษุย์ทกุคน ซึง่ได้ก าหนดไว้ในสิทธิมนษุยชน  

2.5.2.1 การหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮีนจาในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2541 ชาวโรฮีนจาเร่ิมหลบหนีออกจากศนูย์อพยพบงัคลาเทศและเมือง

มองตอ ประเทศเมียนมา เพ่ือมาขึน้ฝ่ังทะเลบริเวณจังหวดัระนอง โดยมีจ านวน 104 คน ทัง้หมด 
ในปีถัดมา มีกระแสข่าวผู้ อพยพชาวโรฮีนจาท่ีส่ือต่างชาติและกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้
เผยแพร่ภาพท่ีทหารเรือไทยกระท าการผลักดนักลุ่มผู้ อพยพชาวโรฮีนจาอย่างทารุณกรรมโดย
ปลอ่ยเรืออยูก่ลางทะเล (เจษฎา มีบญุลือ และปิยะนชุ ป่ีบวั, 2552, น.6) 

นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้ถูก
ทางการไทยจบักุมได้มีจ านวนประมาณ 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาย โดยมีอายุระหว่าง 15 ถึง 
40 ปี และตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จ านวนผู้หญิงและเด็กเร่ิมปรากฏและเพิ่มขึน้ (“กอ.รมน.
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ภาค 4 ถก 6 จังหวัด ฝ่ั งอันดามัน ,” 2555; International Organization for Migration, 2008)  
มาตรการท่ีทางการไทยปฏิบตัิไม่ได้แตกตา่งไปจากผู้ลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ืน รัฐบาลไทย
ด าเนินการบนพืน้ฐานหลักการท่ีว่า กลุ่มชาวโรฮีนจาเป็นผู้ หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
(Illegal Migration) กล่าวคือ มิใช่ทัง้ผู้ หนีภัยจากสงคราม (Displaced Person from Fighting) 

และมิใช่เป็นผู้ ลีภ้ัยหรืออพยพ (Refugee) ดงันัน้ การปฏิบตัิตามกรอบกฎหมายของประเทศไทย 
ชาวโรฮีนจาต้องถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ ท่ีลักลอบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย (Human 
Rights Watch, 2014) โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การด าเนินการของไทยเป็นมาตรการสกดักัน้ 
2 ลักษณะ คือ กรณีชาวโรฮีนจาสามารถเข้าถึงแนวชายฝ่ัง ได้มีการด าเนินการจับกุม โดย
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ต ารวจ กองก าลังป้องกันชายแดน ทหารเรือ และต ารวจน า้ กองก าลัง
ป้องกันชายแดน ทหารเรือ และต ารวจน า้ ก่อนท่ีจะส่งมอบให้ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองด าเนินคดี 
และผลักดนัออกนอกประเทศต่อไป และกรณีสามารถจับกุมได้ในขณะยังไม่ขึน้ฝ่ังจะใช้วิธีการ
ผลกัดนัออกไปทนัที (“สถาบนัอิศรา: ลึกแตไ่ม่ลบั,” 2552: ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2558, น.12) 

ในปี พ.ศ. 2550 กองทัพเรือร่วมกับองค์การภาครัฐในพืน้ท่ีภาคใต้ร่วมกันจบักุม
ชาวโรฮีนจา 1,158 คน พร้อมเรือ 21 ล า และด าเนินนโยบายจบักมุและผลกัดนัผู้ลกัลอบเข้าเมือง
ชาวโรฮีนจาออกนอกน่านน า้ ซึ่งถือเป็นนโยบายท่ีด าเนินการต่อเน่ืองกันมาอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจงัหวดัระนอง พงังา และภูเก็ต (“ผู้ว่าฯ ระนองลัน่,” 2552; ส านกังาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558, น.12) 

ในปี พ.ศ. 2552 ตวัแทนจากสถานเอกอคัรราชทูตเมียนมาประจ าประเทศไทยได้
เข้ามาตรวจสอบประวตัิความเป็นมา สอบถามประวตัิครอบครัว และท าการบนัทึกเหตกุารณ์ชาว
โรฮีนจาท่ีเดินทางโดยเรือ ซึ่งได้ค าตอบจากการสอบถามครัง้นัน้วา่ เจ้าหน้าท่ีทหารไทยท าร้ายพวก
ตนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส จากนัน้ ชาวโรฮีนจา จ านวน 49 คน จึงถูกควบคุมไว้เพ่ือรอการ
ด าเนินการของรัฐบาลไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเจรจากับรัฐบาลเมียนมา รวมทัง้สถาน
เอกอคัรราชทตูบงัคลาเทศได้ท าการพิสจูน์สญัชาติและตรวจสอบสถานะบคุคล พบว่า มีชาวโรฮีน
จาท่ีลักลอบเข้ามาจ านวน 29 คน  เป็นสัญชาติบังคลาเทศ ดังนัน้ รัฐบาลไทยจึงได้ด าเนินการ
สง่กลบัประเทศต้นทาง (เกศริน เตียวสกลุ, 2556) 

เม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้มีการพบชาวโรฮีนจาท่ีกองทัพเรือไทยได้
ผลกัดนัออกไปกลางทะเล ซึ่งมีจ านวน 193 คน โดยทัง้หมดถกูควบคมุตวัอยู่ท่ีฐานทพัเรือบนเกาะ
ซาบงั (Sabang Island) จงัหวดัอาเจะห์ (Aceh) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผู้ รอดชีวิตบางคนกล่าวว่า 
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ถกูทบุตีและถกูกองทพัเรือไทยน าไปปล่อยทิง้ไว้กลางทะเล จนท าให้เรือลอยมาติดเกาะแห่งนีแ้ละ
ถกูจบักมุในท่ีสดุ อีก 3 วนัตอ่มา ในวนัท่ี 19 มกราคม นายวนัชาต ิวงษ์ชยัชนะ ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ระนอง ได้กล่าวว่า ในปีนีช้าวโรฮีนจานับหม่ืนคนจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยจะขึน้ฝ่ังท่ี
จงัหวดัระนอง เพราะมีกลุ่มบุคคลนบัถือศาสนาเดียวกันคอยช่วยเหลือ รวมถึงกลุ่มขบวนการค้า
แรงงานเถ่ือน ท่ีมีเครือข่ายคอยช่วยเหลืออีกทาง (บษุยรัตน์ กาญจนดษิฐ์, 2552) นอกจากนี ้ยงัพบ
แรงงานชาวโรฮีนจาในจงัหวดัสตลูลกัลอบเข้าท างานในพืน้ท่ี โดยเฉพาะในกิจการประมงและงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ และการประสานงานกบัต ารวจของประเทศมาเลเซีย เพ่ือเฝ้าระวงัไม่ให้กลุ่มโรฮีน
จาลกัลอบเข้ามาในประเทศไทยได้ (เกศริน เตียวสกลุ, 2556; “สตลูสัง่ทกุพืน้ท่ีเอกซเรย์,” 2552) 

ในปี พ.ศ. 2552 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง พบศพนายอับดุล ซาลัม 
อาย ุ20 ปี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม และเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคมของปีเดียวกัน พบศพนายฮามะ ดลูะ 
อายุ 15 ปี ซึ่งทัง้สองกรณีนี ้พบว่า พวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการรักษาอาการป่วยท่ีเกิดขึน้  และ
พบว่า มีผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึน้อีก 1 ราย หลังจากถูกส่งตัวจากห้องกักส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จังหวัดระนองไปยังห้องกักตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู กรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาติ, 2554ค) 

จากกรณีดงักล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยในเมียนมา (กรพ.) จึง
ได้เรียกร้องให้ชาวโรฮีนจาได้รับการดูแลสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วยและต้องจัดหาสถานท่ี
เหมาะสมท่ีมิใช่สถานท่ีกักตัวของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง โดยเฉพาะใน
ระยะเวลาท่ีชาวมุสลิมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ทัง้นี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องอ านวย
ความสะดวกให้แก่ชาวโรฮีนจาในการปฏิบตัิศาสนกิจตามความเช่ือและศรัทธา ตามท่ีกฎหมาย
รัฐธรรมนญูรองรับไว้ และได้ย่ืนขอความชว่ยเหลือตอ่องค์การสิทธิมนษุยชน เพ่ือขอให้รัฐบาลระงบั
การสง่ตวักลบัไปยงัประเทศเมียนมาซึง่เป็นถ่ินพ านกัเดมิ โดยภายหลงัการเสียชีวิตของชาวโรฮีนจา 
2 คนดงักล่าว จึงได้ท าการย้ายชาวโรฮีนจาจ านวน 55 คน ไปท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง สวน
พลู เพ่ือบรรเทาปัญหาความคบัแคบของสถานท่ีกักตวัชาวโรฮีนจา (“คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ
ประชาธิปไตยในพมา่,” 2552;“สตช. ย้าย 55 โรฮงิญา,” 2552) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พบว่า ผู้ ต้องกกัชาว
โรฮีนจาอยู่ในห้องกกัของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง สวนพล ูเป็นจ านวน 78 คน ซึ่งถกูกกัไว้เป็น
เวลาเกือบ 2 ปี เพราะไม่อาจส่งกลับประเทศต้นทางได้ ซึ่งสร้างความกดดนัและความเครียดแก่
ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ และเป็นภาระในการดูแลท่ีแตกต่างจากผู้ ต้องกักท่ีหลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมายรายอ่ืน ๆ  ท่ีถูกกักไว้ไม่เกิน 30 วัน และจะถูกส่งกลับคืนประเทศต้นทาง  (ภิรมย์              
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ศรีประเสริฐ, วารุณี เจนาคม, เจษฎา ไชยคุปต์, อัจฉรา ฉายากุล, วศิณี สันติวัฒนชัยกุล และ
นพรัตน์ พนอพฒันาชยั, 2555, น.51)  

นบัตัง้แตพ่ฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จนถึงถึงกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 พบวา่ เร่ิมมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบในการหลบหนีเข้าเมืองจากกลุ่มใหญ่กลายเป็นกลุ่มย่อย  จ านวนผู้ อพยพ
หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา 2,177 คน ท่ีหนว่ยงานเข้าควบคมุและสกดักัน้พร้อมผลกัดนัออกนอก
ประเทศไทย ซึง่ด าเนินการแล้ว รวม 28 ครัง้ (เกศริน เตียวสกลุ, 2556) 

ในปี พ.ศ. 2555 นี ้ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง  ได้เปล่ียนการด าเนินการโดยเป็น
การควบคุมเพ่ือรอส่งต่อไปยังรัฐชาติ อ่ืน ๆ ท่ียอมรับสถานะของชาวโรฮีนจาซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายของชาวโรฮีนจาท่ีต้องการเดินทางไปประเทศท่ีสาม โดยใช้พืน้ท่ีประเทศไทยเป็นเพียง
ทางผ่าน (เกศริน เตียวสกุล, 2556) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้เส้นทาง 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรกจะ
อ้อมหมู่เกาะอนัดามนั ลงทางใต้ใกล้หมู่เกาะนิโคบาร์ (Nicobar Islands) เลาะเลียบชายฝ่ังทะเล
อนัดามันของไทยในเขตจังหวดัระนอง และพังงา อีกเส้นทางหนึ่งจะผ่านน่านน า้อิระวดี ชายฝ่ัง
ตะนาวศรีและรัฐมอญ ก่อนจะเข้าน่านน า้ของเขตจงัหวดัระนองและพงังา  เส้นทางนีใ้กล้ฝ่ังทะเล
และใช้เวลาน้อยกว่าเส้นทางแรก แต่มีความเส่ียงท่ีจะเจอกับเรือของทางการเมียนมา เพ่ือไปยัง
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการหางานท าเป็นส าคญั  (ศิววงศ์ สุขทวี, 
2556) และประกอบกับความขัดแย้งอย่างรุนแรงในลักษณะการกีดกันทางชนชาติในรัฐยะไข่    
โดยเฉพาะเหตกุารณ์เม่ือเดือนมิถุนายน 2555 ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา ชาวโรฮีนจามีปัญหา
กระทบกระทัง่กบัชาวพทุธ ซึง่ท าให้มีผู้ เสียชีวิตถึง 90 คน และบาดเจ็บอีกกว่าร้อยคน ไร้ท่ีอยู่อาศยั
อีกกว่า 70,000 คน บ้านเรือนกว่า 4,000 หลงั ถกูเผา เช่นเดียวกบัมสัยิด 17 แห่ง วดั 15 แห่ง และ 
โรงเรียนอีก 3 แห่ง และตลุาคม พ.ศ. 2555 เกิดการปะทะกนัอีกรอบ มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย 
และบ้านเรือนถูกเผา 300 หลัง จนรัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐยะไข่ และโดยทั่วไป 
ประชาชนในรัฐยะไข่ยงัมีสภาพความเป็นอยู่ท่ียากไร้และการถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนจนชาวโรฮีน
จาเองไม่อาจอยู่ในถ่ินเกิดนีไ้ด้อีกต่อไป ต้องหนีภัยลงเรือเพ่ือไปยังประเทศอ่ืน ผู้คนใน เมียนมา
จ านวนมากท่ีมีความรู้สึกอคติและเกลียดชงัชาวโรฮีนจา เห็นได้จากช่วงหลงัเหตปุะทะกนัระลอก
แรกเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 พระสงฆ์หลายร้อยรูปในมัณฑะเลย์ (Mandalay) ออกเดิน
รณรงค์สนบัสนนุข้อเสนอแก่ประธานาธิบดีให้ขบัไลช่าวโรฮีนจาไปอยู่ประเทศอ่ืน จงึท าให้เป็นท่ีน่า
สงัเกตได้ว่า ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้ามานัน้ มีทัง้เด็กอ่อน ทารก 
เยาวชนอายุต ่ากว่า 18 ปี และผู้หญิง รวมทัง้ผู้หญิงตัง้ครรภ์ ติดตามมาเป็นจ านวนมากเช่นกัน  
(สเุมธ ปานเพชร และปกรณ์ พึง่เนตร, 2556) 
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ปลายปี พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าท่ีชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนของกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน. ภาค 4) ส่วนหน้า ได้เข้าช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีถูก
น ามากกัขงัในสวนยาง ต าบลปาดงัเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ได้กว่า 200 คน และเป็น
เหตใุห้รัฐบาลสัง่ให้มีการปราบปรามการน าโรฮีนจาส่งขายยงัประเทศท่ีสามอย่างตอ่เน่ือง ท าให้มี
การจบักมุชาวโรฮีนจาทัว่ภาคใต้กวา่ 1,000 คน (ปรีชา สถิตย์เรืองศกัดิ์, 2557) และเม่ือรัฐไม่มีการ
ควบคุมตัวและไม่สามารถส่งกลับไปยังรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาได้ เพราะรัฐบาลเมียนมาไม่
ยอมรับกลบัประเทศ จงึกลายเป็นปัญหาผกูพนัของประเทศไทยตามมา  

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ได้
กล่าวถึงสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาของชาวโรฮีนจา โดยทัง้นีต้้องมีกระบวนการตรวจสอบโดย
ให้เป็นไปตามหลกัสากลและหลกัมนษุยธรรม ซึง่ต้องมีทัง้ประเทศต้นทางและประเทศท่ีสามท่ีชาว
โรฮีนจาจะไปอยู ่และต้องปรึกษากบัองค์การสหประชาชาติด้วย (“นายกฯ ขอถก ’ยเูอ็น’,” 2556)  

ตัง้แตเ่ม่ือมกราคม พ.ศ. 2556 ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาตไิด้มีการเปล่ียน
มาตรการการควบคุมชาวโรฮีนจา โดยให้มีการด าเนินการกักตัวชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน เท่านัน้ 
และหากเกิน 6 เดือน จะเป็นหน้าท่ีของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาตเิป็นผู้ดแูล 
ซึ่งประเทศไทยยืนยนัจะไม่มีการตัง้ศนูย์อพยพ โดยส านกังานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติจะ
ท าหน้าท่ีร่วมมือช่วยประสานงานไปยงัประเทศท่ีสาม ซึ่งส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติได้ท า
หน้าท่ีประสานงานประเทศเหล่านัน้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนการอพยพ
หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจาเข้าประเทศไทยต้องควบคมุให้มีการรวมตวักันเป็นแห่ง ๆ เพ่ือความ
เรียบร้อย ไม่ให้มีการกระจดักระจายและให้การช่วยเหลือตามหลกัมนษุยธรรม (“สมช.ให้ UNHCR 
ประสานมาเลย์รับโรฮิงญา,” 2556) คือ ให้อาหารและน า้แล้วจึงผลักดนัออกนอกประเทศ โดยท่ี
เดือนกมุภาพนัธ์ ในปีเดียวกนันี ้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจพบและจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้าเมืองมา
เป็นจ านวน 1,752 คน โดยแยกชายชาวโรฮีนจาจ านวน 1,442 คน ให้พักอาศัยตามสถานท่ีใน
สงักดัส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 1,177 คน และสถานท่ีนอกสงักดัตรวจคนเข้าเมือง จ านวน 265 
คน และผู้หญิงและเด็กอาศยัอยู่ท่ีบ้านพกัเด็กและครอบครัว โดยรวมประมาณ 310 คน (“โรฮิงญา
ทะลกัไทย,” 2556) ซึ่งทัง้หมดก าลงัอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายตามพระราชบญัญัติตรวจคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยจดัระเบียบให้ผู้ ต้องหาชายอยู่ในความดแูลของส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียง และสถานีต ารวจในพืน้ท่ี ส่วนผู้หญิงและเด็กอยู่ในความ
ดแูลของส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดัสงขลา (ศวิวงศ์ สขุทวี, 2556) 
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ในวันท่ี  17 มกราคม พ.ศ.  2556 นายวิสุท ธ์ิ  บินล่าเต๊ะ ผู้ อ านวยการศูนย์
ประสานงานส านักจุฬาราชมนตรีพร้อมกับตัวแทนส านักงานคณะกรรมการอิสลาม  5 จังหวัด
ชายแดนใต้ ได้ออกแถลงการณ์ในนามส านักจุฬาราชมนตรีและองค์การมุสลิม กรณีผู้ ลีภ้ัยชาว
โรฮีนจา โดยมีจดุยืน 3 ข้อ คือ (จิตกร บษุบา, 2556; “จฬุาราชมนตรีแถลง,” 2556; ส านกัข่าวไทย, 
2556) 

1) ขอให้ประชาชนไทยเห็นใจชาวโรฮีนจา และขอให้ชาวไทยและมสุลิม
ทัว่ประเทศไทยร่วมบริจาคเงินอาหารเพ่ือการยงัชีพแก่ชาวโรฮีนจาเหลา่นี ้ 

2) ขอให้รัฐบาลไทยค านึงถึงมนุษยธรรม โดยไม่ส่งชาวโรฮีนจาเหล่านี ้
กลบัไปยงัประเทศเมียนมา จนกว่าสถานการณ์จะกลบัคืนสู่ภาวะปกต ิและอาจส่งตวัชาวโรฮีนจานี ้
ไปยงัประเทศโลกท่ีสาม ตามความสมคัรใจของพวกเขาเอง และเสนอให้การช่วยเหลือให้ใช้มสัยิด
กลางประจ าจงัหวดัสงขลาเป็นสถานท่ีพกัพิง 

3) ขอให้ประเทศโลกมุสลิม และองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานท่ี
เก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาตทิุกองค์การ ร่วมมือกนัประสานงานกบัประเทศท่ีสามเพ่ือ
จดัหาท่ีลีภ้ยั เพิ่มแรงกดดนัตอ่รัฐบาลเมียนมาให้ยอมรับความเป็นพลเมืองของชาวโรฮีนจา 

ตัง้แต ่กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 พบว่า ได้เร่ิมให้ส่ือน าเสนอปัญหาของชาวโรฮีนจา
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์และเช่ือมโยงกับข้าราชการบางคน ซึ่ งมีท่ีมาจากปัญหาการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา ทัง้นี ้ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้จะท าการเปล่ียนช่ือไปเร่ือยๆ จึงท าให้
การตรวจนบัเกิดความคลาดเคล่ือน ต ารวจจึงเร่ิมมีมาตรการใสส่ายข้อมือ เพ่ือสามารถเช็คจ านวน
ได้และสามารถดแูลเร่ืองการพักอาศยั สุขอนามยั และสถานท่ีละหมาดได้อย่างทัว่ถึง แต่ยงัไม่มี
มาตรการในการตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์บคุคลแตอ่ยา่งใด  

นอกจากนี ้ยังพบว่า ได้มีชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกจากสถานท่ีกัก โดย
ตัง้แต่วันท่ี 8 สิงหาคม ในปีเดียวกันนีเ้อง มีการหลบหนีออกไปได้จากสถานีต ารวจภูธรสะเดา 
จงัหวัดสงขลา 30 คน และอีก 2 วันต่อมา ได้พบการหลบหนีจากห้องกัก ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภูเก็ต จ านวน 38 คน (ศิววงศ์ สุขทวี, 2556) และในวนัท่ี  20 สิงหาคม ชาวโรฮีนจาอีก 86 คน ได้
หลบหนีออกจากห้องกกัตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ชาวโรฮีนจา 19 คนท่ีหลบหนีออกไปถกูจบัและส่ง
ฟ้องต่อศาลจงัหวดันาทวี และถกูพิพากษาให้จ าคกุคนละ 1 เดือน ปรับคนละ 500 บาท ในข้อหา
หลบหนีออกจากสถานท่ีกกักนั และท าให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย และจ านวนชาวโรฮีนจาอีก 
30 คน ท่ีก าลงัรอการส่งฟ้อง การถกูพิพากษาของศาล ท าให้พวกเขาเหล่านีก้ลายเป็นนกัโทษย้าย
สถานท่ีจากห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยังเรือนจ า แต่ภายหลังการรับโทษสิน้สุดลง     
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ชาวโรฮีนจากลุ่มนีก็้ต้องกลบัไปยงัห้องกัก ของด่านตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือรอการด าเนินการต่อไป  
(เซิร์ชไลฟว์, 2556) 

การติดตามจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเป็นไปด้วยความระมดัระวงัเต็มท่ี มีการ
ร่วมมือกนัจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องด้านความมัน่คง เจ้าหน้าท่ีได้รับค าสัง่ให้ตดิอาวธุเต็มท่ี เพราะ
ความกังวลถึงการเช่ือมโยง หรือโอกาสท่ีชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีจะออกไปเข้าร่วมผู้ก่อเหตกุารณ์
ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แม้ตอ่มาเจ้าหน้าท่ีความมัน่คงท่ีเก่ียวข้องจะท าการปฏิเสธ
ในเร่ืองนี ้แตย่งัมีการแสดงความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้ได้มีการเตรียมตวัผา่น
การติดตามชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีกลับมาด าเนินคดีในสถานะเช่นเดียวกับอาชญากร และ
กลายเป็นบุคคลอันตราย สอดคล้องกับการเคล่ือนไหวคัดค้านความพยายามท่ีจะสร้างสถาน
กักกันชัว่คราวในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก หรืออ าเภอ
สวนผึง้ จังหวัดราชบุรี รวมถึงการเคล่ือนไหวในสังคมออนไลน์ท่ีมักน าภาพและข้อมูลของ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยชาวมุสลิม ซึ่งไม่มีหลักฐานชัดเจนอธิบายบริบทเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่ก็
พยายามเช่ือมโยงเหตกุารณ์ความรุนแรงเหลา่นัน้เข้ากบัความเป็นมสุลิมท่ีขยายรวมไปถึงชาวโรฮีน
จาในท่ีสดุ (“โรฮิงยา: ไร้สญัชาต,ิ” 2555; คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ, 2556) 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาล
เมียนมาได้ยุติการก่อความรุนแรงและมอบสิทธิความเป็นพลเมืองให้แก่ชาวโรฮีนจา แต่รัฐบาล
เมียนมาได้ออกมาแถลงปฏิเสธการมอบสิทธิดงักล่าว โดยให้เหตผุลว่า ชาวโรฮีนจานี ้ถือเป็นชาว
บงัคลาเทศท่ีอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย จึงเป็นข้อวิตกกงัวลแก่นานาชาติตามมา เน่ืองจาก
มีชาวโรฮีนจา ประมาณ 140,000 คน ท่ีไร้ท่ีพกัอาศยัในเวลานี ้และชาวโรฮีนจาเหล่านัน้พยายาม
อพยพออกนอกประเทศ ผลกระทบท่ีมีตอ่ประเทศไทย คือ การท่ีรัฐบาลต้องหางบประมาณมาเป็น
คา่อาหารเพ่ือเลีย้งดชูาวโรฮีนจาท่ีถกูคมุขงัระหวา่งการรอประเทศท่ีสามแสดงความจ านงในการรับ
ตวัไปอาศยัอยู ่(ปรีชา สถิตย์เรืองศกัดิ,์ 2557)  

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลไทยถูกพาดพิงถึงคดีท่ีมีการลักลอบน าชาวโรฮีนจาเข้ามาใน
ประเทศไทย และมีการตัง้ข้อสงสยัวา่ เจ้าหน้าท่ีรัฐอาจเป็นผู้ ท่ีให้ความชว่ยเหลือชาวโรฮีนจาในการ
หลบหนีการจบักมุ โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลา สตลู ระนองและพงังา ท่ีต้องกลายเป็นพืน้ท่ีพกัอาศยั
ขนาดใหญ่ และขนย้ายชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ไปยงัประเทศท่ีสามต่อไป  และเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง จังหวดัพังงา ได้ร่วมกันจับกุมชาวโรฮีนจาทัง้สิน้ 37 คน เป็น
ผู้ชาย 34 คน และหญิง 3 คน (“ไล่จบัรถขน,” 2557) และในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต ารวจ
ได้เข้าปิดล้อมพืน้ท่ีชายทะเลของอ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง หลังจากได้พบเรือประมง
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ดดัแปลง 1 ล า  และควบคมุตวัชาวโรฮีนจาทัง้หมด 259 คน โดยเป็นผู้ชาย 215 คน ผู้หญิง 23 คน 
เด็กผู้ ชาย 8 คน และเด็กผู้ หญิง 6 คน ซึ่งทัง้หมดอยู่ในสภาพอิดโรยเน่ืองจากการขาดน า้และ
อาหาร พบว่า มีผู้ ป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่ 1 ราย (“ต ารวจระนองสนธิก าลงัรวบโรฮิงญา,” 2557; “พม. 
พร้อมช่วยเหลือดแูล,” 2557) ในวนัเดียวกันของการจบักมุชาวโรฮีนจาครัง้นี ้โฆษกของส านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย Tan Vivian ได้ขอร้องให้รัฐบาลไทย
ด าเนินการคุ้มครองและช่วยจัดการสรรหาสถานท่ีพักอาศยัชั่วคราวแก่ชาวโรฮีนจากลุ่มนีก้่อน 
จนกวา่จะพบวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว (“UN วอนไทย,” 2557) 

ในปี พ.ศ. 2558 ปัญหาชาวโรฮีนจาปรากฏชดัเจนขึน้ เม่ือเหตกุารณ์การลกัลอบ
เข้าประเทศของชาวโรฮีนจามีจ านวนเพิ่มขึน้ ซึ่งประเทศไทยได้ท าการช่วยเหลือด้วยมนุษยธรรม 
ภายหลงัจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยยืนยนัไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาและผลกัดนัเรือ
ออกนอกน่านน า้ของตน จากสถานการณ์ดงักล่าว จึงได้มีการจดัประชมุฉุกเฉิน 3 ฝ่าย ท่ีประเทศ
มาเลเซีย เพ่ือร่วมกันมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจาท่ีอยู่ในเรือกลางทะเล มาเลเซียและ
อินโดนีเซียจะไม่ผลกัดนัเรือผู้อพยพอีก และตกลงให้ความชว่ยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีลอยล าอยู่กลาง
ทะเลจ านวน 7,000 คน  โดยขึน้ฝ่ังพกัอยู่ท่ีศนูย์พกัพิงชั่วคราวของทัง้สองประเทศภายใต้เง่ือนไขท่ี
ประชาคมโลกจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านคา่ใช้จา่ยด้านมนษุยธรรมให้แก่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ไทย 

ภายหลังจากการประชุมฉุกเฉิน 3 ฝ่ายดังกล่าว ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมทุรอินเดียเม่ือวนัท่ี  29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 โดยมีตัวแทนจ านวน 17 ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาชาวโรฮีนจาเข้าร่วมประชุม  
ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมา อัฟกานิสถาน อินเดีย อิหร่าน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม บังคลาเทศ และไทย โดยมี
ประเทศผู้สงัเกตการณ์  ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ และมีองค์การระหว่างประเทศ 
ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติ ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on 
Drugs and Crime: UNODC)  โดยมีผลสรุปจากการออกมาเป็นมาตรการดังนี  ้(ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558, น.16-17) 

 1) จดัให้มีฐานเรือลอยน า้หรือการน าเรือหลวงขนาดใหญ่ของกองทัพ
ไทยมาเป็นฐานปฏิบตัิการพิเศษ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือตามแผนเร่งด่วน โดยภายในฐานเรือลอย
น า้ประกอบด้วยทีมแพทย์ ทีมสอบสวนการค้ามนษุย์ และกองตรวจคนเข้าเมือง  
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 2)  เร่งแก้ไขปัญหาผู้ โยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย 
โดยจะร่วมค้นหาและช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้ ท่ียังตกค้างอยู่ในทะเล และร่วมกันค้นหา
แนวทางในการน าผู้ อพยพขึน้ฝ่ัง โดยให้องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานและ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตร่ิวมกันคดัแยกบคุคล 

 3) ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวของการย้ายถ่ินฐานจากบ้าน
เกิด โดยเน้นเร่ืองการค้ามนุษย์ การป้องกันการอพยพแบบไม่ปกติ การลกัลอบและการค้ามนษุย์
แบบครอบคลมุ เช่น การแก้ไขปัญหาผู้ โยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติท่ีต้นเหตโุดยการพฒันาระดบั
คณุภาพชีวิตท่ีได้รับผลกระทบนัน้ด้วยการสร้างอาชีพ 

 4) ร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีประเทศต้นทาง โดยเฉพาะเมียนมาและ
บงัคลาเทศ โดยทุกประเทศต้องใช้หลกัการร่วมแบ่งปันภาระระหว่างประเทศและไม่จุดประเด็นท่ี
ท าให้เกิดความขดัแย้งกบัประเทศอ่ืนในภมูิภาค 

2.5.2.2  ชาวโรฮีนจากบัปัญหาการค้ามนษุย์  
  จากกระแสขา่วเร่ืองขบวนการค้ามนษุย์นีท่ี้ผู้วา่ราชการจงัหวดัสตลูออกมาปฏิเสธ

อย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ ว่าราชการ
จงัหวดัสตลู ได้มีค าสัง่ให้มีการส ารวจอา่วพรชยัซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะตะรุเตา  เพ่ือสงัเกตการณ์
เรือทกุล าท่ีเข้ามายงัเกาะนี ้และได้พบกบัสถานท่ีประกอบศาสนกิจ โรงครัว เพิงพกัพิงท่ีสร้างขึน้มา
อย่างมัน่คง ซึ่งคาดว่า สิ่งปลกูสร้างเหล่านีน้่าจะเกิดขึน้นานกว่า 6 เดือนแล้ว จากการส ารวจพืน้ท่ี
ในครัง้นี ้จึงเป็นการยืนยนัถึงกระแสข่าวเร่ืองการค้ามนุษย์ท่ีส่ือต่างชาติได้น าเสนอถึงการใช้พืน้ท่ี
เกาะตะรุเตา เพ่ือเป็นท่ีพกัชัว่คราวแก่ชาวโรฮีนจาไปยงัประเทศท่ีสาม ซึ่งก็คือ ประเทศออสเตรเลีย 
โดยมีเรือขนาดใหญ่จอดอยู่นอกน่านน า้ และเจ้าหน้าท่ีรัฐคอยอ านวยความสะดวกเรียกรับ
ผลประโยชน์ แตท่ัง้นีก็้ไม่อาจเคล่ือนย้ายชาวโรฮีนจาท่ีมีกว่า 2,000 คน ออกนอกพืน้ท่ีไปยงัพืน้ท่ี
พกัพิงอ่ืนได้ ไมว่า่จะเป็นในจงัหวดัตากและราชบรีุ (คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ, 2556) 

 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2556 หนงัสือพิมพ์ตา่งประเทศลงขา่วถึงเร่ืองการค้ามนษุย์ 
คือ ชาวโรฮีนจาในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีการระบุว่า เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองมีส่วนใน
เร่ืองการรับส่วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จากนัน้ วนัท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สหประชาชาติเรียกร้องให้ด าเนินการสืบสวนท่ีพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของไทยเข้าร่วมอยู่ในขบวนการน าชาวโรฮีนจาให้กับกลุ่มผู้ การค้า
มนุษย์กลางทะเล และในประเด็นนีท้ าให้สหรัฐเมริกาอาจลดระดบัไทยสู่ขัน้ต ่าสุดหรือ Tier 3 ใน
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ท่ีแถลงในปี
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ถดัไป สิ่งเหลา่นีน้ ามาซึง่การโดนมาตรการคว ่าบาตรบางอยา่ง เว้นแตไ่ทยจะด าเนินความพยายาม
อย่างมีนัยส าคัญเพ่ือก าจัดการค้ามนุษย์ (“สหรัฐฯ จ่อลดชัน้,” 2556) และเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 โฆษกหน่วยงานด้านผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ  Tan  Vivian ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงการ
ร้องขอประเทศตา่ง ๆ ในภูมิภาคนีต้อ่มาตรการปกป้องชัว่คราวแก่ผู้ ลีภ้ัย ในนัน้รวมถึงการป้องกัน
การถูกท าทารุณ และแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง โดยมีข้อเสนอว่า ในการควบคุมตัว 
จ าเป็นต้องมีการแจ้งทางเลือกต่าง ๆ แก่พวกเขาในภาษาท่ีคนเหล่านัน้เข้าใจ  และกล่าวเพิ่มเติม
วา่ การตดัสินใจใด ๆ ควรเป็นไปตามสมคัรใจ และพวกท่ีเลือกออกจากคา่ยก็ควรได้รับการปกป้อง
จากการถูกละเมิด และการหาประโยชน์จากพวกค้ามนุษย์ ภายในวนัเดียวกัน Half Marie โฆษก
กระทรวงการตา่งประเทศ สหรัฐอเมริกา ออกมาเรียกร้องถึงรายงานท่ีกล่าวอ้างว่า “เจ้าหน้าท่ีไทย
มีส่วนเก่ียวข้องกับการขายผู้ ลีภ้ัยโรฮีนจาแก่ขบวนการค้ามนุษย์” และระบุถึงการเรียกร้องให้
รัฐบาลไทยด าเนินการสืบสวนอย่างจริงจงั และโปร่งใสในประเด็นนี  ้สอดคล้องกบัข้อเรียกร้องของ 
Robertson Phil รองผู้ อ านวยการองค์การสิทธิมนุษยชนสากล ประจ าภูมิภาคเอเชีย ท่ีกล่าวว่า 
รัฐบาลไทยจ าเป็นต้องชีแ้จงเร่ืองนีแ้ก่ประชาคมนานาชาติอย่างจริงจงั (“UN จีไ้ทยสอบ ตม. ขาย
โรฮิงญา,” 2556) โดยท่ีปรึกษาองค์การสิทธิมนษุยชน สนุยั ผาสุก ได้ยกประเด็นตวัอย่างท่ีชดัเจน
ว่า การผลักดันชาวโรฮีนจานัน้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ีห้ามไม่ให้ส่งผู้ ลีภ้ัยผู้
แสวงหาท่ีพกัพิงกลบัไปในสถานท่ีซึ่งพวกเขาต้องเผชิญภยัอนัตราย การข่มเหงท าร้าย (“ส่ือนอกตี
ขา่วเพียง 3 เดือน,” 2557) 

ตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้ ต้องสงสัยกระท าความผิดเก่ียวข้องกับการ
ลักลอบค้าชาวโรฮีนจาถูกจับกุมในประเทศไทยจ านวน 9 ราย แต่ยังไม่มีรายใดถูกตัดสินว่ามี
ความผิด และเจ้าหน้าท่ี 1 ใน 2 รายท่ีถูกจบักุมและถูกถอนข้อหาในเวลาต่อมา (“UN จีไ้ทยสอบ 
ตม. ขายโรฮิงญา,” 2556) 

ชาวโรฮีนจาจ านวน 529 คน ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจไทย ในวนัท่ี 
26 มกราคม พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ในขณะท่ีชาวโรฮีนจาเหล่านีถู้กพกัพิงไว้ในพืน้ท่ี จงัหวดัสงขลา 
โดยคาดว่า ชาวโรฮีนจาทัง้หมดถูกนายหน้าน ามาพักพิงไว้เพ่ือเตรียมส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม 
เหมือนกับชาวโรฮีนจากลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีไทยเคยให้การช่วยเหลือก่อนหน้านี ้จะเห็นได้ว่า 
ขบวนการค้ามนุษย์ยังคงพยายามลักลอบขนชาวโรฮีนจาผ่านประเทศไทย เพ่ือเดินทางไปยัง
ประเทศไทยท่ีสามอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงนีเ้น่ืองจากคล่ืนลมฝ่ังอนัดามนัสงบ (“ช่วย 529 
โรฮิงญา,” 2557) จากนัน้ 2 วนัต่อมา องค์การอิสลามให้การช่วยเหลือชาวโรฮีนจา 350 คน ท่ีโดน
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ขบวนการค้ามนุษย์น าไปกักขงัไว้ในพืน้ท่ีอ าเภอ จงัหวดัสงขลา เพ่ือรอส่งไปยงัประเทศท่ีสาม แม้
ไทยจะเป็นเพียงทางผา่นก็ตาม 

กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศรายงานประจ าปีเก่ียวกับ
สถานการณ์การค้ามนษุย์ 188 ประเทศทัว่โลก ในวนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2557 ซึง่ประเทศไทยถกู
จดัอนัดบัให้อยู่ในกลุ่ม Tier 3 หรือระดบัต ่าสดุของประเทศท่ีด าเนินการไม่สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ขัน้ต ่าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยในรายงานได้ระบุถึงปัญหาท่ีชาวโรฮีนจาตกเป็นเหย่ือ
การค้ามนษุย์ ทัง้ตลาดการค้าแรงงาน โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมประมง และการค้าประเวณี ทัง้นี ้
เป็นข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ชาวโรฮีนจาจ านวน 2,985 คน และพบว่า มีข้าราชการราชทณัฑ์
และทหารเรือบางคนได้รับสินบนในเร่ืองนีด้้วย (United States Department of State, 2014) 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาจากการค้ามนษุย์จ านวน 32 คน ในจงัหวดัพงังา โดยมาจาก
บงัคลาเทศ 27 คน และมาจากเมียนมาจ านวน 5 คน  

Lewa (2009) ผู้อ านวยการโครงการอาระกัน (The Arakan Project) ได้กล่าวถึง
ช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม  2557 ชาวโรฮีนจาจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไม่
น้อยกว่า 8,000 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉล่ียมีชาวโรฮีนจาประมาณ 900 คน/วนั พวก
เขาเดินทางออกนอกประเทศเมียนมา เพราะความรู้สึกสิน้หวงักับอนาคตของตนเองในเมียนมา 
ชาวโรฮีนจาจะเดินทางเข้ามาโดยเรือท่ีมีผ้าเต๊นท์ปกคลุมพวกเขา เพ่ือป้องกันมิให้สามารถถูก
จับกุมได้ ซึ่งพวกเขาถูกอัดแน่นกันมาในเรือท่ีมีขนาดเล็ก จึงท าให้เรือต้องรับน า้หนักเกินอัตรา
บรรทกุ และชาวโรฮีนจาเหลา่นัน้ไม่สามารถหนีระหว่างทางได้ ถือว่าเป็นการเดินทางท่ีทรมานมาก 
รวมทัง้มีการใช้ยาถ่าย เพ่ือท าให้ร่างกายของชาวโรฮีนจามีสภาพอิดโรย อ่อนแอ และไม่สามารถ
ต่อสู้ กับนายหน้าท่ีเดินทางมากับเรือล านัน้ได้ (“จับโรฮิงญา,” 2557; “ชาวโรฮิงญากว่าหม่ืน,” 
2557) และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของเมียนมาจะเรียกเก็บเงินสินบนจากนายหน้า โดยเรียก
เก็บเงินประมาณ 230,268 บาท/ล า ก่อนจะให้เรือดงักล่าวออกจากชายฝ่ังไปได้ นอกจากนี ้ในบาง
กรณีต ารวจยังเรียกเก็บเงินจากชาวโรฮีนจาอีกประมาณ 500 บาท/คน แต่อย่างไรก็ตาม มีชาว
โรฮีนจาจ านวนมากท่ีไปไม่ถึงปลายทางและตกเป็นเหย่ือขบวนการค้ามนษุย์ (“กลุ่มสิทธิฯ ชีจ้นท.,” 
2557) โดยทัง้นี ้พบว่า ตวักลางประสานงานท่ีพ านกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยมีจ านวนมากกว่า 10 
รายด้วยกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจงัหวดัระนอง ซึ่งพวกเขาจะท าหน้าท่ีประสานงานให้แก่นายทนุ
ท่ีต้องการแรงงานในมาเลเซีย และพบวา่ มีชาวโรฮีนจาตกค้างในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ดงันัน้  จงึเป็นท่ีหวัน่เกรงว่า ชาวโรฮีนจาอาจมีส่วนเก่ียวข้องกบัปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดั
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ชายแดนภาคใต้ โดยจะเห็นได้จากกรณีท่ีพล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบญัชา รักษาราชการแทน
ผู้ ช่วยผู้ บัญชาการต ารวจ ดูแลงานความมั่นคง ได้ท าการลงนามในหนังสือสั่งการเม่ือวันท่ี 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้กองบญัชาการต ารวจนครบาล ส านกังานตรวจคนเขาเมืองได้ติดตาม
จบักมุนายเตง็วิน หรือฮาซนั ซึ่งเป็นแกนน าชาวโรฮีนจา เพ่ือน ามาด าเนินคดีไปตามกฎหมาย (“แฉ 
10 เอเยน่ต์ใหญ่,” 2557, “สตช.สัง่ลา่ตวั “เตง็ วิน” เครือขา่ยก่อการร้าย,” 2557) 

2.5.2.3 ชาวโรฮีนจากบัปัญหาแรงงานข้ามชาตผิิดกฎหมาย 
  นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาหลายคนท่ีอพยพอยู่ในศนูย์ตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมาและได้การรับรองสถานะจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่ ง
สหประชาชาติ จ านวน 100 คน ท่ีสามารถอาศยัอยู่ในประเทศไทยชัว่คราวได้ แตมี่ชาวโรฮีนจาอีก
จ านวนมากท่ีสามารถเข้ามาในประเทศไทยและไม่ถกูควบคมุตวัจากเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย แม้ว่า ชาว
โรฮีนจาในประเทศไทยจะไมไ่ด้รับสถานะหรือเข้าไม่ถึงความชว่ยเหลือจากส านกังานข้าหลวงใหญ่
แห่งสหประชาชาติ แต่พวกเขาสามารถอาศยัช่องทางนโยบายในการผ่อนผนัแรงงานต่างด้าว 3 
สญัชาติ (สญัชาติเมียนมา ลาว และกมัพชูา) ท่ีหลบหนีเข้าเมืองมาผิดกฎหมายของรัฐบาลไทยให้
มาขึน้ทะเบียน เพ่ือรอกระบวนการพิสูจน์สญัชาติ ท่ีเกิดจากความต้องการแรงงานไร้ฝีมือในภาค
เศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีผ่อนปรนให้อยู่อาศยัและ
ท างานได้ชัว่คราวตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 และพฒันามาเป็นการท าบนัทึกความเข้าใจในความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding: MOU) เก่ียวกับการจ้างงานระหว่างประเทศไทยกับ 3 
ประเทศ คือ  เมียนมา ลาว และกมัพชูา ซึ่งด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 เป็นเวลากว่า
สิบปี (องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน, 2553; กระทรวงแรงงาน, 2555; “แรงงาน
ตา่งด้าวเฮ!,” 2556) อย่างไรก็ตาม นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า ชาวโรฮีนจาได้
อพยพและย้ายถ่ินเพ่ือมาหางานท ามากขึน้ในลกัษณะทวีคณู ท าให้เกิดขบวนการลกัลอบน าพาเข้า
มายงัประเทศไทยและมาเลเซีย โดยจะมีการเรียกเก็บเงินประมาณ 4,000-10,000 บาท/คน เพ่ือ
จดัซือ้อาหารและน า้ด่ืมระหว่างการเดินทาง ส่วนเครือขา่ยขบวนการจะได้รับผลประโยชน์จากการ
ขายชาวโรฮีนจาให้กับผู้ว่าจ้างปลายทางในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ระหว่าง 50,000-100,000 
บาท/คน (สเุมธ ปานเพชร และปกรณ์ พึง่เนตร, 2556) 

ชาวโรฮีนจากลุ่มนีจ้ะต้องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติท่ีเป็น
กระบวนการร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา แต่แรงงานท่ีย่ืนขอพิสูจน์สญัชาติและ
แสดงหลกัฐานวา่ตนเองนบัถือศาสนาอิสลาม หรือมาจากรัฐยะไข่จะถกูปฏิเสธตัง้แตก่ารย่ืนเอกสาร 
หากเอกสารได้รับการยอมรับ เอกสารดงักลา่วจะถกูส่งไปพิจารณาท่ีเมืองเนปิดอว์ (Naypyidaw) ซึ่ง
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กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของชาวโรฮีนจาจะใช้เวลานานกว่าชาวเมียนมาคนอ่ืน ๆ และผลการ
พิจารณาส่วนใหญ่จากทางรัฐบาลเมียนมา คือ ไม่ผ่านการพิสจูน์ ถกูปฏิเสธความเป็นพลเมืองของ
ตน (ศิววงศ์ สขุทวี, 2556) ชาวโรฮีนจาจะไม่ได้รับหนงัสือเดินทางชัว่คราวและวีซ่าการท างานอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมายของประเทศไทย แม้จะพยายามท าตามกระบวนการทางกฎหมาย การไม่ผ่าน
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของชาวโรฮีนจานี ้จึงท าให้เป็นแรงงานท่ีผิดกฎหมายต่อไป แม้ว่า
กระบวนการพิสจูน์สญัชาตขิองรัฐบาลเมียนมาไม่มีประสิทธิภาพ และมีบางส่วนท่ีสามารถหลีกเล่ียง
การพิสจูน์สญัชาติจากทางประเทศเมียนมาจนได้หนงัสือเดินทางชัว่คราวเช่นเดียวกบัชาวเมียนมา 
(“เร่งเมียนมาร์-บงัคลาเทศ,” 2556)  

แม้ว่า จะมีช่องทางท่ีเป็นไปได้ แต่การได้สถานะของการเป็นแรงงานท่ีได้รับการ
ผ่อนผัน และได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนท่ีเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็คงเป็นไปได้ยาก 
เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลเมียนมาท่ีไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาว่าเป็นพลเมืองของตนเอง ซึง่มีเพียง
จ านวนประมาณ 100 คนเท่านัน้ ท่ีสามารถหลีกเล่ียงกระบวนการตรวจสอบของรัฐบาลเมียนมา 
จนได้รับรองสถานะของการเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายและสามารถ
ท างานในโรงงานได้  และชาวโรฮีนจาท่ีไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จะต้องกลายเป็นแรงงานผิด
กฎหมาย และอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของอ านาจนอกกฎหมายในประเทศไทยต่อไป (“แรงงาน
ตา่งด้าวเฮ!,” 2556) 
 
2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การศึกษาเร่ืองการย้ายถ่ินอย่างไม่ปกติของคนตา่งด้าวชาวมุสลิมในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ของ
ไทย โดยเสกสัณ เครือค า (2559) ท่ีได้พบว่า ปัญหาการย้ายถ่ินท่ีส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับชาวโรฮีนจา ชาวอุยกูร์ (Uyghur) และชาว
อินโดนีเซีย ซึ่งสาเหตหุลกัของการย้ายถ่ินอย่างไม่ปกติของชาวมุสลิมในพืน้ท่ีภาคใต้มีสาเหตจุาก
กลุม่ปัจจยัผลกัดนั ได้แก่ ความยากจนและการขาดความมัน่คงในชีวิต และกลุม่ปัจจยัดงึดดู ได้แก่ 
รายได้และโอกาสท างานท่ีดีกว่า การขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราตามแนวชายแดน และ
ขบวนการอาชญากรรม ซึ่งปัญหาการย้ายถ่ินอย่างไม่ปกติส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ซึ่ง
การศกึษาข้อมลูดงักล่าวนี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีใช้วิธีการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์
บคุคลตา่งด้าวชาวมสุลิม และเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกบัการศกึษาเอกสารข้อมลูทางคดี 
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Green (2013) ได้ศกึษาถึงความรู้สึกเกลียดชงัของชาวเมียนมาท่ีมีตอ่ชาวโรฮีนจา โดยท า
การสมัภาษณ์นกัเรียกร้องสิทธิมนษุยชนในเมียนมา และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกท่ีได้จากชาวเมียน-
มาท่ีรู้สึกเกลียดชงัและต่อต้านชาวโรฮีนจา แม้ชาวโรฮีนจาเองจะมีรากเหง้าท่ีอยู่อาศยัในเมียนมา
มานานไม่ต ่ากวา่สองศตวรรษแล้วก็ตาม แตท่วา่นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 จนกระทัง่รัฐบาลของเมียน
มาในปัจจุบนัชาวโรฮีนจาก็ยังคงถูกปฏิเสธสญัชาติ ประชาชนในเมียนมาต่างมีความต่ืนตวัทาง
การเมืองทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ี Aung San Suu Kyi ได้เน้นย า้ถึงความพยายามท่ี
จะเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนญูท่ีควรกระท าก่อนเร่ืองอ่ืน จึงท าให้ประเด็นการถูกสงัหารของชาวโรฮีน
จายังคงเป็นท่ีถกเถียงกันต่อไป ขณะท่ีรัฐบาลของนานาประเทศต่างยินดีให้การช่วยเหลือผ่าน
ข้อเสนอทางการเมืองและเศรษฐกิจกับกลุ่มอดีตชนชัน้ผู้น า เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

ชาวโรฮีนจาบางส่วนได้ลีภ้ัยไปยังบังคลาเทศ ตามท่ี Ullah (2011) ได้ศึกษาถึงการถูก
ปฏิเสธทางประวตัิศาสตร์และสถานภาพการเป็นบุคคลชายแดนของชาวโรฮีนจาท่ีลีภ้ัยมาจากรัฐ
ยะไข่ในเมียนมา และพวกเขาได้ค้นพบเส้นทางและช่วงเวลาในการหลบหนีเข้าสู่บังคลาเทศ 
เน่ืองจากภยนัตรายในการสู้ รบท่ีรัฐบาลเมียนมาให้การสนบัสนุน ซึ่งการลีภ้ยัของชาวโรฮีนจานี ้มี
ผู้สนใจและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจ านวนน้อยมาก โดยงานวิจยันีไ้ด้อธิบายถึงพลวตัและการแบง่แยก
ชาวโรฮีนจา รัฐบาลได้เสนอวิธีการท่ีจะให้ชาวโรฮีนจาลีภ้ัยไปยงัชายแดนประเทศเมียนมา เพ่ือ
เดินทางต่อไปสู่จุดหมายอ่ืนตามท่ีชาวโรฮีนจาเหล่านัน้เรียกร้อง ซึ่ง Ullah ได้ท าการศึกษาข้อมูล
เชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์กรณีศกึษา และการศกึษาเชิงปริมาณท่ีเก่ียวข้องกบัระดบัการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัถึงข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ ท่ีพบว่า ชาวโรฮีนจาต้องตกอยู่ในสภาพถกูบีบบงัคบัให้ลีภ้ยัออกนอก
ประเทศ เน่ืองจากการสู้ รบท่ีมีรัฐบาลเมียนมาให้การสนับสนุนกองก าลังทหารท้องถ่ินในการฆ่า
ล้างเผา่พนัธุ์ 

การวิจยันีเ้ป็นการอธิบายถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาท่ีปฏิเสธชนกลุ่มน้อย โดยรัฐบาล
เมียนมามิได้รับประกันว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมและพลวตัทางสงัคมในบงัคลาเทศจะดีกว่า
เมียนมา ซึ่งรวมถึงการข่มเหงรังแกของประชาชนท่ีมีต่อชนกลุ่มน้อย ซึ่ง Ullah ได้สอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างชาวโรฮีนจา 134 คน คดัเลือกจากประชากรทัง้หมด 21,000 คน ท่ีมาจากคา่ยคตูปูาลอง 
(Kutu Palong) และค่ายโนยาปารา (Noyapara) จ านวน 60 และ 74 คน ตามล าดับ แบ่งตาม
สดัส่วนจ านวนประชากรของแตล่ะค่าย โดยการสอบถามอย่างมีปฏิสมัพนัธ์กับชาวโรฮีนจาในทัง้
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สองค่าย ซึ่งใช้แบบสอบถามท่ีมีค าถามทัง้ปลายเปิดและปิด และสัมภาษณ์ถึงสาเหตุของการ
อพยพออกมาจากรัฐยะไข ่

วิธีการอธิบายข้อมลูทัว่ไปด้วยสถิตเิชิงพรรณนาและสรุปด้วยสถิติเชิงอนมุาน ไมว่่าจะเป็น 
λ2, t–test รวมทัง้ การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ใน
ระดบัต่าง ๆ ท่ีมีตวัแปรแตกต่างกนั โดยท าการเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดและ
ลกัษณะการกระจายข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามตามตวัแปรท่ีเลือกไว้ 

กระบวนการวิจัยในครัง้นี ้Ullah ได้มีการคัดเลือกผู้ ให้การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเน้นถึงกระบวนการเชิงลึก และความซับซ้อนท่ีเกิดขึน้กับบางกรณีศึกษา  
ค าถามสัมภาษณ์มีลักษณะปลายเปิดท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ เป็นการ
แก้ปัญหาท่ีไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า  ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุการอพยพของชาว โรฮีนจา ซึ่งผู้ ให้
สมัภาษณ์ในบางกรณีก็ไมเ่ตม็ใจเลา่ถึงประสบการณ์ตวัเอง จงึเป็นเป็นเพียงข้อมลูเหตกุารณ์ทัว่ไป  
ซึ่งพบว่า ประวัติศาสตร์ของชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่มีความแตกต่างจากชนกลุ่มน้อยอ่ืนในรัฐ
เดียวกนันี ้เน่ืองจากชาวโรฮีนจาถกูตอ่ต้านจากประชาชนทัว่ไป โดยมีตวัแปรมากมาย ได้แก่ อคติ
ในการเลือกปฏิบตัิ การดถูกูเหยียดหยาม การประณาม การเยาะเย้ย และการลิดรอนสิทธิ พบว่า 
ชาวโรฮีนจาถกูย ่ายีศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากเกินขีดจ ากัดของบุคคลทัว่ไปท่ีจะอดทนต่อภาวะ
เชน่นัน้ได้ โดยรัฐบาลเมียนมาไม่เคยแสดงทา่ทีสนบัสนนุหรือคดัค้านข้อเสนอใดจากนานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การทารุณ
กรรมท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองถือเป็นสาเหตุหลกัท่ีส าคญัในการพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ 
แม้ว่า รัฐบาลบังคลาเทศไม่ยินดีต้อนรับพวกเขาก็ตาม แต่จ าเป็นต้องแสดงความเคารพต่อ
อนุสญัญาเจนีวา รัฐบาลบงัคลาเทศจึงต้องให้การช่วยเหลือดแูลชาวโรฮีนจา ซึ่งเป็นภารกิจและ
หน้าท่ีของส านกังานข้าหลวงใหญ่แหง่สหประชาชาต ิ 

แต่กลับพบว่า ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตก่อนหรือหลังการอพยพก็มิได้แตกต่างกัน เพราะการ
เข่นฆ่าหรือกระท าทารุณกรรมท่ีเกิดขึน้ล้วนเกิดจากการสนบัสนุนของรัฐบาลเมียนมาและการนิ่ง
เฉยของรัฐบาลบงัคลาเทศกบัการเหตกุารณ์ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้ในประเทศ 

จ านวนตวัแปรท่ีแสดงถึงการถกูย ่ายีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และการสงัหารนี ้ได้ถกูน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการศกึษาใกล้เคียงกัน 
โดยการศกึษานีแ้สดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของชาวโรฮีนจาท่ีนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 
เพราะเป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบตอ่เด็กและเยาวชน ซึ่งท าให้พวกเขาเหล่านัน้ไม่สามารถออก
จากคา่ยเพียงล าพงัได้ โดยเด็กท่ีเกิดในคา่ย (ในแตล่ะคา่ยมีจ านวนเด็กอายไุม่เกิน 10 ปี ประมาณ



92 

ร้อยละ 39 ของประชากรทัง้หมด) มองว่า พืน้ท่ีในค่ายนี ้เป็นโลกทัง้ใบของพวกเขา เด็กโรฮีนจา
ต้องกลายเป็นเหย่ือผู้ บริสุทธ์ิตามการศึกษาของ The Committee on the Rights of the Child 
(2012) พบว่า เด็กส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการเลือกปฏิบตัิ
และการกีดกนัชาวโรฮีนจาท่ีเป็นบคุคลไร้สญัชาตมิาตัง้แตก่ าเนิด โดยมิได้มีการลงทะเบียนแจ้งเกิด 
ท าให้ชนกลุ่มน้อยเหล่านีไ้ม่มีเสรีภาพในการโยกย้ายถ่ินฐาน และไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาของรัฐได้ แต่พวกเขากลบัเป็นผู้ ท่ีถูกบงัคบัใช้แรงงาน ส่งผลท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางด้านสิทธิมนุษยชนตามมา ในกรณีของเด็กนี ้ถือเป็นการบัน่ทอนพฒันาการของ
ในการเติบโตทัง้ด้านร่างกายและจิตใจให้มีสภาพท่ีย ่าแย่ลง รัฐบาลเมียนมาจึงควรปฏิบตัิตามค า
สญัญาและแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายความเป็นพลเมือง 1982 ซึ่งส่งผลตอ่ชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข ่
และรัฐบาลเมียนมาควรปฏิบตัติามข้อ 7 ของอนสุญัญาแห่งสหประชาชาตด้ิานสิทธิมนษุยชน และ
รัฐบาลเมียนมาควรยอมรับและท าการลงทะเบียนให้เอกสารแก่ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ในสถานะ
ความเป็นพลเมือง รวมถึงบตุรนอกสมรสและเดก็ท่ีก าลงัถกูด าเนินคดีตา่ง ๆ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนษุยชนของเด็กได้เสนอให้รัฐบาลเมียนมาควรจะ
ยกเลิกค าสั่งการจ ากัดสิทธิในการแต่งกาย การแต่งงาน การคุมก าเนิดในแต่ละครอบครัว และ
ข้อจ ากดัอ่ืน ๆ ท่ีมาจากค าสัง่ของรัฐบาลท้องถ่ิน และท่ีส าคญัชาวโรฮีนจาควรได้อาหารในปริมาณ
และมีสารอาหารท่ีเพียงพอกับการด ารงชีวิตในแต่ละวัน และด าเนินการรัฐบาลเมียนมาควร
แก้ปัญหาการบีบบงัคบัใช้แรงงานเดก็และมาตรการบงัคบัอ่ืน ๆ อยา่งจริงจงั 

ชายชาวโรฮีนจาในวยัแรงงานมีความสามารถและศกัยภาพต ่าลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีต 
และสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สงัคมได้ลดลง การท่ีชาวโรฮีนจาไม่สามารถอดทนต่อสภาพ
ความรุนแรงตอ่ไปได้ และท าให้พวกเขาต้องลีภ้ัยออกนอกประเทศ รัฐบาลเมียนมาจึงได้พยายาม
ปฏิบตัิต่อชาวโรฮีนจาตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศท่ีว่าด้วยการเคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
มนุษย์ทุกคน รวมถึงการไม่เข้าไปแทรกแซงการด าเนินการต่าง ๆ ภายในค่ายผู้ ลีภ้ัยตามแนว
ชายแดน ซึ่งประกอบด้วยทางเลือก 3 ประการ ได้แก่ 1) การส่งกลบัไปสู่ประเทศต้นทาง 2) การตัง้
ถ่ินฐานอยู่ในท้องถ่ินท่ีท าการให้ตัง้คา่ยอพยพชัว่คราว 3) การตัง้ถ่ินฐานในประเทศปลายทางตาม
เจตนารมณ์ของผู้ ลีภ้ัย แต่วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ คือ วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ  
สามารถป้องกนัการลีภ้ยัออกจากรัฐนัน้ๆ ได้ การวิจยันี ้ศกึษาถึงรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบั
ชาวโรฮีนจา ซึ่งพบว่า พวกเขาถูกจบักุมตามแนวชายแดนของทัง้สองประเทศ โดยคณะวิจยัได้มี
การพบปะพดูคยุกบัชาวเมียนมา เพ่ือให้เข้าใจมมุมองด้านมนษุยธรรมของกลุม่คนอ่ืนและรัฐบาลท่ี
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มีตวัแทนชาวโรฮีนจาเพิ่มขึน้ และย่ืนเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือน าไปสู่การพิจารณาของรัฐบาลในการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นภยัคกุคามความมัน่คงของชาต ิ
 การปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐเมียนมาด้วยความรังเกียจ เหยียดหยามและกีดกันชาว
โรฮีนจา ส่งผลท าให้พวกเขาไม่สามารถอดทนตอ่การถกูกระท าทารุณกรรมตอ่ไปได้ ซึ่งเป็นปัญหา
ท่ีทุกฝ่ายทัง้ในประเทศและนานาชาติต่างทราบกันดีถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่รัฐบาลเองกลับ
เพิกเฉยตอ่เสียงสะท้อนและข้อแนะน าจากองค์การตา่ง ๆ ในการแก้ปัญหาด้านสิทธิมนษุยชนนี ้ 

เช่นเดียวกับ Kipgen (2013a) ท่ีได้อธิบายถึงปัจจัยอันน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชาว
โรฮีนจาและชาวพุทธในรัฐยะไข่ท่ีเกิดการปะทะกันตัง้แต่มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 3 
เดือนติดต่อกัน และเกิดการปะทะกันใหม่อีกครัง้ในเดือนตลุาคมของปีเดียวกัน ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้
ยังได้อธิบายถึงปัจจัยพืน้ฐานท่ีก่อให้เกิดการท าร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น บทบาทความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีมุ่งแก้ปัญหาในเมียนมาในระยะยาว โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลเมียนมา
ได้เสนอแผนการตัง้ถ่ินฐานใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีความเป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา
นี ้แตท่วา่ ไม่มีสมาคมหรือองค์การระหว่างประเทศใดให้การสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่ว นอกจากนี ้
สหประชาชาติยงัได้เสนอค าแนะน าแก่รัฐบาลเมียนมา เพ่ือความปรองดองของทัง้สองฝ่าย และ
ด าเนินการบูรณาการแผนการต่าง ๆ ในการป้องกนัความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้อันเน่ืองจากผลของ
การปะทะกันในปี พ.ศ. 2557 แต่กลายเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลไม่ให้ความส าคญัในการแก้ไขเท่าใดนัก 
และรัฐบาลพยายามไม่น าการเมืองเข้าไปเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา โดยให้เหตุผลว่า การเมือง
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบ และการเมืองเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถรับประกนัสถานภาพหรือ
สิทธิพลเมืองของชาวโรฮีนจาได้  รัฐบาลเมียนมาเองจึงได้พยายามแก้ปัญหาการเมือง
ภายในประเทศก่อน เพ่ือให้ประเทศมีรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
และรัฐบาลเมียนมาได้พยายามสร้างความร่วมมือกบัประชาชนในการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ 
ดงันัน้ เร่ืองสถานะของชาวโรฮีนจา จึงจ าเป็นต้องท าการศกึษาอย่างจริงจงัและประกาศแก้ไขและ
บญัญตัิลงในรัฐธรรมนญู เพ่ือให้ชาวโรฮีนจาทกุคนได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนญูเทา่เทียมกบัพลเมือง
ในประเทศเมียนมา  

ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั่วไปกับชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่ ถือเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ ทัง้ด้านประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชาวโรฮีนจา 
ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองเมียนมา ซึ่งแผนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาความขดัแย้งจะประสบ
ความส าเร็จได้ ก็ต่อเม่ือชาวโรฮีนจาและประชาชนในรัฐยะไข่ต่างประนีประนอมและเข้าใจใน
ความแตกตา่งทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ระหวา่งกนั รวมถึงรัฐบาลเมียนมาและประชาชนทัว่ไป
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ต้องพยายามสร้างความสมัพนัธ์กบัชาวโรฮีนจาให้เกิดขึน้อย่างแท้จริง จึงจะสามารถแก้ปัญหาให้
ประสบผลส าเร็จในระยะยาวได้ ดงันัน้ สิ่งส าคญัส าหรับการแก้ปัญหาในรัฐยะไข่ คือ การรวมกลุ่ม
พนัธมิตรทางการเมืองให้เกิดความมัน่คงในรัฐยะไข ่ 

ในปีเดียวกันนี ้Kipgen (2013b) ได้อธิบายถึงสภาพความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างชาว
โรฮีนจาและชาวพทุธในรัฐยะไขท่างภาคตะวนัตกของเมียนมา และข้อถกเถียงท่ีประชาชนในสงัคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทัง้นี  ้การท่ีรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตามหลัก
ประชาธิปไตย เพ่ือให้การท างานในการแก้ปัญหานีมี้ประสิทธิผลมากขึน้ จะส่งท าให้ทุกคนใน
สังคมมีความเข้าใจถึงสาเหตุและสถานการณ์ความขัดแย้งในรัฐยะไข่ท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2555 
มากขึน้ด้วยเช่นกนั เพราะความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้อาจมิใช่การท่ีรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธสญัชาติของ
ชาวโรฮีนจาเพียงอยา่งเดียว   

ความซับซ้อนของปัญหาโรฮีนจานี ้คือ การท่ีชาวเมียนมาไม่ถือว่า ชาวโรฮีนจาเป็น
พลเมืองของประเทศตนเอง นบัเป็นความขดัแย้งท่ีแตกตา่งจากข้อขดัแย้งอ่ืน ๆ เน่ืองจากในขณะท่ี
ชนกลุ่มน้อยตา่ง ๆ ท าการตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องเอกราช แตช่าวโรฮีนจากลบัท าการตอ่สู้ เพ่ือการรับรอง
ความเป็นพลเมืองจากรัฐบาล ส่วนการท่ีประชาชนในสงัคมได้เข้ามามีส่วนร่วมตามหลกัการแห่ง
ประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะเป็นการแบ่งแยกการอยู่ร่วมกันของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์   และความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้น าตามแตล่ะชาตพินัธุ์ท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งกนั  ซึ่งจากหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ จะเห็นได้ว่า ชาวโรฮีนจามิได้เพียงแต่เป็นบุคคลชายขอบทางสงัคมและเศรษฐกิจของ
เมียนมาเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงระบบการเมืองของรัฐบาลกลางและท้องถ่ินท่ีก าลังเผชิญปัญหา
ร่วมกนั ซึง่มีความสมัพนัธ์เชน่เดียวกบัการศกึษาเร่ือง วิกฤติการณ์ของชาวโรฮีนจาในประเทศเมียน
มา โดย Ullah (2016) ท่ีได้อธิบายว่า ชาวโรฮีนจาจ านวนกว่า 500,000 คน จ าเป็นต้องหลบหนี
ออกนอกประเทศ เน่ืองจากการถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐของเมียนมากดข่ีข่มเหงและไม่ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกบัประชาชนเมียนมาทัว่ไป โดยแบ่งสาเหตสุ าคญัเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) การเมือง 2) 
การเงิน 3) เสรีภาพ และ 4) สงัคม ซึ่งน าไปสู่การพยายามหลบหนีออกนอกประเทศด้วยการพึ่งพา
ขบวนการค้ามนษุย์ โดย Ullah ได้ท าการสมัภาษณ์ชาวโรฮีนจาจ านวน 29 คน (ประกอบด้วยกลุ่ม
ท่ีมีเป้าหมายเดนิทางไปยงับงัคลาเทศ 6 คน มาเลเซีย 9 คน และ ไทย 14 คน) ทัง้นี ้ก่อนท่ีปัญหานี ้
จะลุกลามกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ดังนัน้ การแก้ไขปัญหานี ้จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและมาเลเซียในการ
ติดตามสถานการณ์และกดดันให้รัฐบาลเมียนมาได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหานีแ้ละ
ด าเนินการแก้ไขอยา่งจริงจงั  
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เม่ือเปรียบเทียบกับสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของชาวโรฮีนจาในเมียนมากบับงัคลาเทศ 
ซึง่ Akhter & Kusakabe (2014) ได้อธิบายว่า ทัง้สองประเทศนีม้ิได้มีความแตกตา่งกนัแตอ่ย่างใด 
เพราะชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัในบงัคลาเทศต่างต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากสภาพแวดล้อม
และการตอ่ต้านของประชาชนในประเทศ โดยการวิจยัครัง้นี ้ชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัอยู่ในบงัคลาเทศ
จ านวนหนึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลผ่านล่าม ซึ่งเก่ียวกับสถานภาพการจ้างงานของผู้ ตอบชาย 19 คน 
ประกอบด้วย แรงงานทัว่ไป รับจ้างท างานในสวน และไมไ่ด้ประกอบอาชีพใดๆ และผู้ตอบหญิง 19 
คน ได้แก่ คนขายฟืน คนท าความสะอาด คนขายผ้า หญิงขายบริการทางเพศ อาสาสมคัรในคา่ย 
และผู้ช่วยพ่อครัวในโรงแรม จะสงัเกตได้ว่า สตรีโรฮีนจามีวฒันธรรมเหมือนกบัชาวบงัคลาเทศ ท่ี
ผู้หญิงจะไม่หางานท านอกบ้าน และรายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวล้วนมาจากผู้ชายเป็นส าคญั 
แตช่าวโรฮีนจาต้องเผชิญกบัความเส่ียงตอ่การถูกจบักมุ เพราะเป็นการท าผิดกฎหมายท่ีบญัญัตไิว้ 
โดยก าหนดมิให้ชาวโรฮีนจาประกอบอาชีพใดๆ นอกจากนี ้ผู้หญิงจะเกิดความหวาดกลวัเม่ือพวก
เขาถกูจบักมุ เพราะอาจถกูลว่งละเมิดทางเพศโดยต ารวจในบงัคลาเทศได้ จงึท าให้ผู้หญิงนิยมเป็น
แม่บ้านและไม่พยายามท่ีจะหางานท าร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกจบักุมและเป็น
การด าเนินชีวิตภายใต้ข้อบังคับตามหลักทางศาสนาท่ีผู้ หญิงไม่สามารถปรากฏตัวในบริเวณ
สาธารณะได้ แม้ว่า การพกัอาศยัในบงัคลาเทศอาจปลอดภัยกว่าในเมียนมาก็ตาม แตก่ารด าเนิน
ชีวิตของชาวโรฮีนจาถกูจ ากดัด้วยบรรทดัฐานทางสงัคมเหมือนกนั โดยเฉพาะการท างานภายนอก
ค่ายผู้ ลีภ้ัย ชาวโรฮีนจาเหล่านีไ้ม่อาจติดต่อกับนายจ้างท้องถ่ินได้ แต่เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในครัวเรือน ส่งผลท าให้ชาวโรฮีนจาต้องลกัลอบท างานภายนอก รวมถึงสตรีโรฮีนจาบางคน
ต้องหางานภายนอกด้วยเช่นกนั จึงอาจท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทกนัได้ และ
พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบอตัราแรงงานขัน้ต ่าของผู้คนในบงัคลาเทศประมาณ 175 ธากา/วนั แตช่าว
โรฮีนจาจะได้รับคา่จ้างเพียง 100-130 ธากา/ วนั เท่านัน้ โดยท่ีรายได้หลกัของครอบครัวชาวโรฮีน
จาส่วนใหญ่มาจากผู้ชายทัง้สิน้ ดงันัน้ ผู้หญิงในครอบครัวจึงพยายามหารายได้เพิ่มเติม เพ่ือช่วย
จนุเจือเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยการขายบริการทางเพศ ส่วนผู้หญิงท่ีท างานนอกบ้านบางคน
กลบัไมไ่ด้รับคา่จ้างแตอ่ยา่งใด  

Akhter และ Kusakabe ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ผู้หญิงไม่เป็นอิสระต่อการหารายได้ 
เพ่ือเลีย้งชีพตนเอง ชาวโรฮีนจาจึงเช่ือว่า การด าเนินชีวิตในแต่ละรุ่นนัน้มิได้ส่งผลกระทบต่อรุ่น
หลงั โดยเป็นการสมัภาษณ์ผู้ ลีภ้ัยท่ีพกัอาศยัในคา่ยนายาปาราและคตูปูาลอง ซึ่งชาวโรฮีนจาถูก
สัง่ห้ามออกจากค่ายลีภ้ัย หากไม่ได้รับการอนุญาตหรือต้องมีใบอนุญาตท่ีถูกต้องเท่านัน้ จึงจะ
สามารถออกจากค่ายลีภ้ัยได้ และชาวโรฮีนจาไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถท างานหรือเข้า         
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ร่วมสงัคมกับชาวบงัคลาเทศได้ ส่วนเร่ืองของการแบ่งปันอาหารเพ่ือความอยู่รอดในค่ายนัน้ ชาว
โรฮีนจาต้องได้รับไม่น้อยเกินไป ทัง้นี ้จะมีเพียงเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเท่านัน้  และ
พบว่า มีชาวโรฮีนจาหลายคนต้องการหางานท า เพ่ือจะได้มีเงินสดติดตวัไว้ใช้จ่ายและซือ้อาหาร
เพิ่มเติม เพราะฉะนัน้พวกเขาจึงจ าเป็นต้องอาศยัอยู่นอกค่ายท่ีเต็มไปด้วยภยนัตราย จึงน าไปสู่
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น 1) การติดสินบนเจ้าหน้าท่ี เพ่ือออกไปนอกค่าย 2) ชาวโรฮีนจามักถูก
ต ารวจในพืน้ท่ีจับกุมในข้อหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3) นายจ้างจ่ายเงินพวกเขาต ่ากว่า
แรงงานอ่ืนทัว่ไป 4) ชาวโรฮีนจาท่ีถูกคนอ่ืนท าร้าย กลายเป็นตวัอย่างหรือกรณีศึกษา เพ่ือให้ชาว
โรฮีนจาคนอ่ืน ๆ กลบัไปยงัประเทศเมียนมา แตปั่ญหาท่ีชาวโรฮีนจาถูกท าร้ายก็มิได้รับการแก้ไข
แตอ่ยา่งใด  

เม่ือเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮีนจาในเมียนมานัน้ พบว่า โดยทัว่ไปพวก
เขาจะด าเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัวจากการถูกโจมตี ท าให้ต้องพักอาศัยในค่ายผู้ ลีภ้ัย เพ่ื อ
ความปลอดภัย แตห่ลงัจากท่ีชาวโรฮีนจาเข้ามาอาศยัอยู่ในบงัคลาเทศนีก็้มีสภาพท่ีมิได้แตกตา่ง
จากในเมียนมาเชน่กนั  

ปัญหาชาวโรฮีนจาในบงัคลาเทศเช่ือมโยงกับงานวิจัยของ Rahman (2010) ท่ีได้พบว่า 

ชาวโรฮีนจา ท่ี เข้ ามายังบั งคลาเทศนี ม้ิ ไ ด้ เป็น เพี ยงภั ยคุกคาม ด้านมนุษยธรรมห รือ
ทรัพยากรธรรมชาติเทา่นัน้ แตห่ากยงัส่งผลกระทบตอ่สภาพสงัคมและความมัน่คงภายในประเทศ
บังคลาเทศด้วยเช่นกัน รัฐบาลบังคลาเทศจึงพยายามแก้ไขปัญหานี ้เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนและความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ แตรั่ฐบาลบงัคลาเทศยงัคงไม่สามารถจดัการกับการ
ลกัลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนษุย์ท่ีอยูบ่ริเวณชายแดนได้ ขณะเดียวกนั บงัคลาเทศยงัคงต้อง
รักษาสัมพันธภาพกับประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามอย่างสุดโต่ง นอกจากนี ้สถานการณ์อัน
เลวร้ายของประเทศต้นทางท่ีน าไปสู่การโยกย้ายถ่ินฐานของชาวโรฮีนจานัน้ ท าให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขึน้ตามมา อนัเน่ืองจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐของทัง้สองประเทศไม่สามารถควบคุม
ความรุนแรงของของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ โดยท่ีหลายฝ่ายได้กล่าวถึงปัญหาด้านมนษุยธรรมท่ีมี
ต่อชาวโรฮีนจาในบงัคลาเทศ แต่ในทางกลบักัน  ชาวโรฮีนจาจ านวนหนึ่งได้สร้างปัญหาท่ีส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงและเป็นภยัตอ่สงัคมโดยรวมตามมา จึงท าให้เกิดข้อค าถามถึงความปลอดภัย
และความมั่นคงของประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮีนจา
เหลา่นัน้ และเป็นสาเหตท่ีุน าไปสูค่วามตงึเครียดและข้อขดัแย้งระหว่างรัฐเมียนมาและบงัคลาเทศ 

ชาวบังคลาเทศให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศ โดยรัฐบาลพยายามรักษาความปลอดภยัให้แก่ประชาชน
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อย่างดีท่ีสดุ โดยบางสถานการณ์อาจเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา แตเ่น่ืองจากปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและความอยตุิธรรมท่ีเกิดขึน้กับชาวโรฮีนจาท่ียงัไม่ได้รับการแก้ไข จึงอาจท าให้ค่ายผู้ ลี ้
ภัยกลายเป็นพืน้ท่ีสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยรอบและอาจเป็นแหล่งสร้างและ
ฝึกฝนผู้ก่อการร้ายในระดบัภูมิภาค แม้จะมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีก็ตาม แต่หลาย
ฝ่ายก็อาจละเลยหรือมิได้ตระหนักถึงความเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา จึงกลายเป็นช่องว่างท่ีจะ
น าพาพวกเขาไปเป็นผู้ก่อการร้ายได้เชน่กนั 

รัฐบาลบังคลาเทศระบุถึงปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา เพ่ือก าหนดบทบาทและ
นโยบายการต่างประเทศในการเข้าแทรกแซงและร่วมมือกับรัฐอ่ืน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหานี ้
โดยในเบือ้งต้น รัฐบาลควรด าเนินการให้ชาวโรฮีนจาสามารถท างานเลีย้งชีพและครอบครัวเองได้ 
ซึ่งจะช่วยท าให้เศรษฐกิจและสังคมดีขึน้ ดงันัน้ รัฐบาลบงัคลาเทศจึงควรออกกฎหมาย เพ่ือให้      
ผู้ ลีภ้ัยได้มีใบอนุญาตท างานในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ตามบริเวณแนวชายแดน แม้พวกเขาจะเป็น
บุคคลท่ีถือหลายสัญชาติก็ตาม อีกทัง้รัฐบาลบงัคลาเทศควรมีการจัดท านโยบายส าหรับผู้ ลีภ้ัย 
เพ่ือป้องกันปัญหาในระยะยาว ตลอดจนเป็นการหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดจากความขัดแย้ง
ภายในพืน้ท่ี และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี ้รัฐบาลควรก าหนดนโยบายท่ีจะ
สนบัสนนุความสามารถของชาวโรฮีนจาท่ีจะช่วยกระตุ้นและสร้างเสริมเศรษฐกิจและสภาพสงัคม
ให้เตบิโตเข้มแข็งตอ่ไป  

เช่นเดียวกับ Parnini (2013) ท่ีศึกษาถึงวิกฤติการณ์ของชาวโรฮีนจาในด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านความมั่นคงของมนุษย์ ควบคู่การแก้ปัญหาภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง
เมียนมาและบงัคลาเทศ โดยการเจรจาแบบทวิภาคีของทัง้สองประเทศนีเ้ป็นไปภายใต้แห่งวิถีของ
ระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งประชาชนในเมียนมาก็ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ในระดับ
ท้องถ่ิน รัฐบาลกลางและองค์การระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา ตลอดจนเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาของทัง้สองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การให้ความช่วยเหลือชาว
มสุลิม ท่ีควรเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้ซึ่งการศกึษานีว้ิเคราะห์ถึงทศันคติของ
ประชาชนในท้องถ่ินและเสียงตอบรับจากนานาชาติในการจัดการและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งถือ
เป็นการสร้างพืน้ฐานความเข้าใจร่วมกนั ทัง้นี ้การอพยพหรือย้ายถ่ินฐานกลบัสู่บงัคลาเทศ จึงเป็น
กระบวนการทางเลือกอยา่งหนึง่ในการแก้ปัญหานี ้

นอกจากนี ้แนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาโดยการบูรณาการในการช่วยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการพฒันาพืน้ท่ี ยงัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนตอ่ภาพลกัษณ์ของแตล่ะรัฐบาลในการบริหาร
จดัการทรัพยากรกบัการพยายามแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาภายใต้วิกฤตกิารณ์ทางด้านความมัน่คง 
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ดงัเช่นท่ี Palmer (2011) ได้ท าการวิเคราะห์ว่า ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมอาจมีผลต่อ
การช่วยเหลือชาวโรฮีนจา โดยการวิจยัของ Palmer นี ้ได้เก็บข้อมูลจากการลงพืน้ท่ีในคา่ยผู้ ลีภ้ัย
ประจ าบงัคลาเทศ ทัง้นี ้เพ่ือให้องค์การตา่ง ๆ ของโลกมสุลิมได้หนัมาทบทวนและให้การช่วยเหลือ
ชาวโรฮีนจาเหล่านีใ้นทุกมิติ ซึ่งชาวโรฮีนจาเหล่านัน้จะได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือท่ีเกิดขึน้ 
และเป็นการสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจให้แก่สงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาถึงความส าคญั
ของศาสนาท่ีมีตอ่ชาวโรฮีนจาในคา่ยผู้ ลีภ้ยัทัง้สองแหง่ในบงัคลาเทศ 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาลดลง ซึ่งส่งผล
ตอ่มมุมองด้านสิทธิมนษุยชนและหลกัมนษุยธรรมด้วยเช่นกนั เน่ืองจากการรับรู้และความเล่ือมใส
ทางศาสนาลดลง  ท าให้เกิดพฤติกรรมการเหยียดหยามในศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และกระท าการ
ทารุณกรรมกับชาวโรฮีนจาบ่อยครัง้มากขึน้ องค์การท่ีให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจึงได้
ตระหนกัถึงบทบาทของศาสนาในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแนะแนวทางการ
บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน จึงท าให้องค์การต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการให้บริการแก่
ประชาชน  อันเป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธาทางจิตวิญญาณให้แก่ประชาชน และส่งเสริม
ประเพณีของชมุชน ทัง้หมดนีเ้กิดจากพืน้ฐานและกฎระเบียบขององค์การตา่ง ๆ ตามความเช่ือทาง
ศาสนา (Faith-Based Organizations: FBOs) ของชาวมุสลิม ท่ีต่างมีวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน 
(Cultural Proximity) โดยเป็นไปตามแนวคิดทางศาสนาท่ีสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่ีอาจ
เป็นไปในรูปแบบทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ การเมืองการปกครอง และสงัคม ท่ีใกล้เคียงกนั ซึ่ง
ทางองค์การตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การพฒันาเอกชนตา่ง ๆ และผู้ มีบทบาทอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
ช่วยเหลือของแตล่ะขัน้ตอนล้วนมีประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัไป ไม่ว่าจะเป็น ด้านความปลอดภัย 
การพกัอาศยั และความท้าทายเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้ในประเทศ 

ขณะเดียวกัน รัฐอิสลามท่ีท าการต่อต้านนโยบายการต่างประเทศของชาติตะวันตกมี
จ านวนเพิ่มขึน้ ซึ่งถือเป็นการแบ่งขัว้อ านาจระหว่างชาติตะวนัตกและโลกมุสลิมกันอย่างชัดเจน
และอาจสง่ผลกระทบในด้านมนษุยธรรมของประเทศตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลตอ่ประเทศอ่ืนทัว่โลก แต่
ในภูมิภาคตะวนัตกบางประเทศกลายเป็นพืน้ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ขององค์การมสุลิมบางแห่ง เช่น 
ในสหราชอาณาจักร ท่ีเป็นประเทศท่ีมีองค์การให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมทั่วโลก ท่ีรู้จักกันใน
นาม Islamic Relief  Worldwide  

ภาพรวมของการลงพืน้ท่ีณ ศูนย์ผู้ ลีภ้ัยชาวโรฮีนจาในประเทศบังคลาเทศในค่ายลีดา 
(Leda) และส านักงานบรรเทาทุกข์ชาวมุสลิมในบังคลาเทศ ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
พ.ศ. 2551 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) และสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั (One-to-
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One Interviews) ซึ่งมีลกัษณะการพูดคยุอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้ ให้ข้อมูลมีจ านวนทัง้หมด 17 
คน ประกอบด้วย ตวัแทนจากองค์การส่วนท้องถ่ิน รัฐบาลกลาง องค์การพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ภาคสนามของศูนย์ให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมให้การประสานงานทัง้หมด พบว่า จ านวนชาว
โรฮีนจาท่ีได้เห็นคุณค่าทางศาสนามีจ านวนเพิ่มขึน้ โดยพวกเขาต่างยกระดับความส าคัญของ
ศาสนาให้มากยิ่งขึน้ 

ในมมุมองความขดัแย้งทางวฒันธรรมท่ีใกล้เคียงกนัได้ถกูน าเสนอผา่นรูปแบบกรณีศกึษา
นี ้โดยการตัง้ค าถามเก่ียวกบัความใกล้เคียงกนัของความเป็นมสุลิม  ซึง่หมายถึงการช่วยเหลือชาว
มุสลิมและผู้ ลีภ้ัยชาวโรฮีนจา ทัง้นี ้แสดงให้เห็นว่า  สมมติฐานของวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกันนี ้
ปฏิเสธความซบัซ้อนในความเป็นตวัตนของพวกเขาเอง 

สถาบันองค์การด้านมนุษยธรรมทั่วโลกได้ด าเนินการตามรูปแบบและนโยบายการ
ตา่งประเทศ  ขณะท่ีบคุคลไร้สญัชาติจ าเป็นต้องการความชว่ยเหลือทางมนษุยธรรมจากทัว่โลก ซึ่ง
ถือเป็นปัญหาทางภมูิรัฐศาสตร์ท่ีขยายตวัมากขึน้ โดยเบือ้งหลงัแนวคดิทางวฒันธรรมท่ีใกล้เคียงนี ้
จะเห็นได้วา่ องค์การให้ความชว่ยเหลือของชาตติะวนัตกภายใต้บริบทของโลกมสุลิม นบัเป็นความ
ท้าทายของทกุฝ่ายในพืน้ท่ีอยา่งแท้จริง  

ในปัจจุบนันี ้ ความต้องการทางศาสนาและค่านิยมของชาวมุสลิมได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศ จึงเป็นเร่ืองถกเถียงกนัเก่ียวกับวิธีการและขัน้ตอนตามหลกัศาสนาในการให้ความ
ช่วยเหลือท่ีต้องได้รับการทบทวนแก้ไขอย่างเร่งด่วน  โดยพิจารณาถึงประเด็นขดัแย้งท่ีส าคญัและ
พืน้ท่ีท่ีเส่ียงตอ่การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติในพืน้ท่ีโลกมสุลิม จึงอาจส่งผลท าให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนษุยธรรมลดน้อยลงไปในอนาคต  เพราะฉะนัน้ FBOs ท่ีปฏิบตัิงานในเวลานีเ้หมือนกบัเป็น
บุคคลส าคัญทัง้ในโลกมุสลิมและประเทศตะวันตก ท่ีต้องมีศักยภาพอย่างยิ่งในการลดความ
เหล่ือมล า้ของสงัคมท่ีแตกตา่งกนัมากขึน้ในทกุวนั พวกเขาเป็นตวัแทนในการให้ความชว่ยเหลือท่ีดี
เสมอมา แม้จะต้องเผชิญกบัความหวาดกลวัและความขดัแย้งทางศาสนา ซึ่งตวัแทนการให้ความ
ช่วยเหลือชาวมุสลิมสามารถได้ประโยชน์จากฐานคติของพวกเขาและทางเลือกท่ีเกิดขึน้อย่าง
จ ากัด ดงันัน้ การบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันของภาค NGO นี ้กล่าวได้ว่า FBOs มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับชาวมุสลิม และนับเป็นความท้าทายของพวกเขาท่ีต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ช่วยเหลือ เพ่ือให้สอดคล้องกับวฒันธรรมในพืน้ท่ี แต่ทัง้นี ้การป้องกันอันตรายจากการรับรู้ทาง
ศาสนายงัคงกิจกรรมส าคญัด้วยเชน่กนั  
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การวิจยันีท้ าการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ โดยข้อค าถามมีลกัษณะแบบไมมี่โครงสร้าง
และการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสุ่มตวัอย่างประชากรจากพืน้ท่ีในคา่ยค็อกบาซาร์ ซึ่งเป็น
ชาวโรฮีนจาท่ีลีภ้ยัมาจากเมียนมา ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้พกัอาศยัอยู่ในคา่ยแหง่นีเ้ป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน 
โดยสอบถามชาวโรฮีนจาถึงสถานการณ์การเคล่ือนไหวตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้และเง่ือนไขของชาวโรฮีนจา
ในพืน้ท่ีชายแดนบงัคลาเทศ ซึ่งพบว่า  เม่ือชาวโรฮีนจาได้ด าเนินการเรียกร้องสิทธิให้เท่าเทียมกับ
ประชาชนทัว่ไปในรัฐท่ีพวกเขาพกัอาศยั  แตรั่ฐบาลของทัง้สองประเทศท่ีก าหนดความเป็นพลเมือง
ได้สร้างเง่ือนไขหลายประการท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ชาวโรฮีนจากลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงอปุสรรคในการส่งชาวโรฮีนจากลบัไปยงัประเทศเมียนมา และสงัเกตได้ว่า ความ
รุนแรงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจยัท่ีบีบบงัคบัให้ชาวโรฮีนจาจากเมียนมาต้องหลบหนีเข้ามายงั
คา่ยค็อกบาซาร์  จนกลายเป็นเง่ือนไขการพกัอาศยัในค่ายค็อกบาซาร์ท่ียากจะกลบัไปยงัมาตภุูมิ
ของตนเอง  

วิกฤติการณ์ของชาวโรฮีนจานี ้เป็นปัญหาท่ีควรได้รับความร่วมมือจากองค์การระหว่าง
ประเทศทัง้ในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาคและระดับโลก ในการแก้ไขปัญหานี ้ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
สหประชาชาติ สมาคมอาเซียน  รวมถึงองค์การและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สหรัฐอเมริกา 
จีน และรัสเซีย ซึง่ประเทศเหลา่นีค้วรเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้องค์การตา่ง 
ๆ ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องควรมีการเร่งรัดให้รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศรับรองให้สิทธิความเป็น
พลเมืองแก่ชาวโรฮีนจา ทัง้นี ้การแก้ปัญหาต้องมีลกัษณะท่ียัง่ยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
โดยอาจใช้วิธีทางการทูตท่ีมุ่งเน้นให้รัฐบาลเมียนมาท าการยุติการทารุณกรรมและด าเนินการ
หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงกับชนกลุ่มน้อยทกุกลุ่มในประเทศ  ความร่วมมือเช่นนีจ้ะน าไปสู่การ
ผลกัดนัมาตรการอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีขดั
กับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 เมียนมาเคยประกาศปิดชายแดนเทคนาฟ (Teknaf) 
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตลุาคม เป็นเวลา 3 เดือน แต่กลบัท าให้บริเวณดงักล่าวได้รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ โดยรายได้จากการค้าขายลดลงถึงร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านี ้
 การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอนุภูมิภาคทางตะวนัออกของเอเชียใต้ท่ีได้
ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งขึน้มาตัง้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533  แต่เน่ืองจากเกิดปัญหาชาวโรฮีนจานี ้
จงึท าให้เมียนมาและบงัคลาเทศมีข้อพิพาทกนัอยา่งตอ่เน่ือง เจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐบาล
เมียนมาและบงัคลาเทศน าไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ชาวโรฮีนจา และเร่ิมมีความหวงัมากขึน้
ภายหลังการปล่อยตวั Aung San Suu Kyi ให้ได้รับอิสรภาพเม่ือปลายปี พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะ
การเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภาเมียนมาในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการพยายามสร้าง
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สันติภาพแก่ชาวเมียนมา ชาวโรฮีนจาและชนกลุ่มน้อยอ่ืนทั่วประเทศ โดยรัฐบาลเมียนมาได้
พยายามปฏิบตัิตามกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กติกาและข้อบงัคบัสากลแห่งสหประชาชาต ิ 
รัฐบาลเมียนมาจงึได้สัง่การให้ผู้น าท้องถ่ินติดตามความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้สามารถ
ป้องกนัและแก้ปัญหาได้ทนัท่วงที แตรั่ฐบาลเมียนมายงัคงต้องด าเนินการปรับปรุงมาตรการตา่ง ๆ 
เพ่ือให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ มีสิทธิเสรีภาพและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ขณะท่ีเมียนมาก าลังพัฒนาด้านการต่างประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาการเมือง
ภายในประเทศ  จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเมียนมาเองก็พยายามเจรจาในระดบัทวิภาคีกับบงัคลาเทศ 
โดยยดึหลกัแหง่ผลประโยชน์ทกุฝ่ายในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้

ในด้านความรุนแรงทางเพศท่ีมีตอ่สตรีโรฮีนจานัน้ พบวา่ สตรีโรฮีนจาถกูรังเกียจและเลือก
ปฏิบตัิจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบริเวณชายแดนทัง้สองประเทศ และถกูขม่เหงจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถ่ิน
ในเมียนมา ท าให้ชาวโรฮีนจาจ าเป็นต้องลีภ้ัยเข้ามาพกัอาศยัในบงัคลาเทศ ขณะท่ีบงัคลาเทศมี
ชาวโรฮีนจาท่ีลีภ้ัยมาจากเมียนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปี พ.ศ. 2553 จ านวน 200,000 คน 
หรือประมาณ 28,000 ครัวเรือน ท่ีส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในคา่ยนายาปารา (Nayapara) และค่ายคตูู
ปาลอง (Kutupalong) โดยค่ายคูตูปาลองมีอาณาบริเวณประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
ชายแดนเมียนมาเพียง 10 กิโลเมตร มีชาวโรฮีนจาจ านวน  9,981 คน หรือประมาณ 1,194 
ครัวเรือน การวิจยันี ้ศกึษาถึงชาวโรฮีนจาท่ีลีภ้ยัมาจากเมียนมา ซึง่พกัอาศยัในคา่ยคตูปูาลอง โดย
ลงพืน้ท่ีครัง้แรกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือท าการเก็บข้อมูลเบือ้งต้น
จากคา่ยแห่งนี ้และลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลอีกครัง้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งสมัภาษณ์ผ่าน
ล่ามชาวอาระกันด้วยภาษาเบงกาลี จ านวน 25 ครัวเรือน โดยคัดเลือกผู้ ถูกสัมภาษณ์ด้วยการ
เลือกตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball) เพ่ือท าการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ พูดคยุแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และท าการสนทนากลุ่ม ซึ่งบางค าถามเป็นลกัษณะการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์ทัง้ผู้ใหญ่ วยัรุ่นและเดก็  

นอกจากนี ้การวิจัยครัง้นี ไ้ด้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  NGOs ท่ี เก่ียวข้องกับผู้ ลีภ้ัย 
เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลาง และเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี  และประชาชนท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ีใกล้กบัค่ายผู้ ลี ้
ภยั งานวิจยันีไ้ด้พบถึงสาเหตท่ีุท าให้ชาวโรฮีนจาขาดเสรีภาพ ปัญหาในการสร้างรายได้ท่ีจะท าให้
สภาพความเป็นอยูข่องครอบครัวดีขึน้ รวมถึงโครงสร้างของชมุชนภายในคา่ย  

การวิจัยนี  ้พบว่า ชาวโรฮีนจาเรียกผู้ ด ารงต าแหน่งผู้ น าว่า มาห์จี (Mahjee) ซึ่งโดย
ส่วนมากจะเป็นผู้ ชาย และถือเป็นผู้ มีอิทธิพลท่ีสุดในค่ายผู้ ลีภ้ัยและเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบทุก
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อย่างในการด ารงชีวิตของชาวโรฮีนจา ตลอดจนรายละเอียดหรือลักษณะการจัดค่ายผู้ ลีภ้ัย 
นอกจากนี ้มาห์จียงัมีหน้าท่ีให้การสนบัสนุนค่านิยมและบทบาททางเพศแบบดัง้เดิม ซึ่งบางครัง้
มาห์จีก็ได้ผลประโยชน์จากการท่ีผู้หญิงท าการเรียกร้องเพ่ือให้พวกเขาได้เป็นท่ียอมรับจากผู้ อ่ืน ท า
ให้ผู้หญิงเหล่านัน้เองไม่สามารถพูดคุยระหว่างกันได้ และยังส่งผลกระทบต่อระบบการปกครอง
ของชาวโรฮีนจา ท่ีอาจสร้างความตงึเครียดให้เกิดขึน้ ซึ่งในบางครัง้น าไปสู่การทะเลาะกันภายใน
ค่ายขึน้มา นอกจากนี ้เน่ืองจากชาวโรฮีนจาท่ีต้องการหางานท า จะต้องได้รับอนุญาตจากมาห์จี
เสียก่อน  อีกทัง้ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับชุมชมค่ายผู้ ลีภ้ัยต้องผ่านมาห์จีทุกครัง้ เพ่ือจะได้เป็น
บรรทดัฐานในการจ่ายค่าส่วนกลางให้กับรัฐบาล กล่าวได้ว่า มาห์จีเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตของชาวโรฮีนจา ซึ่งเขามีอ านาจในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ โดยเขาจะเป็นผู้ ร่วม
รับผิดชอบหรือเป็นตวัแทนในการย่ืนฟ้องคดีต่าง ๆ เช่น คดีข่มขืน คดีการทะเลาะกนัในครอบครัว 
ดงันัน้ สตรีโรฮีนจาบางคนอาจต้องเผชิญความรุนแรงทางเพศกับผู้คนในค่ายอีกด้วย เน่ืองจาก
ความอยตุิธรรมในกระบวนการและการแสวงหาผลประโยชน์จากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลบงัคลาเทศ และ
พบวา่ มาห์จีบางคนมีส่วนร่วมในการลกัลอบน าชาวโรฮีนจาออกนอกประเทศและสง่ค้าบริการทาง
เพศทัง้ภายในและนอกประเทศ  

แม้ว่า ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้แบ่งพืน้ท่ีให้กับผู้ ลีภ้ัยโดยการ
แยกชายและหญิงจากกันแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถท าให้ผู้ หญิงในค่ายผู้ ลีภ้ัยมีความรู้สึก
ปลอดภยัได้  
 



 
บทที่ 3 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 
3.1 กระบวนทศัน์กำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การด าเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายกบัปัญหาชาวโรฮีนจา: กรณีศกึษา จงัหวดัสงขลาและระนอง มีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศกึษา
และเข้าใจถึงปัญหาของชาวโรฮีนจาในเร่ืองสิทธิมนุษยชนทางด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 2) เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ไทย ท่ีมีตอ่การแก้ปัญหาเก่ียวกบัชาวโรฮีนจาภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนษุยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และ 3) เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบตัิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข และพัฒนาการบริหารจดัการและการด าเนินการ
ตา่ง ๆ ให้มีประสิทธิผลและความชดัเจนยิ่งขึน้ โดยมีวิธีวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
   
3.2 วิธีวิจัย 
 

การวิจัยในค รัง้ นี เ้ป็ นการวิจัยประยุก ต์  โดยใช้วิ ธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed 
Methodology) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร  (Documentary Research) และการวิจัยเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
  

3.2.1 ระยะที่ 1 กำรวิจัยเอกสำร  
 เป้าหมายเพ่ือค้นหาปัญหา ก าหนดประเด็น และพืน้ท่ีศึกษา ประกอบด้วยสถานการณ์
ของชาวโรฮีนจาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นประเด็นการด าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านสิทธิ
มนุษยชน เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายต่อชาวโรฮีนจา โดยมุ่งเน้นความสนใจใน
สถานการณ์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 ถึงกลางปี พ.ศ. 2558 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิท่ีเผยแพร่ทั่วไป แต่ใน
ส่วนของปรากฏการณ์ท่ีต้องใช้พยานหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ผู้ วิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง 
เชน่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ ผู้วิจยัพิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและ
สอดคล้องของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เร่ิมแยกสาระหรือองค์ประกอบท่ีส าคญั จากนัน้ ผู้วิจยัจึงได้
วิเคราะห์องค์ประกอบตามความถ่ี จ าแนกรายประเด็นและเทียบเคียงสาระตามประเด็นต่าง ๆ 
จากหลายแหลง่ ก่อนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
    

3.2.2 ระยะที่ 2 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
เพ่ือศกึษาเชิงลึกในประเดน็เก่ียวกบัการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านสิทธิเสรีภาพใน

ชีวิตและร่างกายท่ีมีตอ่ชาวโรฮีนจาในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและระนอง 
ผู้วิจยัเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยเหตผุล 2 ประการ คือ  

3.2.2.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลชาติพันธุ์ โรฮีนจา ไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นในการชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและรายละเอียดของกระบวนการเก็บ
ข้อมลูโดยเป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัการอธิบายเป็นภาษาองักฤษโดยผู้วิจยัและ/หรือการอธิบาย
ผ่านล่าม แล้วถ่ายทอดเป็นภาษาเบงกาลี (Bengali) เพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมูลได้มีความเข้าใจในเนือ้หา
ของการสมัภาษณ์ 

3.2.2.2 เป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะท่ีมีความลึกและเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ซึ่ง
ผู้ตอบต้องอาศยัการคดิ ตีความและอธิบายความเช่ือมโยงในปัญหาของชาวโรฮีนจา 
 การวิจยัเชิงคณุภาพนีมี้กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ชาวโรฮีนจาท่ีอยู่อาศยัในสถานท่ี
พกัพิงในจงัหวดัสงขลาและระนอง โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์และสงัเกต พร้อมด้วยเคร่ืองบนัทกึเสียง
และกล้องถ่ายรูป ทัง้นี ้ผู้ วิจัยจะท าการนัดหมายผู้ ให้ ข้อมูล เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตาม
แนวทางในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง  
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูโดยวิธีการตรวจสอบแบบ
สามเส้า โดยผู้วิจยัท าการเปรียบเทียบข้อมลูในประเด็นเดียวกนัแตต่า่งแหลง่ท่ีมา ได้แก่ งานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง การสงัเกต ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ หลงัจากนัน้จึงท าการวิเคราะห์เนือ้หา โดยขัน้ตอน
ต่อไปนี ้1) ถอดเทปเสียงท่ีได้จากการสมัภาษณ์ชนิดค าต่อค า 2) จ าแนกประเภทข้อมูล ด้วยการ
จดัเป็นหมวดหมู่ 3) แจงความถ่ีของข้อความในแตล่ะหมวดหมู่ และ 4) สรุปด้วยการตีความอย่าง
ชดัเจน 
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3.2.3 ระยะที่ 3 กำรจัดท ำข้อเสนอแนะ  
 เป็นระยะสดุท้ายของการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้โดยผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
ใช้เทคนิคพยากรณ์ กระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือ ท่ีจดัขึน้จงัหวดัละ 1 ครัง้ ซึ่งจ านวนสมาชิก 8 
คน/กลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึก ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารจากภาครัฐ ผู้ เช่ียวชาญจากภาคเอกชน  
ผู้ปฏิบตัิงานจากองค์การภาครัฐ ประชาชนในพืน้ท่ี และชาวโรฮีนจา เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะทัง้ 3 
ระดบั ได้แก่ 
 3.2.3.1 การจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารจากภาครัฐ ท่ีมาจาก 1) ส านกังานตรวจคนเข้า
เมือง 2) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้ เช่ียวชาญจากองค์การภาคเอกชน ซึ่งมาจาก 1) มูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและ
สถานะบคุคล 2) มลูนิธิฟอร์ตีฟ้ายไรท์ (Fortify Rights) 3) แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล (Amnesty 
International) 4) เครือข่ายองค์การท่ีท างานด้านประชากรข้ามชาติ นอกจากนี ้ยังประกอบด้วย 
ผู้ เช่ียวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน และส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลี ้
ภยัแหง่สหประชาชาต ิตลอดจนชาวโรฮีนจาท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 

การคดัเลือกผู้ให้ข้อมลู โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก คือ 
เป็นผู้ มีประสบการณ์และการท างานเก่ียวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของชาวโรฮีนจา โดยมีประสบการณ์ไม่ต ่ากว่า 3 ปี ซึ่งตระหนักถึงความส าคญัของ
ปัญหา และเตม็ใจให้ข้อมลูอยา่งเปิดเผย องค์การละ 1 คน 

เคร่ืองมือวิจยั คือ แนวทางการสมัภาษณ์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นค าถามเก่ียวกับ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิทธิมนษุยชนด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของชาว
โรฮีนจา และมาตรการลดผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ เช่น การค้ามนษุย์ ท่ีมีตอ่สิทธิมนษุยชนของชาว
โรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้าเมือง จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์
ข้อมลู โดยการวิเคราะห์เนือ้หา 
 3.2.3.2 จดัท าข้อเสนอเชิงปฏิบตักิาร 
  ประชากร คือ ผู้ปฏิบตัิงานจากองค์การภาครัฐในจงัหวดัสงขลาและระนอง ซึ่งมา
จาก 1) ด่านตรวจคนเข้าเมือง 2) ต ารวจภูธร 3) กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน 4) ฝ่าย
ปกครอง 5) คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 6) พฒันาสงัคมจงัหวดั 7) สภาทนายความ และ 
8) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคเอกชน คือ ชุมชนชาวประมงพืน้บ้าน ร้านค้า
และโรงงานอตุสาหกรรมในบริเวณพืน้ท่ีพกัพิง  
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  การคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล กระท าด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การ
คดัเลือก ดงันี ้1) เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมตอ่ประเด็นปัญหาของชาว
โรฮีนจา 2) เต็มใจท่ีจะเปิดเผยให้ข้อมลู กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูประกอบด้วยทกุองค์การดงักล่าว ในระดบั
ผู้ปฏิบตักิารจากทกุองค์การทัง้ภาครัฐและเอกชน องค์การละ 1-2 คน   

เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ แนวสมัภาษณ์ และประเด็นค าถามเพ่ือด าเนินกระบวนการ
กลุ่ม โดยครอบคลมุประเด็นค าถาม ดงันี ้1) มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิทธิมนษุยชนด้าน
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของชาวโรฮีนจา ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีพักพิงภายในจังหวัด
สงขลาและระนอง 2) มาตรการลดผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ เช่น การค้ามนษุย์ท่ีคกุคามชาวโรฮีนจา
ในพืน้ท่ีพกัพิง  
  การเก็บรวบรวมข้อมลู มี 2 วิธี ได้แก่ การสมัภาษณ์ตามประเด็นค าถาม ซึง่ผู้วิจยั
ท าการสัมภาษณ์องค์การละ 2 ครัง้ ณ องค์การของผู้ ให้ข้อมูลทัง้ในจังหวัดสงขลาและระนอง 
ประกอบด้วย 1) ด่านตรวจคนเข้าเมือง 2) สถานีต ารวจภูธร 3) ท่ีว่าการอ าเภอ 4) คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด 5) พัฒนาสังคมจังหวัด รวมทัง้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
จงัหวดัสงขลา (คา่ยเสนาณรงค์) และกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน จงัหวดัระนอง (คา่ย
รัตนรังสรรค์) ตลอดจนผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลู ซึ่งมาจากองค์การของผู้ ให้ข้อมลูท่ีตัง้
ในกรุงเทพมหานคร คือ สภาทนายความ และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ นอกจากนี ้ใน
แต่ละจังหวัดจัดให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่ม 1 ครัง้ โดยมีจ านวน
ผู้ เข้าร่วมประชุมกลุ่มละ 8 คน ซึ่งมาจากผู้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีของแต่ละองค์การและตวัแทนจาก
ภาคเอกชนในพืน้ท่ี หลงัจากนัน้จงึถอดเทปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
  
 
 



 

บทที่ 4 
 

การวเิคราะห์และผลการวจิยั 
 

 บทนีเ้ป็นการน าเสนอถึงผลการศกึษา เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นี ้ทัง้นี ้
สามารถแบง่ประเดน็การน าเสนอได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 4.1.1 กรณีผู้ เดนิทางทัง้หมดยงัไมข่ึน้ฝ่ัง 
 4.1.2  กรณีผู้ เดนิทางทัง้หมดขึน้ฝ่ังแล้ว 

4.2  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ 
 4.2.1 มาตรฐานนโยบาย 
 4.2.2 ทรัพยากรนโยบาย 

4.2.3 การส่ือข้อความ 
4.2.4  การบงัคบัใช้กฎหมาย 

 4.2.5 คณุลกัษณะของหนว่ยปฏิบตัิ 
 4.2.6 เง่ือนไขทางการเมือง 
 4.2.7 เง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
 4.2.8 ทศันคตขิองผู้ปฏิบตังิาน 
 
4.1 การปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
 ช่วงเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยได้ด าเนินการ
ภายใต้เง่ือนไข 2 กรณี ได้แก่ 
 

4.1.1 กรณีผู้เดนิทางทัง้หมดยังไม่ขึน้ฝ่ัง 
 การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐยังคงมุ่งเน้นการสกัดกัน้หรือผลักดนัชาวโรฮีนจาให้กลับ
ออกนอกน่านน า้ไทยด้วยความร่วมมือของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในพืน้ท่ี เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง ต ารวจ กองก าลงัป้องกนัชายแดน กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
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ทหารเรือ และต ารวจน า้ ซึ่งกระบวนการปฏิบตัิงานสามารถแบง่ได้เป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) การ
แจ้งเตือนและสกัดกัน้ตามแนวสกัดกัน้เกาะพยาม -เกาะช้าง เกาะสินไห-เกาะตาครุฑ โดยใช้
เครือข่ายวิทยปุระมงน า้ลึกในการแจ้งเตือนกบัศนูย์วิทยปุระจ าเกาะตา่ง ๆ ในจงัหวดัระนอง และ 2) 
การผลกัดนั ด าเนินการโดยบรูณาการแผนงานร่วมกบัองค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยแตล่ะขัน้ตอน
เป็นไปในลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น เช่น การให้อาหาร น า้ ยารักษาโรค เสือ้ผ้า 
และน า้มนัเชือ้เพลิงแก่ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ตามหลกัสิทธิมนุษยชนและพนัธกรณีระหว่างประเทศ 
แต่หากเจ้าหน้าท่ีรัฐพบชาวโรฮีนจาในเขตน่านน า้ไทย การด าเนินการต่าง ๆ ต้องเป็นไปภายใต้
กฎหมายของประเทศไทย 
 

4.1.2 กรณีผู้เดนิทางทัง้หมดขึน้ฝ่ังแล้ว 
4.1.2.1 การจบักุม กรณีท่ีชาวโรฮีนจาเดินทางเข้ามาถึงชายฝ่ังแล้ว เจ้าหน้าท่ีรัฐ

จะท างานร่วมกันจับกุมและตรวจค้นอาวุธจากพวกเขา โดยทุกคนจ าเป็นต้องถอดเสือ้ออก และ
บงัคบัให้นอนคว ่าแล้วเอามือไว้บนศีรษะ แต่มิได้มีการใช้เคร่ืองพันธนาการแต่อย่างใด พร้อมกับ
การช่วยชีวิตด้วยการให้อาหารและน า้ด่ืม โดยควบคมุตวัทัง้หมดไปไว้ในท่ีร่ม ซึ่งจะพบว่า ลกัษณะ
ของผู้ เดินทางเข้ามา สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีต้องการเดินทางไปยงัประเทศท่ี
สาม ซึ่งกลุ่มนีจ้ะมีการจ่ายเงินมาจากปลายทาง เช่น จากญาติหรือคนท่ีรู้จัก โดยเส้นทางทะเล
เท่านัน้ 2) กลุ่มท่ีมีการหนีออกมาและยงัไม่รู้จดุหมายปลายทาง แตจ่ าเป็นต้องหนีออกมา และ 3) 
กลุม่ท่ีมาจากบงัคลาเทศ ซึง่ได้ท าการจา่ยเงินก่อนท่ีจะขึน้เรือมาจากต้นทาง  

ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่ ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะไม่มีเอกสารใดๆ ท่ี
สามารถระบคุวามเป็นตวัตนติดตวัมาด้วย แตล่ะคนไมมี่ใครจ าวนัเดือนปีเกิดหรือายท่ีุแท้จริงได้ แต่
จะบอกเป็นตวัเลขประมาณคร่าว ๆ เทา่นัน้  

พบว่า ทกุคนจะไม่ทราบถึงระยะเวลาในการเดินทาง กลุ่มคนท่ีขึน้มาก่อนไม่ว่าจะ
เป็นชาวโรฮีนจาหรือบงัคลาเทศก็ตาม พวกเขาต้องรอคอยคนอ่ืนมาขึน้เรือให้ได้จ านวนมากพอท่ีจะ
คุ้มคา่การเดินทางในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้เรือท่ีใช้ในการเดินทางเข้ามาในปัจจบุนัมีขนาดใหญ่ขึน้ ท าให้
สามารถรองรับจ านวนคนท่ีต้องการเดินทางออกนอกประเทศได้เพิ่มขึน้ ถึงจ านวน 700-800 คน/ล า 
ขบวนการน าพาจึงอาจใช้วิธีการลกัพาตวั ทบุตี หรือหลอกมาจากบงัคลาเทศ เพ่ือให้เรือเต็มจ านวน
เร็วขึน้ แตกตา่งจากการอพยพท่ีหนีภยัความรุนแรงเข้ามาในประเทศไทย และการเสียชีวิตสามารถ
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจเน่ืองจากด้วยสาเหตขุองการเจ็บป่วยท่ีมีอาการรุนแรง การขาดอาหาร 
น า้ ตลอดจนการถกูทบุตีหรือท าร้ายโดยผู้คมุเรือท่ีอาจเป็นชาวไทยหรือเมียนมา ข้อสงัเกตประการ
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หนึ่ง คือ การเดินทางในแต่ละครัง้ ทกุคนในเรือจะถกูบงัคบัให้กินยาระบายก่อนเดินทาง ซึ่งถือเป็น
การป้องกนัการตอ่สู้ ด้วยการท าให้ทกุคนรู้สกึอ่อนเพลีย ทัง้นี ้กลุ่มท่ีเส่ียงท่ีสดุ คือ กลุม่ท่ีไม่ได้มีการ
เตรียมความพร้อมและไม่จ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมาเสียชีวิตในประเทศไทยก็ได้ เม่ือมีการพยายาม
จบักมุเกิดขึน้ พบวา่ ชาวโรฮีนจาจะท าพฤตกิรรมตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐดงันี ้

 1) ไม่มีการขดัขืนหรือต่อสู้ท าร้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐแต่อย่างใด แต่จะโห่ร้อง
และเคาะเรือ สร้างแรงฮกึเหิม เพ่ือขม่ขวญัเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 2) ท าลายเรือให้เกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้การต่อได้ในทนัที 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมสักระยะหนึ่ง โดยพวกเขาอาจใช้ค้อนทุบเคร่ืองยนต์ ถอดชิน้ส่วน
อปุกรณ์เคร่ืองยนต์และอาจโยนลงทะเล เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐน าตวัขึน้ฝ่ัง 

 3) อาจจะกระโดดลงจากเรือไปยังกลางทะเล เพราะไม่ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐผลกัดนัออกไปกลบัประเทศในทนัที 

 4) หากเจ้าหน้าท่ีรัฐสั่งการให้เดินทางออกนอกน่านน า้ ผู้ ท่ีอยู่ในเรือ
ทัง้หมดจะท าการทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตทุ าร้ายกนั เพ่ือสร้างแรงกดดนัให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องยกเลิก
ค าสัง่ดงักลา่ว และยตุกิารด าเนินการ แล้วเปล่ียนเป็นการจบักมุบนชายฝ่ังไทย 
  ส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือนอกเวลาท าการปกติ หากผู้ลกัลอบเข้าเมืองเหล่านัน้ถูก
จับกุมไม่ว่าจะเป็นชาวโรฮีนจาหรือบังคลาเทศ และน าตัวส่งไปยังสถานกักตัวเป็นจ านวนมาก 
ร้อยเวรรักษาการณ์ต้องรายงานทางเคร่ืองมือส่ือสารโดยทนัที 

4.1.2.2 การคดักรองบคุคลและการกักตวั ทีมสหวิชาชีพจากส านกังานตรวจคน
เข้าเมือง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยตุิธรรมตา่งร่วมมือ
กันปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรองและแยกผู้ เดินทางเข้ามาเหล่านัน้ออกเป็นกลุ่มๆ ตลอดจนจ าแนก
วตัถปุระสงค์ของพวกเขาตามกฎหมาย ซึ่งสิ่งท่ีน่ากงัวลใจกบักระบวนการนี ้คือ แม้พวกเขาจะเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยด้วยเรือล าเดียวกนัก็ตาม แต่ประสบการณ์ระหว่างการเดินทางแตกต่างกัน 
เพราะบางคนถกูท าร้ายจากขบวนการค้ามนษุย์ ขณะท่ีบางคนเป็นผู้น าพาชาวโรฮีนจาเข้ามา หรือ
บางคนถูกท าร้ายร่างกายจากผู้ ร่วมขบวนการเดียวกนั แตพ่วกเขาก็เป็นผู้น าพาชาวโรฮีนจาเข้ามา
ด้วยเชน่กนั 
   ในเบือ้งต้นนัน้ ทีมสหวิชาชีพจะท าการคดักรองผู้ตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้า
มนษุย์อย่างระมดัระวงั โดยการพิมพ์ลายนิว้มือและท าทะเบียนประวตัิของผู้ เดินทางเข้ามาทัง้หมด 
เน่ืองจากส่งผลตอ่การด าเนินการทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาแตล่ะคน ซึ่ง
พบว่า ชาวโรฮีนจาท่ีเดินทางเข้ามานี ้บางส่วนเป็นผู้ เสียหายของการค้ามนุษย์ ซึ่งอาจถกูลกัพาตวั
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หรือบงัคบัขู่เข็ญให้ลงเรือเดินทางมา แตบ่างส่วนอาจมีสาเหตจุากภยัทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ พวก
เขาต้องการไปแสวงหาพืน้ท่ีท ามาหากิน เพ่ือเลีย้งปากท้องตนเองและครอบครัว โดยอาจถูกหลอก
หรืออาจด้วยความสมัครใจท่ีจะเส่ียงชีวิตเพ่ือแสวงหาโอกาสข้างหน้า หลังจากนัน้จึงจะพบชาว
โรฮีนจาเพียงบางกลุ่มเท่านัน้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยสงคราม แต่ทว่า การเดินทางของชาว
โรฮีนจาเข้ามาประเทศไทยในแทบทกุครัง้ จะสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีมีฐานะ คือ 
กลุ่มท่ีมีเป้าหมายชดัเจน เพ่ือเดินทางไปยงัประเทศท่ีสาม 2) กลุ่มมารองาน คือ กลุ่มท่ีมีนายจ้าง
มารอรับ และ 3) กลุ่มท่ีไร้จดุหมาย แต่หากพวกเขามีญาติในประเทศเพ่ือนบ้านก็จะถกูเรียกเงินค่า
ไถ่   
   ในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา การเดินทางเข้ามาของชาวโรฮีนจามีลักษณะเป็น
ครอบครัวมากขึน้ และบ่อยครัง้จะพบเห็นเด็กท่ีไม่มีผู้ ปกครองเดินทางเข้ามาด้วยกันเช่นกัน 
นอกจากนี ้ยงัพบว่า มีชาวบงัคลาเทศร่วมเดินทางปะปนเข้ามา ด้วยสาเหตภุยัทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน
บางครัง้อาจพบมากถึงร้อยละ 60 ของผู้ เดนิทางเข้ามาทัง้หมด  
   การปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและระนองของทีมสหวิชาชีพในแตล่ะครัง้จะ
มีบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานด้านการสาธารณสุข ทัง้แพทย์และพยาบาล ตลอดจนนกัจิตวิทยาหรือนัก
สงัคมสงเคราะห์เข้าร่วมให้การช่วยเหลือเบือ้งต้นด้วยทกุครัง้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือปฐมพยาบาล
จากการเจ็บป่วย อาจเน่ืองจากโรคประจ าตวัหรือการได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางเข้ามา ซึ่งบาง
รายอาจร้ายแรงถึงขัน้เป็นอมัพฤกษ์ ตลอดจนการวินิจฉยัตรวจโรค และท าการฉีดวคัซีนส าหรับกลุ่ม
เส่ียงบางคน เพ่ือป้องกันโรคติดต่อบางประเภท เช่น โรคเท้าช้าง ไทฟรอยด์ วัณโรค มาลาเรีย 
รวมถึงแพทย์จะท าการแจกจ่ายเกลือแร่ให้กบัทุกคน เพ่ือบรรเทาอาการอิดโรย เน่ืองจากแต่ละคน
โดนบงัคบัให้กินยาระบายและไม่ได้รับประทานอาหารมาเป็นเวลาหลายวนั นอกจากนี ้ทกุคนต้อง
รับประทานยาฆ่าเชือ้โรคและยาฆ่าพยาธิท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐแจกด้วยเช่นกัน เพ่ือป้องกันโรคติดต่อท่ีมี
อาการรุนแรงเฉียบพลนั ซึง่พวกเขาอาจเป็นพาหะ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าหน้าท่ีแยกคนป่วย
กบัคนไมป่่วยออกจากกนั 
   ส าหรับเร่ืองการพ านักในช่วงเร่ิมต้นนัน้ ต ารวจในพืน้ท่ีจะควบคุมตวัผู้ ถูกจบักุม
ทัง้หมดไปไว้ในสถานท่ีท่ีเตรียมไว้ ซึง่จ าเป็นต้องมีอาณาบริเวณท่ีกว้างขวางพอสมควร (เช่น ศาลา
ประชาคมของสถานีต ารวจภูธร อ าเภอกะเปอร์) โดยแยกผู้ ชายออกไปรวมตัวกัน ส่วนผู้ อพยพ
ผู้หญิงและเดก็จะอยู่รวมกนัอีกฝ่ังหนึง่ของอาคาร ซึง่ในชว่งสปัดาห์แรกอ าเภอท่ีผู้ถกูจบักมุอาศยัอยู่
นัน้ องค์การภาครัฐท่ีเป็นพืน้ท่ีรองรับจะเป็นผู้ รับผิดชอบในด้านการกินอยู่และภาระการจัดการ
ทัง้หมด จากท่ีผ่านมา ชาวมุสลิมในพืน้ท่ีจะน าอาหารและน า้มาให้ทุกวนัจนกระทั่งการคดักรอง



111 

เบือ้งต้นเสร็จสิน้ นอกจากนี ้ทหารส่วนหนึ่งยงัร่วมมือกนัสร้างห้องน า้และห้องส้วมเพิ่มเติมในพืน้ท่ี
ควบคมุตวั เจ้าหน้าท่ีรัฐพยายามด าเนินการเบือ้งต้นทกุอย่างให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่ง
เต็มท่ี แม้จ านวนเจ้าหน้าท่ีรัฐจะไม่เพียงพอก็ตาม ส่วนสภาพจิตใจของชาวโรฮีนจาจะมีการดแูล
อย่างใกล้ชิด หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีประจ าด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่งจะท าการประสานงาน
ตดิตอ่กบัสาธารณสขุจงัหวดัเข้ามาตรวจสขุภาพร่างกายและจิตใจของผู้ ต้องกกัเป็นประจ าทกุเดือน 
ทัง้นี ้หากพบว่า ผู้ ต้องกักคนใดมีอาการเจ็บป่วยท่ีไม่อาจทเุลาลงได้เอง เจ้าหน้าท่ีรัฐจะด าเนินการ
สง่ตวัไปท าการรักษาท่ีโรงพยาบาลนอกสถานท่ีกกัตวั และหากผู้ ต้องกกัเสียชีวิตลง เจ้าหน้าท่ีรัฐจะ
เชิญแพทย์มาชนัสตูรศพ เพ่ือระบสุาเหตแุหง่การตายท่ีเกิดขึน้ 

องค์การภาครัฐท่ีรับผิดชอบการคัดกรองบุคคลได้พยายามพัฒนารูปแบบและ
วิธีการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการคดักรองบุคคลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยการปรับปรุงเนือ้หา
ของแบบสัมภาษณ์ในการประเมินกลุ่มคนเหล่านัน้ เพราะบางคนอาจเข้าข่ายเป็นเหย่ือการค้า
มนุษย์ หรืออาจเป็นทางเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์และผู้ ร่วมขบวนการ แต่ทว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ไมไ่ด้น าแบบสมัภาษณ์ดงักลา่วมาใช้คดักรองซ า้กบับคุคลท่ีเคยผ่านกระบวนการนีไ้ปแล้ว  

การคดักรองมีส่วนส าคญัในการจ าแนกแนวทางการปฏิบตัิตอ่บคุคลเหล่านัน้ โดย
ชาวโรฮีนจาท่ีถูกจดัเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์จะถูกควบคมุตวัในบ้านพักภายใต้สังกัดกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ซึ่งมีสภาพท่ีดีกว่าและแตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิงกบัสถานท่ี
กกักนัของดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

หากพบว่า บุคคลใดเป็นชาวบงัคลาเทศก็จะเป็นหน้าท่ีของสถานทูตบงัคลาเทศ
เข้ามาพิสจูน์สญัชาตอีิกครัง้หนึง่ และด าเนินการส่งกลบัประเทศเดิม ซึง่จะใช้ระยะเวลาไมต่ ่ากว่า 6 
เดือน แตก่รณีท่ีเป็นชาวเมียนมาโรฮีนจาก็จะเป็นภาระของส านกังานใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ
ในการให้การรับรองและประสานงานร่วมกับองค์การภาครัฐของไทย ไม่ว่าจะเป็นส านกังานตรวจ
คนเข้าเมืองและกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เพ่ือส่งไปยงัประเทศท่ีสาม
หรือส่งประเทศต้นทางตามความสมคัรใจ ซึ่งหากบุคคลใดท่ีมีคณุสมบตัิเป็นผู้ ลีภ้ยัก็จะประสานส่ง
ต่อไปยังประเทศท่ีสาม โดยขัน้ตอนทัง้หมดใช้ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และหากบุคคลใดมี
ความประสงค์จะไปหาครอบครัวในประเทศท่ีสาม เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ต้องด าเนินการให้พวกเขาสามารถ
เดนิทางไปหาครอบครัวได้ สดุท้ายก็จะเหลือเพียงชาวโรฮีนจาท่ีไมส่ามารถไปไหนได้ท่ีถกูกกัขงัไว้ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการส ารวจตรวจสอบสภาพห้องกกัอยา่งสม ่าเสมอ และสุม่ตรวจ
ผู้ ต้องกกัชายทัง้หมดในห้องกกัว่า มีสิ่งของต้องห้าม เช่น วตัถอุนัตราย สารเสพติด หรือไม่และต้อง
ท าการลงรายละเอียดตา่ง ๆ ไว้ในรายงานประจ าวนัทกุครัง้ เพ่ือเป็นหลกัฐานและเสนอตอ่ผู้บริหาร
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ในส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องดแูลและตรวจตราห้องกักอย่างเคร่งครัดทุก 1 ชั่วโมง โดยร้อยเวร
รักษาการณ์เป็นผู้ ถือปืนพกและสิบเวรให้ถือไม้กระบองเป็นอาวธุ แตเ่จ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถพกพา
อาวธุทกุชนิดเข้าไปในห้องกกัได้ และไม่อาจหลีกเล่ียงการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยเง่ือนไขใดๆ ทัง้นี ้หากมี
เหตผุิดปกต ิเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องรายงานผา่นเคร่ืองมือส่ือสารให้ทกุฝ่ายทราบทนัที  

4.1.2.3 การสอบสวนและด าเนินคดี กรณีท่ีชาวโรฮีนจาตกเป็นเหย่ือของขบวน
การค้ามนษุย์ พยานและผู้ เสียหายจะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพ่ือป้องกันการถูกข่มขู่และคกุคาม แต่ก็ได้มีข้อกล่าวหาว่า 
พยานบางคนถูกกดดนัไม่ให้การเป็นปรปักษ์ต่อผู้ ค้ามนุษย์ พยานบางส่วนจึงได้กลับค าให้การ
ระหว่างการพิจารณาในศาล ซึ่งอาจเน่ืองจากล่ามเป็นผู้สัง่การให้พวกเขาให้การเท็จกับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจระหว่างการสอบปากค าเบือ้งต้น เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกด าเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายและอ่ืน ๆ ซึง่การให้ข้อมลูเท็จเชน่นี ้อาจท าให้พยานบางส่วนถกูตัง้ข้อหาเบิกความอนัเป็น
เท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลตามมาตรา 177 ของประมวลกฎหมายอาญา (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557) ท่ีระบวุ่า “ผู้ ใดเบิกความอนัเป็นเท็จในการพิจารณาคดีตอ่ศาล ถ้า
ความเป็นเท็จนัน้เป็นข้อส าคญัในคดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืน
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ....” 

ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท าหน้าท่ีสอบสวนคดีต้องมีความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การค้ามนษุย์และกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นอยา่งดี เพ่ือป้องกนัมิให้คดีตา่ง ๆ ในข้อหาการค้ามนษุย์
ถกูยกฟ้อง แตก่ลบัมาใช้ประเดน็การเข้าเมืองผิดกฎหมายและให้ท่ีพกัพิง ซึง่เป็นโทษสถานเบาแทน 
ในทางตรงกนัข้ามชาวโรฮีนจากลบัต้องถกูกกัขงัไว้ท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองเหมือนเดมิ  

เม่ือปลายปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ท าการจดัตัง้ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์และ
เร่งรัดให้ส านกังานอยัการสงูสดุด าเนินการเพ่ือสนบัสนนุประสิทธิภาพของระบบยตุิธรรมทางอาญา
ของประเทศ ตลอดจนได้มีการออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ เพ่ือพิจารณาคดีการค้า
มนุษย์เป็นพิเศษ กล่าวคือ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐาน รวมถึงการสอบปากค าในคดีการค้ามนุษย์ แม้จะยังไม่สามารถรับมือกับคดีนีไ้ด้
อยา่งเหมาะสม ซึง่การคุ้มครองผู้ เสียหายและกฎหมายเยียวยายงัไมส่ามารถน ามาใช้ได้จริง 

4.1.2.4 การส่งตัวผู้ ต้องกัก  เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องส่งตัวเหย่ือขบวนการค้ามนุษย์
กลับไปยังถ่ินถาวรของตนเอง แต่การผลักดันกลับต้องเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการ และ
สอดคล้องกบัหลกัการไม่ผลกัดนักลบั ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
แต่ในทางปฏิบตัิกลบัพบว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐกลบัน าชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ไปส่งท่ีชายแดนอย่างไม่เป็น
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ทางการ แม้จะอยู่ภายใต้การจบัตามองของประชาคมโลกก็ตาม แตก่ารด าเนินการทัง้หมดนีก้ลบัไม่
ประสบผลส าเร็จ และยงัท าให้ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้กลบัตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์อีกครัง้ 
เน่ืองจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้  

1) การพิสูจน์สญัชาติชาวโรฮีนจาจะใช้เวลานานกว่าชาวเมียนมากลุ่ม
อ่ืน ๆ เพราะรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธความเป็นพลเมืองตนเองและไม่รับกลับประเทศแต่อย่างใด 
ตลอดจนกระบวนการพิสจูน์สญัชาตขิองเมียนมาท่ียงัไมมี่ประสิทธิภาพ  

2) ความไมส่มคัรใจของชาวโรฮีนจาท่ีจะกลบัประเทศตนเองอยูแ่ล้ว  
3) การเดินทางจากชายแดนไทย-เมียนมาไปยงัรัฐยะไขน่ัน้กระท าได้ยาก 

เพราะระยะไกล หรือแม้แต่ให้ชาวโรฮีนจานั่งเรือย้อนกลับไปยังรัฐอาระกันก็ไม่สามารถท าได้ 
เน่ืองจากขาดเสบียงอาหาร น า้ และน า้มนัเชือ้เพลิง 

ข้อก าหนดท่ีส าคญั คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถเบิกตวัผู้ ต้องกักจ านวนมากออก
จากห้องกกัในเวลากลางคืนได้โดยเด็ดขาด ยกเว้น กรณีด าเนินการส่งกลบัหรือไปยงัประเทศท่ีสาม 
หรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดอัคคีภัย ผู้ ต้องกักเจ็บป่วยหนัก ซึ่งการเบิกตวัแต่ละครัง้ต้องมี
หนังสือขอเบิกตัวผู้ ต้องกักจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมายืนยัน และต้องท าการบันทึกรายงาน
ประจ าวนัอยา่งละเอียดทกุครัง้ 

 
4.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏบิัต ิ 
 

ปัญหาเร่ืองชาวโรฮีนจาไม่ใช่เกิดขึน้เพียงแคช่่วงเวลาปัจจบุนันีเ้ท่านัน้ แตห่ากภาครัฐขาด
การบูรณาการในการบริหารจดัการร่วมกนัในเร่ืองนี ้และจะส่งผลท าให้ปัญหาอ่ืนตามมาได้เช่นกัน 
ดงันัน้ การด าเนินการร่วมกันขององค์การภาครัฐผ่านการปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิดกับภาคประชา
สงัคม องค์การพฒันาเอกชน องค์การด้านสิทธิมนษุยชน จะน าไปสู่การท างานท่ีมีมาตรฐานในการ
แก้ไขปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านมนษุยธรรมแก่คนท่ีด้อย
โอกาสกลุ่มอ่ืน ส าหรับกรณีศึกษาจังหวัดสงขลาและระนอง จะพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินนโยบายมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
4.2.1 มาตรฐานนโยบาย 
 4.2.1.1 ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ทกุองค์การภาครัฐดแูลชาว

โรฮีนจาด้วยหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายของไทย ซึ่งก าหนดขึน้ภายหลังจากท่ีชาวโรฮีนจา
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เหล่านัน้ได้เข้ามาอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2555 จึงถือได้ว่า เป็นนโยบายท่ีไม่เคยใช้มาก่อน 
เพราะชาวโรฮีนจาในเวลานีมี้สถานภาพแตกตา่งจากผู้ ลีภ้ยัอ่ืนในอินโดจีน ท่ีไทยต้องแบกรับภาระ
ชว่ยเหลือมาโดยตลอดกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา จนถงึถึงปัจจบุนัเองก็ยงัไมท่ราบถึงอนาคตท่ีแนน่อน  

 เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้ด้านความมัน่คงและด้านสงัคม ตา่งมีความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของนโยบายนี ้จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐพยายามปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกับค านึงถึงหลกัมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นหลกัการเสรีนิยม 
โดยมองข้ามผ่านเร่ืองอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ ทกุคนท่ีเก่ียวข้องจงึพยายามปฏิบตัใิห้
ได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีแท้จริงขึน้มา ตามท่ีผู้บงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง 6 พล.ต.ต.ธัชชยั ปิตะนีละ
บุตร (สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2558) ได้อธิบายถึงการดูแลชาวโรฮีนจาท่ีถูกจับกุมภายใต้การ
ตรวจสอบจากองค์การด้านสิทธิมนษุยชนเป็นประจ า โดยกลา่ววา่ 

 
...ทุกคนเข้าใจถึงเป้าหมายของนโยบาย แม้จะเช่ือมโยงกับความมัน่คงแต่ก็ต้องค านึงถึง
หลกัสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การระหว่างประเทศจะ
ท าการตรวจสอบการปฏิบตัิงานเป็นประจ า ซึ่งมีเพียงปัญหาพืน้ท่ีควบคมุตวัเท่านัน้ท่ีต้อง
ปรับปรุงใหม่ให้สามารถรองรับผู้ ต้องกกัจ านวนมากได้ ส าหรับปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง
ของชาวโรฮีนจานี ้ท่ียงัไม่อาจส าเร็จผลได้ อนัท่ีจริงเกิดขึน้เพราะปัญหาท่ีตวับุคคลท่ีน าไป
ปฏิบตั.ิ.. 
 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐในบ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ นายอาทิตย์ รักทอง (สมัภาณษ์, 3 มีนาคม 2558) ได้อธิบายถึงข้อเน้นย า้ในการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐว่า “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องมีความโปร่งใส พร้อมท่ีจะได้ รับการ
ตรวจสอบจากทุกฝ่าย และต้องไม่ท าการละเมิดความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะห้ามท าร้ายร่างกาย
พวกเขาท่ีมาพักพิง เพราะเป้าหมายท่ีสุดของนโยบายในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาคือ สิทธิและ
เสรีภาพ...” จึงท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

การลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจานี ้ถือเป็นปัญหาส าคญัทางด้านความมัน่คง
ของประเทศ เพราะหากปล่อยให้เกิดการลกัลอบเข้าเมืองมาโดยไม่ควบคมุตามกฎหมายแล้ว ก็จะ
เกิดช่องว่างทางความมั่นคงในระยะยาวได้ ขณะเดียวกัน องค์การภาครัฐก็ไม่สามารถท าการ
ผลักดนัชาวโรฮีนจากลับประเทศต้นทางได้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงท าหน้าท่ีได้เพียงแต่ดแูลพวกเขาให้ดี
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ท่ีสุดเท่านัน้ ควบคู่กับการปฏิบตัิหน้าท่ีปกป้องบ้านเมืองจากขบวนการค้ามนุษย์ท่ีพยายามน าพา
ชาวโรฮีนจาท่ีต้องการลักลอบเข้าเมืองมายงัประเทศไทย ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจ าเป็นต้องค านึงถึง
สิทธิมนุษยชนควบคู่กับความรับผิดชอบทางความมั่นคงในทุกขัน้ตอน เพ่ือให้การด าเนินตาม
นโยบายบรรลเุป้าหมายดงัท่ีก าหนดไว้ 

4.2.1.2 ความชดัเจนในแนวทางการด าเนินการ นโยบายการจดัการดแูลชาวโรฮีน
จาด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและการมีชีวิตนี ้ขาดการระบุถึงรายละเอียดของ
การปฏิบตัิงานในแต่ละขัน้ตอน นัน่คือ นโยบายนีม้ิได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐได้
เข้าใจ แตเ่ป็นไปตามหลกัการทางกฎหมายและข้อตกลงตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ แตห่ลกัการ
หรือข้อตกลงดงักล่าวกลบัก าหนดเพียงหลกัการปฏิบตัิทัว่ไปท่ีมิได้ครอบคลมุถึงปัญหาชาวโรฮีนจา
ในประเทศไทย ท่ีมีเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัในลกัษณะแตกตา่งจากกรณีอ่ืนอย่างสิน้เชิง จึงส่งผลท าให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐไมส่ามารถด าเนินการตามหลกัการหรือข้อตกลงได้ตลอดทัง้กระบวนการ 

นโยบายด้านสิทธิและเสรีภาพของชาวโรฮีนจานี ้นับเป็นประเด็นใหม่ท่ียังขาด
ความชดัเจนในการแก้ปัญหานี ้จงึอาจสง่ผลท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถปฏิบตัิตามหน้าท่ีได้อยา่ง
ถกูต้อง และไม่ทราบทิศทางการปฏิบตัิงาน เพราะข้อจ ากดัทางกฎหมายท่ีมิได้บญัญัติไว้ ดงัค าให้
สมัภาษณ์ของนายสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ (สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) ท่ีกล่าวถึงปัญหาความ
ชัดเจนของนโยบาย โดยระบุว่า “...ชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาต่างจากก่อนปี พ.ศ. 2554 นโยบายการ
แก้ปัญหาจึงต้องปรับเปล่ียนไป เพ่ือให้สามารถรองรับกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทกุคนเข้าใจถึงเป้าหมาย
ของนโยบาย แต่กฎหมายของไทยท่ีต้องด าเนินการตามนัน้กลบัไม่เอือ้อ านวย การด าเนินการจึงมี
ปัญหาอยู่บ้าง...” กล่าวได้ว่า ความไม่ชัดเจนของแนวทางการด าเนินการนี  ้เป็นสาเหตุท่ีส่งผล
กระทบตอ่ความเคร่งครัดของผู้ปฏิบตังิานในการบงัคบัใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผลอยา่งแท้จริง  

นบัตัง้แตก่ลางปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา แม้การปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์จะมี
ความชดัเจนมากขึน้ กอปรกับการท่ีรัฐบาลได้พยายามท าการจัดตัง้ศาลแผนกการค้ามนุษย์และ
ผลักดันกฎหมายวิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ให้เกิดขึน้ แต่ในทางตรงกันข้ามการคุ้ มครอง
ผู้ เสียหายไมส่ามารถน ามาใช้ได้จริง ถึงแม้จะก าหนดให้พยานในคดีการค้ามนษุย์ได้รับการคุ้มครอง
พยานจากกระทรวงยตุธิรรมก็ตาม แตก็่ยงัไม่มีการคุ้มครองพยานและผู้ เสียหายเกิดขึน้ ซึ่งท่ีผ่านมา 
พยานบางคนมีทางเลือกในการคุ้มครองเพียงแคก่ารพกัค้างคืนท่ีสถานีต ารวจระหวา่งการพิจารณา
คดีเท่านัน้ แตส่ าหรับผู้ ท่ีต้องท างานเลีย้งชีพและครอบครัว การพกัอยู่กบัต ารวจเช่นนี ้เป็นเร่ืองท่ีไม่
สะดวก และมีพยานเพียงไมก่ี่คนท่ีสามารถเข้าถึงการคุ้มครองพยานตลอดทัง้กระบวนการ 
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ทัง้นี ้เม่ือเสร็จสิน้กระบวนการทางกฎหมายแล้ว ชาวโรฮีนจาเองก็ไม่สามารถกลบั
มาตุภูมิได้ พวกเขาจึงจ าเป็นต้องอาศยัในบ้านพักต่อไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีรัฐในบ้านพักเองก็ไม่ทราบถึงวันเวลาในการย้ายชาวโรฮีนจาไปพักอาศยัในจงัหวัดอ่ืน 
หรือโยกย้ายไปสู่ประเทศท่ีสาม หรือหากยงัไม่มีประเทศใดรองรับ ชาวโรฮีนจาก็ยงัคงต้องอาศยัอยู่
ในบ้านพกัแห่งนัน้ต่อไป เพราะเง่ือนไขหลกัการไม่ผลกัดนักลบั เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ต้องท าการดแูลพวก
เขาเหล่านัน้ต่อไป ภายใต้หลกัการสิทธิแห่งความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ซึ่งต้องปราศจากความ
หวาดกลวัและกดข่ี รวมถึงปราศจากการไมมี่โอกาสด ารงชีวิตอยา่งมีศกัดิ์ศรี  

รัฐบาลไม่ได้ก าหนดนโยบายท่ีมีแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนในการดแูลชาว
โรฮีนจา แต่มีเพียงเป้าหมายท่ีก าหนดให้องค์การภาครัฐด้านความมั่นคงท าหน้าท่ีป้องกันและ
ปราบปรามการลกัลอบน าเข้าชาวโรฮีนจาเข้ามา รวมถึงร่วมรับผิดชอบค้นหาและให้ความช่วยเหลือ
ผู้คนในทะเล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีองค์การภาครัฐของประเทศไทยและมาเลเซียไม่สามารถปฏิเสธความ
รับผิดชอบในการปฏิบตักิาร  

 4.2.1.3 ความสอดคล้องกับความเป็นจริง การลกัลอบเข้ามาของชาวโรฮีนจานี ้
ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของประประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ความมัน่คงและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

จากสถิติตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การจบักุมชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาในประเทศ
ไทยมีจ านวนมากกว่า 1 แสนคน ขณะท่ีการปราบปรามและจบักุมชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้ามาใน
ประเทศไทยของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยก าลงัเป็นท่ีจบัตามองขององค์การต่าง ๆ ทัว่โลก ซึ่งอาจส่งผลท า
ให้ประเทศไทยเกิดภาพลักษณ์เชิงลบในด้านสิทธิมนุษยชนตามมา เ น่ืองจากความไม่เข้าใจใน
หลกัการปฏิบตัิ หรือพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย ภาพสะท้อนนีเ้อง บ่งบอกถึงความรุนแรง
ของปัญหาการค้ามนุษย์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งท าให้ผู้ ประกอบการบางรายชะลอการตัดสินใจการเข้ามา
ลงทุน และส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศตามมา เพราะฉะนัน้องค์การภาครัฐด้าน
ความมั่นคงจึงต้องเข้มงวดกับการปฏิบัติงานมากขึน้ เพ่ือป้องกันมิให้ชาวโรฮีนจาท่ีถูกจับกุม
เหล่านัน้ได้ท าการหลบหนีออกจากห้องกักหรือกลับเข้ามาในประเทศไทย แล้วไปก่อปัญหาหรือ
สร้างความเดือดร้อนท่ีเป็นภาระทางสงัคมตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเข้าร่วมสมทบกบักลุ่ม
ผิดกฎหมายของชาวโรฮีนจาบางคน ตลอดจนการตัง้ตวัเป็นผู้ มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้
ลกัลอบเข้าเมือง ซึ่งสร้างความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์จงัหวดัตา่ง ๆ ในภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกท่ีถกูมอง
วา่ เป็นพืน้ท่ีฟอกเงินของกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ท าให้ผู้ประกอบการท่ีดีโดนมองเหมารวมมองเป็น
เชิงลบไปด้วย 
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ในทางกลับกัน ภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ในระยะยาว คือ การแก้ปัญหาด้วยการ
ปราบปรามและจับกุมผู้ กระท าผิดและมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนี ้จะท าให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความ
จริงจงัและจริงใจในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เป็นท่ี
ประจักษ์แก่นานาชาติ ท าให้มูลค่าทางการตลาดของภาคธุรกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าทางการ
เกษตรของไทยอาจเพิ่มสงูขึน้ตามมา 

 
4.2.2 ทรัพยากรนโยบาย 

 4.2.2.1 ความเพียงพอของทรัพยากร เงินงบประมาณในการบริหารจัดการ
ส าหรับผู้อพยพเข้ามาในไทย ได้แก่ เงินสนบัสนนุจากองค์การระหว่างประเทศและนานาชาติ และ
เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรในแตล่ะปีงบประมาณ  
 เงินงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศและนานาชาติ ซึ่งเงินงบประมาณ
จากส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาตินัน้ เป็นเงินช่วยเหลือท่ีมาจากการร่วมบริจาค
กนัของประเทศต่าง ๆ โดยปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ส านกังานประจ าภูมิภาคในประเทศไทย
ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ  4,502,582 และ 3,805,209 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ (UNHCR, 
2014, p.2; 2015, p.2) ทัง้นี ้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการและประสานงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
ประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติปีละ 20,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (UNHCR, 2014, p. 4; 2015, p.5) และจ านวนเงินช่วยเหลือนีมี้แนวโน้มท่ีจะลดลง 
อีกทัง้จ านวนเงินช่วยเหลือของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติในแตล่ะปีจะท่ีต ่า
กว่าท่ีรัฐบาลท าการเสนอขอไปทุกครัง้ โดยเงินช่วยเหลือเหล่านี ้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บรรเทาปัญหาชาวโรฮีนจาตามด่านตรวจคนเข้าเมืองและสถานแรกรับ รวมถึงเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับดูแลผู้ ลีภ้ัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตรัิบผิดชอบคา่ดแูลในชีวิตประจ าวนัเบือ้งต้น  
 ขณะท่ีเงินงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยกับรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปีมี
ลักษณะสวนทางกับจ านวนบุคคลท่ีเข้าเมืองมา กล่าวคือ จ านวนชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้ามา
เพิ่มขึน้ทุกปี ส่งผลท าให้รายจ่ายในการดแูลพวกเขาเหล่านัน้เพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน แต่ขณะเดียวกัน 
อตัราเพิ่มของเงินงบประมาณมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี สอดคล้องกบัค าให้สมัภาษณ์ของ
นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนนัท์ (สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2558) ท่ีระบุว่า “... เม่ือปี พ.ศ. 2557 ไทยใช้
เงินประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือได้ว่า สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปีอ่ืนท่ีผ่านมา ค่าดูแล
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ทัว่ไป UNHCR ช่วยจา่ยให้ ...แตห่ลายปีมานี ้เงินจะถกูดงึดดูไปชว่ยซีเรียและพืน้ท่ีอาหรับ ภูมิภาค
เราไมไ่ด้ร้อนแรง ความส าคญัและสดัสว่นจ านวนเงินชว่ยเหลือก็จะยิ่งลดลงเร่ือยๆ...” 
 นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังการประชุมว่าด้วยการ
โยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยสหรัฐอเมริกาให้เงินช่วยเหลือจ านวน 3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ออสเตรเลียให้เงินช่วยเหลือจ านวน 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และองค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานให้เงินช่วยเหลือเป็นจ านวน  26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ขณะท่ีสวิตเซอร์แลนด์ให้ความร่วมมือด้านเทคนิค)  
 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณส าหรับน ามาใช้ในการดแูล
ชาวโรฮีนจาในห้องกกั คิดเฉล่ียประมาณวนัละ 75 บาท/คน ทัง้นี ้อาจแตกตา่งไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ของแต่ละแห่งท ารายงานเสนอข้อเท็จจริง ท่ีชาวโรฮีนจาอาจมีจ านวนเพิ่มขึน้หรือลดลง เช่น ช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2557 ดา่นตรวจคนเข้าเมืองสะเดาต้องรับผิดชอบผู้กกัขงัโรฮีนจาประมาณ 55 คน แต่
กลางปี พ.ศ. 2558 เหลือเพียง 40 คน เพราะข้อจ ากดัของขนาดห้องกกั จึงจ าเป็นต้องส่งหมนุเวียน
ชาวโรฮีนจาบางส่วนไปยงัสถานท่ีอ่ืน และการด าเนินการตามกระบวนการของบางคนท่ีเสร็จสิน้ลง
ไปแล้ว โดยจากท่ีผ่านมาจนถึงปลายปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนชาวโรฮีนจาทัว่ประเทศไทยท่ีถกูส่งตวั
ไปยงัประเทศท่ีสามแล้ว จ านวนเพียง 70 คนเท่านัน้ และยงัมีอีกประมาณ 150 กว่าคนท่ีก าลงัอยู่ใน
ขัน้ตอน  
  จากแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลหรือชาว
โรฮีนจาภายใต้ความรับผิดชอบของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) พบว่า นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ภาครัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละ  4 
ล้านบาท แต่เป็นงบประมาณท่ีมิได้รวมถึงปัญหาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยท่ี
หลายครัง้ จะพบว่า ชาวโรฮีนจาได้กลายเป็นเหย่ือของขบวนการเหล่านี ้อย่างไรก็ตาม การจดัสรร
งบประมาณแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะโครงการ เช่น ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555-2558 โครงการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกรณีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ได้รับเงินงบประมาณ 
8.4 แสนบาท แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือพิเศษส าหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานสืบสวน สอบสวน ปราบปรามการค้ามนษุย์ ได้รับเงินงบประมาณรวม  17.70 ล้านบาท 
(กองอ านวยการรักษาความสงบแห่งชาติ, 2554, น.30-33) ซึ่งไม่ทัว่ถึงไปยังจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็ก 
เช่น ระนอง พังงา แต่จงัหวดัเหล่านัน้กลบัต้องเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา 
อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี  



119 

 นอกจากนี  ้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รัฐบาลยังได้จัดสรร
งบประมาณให้องค์การภาครัฐด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการรองรับข้อท้าทาย ปัญหา
อุปสรรค และบูรณาการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รัฐบาลจึงได้จัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ 1,406,101,126 บาท โดยแบ่งเป็น 1) งบบุคลากร 
913,679 บาท 2) งบกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 62,500,000  บาท และ 
3) งบด าเนินโครงการ/กิจกรรม 488,272,460 บาท ซึ่งรวมถึงการปราบปรามและจบักุมขบวนการ
ค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบและศักยภาพแก่ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ภัยของการค้ามนุษย์ผ่านส่ือมวลชนทุกแขนง การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
การค้ามนษุย์ การพฒันาระบบและศกัยภาพของผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ และการส่งเสริมความ
ร่วมมือกบัภาคสว่นตา่ง ๆ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557, น.11-12)  
 สว่นเงินงบประมาณส าหรับบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัสงขลา พบว่า ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา บ้านพักแห่งนีไ้ด้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือปีละ 3 ล้านบาท  
เชน่เดียวกบัสถานคุ้มครองและพฒันาอาชีพ (ชาย) จงัหวดัสงขลาด้วยเชน่กนั  
 บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัสงขลาและระนองต้องจดัเตรียมพืน้ท่ี เพ่ือรองรับ
ชาวโรฮีนจาผู้หญิงและเดก็ท่ีลกัลอบเข้ามาในภาคใต้ของไทย ซึง่พบวา่ ในบางชว่งเวลา บ้านพกัเด็ก
และครอบครัวทัง้ 2 แห่งประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการบริหารงาน ดงัเช่น เม่ือปี 
พ.ศ. 2556 การลกัลอบเข้ามาของชาวโรฮีนจาเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี จ านวนชาวโรฮีนจา
ผู้หญิงและเด็กท่ีเข้ามาประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้หลายเท่าเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในการ
จดัสรรงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องมีการโยกย้ายชาวโรฮีนจาผู้หญิงและเดก็ไปฝากไว้กบับ้านพกัเด็ก
และครอบครัวหรือสถานแรกรับในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ใน
จงัหวดัอ่ืน ๆ เชน่ ปัตตานี ชมุพร เพ่ือชว่ยแบง่เบาภาระคา่ใช้จา่ยให้ลดลงไป 
 ในบางครัง้ โดยเฉพาะช่วงเร่ิมต้นท่ีขึน้ฝ่ังและช่วงการถือศีลอด คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดและชาวมุสลิมในพืน้ท่ีนัน้ๆ จะน าอาหาร น า้ เคร่ืองนุ่งห่ม รวมถึงน าเงิน
บริจาคมามอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัอยู่ในสถานท่ีควบคมุตวั
ชัว่คราวและดา่นตรวจคนเข้าเมืองแตล่ะแหง่ด้วยเช่นกนั สอดคล้องกบัค าพดูของประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ในต าบลบางริน้ จงัหวดัระนอง ดงัเช่น นางฟะตีมะห์ (สมัภาษณ์, 23 มิถุนายน 2558) ท่ีเปิดใจ
ถึงสาเหตใุนการช่วยเหลือชาวโรฮีนจาว่า “… เราต้องให้การช่วยเหลือชาวโรฮีนจาเหล่านี ้เท่าท่ีจะ
ช่วยได้ เพราะพวกเขาเป็นพ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน จึงต้องช่วยเหลือกัน สิ่งท่ีตอนนีท้ าได้ คือ การ
บริจาคสิ่งของเบือ้งต้น ชว่ยเหลือด้านอาหาร น า้ เสือ้ผ้า ยา และการระดมทนุเพ่ือช่วยเหลือพวกเขา
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ท่ีพักอยู่ในด่าน...” เหมือนกับการให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาในบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสงขลา ชาวมุสลิมและประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดใกล้เคียงจะมาเย่ียมเยียนชาวโรฮีนจา
ผู้หญิงและเดก็เป็นประจ าทกุเดือน พร้อมกบัการบริจาคเงิน อาหารและเคร่ืองนุง่ห่ม อีกทัง้ บ้านพกั
เด็กและครอบครัวจะมีการจดักิจกรรมในวนัส าคญัๆ ของไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ให้ชาว
โรฮีนจาเหล่านัน้ได้เข้าร่วมด้วย ดงัค ายืนยนัของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจงัหวดัสงขลา 
นางสาวชมฤดี นาทะศริิ (สมัภาษณ์, 16 กมุภาพนัธ์ 2558) ท่ีเลา่วา่  
 

... บ้านพกัจะได้รับความชว่ยเหลือจากชาวบ้านทัง้ชาวไทยมสุลิมและชาวไทยพทุธท่ีอาศยั
ในสงขลากับสามจังหวัดชายแดนใต้ทุกเดือน หรือจังหวัดอ่ืนในภาคใต้ โดยเฉพาะชาว
มสุลิมบางกลุ่มท่ีให้การอนเุคราะห์มานานแล้ว เช่น กลุ่มยวุมสุลิม พวกเขามาท ากิจกรรม
และเล่นกับเด็กๆ ทุกเดือน เป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว พวกเขาจะสอบถามความต้องการ
ทัว่ไป เพ่ือเตรียมมอบให้กับพวกเราในเดือนถัดไป หรือพวกเขาจะโทรศพัท์มาสอบถาม
ความจ าเป็น หรือสิ่งท่ีบ้านพักก าลังขาดแคลน ซึ่งเป็นการช่วยเดินหน้ากิจกรรมของ
บ้านพกัแหง่นี ้
 

ลกัษณะสงัคมพหวุฒันธรรมในพืน้ท่ีภาคใต้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือน
แผนงานและกิจกรรมในการชว่ยเหลือชาวโรฮีนจาในบ้านพกัเดก็และครอบครัวทัง้ในจงัหวดัสงขลา
และระนอง  
  ส าหรับด้านทรัพยากรบุคคล จะเห็นได้ว่า ในแต่ละครัง้ ทีมสหวิชาชีพของพืน้ท่ี
จงัหวดัสงขลาและระนองจะมีบุคลากรประมาณ 15-20 คน ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวดัระนอง
และสงขลา แต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเพียง 25-30 คน ผลัดเปล่ียนเข้าเวรดูแลพืน้ท่ีกักกัน ซึ่ง
หลายครัง้ต้องไปปฏิบัติงานภายนอกร่วมกับองค์การภาครัฐอ่ืน ส่งผลท าให้การปฏิบัติงาน
บางอยา่งขาดแคลนบคุลากร แตแ่นวโน้มลกัษณะงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐมีความเส่ียงมากขึน้ โดยจะ
เห็นได้ว่า เกิดกรณีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับขบวนการค้ามนุษย์บ่อยครัง้ขึน้ ขณะท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในพืน้ท่ีไม่มีสวัสดิการพิเศษ แรงจูงใจ รวมถึงความภาคภูมิใจในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานแต่ประการใด อาจท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีแนวคิดเชิงลบ ไม่เต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติภารกิจ และเกิดทัศนคติต่อต้านนโยบายขึน้มา โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐยอมเส่ียงท่ีจะกระท า
ความผิดเสียเอง เพ่ือการด ารงชีพและความอยูร่อดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ดงันัน้ การทจุริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีจึงอาจเกิดขึน้ได้ กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐอาจมีส่วนร่วมกับขบวนการค้า
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มนษุย์ ซึ่งถือเป็นพฤติการณ์การลดคณุคา่ความเป็นมนษุย์ เชน่ การให้ความชว่ยเหลือชาวโรฮีนจา
หลบหนีออกจากห้องกัก ผู้ บริหารระดับสูงของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ท าการแต่งตัง้
โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีบ่อยครัง้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของงานและขวัญ
ก าลงัใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐประจ าดา่นตรวจคนเข้าเมือง ผ่านการตัง้ข้อสงัเกตจากองค์การภาครัฐอ่ืน
ท่ีเข้าร่วมการปฏิบตัิงานในแต่ละครัง้ โดยนายอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ 
(สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) ได้อธิบายวา่ 
  

...ในอดีตชาวโรฮีนจาแอบลักลอบเข้ามาในไทยทุกปี มีนายหน้าค้ามนุษย์โยงใยเป็น
ขบวนการ ซึ่ง UN ก็จบัตามองเรา โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลา เจ้าหน้าท่ีรัฐและชาวโรฮีนจา
เองเข้าไปเก่ียวข้อง ท่ีเขาพูดกันว่า ไทยแอบค้า พม่าแอบส่ง ซึ่งต้องสงัเกตกันเป็นอย่างดี 
แม้ตอนนีย้งัไม่มีความชดัเจน บางคนก็ผนัตวัเป็นนายหน้าร่วมกนัท าความผิด บางคนอาจ
รับสินบนและท าเป็นไม่รู้เห็นแล้วเรียกเก็บส่วย มองพวกเขาเป็นสินค้า รัฐบาลเองก็
ต้องการผลกัออกอยู่แล้ว หรือขนาดเป็นผู้ ต้องกกั แต่ท าไมสามารถเล่ือยกรงเหล็กออกไป
ได้ และยงัรู้เส้นทางเดนิทางตอ่... 

 
  นอกจากนี ้ยงัพบว่า ชาวโรฮีนจามกัจะทะเลาะวิวาทกนัเองและสร้างความวุน่วาย
ในห้องกกัเป็นประจ าทกุเดือน โดยท่ีบางครัง้จ านวนชาวโรฮีนจาท่ีร่วมก่อเหตจุลาจลมีมากถึงเกือบ 
100 คน เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ รับผิดชอบจะท าการประสานขอก าลังคนเข้ามาช่วยระงับเหตุการณ์และ
จบักุมผู้ก่อเหต ุรวมถึงผู้ ท่ีพยายามท าการหลบหนี ทัง้นี ้เพราะการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีรัฐมิได้มี
ความเข้มงวดตลอดเวลา และก าลงัคนในการจดัการกบัปัญหานีมี้จ านวนไมเ่พียงพอ 

เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบตัิงานหรือด าเนินการคดีอ่ืนในระหว่างท่ีควบคมุตวั
ชัว่คราวชาวโรฮีนจาเหลา่นัน้ ดงันัน้ เพ่ือการป้องกนัปัญหาการหลบหนีหรือแหกห้องขงัเชน่ดงักล่าว 
จึงได้มีบทบัญญัติลงโทษเกิดขึน้ หากเจ้าหน้าท่ีละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี ตามการให้ข้อมูลของ
พล.ต.ต.พทุธิชาต ิเอกฉนัท์ (สมัภาษณ์, 18 กมุภาพนัธ์ 2558) ดงันี ้

 
...ดา่นสะเดาเคยมีการพยายามหลบหนีประมาณ 90 กว่าคน บางครัง้ก็ 30 คน ซึ่งก็มีการ
ประสานร่วมกันจบักุมกลบัมา ทัง้สถานีต ารวจคลองแงะ ปาดงัเบซาร์ หาดใหญ่ หรือกับ
ทหารลาดตระเวน แตล่ะสถานี แต่ละดา่นมีเพียงก าลงัคนเฉพาะแค่รับผิดชอบงานประจ า
แต่โรฮีนจาท่ีเข้ามาบางทีเกือบ 500 คนหรือมากกว่า ก็ต้องกระจายการควบคมุตามด่าน
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และสถานีต ารวจ เพราะถ้าเกิดการหลบหนี เจ้าหน้าท่ีเองก็จะโดนตัง้กรรมการสอบวินัย 
ส่วนหนึ่งจึงกระจายฝากไว้เป็นภาระร่วมกับต ารวจตามสถานีต ารวจต่าง ๆ ในพืน้ท่ี
ใกล้เคียง  
 

การตดิตามจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีพยายามหลบหนี แสดงให้เห็นถึงความกงัวลท่ีพวก
เขาอาจเข้าไปเช่ือมโยงหรือเข้าร่วมกับกลุ่มก่อความไม่สงบในสามจังหวดัชายแดนใต้ หรืออาจ
กลายเป็นอาชญากรข้ามชาต ิดงันัน้ หลายครัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐจงึได้ท าการสนธิก าลงัร่วมกนัจากหลาย
องค์การภาครัฐด้านความมัน่คงในการตามตวักลบัมา อีกทัง้ เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีผู้หลบหนีเหลา่นัน้
จะถกูหลอกหรือกลบัเข้าสูก่ารพึง่พาขบวนการค้ามนษุย์ดงัเดมิ 

ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากรนี ้ท าให้ทุกฝ่ายได้พยายามหันกลับมา
ทบทวนและพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้เท่าทนักบัสถานการณ์และกลวิธีตา่ง ๆ ของขบวนการ
ค้ามนษุย์ท่ีแยบยลขึน้ในการน าพาชาวโรฮีนจาเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎมาย ดงัค าให้สมัภาษณ์ของ
นางสาวเกศริน  เตียวสกุล (สมัภาษณ์, 17 มีนาคม 2558) “...ต้องยอมรับว่า กฎหมายของไทยมี
ปัญหาขดัแย้งกบัความเป็นจริง อย่างเช่น คนท างานน้อย แต่ต้องรับผิดชอบภารกิจท่ีเ ก่ียวข้องกับ
คนจ านวนมาก การค้ามนุษย์ไม่ใช่ใช้บุคลากรเพียงคนเดียวหรือสองคนเท่านัน้ มาตรการลงโทษก็
ไม่สามารถท าให้ขบวนการน าพาได้รับโทษจริง...”   การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาในปัจจบุนั จงึถือเป็น
ภารกิจอีกอย่างหนึ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีต้องเฝ้าระวงัและควบคมุมิให้เกิดการลกัลอบน าเข้าชาว
โรฮีนจา การขาดแคนทรัพยากรจึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งท่ีทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาไปสู่การ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัและรองรับกบัการบงัคบัใช้อยา่งจริงจงั    
 ขณะท่ีองค์การภาครัฐก าลงัต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนทรัพยากร วึ่งสวนทางกับ
ปัญหาการลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจาท่ีมีความรุนแรงมากขึน้องค์การภาครัฐจึงจ าเป็นต้อง
พึง่พิงภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไปในการเข้ามามีสว่นร่วมชว่ยเหลือเฉพาะหน้าเป็นการครัง้คราว 
การขาดแคลนทรัพยากรระหว่างการดแูลชาวโรฮีนจาท่ีเพิ่มขึน้นี ้จึงอาจท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคน
ละเลยต่อการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ท่ีเข้ามา ท าให้เกิดช่องว่างท่ีขบวนการค้ามนุษย์
สามารถเดินทางผ่านไปโดยไม่ต้องเกรงกลวักฎหมาย การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐและผลลพัธ์
ทางสงัคมจึงเป็นไปในทิศทางท่ีสวนทางกัน ความมุ่งมัน่และตัง้ใจปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาง
คนอาจถดถอยไป และท้ายสุดก็อาจเป็นสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  
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 4.2.2.2 ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย โดยจะเห็นได้ว่า บ้านพกั
เด็กและครอบครัวของทัง้ 2 จงัหวดั รวมถึงสถานคุ้มครองและพฒันาอาชีพ (ชาย) จงัหวดัสงขลา 
ซึง่ท าหน้าท่ีในการดแูลผู้พกัพิงทกุคน ทัง้ชาวไทยและเชือ้ชาติอ่ืน ๆ ซึง่ต้องรับผิดชอบเป็นคา่ใช้จ่าย
ทุกอย่างตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร น า้ด่ืม การซ่อมบ ารุงสถานท่ี การฝึกอบรมและพฒันา
ฝีมือแรงงาน ส่วนในเร่ืองการรักษาพยาบาลของบ้านพักแต่ละแห่งล้วนได้รับการอนุเคราะห์จาก
สาธารณสุขจังหวัด และสมาคมจันทร์เสีย้วจะเข้ามาตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ าทุกเดือน 
พร้อมกบัพดูคยุแนะน าวิถีความเป็นอยู่และการปฏิบตัิตามหลกัศาสนาอิสลามด้วยบคุคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญและเข้าใจศาสนาท่ีแท้จริง การรักษาพยาบาลนี ้รวมถึงการคลอดบุตรและการรักษาโรค
เรือ้รังต่าง ๆ เน่ืองจากชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาพ านักอาศยัในบ้านพกัเด็กและครอบครัวทัง้ในจงัหวดั
สงขลาและระนอง อาจมีการส่งตอ่หรือหมนุเวียนตามจงัหวดัอ่ืนในภาคใต้ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐของแต่
ละบ้านพกัจะได้ท าการดแูลทุกคนได้อย่างทัว่ถึงและเป็นการป้องกันปัญหาการแอบลกัพาตวัของ
ขบวนการค้ามนษุย์ ตลอดจนบรรเทาวิกฤตกิารณ์การลกัลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย 
 ส าหรับสถานคุ้มครองและพฒันาอาชีพ (ชาย) จงัหวดัสงขลา ชาวโรฮีนจายงัได้รับ
อนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ดแูลให้สามารถไปปฏิบตัิงานกบันายจ้างหรือผู้ประกอบการชาวไทย เพ่ือ
เป็นประโยชน์ให้พวกเขาได้รู้สกึมีคณุคา่ในตวัเองและเก็บออมเงินเพ่ืออนาคตตนเอง  
  ปัญหาส าคญัประการหนึ่งในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ คือ การได้รับข้อมลูท่ี
อาจไม่ถูกต้องผ่านการสมัภาษณ์ของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลอาจเปล่ียนแปลงไปมา 
โดยบ่อยครัง้ นายหน้าจะท าการแฝงตวัปะปนในกลุ่มชาวโรฮีนจาท่ีเดินทางเข้ามา แม้จะอยู่ในห้อง
กักแล้วก็ตาม ชาวโรฮีนจาบางคนอาจถูกข่มขู่ ผู้ตอบอาจไม่ซ่ือสตัย์ในการส่ือสาร หรือตระเตรียม
กบัขบวนการค้ามนุษย์มาล่วงหน้าแล้ว เพ่ือหลอกลวงเจ้าหน้าท่ีรัฐให้เช่ือกบัค าตอบเหล่านัน้ หรือ
อาจมีปัญหาเน่ืองจากล่ามในท้องถ่ินท่ีอาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือโกหกเปล่ียนแปลงค าตอบ 
เพราะล่ามเหล่านัน้ต่างต้องการช่วยเหลือผู้ ท่ีหลบหนีเข้ามาภายใต้ความเช่ือท่ีว่า มุสลิมมีกาย
เดียวกนั ทกุคนเป็นพ่ีน้องกนั หรือบางคนอาจเป็นบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัขบวนการค้ามนษุย์ 
  การด าเนินงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีรัฐกับชาวโรฮีนจาถูกก าหนดให้เป็นไปตาม
กรอบสิทธิมนุษยชนเป็นส าคญั โดยเฉพาะด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ชาว
โรฮีนจาจ านวน 2 คนเสียชีวิตในห้องกัก ทุกฝ่ายจึงต่างเข้มงวดและระมดัระวงัในการเฝ้าดแูลมาก
เป็นพิเศษ ภายใต้แรงกดดนัของผู้บริหารถึงมาตรการในการควบคมุดแูลบคุคลเหลา่นี ้

ปัญหาของชาวโรฮีนจาหลบหนีเข้าเมืองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนและความ
มัน่คงของประเทศ จึงมีความจ าเป็นท่ีองค์การภาครัฐจะต้องดแูลกลุ่มคนเหล่านีใ้นระหว่างท่ีมีการ
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ถูกกักขงัอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยพบว่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย์เป็นหนว่ยงานท่ีดแูลกลุม่ผู้หญิงและเดก็ แตส่ าหรับกลุ่มผู้ชายสว่นใหญ่ไมว่่าจะเป็นชาวโรฮีน
จา หรือชาวบงัคลาเทศท่ีปะปนเข้ามา  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดย
ภาครัฐจะต้องมีการประสานเร่ืองการส่งกลับประเทศหรือการส่งไปยังประเทศท่ีสามตามความ
สมัครใจของชาวโรฮีนจา แต่ทัง้นี ้ห้องกักถูกออกแบบมาเพ่ือการกักขงัไม่เกิน 15 วนั แต่ในความ
เป็นจริงนัน้ การกกัขงัชาวโรฮีนจาแต่ละคนต้องใช้ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรืออาจเกินกว่า 1 
ปี  จึงท าให้สภาพห้องกกัมีลกัษณะท่ีแออดั ตามการให้สมัภาษณ์ของพล.ต.ต.ธัชชยั ปิตะนีละบตุร 
(สมัภาษณ์, 19 กุมภาพนัธ์ 2558) ท่ีกล่าวว่า “...สภาพของสถานท่ีคมุขงัไม่ได้ออกแบบมาส าหรับ
การขังเหมือนเรือนจ าทั่วไป แต่ถูกออกแบบมาส าหรับการคุมขงัชั่วคราว เพ่ือรอการผลกัดนัออก
นอกประเทศ สภาพจึงดไูมเ่หมาะสมเท่าใดนกั หรือแย่กว่าเรือนจ าทัว่ไป สภาพแวดล้อมท่ีแออดัคบั
แคบเช่นนีอ้าจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดความเครียด” ซึ่งชาวโรฮีนจาทกุคนจ าเป็นต้องปฏิบตัิภารกิจใน
ชีวิตประจ าวนัทัง้หมดภายในพืน้ท่ีห้องกกั ลกัษณะคณุภาพชีวิตจึงย ่าแย่ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น
การกิน การอาบน า้ การขับถ่าย การปฏิบัติศาสนกิจ การนอน และไม่สามารถออกก าลังหรือท า
กิจกรรมภายนอกได้ เน่ืองจากไม่มีพืน้ท่ีส าหรับนันทนาการ แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐจะช่วยเหลือในการ
จดัหาอปุกรณ์หลบันอนและเคร่ืองใช้สว่นตวัมาให้ตามความเหมาะสม  

จากสภาพความไม่เอือ้อ านวยและปัญหาสุขอนามัยของชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้ 
เพราะฉะนัน้เพ่ือป้องกนักรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตท่ีสามารถ
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2558 ด่านตรวจคนเข้าเมืองภาค 6 จึงได้มีแผนการ
ด าเนินงานท่ีจะร่วมมือกับบุคลากรของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีจะร่วมกันด าเนินการจดัท าศนูย์
ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Center) ท่ีอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พร้อมกับการ
จดักิจกรรมให้กับชาวโรฮีนจาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ได้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเสริม
อาชีพ รวมทัง้จะร่วมมือกับองค์การภาครัฐด้านความมัน่คงในการปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์
อยา่งจริงจงัมากขึน้  
  แตเ่ป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่งนัน้ ล้วนมีอาณาบริเวณติด
กบัแนวชายแดนทางธรรมชาต ิดงัเชน่ดา่นตรวจคนเข้าเมืองในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท่ีติดกบั
เทือกเขาชายแดนมาเลเซีย ขณะท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองระนองก็ติดกบัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั จาก
ท าเลท่ีตัง้และสภาพประเทศดงักลา่วนี ้จงึเป็นการง่ายตอ่การลกัลอบหนีเข้าออกประเทศไทย 
  ส่วนการขนย้ายหรือระบายชาวโรฮีนจานี ้ถือเป็นการพยายามแบ่งเบาภาระของ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยกัน เพราะสภาพความเป็นอยู่ท่ีแออัด ซึ่งต้องรองรับจ านวนผู้ ต้องกัก
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มากกว่า 30 คน แม้จะไม่มีพันธนาการหรือโซ่ตรวนก็ตาม นอกจากนี ้สภาพพืน้ท่ีท่ีมืดทึบ อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก มีความสกปรกและกลิ่นเหม็นอบัภายในห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ละ
แห่ง เจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการติดตัง้พดัลมระบายอากาศ แต่ทว่า ก็ยงัไม่
สามารถช่วยบรรเทาสภาพปัญหาให้ดีขึน้ได้ ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ได้พยายามท าความสะอาดพืน้
ด้วยคลอรีนทุกสัปดาห์ แต่เป็นเพียงการฆ่าเชือ้โรคและสิ่งปฏิกูลเท่านัน้ มิอาจท าให้พืน้ท่ีบริเวณ
ห้องกกัมีสภาพความสะอาดแต่ประการใด ดา่นตรวจคนเข้าเมืองในพืน้ท่ีภาคใต้จึงได้พยายามลด
ความแออดัของห้องกกั โดยการระบายชาวโรฮีนจาบางส่วนไปตามดา่นตรวจคนเข้าเมืองในจงัหวดั
อ่ืน ๆ มี 2 ระดบั คือ  

1) ระบายจากแหล่งเร่ิมต้น กล่าวคือ การระบายผู้ ต้องกักจากระนอง 
สะเดา และปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นแหล่งเร่ิมต้นของการจับกุมตวัจ านวนมาก ไปยังด่านท่ีมีห้องกัก
ขนาดใหญ่ท่ีมีคนถกูกกัจ านวนไม่มากนกั เช่น กาญจนบรีุ ตราด เชียงราย หนองคาย ซึ่งแตล่ะแห่ง
สามารถรองรับได้ประมาณ 100-120 คน แตถ้่าดา่นเหล่านีไ้ม่สามารถรองรับได้เพิ่มเติม เจ้าหน้าท่ี
รัฐก็จะสง่ผู้ ต้องกกัไปสูก่ระบวนการระบายล าดบัตอ่ไป  

2) ระบายตอ่ เป็นการรับต่อมาจากดา่นท่ีมีห้องกกัขนาดใหญ่ ตามข้อ  1 
ซึ่งกระบวนการในการระบายต่อนี ้ส่วนใหญ่เป็นด่านขนาดเล็กรองรับได้แห่งละประมาณ 20 คน 
เชน่ พระนครศรีอยธุยา มกุดาหาร ระยอง อบุลราชธานี   

ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพหรืออาจท าให้พิการจนถึงขัน้
เสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการลดปัญหาการพยายามหลบหนีของชาวโรฮีนจา อนัเน่ืองจาก
สาเหตท่ีุต้องแบกรับความรู้สึกเครียดกับสภาพแวดล้อมและอนาคตท่ีไม่แน่นอน ซึ่งท่ีผ่านมาด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งต่างประสบปัญหานี ้ ท่ีพบว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเคยประสบ
ปัญหาเก่ียวกับการพยายามหลบหนีของชาวโรฮิงยากลุ่มนีแ้ทบทุกเดือนในช่วง 6 เดือนแรกท่ีพวก
เขาถกูจบักมุ เชน่เดียวกบัดา่นตรวจคนเข้าเมืองปาดงัเบซาร์ท่ีเคยร่วมมือกบักองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนปาดงัเบซาร์ตามชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีกลบัมาแทบทกุเดือนในชว่งปีแรกของการถกูจบักมุ
หรือหลบหนีระหว่างหมุนเวียนมาจากท่ีอ่ืน เหมือนกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองท่ีชาว
โรฮีนจามีการพยายามหลบหนีเป็นประจ าทุกเดือน และเม่ือชาวโรฮีนจาถูกตามจบักลบัมาได้แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีรัฐจะด าเนินการส่งฟ้องต่อศาลในข้อหาหลบหนีออกจากสถานท่ีกักกัน และท าให้
ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย จากนัน้ศาลจะท าการพิพากษาให้จ าคกุและปรับ แล้วจึงจะสามารถ
ท าให้ชาวโรฮีนจากลุ่มดงักลา่วนีย้้ายสถานท่ีควบคมุตวัไปยงัเรือนจ า แตภ่ายหลงัการรับโทษสิน้สดุ
ลง พวกเขาจงึจะกลบัมายงัดา่นตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือรอการด าเนินการตอ่ไป  
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เม่ือการส่งต่อชาวโรฮีนจาไปยงัประเทศท่ีสามเป็นไปอย่างล่าช้า และการผลกัดนั
ออกนอกประเทศก็ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงเหลือเพียงการอยู่ด้วยความอดทนและรอคอย
โอกาสในการหลบหนี ซึ่งถือเป็นวิธีการท่ีชาวโรฮีนจาเหล่านัน้พร้อมจะกระท าได้ตลอดเวลา ตาม
ความเช่ือท่ีว่า ชีวิตของพวกเขาขึน้อยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้า ดงัเช่นการพูดคยุผ่านล่ามกับ
นายอาลี (สมัภาษณ์, 5 มกราคม 2558) ซึง่เป็นชาวโรฮีนจาท่ีเพิ่งถกูจบักมุว่า “... เราไมอ่ยากถกูกกั
ตวั ไปท่ีไหนก็ได้ ถ้าถูกกักตวัแบบนี ้จะไม่มีงานอะไรท า พวกเราเพียงแค่เดินทางตามกันมา ไม่รู้
อะไรเลย ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ก าหนดชีวิต...”  
  จากสภาพปัญหาดงักล่าว ในปลายปี พ.ศ. 2557 ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัย
แห่งสหประชาชาติจึงได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสร้างอาคารพกัพิงให้กบัผู้ ต้องกกั (รวมถึง
ชาวโรฮีนจา) ท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา เพ่ือบรรเทาความแออัดและปรับปรุงสภาพความ
เป็นอยูใ่ห้ดีขึน้ 
   ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลยืนยนัไม่จดัตัง้ศนูย์พกัพิงหรือศนูย์อพยพในประเทศ แต่
จะสร้างศนูย์ควบคมุตวัเพิ่มเติมเทา่นัน้ และยงัคงให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัติามกฎหมายไทย โดยถือว่า 
ชาวโรฮีนจาลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ดังนัน้ สถานท่ีดังกล่าวจึงเป็นเพียงสถานท่ี
ควบคุมชั่วคราวเท่านัน้ แต่ข้อกังวลด้านการค้ามนุษย์ก็ยังคงรอการแก้ปัญหาต่อไป ในขณะท่ี 
ภาครัฐต้องพิจารณาถึงภาระท่ีมากขึน้และต้องค านึงถึงคา่ใช้จ่ายของประเทศควบคูไ่ปด้วย ดังเช่น
ท่ีนางสาวพุทธณี กางกัน้ (สมัภาษณ์, 10 มิถนุายน 2558) ได้แสดงความคิดเห็นตอ่การยืนยนัของ
รัฐบาล ดงันี ้ 
 

 ... ปัญหาส าคญั คือ นายหน้าค้ามนุษย์เจาะช่องเข้ามาได้ทัง้ท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองและ
บ้านพกั บางรายผู้หญิงกบัเด็กโดนข่มขืน ภาพพจน์ของไทยก็ซวยซ า้ ประเทศไทยช่วยชาว
โรฮีนจา แต่หากใช้เพียงกฎหมายคนเข้าเมืองในการจัดการ ก็จะท าให้ถูกมองในแง่ลบ 
โรฮีนจาก็ซวยซ า้ถูกเอาไปขาย หรือผู้ หญิงก็ถูกเอาไปข่มขืน  การหาทางออกโดยเอา
ครอบครัวมาอยู่ด้วยกัน สถานท่ีกว้างขวางมากขึน้ นายหน้าเจาะเข้าถึงยาก นานาชาติท่ี
วิจารณ์ความเป็นอยูท่ี่ไมดี่ก็อาจลดลง แตค่า่ใช้จา่ยในการดแูลก็ยงัคงเป็นของประเทศไทย 
หากตัง้ในลกัษณะศนูย์ควบคมุตวัภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง สดุท้ายก็อาจจะเหมือนการ
ขว้างงไูมพ้่นคอ... 
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ส าหรับการอยู่อาศยัของชาวโรฮีนจาผู้หญิงและเด็กท่ีถูกแยกออกมาพ านกัอยู่ใน
บ้านพกัเด็กและครอบครัวของชาวโรฮีนจาหญิงและเด็ก จะเห็นได้ว่า พวกเขารู้สึกพึงพอใจในการ
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยท่ีเมตตาตอ่พวกเขาและคิดว่า สภาพการด ารงชีวิตดีกว่าบ้านตนเอง
ในยะไข่ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ให้การเอาใจใส่ดแูลเหมือนทุกคนเป็น
ญาติพ่ีน้องกัน แต่ชาวโรฮีนจาไม่มีหลักประกันใดท่ีจะสร้างความมั่นใจถึงกับก าหนดเวลาและ
อนาคตของตนเอง เช่นเดียวกับความรู้สึกของชาวโรฮีนจาคนหนึ่งท่ีพักอาศยัในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวดัสงขลา นางมาเรียม (สมัภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2558) ท่ีเปิดใจผ่านล่ามว่า “... 
การอยู่ท่ีน่ีดีกวา่บ้านท่ีเมียนมา กินดี นอนดี เจ้าหน้าท่ีรัฐคอยช่วยเหลือและท าให้มีความสขุ เปรียบ
เหมือนญาติจริงๆ แต่ไม่ทราบว่า จะต้องพกัท่ีน่ีจนถึงเม่ือไหร่ ย้ายไปท่ีอ่ืนอีกไหม ใครจะท าร้ายเรา
อีกไหม ไมมี่ผู้ใดตอบได้ เราไมม่ัน่ใจอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ อนาคตพวกเราขึน้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย...”  

กล่าวได้ว่า อนาคตท่ีไม่แน่นอนเป็นการท าลายความรู้สึกถึงอ านาจในการก าหนด
วิถีชีวิตตนเองภายใต้การคาดหวงัท่ีไม่มีทางเลือก และไม่สามารถคาดหวงัอนาคตได้ อาจต้องพลดั
พรากครอบครัวท่ีเดินทางมาด้วยกัน เช่นเดียวกับการเปิดใจของนางนาเดีย (สัมภาษณ์ , 22 
มิถุนายน 2558) ซึ่งให้ค าสัมภาษณ์ผ่านล่าม โดยได้อธิบายถึงการอาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวเช่นเดียวกบัมาเรียม ซึ่งรู้สึกถึงความปลอดภยัและความสุขท่ีอาศยัอยู่ในเมืองไทยดีกว่า
บ้านเกิดตนเอง (เมียนมา) แต่ไม่สามารถคาดหวังกับอนาคตของตนเองได้ โดยกล่าวว่า “ตัง้แต่
ออกมา เราและลูกๆ รู้สึกอยู่ดีมีสุขมากกว่าท่ีบ้านตนเอง แต่ก็อดคิดถึงครอบครัวไม่ได้ พ่ีน้องท่ี
เดินทางมาด้วยกนั และตอนนีอ้ยากเจอสามีไม่รู้อยู่ท่ีไหน ไม่มีใครบอกได้ จากนัน้จะช่วยกนัท างาน 
อยากหาเงิน ท่ีผา่นมาตอนอยู่ท่ีนัน่ (เมียนมา) ท างานหนกัทัง้วนัแตไ่ด้คา่ตอบแทนไม่ถึง 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ” 
 4.2.2.3 ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบตัิงาน ก่อนปี 
พ.ศ. 2557 ชาวโรฮีนจาทัง้หมดถูกจ าแนกเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ขณะท่ี
องค์การภาครัฐไม่มีกระบวนการคดักรองแต่อย่างใด หลงัจากนัน้องค์การภาครัฐได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีคัดกรองบุคคลเบือ้งต้น  โดยแต่ละองค์การได้จัดการ
ประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดทัง้ในส่วนกลางและทุกพืน้ท่ี โดยเฉพาะจงัหวดัระนอง 
สตลู สงขลา และพงังา อย่างตอ่เน่ือง เจ้าหน้าท่ีรัฐเหล่านัน้จะมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
จากการสงัเกตตา่ง ๆ มากเป็นพิเศษ ซึ่งการปฏิบตังิานในแตล่ะขัน้ตอนของเจ้าหน้าท่ีรัฐทกุคนได้ถกู
เน้นย า้ให้ค านงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั 
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ปัญหาของการปฏิบตัิงานอีกประการหนึ่ง คือ ผู้น ากลุ่มและชาวโรฮีนจาบางคน
สามารถส่ือสารได้ทัง้ภาษาองักฤษ เบงกาลี และเมียนมา ได้เป็นอย่างดี แต่มิใช่ทุกคนจะสามารถ
ส่ือสารภาษาเมียนมาหรือองักฤษได้ ยกเว้นบคุคลท่ีเคยได้รับการศกึษาอยู่บ้าง ส่วนใหญ่พวกเขาจะ
ส่ือสารได้เพียงภาษาเบงกาลีเท่านัน้ สิ่งท่ีน่ากงัวลใจ คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยบางคนเท่านัน้ท่ีสามารถ
ส่ือสารภาษาองักฤษได้ และไมมี่เจ้าหน้าท่ีรัฐคนใดสามารถส่ือสารภาษาเบงกาลีหรือภาษาเมียนมา
ได้เลย การปฏิบตัิงานแต่ละครัง้จึงประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถหรือทกัษะ
ด้านภาษา องค์การภาครัฐในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและระนองจึงจ าเป็นต้องให้อาสาสมคัรท่ีสามารถ
พดูภาษาเบงกาลีได้เข้ามาชว่ยเป็นล่ามแปลภาษา โดยหลายครัง้อาจมีล่ามเพียงคนเดียวในการซกั
ประวตัิและสอบถามเร่ืองราวการเดินทางท่ีเกิดขึน้ เพ่ือท าการคดักรองชาวโรฮีนจาระหว่างบุคคลท่ี
ตกเป็นเหย่ือขบวนการค้ามนษุย์กบับคุคลท่ีลกัลอบเข้าเมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย เพราะในชว่ง 5 ปี
มานี ้ลักษณะการเดินทางจะมีจ านวนผู้ หญิงและเด็กเข้าร่วมด้วยมากขึน้ทุกปี จึงท าให้การ
ปฏิบตัิงานมีความล่าช้าในเบือ้งต้น เจ้าหน้าท่ีรัฐส่ือสารภาษาองักฤษผ่านหวัหน้ากลุ่มชาวโรฮีนจา
เป็นส าคญั เพ่ือบงัคบัหรือป้องปรามการประพฤติปฏิบตัท่ีิขดัตอ่ข้อห้าม 

ในช่วงเวลาท่ีรอส่งตวัชาวโรฮีนจาไปยงัประเทศท่ีสาม พบว่า ทุกดา่นตรวจคนเข้า
เมืองและบ้านพกัไม่มีล่ามท างานประจ าองค์การ ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถส่ือสารกับกลุ่มคน
เหล่านัน้ได้ น าไปสู่ความไม่เข้าใจและความวุ่นวายตามมา เช่น การแย่งอาหาร การทะเลาะวิวาท  
และชาวโรฮีนจาบางส่วนพยามละเมิดกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ อาทิ การท ากิจกรรมในแตล่ะ
วนั การท าลายสิ่งของเคร่ืองใช้สว่นรวม 
  จากปัญหาดงักล่าว เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงจ าเป็นต้องพึ่งพาล่ามชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาก็เป็นได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐก็
ไม่เข้าใจสิ่งท่ีล่ามและชาวโรฮีนจาส่ือสารระหว่างกัน ดงันัน้ ล่ามอาจท าการแปลความหมายท่ีไม่
เป็นไปตามการส่ือสารกนัหรือผิดเพีย้นตรงกนัข้ามอย่างสิน้เชิงเลยก็เป็นได้ โดยบางกรณี ลา่มท่ีเป็น
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์อาจท าการข่มขู่หรือชีน้ าในสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง ส่วนกรณีท่ีชาว
โรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาท าการพดูคยุหรือวางแผนบางอย่างร่วมกนั เจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็ไมเ่ข้าใจหรือ
รับทราบในสิ่งเหล่านัน้ได้เลย และเป็นการสร้างแรงกดดันแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่ไม่มีทักษะทางภาษาท่ีดีพอ บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงถูกจ ากัด
ด้วยทกัษะและความสามารถในการปฏิบตัิงาน ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐเหล่านัน้ต้องร่วมรับผิดชอบใน
การคดักรองบคุคล เพ่ือให้การดแูลและเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมตอ่ไป 
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4.2.3 การส่ือข้อความ 
การส่ือสารทกุรูปแบบ ล้วนมีอิทธิพลตอ่ปฏิกิริยาการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนใน

สังคมและผู้ปฏิบัติงานทัง้สิน้ ตลอดจนยังส่งผลกระทบต่อทิศทางในการแก้ปัญหานี ้เพ่ือรักษา
ความสมดุลระหว่างความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งการส่ือสารหรือ
ข้อความถือเป็นกระบวนการสร้างความตื่นตวัในการท างาน และก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดย
สามารถจ าแนกประเดน็ตา่ง ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.3.1 ความสนใจของส่ือมวลชนต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ การรับรู้ปัญหาชาวโรฮี
นจาของประชาชนทัว่ไปผ่านการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนเป็นไปด้วยความหวาดระแวงและวิตก
กังวลถึงอนาคตท่ีอาจต้องประสบปัญหาอาชญากรรม อันเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ
ประเทศ กอปรกับแนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ จงึกลายเป็นเป็นท่ีสนใจและจบัตามองของส่ือมวลชนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้บริบทของสงัคมไทย ดงัเช่นค าให้สมัภาษณ์ของ พ.ต.ท.เสริม
เกียรติ คมัภีระ (สมัภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ท่ีได้กล่าวว่า “...การด าเนินการกับคนกลุ่มนีต้้อง
ได้รับความเห็นชอบยินยอมจากผู้บังคับบัญชาด้วย  ไม่มีการด าเนินการท่ีชัดเจน เพราะต้องยึด
เกณฑ์ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ส่ือมวลชนเน้นการจบัผิด หากเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการไม่
เหมาะสมก็จะตกเป็นขา่วและเผยแพร่ไปทัว่โลก” ขณะท่ีประชาชนสว่นใหญ่มองวา่ ชาวโรฮีนจาเป็น
กลุ่มคนท่ีเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรและบริการสาธารณะของประเทศ ซึ่งการน าเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชนไทยแทบทุกแห่งต่างมีลักษณะเป็นมุมมองเชิงลบทัง้สิน้  ดังเช่นการพาดหัวข่าว
หนังสือพิมพ์ อาทิ สัง่คุมเข้มสกัดโรฮิงญาทะลัก  โรฮิงญามหันตภัยแห่งมนุษย์ไร้อนาคต (“มท.4
ตรวจชายแดนระนอง,” 2558; “โรฮิงญามหันตภัย,” 2550) รวมถึงบนส่ือสงัคมออนไลน์ต่างก็ได้มี
การน าเสนอทศันคติและการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านท่ีลุกลามไปถึงการ
น าเสนอข่าวของส่ือและผู้คนท่ีแสดงความเห็นใจโรฮีนจา จะเห็นได้ว่า เม่ือประชาชนทั่วไปได้รับ
ข่าวสารข้อมูลเหล่านี ้จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจและเป็นอคติขึน้มาทนัที ซึ่งกระแสต่อต้านเหล่านี ้
เป็นการพยายามมองข้ามประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา ท่ีเน้นย า้ว่า ปัญหาชาวโรฮีนจานีไ้ม่
เก่ียวกบัประเทศไทย สงัคมไทยมีอีกหลายเร่ืองท่ีควรน าเสนอมากกว่าเร่ืองนี ้น าไปสู่การโจมตีท่ีต่อ
การน าเสนอข่าวชาวโรฮีนจาผ่านประโยคเสียดสีรุนแรง เช่น เสนอข่าวท าลายชาติ ชกัศึกเข้าบ้าน 
สงสารนกัก็ขึน้เรือไปกบัโรฮีนจาเลยสิ (อรพรรณ จนัทรวงศ์ไพศาล, 2558) ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นถึง
กระแสความเกลียดชงัชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้ประชาชนจ านวนหนึ่งก็ได้มีการสร้างเพจ 
(Page) ต่อต้านและโจมตีชาวโรฮีนจาบนเว็บเพจต่าง ๆ เช่น มั่นใจคนไทยเกินล้านคนไม่เอาชาว
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โรฮีนจา ไม่เอาโรฮีนจาเข้าประเทศ ต่อต้านชาวโรฮีนจาออกจากประเทศเพ่ือความมัน่คง  คดัค้าน
โรฮีนจาเข้าไทย มั่นใจคนไทยเกินล้าน ไม่ต้องการมีศูนย์พักพิงโรฮีนจา เป็นต้น (ASTV ผู้ จัดการ
รายวนั, 2558; อรพรรณ จนัทรวงศ์ไพศาล, 2558) ซึ่งแตล่ะเพจมีผู้ติดตามหลกัหม่ืนขึน้ไป โดยบาง
เพจมักน าภาพและข้อมูลมาน าเสนอเป็นการตอกย า้ถึงวิกฤติการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา 
โดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ท่ีก าลงัเป็นข้อสงสยัถึงบทบาทและการ
เข้ามามีส่วนร่วมของชาวโรฮีนจาบางคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็นพืน้ท่ี
รองรับหรืออาศยัชัว่คราวของชาวโรฮีนจา เพราะเกรงว่า ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้จะก่อความวุ่นวาย
และเป็นภาระแก่ประเทศไทยในภายหลงั โดยทัว่ไป ประชาชนเข้าใจชาวโรฮีนจาในเชิงลบจากการ
บริโภคข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นอคติ จนท าให้มีความคิดว่า ชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มคนไม่ส านึกบุญคุณ
ประเทศไทย มีอปุนิสยัเกียจคร้านไม่ท างาน ท าให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเสียหาย ซึ่งความคิด
ท่ีเกิดจากอคตเิหลา่นี ้ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการด าเนินคดีและการ
ให้ความชว่ยเหลือแก่ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของ โดยนายสรุพงษ์ กอง
จนัทกึ (สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) ได้อธิบายรายละเอียดดงันี ้
 
 ...เท่าท่ีดูบางคนก็ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น แต่จ านวนมากเป็นเร่ืองของการ

แสดงความเกลียดชงัทางเชือ้ชาติและเข้าข่ายการเหยียดหยาม รวมถึงเร่ืองท่ีส่งต่อกันใน
สงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่มีท่ีมาท่ีไป ไม่มีการคดักรอง ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีอคติต่อพวก
เขาไปด้วย หลายข้อมลูเห็นชดัว่า มีเจตนาท าให้เกิดความเกลียดชงั โดยมีการใช้ข้อเท็จจริง
ท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริงมาวิพากษ์วิจารณ์ น าไปสู่ความคิดอีกแบบหนึ่ง และโยงไปถึง
ปัญหาภายในประเทศ เร่ืองศาสนา และการก่อการร้ายภาคใต้ ขณะท่ีชาวโรฮีนจากลบัไม่มี
โอกาสชีแ้จงเลย... 

 
  กระแสต่อต้านชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้ทัง้ในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์และส่ือ
สาธารณะ (เช่น หนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์) ถือเป็นสิ่งท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง เพราะความกลวัและ
หวาดระแวงตอ่ผู้คนท่ีมาจากประเทศอ่ืน ซึง่เป็นรากฐานทางจิตใจของผู้คนในสงัคมไทยมานานแล้ว 
กอปรกับลกัษณะภูมิคุ้มกันทางความคิดและการแยกแยะข้อเท็จจริงของแต่ละคนในการติดตาม
ข่าวสาร จึงท าให้เกิดความเกรงกลัวและโกรธแค้นได้ง่าย เหมือนกับการแสดงความคิดเห็นของ
นางสาวเกศริน เตียวสกลุ (สมัภาษณ์, 17 มีนาคม 2558) ท่ีกล่าวว่า “... หลายครัง้ คนไทยมกัขาด
ความรู้ในเร่ืองท่ีก าลงัสนทนาอยู่และไม่ค่อยจะรับข้อมูลใหม่ บางเร่ืองเป็นการใช้อารมณ์มากกว่า
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การมองมาท่ีเหตผุล บางเร่ืองก็น าไปเผยแพร่อย่างรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่อาจไม่
จริงก็ได้ ดงัเชน่กรณีของชาวโรฮีนจา” 
  ประเด็นส าคญัทางสังคมนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐมิอาจหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานด้วยการ
ยอมรับในวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายได้ ดงัค ากล่าวของพ.ต.ท.เสริมเกียรติ คมัภีระ 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) ท่ีอธิบายว่า “เจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถนิ่งเฉยกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
เพราะส่ือมวลชนคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีจึงต้องปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายท่ีก าหนดภายใต้สายการบงัคบับญัชา”  อย่างไรก็ตาม นอกจากการเสนอขา่วในเชิงลบแล้ว
ก็ยังมีการเสนอข่าวท่ีส่ือได้น าเสนอประเด็นท่ีอยากให้ผู้ อ่ืนรู้สึกสะเทือนใจและอยากให้ความ
ช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ ส่ือข่าวจ าเป็นต้องน าเสนอและเจาะลึก
มากเป็นพิเศษ บางครัง้อาจจะมีการเลือกใช้ถ้อยค า เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกน่าเวทนาสงสาร น่า
เห็นอกเห็นใจ หรือก าหนดเนือ้หา และภาพท่ีท าให้ดูน่าเศร้าสลดแก่ผู้ รับสาร กล่าวได้ว่า วิธีการ
น าเสนอข่าวก็ถือเป็นสิ่งส าคญั โดยกระบวนการน าเสนอและเผยเเพร่ข้อมลูเก่ียวกับชาวโรฮีนจามี
ลกัษณะหรือรูปแบบท่ีหลากหลาย เพราะสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัชาวโรฮีนจาได้ถกูมองว่า เป็นวาระ
ของส่ือมวลชน ซึ่งนัน่คือ ประเด็นท่ีผู้คนทัว่ไปให้ความสนใจและมีผลกระทบตอ่สงัคม การน าเสนอ
ข่าวท่ีเก่ียวข้องกับชาวโรฮีนจาจึงเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชน ท่ีต้องน าเสนอข่าวนี ้ซึ่ง
หากไมน่ าเสนอก็อาจถกูโจมตีวา่ ละเลยหรือเพิกเฉยตอ่ปัญหา และขาดความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี  
  ลกัษณะการลกัลอบน าชาวโรฮีนจาเข้ามาของขบวนการค้ามนุษย์ท่ีแยบยลมาก
ขึน้ ท าให้จ านวนชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาและภาระการดแูลของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยเพิ่มขึน้ด้วย
เช่นกัน ซึ่งสวนทางกับทรัพยากรของประเทศท่ีถูกจ ากัดและลดลงเร่ือย ๆ ซึ่งหลายครัง้ข่าวสารท่ี
เผยแพร่ออกไปนัน้ เป็นเพียงมุมมองด้านเดียวหรือเน้นเพียงปรากฏการณ์ท่ีเห็นเท่านัน้ โดย 
พล.ต.ต.ภาคภูมิ สจัจพันธุ์ (สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558) อธิบายว่า “...ข่าวท่ีเผยแพร่ ภาครัฐก็
พยายามด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชนแม้จะมีข้อจ ากดัตา่ง ๆ ท่ีประชาชนก็ไมไ่ด้รับรู้
ปัญหา ท าให้ข่าวมีลกัษณะไม่ครบ เบี่ยงประเด็นไม่ตรงตามความจริงทัง้หมด เป็นการจบัผิดการ
ท างาน ไม่มุ่งไปท่ีปัญหาการค้ามนุษย์ท่ีเป็นท่ีมาของการลักลอบเข้ามา...” การน าเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชนจึงกลายเป็นสิ่งท่ีมาพร้อมกับค าถามรอบด้านของแต่ละฝ่ายในการรักษาภาพลกัษณ์
ควบคู่กับความมัน่คงของประเทศ ภายใต้ทรัพยากรท่ีถูกจ ากัดพร้อมกับด าเนินการตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนสากล  

ประเด็นการน าเสนอข่าวมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบ บางครัง้ส่ือมวลชน
ไม่ใช่เพียงแค่ท าหน้าท่ีเป็นผู้ รายงานข่าวเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ส่ือมวลชนมีบทบาทในการเสนอ
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ความเห็นทางสงัคมด้วยเช่นกนั แตค่วรพิจารณาถึงขอบเขตเนือ้หาและความเหมาะสม จึงกลา่วได้
วา่ บทบาทท่ีส าคญัของผู้ ส่ือข่าวอีกประการหนึ่งคือ การเปิดวาระให้ผู้คนทัว่ไปสนใจในเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สงัคม 
 4.2.3.2 ผลกระทบจากการประชาสัมพันธ์ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน ส่ือมวลชน
ตา่งชาติน าเสนอข่าวสารเชิงลบของประเทสไทย โดยมุ่งเน้นการสมัภาษณ์จากบคุลากรตา่ง ๆ ของ
สมาคมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัชาวโรฮีนจาในประเทศไทย (เช่น สมาคมชาวโรฮีนจาแห่งประเทศไทย) 
แตบ่างกรณีก็มิได้มีการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าท่ีรัฐแตอ่ยา่งใด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเด็น
การพยายามผลักดันชาวโรฮีนจาออกจากเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย นอกจากนัน้ การ
น าเสนอข่าวของส่ือมวลชนต่างชาติก็ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของประเทศไทยด้วย
เช่นกัน โดยจะเห็นได้จากกรณีการน าเสนอข่าวท่ีเช่ือมโยงกับเจ้าหน้าท่ีรัฐและชาวโรฮีนจาท่ีได้รับ
บาดเจ็บหรือถกูทรมาน แม้กรณีดงักลา่ว จะเป็นการท าร้ายโดยขบวนการค้ามนษุย์หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เมียนมาก็ตาม แตท่ าให้การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐถกูเข้าใจผิด  
 การน าเสนอข่าวแต่ละครัง้ของส่ือมวลชนทัง้ไทยและต่างชาติต่างมิได้มีการ
ตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริงทัง้หมดแต่ประการใด ดงันัน้ เม่ือข่าวเหล่านัน้เผยแพร่ออกไปจึง
อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือท าลายภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ตามการให้ข้อมลูและรายละเอียด
ของนางเสาวนีย์ โขมพตัร (สมัภาษณ์, 1 มิถนุายน 2558) ดงักลา่ววา่ 
 

... ครัง้หนึ่ง ส่ือต่างชาติเข้ามาสัมภาษณ์แพทย์หญิงพรทิพย์ แต่ท่านก็บอกว่า สภาพ
บาดแผลท่ีพบนัน้ตามตัวผู้ ท่ีเดินทางเข้ามาเกิดขึน้มาเกือบ 10 วันแล้ว และแผลก าลัง
อกัเสบ จากการท่ีคุณหมอสอบถามผ่านล่าม ทัง้หมดให้การว่า ถูกทหารของเมียนมาท า
ร้าย... และเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ช่วงแรกท่ีชาวโรฮีนจาเข้ามาแล้วเป็นข่าวนัน้ คนท่ีเข้ามาเป็น
ชายฉกรรจ์เกือบทัง้หมด ตอ่มาในระยะหลงัท่ีมีผู้หญิงและเดก็เข้ามาเพิ่มขึน้ ส่ือมวลชนควร
วิเคราะห์ก่อนน าเสนอโจมตีว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยท าร้ายทัง้หมด เพราะอาจเป็นผู้ ลีภ้ัยหรือ
มากบัขบวนการค้ามนษุย์ แตภ่าพท่ีปรากฏกลายเป็นประเทศไทยท าร้ายพวกเขาทัง้หมด...  
 

เน่ืองจากการปฏิบตัิงานตามนโยบายนี ้รัฐบาลมิได้มีการก าหนดรายละเอียดหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนถึงแนวทางการด าเนินการท่ีเป็นมาตรฐานให้เจ้าหน้าท่ีรัฐได้ปฏิบตัิตาม จาก
สภาพดงักล่าว ถือเป็นช่องโหว่ส าคญัอย่างยิ่ง การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงได้รับแรงกดดนั
จากการจับตามองจากนานาชาติ ท าให้การด าเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละ
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องค์การเป็นไปด้วยความล่าช้า เน่ืองจากแต่ละขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจต้องถูก
ตรวจสอบหรือท าการชีแ้จงถึงการปฏิบตังิานนัน้ๆ 

ขณะท่ีส านักข่าวต่าง ๆ ในเมียนมาต้องน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวกับชาวโรฮีนจาอย่าง
ระมดัระวงั เพราะอาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดปัญหาความแตกแยกของประชาชนในสงัคมตามมา 
เน่ืองจากเป็นข่าวท่ีสวนทางกับกระแสชาตินิยมของชาวเมียนมา อีกทัง้ยงัจะเป็นการสร้างความไม่
พอใจให้กบัพทุธศาสนิกชนและพระสงฆ์จ านวนมากภายในประเทศ  

นอกจากนี ้ประชาชนในประเทศไทยก็ยังได้มีการต าหนิส่ือสาธารณะบางแห่งท่ี
น าเสนอข่าวเก่ียวกับชาวโรฮีนจาและกล่าวโจมตีบุคคลท่ีเห็นใจชาวโรฮีนจา จากกรณีท่ีปรากฏ
เช่นนี ้ทุกคนจึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีแท้จริง เพราะมิฉะนัน้ขบวนการค้มนุษย์ท่ี
เป็นกลุ่มคนท่ีทกุคนลืมเลือนไปก็จะได้รับผลประโยชน์จากความรู้สกึเกลียดชงัหรือตอ่ต้านชาวโรฮีน
จา ทัง้นี ้เพราะส่วนใหญ่ก าลงัไปมุ่งโทษเพียงแตช่าวโรฮีนจาหรือวิธีการเท่านัน้ จนไม่อาจมองเห็น
กลุ่มคนท่ีน าพาชาวโรฮีนจาเข้ามา และท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนไม่เต็มใจปฏิบตัิงาน ดงันัน้ ทกุคน
ท่ีบริโภคขา่วสารจงึต้องมองให้ครอบคลมุทกุด้านและทกุมิตขิองสงัคม โดยมุง่เน้นการแก้ปัญหาเป็น
ส าคญั มิใชค่ดิแตเ่พียงภาพลบหรืออคตเิพียงอยา่งเดียว  
 การให้สมัภาษณ์ของผู้ประสานงานเครือข่ายองค์การท่ีท างานด้านประชากรข้าม
ชาติ นายศวิวงศ์ สขุทวี (สมัภาษณ์, 8 มิถนุายน 2558) ได้พดูถึงกระแสความเกลียดชงัชาวโรฮีนจา
ท่ีเกิดขึน้และความเช่ือมโยงกบัขบวนการเหลา่นี ้โดยกลา่ววา่ 
 

... ยงัมีกระบวนการเบี่ยงเบนความสนใจ กระแสไม่เอาโรฮีนจาไม่ได้เกิดมาโดยปกติ แต่มี
กลุ่มคนบางกลุ่มพยายามบิดเบือนความสนใจจากกระบวนการ ท าให้เกิดกระแสกดดนั
เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือให้กระแสข่าวของขบวนการหายไป ...กลวัว่า ถ้าเขาท าส าเร็จคนจ านวน
มากท่ีมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกับขบวนการค้ามนษุย์ เขาจะกลายเป็นผู้บริสทุธ์ิทนัที โดยท่ีเขา
ไม่ต้องรับโทษจากการกระท า และสิ่งท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองคือ ขบวนการเหล่านีย้ังคงท างาน
เหมือนเดมิ ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องก็ยงัอยูใ่นต าแหนง่ตอ่ไป... 

  
  ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐจ าเป็นต้องรู้เท่าทนัและเข้าใจปัญหาท่ีแท้จริง เพ่ือมิให้
ขบวนการค้ามนุษย์ได้แสวงหาโอกาสและผลประโยชน์จากการเข้าใจผิดของประชาชนภายใต้
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบจากส่ือมวลชน 
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4.2.3.3 ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายตา่ง ๆ และองค์การท่ีร่วม
รับผิดชอบ ซึ่งทุกองค์การท่ีเก่ียวข้องได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และองค์การพฒันาเอกชน ขณะเดียวกนั รัฐบาลไทยก็ได้พยายาม
ท าหน้าท่ีเป็นแกนน าและประสานงานระหว่างประเทศในการแก้ปัญหานี ้ดังจะเห็นได้จากการ
พยายามผลกัดนัให้เกิดการประชุมทัง้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แม้รัฐบาลไทยจะยงัไม่มี
ความชดัเจนในการตดัสินใจเช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ตาม รวมถึงการจดัประชุมว่า
ด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไมป่กตใินมหาสมทุรอินเดีย เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

 เจ้าหน้าท่ีรัฐขององค์การภาครัฐด้านความมั่นคงท าหน้าท่ีประสานงานระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามบทบาทของแต่ละองค์การ เพราะทุกคนต่างเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบายท่ีต้องการแก้ปัญหาสิทธิและเสรีภาพของชาวโรฮีนจา โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ี
เข้ามาเพราะการถูกหลอกลวงของขบวนการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของนโยบายนี ก็้
นบัเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสงัคมควบคูก่ับการด าเนินการทางด้านความมัน่คง 
ท่ีส่งผลกระทบตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ดงัเชน่การให้สมัภาษณ์ของพล.ต.ต.
ภาคภมูิ สจัจพนัธุ์ (สมัภาษณ์, 2 มิถนุายน 2558) ท่ีกลา่ววา่   

 
...ถ้าติดตามกระบวนการท างาน ทกุคนก็เข้าใจวตัถุประสงค์ของนโยบาย การประสานกัน
เป็นไปด้วยดีด้วยความเข้าใจ แม้กระบวนการอาจแตกตา่งกนัตามกรณี เพราะชาวโรฮีนจา
ท่ีมาจากการค้ามนษุย์ สงัคมกับความมัน่คงต้องเช่ือมโยงกัน จะปฏิเสธเป็นหน้าท่ีฝ่ายใด
เพียงฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ต้องท างานอย่างบรูณาการ แล้วสดุท้ายภาพลกัษณ์ของประเทศจะดี
ขึน้ นั่นคือ ความน่าเช่ือถือ ไม่มีใครอยากเข้ามาลงทุนหรือท่องเท่ียวในบ้านเมืองท่ีมีแต่
ปัญหา... 
 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านสังคมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ

นโยบายนี ้เพราะเป็นไปตามภารกิจขององค์การท่ีมุ่งเน้นถึงสิทธิและเสรีภาพท่ีทัดเทียมกันของ
มนษุย์ทกุคน ดงัเช่นค ายืนยนัของนางเสาวนีย์ โขมพตัร (สมัภาษณ์, 1 มิถนุายน 2558) ได้กล่าวว่า 
“เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงต้องดแูลชาวโรฮีนจาเหมือนกับผู้ยากไร้อ่ืน ๆ ตามบทบาทของกระทรวง 
เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าใจวตัถปุระสงค์ของนโยบายเป็นอย่างดี แต่การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
อาจลา่ช้าตามขัน้ตอนของระบบราชการ” 
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 การท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และองค์การท่ีร่วมรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ตา่งเข้าใจถึงวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบายท่ีมีความชดัเจน จึง
ท าให้การประสานงานระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ และองค์การท่ีร่วมรับผิดชอบเป็นไปอย่างถกูต้องตรงตาม
ภารกิจขององค์การท่ีรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่จึงยอมรับเป้าหมายของนโยบายนี ้แต่
ขณะเดียวกนัแนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนของนโยบายนี ้ก็ส่งผลกระทบตอ่การประสานงาน
ภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมั่นคง เน่ืองจากปัญหาความล่าช้าและซ า้ซ้อนใน
ประสานงานระหว่างกนั ด้วยสาเหตคุวามล่าช้านีเ้อง ปัญหาชาวโรฮีนจานีจ้งึถกูมองว่า มิใช่ปัญหา
ท่ีส าคญัมากนกั เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนจึงอาจไม่เต็มใจปฏิบตัิงาน ดงัท่ี พ.ต.ท.เสริมเกียรติ  คมัภีระ 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) เปิดเผยวา่ 

 
... การปฏิบตัิงานหลงัจบักมุนัน้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก็ต้องท างานกบัหนว่ยงานอ่ืน 
แต่ผู้ปฏิบตัิงานจะไม่ทราบขัน้ตอนล่วงหน้าในบางครัง้ เพราะขบวนการค้ามนุษยย์อาจ
ปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการน าเข้า ปัจจุบันนี ้ขบวนการค้ามนุษย์ฉวยโอกาสบนความ
ล าบากของผู้ อ่ืน มาตรการบางอย่างจึงเปล่ียนแปลงไป การด าเนินงานต้องรอ อาจล่าช้า  
บางครัง้จงึอาจซ า้ซ้อนกนั แตก็่ต้องยอมรับเพราะตามระบบราชการท่ีต้องเป็นไปตามสาย
บงัคบับญัชา... 

 
กล่าวได้ว่า การสัง่การตามสายบงัคบับญัชาขององค์การภาครัฐด้านความมัน่คง

เป็นไปด้วยรูปแบบระบบราชการ การด าเนินการจึงเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผู้ปฏิบตัิงานไม่
ทราบแผนการเตรียมการด าเนินงานล่วงหน้าท่ีแน่นอนอย่างชดัเจน จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีในพืน้ท่ี
ทัง้จงัหวดัสงขลาและระนองไมค่อ่ยให้ความส าคญักบัปัญหานี ้ 
 

4.2.4 การบังคับใช้กฎหมาย 
  ประชาชนทัว่ไปมกัมองเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายกบัสิทธิมนุษยชนในลกัษณะท่ีสวนทาง
กนั แต่แท้จริงนัน้ เม่ือมีการบงัคบัใช้กฎหมายเกิดขึน้ สิ่งหนึ่งท่ีต้องก ากบัไปด้วย คือ สิทธิมนษุยชน 
มิฉะนัน้เจ้าหน้าท่ีรัฐก็จะกลายเป็นจ าเลยเสียเอง เชน่ การจบักมุของเจ้าหน้าท่ีรัฐมกัได้รับแรงกดดนั
จากทกุฝ่าย หรือการปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชนก็จะถกูกดดนัจากฝ่ายตอ่ต้าน  
 4.2.4.1 ความเคร่งครัดของผู้ปฏิบตัิงาน ตามหลกัการกฎหมายของประเทศไทย 
ก าหนดให้ชาวโรฮีนจาท่ีมิใช่ผู้ตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์เหล่านี ้ถือเป็นเพียงคนหลบหนีเข้าเมือง
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โดยผิดกฎหมาย และเม่ือพิจารณาตามกฎหมายคนเข้าเมืองจะพบว่า การเข้าเมืองในลกัษณะท่ี
ชาวโรฮีนจาด าเนินการนี ้ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือมาเองหรือมาด้วยวิธีใดก็ตาม ซึ่งหากไม่ได้เข้ามา
ตามช่องทางท่ีถกูต้องแล้ว ก็ถือเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 ท่ีระบวุา่ “บคุคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรจะต้องเดนิทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทาง ดา่นตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องท่ีและตามก าหนดเวลา และผู้ ใด
ไมป่ฏิบตัติามต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสองปี และปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท”  องค์การภาครัฐของ
ไทยมีอ านาจด าเนินคดีตอ่ศาลเพ่ือเอาผิดตามกฎหมาย ในทางปฏิบตัิเจ้าหน้าท่ี รัฐอาจเลือกส่งตวั
ผลกักลบัออกนอกประเทศ เพราะเป็นวิธีท่ีง่ายและประหยดักว่า หรือจะเลือกด าเนินคดีก่อนแล้ว
คอ่ยส่งตวักลบัในภายหลงัก็ได้ แต่ระหว่างการรอส่งตวักลบัหรือท่ีเรียกว่า การคมุขงัไว้ก่อนรอการ
ส่งกลบั นัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยมีอ านาจควบคมุตวัคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไว้ท่ีใดก็ได้ ซึ่งตามปกติ
แล้วจะควบคมุตวัไว้ท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมือง  

พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นี ้ถือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิใน
การไม่ถูกผลักดันกลับ โดยเฉพาะมาตรา 54 ก าหนดว่า “คนต่างด้าวผู้ ใดเข้ามาหรืออยู่ใน
ราชอาณาจกัรโดยไม่ได้อนญุาตหรือการอนญุาตนัน้สิน้สดุ หรือถกูเพิกถอนแล้วพนกังานเจ้าหน้าท่ี
จะส่งตวัคนต่างด้าวผู้นัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้...” และตามมาตรา 55 ท่ีระบุไว้ว่า 
“การส่งคนตา่งด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญัติพนกังานเจ้าหน้าท่ี รัฐจะส่ง
ตวักลบัไปโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแตพ่นกังานเจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร... ” 
ซึ่งขัดแย้งกับหลักการสากล ท่ีระบุถึงกรณีการส่งคนหลบหนีเข้าเมืองกลับประเทศต้นทางนัน้ 
จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากคนเหล่านัน้ก่อน และต้องดแูลส่งกลบัอยา่งปลอดภยั แตท่ี่ผ่านมา 
เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการเพียงแค่จบักุมและส่งกลบัชาวโรฮีนจา เน่ืองจากความรู้ไม่เท่าทนัและไม่
รับผิดชอบติดตามต่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือเกิดขึน้โดยความร่วมมือ
ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีกบัขบวนการค้ามนษุย์ ท าให้เป็นช่องวา่งท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่วงเวียนการค้ามนษุย์  
ซึ่งพบว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการปล่อยชาวโรฮีนจาบางส่วนไว้ท่ีชายแดนเมียนมา(เช่น บางเกาะ
ของจงัหวดัระนอง หรือดา่นสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) เพ่ือให้พวกเขาเดินทางกลบัเอง แตเ่ม่ือมี
การจบักุมครัง้ใหม่ จะพบว่า ชาวโรฮีนจาบางคนเคยถูกจบักุมและได้รับการปล่อยตวัไป แต่กลับ
กลายเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์ซ า้อีกครัง้ ซึ่งการถูกจบักุมครัง้ใหม่นี ้อาจพบในพืน้ท่ีเดิม
หรือพืน้ท่ีอ่ืนในภาคใต้  

ขณะท่ีบางจงัหวดั เช่น ระนอง สตลู มีชาวโรฮีนจาตัง้ถ่ินฐานเป็นเวลานานเกือบ 
30 ปี ซึ่งพวกเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับขบวนการค้ามนุษย์
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บางกลุ่ม กล่าวคือ ประชาชนในพืน้ท่ีอาจกระท าการเอาเปรียบซ า้อีกครัง้กบัชาวโรฮีนจาท่ีเพิ่งได้รับ
การปล่อยตวั โดยการสง่เรือมารอรับหรือประมลูขาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาทัง้หมดก็จะเหมือนกบัการ
พายเรือในอ่างอย่างไม่จบสิน้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็มิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตลอดเวลา อนัน าไปสู่ปัญหาสงัคมและอาชญากรรมอ่ืนตามมา เช่นเดียวกบัการให้สมัภาษณ์ของ
นายสรุพงษ์ กองจนัทกึ (สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) ดงันี ้ 

 
...กฎหมายไทยทกุวนันีส้ามารถบงัคบัใช้แก้ปัญหาได้ โดยไมต้่องออกกฎหมายใหมเ่พิ่มเติม 
หากประเทศไทยบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตรงไปตรงมา แก้ให้ตรงจุด จบักุมอย่าง
ต่อเน่ือง เช่ือว่า ปัญหาท่ีลุกลามอ่ืนอย่างกรณีการค้ามนุษย์จะสามารถลดปัญหาลงได้ ท่ี
ผ่านมาผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย ทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐและกลุ่มรายย่อยรายใหญ่ร่วมกันกระท า
ความผิดเป็นกระบวนการ ประเทศไทยควรจริงจงัและด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองกบัปัญหานี ้
... 
  

  เช่นเดียวกับท่ีนายอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง นายธนิต กลุสุนทร (สมัภาษณ์, 20 
มิถนุายน 2558) ให้การยอมรับวา่  
 

...มีการลกัลอบขนชาวโรฮีนจา โดยอาศยัระนอง พงังา เป็นทางผ่าน แม้จะมีการบงัคบัใช้
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 แล้วก็ตาม แต่การ
บงัคบัใช้กฎหมายก็ถือว่า ล้มเหลวอย่างสิน้เชิง เน่ืองจากมีข้อจ ากัด ทัง้การเพิกเฉยของ
เจ้าหน้าท่ีต่อการบังคับใช้กฎหมาย และแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีบางคน 
ขบวนการเหล่านีจ้ึงด าเนินการได้ง่าย เพราะความนิ่งเฉยทกุระดบัชัน้ จึงไม่มีการบงัคบัใช้
กฎหมายและลงโทษให้เห็น 

 
กรณีของชาวโรฮีนจาได้รับการผ่อนผนัตามค ายืนยนัของ พ.ต.อ.ไวยวิทย์ นพรัตน์ 

(สัมภาษณ์ , 27 กุมภาพันธ์ 2558) ท่ีกล่าวว่า “... ชาวโรฮีนจามาจากรัฐยะไข่ และบางคนมี
ครอบครัวอยู่ท่ีเมียนมา จงึได้รับการผ่อนผนัการด าเนินคดี ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีหากชาวเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา หลบหนีเข้ามา แม้จะมีความผิดแต่ก็ได้รับการผ่อนผนั คือ ไม่ต้องถูกด าเนินคดี 
เพ่ือรอสง่กลบัประเทศต้นทางหรือประเทศท่ีสาม”  
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กล่าวได้ว่า กฎหมายจึงต้องมีความเป็นธรรม โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กอปรกับผู้บริหารประเทศต้องได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป จึงจะ
สามารถออกกฎหมายท่ีมีความเป็นธรรมได้ด้วยบริบทของความเข้มงวดของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการ
บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงั 

นอกจากนี ้ประเทศไทยยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมต่อความปลอดภัยของ
ผู้ เสียหายภายใต้การควบคมุตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลกัการไม่ถูกผลกัดนักลบั 
หรือท่ีเรียกว่า Non-Refoulement ซึ่งเป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และ
มีผลบงัคบัใช้ตอ่รัฐทกุแหง่ เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกรณี นี  ้คือ 
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 (The Convention Retaining to the  Status of 
Refugees) ส าหรับรัฐท่ีลงนามเข้ามาเป็นภาคีของอนุสัญญาแล้ว มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิ คือ หากมี
บุคคลใดก็ตามท่ีเข้ามาในอาณาเขตของรัฐและร้องขอสถานะผู้ ลีภ้ัย รัฐมีหน้าท่ีต้องด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะ โดยรัฐมีหน้าท่ีต้องจดัการดแูลผู้นัน้ แต่ประเทศไทยยงัไม่ได้ลงนามเข้าเป็นรัฐ
ภาคีในอนสุญัญาฉบบันี ้ดงันัน้ รัฐบาลไทยจึงไม่จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามหลกัการตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้
ในอนุสัญญา ซึ่งมีสาระส าคญัคือ หากตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลนัน้มีความกลวัอนัมีมูลเหตวุ่า 
จะได้รับภัยประหัตประหาร (Persecution) อันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่  เชือ้ชาติ (Race) 
ศาสนา (Religion) สญัชาติ (Nationality) สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุม่หนึ่งทางสงัคม (Membership 
of a Particular Social Group) หรือความคิดเห็นทางการเมือง (Political Opinion) และบุคคลนัน้
ไมส่ามารถหรือไม่สมคัรใจ (Unable or Unwilling) ท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาตขิอง
ตนเน่ืองจากความกลัวดงักล่าวจะถือว่า บคุคลนัน้มีสถานะเป็นผู้ ลีภ้ยั ซึ่งผู้ ลีภ้ยัไม่ใช่ผู้หลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย รัฐบาลจะด าเนินคดีเอาผิดฐานนีไ้ม่ได้ และส่งกลับประเทศภูมิล าเนาเดิม
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นความสมคัรใจของผู้ ลีภ้ยัเอง สิ่งท่ีรัฐบาลต้องปฏิบตักิบัผู้ ลีภ้ยัคือ การรับผู้ ลีภ้ยัไว้ใน
ฐานะพลเมืองของรัฐ หรือสง่ตวัไปยงัประเทศท่ีสาม เพ่ือเป็นพลเมืองของประเทศนัน้ ๆ 
  ทัง้นี ้ภายใต้การก ากับดแูลของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาต ิ
และเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีต้องประกาศออกมาใช้ให้สอดคล้องไปกับอนุสญัญาว่า
ด้วยสถานะผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 จะเห็นว่า หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนสุญัญาฉบบัดงักล่าวนี ้
รัฐบาลไทยย่อมต้องปฏิบตัิต่อกรณีของชาวโรฮีนจาแตกต่างออกไป คือ อย่างน้อยท่ีสดุรัฐบาลไทย
จะต้องดูแลคนกลุ่มนีเ้ป็นอย่างดีและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ท่ีส าคัญคือ ต้องไม่ผลักดัน
ส่งกลบัประเทศโดยไม่สมคัรใจ ตลอดจนรัฐบาลไทยอาจต้องให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่กลุ่มคน
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เหล่านี ้หากตรวจสอบแล้วว่า เป็นบคุคลท่ีหนีภยัประหตัประหารมาจริง และองค์การภาครัฐตา่ง ๆ 
ยงัมีหน้าท่ีต้องเพิ่มบทบาทหน้าท่ีในการออกกฎหมาย เพ่ือรองรับสิทธิของคนท่ีหนีภยัความตายเข้า
มายงัดนิแดนของไทยด้วย  
  แม้ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศอีกหลายฉบบั เช่น กติกาว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนสุญัญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก อนุสัญญาต่อต้านการทรมานก็ได้ก าหนดสิทธิไม่ถูกผลกัดนักลับ  แต่ยังท าให้ประชาคม
โลกและองค์การสหประชาชาติมองไทยว่า ประเทศไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง
ร้ายแรง รัฐบาลจึงมักถูกตัง้ค าถามถึงการจัดการปัญหา ขัน้ตอนการด าเนินงานและเกณฑ์การ
พิจารณาชาวโรฮีนจาและผู้ ลีภ้ัยในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของนายวีรวิชญ์            
เธียรชยันนัท์ (สมัภาษณ์, 11 มิถนุายน 2558) ท่ีกลา่ววา่ 
 
 ... ผู้แทนของประเทศไทยจะถกูถามในทกุเวทีวา่ ประเทศเราจดัการผู้ ลีภ้ยัอยา่งไร  โดยไม่มี

กฎหมาย และการท่ีประเทศไทยไม่ได้เข้าไปเป็นภาคีในอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย
นัน้ ก็ได้รับข้อเสนอต่อเน่ืองมาโดยตลอด เป็นเร่ืองท่ียากล าบากมากส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานท่ีวา่ ประเทศไทยจะใช้กฎหมายฉบบัไหนในการท่ีจะจดัการกบัเร่ืองชาวโรฮีนจา
นีท่ี้มีการลีภ้ัยเข้ามาทุกปีเราจะพิจารณาอย่างไร เกณฑ์เป็นอย่างไร ขัน้ตอนเป็นอย่างไร 
การดแูลเราใช้กฎหมายฉบบัไหน  

 
  แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ลงนามเข้าเป็นรัฐภาคีและไม่คุ้มครองสิทธิของผู้ ท่ีหนีภัย
ความตายจากประเทศของตวัเอง แต่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลไทยสามารถเลือกใช้วิธีการ อ่ืน ๆ ใน
ลกัษณะไม่เป็นทางการด้วยเหตผุลด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮีนจา เช่น การเรียกร้องให้องค์การ
ด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาช่วยเหลือชาวโรฮีนจา หรือการเรียกร้องให้สมาคมอาเซียนเข้ามามี
บทบาทในการปกป้องชาวโรฮีนจา โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาและประชาชนในเมียนมายตุิการ
ปราบปรามเขน่ฆา่ และละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวโรฮีนจา  

4.2.4.2 ลกัษณะเนือ้ความเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ส าหรับกรณีของชาว
โรฮีนจานี ้องค์การภาครัฐท่ีรับผิดชอบหลายฝ่ายได้มีการเรียกร้องให้น าพระราชบญัญัตป้ิองกนัและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช้ร่วมด้วย เพราะชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้าเมืองมา
หลายคนมีสถานภาพเป็นทัง้เหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์หรือผู้ เสียหาย และเป็นผู้ ร่วมขบวนการ
ค้ามนุษย์เสียเอง ตลอดจนกลวิธีของขบวนการค้ามนุษย์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการ
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อาศยัชอ่งโหวท่างกฎหมายไทยท่ีไมเ่คยถกูน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมืองท่ีถกูใช้มานานเกือบ 40 ปี ขบวนการค้ามนษุย์จงึไม่
เกรงกลัวต่อบทลงโทษท่ีบัญญัติไว้ ซึ่งในหลายครัง้ ปัญหาชาวโรฮีนจามีลักษณะเข้าข่ายการค้า
มนษุย์ จึงจ าเป็นต้องน าพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 มาบงัคบั
ใช้ในการด าเนินคดีผู้ กระท าผิดและให้การช่วยเหลือคุ้ มครองผู้ เสียหาย พร้อมกับมีกลไกท่ีดี
สนบัสนนุและก ากบัการด าเนินงาน องค์การภาครัฐไทยมีหน้าท่ีต้องชว่ยเหลือดแูลผู้ เสียจากการค้า
มนษุย์เป็นพิเศษ โดยต้องจดัหาอาหาร ท่ีพกัและการรักษาพยาบาลให้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจดั
ให้ผู้ เสียหายมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากนายหน้าท่ีหลอกลวงมา รวมถึงจัดการส่งกลับ
ภูมิล าเนาเดิม โดยค านึงถึงความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ เสียหายเป็นหลกั  

การท่ีชาวโรฮีนจาลกัลอบเข้ามาในไทย เพราะถกูหลอกลวงหรือโดนบงัคบัขู่เข็ญให้
มาโดยขบวนการค้ามนุษย์ หากใช้กฎหมายการค้ามนุษย์กับกรณีนี ้น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีแตกต่าง
ออกไป เพราะชาวโรฮีนจาเหล่านี ้จะไม่ได้มีสถานะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่จะกลายเป็น
ผู้ เสียหายจากปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเร่ืองนีเ้ป็นอาชญากรรมข้ามชาติท่ีร้ายแรง กฎหมายเร่ือง
การค้ามนษุย์จงึมีบทบาทส าคญัมากในการปฏิบตัิตอ่บคุคลท่ีลกัลอบเข้าเมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย 
แต่หากบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ บุคคลนัน้จะต้องได้รับการปฏิบัติท่ี
แตกต่างไป คือ เป็นไปในเชิงคุ้มครองดแูลมากกว่าการปราบปราม นอกจากนี ้กฎหมายบางฉบบั 
เช่น  พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 อาจมีความเช่ือมโยงในบางกรณี
ด้วยเช่นกัน จะพบว่า ประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวข้องหลายฉบบั เพ่ือให้การบงัคบัใช้
สามารถครอบคลมุกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในทกุมิติ 
  ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ได้ผา่นร่างปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 
(ASEAN Human Right Declaration) เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองหลกัสิทธิมนษุยชนในอาเซียน อาทิ 
ข้อ 2 ของหลกัการทัว่ไปท่ีกล่าวว่า “บคุคลทกุคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทัง้ปวงตามท่ีก าหนดไว้ใน
ปฏิญญานี ้โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม อาทิ เชือ้ชาติ เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พืน้เพทางสงัคมหรือชาติพันธุ์  สถานะทางเศรษฐกิจ การเกิด 
ความพิการ หรือสถานะอ่ืน” และข้อ 28 ท่ีว่า “บุคลากรทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ี
เพียงพอของตนและครอบครัว ซึ่งรวมถึงสิทธิในอาหาร เสรีภาพจากความหิวโหย สิทธิใน
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย การรักษาพยาบาล น า้ด่ืมและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ” ซึ่งประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ รวมทัง้เมียนมาได้ร่วมลงนามในปฏิญญานี ้ซึ่งเป็นเร่ือง



141 

สิทธิขัน้พืน้ฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบนัต่ออนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP) ท่ีได้ระบุว่า รัฐภาคีไม่อาจ
กกัตวัเหย่ือการค้ามนษุย์โดยไมช่อบด้วยเหตผุลได้  
  สาเหตุท่ีประเทศไทยไม่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย 
ค.ศ.1951 ด้วยเหตผุล 2 ประการ ได้แก่ 1) ประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือท่ีอาจดีกว่าประเทศท่ี
เป็นรัฐภาคีสมาชิกของอนสุญัญานี ้และ 2) ท่ีตัง้และภูมิประเทศของไทยท่ีมีชายแดนตดิกบัประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งเพ่ือนบ้านเหล่านัน้ยังมีการพัฒนาท่ีต ่ากว่าประเทศไทย จึงอาจมีการเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยโดยอ้างสาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ทัง้นี  ้เม่ือ
พิจารณาข้อดีของการให้สตัยาบนัวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ได้แก่  
  1) เป็นกรอบในการบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยั ประเทศไทยจะต้องมีกรอบทาง
กฎหมายเพ่ือบริหารจดัการผู้ ลีภ้ัย และเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบตัิงานโดยสุจริต 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การแสวงหาประโยชน์ทางทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 
นอกจากนี ้ยังเป็นการแสดงถึงพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติต่อผู้ ลีภ้ัยตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศอันเป็นท่ียอมรับและตามมาตรฐานด้านมนุษยธรรม อีกทัง้ยังเป็นหลักเกณฑ์ท่ีเคารพ
อ านาจอธิปไตยของรัฐ เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจ าแนกผู้ ลีภ้ัยจากคนเข้าเมืองกลุ่ม อ่ืน ๆ 
อนัท าให้การบริหารจดัการประชากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 2) แบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ ลี ภ้ัยกับประเทศภาคีสมาชิก  โดย
อารัมภบทของอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 ระบวุ่า “การให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ลีภ้ัยนัน้
อาจเป็นการท าให้บางประเทศแบกรับภาระหนักเกินไป และการแก้ไขปัญหาซึ่งมีขอบเขตและ
ลกัษณะเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศนัน้...ยอ่มไม่ประสบความส าเร็จ หากปราศจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ” จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาฉบับนีท้ าหน้าท่ีแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่า ง
ประเทศผู้ รับ และยอมรับขอบเขตระหว่างประเทศในเร่ืองของผู้ ลีภ้ัย ซึ่งให้ความส าคัญในการ
แก้ปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือระหว่างรัฐ เพราะเม่ือรัฐอนัเป็นภาคีของอนสุญัญาให้สถานท่ีลีภ้ยั
แก่คนจากรัฐอ่ืน รัฐท่ีเป็นเจ้าของของผู้ ลีภ้ัยก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการกระท าท่ีสันติ ตามหลัก
มนษุยธรรมและตามหลกักฎหมาย แทนท่ีจะเป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงความเป็นศตัรู  
 จากข้างต้นนี ้การเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 จะ
ท าให้รัฐบาลสามารถเรียกร้องและใช้เป็นพืน้ฐานในการประสานความร่วมมือช่วยเหลือประเทศ
ภาคีอ่ืนตามหลกัการแบง่เบาภาระ (Responsibility Sharing) ในการดแูลผู้ ลีภ้ยัได้โดยชอบธรรม 
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   นอกจากนี ้ยงัถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในเวทีสากลให้กบั
ประเทศ การเข้าเป็นภาคีย่อมเป็นการแสดงให้เห็นความตัง้ใจจริงในการเคารพและปฏิบัติตาม
พนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ ลีภ้ยั สร้างความน่าเช่ือถือและ
ยอมรับตอ่วิธีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ัย การเข้าเป็นภาคีนัน้ ยงัเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยบคุคลท่ี
เส่ียงภยัตอ่การถกูสงัหาร บคุคลเหลา่นีก็้จะสามารถสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจของประเทศ และหลดุ
พ้นจากการเป็นบคุคลท่ีผิดกฎหมายและไมมี่ตวัตนในสงัคม 
  ส าหรับข้อเสียของการเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ท าให้รัฐบาล
ต้องด าเนินการคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ลีภ้ยัตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอนสุญัญา ซึ่งจะท าให้เกิด
ภาระด้านงบประมาณท่ีใช้ในการดูแลผู้ ลีภ้ัย นอกจากนี  ้ยังก าหนดให้รัฐภาคีมีหน้าท่ีให้ความ
ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ทัง้ในการปรับใช้บทบัญญัติอนุสัญญานี ้รัฐภาคีต้องจัดหา
ข่าวสารและข้อมูลท่ีส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติร้องขอ เพ่ือจดัท ารายงานต่อ
องค์การซึ่งมีอ านาจของสหประชาชาตใินเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาวะผู้ ลีภ้ยั รัฐภาคีต้องแจ้งให้เลขาธิการ
สหประชาชาตทิราบถึงกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของรัฐ โดยท่ีรัฐต้องด าเนินการเพ่ือปฏิบตัติาม
อนสุญัญานี ้ 

ความร่วมมือของสมาชิกสมาคมอาเซียนท่ีได้ลงนามในปฏิญญาเร่ืองสิทธิขัน้
พืน้ฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน ถือเป็นความพยายามขององค์การภาครัฐในการปฏิบตัิให้เห็นถึง
ผลลพัธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เม่ือรัฐสมาชิกฝ่าฝืนก็ต้องมีช่วยกันแก้ปัญหา แม้ว่า กฎบตัร
อาเซียนและปฏิญญาสิทธิมนษุยชนอาเซียนจะไมมี่การกลา่วถึงบทลงโทษในการฝ่าฝืนก็ตาม 
 

4.2.5 คุณลักษณะของหน่วยปฏิบัติ 
 สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี ท าให้องค์การภาครัฐไทย นานาชาติและองค์การ
ระหว่างประเทศต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ผ่านการบูรณาการในการบริหาร
จดัการตา่ง ๆ ร่วมกนั จงึเป็นสิ่งท่ีนา่สนใจถึงทิศทางและบทบาทการด าเนินงานของแตล่ะหน่วยงาน
ท่ีพงึปฏิบตัติอ่ชาวโรฮีนจา 

4.2.5.1 โครงสร้างองค์การ องค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องท่ีส าคญัในการปฏิบตัิงาน 
มีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบตัิงานด้าน
ความมัน่คงท่ีส าคญั โครงสร้างองค์การสว่นกลางถกูแบง่ตามกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะบทบาท ทัง้นี ้ 
เป็นไปตามภารกิจความรับผิดชอบหลกัของแตล่ะคน ได้แก่ การพฒันานโยบายและบริหารแผนงาน 
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ความมัน่คง ยทุธศาสตร์และอ านวยการความมัน่คง สนบัสนนุทางการบริหาร พฒันาระบบบริหาร 
กลุม่ภารกิจสนบัสนนุทางวิชาการและเครือขา่ยการมีสว่นร่วม ตลอดจนการตรวจสอบภายใน  

 เน่ืองจากส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นองค์การภาครัฐท่ีท า
หน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านความมัน่คงของประเทศ ดงันัน้ การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี รัฐจึงต้อง
อยู่ภายใต้กฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของผู้บริหาร ภายใต้การบริหารแบบรวม
ศนูย์อ านาจ โดยอ านาจการตดัสินใจอยู่ท่ีผู้บริหารระดบัสงู ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัจะเป็นไปใน
รูปแบบของสายการบงัคบับญัชาท่ีมีความเป็นทางการสูง ซึ่งการปฏิบตัิงานทุกกระบวนการของ
องค์การนัน้สามารถควบคมุ ติดตาม และตรวจสอบได้ โดยอ านาจ หน้าท่ีและบทบาทเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญัติไว้  ขณะท่ีชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาในประเทศไทยมีทัง้บุคคลท่ีตกเป็นเหย่ือการค้า
มนษุย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง กระบวนการในการด าเนินการจงึแตกตา่งกนั 

 2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทัง้นี ้
โครงสร้างของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย กองบังคับการอ านวยการ ซึ่งเป็นฝ่าย
อ านวยการ และยงัมีศนูย์เทคโนโลยีท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุน  ตลอดจนฝ่ายปฏิบตัิการท่ีประกอบด้วย
กองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมืองทัว่ทกุภูมิภาคทัง้ 6 แห่ง ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ รวมถึงงานบริการคนเข้าเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งทุกฝ่ายอยู่
ภายใต้การบงัคบับญัชาของสว่นกลาง 

 โครงสร้างองค์การมีความซับซ้อนในการกระจายและขยายการ
ด าเนินงานไปตามภูมิภาคตา่ง ๆ ของประเทศ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐขององค์การทัง้ในจงัหวดัสงขลาและ
ระนองสามารถปฏิบตัิงานและปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี แต่การ
ปฏิบตังิานตา่ง ๆ ตามกระบวนการนัน้ จะต้องได้รับการอนญุาตหรือค าสัง่จากสว่นกลางเสียก่อน   

 ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐขององค์การในพืน้ท่ีปฏิบัติงานหลักขององค์การได้
อย่างเต็มก าลงัความสามารถ โดยได้รับการสนบัสนุนสิ่งท่ีจ าเป็นจากองค์การบริหารส่วนกลางให้
สามารถปฏิบตัภิารกิจได้ อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีอาจรู้สกึเบื่อหนา่ยจากการปฏิบตังิาน 

 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอิสระไม่สงักัด
กระทรวงใด ทัง้นี ้โครงสร้างคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ อันได้แก่ ด้านสิทธิพลเมือง สิทธิสถานะ กลุ่มชาติพันธุ์  และชนเผ่า
พืน้เมือง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการส่ือสาร
องค์การ การไกล่เกล่ีย การพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
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คณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ด้านระบบ อตัราก าลัง วินัยและการบริหาร
บคุคล และด้านกฎหมาย ระเบียบการ อทุธรณ์และการร้องทกุข์ ตลอดจนคณะอนกุรรมการเฉพาะ
กิจ เพ่ือด าเนินการขบัเคล่ือนกิจกรรมหรือโครงการพิเศษท่ีเป็นภารกิจเฉพาะอยา่ง เน้นความร่วมมือ
ในการท างาน และสามารถตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมได้ดี 

 การจดัรูปแบบการบริหารในคณะผู้ปฏิบตงิานในแตล่ะระดบั โดยองค์การ
แบบนีมี้ความเป็นอิสระในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางจุดมุ่งหมายขององค์การ 2) 
การวางมาตรการด าเนินงาน 3) การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานบรรลุ
จดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ และ 4) การประเมินผลการด าเนินงาน ซึง่การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้
 4) กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 กลุ่มภารกิจหลัก ได้แก่ 
กลุ่มอ านวยการ กลุ่มภารกิจความสมัพนัธ์ทวิภาคี กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมการต่างประเทศ รวมถึงส านกังานรัฐมนตรี  เป็นองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีความ
ซับซ้อนสูง ภายใต้การใช้ข้อบงัคบัและข้อปฏิบตัิต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของภาครัฐ โดยท่ีอ านาจการตัดสินใจอยู่ ท่ีผู้ บริหารระดับสูงเท่านัน้ 
โครงสร้างองค์การไม่ค่อยเปล่ียนแปลงบ่อยนัก โดยเน้นการใช้อ านาจและความรับผิดชอบท่ี
สามารถตรวจสอบได้ 

ทัง้นี ้การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ องค์การจะสร้างองค์การแบบ
ลักษณะเฉพาะขึน้มา เพ่ือรองรับการด าเนินงานเหล่านัน้ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญเข้ามาร่วมงานและประสานงานในการจดักิจกรรมหรือโครงการ โครงสร้างขององค์การใน
การจดักิจกรรมจงึจ าเป็นต้องมีความเรียบง่ายเป็นส าคญั 

 5) กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 8 กรม /ส านักงาน อันได้แก่ 
กรมการปกครอง กรมพฒันาชมุชน กรมท่ีดิน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านกังานรัฐมนตรี และส านกังานปลดักระทรวง อีก
ทัง้ประกอบด้วย 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาสว่นภูมิภาค และองค์การ
ตลาด โดยเฉพาะกรมการปกครองท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มัน่คงภายในประเทศ ซึง่กรมการปกครองมีโครงสร้างการบริหารงานทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค 

 ผู้บริหารระดบักลางต้องเผชิญกับปัญหาท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละวนั เช่น การให้ท่ีพกัแก่ชาวโรฮีนจาของประชาชนในพืน้ท่ี การพยายามหลบหนี
ของชาวโรฮีนจาไปยังมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานของทีมงานแบบไขว้
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หน้าท่ี โครงสร้างองค์การเชน่นี ้นายอ าเภอจึงต้องมีความรอบรู้ทกุด้าน แม้จะไม่ใช่เชิงลึกก็ตาม แต่
ก็สามารถประสานงานกับองค์การท่ีเก่ียวข้องได้ นอกจากนี ้องค์การยังมีความซับซ้อนในการ
กระจายบุคลากรไปยังพืน้ท่ีต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน โดยเจ้าหน้าท่ี รัฐส่วนฐานล่างขององค์การเป็น
สว่นกว้างและมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีรัฐมากท่ีสดุ  

 6) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร หรือท่ี
เรียกว่า กอ.รมน.ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและบริหารงาน ประสานงานและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ 

(1) ส่วนบริหาร มีหน้าท่ีปกครองบงัคับบญัชา ก าหนดนโยบายและ
บริหารงานใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) ส่วนอ านวยการ มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงานและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ความมัน่คง งานกิจการ
มวลชนและสารนิเทศ งานการบริหารงานบคุคล งานการขา่ว งานการบริหารงานทัว่ไปและงานด้าน
งบประมาณ 

(3) สว่นประสานงาน มีหน้าท่ีบรูณาการในการวางแผน อ านวยการ 
ประสานการปฏิบตัิและก ากบัดแูลงานของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านความมัน่คงของชาติ
ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ด้านยาเสพติด คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาต ิความมัน่คงพิเศษ  

(4) หน่วยปฏิบัติงานในระดับพืน้ท่ี มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ 
ประสานงานและด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
และด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงภายใน 

โครงสร้างองค์การมีลกัษณะการรวมอ านาจสงู ซึง่องค์การมีความซบัซ้อน
อย่างมาก ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิตาม โดยอ านาจ
สงูสดุในการตดัสินใจอยู่ท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นส าคญั โดยองค์การยงัประกอบด้วยหน่วยปฏิบตัิงาน
ในระดบัพืน้ท่ีตามแต่ละจงัหวดั และศนูย์ประสานการปฏิบตัิ ขณะท่ีบคุลากรระดบัปฏิบตัิการขาด
แรงจงูใจ การปฏิบตังิานของทกุฝ่ายสามารถตดิตามและตรวจสอบได้ เน่ืองจากมีความเป็นทางการ
และสว่นกลางได้มีการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน   

7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ปฏิบตัิภารกิจโดยมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพสงัคมเป็นส าคญั นัน่คือ การพฒันาคนและสงัคมให้มี
คุณภาพและมีภูมิคุ้มกัน โดยประกอบ 7 กรม/ส านักงาน ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สงูอาย ุกรมสง่เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง อีกทัง้ยัง
ประกอบด้วย 3 องค์การภายใต้การก ากับดูแล ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ ส านกังานธนานุเคราะห์ 
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 

องค์การมีกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐทกุคนสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกบัสงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะพืน้ท่ี แตก่ารกระจายอ านาจไปยงัแตล่ะองค์การย่อยใน
แตล่ะพืน้ท่ีนีท้ าให้การบริหารงานเกิดความคล่องตวัมากขึน้ 

ทุกองค์การจ าเป็นต้องอาศยัความช านาญตามความถนัดของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ โดยการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีของแตล่ะจงัหวดัได้ยึดถือการปฏิบตัิงานตามกระบวนการเป็นส าคญั
แตล่ะฝ่ายมีการพึ่งพากันตามล าดับขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน กล่าวคือ ถ้าการปฏิบตัิงานของฝ่ายใด
ชะงกังนัก็จะสง่ผลกระทบตอ่ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานล าดบัอ่ืนในภายหลงั เชน่ ระยะเวลาท่ีต้องเล่ือน
ไป โครงสร้างจึงมีความซับซ้อนตามแนวนอน จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการก าหนด
มาตรฐานและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีคอ่นข้างชดัเจน เชน่ ทีมงานสหวิชาชีพ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นองค์การ
ภาครัฐท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูง จัดแบ่งงานเป็นไปตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ภายใต้กฎเกณฑ์การปฏิบตัิงานด้วยบริบทหรือสภาพแวดล้อมท่ีคงท่ี ลษัณะท่ีมีความซบัซ้อนสูงนี ้
เอง จงึท าให้การปฏิบตังิานต้องเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน  

รัฐบาลให้ความส าคญักับการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี  แม้จะอยู่ห่างไกลจาก
สว่นกลางเพียงใดก็ตาม เพราะฉะนัน้เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางและในพืน้ท่ีจงึได้มีการจดัท าระบบการ
ท างานร่วมกนั โดยแตล่ะฝ่ายจะมีการประสานงานและรายงานการปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ีเป็นประจ า
ทกุเดือน อีกทัง้รัฐบาลยงัให้การสนบัสนนุและความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของแตล่ะพืน้ท่ี  ซึ่งจะ
ท าให้ข้อมลูในการปฏิบตัิงานและการติดตามผลมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีใน
พืน้ท่ีจงึไมอ่าจหละหลวมหรือนิ่งเฉยตอ่ปัญหาของชาวโรฮีนจาได้  

4.2.5.2 การปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างองค์การ เน่ืองจากความซบัซ้อนในปัญหา
ตา่ง ๆ ขององค์การ ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และการพฒันาโครงสร้างองค์การ จึงท าให้แต่ละ
องค์การได้มีการปฏิบตังิานระหวา่งองค์การร่วมกนั  

1) การใช้ระบบคณะกรรมการในการปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยจะเห็นได้ว่า 
คณะกรรมการอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ประกอบด้วยผู้บริหารสงูสดุของ
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องค์การท่ีเก่ียวข้องในด้านความมัน่คง (เช่น ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม) องค์การ
กลางประสานงาน (เชน่ กระทรวงการตา่งประเทศ) และองค์การท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบใน    การ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (อาทิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ตลอดจนองค์การท่ีเก่ียวกับ
ด้านงบประมาณแผน่ดนิ ซึง่ประกอบด้วยกรมบญัชีกลาง และส านกังบประมาณ  

ทัง้นี ้ภายใต้ความร่วมมือขององค์การท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดต่างร่วมมือกัน
ด าเนินการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้มานีต้่างมีหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
และรับผิดชอบดแูลชาวโรฮีนจาท่ีก าลงัรอการส่งตวักลบัไปยงัประเทศบ้านเกิดและประเทศท่ีสาม 
ซึ่งเป็นลักษณะการปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างการบริหารงานส่วนกลางและในระดบัพืน้ท่ี 
ขณะเดียวกันทุกองค์การก็ให้ความร่วมมือจัดตัง้คณะกรรมการในการขับเคล่ือนและปรับแก้
กฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคในการปฏิบตังิานและไมส่อดคล้องกบัหลกัการสากลในด้านสิทธิมนษุยชน  

ความต้องการของแต่ละฝ่ายจะถูกน าเข้ามาพิจารณาร่วมกัน  โดย
คณะกรรมการมีอ านาจในการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ ขณะท่ีการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนกลบัไม่
มีบุคคลใดมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง บทบาทของคณะกรรมการจึงเท่ากับเป็นท่ีปรึกษาและผู้
ประสานงานกลางในการแลกเปล่ียนข้อมลูของแตล่ะองค์การร่วมกนัเทา่นัน้ 

 องค์การภาครัฐได้มีการใช้ระบบคณะกรรมการในการปฏิบตัิงานร่วมกัน
ด้วยการเสนอและทบทวน เพ่ือจัดท ากฎหมายให้เท่าทันกับยุคสมัยและสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนษุยชนสากล ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงจ าเป็นต้องร่วมกนัปรึกษาหารือ เพ่ือการปรับปรุงกฎหมายให้
สามารถน าไปบงัคบัใช้ได้ตลอดทัง้กระบวนการและครบทกุมิต ิดงันัน้ การปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่ง
องค์การ จึงถือเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สวนทางหรือขดัแย้งกันเอง ความร่วมมือดงักล่าวนี ้ได้รับการสนบัสนุนโดยรัฐบาล 
นับเป็นการให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของชาวโรฮีนจาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง จึงท าให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความรู้สกึยินดีท่ีจะปฏิบตังิานตามมา  

 ความร่วมมือในสมาคมอาเซียนในการจัดตัง้คณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-Governmental Commission on Human 
Rights: AICHR) ซึ่งปัญหาสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้นี ้ประเทศสมาชิกในสมาคม
อาเซียนต่างให้ความส าคญัและร่วมมือกันกดดนัรัฐบาลเมียนมาในการยอมรับชาวโรฮีนจาเป็น
พลเมืองตามกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ปัญหาลุกลามไปทัว่ภูมิภาคนี ้รัฐบาลเมียนมาจึงต้องพยายามหา
ทกุวิถีในการแก้ปัญหาภายในประเทศภายใต้การจบัตามองของนานาชาติ 
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2) การปฏิบตัิงานร่วมกนัในลกัษณะขององค์การเครือข่าย โดยในแตล่ะ
พืน้ท่ีของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นส านกังานตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละภูมิภาค บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว รวมถึงสาธารณสุขจงัหวดั แม้จะมิได้ท าการจดัตัง้องค์การขึน้มาใหม่ แตเ่ป็นการใช้กลไก
การท างานขององค์การท่ีมีอยู่แต่เดิมในลักษณะของเครือข่ายเช่ือมโยงกัน เพ่ือเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาสิทธิมนษุยชนของชาวโรฮีนจาท่ีทุกองค์การท่ีเก่ียวข้องก าลงัเผชิญร่วมกนั ทัง้นี ้ลกัษณะ
การท างานอาจเป็นไปในรูปแบบไม่เป็นทางการ เหมือนลกัษณะของมิตรท่ีปรารถนาดีตอ่กนั ซึ่งการ
ด าเนินงานดงักลา่วนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐของแตล่ะองค์การตา่งเข้าใจและปฏิบตัติามเป้าหมายเดียวกนั  

การปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐยังเป็นลักษณะเครือข่ายร่วมกับ
นานาชาติ โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียท่ีเป็นประเทศเป้าหมายปลายทางส าคญัของชาว
โรฮีนจา รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ปากีสถาน บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ อิหร่าน สหรัฐอเมริกา 
ขณะเดียวกันองค์การภาครัฐยังได้ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายกับองค์การระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิและส านกังานองค์การระหวา่ง
ประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน สง่ผลให้เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้ในสว่นกลางและตามแตล่ะพืน้ท่ีเข้าใจและ
ยอมรับวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบายมากขึน้  

การปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะขององค์การเครือข่ายนี ้ยังเป็นการ
ร่วมกนัติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานร่วมกัน บางครัง้ท่ีการท างานเป็นไปในรูปแบบไม่เป็น
ทางการ อาจท าให้เกิดกรณีการปกปิดข้อมูลหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงานได้ ส่งผลกระทบต่อ
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถูกละเลยไป ตามค าให้สัมภาษณ์ของนางสาวเกศริน     
เตียวสกลุ (สมัภาษณ์, 17 มีนาคม 2558) ในการอธิบายถึงการติดตามการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
รัฐในพืน้ท่ี โดยกลา่ววา่  

 
...เพ่ือท าการประเมินผลนัน้ ข้อมูลส่วนหนึ่งจากการสอบถาม สังเกตการปฏิบตัิงานจาก
เจ้าหน้าท่ี แตเ่ราเองก็ไมรู้่วา่ แท้จริงแล้วอาจมีการปกปิดข้อมลูด้วยก็ได้ และบางครัง้ พบว่า 
เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง อาจเพราะความไม่รู้ในช่วงก่อนหน้านี ้ท่ีชาวชาว
โรฮีนจาเข้ามามากผิดปกต ิเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีร่วมงานกนัในพืน้ท่ีร่วมกนัปกปิดการกระท า...แต่
คิดว่า เม่ือเราและรัฐบาลอธิบายความชัดเจนมากขึน้ และรัฐบาลพยายามปราบปราม
ขบวนการค้ามนุษย์ เช่ือว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐคงปรับปรุงการปฏิบัติงาน แต่ก็ไม่อาจวางใจได้
ทัง้หมด อาจมีการปกปิดข้อมูล อย่างท่ีทราบกนั เจ้าหน้าท่ีรัฐเองบางคนอาจเข้าไปพวัพนั
ในเร่ืองการน าพาเข้ามา... 
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การปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่างองค์การของแต่ละประเทศก็ได้รับอิทธิพลจากการ
เคล่ือนไหวและแรงสนบัสนุนทางการเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเมืองของทัง้เมียนมา มาเลเซียและ
ไทย ล้วนก าลังอยู่ในสภาพการณ์แห่งการเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่าง
ประเทศร่วมกนั เพราะการเคล่ือนไหวทางการเมืองย่อมส่งผลกระทบตอ่ระยะเวลาในการตดัสินใจ
และการล าดับความส าคัญของปัญหา ขณะเดียวกันปัญหาชาวโรฮีนจานีอ้าจกลายเป็นเร่ืองท่ี
รัฐบาลของแตล่ะประเทศมิได้ให้ความส าคญัเท่ากบัเร่ืองการรักษาอ านาจของรัฐบาล ในทางตรงกนั
ข้าม หากการเมืองด าเนินไปด้วยความราบร่ืนและไม่มีอุปสรรคหรือข้อขดัแย้งเกิดขึน้ เป็นไปตาม
ระบอบการปกครอง การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาก็จะสามารถด าเนินตามการเจรจาหรือข้อตกลง
ระหวา่งประเทศท่ีประกาศไว้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

องค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องแต่ละแห่งต่างประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ 
ประกอบกับกรอบระยะเวลาการอยู่อาศัยของชาวโรฮีนจาท่ีไม่ชัดเจนนีเ้อง จึงส่งผลกระทบต่อ
แนวคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีในการด าเนินการหรือปฏิบัติดูแลกับชาวโรฮีนจาด้วยหลักสิทธิ
มนษุยชน ดงัเสียงสะท้อนของนางปราณี เย็นละออง (สมัภาษณ์, 22 มิถนุายน 2558) ท่ีอธิบายวา่  

 
...แม้ทกุคนเข้าใจถึงเป้าหมายและยอมรับการด าเนินการ โดยทัว่ไปองค์การในแตล่ะพืน้ท่ีก็
มีภารกิจต้องดแูลผู้ยากไร้อ่ืน การดแูลชาวโรฮีนจาท่ีไม่มีก าหนดเวลาแน่นอน เหมือนกับ
การสญูเสียงบประมาณจากภาครัฐ ท าให้ผู้ยากไร้คนอ่ืนต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนตาม
ไปด้วย ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีพยายามดูแลทางจิตใจและอ่ืน ๆ เป็นอย่างดี รัฐบาลต้องไม่ปัด
ภาระทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีเพียงอยา่งเดียว...  
 
 ทุกฝ่ายจึงต้องปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกันในการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา เพ่ือให้แนวทาง

การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐตา่งเข้าใจเหมือนกนั 

  
4.2.6 เงื่อนไขทางการเมือง 
สถานการณ์ทางการเมืองย่อมมีอิทธิพลต่อการด าเนินนโยบายและการให้ความส าคญัใน

การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้จะเห็นได้ว่า การเมืองการปกครองของเมียนมา มาเลเซียและไทย ตา่ง
มีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน  สามารถล าดบัเส้นทางจากจุดเร่ิมต้นไปยงัเป้าหมายปลายทาง  ในขณะท่ี
ประเทศต้นทาง คือ เมียนมา ซึง่ก าลงัเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองการปกครอง เพ่ือก้าวไปสูร่ะบอบ 
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ประชาธิปไตยโดยมีตวัแทนมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตย
ของมาเลเซียท่ีเป็นปลายทางอย่างสิน้เชิง แม้จะมีตัวแทนมาจากการเลือกตัง้ก็ตาม แต่มีลกัษณะ
อ านาจเป็นแบบกึ่งผูกขาด ขณะท่ีไทยเป็นประเทศกลางทางก็ก าลงัเปล่ียนผ่านระบบอ านาจ เพ่ือ
การปฏิรูปไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์รัฐประหารขึน้เม่ือกลางปี 
พ.ศ. 2557 ท าให้สถานการณ์ความวุน่วายท่ีเกิดขึน้ตลอดระยะเวลา 10 ปีได้บรรเทาลง  
 4.2.6.1 การเคล่ือนไหวทางการเมือง 

1) เมียนมา รัฐบาลเมียนมาถือว่า ชาวโรฮีนจาเป็นชาวบังคลาเทศท่ี
หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ตัง้แต่เมียนมาตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของจกัรวรรดินิยม
อังกฤษ รัฐบาลเมียนมาจึงได้ด าเนินมาตรการหลายด้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือปฏิเสธความเป็น
พลเมืองให้กับชาวโรฮีนจา โดยจะเห็นได้ว่า นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 สถานการณ์ความขัดแย้งท่ี
เร่ิมต้นจากชมุชนชาวเมียนมาพทุธและชาวโรฮีนจาท่ีอาศยับริเวณใกล้เคียงกนัในรัฐยะไข ่จนกระทัง่
ลุกลามท าให้ชุมชนมุสลิมชาติพันธุ์ อ่ืนในรัฐเดียวกันนี ้กลายเป็นเป้าหมายในการสังหาร ก่อการ
จลาจล และเผาบ้านเรือนด้วยเช่นกัน  ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวนี ้มีรูปแบบใกล้เคียงกับวิธีการท่ี
รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐเมียนมาจัดการกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง มอญ และคะฉ่ิน ตลอด
ระยะเวลาสองศตวรรษท่ีผ่านมา (Human Rights Watch, 2012, p. 23; International Crisis 
Group, 2013, p. 4; Shaw, 2013, p.188)  ขณะเดียวกันชาวโรฮีนจาท่ียังคงพักอยู่ในรัฐยะไข่
จ าเป็นต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีรัฐบาลเมียนมาได้บญัญัตไิว้ ดงันี ้
  (1) การจ ากัดเสรีภาพในการเดินทาง ชาวโรฮีนจาจะอยู่ได้ใน
บริเวณหมู่บ้านของตนเอง ไม่สามารถเดินทางไปนอกเหนือจาก 3 เมืองในรัฐยะไข่ท่ีรัฐบาลก าหนด
ไว้ โดยต้องขออนญุาตและจ่ายคา่ธรรมเนียมส าหรับการเดินทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีหากต้องการออก
จากพืน้ท่ี ด้วยการถกูจ ากัดสิทธิดงักล่าว ท าให้พวกเขามีสถานภาพความเป็นอยู่ท่ีย ่าแย่ เน่ืองจาก
ไม่สามารถหางานท าหรือค้าขายอย่างตอ่เน่ืองได้ ตลอดจนชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง
การศกึษา หรือบริการทางสาธารณสขุ 
 (2) การบังคบัใช้แรงงาน ชาวโรฮีนจามักถูกบังคบัใช้แรงงาน โดย
ต้องอทุิศเวลา 1 วนัต่อสปัดาห์ เพ่ือท างานให้กบัโครงการตา่ง ๆ ของกองทพัและรัฐบาล และอีก 1 
คืน ในการท าหน้าท่ีเฝ้าเวรยามในพืน้ท่ี 
 (3) การถูกยึดพืน้ท่ีท ากิน ชาวโรฮีนจาต้องสูญเสียพืน้ท่ีเพาะปลูก
มากมาย เน่ืองจากถกูรัฐบาลทหารเมียนมายึดท่ีดินให้ชาวพุทธจากพืน้ท่ี อ่ืน ๆ ท่ีมาตัง้ถ่ินฐานใหม ่
พืน้ท่ีบางส่วนถูกน าไปขยายพืน้ท่ีค่ายทหารของรัฐ เช่นเดียวกับค าบอกเล่าของนางมาเรียม 
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(สมัภาษณ์, 16 กมุภาพนัธ์ 2558) ซึ่งท่ีเล่าผ่านล่ามวา่ “แม้เราจะมีท่ีดินบางส่วน แตผ่ลผลิตท่ีได้มา
จากการท ากินถกูยดึ ท านาได้ต้องแบง่ให้รัฐ 3 ตอ่ 1”  
  (4) การจ ากัดเสรีภาพในการก่อตัง้ครอบครัว ชาวโรฮีนจาจะไม่
สามารถแต่งงานได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากกองก าลังรักษาความมั่นคงตามชายแดนนาซากัต 
(Nazakat Border) โดยอาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปี หรือมากกว่านัน้ ซึ่งมักมีการติดสินบนเข้ามา
เก่ียวข้อง และหากได้รับอนญุาตให้แตง่งานจะต้องลงนามในข้อตกลงว่าจะไมมี่ลกูเกิน 2 คน 
 อปุสรรคตอ่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาขณะนี ้คือ 
ปัญหาชาวโรฮีนจาท่ีก าลงักลายเป็นปัญหาของสมาคมอาเซียน ทัง้ประเทศไทยและมาเลเซียก าลงั
ผลกัดนัชาวโรฮีนจาไปยงัประเทศท่ีสาม เน่ืองจากรายงานประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริการะบวุา่ ปัญหาการลกัลอบค้ามนษุย์ในประเทศเมียนมาเป็นปัญหาหลกักอปรกบัการท่ี
รัฐบาลเมียนมาไม่สามารถท าการสอบสวน ด าเนินคดีหรือลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ขบวนการค้ามนุษย์ได้ ชาวโรฮีนจาท่ีต้องการมีชีวิตใหม่จึงจ าเป็นต้องอาศยัขบวนการค้ามนุษย์
หลบหนีออกนอกประเทศ แม้ว่า ค ากล่าวของอดีตผู้ น ารัฐบาลเมียนมาจะแสดงออกถึงความ
พยายามและไมตรีตอ่กลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ แตใ่นทางปฏิบตัิ กลบัพบว่า ไม่ได้เป็นดงัท่ีกล่าวข้างต้น 
รัฐบาลยงัคงปฏิเสธท่ีจะให้สญัชาติแก่ชาวโรฮีนจาจนถึงทกุวนันี ้ดงัจะเห็นได้จากทา่ทีของรัฐบาลใน
ปี พ.ศ. 2557 ท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อขดัแย้งและการไม่ยอมรับความแตกตา่งทางเชือ้ชาติและศาสนา
ของรัฐบาลเมียนมา นัน่คือ การไมน่บัรวมกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีมีความแตกตา่งทางชาตพินัธุ์และศาสนาอ่ืน
ท่ีนอกเหนือจากชาวพุทธเมียนมาเป็นประชากรของประเทศในการส ารวจส ามะโนประชากร 
เหตกุารณ์ดงักล่าวนี ้พบว่า ประชากรประมาณ 6 ล้านคนท่ีเป็นกลุม่คนตา่งเชือ้ชาติและศาสนาท่ีไม่
ถูกนับส ารวจในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงชาวโรฮีนจาด้วยเช่นกันท่ีรัฐบาลจะไม่ให้สิทธิความเป็นเมียนมา
เหมือนกับท่ีผ่านมา และยงัท าการห้ามลงทะเบียนส ารวจ จึงเป็นผลให้ชาวยะไข่คว ่าบาตรและไม่
เข้าร่วมการส ารวจส ามะโนประชากร จนกระทัง่รัฐบาลได้มีค าสัง่ให้ระบวุ่า ชาวโรฮีนจาถือเป็นชาว
เบงกาลี เพ่ือจ าแนกว่าเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพมาจากบงัคลาเทศ ซึ่งถือเป็นการลักลอบเข้าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมาย จึงท าให้ชาวยะไขย่ตุิการคว ่าบาตรและเข้าร่วมการส ารวจในครัง้นัน้ จากทัง้หมด
นี ้ได้สร้างความไมพ่อใจให้กบัชาวโรฮีนจาและชาวเมียนมาพทุธ โดยชาวโรฮีนจาไม่พอใจเน่ืองจาก
การไม่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองเมียนมา แต่ยังถือเป็นกลุ่มคนท่ีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย 
น าไปสู่การฝ่าฝืนค าสั่งและเขียนข้อความท้าทายรัฐบาล ขณะท่ีชาวพุทธในประเทศไม่พอใจ
เน่ืองจากคาดว่า ชาวโรฮีนจาจะน าสิทธิจากการรับรองไปใช้เรียกร้องตามกฎหมายและชาวพุทธ
เหล่านัน้ตา่งร่วมกันท าการโจมตีลอบท าร้ายหน่วยบรรเทาทกุข์ตา่งชาติท่ีอยู่ฝ่ายเดียวกับชาวโรฮีน
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จา นอกจากนี ้ชาวเมียนมาพุทธยงัท าการขู่คว ่าบาตรการส ารวจของหน่วยงานตา่งชาติท่ีเข้ามาใน
ประเทศ 
  ก่อนการเลือกตัง้ของชาวเมียนมาเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
Aung San Suu Kyi ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อการไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือการไม่
แสดงจุดยืนตอ่การล่วงละเมิดท่ีชาวโรฮีนจาต้องเผชิญ ดงัท่ีเคยให้สมัภาษณ์นิตยสารไฟแนนเชียล 
ไทมส์ (Financial Times) ว่า “เรายึดถือหลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามค าประกาศของ
สหประชาชาติ โดยพยายามอย่างเต็มท่ีในการเสริมสร้างความปรองดองระหว่างชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศ เพ่ือไม่ให้ช่องว่างขยายกว้างขึน้ไปมากกว่านี ”้ ตลอดจนการไม่ตอบค าถามใดๆ กับ
ส านักพิมพ์ฮัฟฟิงตันโพสต์ (Huffington Post) การแสดงความคิดเห็นและท่าทีท่ีสร้างความ
คลมุเครือหรือไมแ่สดงจดุยืนหนกัแนน่ตอ่ความรุนแรงท่ีชาวโรฮีนจาก าลงัเผชิญ ส่งผลให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงไม่ว่าจะมาจากนกัการทูต ส่ือส านกัต่าง ๆ นกัเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิ 
ท่ีล้วนตา่งผิดหวงักบัปฏิกิริยาท่ีปรากฏดงักล่าว อีกทัง้การเลือกตัง้ท่ีผา่นมา ชาวโรฮีนจาไมมี่สิทธิลง
สมคัรรับเลือกตัง้และไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ เหมือนกบัการเลือกตัง้ซ่อมในปี พ.ศ. 2555 และ
ก่อนหน้านี ้ตลอดจนไม่สามารถมีสว่นร่วมทางการเมืองได้ แสดงให้เห็นถึงการถกูปฏิเสธตวัตนของ
พวกเขาโดยรัฐบาลเมียนมาอยา่งชดัเจน นอกจากนี ้กลุม่อนรัุกษ์นิยมมะบะธะ (Mabatha) ยงัมีการ
ก่อกวนและสร้างความเสียหายให้กับชาวโรฮีนจามาโดยตลอด และเม่ือกลางปี พ.ศ. 2559  Aung 
San Suu Kyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและท่ีปรึกษารัฐบาลได้ท าการแนะน าให้ทูต
ของประเทศตา่ง ๆ ประจ าเมียนมาเลิกใช้ค าวา่ โรฮีนจา ในการเรียกชนกลุ่มน้อยไร้รัฐชาวมสุลิม แต่
ให้เรียกวา่ เบงกาลี (Bengali) เพ่ือสะท้อนวา่ เป็นคนลกัลอบเข้าเมืองมาจากประเทศบงัคลาเทศ 
  นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีพยายาม
ท าการส ารวจประชากรชาวมุสลิมในรัฐยะไข่  แต่ไม่เคยประสบความส าเร็จ ประกอบกับรัฐบาล
เมียนมายงัตัง้ข้อสงสยักับชาวโรฮีนจาบางคนท่ีอาจเข้าร่วมกับกลุ่มมุสลิมหวัรุนแรงในบงัคลาเทศ 
ในการตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลเมียนมา ซึ่งชาวโรฮีนจาเหล่านีอ้าจมีความเช่ือมโยงกบั
กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศตะวนัออกกลาง ขณะท่ีรัฐบาลบงัคลาเทศก็ไม่ต้อนรับชาวโรฮีนจา 
แตรั่ฐบาลเมียนมากลบัมองว่า การมีสายสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่างชาวโรฮีนจาและประชาชน
ในบงัคลาเทศเป็นสิ่งท่ีสุ่มเส่ียงและอันตรายต่อความมั่นคงของเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สญูเสียอ านาจทางการเมืองและเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ เพราะฉะนัน้รัฐบาลเมียนมาจึงนิ่งเฉยตอ่
การยบัยัง้หรือห้ามปรามการปะทะกนัระหว่างชาวพทุธและชาวโรฮีนจา ตลอดจนไม่ด าเนินการใดๆ 
กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท าการกดข่ีข่มเหงชาวโรฮีนจา ซึ่งอาจเป็นชนวนส าคญัทางการเมืองระหว่าง
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ประเทศท่ีแสดงออกถึงความไม่จริงใจในการร่วมมือแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา การแก้ปัญหานีจ้งึไมอ่าจ
หวังเพียงแค่การด าเนินการของรัฐบาลเมียนมาอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ต้องอาศัยแรงกดดันจาก
นานาชาตทิัว่โลก เพ่ือป้องกนัมิให้ปัญหาบานปลายไปสูก่ารฆา่ล้างเผา่พนัธุ์  
  2) มาเลเซีย การเมือง เศรษฐกิจ และชาติพนัธุ์  ต่างมีลกัษณะพึ่งพิงกัน 
โดยพรรคการเมืองจะท าหน้าท่ีในการรักษาผลประโยชน์และสถานะเฉพาะกลุ่มของตนเอง รัฐบาล
น าโดยนายกรัฐมนตรี Najib Razak ท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยประชาชน ก าลังฝ่าฟันวิกฤติทาง
การเมืองและการเคล่ือนไหวจากประชาชน โดยรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดนโยบายความมั่นคง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ด าเนินยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยยึดถืออาเซียนเป็นหลกัใน
การด าเนินความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจ เพ่ือให้มีการรับรองและปฏิบตัิอย่างจริงจงัท่ีจะให้
ภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเป็นดนิแดนท่ีเป็นกลางและสนัตสิขุ  

(2) แสวงหามิตรประเทศท่ีมีศกัยภาพทางทหารอย่างเพียงพอท่ีจะ
ป้องปรามการกระท าใดๆ อนัจะกระทบต่อความมัน่คงปลอดภัยของมาเลเซียตลอดจนการเตรียม
กองทพัให้ทนัสมยัมีอานุภาพเพียงพอท่ีจะป้องกันประเทศในระยะต้นก่อนการช่วยเหลือจากมิตร
ประเทศ 

(3) พัฒนากองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองก าลังภาคพืน้ดินให้
เข้มแข็ง เน้นขีดความสามารถในการท าสงคราม เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากศตัรูภายนอก 

(4) ปรับปรุงกองก าลงัทางเรือให้สามารถป้องกันการแทรกซึม และ
การยกพลขึน้บก ตลอดจนปราบปรามการลกัลอบการค้าของหนีภาษี และการลกัลอบท าประมง 

แตท่วา่ นบัเป็นเวลากวา่ 10 ปีแล้ว ท่ีชาวมาเลเซียได้มีการร่วมชมุนมุใหญ่
ประท้วงขบัไลน่ายกรัฐมนตรี ท่ีรู้จกักนัวา่ การชมุนมุเบอร์เซะห์ (Bersih) ซึง่นบัเป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีส าคญัทางการเมือง ตลอดจนส่งผลกระทบตอ่การพฒันาด้านอ่ืน ๆ ตามมา โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งผู้ชุมนมุต่างต้องการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี Najib Razak ได้เปิดเผยและแสดง
ความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่ง ด้วยสาเหตจุากการร่ัวไหลของเงินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 1 มาเลเซีย (Bantuan Rakyat 1 Malaysia) รวมทัง้ปัญหาการบริหารจดัการระบบภาษี
สินค้าและบริการ (Goods and Services Tax: GST) ท่ีเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน และท่ี
ส าคญัพฤตกิรรมการทจุริตจากโครงการลงทนุเพ่ือการพฒันามาเลเซีย (1 Malaysia Development  
Berhad: 1MDB) จึงท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มา เพ่ือด าเนินการ
สอบสวนในเร่ืองนี ้  
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การเคล่ือนไหวทางการเมืองย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ สาเหตจุากความไม่ชดัเจนท่ีเกิดขึน้อาจสร้างความไม่เช่ือมัน่ในการลงทนุ
ตอ่นกัธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงภาพลกัษณ์การชมุนมุประท้วงท่ีเกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวตามมาเช่นกัน กอปรกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาลงอย่างต่อเน่ือง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพเศรษฐกิจของมาเลเซียในปี พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2558 มีอตัราการขยายตวัลดลงอย่างชดัเจนอยู่ท่ีร้อยละ 6.3 และ 4.8 ตามล าดบั และ
คาดวว่า อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงอย่างตอ่เน่ือง  (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 2558) ซึ่งขดัแย้งกบัวิสยัทศัน์ 2020 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาประเทศอย่างรอบ
ด้าน ขณะท่ีความเปราะบางทางการเมืองยงัเป็นท่ีสนใจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนนี ้
เน่ืองด้วยความเช่ือมโยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกนั ซึ่งกลไกทางการเมืองในระบบรัฐสภาไม่อาจ
แก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสงัคมได้ อีกทัง้การเคล่ือนไหวทางการเมืองนีย้ังท าให้ประเด็นการ
พิจารณารับชาวโรฮีนจาเข้าประเทศมาพกัพิงเพ่ือเป็นแรงงานไร้ฝีมือในการช่วยพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในรัฐปีนงัถกูเล่ือนออกไปอย่างไม่มีก าหนด ส่งผลกระทบตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีอาจ
ต ่ากวา่แผนพฒันาประเทศท่ีก าหนดไว้ 
 3) ไทย ขณะท่ีประเทศก าลงัเปล่ียนแปลงระบบการเมืองท่ีก าลังเข้าสู่
ระยะหวัเลีย้วหวัต่อท่ีส าคญั แต่รัฐบาลชุดปัจจุบนัภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก็
ยงัคงยืนยนัท่ีจะด าเนินการต่อชาวโรงฮิงญาในสถานะผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ไม่ใช่
สถานะของผู้ ลีภ้ยั โดยได้ท าการก าชบัให้ภาครัฐทกุหน่วยงานดแูลด้วยมนษุยธรรมแก่ผู้ลกัลอบข้าม
แดนทุกเชือ้ชาติ ขณะท่ีทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายของประเทศไทย เพ่ือ
ด าเนินการส่งกลบัไปยงัประเทศมาตภุูมิหรืออาจส่งตอ่ไปยงัประเทศท่ีสาม และยืนยนัท่ีจะไม่จดัตัง้
ศนูย์พักพิงหรือค่ายลีภ้ัยภายในประเทศไทย เน่ืองจากไทยเคยได้รับประสบการณ์มาแล้ว เพราะ
ท้ายสดุภาระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจะกลายเป็นหน้าท่ีของประเทศไทย ซึ่งหมายถึงภาระของทกุคน ดงั
ค ายืนยันของพล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์  (สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558) ท่ีกล่าวว่า “ไทยเคยมี
ประสบการณ์มาแล้วในการช่วยเหลือให้ท่ีพกัชัว่คราวแก่เพ่ือนบ้าน เป็นเวลา 30 กว่าปี ซึ่งถือเป็น
เงินภาษีของประชาชน ขณะท่ีคนไทยก็จ าเป็นต้องพฒันาเศรษฐกิจประเทศและความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสงัคม รัฐบาลจงึต้องค านงึถึงภาระงบประมาณเป็นส าคญั” 
 4.2.6.2 แรงสนบัสนนุทางการเมือง 
  1) เมียนมา ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลเมียนมาได้พยายามท าการปฏิรูป
การเมือง โดยประธานาธิบดี Thein Sein ได้กล่าวเจรจากับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Barack 
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Obama โดยสรุปว่า “... เมียนมาก าลงัปฏิรูปประเทศ ดงันัน้ เมียนมาต้องสร้างเอกภาพให้ทุกฝ่าย
ได้มีส่วนร่วมมากขึน้ การแบ่งแยกและการใช้ความรุนแรงระหว่างชาติพนัธุ์และศาสนาต้องจบลง 
ผู้กระท าผิดทัง้หมดต้องถกูลงโทษตามกระบวนการยตุธิรรมและขอให้นานาชาตสินบัสนนุการปฏิรูป
นี.้..” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสนบัสนนุแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองเมียน
มาอย่างเต็มท่ี พร้อมกับได้เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายุติความรุนแรงต่อชาวโรฮีนจา ทัง้นี ้ผู้น า
เมียนมาร้องขอความเข้าใจและการสนับสนุนสูงสุดจากนานาชาติ เพ่ื อผลักดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตอ่ไป  
  การละเมิดสิทธิมนษุยชนต่อชาวโรฮีนจา ท่ีกระท ากันอย่างเป็นระบบและ
กว้างขวางผ่านการนิ่งเฉยของรัฐบาลเมียนมา ถือเป็นสิ่งท่ีคกุคามกระบวนการปฏิรูปในประเทศ
เมียนมา จนอาจกล่าวได้ว่า ชาวโรฮีนจาเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีเลวร้ายท่ีสุดใน
เมียนมา ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้ชาวโรฮีนจาต้องหนีภัยจากเมียนมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากพิจารณา
เหตปัุจจยัเหล่านี ้ชาวโรฮีนจาจงึควรจะมีสถานะเป็นผู้ ลีภ้ยั ทัง้นี ้โดยหลกัปฏิบตัขิองนานาชาติแล้ว 
ผู้ ลีภ้ยัหรือผู้หนีภยัความตายจะต้องไม่ถกูสง่กลบัเพ่ือไปเผชิญหน้ากบัภาวะความเส่ียงตอ่ชีวิต และ
ต้องได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองจากประเทศท่ีเข้าไปลีภ้ัยด้วยหลกัมนุษยธรรมในฐานะมนุษยชน
คนหนึง่ 
   เม่ื อ ต้น ปี  พ .ศ . 2559 ป ระธานาธิบ ดี  Thein Sein ประกาศยกเลิ ก
สถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐยะไข่ หลังบังคับใช้มาเป็นเวลา 3 ปี โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันไม่มีภัย
คกุคามต่อชีวิตประชาชนแล้ว แม้ช่วงเวลาสามปีมานีไ้ม่มีเหตกุารณ์รุนแรงเกิดขึน้ แตช่าวโรฮีนจา
ราว 1.4 แสนคน ท่ียังต้องอยู่ในพืน้ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวอย่างเข้มงวด และในช่วงกลางปี
เดียวกันนี ้ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึน้มาระหว่างชาวโรฮิงยากับประชาชนใน
พืน้ท่ี ท่าทีของรัฐบาลเมียนมาก็มีแนวโน้มเป็นเชิงบวกกบัประชาชนในรัฐยะไข่มากขึน้ ซึ่งหมายถึง
ชาวโรฮีนจาด้วยเช่นกัน ดงัจะเห็นได้ว่า รัฐบาลเมียนมาได้ท าการแต่งตัง้คณะกรรมการสร้างสนัติ
สขุและการพฒันาในรัฐยะไข ่ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนท่ีมาจากสหประชาชาติ รัฐบาลท้องถ่ินในรัฐยะ
ไข่ และคณะรัฐมนตรีทัง้หมด โดยมี Aung San Suu Kyi เป็นประธานคณะกรรมการดงักล่าว ซึ่ง
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะท างานร่วมกบัรัฐบาลท้องถ่ิน เพ่ือสร้างสนัตสิขุและกระจายพฒันาในพืน้ท่ีรัฐ
ยะไข่อย่างมีเสถียรภาพและทั่วถึง  ทัง้นี  ้Aung San Suu Kyi ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธาน
คณะกรรมการสร้างสนัติสขุและการพฒันาในรัฐยะไข่ หลงัเกิดความรุนแรงขึน้ระหว่างชาวโรฮีนจา
กับประชาชนในท้องถ่ิน  เพ่ือสร้างสันติสุขและการพัฒนาพืน้ท่ี รัฐยะไข่อย่างมีเสถียรภาพ 
คณะกรรมการดงักล่าวนีป้ระกอบด้วย คณะรัฐมนตรีทัง้หมดและผู้แทนจากรัฐบาลท้องถ่ินในรัฐยะ
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ไข ่ตลอดจนผู้แทนจากสหประชาชาต ิโดยรัฐบาลกลางมีนโยบายท างานร่วมกบัรัฐบาลท้องถ่ิน เพ่ือ
กระจายการพฒันาในพืน้ท่ีของรัฐยะไข่ 
    นอกจากนี ้สหรัฐอเมริกายงัได้ท าการผ่อนปรนการคว ่าบาตรต่อเมียนมา 
พร้อมกบัการออกใบอนญุาตทัว่ไปให้แก่บริษัทและนกัลงทนุท่ีรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ของเมียนมา 
เพ่ือให้สามารถใช้บริการท่าเรือและท่าอากาศยานของสหรัฐอเมริกาในการขนส่งสินค้า แต่
สหรัฐอเมริกายงัคงกังวลต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมา ด้วยสาเหตจุากความแตกต่าง
ทางศาสนาและชาตพินัธุ์ภายในประเทศ 
    ขณะท่ี Aung San Suu Kyi ได้ขอความร่วมมือให้รัฐบาลทกุประเทศเรียก
ชาวเบงกาลีแทนการเรียกว่า โรฮีนจานัน้ สหรัฐอเมริกาปฏิเสธและไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการ
ดงักล่าว และพยายามเน้นย า้ถึงสิทธิเสรีภาพ และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียมกนัของทกุคน 
กล่าวคือ ชาวโรฮีนจามีสิทธิท่ีจะระบุว่า ตวัเองคือใคร ซึ่งเป็นมมุมองท่ีแตกต่างกบัสหภาพยุโรป ท่ี
จะพยายามหลีกเล่ียงการใช้ค าว่า โรฮีนจา ตามเจตจ านงของรัฐบาลเมียนมา ภายใต้เง่ือนไขความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ เพ่ือบรรเทาแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งท่ีเกิดขึน้  
   2) มาเลเซีย Mahathir Mohamad เคยเรียกร้องให้สมาคมอาเซียนจัด
ประชมุสุดยอดอาเซียนฉุกเฉิน เพ่ือถกปัญหาและต าหนิรัฐบาลเมียนมาท่ีกระท าต่อประชาชนของ
ตนเอง และจากการประชุมฉุกเฉิน 3 ฝ่าย (ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย) เม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หลังจากประชาคมโลกกดดันอย่างหนัก ท าให้รัฐบาลมาเลเซียร่วมกับ
อินโดนีเซียตดัสินใจยุติมาตรการผลกัดนัเรือของผู้อพยพ พร้อมกบัเสนอให้ความช่วยเหลือโดยส่ง
เรือกองทพัเรือออกไปช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีอยู่ในเรือกลางทะเลประมาณ 7,000 คน เพ่ือขึน้ฝ่ังมา
พักอาศัยในสถานท่ีพักพิงชั่วคราวของทัง้สองประเทศ โดย รัฐบาลมาเลเซียก าหนดเง่ือนไขว่า 
ประชาคมโลกจะต้องรับผิดชอบให้การช่วยเหลือเงินทุนท่ีจะน ามาเป็นค่าจัดตัง้ท่ีพักพิง ณ เกาะ
ลงักาวี (Langkawi Island) และเคร่ืงอปุโภคท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยท่ีพกัพิงนีส้ าหรับเพียงแค่
ผู้คนท่ีอยู่ในทะเล ณ เวลานัน้ ระบเุวลาจ ากดัพกัอาศยัได้ไมเ่กิน 1 ปี โดยส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลี ้
ภยัแห่งสหประชาชาติด าเนินการให้สถานะลีภ้ยัให้แกช่าวโรฮีนจาจากเมียนมา สว่นชาวบงัคลาเทศ
ท่ีปะปนมาด้วยจะถกูส่งกลบัทนัทีหลงัจากท่ีเอกสารเดินท่ีออกให้โดยรัฐบาลมาเลเซียแล้วเสร็จ แต่
ปลายปีเดียวกนันี ้รัฐบาลมาเลเซียกลบัแสดงความต้องการท่ีจะเปิดศนูย์พกัพิงให้แก่ชาวโรฮีนจาท่ี
ลกัลอบเข้ามาโดยทางเรือ โดยจะใช้รัฐปีนงั (Penang) เป็นท่ีตัง้ศนูย์ผู้อพยพ เพ่ือให้ชาวโรฮีนจาได้
เข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตามวิสยัทศัน์ท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ 
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3) ไทย รัฐบาลได้สัง่การให้องค์การภาครัฐด้านความมัน่คงจดัหาพืน้ท่ี
ควบคุมชาวโรฮีนจาเป็นการชั่วคราวในระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตามค ายืนยันของ
พล.ต.ท.เดชา บตุรน า้เพชร (สมัภาษณ์, 21 มิถนุายน 2558) ได้เน้นย า้ถึงการปฏิบตัิงานตอ่กลุ่มคน
ท่ีลกัลอบเข้ามาในประเทศไทย โดยกลา่ววา่  

 
... ชาวโรฮีนจาท่ีอยูบ่นเรือปฏิเสธขึน้ฝ่ังไทย พวกเขายืนยนัความต้องการท่ีจะเดินทางตอ่ไป
ยงัมาเลเซีย รัฐบาลสัง่ให้ตรวจตรา หากเจอเรือลอยล าในน่านน า้ไทย พวกเราจะถามสภาพ
เดินทางเป็นอย่างไร และให้เราส่งสิ่งของให้ตามท่ีพวกเขาต้องการ เพ่ือให้เดินทางไปถึง
จดุหมายท่ีต้องการ ท าหน้าท่ีตามหลกัมนษุยธรรม... 

 
วิธีการดังกล่าวขัดแย้งกับความคิดเห็นของนายสุรพงษ์ กองจันทึก 

(สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) ชีแ้จงว่า “การท่ีทางการไทยไม่รับโรฮีนจาเข้ามา ขบวนการก็จะยิ่ง
แอบพาเข้ามา เท่ากบัการสนบัสนนุกลุ่มคนท่ีหาผลประโยชน์กบัเร่ืองนี ้แล้วน าเร่ืองความมัน่คงมา
อ้าง รัฐบาลต้องด าเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดกับข้าราชการอยู่เร่ือยๆ เป็นประจ า ” 
เพราะฉะนัน้รัฐบาลจงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญัและด าเนินการกบัเร่ืองนีอ้ย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้นายสุรพงษ์ กองจันทึก (สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558) ยัง
กล่าวเช่ือมโยงถึงรัฐบาลชดุอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา โดยด าเนินการแบบไม่สนใจปัญหาและผลกัดนัผู้อพยพ
ออกอย่างเดียว โดยมิได้ยึดถือตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้ขบวนการค้ามนษุย์ขยายตวัเพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
รัฐบาลไทยจึงจ าเป็นต้องยึดหลกัปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กบัการเคารพหลกัสิทธิ
มนษุยชนเป็นส าคญั 
 
 ... ทุกรัฐบาลท่ีผ่านมาด าเนินนโยบายแบบไม่ รู้ไม่เห็น คือ เราไม่รู้ว่ามีชาวโรฮีนจาใน

ประเทศจ านวนเท่าไหร่  ใครเข้ามาบ้าง แต่การผลกัดนัเป็นการกระท าท่ีไม่มีอ านาจตาม
กฎหมายให้กระท าได้ คือ ท่ีผ่านมาท าผิดกฎหมายกัน หากจะด าเนินการตามกฎหมาย 
เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องกระท าตามกฎหมายคนเข้าเมือง โดยต้องมีการสอบสวน สืบสวน ท าคดี 
ซึง่ก าหนดให้ส่งกลบั แตกตา่งจากการผลกัดนั เพราะการผลกัดนั คือ การไม่ใช้กฎหมาย ก็
คือ การเอือ้ประโยชน์ให้ขบวนการค้ามนษุย์ หากไมจ่บั ขบวนการค้ามนษุย์ก็จะเตบิโตขึน้... 
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 รัฐบาลท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตัง้ในเวลานี ้การรับฟังเสียงของประชาชน
อย่างจริงจงั จึงถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องใช้เวลาพอสมควรและมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ จนท าให้
ผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดอาจรู้สึกว่า รัฐบาลหลงลืมประเด็นเหล่านี ้หรือด าเนินการล่าช้า แตกต่างจาก
รัฐบาลมาเลเซีย ท่ีสามารถท าการตดัสินใจได้ทันที เพราะเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ของ
ประชาชน  เพราะฉะนัน้รัฐบาลจึงต้องทบทวนให้รอบคอบถึงการให้พืน้ท่ีพกัพิงแก่ชาวโรฮีนจาโดย
ไม่ผลักดันหรือส่งกลับภายในเวลาอันควร ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยมากขึน้ ดังนัน้ 
รัฐบาลจึงควรใช้หลกัสากลและหลกัมนุษยธรรมในลักษณะท่ีจ ากัดหรือก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 
เน่ืองจากประเทศไทยมีประสบการณ์ต่อกรณีเช่นนีแ้ล้วในการช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน เพราะหากชาว
โรฮีนจาเข้ามาแล้วจะผลกัออกยาก และท้ายท่ีสดุภาระจะตกอยู่ท่ีประเทศไทยเป็นหลกั แม้ประเทศ
ไทยจะใช้งบประมาณแผน่ดนิเฉพาะในสว่นของเงินเดือนอาสาสมคัรก็ตาม  
 ในระยะสัน้ รัฐบาลได้ท าการช่วยเหลือในด้านวิถีความเป็นอยู่ของชาว
โรฮีนจาเหล่านัน้ โดยไม่ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย แต่ช่วยอ านวยความสะดวกส่งพวกเขาไปยัง
ประเทศท่ีสาม ส าหรับในระยะยาว รัฐบาลก าลงัมุง่เน้นปราบปรามการค้ามนษุย์อยา่งจริงจงั โดยเร่ง
หาผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายไทย จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความเข้มงวดในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอยา่งจริงจงั ซึ่งในเวลานี ้รัฐบาลได้ประสานงานติดตอ่กบัทกุประเทศท่ีเก่ียวข้องในการร่วมกนั
หาแนวทางแก้ไขและทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกฝ่าย เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหานีเ้พิ่มขึน้ อนัจะส่งผล
กระทบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คง การเมืองระหว่างประเทศ มนุษยธรรม และธุรกิจของ
ภาคเอชน รัฐบาลจ าเป็นต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาตแิละสวสัดภิาพของประชาชนเป็นส าคญั 
 เม่ือรัฐบาลพยายามปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์อย่างจริงจงั จึงน ามา
สู่การออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ และพยายามแก้ไขกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในบางมาตราให้มีผลการบงัคบัใช้ได้อย่างรัดกุม และก าหนดมาตรการ
ลงโทษท่ีรุนแรงขึน้ตามสถานการณ์ในยคุปัจจบุนั เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้เกรงกลวัตอ่ข้อกฎหมาย และ
ถือเป็นการปรับปรุงการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้ได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
   

4.2.7 เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ตัง้แต่ยคุอดีตจนถึงปัจจุบนั จุดหมายปลายทางของชาวโรฮีนจา คือ การเดินทางเข้าไปยงั

ประเทศมสุลิม เน่ืองจากมีความกลมกลืนในด้านศาสนา ความเช่ือ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขณะท่ี
ปัจจยัทางเศรษฐกิจก็มีผลตอ่การตดัสินใจไปประเทศใดประเทศหนึง่ด้วยเชน่กนั  
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4.2.7.1 สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจากความแตกตา่งทางความ
เช่ือและวฒันธรรมของผู้คนทัว่ไปในสงัคมและชาวโรฮีนจา จงึนบัเป็นสาเหตสุ าคญัในการพยายาม
หลบหนีออกประเทศ และสง่ผลกระทบตอ่ทศันคตขิองเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีตอ่นโยบาย 

1) เมียนมา พระพทุธศาสนา คือ ศาสนาประจ าชาตขิองประเทศ  เมียน
มา และยังเป็นประเทศท่ีเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครัง้ โดยมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีแออัด ขัดสนและ
ยากจน ผ่านสงครามโลก สงครามการเมือง ตลอดจนผ่านอุดมการณ์สงัคมนิยมและรัฐบาลทหาร 
ความขดัแย้งระหว่างรัฐของชนกลุ่มน้อยตา่ง ๆ กบัรัฐบาลกลางท่ีก าลงัด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกนั 
ทัง้เร่ืองสิทธิเสรีภาพ รูปแบบโครงสร้างรัฐ และสิทธิการขอแยกตวัออกมาเป็นรัฐอิสระ ท่ามกลาง
ความอดอยากและปัญหาของประชาชนท่ีก าลังรอการแก้ไขผ่านรัฐบาลอย่างเร่งด่วน  ขณะท่ี
รัฐบาลเมียนมาก าลงัวางแผนการพฒันาประเทศในทกุพืน้ท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และประกอบ
อาชีพสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

เมียนมาจะกลายเป็นสายโซ่ยทุธศาสตร์ท่ีสหรัฐอเมริกาวางล้อมจีน และ
เป็นยุทธศาสตร์สร้อยไข่มกุท่ีจีนพยายามเข้ามาสร้างฐานอ านาจท่ีออกทะเลผ่านท่าเรือน า้ลึกในรัฐ
ยะไขข่องเมียนมาและบงัคลาเทศ เพ่ือกดดนัอินเดียท่ีเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐอเมริกา จีนจึงพยายาม
แก้ไขข้อบกพร่องทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศตนเอง เพราะเมียนมาเป็นประเทศเปิดใหม่ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจ านวนมหาศาล ขณะท่ีรัฐบาลเมียนมาพยายามกระจายการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ พร้อมกบัการพฒันาภูมิภาคทางตอนใต้สูอ่า่วเบงกอล รัฐยะไขจ่ึง
กลายเป็นพืน้ท่ีลอ่แหลมตอ่ความมัน่คงของเมียนมาด้วยสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
 (1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แม้รัฐยะไข่จะมี
ความขดัแย้งทางชาติพนัธุ์ ท่ีเป็นประเด็นสุ่มเส่ียงต่อการถกูแทรกแซงจากชาติตะวนัตกได้ง่าย และ
ชาติตะวนัตกก็มกัจะใช้ข้ออ้างนีเ้พ่ือรุกคืบเข้ามา เพราะเป้าหมายท่ีแท้จริงของการเข้ามาพืน้ท่ีนี ้คือ 
ทรัพยากร ซึ่งประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ สหภาพยโุรปและหลายประเทศในอาเซียนตา่งให้
ความสนใจในการเข้าไปลงทนุ เชน่ การขดุเจาะน า้มนั การสร้างทา่เรือ 
 (2) สภาพภูมิ รัฐศาสตร์ของรัฐยะไข่ เป็นด่านหน้าของความ
ขดัแย้งทางวฒันธรรมท่ีแพร่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งมีปัญหามายาวนาน และ
การจดัการหลงัจากนีอ้าจเกิดรูปแบบคล้ายกบัอาเจะห์ (Aceh) อินโดนีเซีย หรือหมู่เกาะมินดาเนา 
(Mindanao Islands) ฟิลิปปินส์ รวมถึงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย 
  รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้เมียวดี (Myawaddy) เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างเป็นทางการ กอปรกับบริษัท อิตลัไทย  กรุ๊ป ได้ลงทุนท่ีเมืองทวาย (Dewei) ประมาณ 
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2.5 แสนล้านบาท โดยคาดการณ์วา่ จะมีขนาดใหญ่กว่านิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุถึง 10 เทา่ ซึ่ง
เป็นตามความประสงค์ของรัฐบาลเมียนมาท่ีจะให้ประเทศเป็นเกตเวย์ (Gateway) เพ่ือเช่ือมโยง
ตลาดไปสู่ประเทศจีน อินเดีย และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีจ านวนประชากรรวม
มากกวา่คร่ึงหนึ่งของประชากรทัว่โลก เมียนมาจึงกลายเป็นประเทศท่ีน่าสนใจของนกัลงทนุจ านวน
มาก โดยมีชาวโรฮีนจาเป็นรากฐานแรงงานส าคญั การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นบวกทางเศรษฐกิจเช่นนี ้
รัฐบาลจ าเป็นต้องมองถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคญั  พืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) เมืองชายแดน 2) ท่าน า้ลกึสากล 3) สนามบนินานาชาติ และ 4) เมืองหลวง แต่
ทว่า เศรษฐกิจไม่อาจเติบโตได้ หากสถานการณ์ภายในประเทศยังมีการขดัแย้งต่อสู้ กัน รัฐบาล
เมียนมาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการในเชิงบวกมากขึน้ เพ่ือลดความขดัแย้งระหว่างชาวพทุธและชาว
มสุลิม  
  นอกจากนี ้เม่ือปี พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปได้มีมติสนับสนุนการปฏิรูป
ประเทศเมียนมา และเสนอเงินช่วยเหลือเป็นจ านวน 60 ล้านยโูร เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนในประเทศได้มีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการท ามาหากินท่ีดียิ่งขึน้  จะเห็นได้ว่า รัฐบาล
เมียนมาก าลงัพยายามขบัเคล่ือนการปฏิรูปการเมือง เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ อนัจะ
น าไปสูก่ารพฒันาทางเศรษฐกิจและลดความขดัแย้งของสงัคมตามมา 

2) มาเลเซีย แม้รัฐบาลจะมีการเข้มงวดเร่ืองการลักลอบเข้าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมาย จนน าไปสู่การผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศ ส่งผลกระทบให้
มาเลเซียเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานอีกครัง้ การบงัคบัใช้มาตรการหรือกฎหมายเข้าเมืองจึงได้
ผอ่นคลายลง ท าให้ชาวโรฮีนจาจ านวนมากได้พยายามหลบหนีทางเรือเข้ามาอีกครัง้ เพ่ือตัง้รกราก
ถ่ินฐานท่ีประเทศนี ้และทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานระดบัล่างท่ีสกปรก 
อนัตราย และมีความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคอตุสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง เกษตรกรรม 
การประมง ซึ่งประชาชนในมาเลเซียต่างหลีกเล่ียงท่ีจะท างานเหล่านี ้ประกอบกับรัฐบาลมาเลเซีย
พยายามท่ีจะด าเนินการให้ประเทศพัฒนาไปตามแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 11 หรือ วิสัยทัศน์ 
2020 (Vision 2020) ซึง่รัฐบาลได้จดัท าโครงการพฒันาเศรษฐกิจทัว่ประเทศ ประกอบด้วยโครงการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) โครงการสร้างเขตพัฒนารัฐยะโฮร์ (Johor) ตอนใต้ ซึ่งเป็นเขต
เศรษฐกิจท่ีตัง้อยู่ในรัฐยะโฮร์ และวางเป้าหมายท่ีจะเป็นเขตพัฒนามากท่ีสุดของคาบสมุทร
มาเลเซียตอนใต้ ซึง่เป็นทัง้แหลง่พ านกัอาศยั แหลง่บนัเทิง ทา่เรือ  



161 

(2) โครงการสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจฝ่ังภาคเหนือ เพ่ือเร่งรัดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ท่ีและยกระดบัรายได้ของประชาชน ประกอบด้วย รัฐปีนัง  และแนวพืน้ท่ี
เกาะเปอร์ลิส (Perlis) เกดาห์ (Kedah) และภาคเหนือของรัฐเปรัค (Perak)  มุ่งเน้นการพฒันาไปสู่
การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจระดับโลกในปี พ.ศ. 2568 ทัง้นี ้ด้านท่ีส าคัญ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ 
การเกษตร การท่องเท่ียว  และเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมกับการยกระดับการคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือ ถนน และสะพานปีนังแห่งท่ี 2 ตลอดจนส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
ด้านการศกึษา จะมีการสร้างงานประมาณ 1,000,000 ต าแหนง่ ภายในปี พ.ศ. 2561 

(3) โครงการส ร้าง เขตพัฒ นาเศรษฐ กิจ ฝ่ั งภ าคตะวันออก 
ประกอบด้วย กลันตัน  (Kelantan) ตรังกานู (Tranganoo) ปาหัง (Pahang) และอ าเภอเมอร์ซิง 
(Mersing) รัฐยะโฮร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปิโตรเลียมภายใต้บริษัทน า้มันแห่งชาติปิโตรนาส 
(Petronas) ในการกระตุ้นการพัฒนาในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป การ
ทอ่งเท่ียวและเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ทางภาคตะวนัออก  

(4) โครงการสร้างเขตพืน้ท่ีพลงังานทดแทน เป็นข้อริเร่ิมเพ่ือพฒันา
ภูมิภาคตอนกลาง และเปล่ียนแปลงรัฐซาราวกั (Sarawak) ให้เป็นรัฐท่ีพฒันาแล้วในปี พ.ศ. 2563 
โดยมีจดุมุ่งหมายในการเร่งรัดการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชากร 
เศรษฐกิจหลกัของเขตเศรษฐกิจนี ้คือ ทรัพยากรด้านพลงังาน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน โดยมุ่งเน้นให้
เป็นเมืองทา่อตุสาหกรรมและศนูย์กลางฮาลาล ตลอดจนเป็นเมืองแหง่อจัฉริยะ (Smart City) 

(5) โครงการสร้างเขตพฒันาเศรษฐกิจรัฐซาบาห์ (Sabah) เน้นให้รัฐ
ซาบาห์เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีอดุมสมบูรณ์ และมีศกัยภาพในการประกอบอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทัง้มีทรัพยากรน า้มันและแก๊ส ซึ่ง
เหมาะสมกบัการพฒันาในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี  
  ทัง้นี ้ประชาชนทัว่ไปจะพบเห็นชาวโรฮีนจาเป็นจ านวนมากในรัฐกลนัตนั 
ตรังกาน ูเกดาห์ และเปอร์ลิส ซึ่งชาวมาเลเซียจ านวนไม่น้อยท่ีต้องเผชิญกับอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้
จากชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและสร้างปัญหาสังคมในประเทศ โดยสามารถพบเห็นเด็ก     
โรฮีนจาเดินขอทานและสร้างความร าคาญแก่ผู้ คนทั่วไปตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะตาม
ร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการก่ออาชญากรรมร้ายแรงและการสร้างปัญหาสงัคม อ่ืน 
ๆ เช่น การลกัลอบขโมยเด็กมาเลเซียไปเป็นขอทาน การมัว่สุมอยู่ในแหล่งชุมชนแออดัเส่ือมโทรม 
ซึง่บตุรหลานของกลุม่ชาวโรฮีนจาเหลา่นีจ้ะเป็นเดก็ไร้สญัชาต ิก่อให้เกิดปัญหาและภาระทางสงัคม 
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  เม่ือรัฐบาลมาเลเซียได้เปิดรับชาวโรฮีนจาเข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
ภายในประเทศ แต่พวกเขากลับสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพืน้ท่ี จึงมิอาจปฏิเสธได้ว่า 
เม่ือประชาชนจ านวนหนึ่งในพืน้ท่ีต่างคดัค้านกับการเข้ามาอยู่อาศยัและท างานหาเลีย้งชีพของ      
ชาวโรฮีนจา ย่อมส่งผลกระทบต่อการจ้างงานหรือสรรหาแรงงานในโครงการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศตามมา อนัจะท าให้อตัราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั และเป็นสาเหตหุนึ่งท่ี
จะน าไปสูก่ารเคล่ือนไหวทางการเมืองตามมา 

3) ไทย เม่ือชาวโรฮีนจาถูกรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธการให้สญัชาติส่งตวั
กลบั ประเทศไทยจงึจ าเป็นต้องแบกรับภาระคา่ใช้จ่ายการดแูลชาวโรฮีนจาเหลา่นัน้ พร้อมกบัความ
กงัวลท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว ภายใต้บริบทความหลากหลายทางเชือ้
ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม  

(1) สงัคมพหวุฒันธรรม สงัคมไทยมิได้มีการแบง่แยกชาติพนัธุ์และ
ศาสนาของแรงงานข้ามชาติอย่างชดัเจน  ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัระนองนบัถือศาสนาพุทธ 
และจะพบว่า มีชาวโรฮีนจารวมกันเป็นกลุ่มเช่าบ้านพักในชุมชนซอย 2 ต าบลบางริน้ ในจังหวัด
ระนอง ชาวโรฮีนจาเหล่านีเ้ข้ามาในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2549 โดยประชาชนในพืน้ท่ีเรียก
แรงงานข้ามชาติเหล่านัน้ว่า ชาวเมียนมา ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีมาจากเมียนมา โดยการเข้ามาของ
ชาวโรฮีนจาผ่านสมาชิกเครือญาติพ่ีน้อง เครือขา่ย และหวัหน้ากลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์กบับางคนใน
พืน้ท่ีภาคใต้  สว่นในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จะสามารถพบเห็นประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธ
และอิสลามปะปนในสงัคม ซึง่รวมถึงชาวโรฮีนจาท่ีกระจดักระจายในพืน้ท่ีด้วยเชน่กนั 

(2) สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของชาวโรฮีนจา
เร่ิมต้นจากการรับจ้างทั่วไป ขายโรตี การท างานในร้านรับซือ้ของเก่า ท าสวนยาง ซึ่งชาวโรฮีนจา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับลกัษณะงานท่ีเลีย้งชีพ เพราะมีอิสระและมีงานเข้ามาเป็นประจ า ซึ่ง
เป็นการจ้างงานลักษณะไม่มีแบบแผน ท าให้มีเงินรายได้หมุนเวียนตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
รับจ้างทัว่ไปท่ีต้องอาศยัความอดทนและความขยนัในการท างาน ซึ่งส่งผลให้คา่ครองชีพและราคา
สินค้าไม่พุ่งสงูขึน้ และช่วยให้ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกของประเทศไทยไม่ลดระดบั
ลง แม้วา่ ชาวโรฮีนจาเกือบทัง้หมดจะอยูใ่นภาคการผลิตท่ีเน้นแรงงานมากกว่าทนุก็ตาม 

ส่วนใหญ่ประชาชนในจังหวัดระนองประกอบอาชีพค้าขายและ
เกษตรกรรม ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจหรืออตุสาหกรรมบางรายรับชาวโรฮีนจาเข้ามาเป็นลกูจ้าง 
แตท่ว่า ชาวโรฮีนจาไม่อาจท างานในภาคบริการได้ เพราะข้อจ ากดัในการแสดงสถานะส่วนบคุคล 
ขณะท่ีอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้ค่าตอบแทนวนัละ 300 บาท ในความจริงนัน้ ภาคธุรกิจของ
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จงัหวดัระนองยงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริง ซึง่ชาวโรฮีนจาท่ีเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์จะมี
รายได้มากท่ีสดุวนัละ 280 บาท แตส่่วนใหญ่จะมีรายได้ประมาณวนัละ 250 บาท เท่านัน้ข้อสงัเกต
ประการหนึ่ง คือ เศรษฐกิจจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่สามารถ
ด าเนินกิจการอยู่ได้นัน้ จ าเป็นต้องอาศยัแรงงานข้ามชาติและการติดต่อค้าขายลงทุนกับเมียนมา
เป็นส าคญั ส าหรับการลงทุนของนักลงทุนต่างพืน้ท่ีท่ีเตรียมเข้ามาท าธุรกิจเช่ือมโยงกับเมียนมา
เหล่านัน้ ล้วนมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและการขยายตวัของพืน้ท่ีความเป็นเมืองมากขึน้ โดย
พบว่า ผู้ประกอบการบางรายชะลอการลงทุนหรืออาจเปล่ียนพืน้ท่ีไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง เพ่ือลด
ปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว ท่ีบรรยากาศภายใน
จงัหวดัหรือภาพลกัษณ์เป็นเชิงลบ หลายคนมีความเกรงกลวัหรือหวาดระแวงกบัผู้คนในจงัหวดั จึง
ไมก่ล้าเดินทางเข้ามาทอ่งเท่ียว สง่ผลท าให้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวลดลง ธุรกิจด้านนีเ้ร่ิมชะลอตวัอยา่ง
เห็นได้ชดัเจนตัง้แตก่ลางปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา แม้รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมประชาสมัพนัธ์หรือ
โฆษณาต่าง ๆ แล้วก็ตาม ซึ่งจากการให้สมัภาษณ์ของนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (สมัภาษณ์, 17 
มิถนุายน 2558) นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัระนอง ท่ีเปิดเผยวา่ 

 
 ...ตอนนีเ้ศรษฐกิจของจงัหวดัด้านเกษตรกรรม ประมงก็ไม่ดี ส่วนด้านการท่องเท่ียวท่ีก่อน

หน้านีเ้งียบเหงา แต่เม่ือภาครัฐร่วมกบัเอกชนช่วยกนัประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกั 
ระนองก็มีผู้ คนเข้ามาได้สักระยะ ...ตัง้แต่ช่วงกลางปี ท่ีแล้ว (พ .ศ.  2557) จ านวน
นักท่องเท่ียวลดลง การตอกย า้ท่ีรัฐบาลจะสร้างศูนย์พักพิงท่ีเกาะสอง ในแง่ความรู้สึก 
บรรยากาศท่ีดีท่ีนักท่องเท่ียวเคยมีก็อาจจะเป็นการเข้ามาท่องเท่ียวท่ีไม่สนุกเต็มท่ี 
ความรู้สกึท่ีดีท่ีเคยมีก็แปรเปล่ียนเป็นระแวงแทน ย่ิงทราบวา่ในแตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะเกาะ ล้วน
เก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์ทัง้สิน้ บรรยากาศทอ่งเท่ียวไมดี่นกั สว่นธุรกิจอ่ืนผู้ประกอบการก็
ย้ายไปท่ีอ่ืนเพราะหวาดระแวงผู้คนในระนอง ผนวกกบักลวัอนัตรายจากธุรกิจมืด... 

 
 ส าหรับพืน้ท่ีในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีอาณา
บริเวณติดกับมาเลเซีย โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ประกอบกับมีการลงทุน
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการทัง้การโรงแรม  การท่องเท่ียว 
และภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ปาล์มน า้มนั ยางพารา ซึ่งชาว
โรฮีนจาจะพกัอาศยัรวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ขณะท่ีแรงงานไทยทัง้ในและต่างพืน้ท่ีล้วนไม่ยอมเป็น
แรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมการผลิต จึงท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องอาศยั
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แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนมาก เพราะถือเป็นแรงงานราคาถกู ท างานคุ้มคา่กว่าแรงงาน
ไทย จึงเป็นแรงดงึดดูให้ชาวโรฮีนจาบางคนพยายามอยู่อาศยัตอ่ในประเทศไทย เพ่ือประกอบอาชีพ
เป็นแรงงานในการท ามาหากิน โดยเฉพาะการประมง การเกษตร การก่อสร้าง ด้วยบริบทท่ีกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม และผู้ คนบริเวณชายแดนยังสามารถเข้าไปท ามาหากินเป็นครัง้คราวในประเทศ
มาเลเซียได้อีกด้วย ตามการเปิดใจของนายยซูุฟ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) ท่ีเล่าวา่ “ผมมา
ท ามาหากินในไทยไม่เหมือนกบัท่ีนัน่ (เมียนมา) ท่ีน่ี (อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา) ผมไม่รู้สึกแปลก
แยก ไม่โดนข่มเหง สามารถไปรับจ้างในมาเลเซียเป็นบางครัง้ได้ ต่างกับท่ีนั่น (เมียนมา) ผมต้อง
ท างานหนกัมาก แตถ่กูรีดไถจากทหารมากกวา่ แตถ้่าทัว่ไปท่ีนัน่ (เมียนมา) ก็ไมมี่งานอะไรให้ท า”  
  จะเห็นได้ว่า ชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีช่วยท าให้ภาคการผลิตของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทยยงัคงระดบัคา่ครองชีพมิให้สงูขึน้อย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกนั ชาว
โรฮีนจาท่ีเข้ามาในประเทศไทยอาจท าให้ภาพลกัษณ์ของสงัคมในพืน้ท่ีกลับย ่าแย่ลงและกลายเป็น
ภยัคมุคามทางเศรษฐกิจ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การเมืองได้ในท่ีสดุ 

4.2.7.2 การยอมรับของประชาชน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ
ของชาวโรฮีนจาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ๆ  
 1) เมียนมา เด็กจะได้รับการกลอ่มเกลาให้มีทศันคติไม่ดีและหวาดกลวั
ต่อชาวโรฮีนจา โดยมองว่า ชาวโรฮีนจา คือ แขกด า ขณะท่ีพระสงฆ์และชาวพุทธชาตินิยมใน
ประเทศตา่งร่วมกนัเคล่ือนไหวคดัค้านการยอมรับชาวโรฮีนจาให้เป็นชนกลุ่มน้อยอย่างเป็นทางการ
ของประเทศ โดยระบวุ่า กลุ่มคนเหล่านีเ้ป็นชาวเบงกาลี หมายถึงผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศ
บงัคลาเทศ ท าให้ชาวโรฮีนจามีชีวิตอยูด้่วยความหวาดกลวั และถกูปฏิเสธจากสงัคมมาโดยตลอด 
 ชาวเมียนมามีความเช่ือว่า ชาวโรฮีนจาไม่ใช่ชาวเมียนมา เพราะมี
ลกัษณะทางกายภาพ ความเช่ือ และวิถีชีวิตแตกตา่งจากชาวเมียนมา ถือเป็นเพียงแค่คนต่างด้าว
หรือผู้อพยพชาวเบงกาลีท่ีพยายามเข้ามาครอบครองดินแดนในเมียนมาเท่านัน้ ด้วยการต่อต้าน
ผ่านการแสดงออกถึงความเกลียดชงัอย่างรุนแรง ชาวเมียนมาจึงมองความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ เป็นภัยคุกคาม ตัง้ก าแพงและไม่ไว้วางใจ เหมือนกับภาพการ์ตูนเสียดสีชาวโรฮีนจา ท่ีถูก
ตีพิมพ์ในนิตยสารอิระวดี (Irrawaddy) ของเมียนมา  
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ภาพท่ี 4.1 การ์ตนูล้อเลียนการเมืองของประเทศเมียนมา 
แหล่งท่ีมา: “Offensive “boat people” cartoon,” 2015. 
 
 ภาพแสดงออกมาในลกัษณะท่ีชายผิวสีด า มีป้ายเขียนว่า Boat People 
(มนุษย์เรือ) คล้องท่ีคอ ซึ่งก าลังแซงคิวต่อแถว ขณะท่ีหลายคนมองไปในทิศทางเดียวกันว่า กลุ่ม
ชาติพนัธุ์ อ่ืนในประเทศเมียนมาก าลงัต่อแถว แต่ชาวโรฮีนจาเข้ามาแซงแถว ดงันัน้ เม่ือภาพนีถู้ก
เผยแพร่ออกไป จึงถกูวิจารณ์อย่างรุนแรงว่า เป็นการเหยียดเชือ้ชาติและอาจเป็นชนวนเร่ิมต้นท่ีจะ
น าไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่งชาตพินัธุ์ในอนาคตได้ 
 ขณ ะท่ี โลกออนไลน์ ได้ มีการกล่ าวถึ งชาวโรฮีนจา เช่น  เฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ของส านักข่าวอิรวดีหรือเพจมินกาลาบา (Mingalapar Page) ของเมียนมาท่ีมีการ
แบ่งปันข่าวของชาวโรฮีนจา และชาวเมียนมาจ านวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ เช่น 
ชาวโรฮีนจาก่อปัญหามากมายในเมียนมา ไม่ตา่งจากกลุ่มก่อการร้าย ขณะเดียวกันชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นสนบัสนนุจดุยืนของรัฐบาลเมียนมาท่ีจะไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาเป็น
พลเมืองของตนเอง โดยมองว่า รัฐบาลเมียนมานัน้ด าเนินการถูกต้องแล้ว แม้จะมีชาวเมียนมา
บางสว่นท่ีแสดงความเห็นใจตอ่การถกูเลือกปฏิบตัิการจากมาตรการของรัฐบาลตนเองก็ตาม  

พระสงฆ์ในสังคมเมียนมาถือเป็นแกนหลักส าคญั ซึ่งเป็นชาตินิยมกลุ่ม
แรกท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่กระบวนการมีส่วนร่วมในสงัคม และภารกิจของชาวพทุธเมียนมาคือ การ
ตอ่สู้ เพ่ืออิสรภาพ แตพ่ระพทุธศาสนายงัคงเป็นสถาบนัหลกัในโครงสร้างของรัฐ และรัฐบาลก็ยงัคง
ให้หลกัประกนัในด้านปัจจยัส่ีแก่ประชาชนควบคูก่บัพระพทุธศาสนาท่ีเป็นแนวทางด้านจิตใจ 
 ขบวนการ 969 ท่ีขบัเคล่ือนโดยพระ U Wirathu ท่ียืนยนัว่า ตนเองเป็นนกั
ชาตินิยม โดยท าหน้าท่ีเทศนาสัง่สอนประชาชน พร้อมกับด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือความสงบสุข
ของประเทศ และด ารงไว้ซึ่งความบริสุทธ์ิทางเชือ้ชาติและพุทธศาสนา ภายใต้อุดมการณ์ต่อต้าน



166 

ชาวมุสลิมและเกลียดชงัชาวต่างชาติ แม้พระ U Wirathu ไม่ได้มีบทบาทน าการใช้อาวุธและก าลงั
ท าร้ายชุมชนมุสลิมก็ตาม แต่พระสงฆ์เมียนมาท าหน้าท่ีเสมือนเข็มทิศคุณธรรมในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งการเทศนาสั่งสอนเต็มไปด้วยอุดมการณ์พุทธศาสนาและชาตินิยม
สดุโตง่ท่ีมีลกัษณะเต็มไปด้วยถ้อยค าแหง่ความเกลียดชงัและการยัว่ย ุหรืออาจเรียกร้องให้ชาวพทุธ
คว ่าบาตรชาวมสุลิม รวมถึงสร้างคา่นิยมการเรียกขานชาวมสุลิมวา่เป็นไก่ด า ศตัรู ตวัปัญหา ค าสัง่
สอนของ U Wirathu จึงมีลกัษณะแฝงการเมืองเข้าไปด้วย และการอธิบายถึงผลกระทบท่ีชาวเมียน
มาเป็นผู้ เสียหายจากการคกุคามทางเศรษฐกิจและความเส่ือมโทรมทางวฒันธรรมอนัเกิดจากชาว
มสุลิม  
 นอกจากนี  ้U Wirathu ยั ง ไ ด้ มี การถ่ ายทอดทฤษ ฎีสมคบคิดแก่
พุทธศาสนิกชนและรวบรวมกลุ่มคนท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันผ่านการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งมี
ผู้ติดตามราว 65,000 คน กอปรกับความกลัวของชาวเมียนมาท่ีมีต่อค าท านายท่ีว่า เมียนมาจะ
กลายเป็นประเทศมสุลิมในปี พ.ศ. 2643 ถ้าทกุคนไมร่่วมกนัหยดุยัง้การขยายเผา่พนัธุ์ของชาวโรฮีน
จา จงึกลายเป็นสิ่งปลกุเร้าการเหยียดเชือ้ชาตแิละเกลียดชงัจากความกลวัภายใต้จิตส านกึของชาว
เมียนมา รวมถึงปัญหาการแยง่ชิงพืน้ท่ีท ามาหากิน และความขดัแย้งด้านการประมง อนัเป็นปัญหา
ท่ีสัง่สมมายาวนานและรอการสะสางระหวา่งทัง้สองฝ่าย 

จากข้างต้นดงักล่าวนี ้จึงเป็นปัจจยัท่ีเสริมสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่พระ 
U Wirathu และขบวนการ 969 เป็นผู้ มีอิทธิพลทางสงัคมในการต่อต้านชาวมุสลิม อาจกล่าวได้ว่า 
พระ U Wirathu และขบวนการ 969 ท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่สิ่งต่าง ๆ ในสังคม
และค าสอนท่ีเต็มไปด้วยความเกลียดชังพร้อมกับถ้อยค าท่ีน าไปสู่การต่อต้านชาวโรฮีนจาและ
ผลกัดนัออกไปสูป่ระเทศท่ีสาม  
   ชาวเมียนมามีทัศนคติไม่ยอมรับชาวโรฮีนจามานานแล้ว ถือเป็นความ
เกลียดชงัระหวา่งเชือ้ชาตแิละศาสนา สอดคล้องกบัการเปิดใจชาวโรฮีนจาคนหนึง่ท่ีอาศยัในจงัหวดั
ระนองมานานกว่า 10 ปี นายอาซิ (สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2558)  ซึ่งได้กล่าวว่า “... เร่ืองนี ้
เก่ียวกับเชือ้ชาติ ศาสนา มีมานานแล้ว ความคิดของพวกเขาคือ ชาวโรฮีนจาไม่ใช่พวกเขา ทัง้ท่ี 
ชาวโรฮีนจาก็อยู่ตรงนัน้หลายชั่วอายุคนแล้ว ตามกฎหมายสากลระหว่างประเทศต้องรับเป็น
พลเมืองของเมียนมาแล้ว พวกเขาไมมี่สิทธิจะมาไล ่เพียงแคค่วามแตกตา่งทางศาสนาและเชือ้ชาติ
ท่ีเกิดมา ...”  
   การต่อต้านและอคติของประชาชนจึงถือเป็นแรงกดดนัให้รัฐบาลมิอาจ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาว โรฮีนจาในประเทศได้ เพราะเสียงของ
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ประชาชน หมายถึง พลังสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน รัฐบาลเองมิอาจขับเคล่ือน
ประเทศด้วยการบริหารได้เพียงฝ่ายเดียวเท่านัน้ แต่ทุกภารกิจจ าเป็นต้องได้รับการร่วมมือจาก
ประชาชนเช่นกนั  จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเมียนมามีท่าทีในการแก้ปัญหาด้วยการนิ่งเฉยหรือคอ่ยเป็น
คอ่ยไป โดยปฏิเสธการให้ความชว่ยเหลือจากนานาชาติอย่างสิน้เชิง  

2) มาเลเซีย ชาวโรฮีนจาต้องการเดินทางไปมาเลเซีย เพราะประชาชน
นบัถือศาสนาอิสลามเป็นหลกั  

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความช่วยเหลือและ
วางเฉยต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของชาวโรฮีนจาเหล่านี ้เพราะรัฐบาลมาเลเซียพยายามมุ่งเน้น
การเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศและผลักดนัให้มาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคการลงทุน 
ตลอดจนภาคเอกชนได้ริเร่ิมเสนอโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในหลายพืน้ท่ีของประเทศ ส่งผลต่อ
ภาคการก่อสร้างและภาคบริการ จึงท าให้ภาคเศรษฐกิจของมาเลเซียมีความต้องการแรงงาน
จ านวนมาก ดงันัน้ การเข้ามาท างานของชาวโรฮีนจา จึงเป็นการบรรเทาต้นทุนการผลิตและลด
ชอ่งวา่งของการขาดแคลนแรงงานวยัท างาน  

รัฐบาลมาเล เซียอนุญ าตให้ส านักงาน ข้าหลวงใหญ่ ผู้ ลี ภ้ั ยแห่ ง
สหประชาชาติเข้าท าการประเมินค าขอลีภ้ยัของชาวโรฮีนจา ขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์ของกลุม่ชาว
โรฮีนจาเป็นไปในเชิงลบ ภายใต้บริบทการตอ่ต้านและรังเกียจอย่างชดัเจน แตด้่วยสถานการณ์และ
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีขาดแคลนแรงงานวัยท างาน รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน
เหล่านัน้ โดยมิอาจปฏิเสธเง่ือนไขการพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีอาจน าไปสู่ปัญหาสงัคมและความมัน่คง
ของประเทศ ภายใต้การจบัตามองของนานาประเทศทัว่โลก 

3) ไทย การปฏิบตัิศาสนกิจของชาวมสุลิมในจงัหวดัระนอง  ซึง่ชาวโรฮีน
จาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจตามหลักของศาสนาอิสลาม 
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในมัสยิด การถือศีลอด รวมทัง้พิ ธีฝังศพ และการ
อาสาสมคัรช่วยงานในมสัยิด ชาวโรฮีนจาเหล่านีก็้ต้องปฏิบตัเิช่นเดียวกบัชาวมสุลิมในพืน้ท่ี โดยไม่
มีการแบ่งแยกแตป่ระการใด ตามการบอกเล่าของนายมูฮมัหมดั (สมัภาษณ์, 23 มิถุนายน 2558) 
ซึ่งเป็นชาวมุสลิมท่ีอาศยัในต าบลบางริน้ ท่ีกล่าวว่า “ผมก็เห็นพวกเขามาร่วมละหมาดเหมือนกับ
พวกเราทุกวนัศกุร์ พวกเขาจะร่วมงานของมสัยิดทุกครัง้ ถ้าจะขอความช่วยเหลืออะไร ให้ไปบอก
หัวหน้า พวกเขาจะเช่ือหัวหน้า” ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในมัสยิดนี ้ถือเป็นกิจกรรม
ส าคญั เพราะเป็นการรวมตวักันของชาวโรฮีนจา เพ่ือมารับรู้ข่าวสารข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวกับกลุ่ม
ของตนเอง 
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โดยทั่วไป ประชาชนในอ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา สามารถพบเห็นทัง้
ชาวพุทธและมสุลิมพกัอาศยัปะปนกนั มีชาวโรฮีนจาจ านวนไม่น้อยท่ีขายแรงงานโดยไม่เลือกงาน 
โดยท่ีชาวโรฮีนจาบางคนได้เข้าเรียนในโรงเรียนปอเนาะและด ารงชีวิตเหมือนกับชาวมุสลิมใน
ประเทศไทย ตลอดจนยงัสามารถเข้าไปท างานในมาเลเซียได้เช่นกนั สอดคล้องกบัค าบอกเล่าของ
นายอบัดลุ (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) ท่ีเข้ามาท างานในบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียเป็น
เวลานานถึง 20 ปี อธิบายถึงสภาพพืน้ท่ีและวิถีชีวิตวา่ 

 
... ผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไทยไล่คนมุสลิมออกจากพืน้ท่ี ต่างจากท่ีนั่น (เมียนมา) ท่ีไม่
ยอมรับแม้แตค่วามเป็นพลเมือง ทกุวนันี ้รัฐบาลไทยกลบัเอาใจคนมสุลิมภาคใต้ด้วยซ า้ไป 
เพ่ือต้องการล้างผิดท่ีสร้างความไมเ่ป็นธรรม แตถ้่าเทียบกบัท่ีชาวโรฮีนจาโดนกระท า ถือว่า
เล็กน้อย ภาคใต้ไม่มีการกดข่ีข่มเหงหรือเอาเปรียบด้วยความแตกตา่งเพียงแคศ่าสนา อยู่
ร่วมกนัด้วยความกลมกลืนในทกุศาสนา ไม่เลือกปฏิบตัิ ส่วนเร่ืองท่ีเป็นปัญหาชายแดนใต้ 
ผมคิดว่า เป็นปัญหาการเมืองและผลประโยชน์ของคนในพืน้ท่ี สังคมไทยเปิดกว้างให้
โอกาสแก่ชาวมสุลิมได้ท ามาหากินรัฐบาลเปิดเสรีในการท างาน และให้สิทธิในการเดินทาง
ไปกลบัระหวา่งไทยและมาเลเซียได้ แตต้่องอยูภ่ายใต้กฎหมายเท่านัน้... 

 
ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมีตอ่ชาวโรฮีนจามิได้แตกตา่งจากแรงงาน

เมียนมากลุ่มอ่ืน โดยประชาชนมองด้วยความเคยชิน และทราบกันดีว่า ชาวโรฮีนจาอาศยักระจุก
ตวัในพืน้ท่ีใด พวกเขาไม่ได้สร้างปัญหาหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน แต่กลับพบว่า ชาว
โรฮีนจามีความขยนัขนัแข็ง มุ่งมัน่และอดทนในการท ามาหากิน โดยพวกเขาพักอาศยัเฉพาะกลุ่ม
กนัเองจะรวมตวักนัเช่าบ้านท่ีมีลกัษณะเป็นห้องแถว แตก็่มีชาวพทุธบางส่วนท่ีมีทศันคติเชิงลบต่อ
ชาวโรฮีนจาด้วยเหตุผลถึงด้านความมัน่คงของประเทศ ขณะท่ีชาวมุสลิมได้รับการถ่ายทอดผ่าน
ศาสนาให้ถือว่า ชาวมุสลิมด้วยกันเหมือนเป็นพ่ีน้อง ชาวมุสลิมในพืน้ท่ีจึงต้องให้ความช่วยเหลือ
ชาวโรฮีนจาอย่างเต็มท่ี รวมถึงติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบตัิงาน เพ่ือเน้นย า้ถึง
หลกัสิทธิมนษุยชนด้วยมนษุยธรรมท่ีควรปฏิบตัติอ่ชาวโรฮีนจา  จะเห็นได้ว่า ประชาชนในพืน้ท่ีมิได้
มีอคติหรือแสดงความหวาดกลวัต่อชาวโรฮีนจาท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดงันัน้ จึงอาจช่วย
สง่เสริมภาพลกัษณ์ในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาให้เป็นท่ียอมรับควบคูก่บัการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสงัคมไปด้วยกนั  
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4.2.8 ทัศนคตขิองผู้ปฏิบัตงิาน 
ทัศนคติของผู้ ปฏิบัติงานนี ้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยข้างต้น โดยส่วนใหญ่ถือเป็นปัจจัย

ส าคญัในการผลกัดนัให้การน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิเกิดผลลพัธ์ตามท่ีก าหนดไว้ ภายใต้บริบทในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนกลางและในพืน้ท่ี ท่ีแตกต่าง การให้ความส าคัญในการ
ปฏิบตังิานและค าอธิบายรายละเอียดตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.2.8.1 การยอมรับวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วน
ใหญ่ต่างยอมรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายท่ีต้องการให้ชาวโรฮีนจามีสิทธิและ
เสรีภาพเหมือนกบัประชาชนทัว่ไปในประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลยงัคงยืนยนัให้พวกเขาด ารงสถานะ
เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็ตาม  เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางเข้าใจถึงเป้าหมายของการ
ปฏิบตัิงานในระดบัมหภาค และมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการร่วมมือกบัองค์การอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
องค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่า หลกัสิทธิมนุษยชนและ
มนุษยธรรมนี ้เป็นหลกัการท่ีค่อนข้างเสรีและเช่ือมโยงกบัผลประโยชน์ภายในประเทศท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากมองว่า บุคคลท่ีเดือดร้อนเป็นมนุษย์ร่วมโลกและไม่ควรถูกขับไล ่
รัฐบาลจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือภายใต้ข้อจ ากัดของประเทศ ส่งผลกระทบให้หลายประเทศ
มัน่ใจในการเข้ามาลงทนุกบัประเทศไทย และผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ภาครัฐไทยจะมีสวสัดิการดแูล
เป็นอย่างดีด้วยหลกัสิทธิมนษุยชน นัน่หมายถึง ภาพลกัษณ์ของประเทศและภูมิภาคนีด้้วยเช่นกัน 
เพราะปัญหานีเ้ป็นท่ีสนใจของประชาชนทัว่ทัง้ภมูิภาค ผา่นการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารอยา่งตอ่เน่ือง
ในกรณีท่ีเช่ือมโยงกับความเคล่ือนไหวของชาวโรฮีนจา ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนจึงมิอาจ
ปฏิเสธหรือเบี่ยงเบนความรับผิดชอบให้เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ แตด้่วยสาเหตใุนเร่ือง
ทรัพยากรและภารกิจตา่งมีแนวโน้มสวนทางกัน เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนจึงอาจไม่ยอมรับหรือคดัค้าน
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนี ้ตามการให้สัมภาษณ์ของพล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ 
(สมัภาษณ์, 2 มิถนุายน 2558) ท่ีได้อธิบายวา่ 

 
... ยอมรับวา่ ชาวโรฮีนจาเป็นปัญหาของภมูิภาคท่ีต้องแก้ปัญหาร่วมกนัทกุประเทศ ไทยไม่
สามารถแก้ปัญหาทัง้กระบวนการได้ภายใน 6 เดือน ทุกประเทศจ าเป็นต้องมองผ่าน
อธิปไตยของตนเอง ไทยจ าเป็นต้องดูแลตามพันธกรณี... IOM และ UNHCR ต้องมี
แผนปฏิบตัิแก้ปัญหาอย่างจริงจงั ยัง่ยืน ต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและมีบทบาทมากกว่านี ้
ไม่ใช่เรียกร้องให้ประเทศในอาเซียนรับเข้าไว้อย่างเดียว แต่ภารกิจของแต่ละประเทศท่ี
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เพิ่มขึน้สวนทางกบัเงินงบประมาณและบคุลากรท่ีไม่เพียงพอ ก็อาจมีบางคนท่ีคดัค้านกับ
เป้าหมายของนโยบาย... 

 
เช่นเดียวกับนางเสาวนีย์ โขมพัตร (สัมภาษณ์ , 1 มิถุนายน 2558) ท่ีเข้าใจถึง

วตัถุประสงค์ของนโยบาย การด าเนินการในการแก้ไขปัญหาสิทธิและเสรีภาพของชาวโรฮีนจาท่ี
เรือ้รังมายาวนาน ตามการให้สมัภาษณ์ว่า “ไทยต้องแก้ปัญหานีร่้วมกับนานาชาติตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและความร่วมมือข้ามพรมแดน ความช่วยเหลือด้านกฎหมายระหว่างรัฐภาคี การ
สง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย และความร่วมมือในการยึด
คืนทรัพย์สินท่ีใช้เพ่ือการค้ามนุษย์” การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้รัฐบาลและทุกองค์การภาครัฐจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงกฎหมายและความร่วมมือระหวา่งประเทศด้วยเชน่กนั 

วิถีความเป็นอยู่ของชาวโรฮีนจานี ้เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงการปฏิบตังิานตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ประเทศให้เป็นปัจจยัดงึดดูแก่นกัลงทนุตา่งชาติได้
เข้ามาลงทนุในประเทศไทย ขณะเดียวกนัรัฐบาลต้องก็ต้องพิจารณาข้อจ ากดัด้านงบประมาณและ
รายจ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา ภายใต้การด าเนินการตามหลกัมนษุยธรรมและสิทธิมนษุยชน ในขณะ
ท่ีรัฐบาลยงัไม่พร้อมในด้านงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องน าเอางบประมาณมาจากหลายองค์การหรือ
อาจต้องน ามาจากงบประมาณท่ีประชาชนของประเทศไทยควรจะได้รับ อนัจะส่งผลให้เกิดปัญหา
สังคมภายในประเทศตามมา เพราะฉะนัน้เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงจ าเป็นต้องหาหลักสมดุลระหว่างกัน 
ขณะท่ีรัฐบาลยังต้องให้ความส าคญักับประชาชน พร้อมอธิบายเหตุผลให้ทุกคนได้รับทราบและ
เข้าใจเป็นอย่างดี เพราะประชาชน คือ ผู้ มีอ านาจและเจ้าของประเทศท่ีแท้จริง ดงันัน้ การตดัสินใจ
รับชาวโรฮีนจาเข้ามาพักพิงหรือให้การช่วยเหลือต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงกระแสเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนร่วมด้วยเช่นกัน  ตามค าอธิบายของพล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ 
(สมัภาษณ์, 2 มิถนุายน 2558) ท่ีระบวุา่ 

 
... การจะรับใครเข้ามาตามหลักมนุษยธรรมและสิท ธิมนุษยชนจะต้องฟังเสียง
ภายในประเทศว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการอะไร เช่น ในออสเตรเลีย 
ประชาชนของเขาแทบไม่ต้องการรับผู้ อพยพ และยอมจ่ายเงินให้กับรัฐบาลบางประเทศ 
เพ่ือให้รับผู้อพยพบางกลุ่มไป นโยบายของเขาจึงเคร่งครัดมาก ในยุโรปเองหลายประเทศก็
ไม่รับ หรือมีปัญหาเหยียดหยามเชือ้ชาติอยู่บ้าง ซึ่งตรงนี ้จึงจ าเป็นต้องท าตามความ
ต้องการของเจ้าของประเทศ  เพราะนั่นคือ ความสงบสุข สันติภาพ เศรษฐกิจ และทุก
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ประเด็นของการอยู่ร่วมกันในสงัคมก็จะเป็นผลตามมา ถ้าชาวโรฮีนจาล้านกว่าคนเข้ามา
หางานท า ก็จะกระทบกบัคนไทย ... 

 
องค์การภาครัฐจะพยายามเข้าถึงประชาชนให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือให้พวกเขาท า

หน้าท่ีสอดส่องดแูลพืน้ท่ี เพ่ือป้องกันชาวโรฮีนจาท่ีร่วมก่อจลาจลหลบหนีมาพกัอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี
และไปก่ออาชญากรรมในสังคม เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มิให้เกิดขึน้ในพื น้ท่ี 
เจ้าหน้าท่ีรัฐได้ด าเนินการให้การฝึกอบรมไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสิทธิ
มนษุยชนควบคูก่บัความมัน่คงของประเทศให้แก่ประชาชน เพราะการจบักมุท่ีผา่นมา เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ในพืน้ท่ีต้องรอค าสัง่จากส่วนกลาง จงึไมส่ามารถจดัการกบัปัญหานีไ้ด้ทนัทว่งที เชน่เดียวกบัการให้
สมัภาษณ์ของนายอาทิตย์ รักทอง (สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2558) ท่ีเปิดเผยวา่ 

  
...ปัญหาทัง้หมดต้องเร่ิมจากการปรับทัศนคติของผู้คนในพืน้ท่ี ไม่ให้มองคนไร้รัฐเป็นคน
แปลกหน้า การเข้ามาผิดกฎหมาย เพราะต้องการแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่า เห็นชัดว่า การ
จับกุมท่ีผ่านมาตามแผนการจะส าเร็จยาก เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องรอค าสั่ง ไม่รู้จะ
จัดการอย่างไร ปล่อยเกียร์ว่างและประวิงเวลา...วิธีแก้ท่ีดีท่ีสุด คือ  สร้างกองก าลัง
ประชาชน ด้วยการอบรมให้เห็นปัญหาพร้อมกบัความเข้าใจเก่ียวกบัชาวโรฮีนจา และฝึก
ปฏิบตักิารผลกัดนับริเวณแนวสกดักัน้ โดยเฉพาะชายแดนนา่นน า้ในทะเลอนัดามนั… 

 
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ (สมัภาษณ์, 15 มิถุนายน 2558) ได้ชีแ้จงถึงลกัษณะ

การปฏิบตัิงาน โดยการด าเนินงานตามนโยบายท่ีรัฐบาลได้ก าหนดไว้ ซึ่งกล่าวถึงความส าคญัของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีและความร่วมมือของประชาชน ท่ีมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีบางคนท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ขบวนการน าพาเหลา่นี ้ 

 
...เจ้าหน้าท่ีในพืน้ ท่ีมีความส าคัญมาก ต้องจริงจังมากขึน้  เพราะเป็นด่านแรกทัง้
ปราบปรามและกลัน่กรองชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาวา่ พวกเขาเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์หรือเปล่า 
ภาคประชาชนต้องแจ้งข่าวและเบาะแสให้กับภาครัฐในการจับกุม แต่ทุกวันนี ้ก็มีข่าว
เหมือนกนัว่า ผู้คนท้องถ่ินก็เลีย้งชาวโรฮีนจาไว้เพ่ือท างานหรือรับช่วงตอ่ไปยงัมาเลเซีย...ท่ี
ผ่านมาเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีก็ปล่อยปละละเลย บางกระแสข่าวก็บอกว่า มีการรับสินบน 
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หรือไม่ก็เข้าไปเก่ียวข้องกบัผู้ มีอิทธิพล แตก็่ไม่มีหลกัฐานชดัเจน ทางส่วนกลางก็พยายาม
เข้าไปตรวจสอบปิดชอ่งทางทจุริต ถ้าพบก็จะตัง้คณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินยั...  

 
   เจ้าหน้าท่ีรัฐพยายามปฏิบตัิงานทุกขัน้ตอนให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
สะท้อนถึงการปฏิบตัิงานและความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี โดย พล.ต.ต.ภาคภูมิ สจัจพนัธุ์ 
(2558) ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการของภาครัฐ เพ่ือการช่วยเหลือดแูลชาวโรฮีนจาท่ี
เข้ามาในไทยว่า “ส่วนกลางเองก็พยายามจดัสรรงบประมาณในการดแูลเบือ้งต้นให้เป็นไปตามหลกั
สิทธิมนุษยชน แต่การท างานของเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะล่าช้า เช่น การขอข้อมลูหรือการส่ง
ตวัชาวโรฮีนจาบางคน แต่ก็เข้าใจว่า ทุกคนท างานเต็มท่ีแล้ว ซึ่งอุปสรรคก็มาจากปัจจยัภายนอกท่ี
ควบคมุไมไ่ด้...” 

ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีท าการสอบสวนถึงลกัษณะการเดินทางเข้ามาของชาว
โรฮีนจาเหล่านัน้ กลับไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะชาวโรฮีนจาท าการปฏิเสธความเก่ียวข้องกับ
ขบวนการค้ามนษุย์ โดยท่ีทกุคนให้ค าตอบว่า พวกเขาตา่งสมคัรใจเดนิทางเข้ามากนัเอง เจ้าหน้าท่ี
รัฐจึงไม่สามารถจบักุมนายหน้าผู้น าพาเข้ามาได้ทัง้หมด โดยในระยะสัน้อาจสร้างความวิตกกงัวล
ให้แก่ภาคเอกชนในการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลาและระนอง 
แต่นัน่หมายถึง จดุเร่ิมต้นของการสร้างความเช่ือมัน่และปรับพืน้ฐานไปสู่การเปล่ียนแปลงไปสู่การ
เปล่ียนแปลงในสงัคม 

4.2.8.2 แนวคิดท่ีมีต่อนโยบาย เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางและในพืน้ท่ี รวมทัง้
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีด้านความมัน่คงและด้านสงัคมตา่งมีแนวคิดและให้ความส าคญัในการ
แก้ไขปัญหาท่ีแตกตา่งกนั  ซึง่เจ้าหน้าท่ีรัฐสว่นกลางด้านความมัน่คงและด้านสงัคมตา่งมีทศันคติท่ี
แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพ่ือมิให้ชาวโรฮีนจารุกล า้เข้ามาในไทยได้อีกต่อไป 
กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางด้านความมั่นคงพยายามท่ีจะผลักดันควบคู่กับการให้ความ
ช่วยเหลือปัจจยัพืน้ฐานด้วยการค านึงถึงมนษุยธรรมตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล เพ่ือให้พวกเขา
เดินทางผ่านไปยงัประเทศท่ีสามตามความประสงค์ตัง้แต่เร่ิมแรก โดยจะเห็นได้ว่า นายสมเกียรต ิ
ศรีประเสริฐ (สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) เปิดเผยวา่  
 

... ไทยมีช่ือเสียงดีมากในการรับผู้ ลีภ้ัยจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีไม่สามารถมีชีวิตอยู่ใน
สถานการณ์ความรุนแรงในประเทศของตน  แต่การจบักุมชาวโรฮีนจา เพ่ือน ามาควบคุม
ตวั เป็นสิ่งท่ีก่อปัญหาให้ภาครัฐ เพราะไทยต้องควบคมุตวัและเลีย้งตามหลกัสิทธิมนษุยชน 
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โดยเฉพาะการทรมานห้ามเกิดขึน้เป็นอันขาด จนกว่าจะมีการส่งตวัไปยังประเทศท่ีสาม 
เพราะไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการหลบหนีเข้าเมือง เราให้ความช่วยเหลือตามท่ี
พวกเขาเรียกร้อง แตไ่มใ่ห้ขึน้ฝ่ังไทย จะได้ไมต้่องมาเป็นภาระของไทยอีก... 

 
   ในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางด้านสังคม กลับมองว่า การจะแก้ไข
ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐทกุคนต้องปฏิบตัิงานอย่างจริงจงัและจบักมุอย่างตอ่เน่ืองทกุกรณี 
เพ่ือปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิน้ โดยตัง้ข้อสงัเกตถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2552 ท่ีภาครัฐมุ่งเน้นการจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีเดนิทางผ่านมา ส่งผลให้ปีตอ่มาจ านวนชาวโรฮีนจาท่ี
หลบหนีออกจากเมียนมาลดลง จนกระทัง่เกิดปัญหาขดัแย้งกนัระหวา่งชาวพทุธและชาวมสุลิมในปี 
พ.ศ. 2555 ท่ีกลบัมารุนแรงในเมียนมาอีกครัง้ ดงัเช่นนางเสาวนีย์ โขมพตัร (สมัภาษณ์, 1 มิถนุายน 
2558) ท่ีไม่เห็นด้วยกบัมาตรการในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงดงักล่าว เพราะมองว่า เป็นการ
เปิดช่องทางให้ขบวนการค้ามนษุย์ท างานได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ และอาจน ามาสู่อาชญากรรม
อ่ืนตามมาได้ โดยระบวุา่ 
 

เจ้าหน้าท่ีรัฐเลือกท่ีจะไมจ่บักมุชาวโรฮีนจาและผลกัดนัให้คนเหล่านัน้ออกจากประเทศของ
เรา เพ่ือเห็นแก่มนษุยธรรมก็สามารถท าได้ แต่ปัญหาท่ีตามมา คือ ขบวนการค้ามนุษย์นัน้ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย เพราะหากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ ใน
และนอกพืน้ท่ีต่างไม่สนใจท่ีจะแก้ปัญหานี ้และรับผลประโยชน์ท่ีขบวนการหยิบย่ืนให้ใน
อนาคต ปัญหาการค้ามนุษย์จะหนักหน่วงรุนแรง และเกิดผลกระทบกับประเทศไทย
โดยตรง สุดท้ายการจบักุมจึงเป็นการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด แม้จะเป็นภาระแต่ก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้... 

 
   นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางทัง้ด้านความมั่นคงและด้านสงัคมต่างมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันในการไม่จัดตัง้ศูนย์พักพิงส าหรับรองรับชาวโรฮีนจาตามท่ีเป็นข่าวการให้
สมัภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี เพราะสดุท้ายแล้ว ภาระทัง้หมดจะตกมาท่ีประเทศไทยเป็นหลกั ดงั
ค ายืนยนัของนายสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ (สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2558) ท่ีได้อธิบายว่า “...การ
สร้างศนูย์พกัพิงแก่ชาวโรฮีนจา ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์นีม้าแล้วกับเพ่ือนบ้าน ซึ่งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมหาศาลและเบียดบังงบประมาณในระยะยาว” เช่นเดียวกับนางเสาวนีย์ โขมพัตร 
(สมัภาษณ์, 1 มิถนุายน 2558) ท่ีให้เหตผุลวา่ “ประเทศไทยไม่ใช่รัฐภาคีตามอนสุญัญาวา่ด้วยการลี ้
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ภยั ถ้าตัง้ศนูย์พกัพิงก็จะกลายเป็นภาระผูกพนัของประเทศ เพราะถ้าเข้ามาแล้วจะส่งตวักลบัยาก
มาก และในอนาคตอาจไม่สามารถควบคมุผลกระทบท่ีตามมาได้ การใช้หลกัสิทธิมนษุยชนก็ต้องมี
ขอบเขตท่ีชดัเจน...”  

ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีต่างมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายเป็นส าคญั แตใ่นทางปฏิบตักิลบัไมส่ามารถน ามาบงัคบัใช้กบักลุม่ชาวโรฮีนจาได้ตลอดทัง้
กระบวนการ ดงัเชน่มาตรา 6 ตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 
ท่ีระบวุา่  

 
ผู้ใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เป็นธุระจัดหา ซือ้ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหน่ียว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล 
หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลบุคคลนัน้เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้ กระท าความผิดในการ
แสวงหาประโยชน์จากบคุคลท่ีตนดแูล หรือ 

(2) เป็นธุระจัดหา ซือ้ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหน่ียว
กกัขงัจดัให้อยูอ่าศยัหรือรับไว้ซึง่เด็กผู้นัน้กระท าความผิดฐานค้ามนษุย์  

 
ขบวนการค้ามนุษย์จึงอาศยัช่องโหว่ทางกฎหมายในการน าพาคนเข้ามา ขณะท่ี

กลไกการแก้ปัญหาถือเป็นสิ่งส าคญั ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตวัตอบสนองกระแสความกลัวเร่ือง
ความมั่นคงและการเหยียดหยามทางชาติพันธุ์ การแก้ไขปัญหาจึงควรให้ประชาชนแสดงความ
คดิเห็นและมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหานี ้
  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ขาดทกัษะด้านภาษา จึงไม่
สามารถส่ือสารกับชาวโรฮีนจาได้อย่างชดัเจนและเข้าใจตรงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีปฏิบตัิงานร่วมกัน
ต่างเข้าใจถึงสภาพปัญหาและภาระค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีต้องรับผิดชอบดูแลชาวโรฮีนจาทัง้หมด 
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีจงึให้ความส าคญักบัการป้องกนัด้วยการพยายามผลกัดนัเรือของขบวนการค้า
มนุษย์มิให้เข้ามายงัเขตน่านน า้ไทยมากกว่าการมุ่งเน้นจบักุมและส่งด าเนินคดีตามกฎหมายของ
ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากไม่ต้องการให้เกิดภาระคา่ใช้จ่าย กระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิง
ลบและแรงกดดันจากประชาชนในสังคมท่ีอาจตามมา แต่การด าเนินการผลักดันดังกล่าวต้อง
ปฏิบตัคิวบคูก่บัการให้ความชว่ยเหลือด้วยมนษุยธรรมภายใต้หลกัสิทธิมนษุยชน ซึง่นบัเป็นประเดน็ 
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ละเอียดอ่อนของบ้านเมืองท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศ
ภายใต้การจับตามองของนานาชาติ ทัง้นี ้การไม่จับกุมก็มิใช่การยินยอมหรือเห็นด้วยกับขบวน
การค้ามนุษย์ เพราะการกระท าเหล่านัน้เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
แต่การผลกัดนัเป็นสิ่งท่ีส าคญักว่า และเป็นไปตามความประสงค์ของชาวโรฮีนจาท่ีต้องการไปยงั
มาเลเซีย ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลือและเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน 
ซึ่งการกระท าต่าง ๆ นัน้ต้องไม่ละเมิดหรือทรมานพวกเขาเป็นอนัขาด เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากล แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐก็มิได้ปฏิเสธถึงความจ าเป็นในการจับกุม เพราะการเคารพ
กฎหมายถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ ตามการให้สมัภาษณ์ของพ.ต.ท.เสริมเกียรติ  คมัภีระ (สมัภาษณ์, 
23 มิถนุายน 2558) ได้เลา่วา่ 
 

... การหลบหนีเข้ามาของชาวโรฮีนจามีมานานแล้ว แต่ตอนนีก้ารปฏิบตัิงานต้องค านึงถึง
ประชาชนอนัดบัแรก เราควรท าการสกัดกัน้ เพ่ือผลกัดนัไม่ให้เข้ามายงัไทย ก็ถือว่าปฏิบตัิ
ตามหลกัสิทธิมนุษยชนแล้ว เพราะถ้าเราจบักุมแล้วด าเนินการสิ่งใดขึน้มา เจ้าหน้าท่ีใน
พืน้ท่ีอาจรู้สึกไม่อยากท างาน ถ้าเราด าเนินการสิ่งใดลงไปก็จะถูกวิจารณ์ว่ารุนแรง พร้อม
กับแรงกดดันของทั่วโลก  ทุกคนทราบดีว่า ต้องด าเนินการทุกอย่างภายใต้หลักสิทธิ
มนษุยชน แตท่กุคนต้องปฏิบตัติามกฎหมาย... 

  
  ตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ชาวโรฮีนจาเป็นผู้ ลกัลอบเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมายตาม แต่หากพวกเขาโดนชักจูงหรือถูกหลอกเป็นเหย่ือของขบวนค้ามนุษย์ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีจะร่วมกันคดักรองพวกเขาตามกฎหมายไทย มิใช่การคดักรองตามกฎหมาย
ของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิเพราะประเทศไทยมิได้เป็นรัฐภาคี แม้การเข้า
เป็นรัฐภาคีจะได้รับประโยชน์มากมายก็ตาม แต่ข้อมูลและการจัดการทัง้หมดต้องเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และวิธีการของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ดังกล่าวก็มิอาจรับรองได้ว่า สถานการณ์เหล่านัน้จะดีขึน้หรือไม่ บางครัง้ก็อาจมีสิ่ง
ผิดพลาดเกิดขึน้ได้ ดงัเช่นกรณีการหลบหนีของผู้ ลีภ้ัยออกนอกพืน้ท่ีท่ีตัง้ค่ายในบงัคลาเทศ ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีรัฐจงึมองวา่ การสกดักัน้นัน้ถือเป็นการป้องกนัเพ่ือมิให้เกิดสถานการณ์อ่ืนตามมา 

บ้านพกัภายใต้สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ต้องมี
หน้าท่ีดแูลคนไทยท่ียากไร้ และบคุคลท่ีมีปัญหาในสงัคม ควบคูก่ับการดแูลชาวโรฮีนจา เจ้าหน้าท่ี
รัฐในพืน้ท่ีจึงต้องการให้รัฐบาลแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะขึน้มา เพ่ือจัดการกับปัญหานีใ้นทุก
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ขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ สถานท่ีพักพิง  ค่าใช้จ่ายและการด าเนินการดแูลระหว่างกักตวั 
รวมถึงการสง่กลบั เพราะในตอนนี ้บ้านพกัแตล่ะแหง่ท างานได้ไมเ่ตม็ศกัยภาพเทา่ท่ีควร สอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ของนางสาวชมฤดี นาทะศิริ (สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวถึงการ
ปฏิบตังิานวา่  

 
...บางทีคนไทยท่ีไม่มีบ้านเข้ามาพกัอยู่ได้ไม่ก่ีวนัก็ออกไป เพราะพวกเขาไม่กล้าอยู่ร่วมกับ
ชาวโรฮีนจา ถ้ามีคณะกรรมการดูแลชาวโรฮีนจาขึน้มาเฉพาะ การแบ่งงบประมาณจะ
ชดัเจน และติดตามเอกสารต่าง ๆ ได้ดีกว่า แต่ตอนนี ้พอเด็กบางคนมาถาม เราเองก็ไม่
ทราบว่าจะต้องอยู่กับเราถึงเม่ือไหร่ เพราะเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน บางกลุ่มอยู่กบัเรา
นานกวา่ 2 ปีแล้ว… 
 

  นอกจากนี ้นางปราณี เย็นละออง (สัมภาษณ์ , 22 มิถุนายน 2558) หัวหน้า
บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัระนอง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการจดัการปัญหาในอนาคตท่ีอาจ
ชว่ยเหลือความเป็นอยูข่องชาวโรฮีนจาในบ้านพกัวา่  

 
... ถ้ารัฐบาลมีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาโดยเฉพาะ จะท าให้การด าเนินการเอกสาร
และการประสานงานเป็นไปได้รวดเร็วขึน้ จะช่วยลดข้อครหาในเร่ืองการกักตัวโดยไม่มี
ก าหนดได้ เพราะจะติดต่อและการด าเนินการแต่ละขัน้ตอนจะมีความชัดเจนมากขึน้ 
ตอนนีเ้จ้าหน้าท่ีเองก็ไม่ทราบว่า ชาวโรฮีนจาแต่ละคนต้องออกเม่ือไหร่ และถ้าเจ้าหน้าท่ี
ย้ายจงัหวดั งานก็ไมต่อ่เน่ืองอีก 

 
  สารวตัรดา่นตรวจคนเข้าเมืองระนอง พ.ต.ท.เสริมเกียรติ  คมัภีระ (สมัภาษณ์, 23 
มิถนุายน 2558) ได้ตัง้ข้อสงัเกตถึงยานพาหนะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐตามจบักุมได้ในแต่ละครัง้นัน้ล้วนมา
จากประเทศไทยทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นทางน า้ หรือทางบกก็ตาม  ดงันัน้ สิ่งส าคญัท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้อง
ทบทวนและด าเนินอย่างเข้มงวดมากขึน้ คือ การลาดตระเวนสกัดกัน้ เพ่ือผลกัดนัให้ชาวโรฮีนจา
เดนิทางไปยงัประเทศมาเลเซีย พร้อมกบัการให้การชว่ยเหลือตามความต้องการ โดยกลา่ววา่  
 

... จริงๆ แล้วปลายทางครัง้แรกคือ ไทย พวกเขาต้องการพกัเรือท่ีไทย แล้วคอ่ยเดินทางเท้า
ไปชายแดน เรือท่ีจับได้ส่วนใหญ่เป็นเรือจดทะเบียนในไทย ถ้าไปมาเลเซีย อินโดนีเซีย ก็
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ต้องโดนจบัฐานบุกรุกเขตแดน ถ้าเราจบักุมเข้ามาก็เหมือนตามท่ีเขาวางแผนท่ีต้องการให้
ทางการไทยจับแล้วท าการลักลอบหนีภายหลัง เพราะฉะนัน้จะต้องแจ้งเตือนผลักดัน
ออกไปตามกฎหมาย เราท าตามหลกัสิทธิมนษุยชน ตามความต้องการของพวกเขาท่ีจะไป
ประเทศอ่ืน พวกเขาไมไ่ด้ต้องการมาอยูเ่มืองไทย... 

 
ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐประจ าด่านตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัสงขลาและระนองต้อง

ดแูลพืน้ท่ีเพ่ือป้องกนัคนตา่งด้าวอ่ืน ๆ ท่ีพยายามหลบหนีเข้ามาในไทย พร้อมกบัการแก้ปัญหาชาว
โรฮีนจาท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี เจ้าหน้าท่ีรัฐเหล่านัน้ จึงมองว่า การสร้างศนูย์ควบคมุเฉพาะนี ้แม้จะ
ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด แต่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจดัการของหน่วยงานในพืน้ท่ีให้
ลดลงได้ ควบคูก่ับการอนญุาตให้ชาวโรฮีนจาท่ีรอการส่งตวัไปยงัประเทศท่ีสามได้ประกอบอาชีพ
หรือเป็นแรงงานไร้ฝีมือในสถานประกอบการ เพ่ือจะได้ไมส่ร้างปัญหาและเป็นภาระให้แก่เจ้าหน้าท่ี
รัฐ ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขององค์การระหว่างประเทศ 
ตามค าชีแ้จงของพ.ต.อ.สมคะเน โพธ์ิศรี (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) ท่ีให้ข้อมลูวา่ “หากมีการ
ตัง้ศนูย์ควบคมุ ก่อนการส่งตวัไปยงัประเทศท่ีสาม หน่วยงานรัฐก็ต้องฝึกอาชีพให้พวกเขาติดตวัไป 
เจ้าหน้าท่ีก็พร้อมท่ีจะให้องค์การสากลเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการ”  

4.2.8.3 ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางท าหน้าท่ีในการ
ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับองค์การภาครัฐของประเทศเพ่ือนบ้าน กล่าวคือ ถ้าประเทศ
เพ่ือนบ้านเปิดรับชาวโรฮีนจาเข้าประเทศ ขณะเดียวกันหากประเทศไทยไม่ให้การช่วยเหลือหรือ
รับเข้ามา ก็จะกลายเป็นสองมาตรฐานทันที ดงันัน้ แม้ว่า ประเทศไทยจะไม่เปิดรับ แต่รัฐบาลก็
จ าเป็นต้องมีข้อปฏิบตัอ่ืินให้นานาชาติได้เห็นวา่ ยงัมีกระบวนการท างานอ่ืน ๆ ร่วมกนั ในลกัษณะท่ี
องค์การภาครัฐไทยอาจจะคัดกรองหรือพยายามช่วยผลักดัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการ
ต่างประเทศด าเนินการและประสานงานพบปะและประชุมปรึกษาหารือระหว่างประเทศทัง้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือการพดูคยุร่วมกนักบัในการหาจดุสมดลุด้านมนษุยธรรม สิทธิ
มนุษยชน หลกัปฏิบตัิเฉพาะเร่ือง อนสุญัญาบางประเด็น ท่ีแต่ละประเทศต้องปฏิบตัิให้สอดคล้อง
และสมดลุกบัทกุฝ่ายท่ีสดุ 

การด าเนินการท่ีผา่นมา เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีปฏิบตังิานภายใต้กฎหมายและค าสัง่
ของรัฐบาลด้วยการจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้าเมืองเหล่านัน้ แตเ่น่ืองจากปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากร เพราะไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารส่วนกลางเท่าท่ีควร ภาระทัง้หมดจึงต้องตกแก่
พืน้ท่ีท่ีด าเนินการจบักมุ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท าการจบักมุชาวโรฮีนจาจึงมกัถกูต าหนิและถือเป็นบคุคลท่ี
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สร้างปัญหาให้กับประเทศ ท่ีน าไปสู่ภาระค่าใช้จ่ายตามมา ขณะท่ีแนวโน้มค่าใช้จ่ายเน่ืองจาก
จ านวนชาวโรฮีนจาเพิ่มขึน้ แตส่วนทางกบังบประมาณและการสนบัสนนุจากภาคสว่นอ่ืน ๆ ท่ีลดลง 
ตามค าอธิบายของพ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (สัมภาษณ์ , 16 กุมภาพันธ์ 2558) ท่ีกล่าวว่า “...
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีจบักุมชาวโรฮีนจามกัถกูต าหนิว่าเป็นผู้ ท่ีโง่แต่ขยนัและเป็นผู้สร้างปัญหา และภาระ
ให้กับประเทศ แต่ถ้าไม่ด าเนินการจบักมุก็จะกลายเป็นการละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี รัฐก็
จะถูกด าเนินการตามวินัยและถูกมองว่าเก่ียวข้องกับขบวนการนายหน้า...” นอกจากนี ้พ.ต.อ.
สมคะเน โพธ์ิศรี (สมัภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ได้ชีแ้จงถึงปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจาและ
ความจ าเป็นท่ีต้องจบักมุ โดยกล่าวว่า “ปัญหาชาวโรฮีนจามีผลกระทบตอ่ความมัน่คง ซึ่งเช่ือมโยง
กบักลุ่มก่อการร้าย บางส่วนอาจร่วมกนักับกลุ่มแอลไกดา (Al-Qaeda) โดยอาจมีมากกว่าร้อยคน 
แต่ยังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด  ซึ่งบางคนท่ีอยู่เมืองไทยมานานแล้ว และเคยเข้าร่วมกับกลุ่มชาว
ปากีสถานปลอมแปลงเอกสารส าคญั”  ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันการลกัลอบเข้ามาตามแนวชายแดนและ
ก่อปัญหาความมัน่คงท่ีอาจตามมา  

จากสภาพการณ์ขดัแย้งข้างต้นนี ้ประกอบกบัภาพลกัษณ์เชิงลบในการปฏิบตังิาน
ท่ีเป็นผลกระทบจากการเผยแพร่ของส่ือมวลชน จึงสร้างความล าบากใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี
เป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี ้เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ท าการจบักมุและการผลกัดนัออกนอกน่านน า้ไทย เป็น
เสมือนการปล่อยให้ขบวนการค้ามนุษย์ได้กระท าการลกัลอบน าพาชาวโรฮีนจาออกนอกประเทศ
โดยไม่ต้องรับการลงโทษ การขยายตวัของขบวนการค้ามนุษย์ก็จะมากขึน้ ซึ่งดูเหมือนเป็นการ
สนบัสนุนพฤติกรรมการค้ามนุษย์ แตห่ากเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าไปด าเนินการจบักุมและให้การดแูลเป็น
อย่างดี จะท าให้ชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัอยู่ในสถานท่ีกกั ไม่ว่าจะเป็นตามด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ
บ้านพักต่าง ๆ ไม่ยอมเดินทางไปยังประเทศท่ีสาม และขอพ านักอยู่ต่อในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีภาครัฐก าลังเผชิญอยู่ในเวลานี ้เพราะการผลักดันจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือชาวโรฮีนจา
เหลา่นัน้สมคัรใจ ตามค ายืนยนัของพ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ (สมัภาษณ์, 16 กมุภาพนัธ์ 2558) ท่ีพดู
ถึงว่า “ตอนนี ้ชาวโรฮีนจาบางส่วนไม่ต้องการเดินทางไปไหน  ถ้าหากไทยดูแลพวกเขาดี จะ
กลายเป็นการส่งสญัญาณให้คนอ่ืนเข้ามาเพิ่ม เราไมต้่องการให้คนอ่ืนเข้าใจวา่ เป็นประเทศส าหรับ
ผู้อพยพท่ีมีปัญหาปากท้อง เรามีหน้าท่ีดแูลเขา แตไ่ม่ควรให้อยู่ดีกวา่คนไทย ยงัมีคนไทยล าบากอีก
มาก” ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นผลกระทบจากการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูผา่นส่ือมวลชน 

นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มศกัยภาพ เน่ืองจากการ
ด าเนินการของรัฐบาลไทยก าลังถูกประชาคมโลกจับตามองถึงมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนท่ี
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาของชาวโรฮีนจา เพราะประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วย
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สถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 ดงันัน้ ปัญหาท่ีประเทศไทยเผชิญในเวลานี ้จึงเป็นสิ่งท่ีขดัแย้งกนัเอง
ระหว่างการยอมรับของประชาชนภายในประเทศและภาพลกัษณ์การปฏิบตัิงานภายใต้แรงกดดนั
จากนานาชาต ิ 

อย่างไรก็ตาม พบว่า  เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยในพืน้ท่ีบางคนพยายามมองข้ามและมิได้
ให้ความส าคญักับการแก้ไขปัญหานี ้โดยการเบี่ยงเบนความรับผิดชอบให้เป็นหน้าท่ีของรัฐบาล
เมียนมาแต่เพียงฝ่ายเดียว ตามค าให้สมัภาษณ์ของพล.ต.ต.ธัชชยั  ปิตะนีละบุตร (สมัภาษณ์, 19 
กมุภาพนัธ์ 2558) ท่ีกลา่ววา่  

 
...ช่วงหลัง รัฐบาลทุกประเทศร่วมผิดชอบแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้นีอ้ย่างจริงจัง 
เพราะถ้าเหมือนกบับางฝ่ายท่ีมองวา่ งานนีเ้ป็นของรัฐบาลเมียนมาเทา่นัน้ สาเหตจุากท่ีนัน่ 
ท่ีนัน่ก็ต้องรับผิดชอบ ขณะเดียวกนัรัฐบาลเมียนมาเองก็พยายามไล่ชาวโรฮีนจาออกนอก
พืน้ท่ี ท้ายสดุก็กลายเป็นภาระของเพ่ือนบ้านอีก ทุกประเทศก็หนีไม่พ้นท่ีต้องแบกรับภาระ
นีร่้วมกนั... 
 

รัฐบาลไทยและมาเลเซียต่างร่วมกันกดดันรัฐบาลเมียนมาให้แสดงความ
รับผิดชอบหรือแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาในประเทศตนเองอย่างจริงจัง โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐได้มีความ
มุ่งมั่นและรับผิดชอบอย่างเต็มศกัยภาพด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละคน ซึ่ง
แสดงถึงความเป็นไปได้และทิศทางในการแก้ไขปัญหาท่ีดีขึน้  

นอกจากปัจจยัข้างต้นนีแ้ล้ว จะพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่การน านโยบายนีไ้ป
ปฏิบตัใินพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและระนอง มีดงันี ้ 

1) ท าเลท่ีตัง้และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมิอาจปฏิเสธได้ของการเดิน
ทางเข้ามาของชาวโรฮีนจาเข้าสู่จังหวัดระนอง เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีแนวชายแดนเป็น
ระยะยาวถึง 169 กิโลเมตร รวมถึงผืนแผ่นดินและน่านน า้ทะเล ซึ่งจงัหวดัระนองมีล าน า้ท่ีส าคญั 2 
สาย คือ แม่น า้กระบรีุ ในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนสามารถเดินทางข้ามฝ่ังไปมาได้ และคลองกระใน 
ประชาชนสามารถเดินลุยข้ามฝ่ังได้ตลอดทัง้ปี ขณะท่ีน่านน า้ฝ่ังทะเลอนัดามัน และเกาะ 3 เกาะ 
ได้แก่ เกาะหลาม เกาะขีน้ก และเกาะคนั ท่ีประเทศเมียนมากบัไทยยงัไมส่ามารถตกลงกรรมสิทธ์ิได้ 
ทัง้นี ้เม่ือชาวโรฮีนจาเดินทางถึงชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัระนอง ก็จะสามารถลกัลอบเดินทางไปยงั
จงัหวดัสงขลาได้ โดยเป็นจงัหวดัท่ีมีแนวชายแดนตดิตอ่กบัมาเลเซีย  
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นอกจากนี ้ท่ีส าคญั คือ ท าเลท่ีตัง้ของประเทศไทยท่ีอยูต่รงกลาง ซึ่งมีลกัษณะเป็น
ทางผ่านเช่ือมโยงไปยังประเทศท่ีสาม โดยมีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณชายแดน ท่ีส่วนใหญ่มี
ลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นแบบเครือญาติหรือคนรู้จกักัน ทุกคนต่างทราบเส้นทางเป็นอย่างดีและ
สามารถเดนิทางเข้าออกประเทศไทยโดยใช้เส้นทางธรรมชาติตามแนวชายแดนได้อยา่งช านาญ 
 2) โครงข่ายการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน จากท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวดัระนอง ประกอบกับสภาพเกาะแก่งในเขตน่านน า้ จะเห็นได้ว่า บุคคลทั่วไปสามารถเดิน
ทางเข้ามาโดยผ่านเส้นทางน า้ ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะเส้นทางน า้และทางบกท่ีมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ส่วนจังหวัดสงขลาก็มีถนนเช่ือมต่อกับจังหวัดระนอง โดยใช้
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง และการเดินทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองในอ าเภอ
สะเดาถึงชายแดนมาเลเซียใช้เวลาเพียง 15-30 นาที เทา่นัน้ 
 3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภายหลงัการจบักมุผู้ เดินทางเข้ามาทัง้หมด จะ
พบว่า เรือทัง้หมดท่ีเดนิทางเข้ามาได้มีการน าเรดาร์ (Radar) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพืน้โลก 
(Global Positioning System: GPS) มาใช้ เพ่ือก าหนดทิศทางของเป้าหมาย และขบวนการค้า
มนุษย์ได้มีการน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การอ านวยความสะดวก ติดต่อส่ือสารและติดตามสถานการณ์ทัง้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

แม้นโยบายนีจ้ะอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งยงัไมส่ าเร็จทัง้หมด แตจ่ะเห็นได้วา่ ทกุปัจจยั
ล้วนมีอิทธิพลต่อการด าเนินการตามนโยบาย บางส่วนมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ได้แก่ ทัศนคติของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยความร่วมมือของประชาชนในพืน้ท่ีในการสอดส่องดแูลพืน้ท่ีมากขึน้ ขณะเดียวกนั
หลายส่วนนัน้ก็ยังต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจงั เช่น การกักตวัโดยพลการและไม่มีก าหนดท่ี
แน่นอน การไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้กบัขบวนการค้ามนษุย์ทุกกรณี บทลงโทษผู้กระท าผิด
ไม่รุนแรงเท่าท่ีควร เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนกระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี ซึ่งนับเป็นสาเหตุท่ีจะท าให้
นโยบายนีมี้แนวโน้มประสบความล้มเหลวได้ ดงันัน้ ในทุกวนันี ้ทุกองค์การภาครัฐจึงได้มีความ
พยายามพฒันากระบวนการปฏิบตังิานให้มีความชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ 

การด าเนินนโยบายการจดัการดแูลชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยด้วยหลัก
สิทธิมนษุยชน แม้ในระยะสัน้มิได้ส่งผลกระทบตอ่งบประมาณของประเทศในปัจจบุนัเทา่ใดนกั แต่
ในอนาคตก็มิอาจปฏิเสธปัญหานีไ้ด้ เน่ืองจากงบประมาณในการจดัการไม่พอเพียงกบัการปรับปรุง
กบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั ท าให้การดแูลชาวโรฮีนจาในห้องกักมิได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
ตลอดจนการแยกท่ีพกัอาศยัของครอบครัว และการไมท่ราบก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการส่งตวั
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ไปยงัประเทศท่ีสาม ท่ีถือเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนเบือ้งต้น แม้จะมีความพยายามปรับปรุงใน
ทุกมิติแล้วก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านีย้่อมส่งผลกระทบต่อทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และการปฏิบตัิงาน
ภายใต้กฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ด้วยความยินดี พร้อมกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อนโยบายนี ้
ขณะท่ีชาวโรฮีนจาท่ีพกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัภายใต้สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนตามภารกิจของกระทรวงต้นสังกัด ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้การดแูลทุกคนในบ้านพกัอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งเชือ้ชาติหรือศาสนาแต่
อย่างใด แต่เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมั่นคงได้พยายามปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ 
ประกอบกับการน านโยบายไปปฏิบตัิยังเกิดความล่าช้าอันเน่ืองจากต้องรอการสัง่การตามล าดบั
ขัน้ตอนทางราชการ โดยเฉพาะค าสั่งส่วนกลางและการด าเนินการในแต่ละขัน้ ตอนใช้ระยะ
เวลานานกว่ากรณีทัว่ไป อีกทัง้ผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้ามาของชาวโรฮีนจาเหล่านีย้งัสร้างความ
ไม่พอใจให้กับกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนบางส่วนในพืน้ท่ีอีกด้วย ซึ่งผลของการด าเนินการ
ทัง้หมดนี ้สง่ผลกระทบตอ่ความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ของประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ่ภาคเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศตามมา  

ในระยะยาว การด าเนินการตามนโยบายนีจ้ะส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงลบท่ีบั่นทอนการ
พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจเหล่านัน้กลบัดีขึน้ เพราะนานาชาตใิห้การยอมรับในความเอาจริงเอาจงั
และความจริงใจของทุกฝ่ายท่ีร่วมปฏิบัติงานจนเร่ิมเห็นเป็นรูปธรรม ท่ีชัดเจนขึน้  ส่งผลให้
ภาคเอกชนจากตา่งชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึน้  สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและการ
วา่จ้างงานผู้คนในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ จะท าให้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ ลดลงตามมา 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 
  
 5.1.1 การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีมีต่อการแก้ปัญหาเก่ียวกับ

ชาวโรฮีนจา 
 รัฐบาลจดัสรรงบประมาณให้องค์การภาครัฐด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิ
การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ และให้การสนบัสนนุงบประมาณส าหรับองค์การภาครัฐ
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับข้อท้าทาย ปัญหาอปุสรรค และ
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างองค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน รัฐบาลได้จัดสรรเงิน
งบประมาณในปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ 1,406,101,126 บาท โดยแบ่งเป็น 1) งบบุคลากร 2) 
งบกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ 3) งบด าเนินโครงการและกิจกรรม 
ซึ่งรวมถึงการปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ การพัฒนาระบบและศักยภาพแก่
ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ การรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ภยัของการค้ามนษุย์ผา่นส่ือมวลชนทกุ
แขนง การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัการค้ามนษุย์ การปรับปรุงระบบฐานข้อมลู และการสง่เสริม
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ , 2557, น.
11-12) นอกจากนี ้รัฐบาลยงัได้ท าการจดัสรรงบประมาณตามแผนงานการป้องกนัและแก้ปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล (ชาวโรฮีนจา) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558 โดยเงินงบประมาณ
เฉล่ียปีละ 4 ล้านบาท (กองอ านวยการรักษาความสงบแหง่ชาติ, 2554, น.30-33) 

องค์การภาครัฐท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับชาวโรฮีนจาล้วนมีภารกิจและกฎหมายหลักท่ีต้อง
ปฏิบัติตามแตกต่างกัน เช่น สถานีต ารวจทั่วประเทศ มีภารกิจในการป้องกัน  ปราบปรามและ
สืบสวน สอบสวนด าเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง องค์การในสงักัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัวในจงัหวัด
ต่างๆ มีหน้าท่ีในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวสัดิภาพผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น ส่วน
องค์การพัฒนาเอกชนท่ีท างานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งองค์การ
ภาครัฐต่างต้องท างานประสานความร่วมมือในลักษณะท่ีเป็นทีมสหวิชาชีพ ตามอ านาจหน้าท่ี 
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ความรู้ ความเช่ียวชาญในแตล่ะด้านตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ของแต่ละคดี โดยบางสถานการณ์
ต้องให้องค์การหนึ่งเป็นเจ้าภาพ แต่ในบางสถานการณ์ก็ต้องให้อีกองค์การหนึ่งเป็นเจ้าภาพ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐจงึต้องรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามกฎหมายและบทบาทขององค์การอ่ืน 

โดยทัว่ไป เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมัน่คง เช่น ต ารวจ ทหาร จะท าการสืบหาข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการแฝงตวัอยูใ่นพืน้ท่ีและเข้าไปสืบหาขา่วสารการน าพาชาวโรฮีนจาเข้ามาพกัพิง โดยได้มีการ
จดัท าโครงการตา่งๆ ท่ีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งขา่วสารหรือเบาะแสท่ีเช่ือมโยงกบัชาว
โรฮีนจา เพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวของขบวนการค้ามนุษย์และปัญหาความมั่นคงท่ีอาจ
เช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจาในพืน้ท่ี ส่วนการสืบสวนหาข่าวในเชิงรุกโดยผ่านการจัดการฐานข้อมูล
ของผู้ มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกบัการน าพาชาวโรฮีนจาเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มคนท่ีให้
พืน้ท่ีพกัพิง ขยายผลการจบักมุผู้ ต้องหาในคดีและด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และองค์การภาครัฐใน
พืน้ท่ียงัได้มีการประสานงานกบัสว่นกลางอยา่งใกล้ชิด 
 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ เดินทางทัง้หมดยังไม่ขึน้ฝ่ัง ซึ่งการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ผลกัดนัและแก้ปัญหาจ าเป็นต้องสนธิก าลงัจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหลายองค์การเข้ามาร่วมแก้ปัญหา
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง ขบวนการน าพาเหล่านีไ้ด้มีการด าเนินการในลักษณะท่ีเป็นโครงข่าย
บคุคลท่ีน าพาชาวโรฮีนจาเข้ามาและให้พืน้ท่ีพกัพิงหรือหลบซ่อนแก่พวกเขา โดยมีกองทพัเรือเป็น
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการแก้ปัญหาผู้ หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา  โดยท าการติดต่อ
ประสานงานเครือข่ายวิทยุประมงน า้ลึกในการแจ้งเตือนกับศนูย์วิทยุประจ าเกาะต่างๆ ตามแนว
สกัดกัน้เกาะพยาม-เกาะช้าง เกาะสินไห-เกาะตราครุฑ ซึ่งการสกัดกัน้การหลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมายได้ปฏิบตัิกันมาอย่างตอ่เน่ือง แตก่ารด าเนินการสกัดกัน้ไม่เกิดผลสมัฤทธ์ิเท่าใดนกั และ
ถ้าพบการกระท าความผิดอาญาในเขตน่านน า้ไทยและท่าเรือชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นอาณาเขตของ
ประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีรัฐก็สามารถด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายได้ทนัที 
 ถ้าผู้ เดินทางทัง้หมดขึน้ฝ่ังแล้ว ซึ่งชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้าเมืองมาต่างไม่ทราบถึง
ระยะเวลาในการเดินทาง เพราะต้องรอให้จ านวนคนเต็มเรือเสียก่อน เรือจึงจะสามารถออกจากต้น
ทางได้ บางคนอาจมาโดยการถกูลกัพาตวั หรือถูกหลอกลวงเข้า ดงันัน้ ก่อนการเข้าไปจบักมุของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ หวัหน้าชดุควบคมุการปฏิบตัิงานจะท าการประชมุชีแ้จงการปฏิบตัหิน้าท่ีในแตล่ะครัง้
และตรวจสอบความพร้อมของทกุคน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบตังิาน และจะท าการก าชบั
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้าไปปฏิบัติงานให้มีการบันทึกภาพสถานการณ์ทัง้หมด โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้า
จบักมุชาวโรฮีนจาในแตล่ะครัง้จะแตง่กายด้วยชดุปฏิบตังิานท่ีมีสญัลกัษณ์ขององค์การตนเอง เพื่อ
ป้องกันความสับสนกับประชาชนทั่วไป ถ้าชาวโรฮีนจายังคงยืนยันจะเข้ามาในประเทศไทย 
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เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการควบคมุยานพาหนะ ซึ่งขณะท่ีต ารวจก าลงัจบักมุ ชาวโรฮีนจาจะไมมี่การขดั
ขืนตอ่สู้  แต่อาจมีการกระโดดลงจากเรือไปยงักลางทะเล หรือบางครัง้อาจมีการท าลายเรือให้เกิด
ความเสียหายเกิดขึน้ ถ้าต ารวจสัง่การให้เดินทางออกนอกน่านน า้ไทย ทกุคนท่ีอยู่ในเรือจะทะเลาะ
วิวาทกนั เพ่ือสร้างแรงกดดนัให้ต ารวจต้องเปล่ียนค าสัง่เป็นการจบักุมบนชายฝ่ังไทย ต ารวจและ
ทหารจงึจ าเป็นต้องให้การชว่ยเหลือเบือ้งต้นแก่ทกุคนด้วยหลกัมนษุยธรรม  

ขณะท่ีต ารวจก าลงัแยกการตรวจค้น โดยจะมีทีมหนึ่งท าการตรวจค้นยานพาหนะ ทีมหนึ่ง
ท าการตรวจค้นร่างกาย และอีกทีมจะท าการบนัทึกข้อมูลและเก็บหลกัฐาน ทัง้นี ้การตรวจค้นใน
แตล่ะครัง้นัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะกระท าด้วยความสภุาพ แต่กลบัไม่พบเจอเอกสารหรือหลกัฐานตา่งๆ 
เช่น บตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง ท่ีสามารถน ามายืนยนัตวับคุคลของชาวโรฮีนจาได้ นอกจากนี ้
เจ้าหน้าท่ี รัฐจะท าการยึดสิ่ งของและยานพาหนะท่ีน าเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือเป็น
พยานหลักฐานต่อไป ซึ่งจากการจับกุมท่ีผ่านมา สามารถจ าแนกชาวโรฮีนจาได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีต้องการเดินทางไปยงัประเทศท่ีสาม ซึ่งจ่ายเงินมาแล้วล่วงหน้าจากปลายทาง 2) 
กลุ่มท่ีมีการหนีออกมาและยังไม่รู้จดุหมายปลายทาง แตจ่ าเป็นต้องหนีออกมา และ 3) กลุ่มท่ีมา
จากบงัคลาเทศ ซึ่งมีการจ่ายเงินล่วงหน้ามาแล้ว ในระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า มีชาว
บังคลาเทศท่ีหนีภัยทางเศรษฐกิจปะปนเข้ามาในไทยมากถึงร้อยละ  60 ของจ านวนผู้ เดินทาง
ทัง้หมด ทัง้นี ้หากผู้ เดินทางเข้ามาคนใดได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมาก่อนหน้าการจบักมุนี ้แพทย์
และพยาบาลจะให้การรักษาในทนัที และผู้ ท่ีมีอาการบาดเจ็บสาหสัจะถกูน าตวัส่งให้โรงพยาบาล
ภายใต้การควบคมุของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 การคดัแยกผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนษุย์ ซึง่เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการย้าย
ทุกคนไปยังสถานท่ีปลอดภัย และคัดแยกจากวัตถุประสงค์ของการลักลอบเข้าเมืองมา ซึ่ง
ด าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพท่ีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีความเช่ียวชาญและปฏิบตัิงานด้าน
ตา่งๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมัน่คง นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา แพทย์และพยาบาล เพ่ือ
จ าแนกแนวทางการด าเนินการตามสาเหตท่ีุลกัลอบเข้ามาของแต่ละคน โดยทีมสหวิชาชีพจะท า
การสมัภาษณ์ผ่านล่าม และท าการสอบถามถึงการสมคัรใจมาท างานหรือใครเป็นผู้ติดตอ่ชกัชวน 
ชกัชวนด้วยข้อความว่าอย่างไร เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ มีข้อตกลงเร่ืองการท างานและ
คา่จ้างหรือไม่ โดนลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ตลอดจนสอบถามถึงช่ือ-สกุล และวนั เดือน ปีเกิด
ของแตล่ะคน หรืออาจท าการประเมินอายแุทน ทัง้นี ้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาเหตอุนัควรเช่ือวา่ บคุคล
ใดเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้น าพา และผู้ลกัลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยการคดั
แยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้พิจารณาตามบันทึกข้อตกลงระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
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ประกอบการด าเนินงาน ซึ่งในเบือ้งต้น ทีมสหวิชาชีพจะท าการคดัแยกชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้า
เมืองมาโดยผู้หญิงและเด็กจะได้รับการดูแลจากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ ส่วนบคุคลท่ีเป็นชาวบงัคลาเทศและลกัลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการดแูล
โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ถ้ามีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
คุ้มครองป้องกนัภยั เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ หรือผู้ ว่าราชการจังหวัด ตามแต่กรณี
ภายใน 24 ชัว่โมงนบัตัง้แตว่นัท่ีจดัให้บคุคลดงักลา่วอยูใ่นความคุ้มครองชัว่คราว  
 ส่วนการพักพิงของชาวโรฮีนจาภายหลังการถูกจับกุมนัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะควบคุมตัว
ทัง้หมดไปไว้ในพืน้ท่ีเดียวกัน โดยแยกผู้ ชายและผู้ หญิงกับเด็กให้จากกันแม้จะเป็นครอบครัว
เดียวกันก็ตาม ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าท่ีรัฐและชาวมุสลิมในพืน้ท่ี ท่ีร่วมมือกันดูแลด้าน
สาธารณูปโภคเบือ้งต้น แต่ทัง้หมดนีไ้ม่มีการทรมาน บงัคบัขู่เข็ญ หรือท าร้ายร่างกายเกิดขึน้แต่
อย่างใด ขณะเดียวกนัเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ได้พยายามท าการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการคดักรองมา
เป็นล าดบั แต่อย่างไรก็ตาม แบบสมัภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงนัน้มิได้ถกูน ามาใช้คดักรองซ า้กับ
กลุ่มคนท่ีผ่านกระบวนการนีไ้ปแล้ว การคดักรองนีมี้เป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิต่อบุคคล
เหล่านัน้ ทัง้นี ้หากบุคคลใดเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์ก็จะถูกควบคุมตวัในบ้านพักของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสภาพท่ีดีกว่าสถานท่ีกักกันของด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองอยา่งชดัเจน และถ้าเป็นชาวบงัคลาเทศ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการตดิตอ่กบัสถานทตู
บงัคลาเทศ เพ่ือเข้ามาพิสูจน์สญัชาติอีกครัง้หนึ่ง และด าเนินการส่งกลบัประเทศเดิมในภายหลงั 
และถ้าบคุคลใดมีคณุสมบตัเิหมือนกบัผู้ ลีภ้ยัก็จะถกูสง่ตวัไปยงัประเทศท่ีสาม  

ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการตรวจสอบห้องกกัเป็นประจ า แตไ่ม่สามารถพกพาอาวธุเข้าไป
ได้ ขณะท่ีผู้ ต้องกักทุกคนจะได้การรับดแูลสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวดัเข้ามาตรวจ
สขุภาพเป็นประจ าทกุเดือน แตห่ากมีการเสียชีวิตเกิดขึน้ในห้องกกั แพทย์จะท าการชนัสตูรศพ เพ่ือ
ระบุถึงสาเหตขุองการเสียชีวิต ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐประจ าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีเข้ามาด าเนินการ
แก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้จะต้องเป็นต ารวจระดบัสารวตัรขึน้ไปหรือเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้
จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ซึง่เจ้าหน้าท่ีรัฐแตล่ะคน
จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พระราชบญัญัติ
คนเข้าเมือง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพในการ
แจ้งเจ้าหน้าท่ีรัฐขององค์การอ่ืน  
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 นอกจากนี ้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้มีการจัดตัง้ศูนย์
พฒันาฝีมือแรงงาน เพ่ือฝึกหดัอบรมอาชีพให้แก่ชาวโรฮีนจาท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ เพ่ือผลิต
แรงงานท่ีมีคณุภาพและเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไปในอนาคตได้ 
 ส่วนชาวโรฮีนจาท่ีเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ ต ารวจจะท าการสอบสวนคดี โดยการ
สอบปากค าในภายหลังตามมา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางคดีและพยานหลักฐานท่ีถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วนมากท่ีสุด โดยการสอบสวนให้อยู่ภายในกรอบสมมติฐานของฐานความคิดท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือทราบถึงผู้กระท าความผิด ผู้สมคบและค าให้การต่างๆ มีความน่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด 
ประเด็นท่ีต้องการขยายผลหรือด าเนินการตอ่ไปหลงัการให้ปากค ามีอย่างไรบ้าง ดงันัน้ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของการสอบสวนชาวโรฮีนจาท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ ก่อนลงมือท าการสอบสวน 
ต ารวจจะเตรียมพยานหลกัฐานเท่าท่ีมีประกอบการสอบปากค า ซึ่งถ้าผู้ เสียหายเป็นผู้หญิงจะให้
ต ารวจหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแตผู่้ เสียหายนัน้ยินยอมหรือมีเหตจุ าเป็นอยา่งอ่ืน และชาวโรฮีนจา
ท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์จะขอให้บคุคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค านัน้ด้วยก็ได้ โดยเจ้าหน้าท่ี
รัฐจะท าการรายงานต่างๆ ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุท่ีต้องรายงานด่วน เน่ืองจากการคดีค้า
มนษุย์นีเ้ป็นคดีท่ีนา่สนใจ 
 ขณะท่ีพยานส าคัญในคดีค้ามนุษย์ คือ ผู้ เสียหายท่ีตกเป็นเหย่ือค้ามนุษย์  ซึ่งอาจถูก
คกุคามได้ แต่หากไม่ได้รับการคุ้มครองจากต ารวจ ก็จะมีการด าเนินการส่งตวัไปรับการคุ้มครอง
สวสัดภิาพภายใต้การดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ในปี พ.ศ. 2559 ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ได้ถูกจัดตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ เพ่ือ
สนับสนุนประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศ และได้มีการออกกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีการค้ามนษุย์ เพ่ือพิจารณาคดีการค้ามนษุย์เป็นพิเศษ 

ส าหรับการส่งตวัผู้ ต้องกักกลับประเทศมาตุภูมิต้องเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการ และ
เป็นไปตามหลกัการไมผ่ลกัดนักลบั ข้อปฏิบตัิท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐไมส่ามารถ
เบิกตวัผู้ ต้องกักออกจากห้องควบคมุในเวลากลางคืนได้ เว้นแต่กรณี กรณีด าเนินการส่งกลบัหรือ
ไปยังประเทศท่ีสาม หรือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งการเบิกตวัในแต่ละครัง้ ผู้ ต้องกักต้องมีหนังสือ
ยืนยนัขอเบกิตวัและเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องท าการบนัทึกรายงานประจ าวนัทกุครัง้ 
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5.1.2 ปัญหาของการน านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกายกับปัญหาของชาวโรฮีนจาไปปฏิบัต ิ

 1) มาตรฐานนโยบาย นโยบายมีวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีชดัเจน เจ้าหน้าท่ี
รัฐทัง้ด้านความมั่นคงและด้านสังคมต่างเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนี ้แต่
นโยบายมิได้ระบุถึงรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนินการอย่างชดัเจน จึงกลายเป็นท่ีสนใจ
ของส่ือมวลชนและจบัตามองของนานาชาติ สร้างแรงกดดนัให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบตัิงาน
ตามมา ชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามา กอปรกบัแนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนของรัฐบาล ย่อม
ส่งผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศ ท าให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
นโยบายนี ้อาจขดัแย้งกบัสภาพความจริงในระยะสัน้  เพราะความไม่เข้าใจในหลกัการปฏิบตัิหรือ
พนัธกรณีระหว่างประเทศ  แต่ในระยะยาว การจริงจงัของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปราบปรามการค้า
มนษุย์ จะท าให้ทัว่โลกได้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหานี ้โดยเฉพาะภาคเอกชนในการเข้ามา
ลงทุนหรือน าเข้าส่งออกสินค้าทางการเกษตรของประเทศมากขึน้  ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
แนวโน้มการยอมรับด้านสิทธิมนษุยชนสากล 
 2) ทรัพยากรของนโยบาย การน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิประสบปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณจากภาครัฐ  ขณะท่ีเงินชว่ยเหลือจากองค์การระหวา่งประเทศก็มี
อตัราเพิ่มขึน้ท่ีลดลง  เช่นเดียวกบัท่ีองค์การภาครัฐประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบคุคล 
ซึง่สวนทางกบัภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่เต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงาน และบาง
คนอาจปล่อยปละละเลยกับการบงัคบัใช้กฎหมาย  แม้เจ้าหน้าท่ีรัฐจะพยายามปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรให้มีความสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ของนโยบายในการรักษาสิทธิและเสรีภาพทาง
ร่างกายและการด ารงชีวิตของชาวโรฮีนจาให้ดีขึน้ ทัง้พืน้ท่ีพักพิงและการสาธารณสุขให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ขณะท่ีข้อมูลท่ีเจ้าหน้าท่ี รัฐได้รับจากการสอบถามผ่านล่ามอาจเกิด
ข้อผิดพลาด เพราะความต้องการช่วยเหลือภายใต้ความเช่ือทางศาสนาท่ีเหมือนกัน  จึงนับเป็น
ปัญหาท่ีส าคญั เพราะการขาดทกัษะทางภาษาในการส่ือสารอาจท าให้ข้อมลูท่ีได้รับมีการบิดเบือน
หรือส่งผลกระทบต่อระยะเวลาด าเนินการตามขัน้ตอน จึงนับเป็นแรงกดดนัต่อการยินยอมหรือ
ความเต็มใจในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ แม้เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้ส่วนกลางและในพืน้ท่ีล้วนได้รับ
การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับภารกิจเหลา่นี ้ 

3) การส่ือข้อความ  เน่ืองจากความไม่ชัดเจนในแนวทางการด าเนินการ การ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในแต่ละขัน้ตอน จึงกลายเป็นท่ีสนใจของส่ือมวลชนไทยและต่างชาติ 
จนถือเป็นวาระของส่ือมวลชน โดยจะเห็นได้จากการเผยแพร่ขา่วสารในทกุช่องทาง แม้ความสนใจ
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ของส่ือมวลชนจะน าเสนอด้วยมุมมองด้านเดียวในเชิงลบ ส่งผลกระทบให้ภาพลักษณ์การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมั่นคงถูกจับตามอง อีกทัง้ด้วยสาเหตุท่ีแนวทางการ
ด าเนินการท่ีไม่ชัดเจนนี ้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงอาจเกิดความล่าช้าภายใต้การ
ตรวจสอบจากทกุฝ่าย สร้างแรงกดดนัแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ นอกจากนี ้ภายใต้การน าเสนอขา่วด้วยอคติ
ของส่ือมวลชน ท าให้ประเด็นท่ีแท้จริงถูกเบี่ยงเบนความสนใจและความเข้าใจผิดของประชาชน
ทัว่ไป จนกลายเป็นประโยชน์ให้กบัขบวนการค้ามนุษย์ได้น าพาชาวโรฮีนจาเข้ามาในไทยจ านวน
มากขึน้ แตข่ณะเดียวกนัเจ้าหน้าท่ีรัฐได้เข้าใจถึงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบายท่ีมีความ
ชดัเจน ท าให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ และองค์การร่วมรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงกับองค์การภาครัฐท่ีรับผิดชอบ แต่แนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนนี ้ส่งผลกระทบต่อการ
ประสานงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมัน่คงและมีอิทธิพลตอ่ความเตม็ใจในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

4) การบงัคบัใช้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนมิได้มีความเคร่งครัดตอ่การบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างจริงจงั เน่ืองจากแนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชัดเจน และกฎหมายของไทยไม่
สอดคล้องกับหลกัการสิทธิมนุษยชนสากลในการส่งกลบัประเทศต้นทาง เพราะต้องได้รับความ
ยินยอมจากชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ก่อน แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการด้วยความรู้ไม่เท่าทันและไม่
รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนกระท าการทุจริตและให้
ความร่วมมือกบัขบวนการค้ามนษุย์เสียเอง ขณะท่ีองค์การภาครัฐได้พยายามแก้ปัญหาเนือ้ความ
กฎหมายให้มีความเท่าทนักบัสถานการณ์ปัจจบุนั โดยน าพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช้ร่วมกบัพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมทัง้น า
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การบังคับใช้ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันในทุกมิติ  และ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล แม้ประเทศไทยจะมิได้เป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.1951 แต่ในทางปฏิบตัิ องค์การภาครัฐต่างร่วมมือกันปฏิบตัิงานตรงตาม
บทบาทความรับผิดชอบบนพืน้ฐานของหลกัการสิทธิมนษุยชน 
 5) คณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตัิ องค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องตา่งมีกฎเกณฑ์และ
ระเบียบของตนเอง โดยการจัดแบ่งงานมีลกัษณะเป็นไปตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน แต่ละ
ฝ่ายตา่งต้องพึ่งพาอาศยักนั ขณะท่ีการปฏิบตัิงานต้องเป็นไปตามขัน้ตอนภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
คงท่ี ทัง้นี ้การปฏิบัติงานในพืน้ท่ีจ าเป็นต้องค านึงถึงกระบวนการเป็นส าคัญ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ส่วนกลางและในพืน้ท่ีต้องปฏิบตัิงานร่วมกัน ภายใต้การสนบัสนุนอย่างจริงจังในการแก้ปัญหา
การค้ามนษุย์ของรัฐบาล นอกจากนี ้การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานีย้งัได้มีการใช้ระบบคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยแต่ละองค์การภาครัฐได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มา เพ่ือ
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ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีน าเข้ามาพิจารณา แต่ไม่มีบุคคลใดมีอ านาจหน้าท่ีหรือบทบาทรับผิดชอบ
โดยตรง ส่วนการปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะขององค์การเครือข่ายยังเป็นการติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานร่วมกัน  บางครัง้การท างานจะเป็นไปในรูปแบบไม่เป็นทางการ จึงอาจ
ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีรัฐละเลยการบงัคบัใช้กฎหมาย  ทุกฝ่ายจึงได้มีการปรึกษาหารือ เพ่ือเสนอและ
ทบทวนการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถถกูน ามาบงัคบัใช้ได้ตลอดทัง้กระบวนการ 

6) เง่ือนไขทางการเมือง การเคล่ือนไหวทางการเมืองนี ้รัฐบาลเมียนมาได้มีการ
จ ากดัเสรีภาพ บงัคบัใช้แรงงานและจ ากดัเสรีภาพในการก่อตัง้ครอบครัว ตลอดจนรัฐบาลเมียนมา
ได้มีการยึดพืน้ท่ีท ากินของชาวโรฮีนจา โดยเฉพาะชาวโรฮีนจาถูกลิดรอนการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองและถูกปฏิเสธในการให้สัญชาติ ซึ่งการแก้ปัญหานีต้้องอาศยัความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพ่ือกดดนัให้รัฐบาลเมียนมาแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจาให้มีสิทธิและ
เสรีภาพในการด ารงชีวิตเทา่เทียมกบัชาวเมียนมา  

รัฐบาลเมียนมาชดุปัจจบุนัได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสร้างสนัติสขุและพฒันา
รัฐยะไข่ ซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้ แทนจากรัฐบาลท้องถ่ิน และผู้ แทนจากองค์การ
สหประชาชาต ิพร้อมทัง้รัฐบาลเมียมาจะรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหานีใ้ห้เป็นท่ีทราบแก่
ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  เพ่ือป้องกนัมิให้ลกุลามกลายเป็นปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์และ
สร้างความเดือดร้อนอ่ืน ๆ ไปทัว่ภมูิภาค อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาความร่วมมือระหว่างกนั 

ขณะเดียวกนันายกรัฐมนตรีมาเลเซียก าลงัฝ่าฟันการเคล่ือนไหวทางการเมืองจาก
ประชาชน จึงส่งผลให้แผนการสร้างศูนย์พักพิงให้แก่ชาวโรฮีนจานัน้ต้องถูกเล่ือนระยะเวลาไป 
ภาคเอกชนจึงขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในการเป็นก าลงัปรับปรุงพฒันาสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่ง
การเคล่ือนไหวทางการเมืองย่อมมีอิทธิพลตอ่ภาพลกัษณ์ของประเทศ และส่งผลกระทบตอ่ความ
เช่ือมัน่ในการลงทุนของภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  แต่ภายหลังจากประชาคมโลกร่วมกดดนัมาเลเซียและอินโดนีเซียอย่างหนัก ส่งผลให้
รัฐบาลทัง้สองประเทศยตุิมาตรการผลกัดนัเรือของชาวโรฮีนจา พร้อมกบัเปล่ียนทา่ทีเป็นการเสนอ
ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวโรฮีนจา โดยก าหนดเง่ือนไขให้ประชาคมโลกช่วยเหลืองบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในจัดตัง้ศูนย์พักพิง เพ่ือให้ชาวโรฮีนจาได้เข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานตามวิสยัทศัน์ 2020 ท่ีก าหนดไว้  

ขณะท่ีรัฐบาลไทยยงัคงยืนยนัท่ีจะด าเนินการกับชาวโรฮีนจาในสถานะผู้หลบหนี
เข้าเมืองมิใช่ผู้ ลีภ้ยั จึงยืนยนัท่ีจะไม่จดัตัง้ศนูย์พกัพิง แตท่กุคนต้องเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมและ
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ขัน้ตอนการด าเนินการของภาครัฐ ภายใต้หลกัสิทธิมนษุยชน อย่างไรก็ตาม ทัว่โลกตา่งจบัตามอง
การปฏิบตัิงานตามแต่ละขัน้ตอน แม้ว่า ภายหลงัการบริหารจดัการพืน้ท่ีพกัพิงของรัฐบาลไทยจะ
ได้รับการยอมรับมากขึน้ทัง้จากประชาชนในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดแูล
ชาวโรฮีนจาโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รัฐบาลไทยชุด
ปัจจบุนันีม้ิได้มาจากการเลือกตัง้ จงึท าให้การตดัสินใจตา่งๆ จ าเป็นต้องรับฟังเสียงจากประชาชน
เป็นส าคญั ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาข้อมลูและรายละเอียดท่ีเกิดขึน้ เพ่ือ
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสวัสดิภาพของประชาชน ท าให้การด าเนินการ
ตา่งๆ เกิดความลา่ช้า  

7) เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ เมียนมามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ขณะท่ีประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออดัและยากจน ผ่านสงครามโลก และ
สงครามการเมือง ตลอดจนผ่านอุดมการณ์สังคมนิยม และความขัดแย้งระหว่างรัฐของชนกลุ่ม
น้อยกับรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมาก าลังวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ังตะวันตกและตอนใต้ของเมียนมา อันเน่ืองจากความได้เปรียบเชิง
ภูมิศาสตร์ของประเทศ จึงเป็นท่ีสนใจของภาคเอกชนและรัฐบาลต่างชาติ การเปิดประเทศเช่นนี ้
จะท าให้สิทธิและเสรีภาพของชาวโรฮีนจาได้รับความสนใจจากชาติตะวันตกมากขึน้ สร้างแรง
กดดนัให้กับรัฐบาลเมียนมาในการเร่งแก้ปัญหาการกดข่ีข่มเหงของเจ้าหน้าท่ีรัฐเมียนมาท่ีกระท า
ต่อชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ ขณะเดียวกันการขับเคล่ือนการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตย เพ่ือ
สร้างการยอมรับให้กับรัฐบาลและความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของประเทศให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทนุและพฒันาเศรษฐกิจให้มีการเติบโตมากยิ่งขึน้ ขณะท่ีรัฐบาลมาเลเซียมีความเข้มงวดเร่ือง
การลักลอบเข้าเมือง ท าให้มาเลเซียเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่งผลท าให้มาตรการหรือ
กฎระเบียบการเข้าเมืองได้ผ่อนคลายลง ชาวโรฮีนจาจ านวนมากจึงได้พยายามลักลอบมายัง
มาเลเซีย เพ่ือตัง้ถ่ินฐานครอบครัวด้วยบริบทแวดล้อมทางความเช่ือทางศาสนาท่ีเหมือนกัน 
โดยทัว่ไป สามารถพบเห็นชาวโรฮีนจาสร้างความร าคาญในสถานท่ีต่างๆ และบางคนอาจร่วมก่อ
อาชญากรรมร้ายแรง รวมถึงสร้างปัญหาสงัคมจนกลายเป็นภาระทางสงัคมตามมา ส่งผลกระทบ
ตอ่การสรรหาแรงงานในโครงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี ้เน่ืองด้วยไทยมีลกัษณะ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยไม่มีการแบ่งแยกความ
แตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์  แม้ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวัดสงขลาและระนองจะนับถือ
ศาสนาพุทธก็ตาม และมองว่า ชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาประกอบอาชีพก็เหมือนกับชาวเมียนมาอ่ืน
ทัว่ไป ขณะท่ีชาวโรฮีนจาในพืน้ท่ีก็มิได้มีความรู้สึกแปลกแยกหรือแตกต่างจากผู้ อ่ืนและพึงพอใจ
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กบัลกัษณะงานท่ีท า ซึ่งชาวโรฮีนจายงัเป็นต้นทนุแรงงานส าคญัท่ีท าให้ราคาสินค้าไม่พุ่งสงูขึน้ แต่
ท าให้การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีซบเซาลง  

ประชาชนในเมียนมาจะได้รับการกล่อมเกลาตัง้แต่เด็กให้มีทัศนคติเชิงลบและ
หวาดกลวัตอ่ชาวโรฮีนจา ด้วยความเช่ือท่ีว่า ความหลากหลายทางชาติพนัธุ์เป็นภยัคกุคามภายใต้
การน าของพระสงฆ์ ส่งผลท าให้ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศตามมา ขณะท่ีชาว
โรฮีนจาต้องการเดินทางไปยังมาเลเซีย เพราะประชาชานนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน 
ขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์ของกลุ่มชาวโรฮีนจาในมาเลเซียเป็นไปในเชิงลบ ภายใต้บริบทความคิด
ต่อต้านและรังเกียจ แต่ด้วยเง่ือนไขการพัฒนาประเทศ จึงมิอาจปฏิเสธแรงงานไร้ฝีมือได้ ดงันัน้ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียจึงจ าเป็นต้องด าเนินควบคู่กับความรู้สึกหวาดระแวงด้าน
ความมัน่คงและหวัน่วิตกกบัปัญหาสงัคมท่ีอาจจะตามมา ทศันคติของประชาชนในเมียนมาและ
มาเลเซียขดัแย้งกับประชาชนในประเทศไทย  เน่ืองจากประชาชนในประเทศไทยต่างมองว่า ชาว
โรฮีนจามิได้แตกต่างจากแรงงานเมียนมากลุ่มอ่ืน ซึ่งแตกต่างจากประชาชนในเมียนมาและ
มาเลเซียท่ีตา่งมีทศันคติว่า ชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มคนน่ากลวัหรือเป็นภยัตอ่สงัคม ขณะท่ีประชาชน
ในประเทศไทยมีความรู้สึกเคยชินกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัทั่วไป  เพราะชาวโรฮีนจาใน
พืน้ท่ีไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน แตก่ลบัพบว่า ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้มีความขยนั มุ่งมัน่และ
อดทนในการท างาน  แต่ก็มีทศันคติของชาวพทุธในพืน้ท่ีบางคนตา่งมองชาวโรฮีนจาเป็นไปในเชิง
ลบท่ีว่า พวกเขาอาจเป็นภัยต่อความมัน่คงของประเทศ แต่ทว่า ชาวมุสลิมในพืน้ท่ีมิได้มีอคติต่อ
ชาวโรฮีนจาท่ีพยายามลกัลอบเข้ามาในประเทศไทยแตป่ระการใด 

8) ทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน การยอมรับวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
ด้วยมาตรการท่ีก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าท่ีรัฐใน
พืน้ท่ีจงึได้พยายามสร้างความร่วมมือกบัประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือสอดสอ่งดแูลมิให้ประชาชนบางคน
กลายเป็นผู้ เข้าร่วมกับขบวนการค้ามนุษย์กระท าผิดกฎหมาย ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่ต่าง
ยอมรับวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบาย โดยการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหวา่งองค์การภาครัฐ
และองค์การระหว่างประเทศภายใต้การขาดแคลนทรัพยากร ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางได้เข้าใจ
ถึงการปฏิบัติงานในระดับมหภาค ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนท่ีค่อนข้างเสรีและเช่ือมโยงกับ
ผลประโยชน์ ขณะท่ีภาครัฐให้ความส าคญักบัประเด็นนีม้ากขึน้  จงึท าให้เกิดความเช่ือมัน่และเป็น
ท่ียอมรับของนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนได้เข้ามาลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึน้ 
โดยเฉพาะภาคการผลิตท่ีต้องอาศยัแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  ส าหรับแนวคิดท่ีมีตอ่นโยบายนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางด้านความมัน่คงพยายาม
ท่ีจะผลกัดนัชาวโรฮีนจามิให้เข้ามาตามแนวชายแดนควบคูก่บัการให้ความชว่ยเหลือปัจจยัพืน้ฐาน
ในการด ารงชีวิตแก่ชาวโรฮีนจา แตใ่นทางกลบักนั เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางด้านสงัคมตา่งมีแนวคิด
ต้องการแก้ปัญหานีด้้วยการมุ่งเน้นการจับกุมและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังโดย
ต่อเน่ือง ขัดแย้งกับปริมาณทรัพยากรท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะงบประมาณจากภาครัฐและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดทกัษะทางภาษา ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐสว่นกลางด้านความมัน่คงและด้านสงัคมตา่ง
เห็นด้วยกับการไม่จัดตัง้ศูนย์พักพิงส าหรับชาวโรฮีนจา เพราะท้ายสุดภาระค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะ
เป็นภาระของประเทศไทย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีทัง้ด้านความมั่นคงและด้านสงัคม
ตา่งมุ่งเน้นให้ความส าคญักับปัญหากฎหมายเป็นส าคญั เพราะเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีไม่อาจบงัคบั
ใช้กฎหมายได้ตลอดทัง้กระบวนการ ดงันัน้ รัฐบาลจึงควรแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะขึน้มา เพ่ือ
บริหารจดัการกบัปัญหานีใ้นทกุขัน้ตอน  

ส่วนความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีปฏิบัติตาม
กฎหมายและค าสัง่ของรัฐบาล แตข่ดัแย้งกบัสภาพขาดแคลนทรัพยากรขององค์การภาครัฐ ขณะท่ี
เจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็ไมส่ามารถปฏิบตังิานได้อยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากเสียงคดัค้านของประชาชนบางสว่น
พร้อมกับการถูกประชาคมโลกจับตามอง จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยในพืน้ท่ีบางคนมิได้ให้
ความส าคญักบัแก้ปัญหานีแ้ละไมย่ินดีหรือเตม็ใจท่ีจะปฏิบตังิาน 
 นอกจากนี ้ยังพบว่า ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในพืน้ท่ี
จงัหวดัระนองและสงขลา ได้แก่ 1) ท าเลท่ีตัง้และสภาพภูมิประเทศ 2) โครงข่ายการคมนาคมท่ี
เช่ือมโยงระหว่างกัน และ 3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริม
และอปุสรรคส าคญัท่ีไมอ่าจปฏิเสธได้ 

การด าเนินนโยบายการจดัการดแูลด้วยหลกัการสิทธิมนุษยชนกับชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนี
เข้ามาในประเทศไทย ส่งผลกระทบตอ่ปัญหาการเงินงบประมาณของประเทศไทยในการดแูลชาว
โรฮีนจาภายในห้องกัก แม้สภาพห้องกักจะมิได้มาตรฐานเท่าท่ีควร และการแยกท่ีพักอาศยัของ
ครอบครัว โดยท่ีไม่มีใครทราบก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนในการส่งตัวไปยังประเทศท่ีสาม 
แม้ว่า ทุกองค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องจะมีความพยายามปรับปรุงในทุกมิติแล้วก็ตาม แต่ทว่า 
สภาพการณ์ทัง้หมดข้างต้นนีมี้อิทธิผลตอ่ความเต็มใจในการปฏิบตัิงานและแนวคิดของเจ้าหน้าท่ี
รัฐท่ีมีตอ่นโยบาย ท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัิเกิดความล่าช้า ขณะเดียวกนัการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐยงัได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนบางส่วนในพืน้ท่ีด้วย
เช่นกนั  ซึ่งผลการด าเนินการทัง้หมดนี ้ย่อมส่งผลกระทบในระยะสัน้ตอ่ภาพลกัษณ์ของประเทศท่ี
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มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม แต่ผลลัพธ์ในระยะยาว จะพบว่า การด าเนินการตาม
นโยบายนีอ้าจส่งผลให้ภาพลกัษณ์เชิงลบท่ีบัน่ทอนการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจกลบัได้รับการ
แก้ไขให้ดีขึน้ นัน่หมายถึง ในระยะสัน้ ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
ถดถอยลงด้วยภาพลกัษณ์เชิงลบ ภายใต้การพยายามปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์อย่างจริงจงั
ของรัฐบาล จึงท าให้ในระยะยาว ประเทศไทยจะได้รับการเช่ือถือจากนักธุรกิจต่างชาติ ภ าค
เศรษฐกิจและสงัคมจะได้รับการฟืน้ฟใูห้ดีขึน้  
 
5.2 อภปิรายผล 
 

เน่ืองจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรฮีนจาเกิดขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ท าให้
ชาวโรฮีนจาจ านวนมากพยายามหลบหนีออกนอกประเทศและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ท าให้รัฐบาลต่ืนตวัและหวาดวิตกกับปัญหาอ่ืนท่ีจะตามมา นโยบายท่ีเกิดขึน้จึงถือเป็นนโยบาย
ใหม่ท่ีประยกุต์ใช้เพียงเฉพาะกรณีของชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
เท่านัน้ ซึง่ในงานวิจยันี ้เน้นการประยกุต์ใช้ภายใต้ตวัแบบของ Donald Van Meter และ Carl Van 
Horn ท่ีประกอบด้วยปัจจยัส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 1) มาตรฐานนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความชดัเจน 
เจ้าหน้าท่ีรัฐตา่งเข้าใจในทิศทางเดียวกนั แตน่โยบายมิได้ระบรุายละเอียดแนวทางการด าเนินการ
ท่ีชัดเจน จึงท าให้เกิดการใช้ดุลยพินิจตีความท่ีอาจมีความคลาดเคล่ือนหรือแตกต่างกันไป ซึ่ง
เช่ือมโยงกับแนวคิดของ Ripley & Franklin (1990) ท่ีอธิบายว่า ขัน้ตอนการด าเนินการหรือกล
ยทุธ์ของนโยบายเป็นปัจจยัส าคญัของการน านโยบายไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้ประเด็นดงักลา่วอาจเป็นชอ่ง
โหว่ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนกระท าการทุจริตตอ่หน้าท่ี เพราะฉะนัน้การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาบนความเส่ียงของสถานการณ์ของชาวโรฮีนจานี ้จึงเป็นท่ีจับตามองของ
ส่ือมวลชนและนานาชาติ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในแต่ละขัน้ตอนอาจขัดแย้งกับ
หลกัการสากลและกฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้อง 

2) ทรัพยากรนโยบาย แม้ว่า นโยบายนีจ้ะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสูงก็
ตาม แตด้่วยทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากดัทัง้เงินงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และสถานท่ี จึงไม่เพียงพอ
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติจริง สอดคล้องแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (2557) ท่ีระบุว่า 
ความเพียงพอของทรัพยากรมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  ทรัพยากรนโยบายจึงถือเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีจะชว่ยท าให้การปฏิบตังิานบรรลผุลตามเป้าหมายของนโยบายท่ีก าหนด และ Sabatier & 
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Mazmanian (1989) ท่ีกล่าวว่า นโยบายประสบความส าเร็จได้ต้องได้รับการสนบัสนนุด้านการเงิน
อย่างเพียงพอ ขณะท่ีการด าเนินการตามนโยบายนี ้กลบัพบว่า เงินงบประมาณในการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหานีก้ระจดักระจายไปให้แก่หลายองค์การ จึงไม่อาจเกิดประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ได้อย่างเต็มศกัยภาพ แม้แต่ละองค์การจะใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแบ่งเบาภาระ
ร่วมกัน แต่ทว่า งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรก็ยงัไม่เพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Simon 
(1997) ท่ียืนยนัวา่ การวางแผนจดัสรรทรัพยากรท่ีต้องใช้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนิน
นโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แต่การด าเนินการตามนโยบายนีส้่วนหนึ่งมาจาก
ภาคประชาชนต้องย่ืนให้ความชว่ยเหลือทกุปี การขาดแคลนงบประมาณเชน่นีส้ง่ผลกระทบตอ่การ
ควบคมุดแูลคณุภาพชีวิตของผู้ ต้องกกั และไม่สามารถด าเนินการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้เท่าทนั
กบักลยทุธ์ท่ีแยบยลของขบวนการค้ามนษุย์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงอนัตรายเป็นประจ า 

องค์การภาครัฐท าหน้าท่ีในการคดัสรรบคุคลท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีในทีมสหวิชาชีพ 
โดยบคุคลท่ีท าหน้าท่ีในกลุ่มสหวิชาชีพจะได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ภารกิจ
และบทบาทของแตล่ะคนตา่งมีปริมาณมากพอสมควรอยู่แล้ว ผู้บริหารจึงไม่ได้ให้ความส าคญักบั
การปฏิบัติหน้าท่ีนี เ้ช่นเดียวกับภารกิจงานอ่ืน ๆ เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐบางส่วนจ าเป็นต้องร่วม
รับผิดชอบปัญหาของชาวโรฮีนจา จึงท าให้จ านวนเจ้าหน้าท่ีรัฐและปริมาณภาระงานมีทิศทางท่ี
ขัดแย้งกัน ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้ส่วนกลางและในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องต่างได้รับการฝึกอบรมและ
พฒันาตวัเองให้มีสมรรถนะรองรับกับภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ ทัง้นี ้แม้เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีจะมี
ประสบการณ์ในการมีความสอดคล้องกบัภารกิจเป็นอย่างดี แตปั่ญหาส าคญั คือ ความสามารถ
ทางด้านภาษาตา่งประเทศ ซึ่งองค์การภาครัฐทัง้สว่นกลางและในพืน้ท่ีตา่งขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีมีทักษะด้านภาษา ท่ีถือเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปตามขัน้ตอนของ
ภาครัฐดงัท่ีก าหนดไว้ จากปัญหาดงักล่าวนีเ้อง ท าให้การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจได้รับ
ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบให้การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เกิด
ประสิทธิผลเทา่ท่ีควร จนกลายเป็นการสร้างแรงกดดนัให้แก่ทกุฝ่ายตามมา 

จากสภาพเส่ียงอนัตรายท่ีมีทิศทางสวนทางกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีรัฐใน
พืน้ท่ี ซึ่งมิได้เป็นการสร้างแรงจูงใจก าลังให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
ปฏิบตัิงานให้สามารถด าเนินการได้ตามนโยบายอย่างต่อเน่ือง เพราะการสร้างขวญัก าลังใจจะ
ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความต่ืนตวัในการปฏิบตัิงานมากขึน้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความยินยอมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทัง้นี ้การสร้างขวัญก าลังใจโดยผู้ บริหารจะช่วยเสริมสร้างความ
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ร่วมมือระหวา่งองค์การมากขึน้ เพราะโดยทัว่ไปเจ้าหน้าท่ีรัฐจะปฏิบตัิโดยมุง่ประโยชน์เพียงเฉพาะ
ตนเองเท่านัน้ มิได้ให้ความส าคัญกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แม้ว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐจะมี
ความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะสงูเพียงใดก็ตาม นอกจากนี ้การให้รางวลัหรือการลงโทษท่ีมีผล
ตอ่การปฏิบตัิงานมิได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบท่ีชดัเจน แม้ว่า สิ่งเหล่านีจ้ะถือเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัเร่ืองการปฏิบตัิงานและปัจจยักระตุ้นท่ีจะท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี ได้มีความมุ่งมัน่ท่ี
จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้นี  ้องค์การภาครัฐควรพิจารณาท าการปรับปรุงสิ่งจูงใจหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ ปฏิบัติงานอาจกระท าได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่ือนขัน้
เงินเดือน การให้คา่ตอบแทนพิเศษ ส าหรับการลงโทษในกรณีท่ีกระท าได้โดยการโยกย้ายต าแหน่ง
ไปยงัต าแหนง่ท่ีส าคญัน้อยกวา่ จนถึงขัน้ไลอ่อกตามระเบียบราชการท่ีก าหนดไว้  

3) การส่ือข้อความ ปัญหาการเข้ามาของชาวโรฮีนจานี ้ส่ือมวลชนให้ความสนใจ
ตอ่ปัญหานีเ้ป็นอย่างยิ่ง ท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบท่ีเต็มไปด้วยอคติอย่างรุนแรงและ
สร้างความวิตกกังวลให้กับทุกคนถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ อนัเน่ืองจากภาครัฐมิได้มีการก าหนด
แนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจนให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ทัง้นี ้กระแสดงักล่าวเป็นการเบี่ยงเบนความ
สนใจให้ทกุคนหลงประเดน็ปัญหาท่ีแท้จริง ขณะท่ีการเผยแพร่ขา่วสารตา่งๆ สามารถด าเนินการได้
ครอบคลมุและทัว่ถึงด้วยวิธีการท่ีทนัสมยัตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างแรงกดดนัให้แก่
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบัติงาน ดังนัน้ ประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบด้านและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางให้แก่
ผู้กระท าผิด การประชาสัมพันธ์การปฏิบตัิงานจึงถือเป็นอุปสรรคและสร้างความขดัแย้งต่อการ
ปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมัน่คงและด้านสงัคมสามารถประสานงานระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ ได้ถูกต้องตามบทบาทของแต่ละองค์การ ภายใต้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบายนี ้แต่ขณะเดียวกันแนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนของนโยบาย ส่งผล
กระทบต่อการประสานงานภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมั่นคง และมีอิทธิพลต่อ
ความยินยอมหรือเตม็ใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามมา เช่ือมโยงกบัแนวคดิของ Simon (1997) ท่ีระบุ
วา่ การติดตอ่ส่ือสารและประสานงานอย่างเต็มท่ี ถือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญัในการช่วยผลกัดนัให้
วตัถุประสงค์ของการน านโยบายไปปฏิบตัิเกิดผลสัฤทธ์ิได้ ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้ด้านสังคมและ
ความมั่นคงต่างเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายท่ีมีความชัดเจน จึงท าให้การ
ประสานงานระหวา่งฝ่ายตา่งๆ และองค์การท่ีร่วมรับผิดชอบเป็นไปอยา่งถกูต้องตรงตามองค์การท่ี
รับผิดชอบ แตข่ณะเดียวกนัแนวทางการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจนของนโยบายนี ้ส่งผลกระทบตอ่การ
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ประสานงานภายในองค์การของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านความมัน่คง เน่ืองจากปัญหาการประสานงานท่ี
เป็นไปด้วยความล่าช้าและซ า้ซ้อนกัน จึงท าให้เจ้าหน้าท่ี รัฐบางคนอาจมีทัศนคติต่อต้าน
วตัถุประสงค์ของนโยบายและไม่เต็มใจปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันหากการประสานงานระหว่าง
องค์การเป็นไปด้วยความรวดเร็วและไม่ซ า้ซ้อนย่อมจะส่งผลให้ทศันคติของผู้ปฏิบตัิงานเป็นไปใน
เชิงบวก ซึ่งหมายถึง ความเต็มใจและการยอมรับในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
ตามมา 

การประสานงานระหวา่งส่วนกลางและภูมิภาคจะมีลกัษณะเป็นทางการ ซึง่ท าให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีไม่อาจแก้ปัญหาบางอย่างได้อย่างเท่าทันกับเหตุการณ์ แม้ส่วนกลางจะ
พยายามลดความซบัซ้อนของกระบวนการตดิตอ่บ้างแล้วก็ตาม การประสานงานถือเป็นปัจจยัท่ีจะ
ชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้น านโยบายไปปฏิบตัไิด้มีการยอมรับเป้าหมายท่ีแท้จริง  

การบรูณาการการปฏิบตังิานระหวา่งองค์การภาครัฐยงัถือเป็นกลไกส าคญัในการ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การส่ือข้อความอาจมีลกัษณะบิดเบือนหรือ
คลาดเคล่ือน จึงอาจท าให้การปฏิบตัิงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนกั เพราะฉะนัน้องค์การภาครัฐ
จึงจ าเป็นต้องมีการส่ือข้อความท่ีชดัเจนระหว่างการประสานงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์การท่ีมีประสิทธิภาพและทนัการณ์ ขณะท่ีการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งองค์การมีลกัษณะท่ีเป็นทัง้
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการควบคู่กนัไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพราะการ
บริหารงานต้องมีการปรับตวัให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลกและกลยทุธ์
ของขบวนการค้ามนษุย์  

4) การบังคับใช้กฎหมาย  เป็นปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
คอ่นข้างมาก เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องยึดหลกัการปฏิบตัิงานภายใต้กฎระเบียบให้มีความสมดลุ
กบัความเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิงานโดยขาดแรงกระตุ้นหรือแรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าท่ี ประกอบ
กบัลกัษณะโครงสร้างองค์การท่ีแตกตา่งกนั จงึท าให้พวกเขาไมต่ื่นตวัตอ่การปฏิบตังิาน 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐบางส่วนขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเน่ือง ซึ่งความเข้มงวดของเจ้าหน้าท่ีรัฐถือเป็นคุณสมบตัิท่ีต้อง
ปฏิบัติและเอาใจใส่มากขึน้ การละเลยการบังคับใช้กฎหมายหรือนิ่งเฉยต่อการกระท าผิดของ
ขบวนการค้ามนุษย์  ส่งผลกระทบต่อทัศนคติหรือเต็มใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ แม้ภาครัฐได้มีการใช้
มาตรการส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ บรรทัดฐาน การลงโทษ และการจูงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรทัดฐานและการลงโทษท่ีถือเป็นเทคนิคท่ีเน้นย า้ให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่กลับมีปัญหาในเชิง
ปฏิบตั ิท่ีมิได้มีความเข้มงวดหรือปฏิบตักินัอยา่งจริงจงั  
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 การรักษากฎระเบียบและบงัคบัใช้กฎหมายด้วยวิธีการส าคญั คือ การพยายามให้
ประชาชนในพืน้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี ้ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนเชิงบวกเพิ่มขึน้ ขณะท่ีรัฐบาลพยายามให้ความช่วยเหลือเม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีเผชิญ
กบัความกดดนัจากสภาพแวดล้อม 
 ส าหรับสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีท่ีมาจากข้อจ ากัดของ
กฎหมายท่ีใช้บงัคบั กล่าวคือ พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไม่เอือ้ต่อการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิชาวโรฮีนจา เน่ืองจากการถือเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ท าให้ชาวโรฮีน
จาหลายคนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น การถูกกักกันโดยไม่มี
ก าหนดเวลาสงูสดุภายในห้องกกัท่ีมีสภาพไมถ่กูสขุอนามยั  
 นอกจากนี ้เน่ืองจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัขบวนการค้ามนษุย์กลบัถกูด าเนินคดี
ตามกฎหมายเข้าเมือง เพียงการรับโทษสถานเบาด้วยเร่ืองการให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ลกัลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมายเท่านัน้ ประกอบกบัพระราชบญัญัติคนเข้าเมืองได้ถกูน ามาใช้เป็นเวลาเกือบ 40 ปี มิได้มี
การปรับปรุงให้เท่าทันกับกลยุทธ์ของขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว
นบัเป็นโทษสถานเบาเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์และคา่ตอบแทนของขบวนการค้ามนษุย์ ท า
ให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลวัตอ่บทลงโทษ การบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 
จึงน าไปสู่แนวโน้มความล้มเหลวในเชิงปฏิบัติ ดังนัน้ รัฐบาลจึง ได้พยายามผลักดันให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเข้าเมืองให้ทันกับยุคสมัย รวมทัง้น าพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มาใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวด เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้รอบด้านและเทา่ทนักบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 
 องค์การภาครัฐทุกฝ่ายให้ความส าคญักับการบญัญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทัง้นี ้กฎหมายต้องยึดหลักการท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) การบังคับใช้กฎหมายท่ี
ค านึงถึงสงัคมท่ีมีความหลากหลายในเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม ซึ่งพิจารณาถึงภาระหน้าท่ีและ
การปฏิบัติงานร่วมกับองค์การระดับนานาชาติในการก าหนดให้มีนโยบายท่ีชัดเจน และ 2) 
กระบวนการปฏิบตังิาน กฎหมาย และสภาพสงัคมต้องมีความสอดคล้องกนั โดยการตรากฎหมาย
ต้องสามารถบงัคบัใช้กับสังคมได้ ทัง้นี ้กฎหมายท่ีมีความเป็นธรรม อาศยักระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 5) คณุลกัษณะของหน่วยปฏิบตัิ ผู้บริหารพิจารณาการบริหารนโยบายทัง้ในมิติ
แนวราบและแนวดิง่ โดยพบวา่ จ านวนองค์การท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการน านโยบายนีมี้จ านวนมาก 
ทัง้ด้านความมัน่คงและด้านสังคมภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ
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รวมถึงการร่วมมือกบันานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิจึง
ต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งเป็นการสร้างความยุ่งยากซบัซ้อนพอสมควร เพราะเป็น
การกระจดักระจายกระบวนการตดัสินใจท่ีอาจมีทัง้เห็นด้วยและขดัแย้งกนั ตลอดจนจดุตดัสินใจท่ี
มีจ านวนมากหลายระดบั ภายใต้รูปแบบท่ีต้องด าเนินตามกฎระเบียบและขัน้ตอนทางราชการ ซึ่ง
ถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในรับรู้และเข้าใจในการบริหารนโยบายและน าไปสู่ความล่าช้าในการ
ร่วมมือระหว่างองค์การ ประกอบกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ทราบล่วงหน้าถึงแผนการด าเนินงานในแตล่ะ
ขัน้ตอน เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงไม่ได้ให้ความส าคญักับการแก้ปัญหานี  ้บางครัง้การร่วมมือกันระหว่าง
องค์การเหล่านัน้อาจมิได้เกิดขึน้อย่างจริงจงั  ส่งผลกระทบตอ่การยอมรับในตวันโยบายและความ
เต็มใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีนับเป็นจุดเร่ิมต้นของการร่วมกันตระหนักถึงการ
แก้ปัญหานีใ้ห้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เพราะฉะนัน้องค์การภาครัฐจงึจ าเป็นต้องมีกลไกการท างาน
ในแบบพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกัน ปราบปราม ควบคุมดูแลและส่ือสารต่อ
สาธารณชน 

การปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งองค์การผ่านระบบคณะกรรมการในการปฏิบตังิาน
ร่วมกนัด้วยอ านาจในการใช้ดลุยพินิจประกอบการตดัสินใจ ขณะท่ีการร่วมมือแก้ปัญหานี ้ทกุฝ่าย
ยงัได้ปฏิบตัิงานร่วมกนัในลกัษณะขององค์การเครือข่าย ซึ่งแตล่ะฝ่ายอาจมีการปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อผิดพลาดขององค์การภาครัฐนัน้ๆ ท่ีท าให้ข้อมลูเกิดการบดิเบือน และเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงอาจละเลย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี ้การปฏิบัติงานร่วมกันยังมีความส าคัญต่อการ
ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการสากลภายใต้การเปล่ียนแปลงในยุค
ปัจจบุนัให้สามารถบงัคบัใช้ได้จริงทัง้กระบวนการ 

ขณะท่ีความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังเป็นไปในทิศทางบวกมากขึน้ ส่งผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงและ
พนัธกรณีแบบมีเง่ือนไขในการท างาน ท่ีส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถด าเนินนโยบายเชิงรุกในการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัชาวโรฮีนจาในทกุมิตไิด้  

6) เง่ือนไขทางการเมือง สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนผ่านจากรัฐบาล
ทหารเป็นรัฐบาลพลเรือนของประเทศเมียนมา โดยไม่มีผู้แทนชาวโรฮีนจาในรัฐบาล การถกูกีดกนั
และละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ จากมาตรการหลายประการ ประกอบกับความนิ่งเฉย
ของรัฐบาลเมียนมา เป็นแรงผลกัดนัให้ชาวโรฮีนจาหลบหนีออกนอกประเทศและตกเป็นเหย่ือของ
ขบวนการค้ามนุษย์ โดยไม่มีหลักประกันถึงอนาคต ตามงานวิจัยของ Ullah (2016) ท่ีอธิบายว่า 
สาเหตปุระการหนึ่งท่ีท าให้ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ คือ การเมือง เน่ืองจาก
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รัฐบาลเมียนมาต่างเห็นพ้องด้วยกับการพยายามขบัไล่ชาวโรฮีนจาออกนอกประเทศ และไม่เปิด
โอกาสเจรจาระหว่างกนั รวมถึงไม่ให้การยอมรับความเป็นพลเมือง ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธุ์
อ่ืน ๆ ท่ีมีโอกาสเข้าร่วมประชมุเพ่ือแก้ปัญหาความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและกองก าลงักลุ่ม
ชาติพันธุ์  สอดคล้องกับการวิจัยของ Green (2013) ท่ีกล่าวว่า แม้ชาวโรฮีนจาจะอยู่ในประเทศ
เมียนมามานานกว่าสองศตวรรษแล้วก็ตาม แต่ประชาชนและรัฐบาลเมียนมาต่างมีความรู้สึก
เกลียดชงัและไม่ยอมรับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Aung San Suu Kyi ท่ีเห็นความส าคญัเร่ือง
การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนญูเป็นสิ่งท่ีสมควรกระท ามากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ จึงท าให้ประเดน็ความนิ่งเฉย
ของ Aung San Suu Kyi ต่อสถานการณ์การท าร้ายชาวโรฮีนจาของเจ้าหน้าท่ี รัฐเมียนมา
กลายเป็นประเดน็วิพากษ์วิจารณ์กนัตอ่ไป 
 ทกุวนันี ้รัฐบาลเมียนมาพยายามแก้ปัญหานีใ้ห้เป็นผลส าเร็จ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
ทั่วโลก แต่ยังคงยืนยันปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติ เพ่ือมิให้เกิดการแทรกแซงทาง
การเมืองและการบริหารภายในประเทศ ทัง้นี ้เพ่ือให้รัฐบาลได้พิจารณาด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญของกลไกการ
เปล่ียนผ่านระบอบการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมา รัฐบาลเมียนมาจึงต้อง
มุ่งมัน่พิสูจน์ให้ทัว่โลกได้ประจกัษ์ถึงความจริงใจ ทัว่โลกจึงคาดหวงัถึงแนวโน้มอนาคตท่ีน่าจะมี
ทิศทางท่ีดีขึน้จากการพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาวโรฮีนจาในเมียนมา เพ่ือมิให้
กลายเป็นปัญหาของประเทศอ่ืนตามมา  

ขณะท่ีมาเลเซียเป็นประเทศปลายทาง ท่ีสร้างแรงดึงดูดใจในการหลบหนีออก
นอกประเทศของชาวโรฮีนจา แม้วา่ มาเลเซียจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผ่านผู้แทน และ
รัฐบาลสามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ แต่ทว่า สถานการณ์ความวุ่นวายทาง
การเมือง ท่ีด าเนินการเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลมาเลเซียตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมานี ้จะเป็น
สาเหตุน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตามมา ส่งผลท าให้นโยบายการบริหารจดัการและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกิดการชะงกังนั การแก้ปัญหาเหล่านีจ้ึงอาจเกิดความล่าช้าตามมา แม้วา่ รัฐบาล
จะมีนโยบายและแนวคิดในการจัดตัง้ศูนย์รองรับชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาในประเทศแล้วก็ตาม ซึ่ง
แนวคิดท่ีจะจดัตัง้ศนูย์พักพิงหรือค่ายลีภ้ัยของรัฐบาลมาเลเซียนี ้เป็นสิ่งท่ีสวนกระแสกับรัฐบาล
ไทยท่ีก าลังเป็นยุคเปล่ียนผ่านการเมืองการปกครองท่ีส าคญั โดยมุมมองของรัฐบาลไทยยังคง
ยืนยนัท่ีจะด าเนินการตอ่ชาวโรฮีนจาในสถานภาพของผู้หลบหนีเข้าเมืองอยา่งผิดกฎหมาย แตบ่าง
รายต้องด าเนินการในสถานะเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์ ทัง้นี ้ทกุขัน้ตอนของการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องเป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั  
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อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายของรัฐบาลไทยต้องพิจารณาภายใต้เง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศควบคูไ่ปด้วยเช่นกนั รัฐบาลไทยต้องรับฟังเสียงของประชาชน 
จึงอาจท าให้การด าเนินนโยบายเป็นไปอย่างล่าช้า แล้วน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจและ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ดงันัน้ รัฐบาลจึงต้องค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสวสัดิ
ภาพของประชาชนภายในประเทศเป็นส าคญั 
 รัฐบาลเมียนมาก าลังเข้ามาบริหารประเทศด้วยทิศทางและแนวโน้มท่ี ดีขึน้ 
ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างการเปล่ียนแปลงทางการเมืองให้เข้มแข็งขึน้ 
ขณะท่ีรัฐบาลมาเลเซียและไทยตา่งพยายามสร้างความร่วมมือกบัรัฐบาลอ่ืน ๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือ
ผลกัดนัให้นโยบายแก้ปัญหาชาวโรฮีนจามีความเป็นรูปธรรม แม้รัฐบาลแตล่ะประเทศต้องบริหาร
บ้านเมืองภายใต้เง่ือนไขทางการเมืองและข้อจ ากดัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกตา่งกนั  
 7) เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนี ้ขบวนการค้ามนุษย์เหล่านีมี้
ความเคล่ือนไหวอย่างเป็นพลวตั ทุกประเทศล้วนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี ้โดยแบ่งบทบาท
ของแตล่ะประเทศอย่างสมดลุสอดคล้องกบัการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิประเทศ โดย
มีสาเหตุจากแรงกดดันปัญหาชาติพันธุ์ทางสังคมและความแตกต่างทางศาสนาในเมียนมา 
สอดคล้องกับ Kipgen (2013a) ท่ีระบุว่า การปะทะกันในรัฐยะไข่เร่ิมต้นจากปัญหาความขดัแย้ง
กนัทางศาสนา และเป็นปัญหาในการพฒันาประชาธิปไตยของเมียนมา อีกทัง้เมียนมายงัประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับวิถีความเป็นอยู่ท่ีแออัดของชาวโรฮีนจาเหล่านี ้ท าให้พวกเขา
ต้องการหลบหนีออกนอกประเทศเพ่ือแสวงหาชีวิตท่ีดีขึน้  ดังเช่นงานวิจัยของ Ullah (2011) ท่ี
อธิบายถึงประวตัิศาสตร์และสถานการณ์ของชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่ ภายใต้การปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยความรังเกียจ เหยียดหยาม และกีดกันชาวโรฮีนจา โดยมีมาเลเซียเป็นจุดหมาย
ปลายทาง ขณะท่ีชาวเมียนมาสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ซึง่เป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความ
สามคัคีและการรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการตอ่สู้ทางการเมือง ภายใต้การปลกูฝังและความ
เช่ือท่ีว่า ชาวโรฮีนจาไม่ใช่ชาวเมียนมา และเป็นกลุ่มคนท่ีอนัตรายต่อสงัคม การต่อต้านท่ีรุนแรง
ของชาวเมียนมาจึงเป็นปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีผลกัดนัให้ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกนอก
ประเทศ  
 ตรงกนัข้ามกบัสงัคมพหวุฒันธรรมในภาคใต้ของประเทศไทยท่ีมิได้มองถึงความ
แตกต่างทางศาสนาเป็นความแปลกแยกแต่อย่างใด และชาวมุสลิมในพืน้ท่ียงัให้ความช่วยเหลือ
ในเบือ้งต้นแก่ชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้ามา สอดคล้องกับงานวิจยัของ Palmer (2011) ท่ีกล่าวว่า 
ความใกล้ชิดทางวฒันธรรมจะท าให้รู้สกึแน่นแฟ้นและมีผลตอ่การช่วยเหลือชาวโรฮีนจา ทัง้นี ้ด้วย
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บริบทสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีสภาพกินดีอยู่ดี จึงเป็นแรงดึงดูดให้
ภาคใต้ของไทยกลายเป็นพืน้ท่ีพักพิงก่อนท่ีขบวนการน าพาจะส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย 
เช่นเดียวกับงานวิจยัของเสกสรร เครือค า (2559) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัดึงดดูในพืน้ท่ีภาคใต้ของไทย 
ท่ีท าให้เกิดการย้ายถ่ินอย่างไม่ปกติ ได้แก่ รายได้และโอกาสท างานท่ีดีกว่า การขาดประสิทธิภาพ
ในการตรวจตราตามแนวชายแดน และขบวนการอาชญากรรม ขณะเดียวกนัประชาชนส่วนใหญ่มี
ความเช่ือและค่านิยมด้วยหลักศาสนาอิสลาม ประกอบกับความต้องการแรงงานไร้ฝีมือในการ
พฒันาเมืองเศรษฐกิจตามวิสยัทศัน์ประเทศ จึงเป็นแรงดึงดดูใจท่ีส าคญัในการหลบหนีออกนอก
ประเทศของชาวโรฮีนจา แตน่บัเป็นประโยชน์แก่มาเลเซียเป็นอย่างมาก เพราะภาคเศรษฐกิจก าลงั
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่แล้ว ซึ่งท้ายท่ีสดุนัน้ ทกุคนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ ผู้คนส่วน
ใหญ่ท่ีลีภ้ยัออกมา เพราะเหตผุลทางเศรษฐกิจเป็นหลกัด้วยเชน่กนั  
 รัฐบาลเมียนมาจึงจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปและพฒันาสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ือป้องกนัมิให้ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศตนเองและกลายเป็นเหย่ือ
ขบวนการค้ามนษุย์ เพราะฉะนัน้ความร่วมมือของทุกประเทศในการให้ความช่วยเหลือและกดดนั
รัฐบาลเมียนมา จึงนับเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้ปัญหานีบ้รรเทาลงไปได้  ดังเช่นแนวคิดของ 
Sabatier & Mazmanian (1989) ท่ีอธิบายว่า เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยท่ีอาจ
สง่ผลกระทบตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัใินระยะยาว 
 8) ทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน เจ้าหน้าท่ีรัฐมีโอกาสในการใช้ดลุยพินิจในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ ภายใต้เง่ือนไขในด้านสงัคม กฎหมาย การเมือง และทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากดั 
แต่ทุกคนต่างเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีอาจมิได้มี
จุดยืนเหมือนกับท่ีผู้ ก าหนดนโยบายต้องการ ท าให้เจ้าหน้าท่ี รัฐไม่เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีไม่สามารถรองรับชาวโรฮีนจาทัง้หมดได้ ด้วยสาเหตุท่ี
ระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีรัฐสวนทางกับจ านวนงบประมาณภาครัฐ จึงท าให้ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบตัิงานต่างขัดแย้งกันเอง การตอบสนองต่อนโยบายจึงแตกต่างกันไปตามการตีความและ
น าไปสู่การปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีตา่งมีทิศทางตรงข้ามกนั แม้ทกุคนจะยอมรับเป้าหมายและวตัถปุระสงค์
ของนโยบายในทิศทางเดียวกนัก็ตาม  

เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางประสานงานและปฏิบตัิงานร่วมกบัองค์การอ่ืน ๆ ทัง้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทัง้นี ้ทศันคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐมุ่งเน้นให้ความส าคญัแตกต่างกัน 
ท าให้การแก้ปัญหาแต่ละด้านเป็นไปอย่างกระจดักระจายรอบด้าน แตส่าเหตขุองปัญหาท่ีแท้จริง
ยงัรอการแก้ไขร่วมกนั ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีมุง่เน้นลกัษณะการปฏิบตังิานในพืน้ท่ี โดยแตล่ะ
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ฝ่ายตา่งมีแนวคดิท่ีเหมือนกนั โดยล้วนต้องการให้รัฐบาลแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะขึน้มาจดัการ
กับปัญหานีใ้นทุกขัน้ตอน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลก าหนด ซึ่งจะช่วยให้การด าเนิน
นโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ดังเช่นท่ี Ripley & Franklin (1990) อธิบายว่า 
ทัศนคติของผู้ ปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งส าคัญ และถือเป็นอุปสรรคประการหนึ่งท่ีมีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบตัใิห้เกิดความส าเร็จ หรือเกิดประสิทธิผลอยา่งสงูสดุ  

นอกจากปัจจยัข้างต้นนี ้ยงัพบวา่ ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การน านโยบายนี ้
ไปปฏิบตัิในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาและระนอง ได้แก่ 1) ท าเลท่ีตัง้และสภาพภูมิประเทศของไทยท่ีเป็น
ทางผ่านเช่ือมโยงไปยังประเทศท่ีสาม 2) โครงข่ายการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน และ 3) 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตา่งเป็นปัจจยัสง่เสริมและอปุสรรคส าคญัท่ีไมอ่าจปฏิเสธได้ 

การด าเนินนโยบายการจดัการดแูลด้วยหลกัการสิทธิมนุษยชนกับชาวโรฮีนจาท่ี
หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อปัญหาการเงินงบประมาณพอสมควร ทัง้นี ้ด้วย
สาเหตกุารด าเนินการแยกท่ีพกัอาศยัของครอบครัว การไม่ทราบก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการ
สง่ตวัไปยงัประเทศท่ีสาม และสภาพห้องกกัท่ีมิได้มาตรฐานเท่าท่ีควร ล้วนนบัเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนเบือ้งต้น แม้จะมีการพยายามปรับปรุงในทกุมิติแล้วก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านีย้่อมมีผลกระทบ
ต่อทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐ อีกทัง้การน านโยบายไปปฏิบัติยังเกิดความล่าช้า การด าเนินการ
ตามแตล่ะขัน้ตอนจึงต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่ากรณีทัว่ไป และผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้ามา
ของชาวโรฮีนจายงัสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนบางส่วนในพืน้ท่ี ซึ่ง
ผลของการด าเนินการทัง้หมดนี ้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อภาค
เศรษฐกิจและสงัคมตามมา  

ส่วนผลลัพธ์ในระยะยาว พบว่า การด าเนินการตามนโยบายนีจ้ะส่งผลให้
ภาพลักษณ์เชิงลบท่ีบั่นทอนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกลับได้รับการแก้ไขให้ดีขึน้ เพราะ
นานาชาติให้การยอมรับในความเอาจริงเอาจังของทุกฝ่ายท่ีร่วม มือปฏิบัติงานจนเร่ิมเห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจนขึน้ ด้วยสาเหตุดงักล่าวจึงท าให้ภาคเอกชนต่างชาติเช่ือมัน่ระบบสวสัดิการและ
ความมัน่คงของไทย ผ่านการลงทุนและสั่งซือ้สินค้าจากประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตวัสูงขึน้และเกิดการจ้างงานประชาชนในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ตามมา นบัเป็นการช่วยลด
ปัญหาอาชญากรรมและภาระทางสงัคมได้เชน่กนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สมาชิกประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมกนัผ่านร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน เพ่ือยืนยันส่งเสริมคุ้ มครองหลักสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ดังเช่น ข้อ (2) ของ
หลกัการทัว่ไปท่ีกล่าววา่ บุคคลทกุคนยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพทัง้ปวงตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิญญานี ้
โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าประเภทใดๆ อาทิ เชือ้ชาติ เพศสภาพ อาย ุภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง พืน้เพทางเชือ้ชาติหรือสงัคม สถานะทางเศรษฐกิจ การเกิด ความพิการ หรือ
สถานะอ่ืน ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศได้ลงนามในปฏิญญาดงักล่าวตามหลกัการสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งปัญหาชาวโรฮีนจานีไ้ม่ใช่ปัญหาภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็น
ปัญหาข้ามพรมแดนท่ีกระทบต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เพราะฉะนัน้การบงัคบัใช้จึงควรมีความหมายในทางปฏิบตัิด้วยเช่นกนั เม่ือรัฐสมาชิกกระท าการ
ฝ่าฝืนเกิดขึน้ ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องมีการชว่ยแก้ปัญหานี ้

รัฐบาลไทยควรมีการแก้ปัญหานีร่้วมกบันานาชาติ โดยทกุฝ่ายต้องร่วมกันจดัท า
โครงสร้างการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตาม
อนุสัญญา ACTIP ซึ่งแม้คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะไม่มี
อ านาจหน้าท่ีในการป้องกนัและตรวจสอบก็ตาม แตค่วรใช้กลไกท่ีมีอยูใ่นการร่วมสงัเกตการณ์และ
เขียนรายงานสถานการณ์ชาวโรฮีนจา เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ตลอดจนทุกประเทศต้อง
ร่วมมือกันก าหนดแนวทางในการบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือข้ามพรมแดน การ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายระหว่างรัฐภาคี การส่งตวัผู้ ร้ายข้ามแดน และการยึดทรัพย์สิน  โดยทุก
ประเทศต้องร่วมกันกดดนัและติดตามการด าเนินการของรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเน่ืองในการ
แก้ปัญหาชาวโรฮีนจาภายในประเทศ เพ่ือป้องการการฉวยโอกาสของขบวนการค้ามนษุย์ 
  นอกจากนี ้องค์การภาครัฐไทยควรร่วมมือกันแสวงหาแนวทางการปฏิบตัิ เพ่ือ
สามารถจัดการกับปัญหานีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกฝ่ายควรค านึงถึงกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีไทยเป็นรัฐภาคี เช่น อนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการตอ่ต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ี
จัดตัง้ในลักษณะองค์การ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ี
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย ่ายีศกัดิ์ศรี และพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก อีกทัง้องค์การภาครัฐควรสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับ
ภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนรณรงค์ผ่านส่ือสาธารณะทุกประเภทในการป้องกันและ
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แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้มากขึน้ รวมถึงเผยแพร่ผลของการสืบสวนท่ีด าเนินการโดยองค์การ
ภาครัฐให้เป็นท่ีรับทราบแก่สาธารณชนทัว่ไป 

2) ความล้าหลงัของกฎหมาย กฎหมายเป็นแนวปฏิบตัิส าคญัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในขณะนี ้กฎหมายมีลกัษณะท่ีไม่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ จึงจ าเป็นท่ีทกุฝ่ายต้องร่วมกัน
การทบทวนให้ครบทกุมิตอิยา่งตอ่เน่ือง ความล้าหลงัของกฎหมายนี ้ถือเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การ
ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จะเห็นได้ว่า ข้อจ ากัดของกฎหมายอาจท าให้การกระท าบาง
ลกัษณะไม่สามารถจดัไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามกฎหมาย เช่น การแสวงหาประโยชน์จาก
นายหน้าหัวคิว และหลายครัง้เหย่ือส่วนใหญ่ล้วนสมัครใจเดินทางเข้าสู่วงจรของการค้ามนุษย์ 
เพียงแต่ความสมัครใจนัน้ไม่ได้เกิดจากความบริสุทธ์ิท่ีแท้จริง แต่เกิดจากการชักจูงของขบวน
การค้ามนษุย์ ซึ่งตามมาตรา 6(1) ของพระราชบญัญติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 ได้ก าหนดเง่ือนไขของการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ว่า ต้องเป็นการกระท าในลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในการจัดหาและเคล่ือนย้ายเหย่ือ เพ่ือการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ได้แก่ ข่มขู่ ใช้ก าลงับงัคบั ลกัพาตวั หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ และให้
เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ ปกครองหรือผู้ ดูแลบุคคลนัน้ เพ่ือให้ผู้ ปกครองหรือผู้ ดูแลให้
ความยินยอมแก่ผู้ กระท าความผิด ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล ดังนัน้ จาก
บทบัญญัติข้างต้นนี ้การค้ามนุษย์ท่ีเกิดขึน้จริงในบางครัง้ จึงอาจไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขการ
กระท าผิดตามกฎหมาย ช่องว่างของกฎหมายดงักล่าวจึงกลายเป็นช่องทางท่ีขบวนการค้ามนษุย์
น ามาใช้เพ่ือหลีกเล่ียงความผิดด้วยการท าให้เหย่ือยินยอมเดินทางด้วยความสมคัรใจ นอกจากนี ้
ประเทศไทยควรยกเลิกการส่งกลับอย่างไม่เป็นทางการ แม้อนุสญัญา ACTIP ได้ก าหนดให้มีการ
สง่ตวัเหย่ือการค้ามนษุย์กลบัไปยงัท่ีอยูถ่าวร แตก่ารเดินทางกลบัของชาวโรฮีนจาควรเป็นช่องทาง
ท่ีเป็นทางการพร้อมกับข้อมูลโดยละเอียดจากการตรวจสอบพวกเขา และต้องให้ความส าคญักับ
ความปลอดภยัของผู้ เสียหายหรือเหย่ือขบวนการค้ามนษุย์ ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการไมผ่ลกัดนักลบั 
อนัถือเป็นจารีตประเพณีระหวา่งประเทศท่ีทกุรัฐต้องปฏิบตัติาม  
  รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนกฎหมายให้เทา่ทนักบัสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และร่วมมือกับส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติในการท าข้อตกลงพิเศษ เพ่ือ
สนบัสนนุการขอสิทธิไปพ านกัอาศยัในประเทศท่ีสามของชาวโรฮีนจา  

3) ประเทศไทยมิได้เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 
1951 แต่หลักการไม่ผลักดันกลับนัน้มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ีทุกประเทศต้อง
ปฏิบตัิตาม กอปรกับองค์การภาครัฐมิได้มีแนวทางการด าเนินการตามนโยบายท่ีชัดเจน ดงันัน้ 
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หากชาวโรฮีนจาตดัสินใจเดินทางกลบัประเทศตนเองด้วยความสมคัรใจ องค์การต่างๆ ด้านสิทธิ
มนษุยชน ไมว่่าจะเป็นส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ หรือองค์การพฒันาเอกชน 
ควรจะเข้าไปเป็นสักขีพยาน โดยท่ีองค์การเหล่านัน้สามารถท าการพิสูจน์ความสมัครใจในการ
เดินทางกลับของชาวโรฮีนจา เพราะหลกัการท่ีส าคญั คือ รัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ความ
ปลอดภยัและการเดนิทางกลบัอยา่งมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ในดนิแดนนัน้ 
 4) ขบวนการค้ามนุษย์ได้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจ โดยการสร้างกระแส
ต่อต้านชาวโรฮีนจา เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติเชิงลบต่อชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามา  ขณะท่ี
ประชาชนทัว่ไปพิจารณาเพียงแตว่ิธีการและสิ่งท่ีปรากฏเฉพาะหน้าเท่านัน้ ท าให้ขาดการไตร่ตรอง
ถึงหลกัการและเหตผุลในทุกมิติ ขบวนการค้ามนุษย์ท่ีน าชาวโรฮีนจาเข้ามาจึงได้รับผลประโยชน์
จากการละเลยปัญหาท่ีแท้จริง เพราะฉะนัน้รัฐบาลจึงควรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจท่ี
ถกูต้องเก่ียวกบัสถานการณ์ของชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือความเข้าใจของประชาชน 
ทัง้นี ้หากกลไกของสังคม เช่น ภาคเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชนมีความเข้าใจตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงแล้ว จะช่วยท าให้รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
และเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐตอ่ไป   
 5) การแก้ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้ต้องท าการพัฒนาระบบและศักยภาพแก่
ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ การรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ภยัของการค้ามนษุย์ผา่นส่ือมวลชนทกุ
แขนง การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัการค้ามนษุย์ การปรับปรุงระบบฐานข้อมลู และการสง่เสริม
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ภารกิจท่ีเพิ่มขึน้เหล่านี ้ประกอบกับลกัษณะงานท่ีเส่ียงอนัตราย
และขาดแคลนเคร่ืองมืออ านวยความความสะดวก รัฐบาลจึงควรมีการสนับสนุนเพิ่มจ านวน
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี และเสริมแรงจงูใจในการปฏิบตังิานอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 
 6) ประชาชนบางคนในพืน้ท่ีอาจได้รับประโยชน์จากการพยายามลกัลอบน าพา
ชาวโรฮีนจาเข้ามา เพราะการให้ท่ีพกัอาศยัแก่พวกเขาเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าท้องถ่ินใน
แต่ละพืน้ท่ีบางคนท่ีมีความสัมพันธ์กับขบวนการค้ามนุษย์ เพราะฉะนัน้การด าเนินการตาม
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหานีอ้ย่างจริงจงัและต่อเน่ืองของรัฐบาล ย่อมส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ของบางคน แต่รัฐบาลต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นส าคญั มิใช่เพียงหวังคะแนนเสียงการเลือกตัง้หรือผลประโยชน์ของเครือข่ายทางการเมือง 
ดงันัน้ รัฐบาลต้องมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก ตลอดจนด าเนินการในทุกกระบวนการ
ภายใต้กฎหมายอย่างเข้มงวด และต้องกล้าหาญในเวทีนานาชาติท่ีจะแก้ไขสถานการณ์นีด้้วยการ
เปิดเผย เพ่ือมิให้เป็นปัญหาต่อความมัน่คงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระดบัภูมิภาคอาเซียนตามมา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประเด็นนี ้
เทียบเทา่กบัผลประโยชน์และความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจร่วมกนั 
  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
 1) ประเทศไทยมิได้ลงนามเป็นภาคีในอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้าพ ค.ศ.
1951 จงึไมจ่ าเป็นต้องปฏิบตัิตามอนสุญัญาดงักลา่ว แตท่ี่ส าคญั เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบตัิหน้าท่ีใน
การธ ารงไว้ซึ่งอ านาจเอกราช อธิปไตย การรักษาอาณาเขตของประเทศไว้ โดยการมีเกียรติและ
ศกัดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนธ ารงไว้ซึ่งการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากการคกุคามทกุรูปแบบตามวตัถปุระสงค์มลูฐานแห่งชาติ ความมัน่คงของชาตินีย้งัมี
ความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพ่ือให้นานาประเทศได้ประจกัษ์ถึงข้อเท็จจริงในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยภายใต้หลกั
สิทธิมนษุยชน 

 กระบวนการยุติธรรม ชาวโรฮีนจาท่ีถกูจบักมุจึงต้องถกูน ามาขึน้ศาลไทย เพ่ือท า
ให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการมีความโปร่งใสในการเคารพต่อหลกันิติรัฐ สิทธิท่ีจะได้รับการ
ติดตามผลอย่างยุติธรรม และอนุญาตให้ชาวโรฮีนจาท่ีเป็นผู้ ต้องกักได้รับการให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมาย เพ่ือช่วยในเร่ืองคดีความและสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย โดยภาครัฐต้อง
ปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี 11/2559 การให้ความคุ้มครองพยานในคดีค้ามนษุย์ เน่ืองจากพบว่า 
พยานและผู้ เสียหายบางคนถูกข่มขู่หรือลอบท าร้าย เพราะขบวนการค้ามนุษย์ ได้พยายามทุก
วิถีทาง เพ่ือไม่ให้มีการด าเนินคดีเกิดขึน้ เพราะฉะนัน้การคุ้มครองพยานและผู้ เสียหายจึงเป็นสิ่ง
ส าคญัในการด าเนินคดีต่อผู้ กระท าผิด นอกจากนี ้องค์การภาครัฐและกลุ่มตวัแทนภาคประชา
สงัคมควรร่วมกนัจดัตัง้คณะกรรมการกลางและมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือยืนยนัถึงความโปร่งใส พร้อมกบัต้องค้นหาผลการสืบสวน เพ่ือกระบวนการ
ทางกฎหมายท่ีโปร่งใส 
 2) ชาวโรฮีนจาแอบลกัลอบเข้ามาในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มคนท่ีเป็น
ผู้ เข้าร่วมกับขบวนการค้ามนษุย์ ผู้ตกเป็นเหย่ืของขบวนการ และผู้ ลีภ้ยั ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี 
มานี ้กรอบการปฏิบตัิขององค์การภาครัฐด้านความมัน่คงนัน้ไม่ใช่ลกัษณะของสงคราม (Military 
Operation Other Than War: MOOTW) แต่เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้มั่นคง เกิดเสถียรภาพ
และเกือ้กูลต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง เน่ืองจากหลักสิทธิมนุษยชน
และความัน่คงถือเป็นสิ่งเดียวกนั  
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 ดงันัน้ การลกัลอบเข้ามาของชาวโรฮีนจานี ้ถ้าน ากฎหมายคนเข้าเมืองมาบงัคบั
ใช้ จะพบว่า ชาวโรฮีนจาไม่ได้เข้ามาตามช่องทางการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้อง พวกเขาจึงมี
สถานะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย จากกรณีดงักล่าวนี ้จึงจ าเป็นต้องน ากฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์มาประกอบการพิจารณาและบงัคบัใช้ควบคูก่นัไป เพราะกรณีดงักล่าวนี ้
มีความเช่ือมโยงกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจของบางคน ชาวโรฮีนจาบางคนอาจเป็นผู้ มีส่วนร่วมใน
ขบวนการค้ามนุษย์ บางคนเป็นเหย่ือของขบวนการน าพาเหล่านัน้ หรือบางคนอาจเป็นทัง้สอง
สถานภาพ จึงท าให้การปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีรัฐมีลกัษณะแตกต่างกันไป แม้จะเป็นชาวโรฮีนจาท่ี
เดนิทางเข้ามาในเรือล าเดียวกนั 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีจึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนทศันคติให้เห็นถึงความส าคญัของ
หลักสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นไปเพ่ือความมั่นคงแห่งรัฐ มิใช่แนวคิดต่อต้านการปฏิบตัิงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีจึงต้องปฏิบตัิงานด้วยการเคารพความเสมอภาคท่ีเท่า
เทียมกนั  การด าเนินการภายใต้หลกัสิทธิมนษุยชนจงึถือเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมัน่คงของประเทศ 
ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  

3) ล่ามอาสาในพืน้ท่ีส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จึงอาจมีการช่วยเหลือชาว
โรฮีนจาได้ หรือบางคนอาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ และยงัช่วยชาวโรฮีนจาหนีออกจาก
การคุ้มครองขององค์การภาครัฐ ซึ่งการปฏิบตัิงานท่ีบิดเบือนเช่นนีไ้ด้สร้างความยุ่งยากและล่าช้า
ในการด าเนินคดีกบัชาวโรฮีนจา  

จากปัญหาดงักล่านี ้องค์การภาครัฐจึงควรจดัระบบล่ามให้ได้มาตรฐาน โดยการ
ท าระบบทะเบียนล่ามและสอบประวตัิทกุคน เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงของขบวนการค้ามนษุย์ใน
การปฏิบัติงานแต่ละขัน้ตอนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกผู้ เสียหายหรือเหย่ือของ
ขบวนการค้ามนษุย์ การสอบสวนของต ารวจจนเข้าสู่การพิจารณาคดีในชัน้ศาลตามกระบวนการ
ยตุิธรรม หรืออาจประสานขอความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาท่ีสอนภาษาเบงกาลี เพ่ือมาเป็น
ลา่มให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในการส่ือสารภาษาได้อย่างตรงไปตรงมาของทัง้สองฝ่าย  
 4) ผู้ ต้องกักจะถูกแยกครอบครัวตามสถานท่ีกักกันตา่งๆ โดยผู้ หญิงและเด็กจะ
อยู่ภายใต้การดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขณะท่ีผู้ ชายจะอยู่
ภายใต้การดูแลของด่านตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละแห่ง และอาจมีการโยกย้ายผู้ ต้องกักไปยัง
ภมูิภาคอ่ืน เน่ืองจากความไมพ่ร้อมของสถานท่ีท่ีมีบริเวณจ ากดั เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงจ าเป็นต้องระบาย
ผู้ ต้องกักให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีของห้องกกั โดยท่ีแต่ละคนจะไม่ทราบข่าวคราวเก่ียวกับ
ครอบครัวของตนเองแต่อย่างใด นบัเป็นการสร้างความวิตกกังวลและความเครียดให้กบัพวกเขา
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เป็นอยา่งยิ่ง ดงันัน้ ผู้ ต้องกกัหลายคนจึงพยายามหลบหนีออกจากสถานท่ีกกับอ่ยครัง้ เพ่ือออกมา
ใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพและตามหาครอบครัวของตนเอง ดงันัน้ ครอบครัวท่ีโดนแยกกักตวัต่าง
สถานท่ีกนั จึงควรเปิดโอกาสหรือน าพาพวกเขาให้ได้พบปะหรือพูดคยุร่วมกัน เพ่ือป้องกันการถูก
หลอกลวงจากขบวนการค้ามนุษย์ ท่ีอาจน าเร่ืองครอบครัวมาเป็นสาเหตจุูงใจในการหลบหนีออก
จากสถานท่ีกัก และเจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีการท าทะเบียนข้อมลูเด็ก ซึ่งเป็นบคุคลท่ีไม่มีความผิดแยก
ออกจากระบบทะเบียนอาชญากรผู้กระท าผิดของผู้ ใหญ่ ให้เป็นไปตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ค.ศ. 1990 และปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ค.ศ. 1948  
 5) การผลกัดนักลบัและส่งไปยงัประเทศท่ีสาม เป็นภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับหลาย
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ ประชาชนในพืน้ท่ี และชาวโรฮีนจา ซึ่งองค์การภาครัฐแตล่ะฝ่าย
ตา่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการควบคมุ ตรวจสอบ และป้องกันการตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์ ประกอบกบัในทกุ
วนันี ้องค์การภาครัฐไม่มีการจดัท าทะเบียนประวตัขิองชาวโรฮีนจา และยงัขาดกระบวนการจดัการ
ข้อมลูท่ีเป็นระบบดีพอ  
 จากสาเหตุข้างต้นนี ้องค์การภาครัฐจึงควรสร้างฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง
องค์การท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกับชาวโรฮีนจา และปรับปรุงการจดัท าข้อมูลทะเบียนประวตัิบุคคลใน
ระบบทะเบียนราษฎรให้เป็นกลุ่มเฉพาะด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีจะช่วยให้การท างาน
ขององค์การภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึน้ ตลอดจนด าเนินการก าหนดประเภทหนงัสือ
เดินทางหรือวีซ่าใหม่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี  ้และก าหนดให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ี รัฐ
ขณะเดียวกันนายทะเบียนของแต่ละพืน้ท่ีต้องจดัท าทะเบียนบ้านส าหรับชาวโรฮีนจาท่ีได้รับการ
ผ่อนผนัให้อาศยัอยู่ในประเทศ และกรณีท่ีผู้ มีรายการในทะเบียนบ้านได้มีสภาพพ้นจากการได้รับ
อนุญาตผ่อนผนัให้อาศยัอยู่ในประเทศไทย ให้นายทะเบียนจ าหน่ายรายการทะเบียนผู้นัน้  ตาม
มาตรา 38 แหง่พระราชบญัญตทิะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  
    

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 1) ควรศกึษาถึงสถานการณ์และรูปแบบการค้ามนษุย์ ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมท่ี

มีกลุ่มบุคคลหลายสญัชาติร่วมกัน เครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากพบว่า ชาวโรฮีนจา
เหล่านีมี้ขบวนการน าพา โดยท่ีนายหน้าหรือผู้ควบคมุบางคนแฝงตวัเข้ามากบักลุ่มโรฮีนจาท่ีเดิน
ทางเข้ามาในไทย ซึง่แตล่ะคนมีการจา่ยเงินจ านวนมาก  
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 2) ควรศึกษาหาแนวทางหรือโครงการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพืน้ท่ีตามแนว
ชายแดนตามศกัยภาพของพืน้ท่ี เพ่ือให้ประชาชนได้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
น่าอยู่ สงัคมเข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย ควบคู่กบัการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่าง
ยัง่ยืน ตลอดจนรองรับการขยายตวัการค้าและการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจอยา่งเป็นธรรม 
 3) ควรศึกษาถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดตัง้คณะกรรมการพิเศษท่ีมี
อ านาจเต็มในพืน้ท่ี เพ่ือให้การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 
เพราะในเวลานี ้แต่ละองค์การภาครัฐมีภารกิจท่ีต้องปฏิบตัิงานเป็นประจ าอยู่แล้ว และบางครัง้
อาจมีการโยกย้ายหรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน ท าให้กระบวนการปฏิบตัิงานขาดความต่อเน่ือง 
และการประสานงานหรือตดิตามในแตล่ะขัน้ตอนเกิดความลา่ช้า ซึง่การจดัตัง้คณะกรรมการพิเศษ
ท่ีมีภารกิจหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัชาวโรฮีนจานี ้จ าเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้าง ภารกิจ และบทบาท
ท่ีแตกตา่งจากองค์การอ่ืน 
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ข.2 บทสรุปการสัมภาษณ์ 
 
 ข.2.1 บทสรุปการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน 
   และองค์การระหว่างประเทศ ที่ให้สัมภาษณ์ 
 

นางเสาวนีย์  โขมพัตร   
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงและโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 

 

 การถูกปฏิเสธความเป็นพลเมืองตามกฎหมาย เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ชาวโรฮีนจากลาย
เป็นกลุ่มคนชัน้ล่างท่ีถูกกดข่ีข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกคุกคามอย่างต่อเน่ือง 
ประชาชนไทยหลายคนเข้าใจว่า ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้ไม่เก่ียวกบัประเทศไทยและวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความตัง้ใจของหลายฝ่ายท่ีจะชว่ยเหลือชาวโรฮีนจาเหลา่นัน้  
 1) การส่ือสาร 
 1.1) การน าเสนอภาพลกัษณ์ชาวโรฮีนจา การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัชาวโรฮีนจาส่วน
ใหญ่เป็นเพียงด้านเดียวท่ีมาพร้อมกับความวิตกกังวล และเป็นความหวาดระแวงท่ีเช่ือมโยงกับ
ความมั่นคงของชีวิต ดังนัน้ ประชาชนไทยส่วนใหญ่จึงอาจขาดการตรวจสอบสาเหตุและ
ข้อเท็จจริงทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวของส่ือตา่งชาตท่ีิมกัตัง้สมมตฐิานและเสนอ
ข่าวโดยมิได้มีการกลั่นกรองข้อเท็จจริง ส่งผลท าให้นานาชาติเกิดความเข้าใจผิดและท าลาย
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย พร้อมกับการตัง้ข้อสังเกตถึงลักษณะการเข้ามาแบบครอบค รัวท่ี
เพิ่มขึน้ เน่ืองจากอาจถกูขบวนการค้ามนษุย์น าพาเข้ามา ขณะท่ีหลายคนในประเทศไทยก็มีความ
หวาดระแวงและต่อต้านการเข้ามาของชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยถูกตัง้ข้อ
สงสยัและเป็นท่ีจบัตามองถึงการปฏิบตังิานตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 
 1.2) การส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและชาวโรฮีนจา รัฐบาลก าลังเร่งพัฒนา
บคุลากรให้มีความสามารถทางด้านภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะบคุลากรรุ่นใหม่ เพราะท่ีผ่านมา
ปัญหาบางอย่างแก้ไขได้อย่างล่าช้าเพราะเจ้าหน้าท่ีรัฐขาดทกัษะและความเข้าใจทางด้านภาษา 
ข้อมลูจากกระบวนการคดักรองในขัน้เบือ้งต้นจึงไม่อาจเช่ือถือได้ทัง้หมด  เพราะล่ามท่ีเข้ามาร่วม
ปฏิบตัิงานก็อาจเป็นกลุ่มเดียวกับขบวนการน าพาท่ีอาศยัอยู่ในเมืองไทยมานานแล้ว หรืออาจถือ
ตามแนวคดิท่ีวา่ ชาวโรฮีนจาเป็นมสุลิมด้วยกนัจงึต้องให้การช่วยเหลือ ขณะเดียวกนัระบบราชการ
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ก็ไม่ท าการเปิดรับอตัราก าลงัคนเพิ่มเติม จึงท าให้ทุกวนันีอ้งค์การภาครัฐยงัไม่อาจสามารถแก้ไข
ปัญหานีไ้ด้ การด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนจึงเหมือนกับการลองผิดลองถูกภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทย 
 2) การยดึถือปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชน 
 สิ่งส าคญัในการด าเนินการและแก้ปัญหานี ้รัฐบาลไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคญัในการ
พฒันาความร่วมมือกบันานาชาติและเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศ เพ่ือมิให้ปัญหาชาวโรฮีนจา
แปรเปล่ียนหรือเช่ือมโยงกบัปัญหาอ่ืน ทัง้นี ้ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ต้องด าเนินการภายใต้อนสุญัญา
ระหวา่งประเทศท่ีเป็นจารีตประเพณีสากล  
 เน่ืองจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาคณุภาพสงัคมของประเทศ โดยให้การรับผิดชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้
ชาวไทย ซึ่งชาวโรฮีนจาส่วนหนึ่งก็พกัอาศยัร่วมกับประชาชนไทยเหล่านัน้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐประจ า
บ้านพกัเด็กและครอบครัวของแตล่ะแห่งจะดแูลชาวโรฮีนจาเสมือนทกุคนท่ีเข้ามาพกัอาศยั โดยไม่
มีการเลือกปฏิบัติเพราะยึดถือว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แม้บางคนจะ
ทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ก็ไม่สามารถท าร้ายพวกเขาได้ ทัง้นี ้
องค์การระหวา่งประเทศสามารถเข้าไปตรวจสอบการท างานของบ้านพกัแตล่ะแหง่ได้ตลอดเวลา  
 การผลักดันชาวโรฮีนจาท่ีต้องการเดินทางไปยังมาเลเซียออกนอกน่านน า้ไทย โดยท่ี
เจ้าหน้าท่ีรัฐมีท่าทีนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านกบัขบวนการน าพาเหล่านัน้ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสหรือ
เห็นด้วยกบัวิธีการน าพาของขบวนการค้ามนุษย์ เพราะฉะนัน้การจบักมุจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด แต่
การจบักมุต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท่ีบญัญัติไว้เป็นส าคญั แม้จะท าให้ประเทศไทยต้อง
รับภาระอ่ืนๆ หรืออาจสร้างปัญหาสงัคมตามมา แตถ้่าเกิดการจบักมุมากขึน้ก็จะท าให้ขบวนการค้า
มนษุย์หมดสิน้ไป และจะไมมี่การน าพาชาวโรฮีนจาหลบหนีออกนอกประเทศได้ 
 รัฐบาลไทยมิได้มีนโยบายการสร้างศนูย์พกัพิง เน่ืองจาก ณ เวลานี ้องค์การภาครัฐไทยเอง
ก็รับภาระการดูแลผู้ ลีภ้ัยจากประเทศเพ่ือนบ้านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว กล่าวได้ว่า แม้
ประเทศไทยจะด าเนินการตามหลกัสิทธิมนษุยชน แตก็่มีขอบเขตและจดุยืนท่ีชดัเจนด้วยเชน่กนั 
 (สรุป) รัฐบาลจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของชาวโรฮีนจาของแต่ละคนโดยละเอียด เพ่ือ
จ าแนกการจดัการให้ถกูต้องตามกฎหมายควบคูก่บัการด าเนินการตามหลกัสิทธิมนษุยชน อย่างไร
ก็ตาม รัฐบาลต้องไม่ผลกัดนัชาวโรฮีนจาออกนอกประเทศโดยท่ีพวกเขาไม่สมคัรใจ เพราะขดัแย้ง
ต่อหลกัการระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องพยายามปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่าง
จริงจงั  
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นายสมเกียรต ิ  ศรีประเสริฐ  
(ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาต)ิ 

 

 ช่วงท่ีผ่านมา การจัดการกับชาวโรฮีนจาในประเทศไทยอาศัยอ านาจฝ่ายบริหารท่ี
ประกอบด้วยมติคณะรัฐมนตรี และมติสภาความมัน่คงแห่งชาติ โดยใช้แนวนโยบายความมัน่คง
แหง่ชาตเิป็นหลกั ขณะท่ีปัจจบุนันี ้การเมือง สงัคม และเศรษฐกิจตา่งเช่ือมโยงเป็นหนึง่เดียวกนั 

1) การปฏิบตักิบัชาวโรฮีนจา 
 การสกัดกัน้ไม่ให้ชาวโรฮีนจาเข้ามาในประเทศ โดยมีกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นกฎหมายหลกัส าคญัท่ีใช้ประกอบการพิจารณาคดี 
ซึง่สถานการณ์ของชาวโรฮีนจานีเ้กิดขึน้มาหลายรัฐบาลแล้ว แตเ่ม่ือมาถึงรัฐบาลชดุปัจจบุนันี ้(น า
โดยพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีการผ่อนปรนอนุญาตให้พวกเขาสามารถ
อาศยัอยู่ในประเทศไทยได้ แม้จะเป็นบคุคลท่ีมีสถานะเป็นผู้ลกัลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย 
แตท่ัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ยงัต้องปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนไปพร้อมกนัด้วยเช่นกนั ทัง้ในเร่ืองการ
ดูแลให้พวกเขาด้วยปัจจัย 4 และการดูแลผู้ ป่วย ตลอดจนอนุญาตให้องค์การต่างๆ ได้เข้ามา
ชว่ยเหลือในเบือ้งต้น รวมถึงการปฏิบตัิศาสนกิจอย่างเสรี นอกจากนี ้องค์การภาครัฐยงัจ าเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพ่ือการดูแลตามสมควร โดยไม่ปฏิบัติกับชาว โรฮีนจาเหล่านัน้
เช่นเดียวกับผู้ ต้องขงั แต่ให้การปฏิบตัิในฐานะท่ีพวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ีสมควรได้รับความ
ชว่ยเหลือ 

2) การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 สิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องด าเนินการไปพร้อมกบัการช่วยเหลือ คือ จะต้องจ าแนกชาวโรฮีนจา
ว่า เป็นบุคคลท่ีลกัลอบเข้าเมืองเน่ืองจากหนีภัยสงคราม หรือเป็นการเข้าเมืองเพ่ือความอยู่รอด 
และเข้าสู่ขบวนการค้ามนษุย์ โดยจะมีการสืบสวน สอบสวน และคดัแยกอย่างชดัเจน ลกัษณะการ
ชว่ยเหลือก็จะแตกตา่งกนัไป เพราะบางกลุ่มอาจถกูนายหน้าหลอกชกัชวนให้ไปท างานท่ีมาเลเซีย  
หรืออาจถกูลกัพาตวัเข้ามา เช่น กลุ่มชาวโรฮีนจาท่ีมีความพิการ ซึ่งหากมีขบวนการค้ามนุษย์เข้า
ไปเก่ียวข้องก็ต้องด าเนินการทุกขัน้ตอนอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยการ
เจรจาระหว่างประเทศควบคู่กับการปราบปรามท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองต่อไป เพ่ือหาทาง
ออกของภมูิภาคนีร่้วมกนั แตห่ากประเทศไทยรับไว้ในระยะยาวก็จะเกิดปัญหาอ่ืนตามมา  
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 ส่วนการตัง้ศูนย์พักพิงให้กับกลุ่มชาวโรฮีนจาในประเทศนัน้ ต้องประสานงานอย่างเป็น
ขัน้ตอนกับรัฐบาล และต้องขึน้กับมติท่ีประชุมก่อนจะมีการผลักดันไปยังประเทศต้นทางหรือ
ประเทศท่ีสามต่อไป ดังนัน้ การหาทางออกจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกคนใน
ประเทศเป็นส าคญั เพ่ือไมใ่ห้กลายเป็นปัญหาด้านงบประมาณตอ่ไปในอนาคต  
 ศูนย์อ านวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ โยกย้ายถ่ินฐานไม่ปกติใน
มหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วยกองทพับกท่ีต้องปฏิบตัิงานลาดตระเวนทางบก กองทพัเรือ ซึ่งตัง้
ฐานทพัเรือลอยน า้ และกองทพัอากาศท่ีปฏิบตัิงานลาดตระเวนทางอากาศในอาณาเขตทะเลอนัดา
มนั 
 (สรุป) เม่ือเกิดสถานการณ์เช่นนีข้ึน้มา ผู้บริหารระดบัสูงของไทยทัง้ในแวดวงการเมือง 
การทหาร และนกักฎหมายระดบัชาติ จึงเกิดการต่ืนตวัตอ่ปัญหานีข้ึน้มา เพราะไม่ใช่เพียงปัญหา
ภายในประเทศ แตเ่ป็นปัญหาระดบันานาชาตท่ีิต้องร่วมกนัหาทางออกอยา่งจริงจงั 
 

นางสาวเกศริน  เตียวสกุล  
(คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต)ิ 
 

 โรฮีนจาเป็นค าท่ีเรียกชาวมสุลิมกลุ่มหนึ่งท่ีอยู่ในรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นรัฐชายแดนทางตะวนัตก
ของประเทศเมียนมา ติดกับประเทศบงัคลาเทศ มีลกัษณะและภาษาเหมือนกบัชาวเบงกาลี ทัง้นี ้
จากเง่ือนไขทางประวตัิศาสตร์และความแตกต่างทางชาติพันธุ์ จึงท าให้ชาวโรฮีนจาไม่เคยได้รับ
การยอมรับวา่เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีอาศยัอยูใ่นเมียนมา 

1) กระแสตอ่ต้านชาวโรฮีนจา 
หลายครัง้คนไทยมกัขาดความรู้เร่ืองท่ีก าลงัสนทนาอยู่และไม่ค่อยจะรับข้อมูลใหม่ บาง

เร่ืองเป็นการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล บางเร่ืองก็ถูกน าไปเผยแพร่อย่างรวดเร็ว และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซึง่อาจไมจ่ริงก็ได้ ดงัเชน่กรณีปัญหาชาวโรฮีนจาท่ีสร้างกระแสตอ่ต้านขึน้มาพร้อม
กบัเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรู้สกึวิตกกงัวลตอ่อนาคตของประเทศไทย 

2) การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ
 ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนต้องปฏิบตัิตามเสาหลักด้านสังคม วัฒนธรรมและ
การเมือง แม้จะเข้าใจว่า ประชาคมอาเซียนจะไม่แทรกแซงการเมืองภายในของแต่ละประเทศ แต่
ชาวโรฮีนจาหลายคนต้องเผชิญกับการถูกบีบบงัคบัให้ออกนอกประเทศเหมือนกับเป็นผู้ ลีภ้ัยทาง
การเมือง ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ลกัลอบเข้าเมืองเพียงอย่างเดียว รัฐบาลไทยจึงจ าเป็นต้องปรับองค์ความรู้
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ใหม่ เช่น พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ท่ีไม่ตรงประเด็นนักเม่ือน ามาใช้กับชาวโรฮีนจาเหล่านัน้  ซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปรับแก้
กฎหมายฉบบันี ้ซึ่งจะช่วยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและทหารไม่ต้องแบกรับปัญหาใหญ่นี ้
เพียงฝ่ายเดียวอีกตอ่ไป 

ประเด็นเร่ืองการดแูลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชาวโรฮีนจาในด่านตรวจคนเข้า
เมืองและบ้านพัก การแยกกักผู้ ต้องกักไปยังจังหวัดอ่ืนๆ รวมถึงลักษณะการเข้าจับกุมของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งอาจมีบางประเด็นท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์การถึงความเหมาะสมตามหลักสิทธิ
มนษุยชน ทัง้นี ้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตจิะท าการตดิตามเร่ืองดงักลา่ว  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการห้ามผลักดัน ท่ีถือเป็นจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีรัฐยังต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพันธกรณีในกติการะหว่าง
ประเทศและอนสุญัญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  
 ประเทศไทยก าลงัล้าหลงัท่ีสุดในเร่ืองการบริหารจดัการผู้ ลีภ้ัย โดยท่ีความมัน่คงกับหลัก
สิทธิมนุษยชนสากลก าลังเป็นค าถามท่ีเกิดขึน้ ความสมดุลนีจ้ึงต้องผ่านการไตร่ตรองด้วยหลัก
มนษุยธรรม กฎหมายระหวา่งประเทศ และหลกัรัฐศาสตร์  
 

พล.ต.ต.ภาคภูมิ  สัจจพันธ์ุ 
(รองผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาต)ิ 

 

 รัฐบาลจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือชาวโรฮีนจาภายใต้ข้อจ ากดัของประเทศ ซึ่งถ้ารัฐบาล
ไม่ผลกัดนัชาวโรฮีนจาออกนอกประเทศ จะน าไปสู่การยอมรับของนกัลงทุนตา่งชาติ เพราะท าให้
เห็นถึงสวสัดกิารและการดแูลประชาชน  ขณะท่ีรัฐบาลต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ตามมา 

1) ความหมายของค าวา่ การทรมาน 
 การตีความหมาย ค าว่า การทรมาน มีนยัส าคญัมาก ซึ่งหมายถึง การกระท าใดก็ตามท่ีมี
เจตนาท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจต่อ
บคุคลใดบคุคลหนึ่ง เม่ือความเจ็บปวดหรือความทกุข์นัน้กระท าด้วยการยยุง หรือโดยการยินยอม
หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบตัิตามภายใต้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ไมร่วมถึงความทรมานท่ีเกิดจากการลงโทษทัง้ปวงท่ีชอบด้วยกฎหมาย ทัง้นี ้เพ่ือมุง่ประสงค์ท่ีจะได้
ค าสารภาพจากบคุคลนัน้ หรือท าการลงโทษบคุคลนัน้ หรืออาจเป็นการขม่ขูใ่ห้กลวัเป็นการบงัคบัขู่
เข็ญ หรืออาจมาจากการเลือกปฏิบตัไิมว่า่จะเหตผุลใดก็ตาม 
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2) การแก้ปัญหาและการจดัสรรงบปรมาณ 
งบประมาณถือเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการช่วยเหลือตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่ง

จะสง่ผลให้เกิดปัญหาภายในประเทศตามมา แตท่ัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐทกุฝ่ายจ าเป็นต้องหาหลกัสมดลุ
ระหว่างกนั อีกทัง้รัฐบาลยงัต้องให้ความส าคญักบัประชาชนไปด้วยเชน่กนั พร้อมกบัอธิบายเหตผุล
ให้ทกุคนได้รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์และการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อชาวโรฮีนจา 
เพราะประชาชน คือ ผู้ มีอ านาจและเจ้าของประเทศท่ีแท้จริง เพราะฉะนัน้การตดัสินใจรับชาวโรฮีน
จาเข้ามาพักพิงหรือให้การช่วยเหลือต่างๆ จึงต้องค านึ งถึงกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก
ประชาชนร่วมด้วย เพราะนั่นคือ ความสงบสุข สันติภาพ เศรษฐกิจ และทุกประเด็นของการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมท่ีจะได้รับผลกระทบตามมา อย่างไรก็ตาม หากชาวโรฮีนจาท่ีมีจ านวนล้านกว่าคน
เข้ามาหางานท าในประเทศไทยก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนตามมาด้วยเชน่กนั  

(สรุป) เจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนกลางพยายามจดัสรรงบประมาณในการดแูลเบือ้งต้นให้เป็นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่การท างานของเจ้าหน้าท่ี รัฐในพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะล่าช้า แม้ทุกคนได้
ปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ีแล้วก็ตาม แตอ่ปุสรรคก็มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ด้วยเชน่กนั 

 

พล.ต.ท.เดชา  บุตรน า้เพชร  
(ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 8) 

 

 การเข้ามาของชาวโรฮีนจาเป็นปัญหาท่ีมีมานานแล้ว พวกเขาเหล่านัน้ก็ยืนยันความ
ต้องการท่ีจะเดินทางไปยงัมาเลเซีย ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ท าการก าชบัให้เจ้าหน้าท่ีรัฐได้ท าการ
ลาดตระเวนออกตรวจตราน่านน า้ทัว่อาณาเขตไทย โดยหากเจอเรือล าใดก็ตามลอยอยู่ในน่านน า้
ไทย เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องให้การชว่ยเหลือด้วยมนษุยธรรมทัง้อาหาร น า้ ยารักษาโรค และน า้มนั 

1) ปัญหาการเข้ามาของชาวโรฮีนจา 
 ชาวโรฮีนจาไม่ใช่ผู้ ลีภ้ัยตามกฎหมาย เพราะสาเหตมุาจากการย้ายถ่ินฐานข้ามชายแดน
ประเทศไทยนัน้ มิใช่จากการถกูประหตัประหารหรือหนีภยัสงคราม รัฐบาลจงึไมอ่าจยอมรับและให้
สิทธิเพ่ือลีภ้ยั จนกลายเป็นค าถามท่ีตามมาถึงการแสวงหาขอบเขตหรือกรอบหน้าท่ีของรัฐบาลใน
การจัดการปัญหาชาวโรฮีนจา และสิทธิของชาวโรฮีนจาท่ีเป็นคนไร้สัญชาติท่ีพึงจะได้รับการ
คุ้มครอง  
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 กลุ่มชาวโรฮีนจาข้ามน า้ทะเลอนัดามนัเข้ามายงัประเทศไทย เน่ืองจากถกูปฏิเสธสญัชาติ
จากรัฐบาลเมียนมา ขณะท่ีชาวโรฮีนจาจ านวนหลายหม่ืนคนเข้ามายงัประเทศไทย โดยท่ีบางคน
เป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์และถกูน าไปขายเป็นแรงงานแก่นายทนุ ทัง้นี ้ขบวนการค้ามนษุย์
มีจดุเช่ือมโยงท่ีส าคญั คือ การเงินและการติดตอ่ส่ือสาร เป็นส าคญั ซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหา
นีอ้ย่างบูรณาการร่วมกันแล้ว สถานการณ์ในพืน้ท่ีอาจจะถึงขัน้สาหัสเกินเยียวยาได้ โดยเฉพาะ
บริเวณแนวชายแดนธรรมชาติของจงัหวดัระนองท่ีมีอาณาเขตติดกับเมียนมา กอปรกับเป็นพืน้ท่ี
ส าหรับท าการปล่อยตัวกลับของแรงงานต่างด้าว ปัญหาชาวโรฮีนจาจึงเป็นภาระส าคัญของ
ประเทศไทย ขณะเดียวกนัเจ้าหน้าท่ีรัฐเลือกท่ีจะผลกัดนัไม่ให้เข้ามายงัอาณาบริเวณของไทย แต่
เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย เพราะหากองค์การภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภายนอกและในพืน้ท่ีต่างไม่สนใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้และเรียกรับผลประโยชน์กับ
ขบวนการน าพา ปัญหาขบวนค้ามนษุย์นีก็้จะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ประเทศ
ไทย ดงันัน้ ผู้บงัคบับญัชาของแต่ละองค์การภาครัฐจึงต้องมีความเข้มงวดกับการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี ทัง้นี ้หากมีเจ้าหน้าท่ีรัฐคนใดเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการเหล่านี ้องค์การ
ภาครัฐจะมีการลงโทษตามข้อบงัคบัทางวินยัและด าเนินการตามคดีท่ีเกิดขึน้ 

2) การป้องกนัปัญหา  
 ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีการท าร้ายหรือฆ่าชาวโรฮีนจาแต่อย่างใด และในเวลานี ้
เจ้าหน้าท่ีรัฐได้พยายามปรับปรุงระบบการท างานใหม่เกือบทัง้หมด และฝึกปฏิบตัิการผลักดัน
บริเวณสกดักัน้ รวมถึงสร้างกองก าลงัประชาชนและฝึกอบรมแก่ประชาชนถึงภยัของการเข้ามาของ
ชาวโรฮีนจา เพ่ือร่วมรับผิดชอบสอดส่องดแูลให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ มิให้มีขบวนการมาตัง้ท่ีพกัพิงเพ่ือ
สง่ตอ่ไปยงัจงัหวดัอ่ืนหรือไปยงัประเทศท่ีสาม 
 (สรุป) ทิศทางการแก้ปัญหาจะล้มเหลวหรือส าเร็จขึน้อยู่กบัผู้บริหารบ้านเมืองและทศันคติ
เป็นเร่ืองส าคญั 
 

พล.ต.ต.พุทธิชาต ิ เอกฉันท์  
(รองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9) 

 

 ความพยายามแก้ปัญหาโดยอาศัยกฎหมายยังไม่เห็นแนวโน้มถึงความส าเร็จ และยังมี
ขบวนการท่ีจะพยายามลกัลอบขนส่งหรือน าพาเข้ามา ตลอดจนสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จะต้องใช้การ
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ตดัสินใจเฉพาะหน้า ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจงึจ าเป็นต้องปฏิบตังิานภายใต้ระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด
และตอ่เน่ือง 

1) การเข้ามาของชาวโรฮีนจา 
 ชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้ามาพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึ่งส่วนหนึ่งร่วมกับ
กลุ่มอาชญากรในการปลอมแปลงเอกสาร เม่ือชาวโรฮีนจาก าลังจะบุกรุกเข้ามาในน่านน า้ไทย 
เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการตกัเตือนพวกเขาเหล่านัน้ก่อน ซึ่งการเข้ามาของชาวโรฮีนจาในแต่ละครัง้ 
โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 เป็นชาวบังคลาเทศท่ีปะปนเข้ามา โดยมีนายหน้าร่วมกับ
ขบวนการค้ามนษุย์น ามาพกัพิงไว้เพ่ือรอสง่ตอ่ไปยงัประเทศท่ีสาม 
 ปัญหาชาวโรฮีนจาอาจเช่ือมโยงต่อสถานการณ์ความมัน่คงของประเทศ เพราะบางส่วน
เคยร่วมมือกับกลุ่มก่อการร้าย แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน ขณะท่ีขบวนการค้ามนุษย์
พยายามหลีกเล่ียงการถกูจบักมุ โดยท าการเปล่ียนแปลงเส้นทางการอพยพมาเป็นเส้นทางบกมาก
ขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้จอดเรือทิง้ไว้ตามเกาะต่างๆ ของจงัหวดัระนอง และพักอาศยัอยู่ในบริเวณนัน้
เป็นการชั่วคราวก่อนท่ีจะเดินทางขึน้ฝ่ังไปยังจังหวัดสตูลและสงขลา เพ่ือเตรียมเดินทางข้าม
พรมแดนไปยงัมาเลเซีย ทัง้นี ้ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ไม่ได้จุดหมายปลายทางเข้ามายงัประเทศไทย 
แต่ต้องการเข้ามาเติมเสบียงอาหารและน า้มันเชือ้เพลิง เพ่ือใช้ในการเดินทางไปยังประเทศ
เป้าหมาย 

2) การแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา 
 การแก้ไขปัญหาต้องแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การป้องกันและการปราบปราม ซึ่งการ
ปราบปรามนี ้องค์การภาครัฐได้มีการลาดตระเวนเขตน่านน า้ไทยเป็นประจ าทุกวนั โดยหากพบ
เห็นเรือของชาวโรฮีนจาท่ีเดินทางผ่านมาแต่ไม่ได้เข้ามาจอดบริเวณชายฝ่ังทะเลไทย เจ้าหน้าท่ีรัฐ
จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือพวกเขาตามหลักสิทธิมนุษยชนและผลักดันออกไป  เน่ืองจาก
กฎหมายไทยถือว่า ชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มคนท่ีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย แต่หากเรือของชาว
โรฮีนจาจอดเทียบอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลแล้ว เจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็จ าเป็นต้องมีการควบคมุตวัทุกคน 
เพ่ือคดักรองชาวโรฮีนจาไปด าเนินการตามกฎหมาย ทัง้ในฐานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองมาอยา่งผิด
กฎหมายและผู้ตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการด าเนินคดีตาม
กฎหมายกบัขบวนการน าพาทกุคน 
 ชาวโรฮีนจากว่า 90 คน ท าการหลบหนีออกจากห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีได้มีการประสานงานร่วมกับสถานีต ารวจอ่ืนๆ เพ่ือร่วมมือกนัท าการจบักุม
กลบัมา แต่ทว่า ในแต่ละสถานีต่างมีก าลังคนเฉพาะรับผิดชอบงานประจ า จึงอาจไม่ได้รับความ
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ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี เพราะบางครัง้ชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีออกไปมีจ านวนมาก ดงันัน้ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองแห่งนี ้จึงต้องกระจายจ านวนชาวโรฮีนจาไปควบคมุตวัไปตามด่านและสถานีต ารวจ
อ่ืนๆ เพ่ือลดภาระความรับผิดชอบลงไป เพราะถ้าชาวโรฮีนจาสามารถหลบหนีออกนอกห้องกกัขงั
ได้ เจ้าหน้าท่ีรัฐก็จะโดนสอบสวนทางวินยัด้วยเช่นกนั 
 (สรุป) การแก้ไขจงึควรเร่ิมต้นกนัตัง้แตต้่นทาง ซึง่ในเชิงเศรษฐกิจต้องมีโครงการรองรับเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในรัฐยะไข่ ขณะเดียวกัน ในเชิงการเมืองต้องมีการพดูคยุ
หารือจนถึงการร่วมมือกับนานาชาติ เพ่ือการกดดนัให้รัฐบาลเมียนมาท าการปรับปรุงนโยบายท่ี
เช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา  แต่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ในสังคมต่างคาดหวังและจับตามองการ
ปราบปรามมากท่ีสุด เพ่ือให้ปริมาณของชาวโรฮีนจาท่ีพยายามหลบหนีออกนอกประเทศเมียนมา
ลดลงอยา่งแท้จริง  
 

พล.ต.ต.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร  
(ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6) 

 

 ในเวลานี ้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้ร่วมสมทบเงิน เพ่ือสร้าง
อาคารควบคมุตวั ขณะเดียวกัน ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็มีแผนจะด าเนินการจดัตัง้ศนูย์การแพทย์ 
(Medical Center) ท่ีอ าเภอสะเดา พร้อมกับการจดักิจกรรมให้ชาวโรฮีนจาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ได้มี
กิจกรรมในการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

1) การบริหารจดัการในการแก้ไขปัญหา 
 การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหานีย้ังขาดหน่วยงานหลัก ของภาครัฐ ท่ีจะช่วย
ประสานงานและจัดการให้ความช่วยเหลือในเบือ้งต้น ทัง้เคร่ืองอุปโภคบริโภค การตรวจ
รักษาพยาบาล ซึ่งได้มีการเสนอจดัตัง้คณะกรรมการให้เข้าไปดแูลและบริหารจดัการในเร่ืองนี ้อนั
ประกอบด้วยกันหลายฝ่าย โดยท่ีทุกคนจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในวฒันธรรม ความเช่ือและวิถี
ชีวิตของชาวโรฮีนจา 
 ปัญหาการค้ามนษุย์นี ้พบว่า มีผู้กระท าความผิดทัง้ท่ีเป็นชาวไทยและตา่งชาติ ขณะท่ีแต่
ละองค์การภาครัฐได้มีการเสนอให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการขึน้มา เพ่ือสอบสวนขบวนการค้า
มนษุย์ทัง้กระบวนการและน าผู้ เก่ียวข้องทกุคนมาลงโทษตามกฎหมาย  
 แม้ว่า ประเทศไทยยังไม่มีการรับอนุสัญญาว่าด้วยผู้ ลีภ้ัย แต่ก็สามารถปฏิบัติตาม
อนสุญัญาท่ีประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีไว้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ยั และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องก็
จ าเป็นต้องศกึษาถึงวิธีการด าเนินการในต่างประเทศและน ามาปรับปรุงในพระราชบญัญัติคนเข้า
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เมือง พ.ศ.2522 พร้อมกบัเสนอแนะนโยบายให้รัฐบาลเข้ามาดแูลผู้ ลีภ้ยัให้มีความปลอดภยั เพ่ือให้
มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างสิทธิ
มนษุยชนและความมัน่คง 

2) สภาพของสถานท่ีกกัขงั 
 สถานท่ีกักไม่ได้ถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับคนจ านวนมาก เพราะห้องกกัของดา่นตรวจคน
เข้าเมืองนัน้สร้างขึน้มาเพ่ือรองรับผู้ ต้องกักท่ีรอการส่งกลับหรือผลักดนัออกนอกประเทศเท่านัน้ 
ด้วยสาเหตนีุเ้องจึงท าให้ชาวโรฮีนจามีคณุภาพชีวิตท่ีย ่าแย่และสร้างความหวาดวิตกให้แก่พวกเขา 
ท่ีก่อให้เกิดความเครียดและน าไปสูก่ารพยายามหลบหนีออกจากห้องกกั อย่างไรก็ตาม ส าหรับการ
ระบายคนจากห้องกัก มี 2 ขัน้ตอน คือ 1) ระบายจากปาดงัเบซาร์-สะเดา ไปยงัห้องกักท่ีมีคนไม่
มาก 2) ระบายตอ่ไปยงัดา่นเล็กๆ ในภาคอ่ืน เชน่ พระนครศรีอยธุยา  
 (สรุป) การส่งชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้าเมืองกลบัไปยังประเทศต้นทาง จะต้องได้รับการ
ยินยอมจากกลุ่มคนเหล่านัน้เสียก่อน และเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องดูแลการส่งกลับให้มีความปลอดภัย
ท่ีสดุ แตท่ี่ผา่นมาเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีมิได้มีการตดิตามชาวโรฮีนจาเหลา่นัน้แตอ่ย่างใด  
 

นายธนิต  กุลสุนทร  

(นายอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง) 
 

 ประชาชนทัว่ไปจะพบเห็นชาวโรฮีนจาอาศยัอยู่ในต าบลบางริน้ จงัหวดัระนอง ชาวโรฮีนจา
เหล่านัน้จะถกูประชาชนในพืน้ท่ีเรียกว่า แขกกะลา  ทัง้นี ้ชาวโรฮีนจาบางคนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
ไทยนานกว่า 10 ปีแล้วจะได้รับบตัรไทยพลดัถ่ิน ท่ีองค์การภาครัฐออกให้กบัแรงงานข้ามชาติ และ
อาจรวมถึงชาวโรฮีนจาบางคน นอกจากนี ้ตามบริเวณเกาะพยาม ก็ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีหลายคนจบัตา
มอง เพราะเป็นพืน้ท่ีหลบซ่อนของชาวโรฮีนจาบางคนท่ีถูกผลกัดนัออกนอกประเทศไทย และยัง
เป็นพืน้ท่ีท่ีขบวนการค้ามนุษย์มกัน าชาวโรฮีนจามาปล่อยทิง้ให้พกัอาศยัเป็นการชัว่คราว เพ่ือรอ
เดนิทางไปยงัประเทศท่ีสามตอ่ไป 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐในอ าเภอเหล่านีต้้องปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ในการบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ ควบคูก่บัการ
เฝ้าระวงัสถานการณ์การลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจาและแรงงานตา่งด้าวชาวเมียนมา เพราะ
จงัหวัดระนองมีชายแดนติดกับเมียนมา 160 กว่ากิโลเมตร ชาวโรฮีนจาจึงมักเดินทางเข้ามาพัก
อาศยัก่อนจะเดินทางตอ่ไปยงัจงัหวดัหรือประเทศอ่ืน โดยเฉพาะในชว่งเดือนตลุาคมถึงกมุภาพนัธ์
ของทุกปีจะพบชาวโรฮีนจามากท่ีสุด ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็น ต ารวจ ทหาร 
และทางอ าเภอจะท าการประสานงานและออกตรวจพืน้ท่ีด้วยกนั ซึง่ส่วนใหญ่มกัพบชาวโรฮีนจาท่ี
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อ าเภอกะเปอร์และสขุส าราญ ก่อนท่ีชาวโรฮีนจาเหล่านัน้จะเดินทางไปยงัภาคใต้ตอนล่างหรือส่ง
ตอ่ไปยงัมาเลเซีย โดยผา่นนายหน้าในพืน้ท่ี  
 เม่ือ 20 กว่าปีมานี ้รัฐบาลไทยได้เปิดให้แรงงานข้ามชาติได้มีโอกาสท าบตัรไทยพลดัถ่ิน 
แต่เป็นการท าบตัรท่ีเขียนด้วยลายมือของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และไม่มีการลงรายละเอียดในฐานระบบ
คอมพิวเตอร์ จึงอาจเป็นสาเหตุของการเรียกรับสินบนหรือกระท าการทุจริตโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว 
 ในความเป็นจริง ชาวโรฮีนจาไม่มีสิทธิได้รับบัตรไทยพลัดถ่ิน แต่อาจมีการจ่ายเงินหรือ
ผลประโยชน์ให้นายหน้าท่ีท าการอ้างว่า พวกเขารู้จกักับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสามารถออกบตัรไทยพลดั
ถ่ินให้ได้ ทัง้นี ้ถ้าชาวโรฮีนจาในพืน้ท่ีได้บตัรนี ้ก็จะท าให้พวกเขามีสิทธิตา่งๆ และสามารถอยู่อาศยั
ได้อย่างปลอดภยัโดยไม่ต้องหลบซ่อนหรือกลวัการถกูจบักมุอีกตอ่ไป ตลอดจนถ้าชาวโรฮีนจาผู้ ใด
ได้รับบัตรนี ้ประวัติท่ีเป็นโรฮีนจาก็จะถูกลบออกไปจากระบบและกลายเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกบัประชาชนชาวไทยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายปกครองก็พอทราบถึงปัญหา
ในอดีตเหลา่นีอ้ยูบ้่าง แตท่ี่ผา่นมาก็ไมมี่การแก้ไขหรือตรวจสอบใดๆ ขึน้มา 
 (สรุป) หากเปรียบเทียบกบัแรงงานข้ามชาติเมียนมาอ่ืนๆ พบว่า กลุ่มคนเหล่านีไ้ม่ได้สร้าง
ความเดือดร้อนหรือปัญหารุนแรงให้กับประชาชนในพืน้ท่ี แต่กลายเป็นแรงงานชาวเมียนมาเสีย
มากกว่าท่ีสร้างปัญหาเกิดขึน้ และท่ีส าคญั ชาวโรฮีนจายงัถือเป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิต แต่สวนทางกบัเศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีซบเซา
ลงไป เพราะประชาชนทัว่ไปจากภูมิภาคอ่ืนไม่คุ้นชินกบัแรงงานตา่งด้าวในพืน้ท่ี ท าให้บรรยาการศ
การทอ่งเท่ียวไมเ่บกิบานเทา่ท่ีควร  
 

นายทวีวุฒ ิ สังข์ศิริ  
(นายอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) 

 

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีก าลงัได้รับความสนใจจากนกัลงทุนด้าน
การท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง โดยประชาชนทั่วไปนิยมประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ติดกับ
ชายแดนมาเลเซีย จงึประกอบด้วยประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธและอิสลามอาศยัอยู่ร่วมกนั หรือ
มีลกัษณะเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม ประชาชนทัว่ไปในพืน้ท่ีจึงมีความเช่ือและชาติพนัธุ์ ท่ีแตกต่าง
กนั แตส่ิ่งเหลา่นีม้ิได้สร้างปัญหาหรือสง่ผลกระทบเชิงลบให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีแตอ่ยา่งใด  
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1) การหลบหนีของชาวโรฮีนจา 
ความรับผิดชอบของนายอ าเภอในฐานะเจ้าของพืน้ท่ี คือ การประสานงานดูแลทุกข์สุข

ของประชาชนในพืน้ท่ีและป้องกนัปัญหาอาชญากรรมตา่งๆ ซึ่งรวมถึงการรับผิดชอบความเป็นอยู่
ของชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัอยูใ่นห้องกกัของดา่นตรวจคนเข้าเมืองในพืน้ท่ีด้วยเช่นกนั จึงต้องป้องกนัมิ
ให้มีปัญหาทารุณกรรมหรือละเมิดสิทธิผู้ถกูจบักมุเกิดขึน้ ท่ีเร่ิมต้นจากการติดตามจบักมุพร้อมกบั
เจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายความมัน่คงอ่ืนๆ ทัง้ต ารวจ และ/หรือทหาร และประสานงานไปยงัองค์การภาครัฐ
อ่ืน เพ่ือจัดหาพืน้ท่ีพักพิงให้กับพวกเขาเหล่านัน้ เป็นการเบือ้งต้น โดยพืน้ท่ีนัน้ๆ ต้องมีความ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับจ านวนชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้าเมืองมา เพราะบางครัง้มีจ านวน
มากกว่า 300 คน แต่ในระยะหลงัมานี ้การลกัลอบเข้ามาในจงัหวดัสงขลาจะพบโดยเส้นทางบก
มากขึน้ เพราะเป็นการส่งต่อมาจากจงัหวดัอ่ืนๆ ทางตอนบนอีกทอดหนึ่ง ลกัษณะการเข้ามาผ่าน
เส้นทางจงัหวดัสงขลาจึงมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งการขนย้ายชาวโรฮีนจาไปยงัมาเลเซียของ
ขบวนการค้ามนุษย์ได้อาศยัการละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือความไม่จริงจงัในการตรวจตราของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

ชว่งท่ีชายฝ่ังอนัดามนัไม่มีมรสมุ ชาวโรฮีนจาจะเข้ามายงัจงัหวดัระนอง พงังา กระบี่ สตลู 
จากนัน้ก็จะเดนิทางเข้าสู่จงัหวดัสงขลาเพ่ือไปยงัมาเลเซีย หรือชาวโรฮีนจาบางสว่นต้องพกัร่วมกบั
ประชาชนในพืน้ท่ีในสวนยางก่อน เพ่ือรอญาตมิารับไปอยูร่่วมกนั  

ขณะท่ีการเป็นอยู่ของชาวโรฮีนจาในห้องกกัหลงัจากถกูด าเนินคดีหรือรอส่งไปยงัประเทศ
ท่ีสามไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ทัง้นี  ้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ ก็เคยมา
ตรวจสอบการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีด้วยเชน่กนั  

2) การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี 
เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีอาจมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานโดยมิชอบเกิดขึน้ หรือมีส่วนร่วมรู้เห็น

กบัขบวนการค้ามนษุย์ เช่น กรณีการเรียกรับสินบน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางต่อไป
ยังประเทศท่ีสาม การช่วยให้ชาวโรฮีนจาหลบหนีออกนอกห้องกัก และการไม่พยายามติดตาม
จบักมุชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีกลบัมา โดยจะเห็นได้ว่า หลงัจากปลายปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ชาว
โรฮีนจาแอบลกัลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองทกุปี  

ขณะท่ี สหประชาชาติท าการจบัตามองถึงสถานการณ์การโยกย้ายถ่ินฐานแบบผิดปกตินี ้
เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีพกัของชาวโรฮีนจา เพ่ือรอส่งตอ่ไปยงัมาเลเซีย 
หรือเพ่ือเรียกคา่ไถ่ญาตพ่ีิน้องของผู้ถกูกกั 

 



245 

 
องค์การภาครัฐได้มีการแตง่ตัง้โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี โดยมีการสบัเปล่ียนหมนุเวียน

กันบ่อยครัง้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงาน และท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี
บางสว่นขาดขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 

(สรุป) ชาวโรฮีนจาในสงขลานี ้สว่นใหญ่เดินทางมาจากจงัหวดัอ่ืนท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเลอนั
ดามัน แม้กฎหมายจะมีข้อบัญญัติถึงบทลงโทษต่อผู้ กระท าผิดไว้แล้วก็ตาม แต่การแก้ปัญหา
ขบวนการค้ามนษุย์ต้องอาศยัความเคร่งครัดในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นส าคญั  

 

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์  
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง) 

 

 ชาวโรฮีนจาเป็นกลุ่มคนไร้สญัชาติ ท่ีสามารถเดินทางเข้าสู่จงัหวดัระนองได้ทัง้ทางบกและ
ทางทะเล แต่ในระยะหลงันี ้พบว่า มีจ านวนชาวโรฮีนจาลักลอบเข้ามาเพิ่มขึน้เป็นหลายหม่ืนคน 
จนเป็นท่ีวิตกกังวลของหลายฝ่ายในจังหวัดระนอง แม้จะไม่อาจปฏิเสธได้ว่า พวกเขามีบทบาท
ส าคญัในภาคเศรษฐกิจของจงัหวดัระนองก็ตาม 

1) สภาพทัว่ไปของจงัหวดัระนอง 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัระนองนับถือศาสนาพุทธ แต่มีชาวมุสลิมปะปนอยู่บ้างใน
บางพืน้ท่ี โดยท่ีทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาอนัเน่ืองจากสาเหตุของความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาติหรือศาสนา ขณะท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดระนองเน้นการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็น
ส าคัญ ซึ่งรวมถึงการประมงด้วยเช่นกัน แต่โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย และภาคการผลิตแทบทุกแห่งในจงัหวดัระนองยงัคงต้องอาศยัแรงงานต่างด้าว แต่
ในช่วง 3-4 ปีมานี ้เศรษฐกิจแทบทุกภาคส่วนของจงัหวดัซบเซาลง โดยภาคธุรกิจเปล่ียนฐานการ
ผลิตไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง เพ่ือลดปัญหาท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจในระยะยาว 

2) ผลกระทบเน่ืองจากการเข้ามาของชาวโรฮีนจา 
 การลกัลอบเข้ามาของชาวโรฮีนจามีมานานมากแล้วและไม่อาจปฏิเสธได้เน่ืองจากท าเล
ท่ีตัง้จงัหวดัระนอง ท่ีมีอาณาบริเวณชายแดนติดกบัประเทศเมียนมา แตโ่ดยทัว่ไปจงัหวดัระนองจะ
ถูก ล้อมรอบ ด้วยเทือกเขาและเกาะแก่งจ านวนมาก ซึ่ งยังคงความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ แตใ่นระยะหลงัการเข้ามาของชาวโรฮีนจาเปล่ียนรูปแบบไป ผนวกกบัข่าวการ
เข้ามาของชาวโรฮีนจาท่ีถกูเผยแพร่ไปทัว่ประเทศ ท าให้ประชาชนในจงัหวดัอ่ืนๆ มีความหวาดกลวั
ประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัระนอง และมองภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเป็นเชิงลบ จึงท าให้บรรยากาศ
การท่องเท่ียวของจงัหวดัเงียบเหงาลงไป รวมทัง้ภาครัฐและเอกชนตา่งร่วมมือกนัพยายามส่งเสริม
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ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวตามส่ือต่างๆ หากรัฐบาลสร้างศูนย์พักพิงท่ีเกาะสอง อาจเป็นการ
ซ า้เตมิเศรษฐกิจของจงัหวดัท่ีย ่าแย่อยูแ่ล้ว เพราะความรู้สกึท่ีดีของประชาชนในพืน้ท่ีจะแปรเปล่ียน
และกลายเป็นความหวาดระแวงแทน ส่งผลท าให้ประชาชนเหล่านัน้ต้องโยกย้ายถ่ินฐานไปยัง
จงัหวดัอ่ืนๆ เป็นการถาวร เพราะหากชาวโรฮีนจามีจ านวนเพิ่มมากขึน้ แม้จะชว่ยภาคการผลิตมิให้
ค่าจ้างแรงงานสูงเกินไป แต่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและการท่องเท่ียวตามมา นั่นคือ ปัญหา
อาชญากรรมท่ีจะเกิดขึน้ และอาจกลายเป็นปัญหาทัว่ประเทศตามมา 

 (สรุป) ภาคเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของจงัหวดัท่ีมีความต้องการสวนทางกัน เป็นสิ่งท่ี
ภาครัฐก าลงัทบทวนและเร่งแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้
 

นายนิพนธ์  บุญญามณี  
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) 

 

 สงขลาเป็นจงัหวดัทางภาคใต้ตอนล่างท่ีมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย และมีอาณา
บริเวณติดกับกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีมีปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ขณะเดียวกัน 
บางพืน้ท่ีของจงัหวดัสงขลาเองก็เชน่เดียวกนันี ้

1) สภาพทัว่ไปของสงขลา 
 สงขลาถือเป็นเมืองเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่าง ชายแดนอ าเภอสะเดาถือเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งโดยปกติจะมีชาวมาเลเซียจ านวนมากเดินทางเข้ามาในพืน้ท่ีแห่งนี ้เป็นประจ า
ทกุสปัดาห์ โดยเฉพาะทกุชว่งเทศกาลของประเทศไทย   
 ในปัจจุบนันี ้ประชาชนในพืน้ท่ีมีทัง้บุคคลท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลามอยู่อาศยัร่วม 
โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายตามแนวชายแดน อีกทัง้มีโรงงานอตุสาหกรรม
แปรรูปยางตัง้อยู่บริเวณดงักล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังคงเติบโต
อยา่งตอ่เน่ืองเป็นอยา่งมาก ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งท่ีสนบัสนนุให้เศรษฐกิจในพืน้ท่ีมีความเข้มแข็ง และ
ท าให้ความเป็นเมืองขยายตวัมากขึน้ 

2) ปัญหาชาวโรฮีนจาในพืน้ท่ี 
 ปัญหาชาวโรฮีนจาไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ท่ี 
เน่ืองจากความเป็นพหุวฒันธรรม แตอ่าจสร้างความวิตกให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายความมัน่คงท่ีกลวั
ว่า ชาวมุสลิมในพืน้ท่ีจะให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีพยายามหลบหนีออกจากห้องกักขงั แล้ว
ไปรวมตวักบักลุ่มผู้ก่อการร้ายในสามจงัหวดัหรือการกลบัเข้าสู่ขบวนการค้ามนษุย์ดงัเดิม  ซึ่งอาจมี
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ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์เพียงระยะสัน้ เพราะเม่ือเกิดการหลบหนีออกจากห้องกักหรือปะทะกับ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ท าให้ประชาชนในจงัหวดัอ่ืนๆ มองวา่ สงขลาเป็นพืน้ท่ีท่ีไมมี่การบงัคบัใช้กฎหมาย 

 หากมีการจัดตัง้ศูนย์พักพิงส าหรับชาวโรฮีนจาขึน้มาในประเทศไทย อาจมีผลกระทบ
เช่ือมโยงกับด้านความมั่นคง การจัดตัง้ศูนย์พักพิงนี ้รัฐบาลจึงควรไตร่ตรองให้รอบคอบและ
สอบถามความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือประกอบการตดัสินใจให้ครบทกุมิต ิ 
 (สรุป) องค์การภาครัฐทุกฝ่ายท างานประสานความร่วมมือกัน โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีภารกิจส าคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน  พัฒนาท้องถ่ินให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของจงัหวดัให้ดียิ่งขึน้ 
  

นางปราณี เย็นละออง  
(หัวหน้าบ้านพักเดก็และครอบครัวจังหวัดระนอง) 

 

ชาวโรฮีนจาทกุคนมิได้สมคัรใจหลบหนีเดินทางออกนอกประเทศ เพราะบางสว่นถกูหลอก
หรือโดนขู่บงัคบัเข้ามา หรือบางคนถกูลกัพาตวัมาจากบงัคลาเทศ ซึง่การหลบหนีออกมาแตล่ะครัง้ 
จะพบวา่ ในเรือแตล่ะล าอาจมีทัง้ชาวโรฮีนจาท่ีมาจากเมียนมาและบงัคลาเทศปะปนรวมกนั  

1) การพ านกัอาศยัของชาวโรฮีนจา 
 บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัระนองท าหน้าท่ีดแูลผู้หญิงและเด็ก โดยในช่วง 2-3 ปีมา
นี ้การเข้ามาของชาวโรฮีนจามีลกัษณะเป็นครอบครัวมากขึน้ ซึ่งสาเหตมุาจากการน าเข้ามาของ
ขบวนการค้ามนุษย์ ผนวกกับความขัดสนทางเศรษฐกิจในเมียนมา เจ้าหน้าท่ีรัฐท าการดูแล
เหมือนกบัผู้ยากไร้คนอ่ืนๆ ในบ้านพกั ซึ่งแตล่ะคนจะได้รับประทานตามหลกัศาสนาอิสลาม หากมี
การเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร เจ้าหน้าท่ีรัฐจะน าส่งโรงพยาบาล ทัง้นี ้ข้อห้ามส าคญัคือ การห้าม
เจ้าหน้าท่ีรัฐท าร้ายร่างกายชาวโรฮีนจาเป็นอนัขาด แตก่ลบัพบว่า ชาวโรฮีนจาผู้หญิงจ านวนหนึ่ง
พยายามหลบหนีตามการนดัหมายของนายหน้าท่ีมารอรับภายนอกบ้านพกั และชาวโรฮีนจาหลาย
คนในบ้านพกัได้มีการร่วมกันรุมท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าท่ีรัฐ ขณะท่ีบ้านพกัสามารถด าเนินการได้
เพียงการติดต่อประสานงานไปยงัต ารวจในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือจับตวัชาวโรฮิงยาท่ีหลบหนีไป
กลบัมา โดยบางครัง้ก็ไมส่ามารถตามกลบัมาได้ครบจ านวน   
 ส าหรับการติดตามการดแูลชาวโรฮีนจา ผู้บริหารจากส่วนกลางได้เข้ามาประเมินผลเป็น
ครัง้คราว ขณะท่ีส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติและองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือ
การโยกย้ายถ่ินฐานได้เข้ามาร่วมประเมินการชว่ยเหลือชาวโรฮีนจาเหล่านัน้เป็นบางครัง้ 
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2) ทศันคตใินการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา 

 รัฐบาลควรแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาโดยเฉพาะ เพ่ือด าเนินการจดัการกับเอกสารและ
สามารถประสานงานได้รวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งจะช่วยลดข้อกล่าวหาในการกักตวัอย่างไม่มีก าหนดท่ีขดั
ตอ่หลกัสิทธิมนษุยชน ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถปฏิบตัิตามได้ เพราะการรอส่งตวั
ชาวโรฮีนจาไปยงัประเทศท่ีสามนัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการยืนยนัของประเทศท่ี
สาม รวมถึงบางครัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีจดัการงานเอกสารเหลา่นีต้้องโยกย้ายไปยงัจงัหวดัอ่ืน ท าให้การ
ด าเนินการหรือติดตามเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกับชาวโรฮีนจาขาดความต่อเน่ืองและน ามาสู่ปัญหา
ความล่าช้าและกักตวัอย่างไม่มีก าหนดตามมา นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องให้ความคุ้มครองชาว
โรฮีนจาในฐานะผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ หรือในฐานะของผู้หญิงและเดก็ท่ีเส่ียงตอ่การแสวงหา
ประโยชน์ กฎหมายจึงควรถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือใช้ให้เกิดประโยชน์ และเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนต้อง
จริงจังกับปัญหานี ้ไม่ใช่โยนปัญหาให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับภาระเพียงฝ่ายเดียว 
 (สรุป) ในเวลานี ้รูปแบบการเข้ามาของชาวโรฮีนจามีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป เจ้าหน้าท่ี
รัฐต้องรู้เท่าทนักลวิธีของขบวนการน าพา ทุกองค์การภาครัฐจึงจ าเป็นต้องร่วมกันบูรณาการการ
ปฏิบตังิานให้มีทิศทางเดียวกนัและจริงจงัตลอดเวลา 
 

นางสาวชมฤดี นาทะศิริ  
(หัวหน้าบ้านพักเดก็และครอบครัวจังหวัดสงขลา) 

 

ชาวโรฮีนจาไมไ่ด้รับการยอมรับหรือให้มีสถานะบคุคลจากรัฐบาลเมียนมา ดงันัน้ ปัญหาท่ี
ตามมา คือ ประเทศไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการดูแลระหว่างรอส่งกลับหรือส่งต่อไปยัง
ประเทศท่ีสาม โดยไมท่ราบก าหนดระยะเวลาท่ีแนน่อน 

1) ปัญหาการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ   
ในแตล่ะปี จะเห็นได้ว่า งบประมาณในการดแูลช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายในบ้านพกัจะมีจ านวน

เงินไม่เพียงพอ แต่โดยทั่วไป บ้านพักจะได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะ เป็น
ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธหรืออิสลามก็ตาม ซึ่งพวกเขาได้ด าเนินการช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ือง
มาโดยตลอด โดยเฉพาะในกรณีชาวโรฮีนจา ท่ีมีคณะกรรมการอิสลามประจ าแตล่ะจงัหวดัให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย และอนุเคราะห์ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็น ซึ่งการช่วยเหลือ
เหล่านี ้คณะกรรมการอิสลามประจ าแต่ละจงัหวดัได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นสาเหตท่ีุ
ชว่ยท าให้บ้านพกัสามารถด าเนินภารกิจอ่ืนๆ ได้ 
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 บคุลากรให้การดแูลทกุคนในบ้านพกัอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบตัิ แม้จะมีความ
แตกตา่งทางชาติพนัธุ์ก็ตาม หากมีกรณีเจ็บป่วยเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะน าตวัส่งโรงพยาบาลทนัที 
แต่ทั่วไปจะมีแพทย์และพยาบาลมาตรวจสุขภาพทุกเดือน ทัง้นี ้ปัญหาท่ีส าคญัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
คือ มีเพียงเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนเท่านัน้ท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ขณะท่ีชาวโรฮีนจาส่วน
ใหญ่กลบัไม่เข้าใจภาษาองักฤษ เพราะในชีวิตประจ าวนันัน้ พวกเขาส่ือสารกนัด้วยภาษาเบงกาลี 
แต่ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรัฐคนใดเข้าใจหรือพูดคุยด้วยภาษาเบงกาลีได้ การปฏิบัติภารกิจหรือกระท า
กิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐจงึจ าเป็นต้องอาศยัลา่มในพืน้ท่ีเป็นส าคญั  

2) ทศันคตใินการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา 
ปัญหาเร่ืองชาวโรฮีนจาไม่ได้เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะปัจจุบนันี ้เพราะรัฐบาลขาดการ

บริหารจดัการในเร่ืองของคนตา่งด้าวในประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งนบัเป็นการสะสมความรุนแรง
ของปัญหา ทิศทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงต้องเปล่ียนแปลงไป ดังนัน้ การ
ด าเนินการร่วมกันขององค์การภาครัฐกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์การด้านสิทธิ
มนุษยชนมีความใกล้ชิดกันมากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม หรือกระบวนการอ่ืนๆ  ทัง้นี ้การร่วมมือกันดงักล่าวนี ้จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว  

รัฐบาลควรมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิเศษหรือหน่วยงานเฉพาะขึน้มารับผิดชอบปัญหา
นี ้เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การจดัสรรงบประมาณท่ีมีความชดัเจน
มากขึน้ เพ่ือให้การดูแลชาวโรฮีนจาเป็นไปอย่างมีระบบ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะได้สามารถจัดการกับ
ปัญหานีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการติดตามความก้าวหน้าในการย่ืนเอกสารเพ่ือ
ส่งต่อไปยงัประเทศท่ีสาม ตลอดจนงานการบริการให้ความช่วยเหลือจะได้เป็นไปในรูปแบบครบ
วงจร แต่ในเวลานีเ้จ้าหน้าท่ีรัฐต้องดแูลทัง้ผู้ยากไร้ชาวไทยและชาวโรฮีนจา จึงท าให้การท างานมี
ลกัษณะขาดตกบกพร่องหรือไมเ่ตม็ท่ีเทา่ท่ีควร 

การแก้ปัญหาท่ียัง่ยืน คือ รัฐบาลเมียนมาต้องยอมรับสถานะบคุคลของชาวโรฮีนจา เพ่ือมิ
ให้พวกเขาต้องพยายามหลบหนีออกนอกประเทศและสร้างทัศนคติใหม่ให้ประชาชนเมียนมา
ยอมรับชาวโรฮีนจา ดงันัน้ รัฐบาลไทยและประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจงึต้องร่วมมือกนัสร้างกดดนัให้
รัฐบาลเมียนมาท าการยอมรับและให้สัญชาติแก่ชาวโรฮีนจาในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ
เมียนมา 

(สรุป) ไทยเป็นทางผ่านก่อนเข้าสู่มาเลเซีย จึงมีการลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจาเข้า
มาท่ีบริเวณชายแดนไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีความเส่ียงอนัตรายน้อยกว่าการเดินทางไปยัง
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มาเลเซียโดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจใช้วิธีการท่ีรุนแรงกว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย ดงันัน้ รัฐบาลไทยจึง
จ าเป็นต้องประสานงานและร่วมมือกบันานาชาตใินการแก้ปัญหานีอ้ย่างจริงจงั 
 

นายอาทติย์ รักทอง  
(ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา) 

 

รัฐบาลยงัคงยืนยนัว่า ชาวโรฮีนจาถือเป็นกลุ่มคนท่ีพยายามลกัลอบเข้าเมืองมาอย่างผิด
กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงได้พิจารณายึดถือปฏิบตัิตามกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นส าคญั ควบคู่ไป
กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งอาจเช่ือมโยงกับกฎหมายการท างานของ
แรงงานตา่งด้าว  

1) การดแูลชาวโรฮีนจา 
 ชาวโรฮีนจาท่ีอาศยัในบ้านพกั จะได้รับการปฏิบตัิดแูลเช่นเดียวกบัผู้ยากไร้อ่ืนๆ ด้วยหลกั
สิทธิมนษุยชน ภายใต้งบประมาณของภาครัฐ และยงัเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฝึกงานอาชีพ เพ่ือให้
ชาวโรฮีนจาสามารถน าไปใช้ในการสร้างงานภายหลงัจากท่ีกลบัประเทศตนเองไปแล้ว อีกทัง้ยัง
เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เป็นแรงงานในสถานประกอบการของภาคเอกชนบางแห่งในจังหวัด 
โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้พวกเขาได้มีเงินเก็บออม 
และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการลดต้นทุน ส่งผลให้ราคาผลิตผล
ลดลง ซึ่งในแต่ละวนัผู้ประกอบการจะมารับและส่งชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ภายใต้การควบคมุดแูล
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 2) ทศันคตใินการแก้ไขปัญหา 

2.1) บทบาทของประชาชน สาเหตใุนการหลบหนีออกนอกประเทศของชาวโรฮีนจา
ประการหนึ่ง คือ เพ่ือหาโอกาสท่ีดีกว่า หรือหลบหนีภัยทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ซึ่งท่ีผ่านมา การ
จบักุมตามแผนนัน้ องค์การภาครัฐไทยในพืน้ท่ีต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการรอ
ค าสัง่จากส่วนกลาง จึงท าให้การแก้ปัญหาไม่เท่าทนัเวลา ดงันัน้ ตัง้แตป่ลายปีพ.ศ. 2557 เป็นต้น
มา องค์การภาครัฐจงึได้พยายามเข้าถึงประชาชนในพืน้ท่ี ผ่านวิธีการสร้างกองก าลงัประชาชน ซึ่ง
การให้ภาคประชาชนร่วมกนัสอดส่องดแูลเช่นนี ้เพ่ือมิให้ประชาชนในพืน้ท่ีร่วมมือกับนายหน้าใน
การให้พืน้ท่ีพกัแก่ชาวโรฮีนจา และด าเนินการน าตวัชาวโรฮีนจาส่งตอ่ไปยงัมาเลเซีย และเป็นการ
ป้องกนัการก่ออาชญากรรมในสงัคมท่ีหลายคนหวัน่วิตก โดยประชาชนทกุคนในพืน้ท่ีต้องให้ความ
ร่วมมือในการตรวจตราและร่วมกนัสอดสอ่งดแูลกนัเองด้วยเชน่กนั 

  



251 

 
องค์การภาครัฐได้ด าเนินการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน

ควบคู่กับความมัน่คงของประเทศให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคน กล่าวได้ว่า ทัศนคติของผู้คนในพืน้ท่ี
เป็นสิ่งส าคญัในการสร้างสงัคมให้เข้มแข็ง เพ่ือมิให้เป็นชอ่งทางแสวงหาผลประโยชน์ของบางกลุ่ม
คนเทา่นัน้ 

2.2) ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหวา่งองค์การภาครัฐไทยกบัเมียน
มาต้องด าเนินการร่วมกนัอย่างจริงจงัมากขึน้ มิฉะนัน้ปัญหาชาวโรฮีนจานีจ้ะด ารงอยู่ตอ่ไป ขณะท่ี
บางกลุ่มคนพยายามฉวยโอกาสและแสวงหาผลประโยชน์จากปัญหานี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนกลางจึง
จ าเป็นต้องยอมรับความจริงและไม่ประวิงเวลาในการตดัสินใจแก้ปัญหา โดยเฉพาะการร่วมมือกบั
ประเทศเมียนมา แตท่ัง้นี ้การปฏิบตังิานขององค์การภาครัฐไทยต้องให้การเคารพและไมแ่ทรกแซง
การแก้ไขปัญหาของประเทศอ่ืน เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบเชิงลบตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

(สรุป) ปัญหาสิทธิและเสรีภาพของชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้นี ้มิใช่เป็นปัญหาของเพียง
องค์การใดหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ แตท่กุองค์การและทกุประเทศท่ีเก่ียวข้องควรแสดง
ความจริงใจร่วมมือกนัแก้ปัญหานี ้เพ่ือมิให้เป็นสาเหตนุ าไปสูปั่ญหาอ่ืนตามมา 
 

พ.ต.ท.เสริมเกียรต ิ คัมภีระ  
(สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง) 

 

 จงัหวดัระนองมีอาณาเขตติดกับชายแดนเมียนมา ส่งผลท าให้มิอาจปฏิเสธแรงงานต่าง
ด้าวจากเมียนมาท่ีเดินทางหลบหนีเข้ามา รวมถึงชาวโรฮีนจาด้วยเช่นกันท่ีแม้จะไม่ใช่พลเมือง
เมียนมา (ชาวเมียนมามีทศันคติว่า ชาวโรฮีนจา คือ เบงกาลี มิใช่เมียนมา รัฐบาลเมียนมาจึงยงัมิ
ให้การยอมรับสญัชาติ)  แต่ก็เดินทางมาจากประเทศเดียวกัน ซึ่งชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่ในจงัหวดั
ระนอง คือ บคุคลท่ีหลบหนีเข้ามาอาศยัในไทยเป็นเวลานาน แตใ่นระยะเวลา 10 ปีมานี ้ชาวโรฮีน
จาท่ีเข้ามาแตล่ะครัง้นัน้ มีจ านวนมากกวา่ร้อยคนและบอ่ยครัง้ยิ่งขึน้ 

1) การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การจบักมุชาวโรฮีนจาบนชายฝ่ังทะเลของเจ้าหน้าท่ีรัฐจะไม่มีการใช้เคร่ืองพนัธนาการใน

การคมุตวัแต่อย่างใด ส่วนกรณีท่ีพบผู้ ป่วยเป็นอมัพฤกษ์หรือมีอาการหนกั เจ้าหน้าท่ีรัฐจะน าตวั
ผู้ ป่วยไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลใกล้เคียงภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างใกล้ชิด 
หลังจากท่ีน าตัวขึน้ฝ่ังและท าการตรวจค้นอาวุธและสิ่งต้องห้าม (อาทิ ยาเสพติด ของมึนเมา 
ระเบิด) เสร็จสิน้แล้ว ชาวโรฮีนจาทัง้หมดจะถกูควบคมุตวัไปยงัพืน้ท่ีควบคมุท่ีสามารถรองรับกลุ่ม
คนจ านวนมากได้ เช่น หอประชมุของสถานีต ารวจอ าเภอกะเปอร์ สนามกีฬาในร่มของจงัหวดั เพ่ือ
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ท าการคดักรองแยกระหวา่งกลุม่คนท่ีลกัลอบเข้าเมืองและกลุม่คนท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ออก
จากกัน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขก็จะท าการแจกผงเกลือแร่ให้กับทุกคน เพ่ือเป็นการ
บรรเทาอาการอิดโรย รวมถึงท าการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ทุกคน เพ่ือป้องกัน
โรคตดิตอ่ท่ีกลุ่มคนเหล่านีอ้าจเป็นพาหะน าเชือ้โรคเข้ามา และเป็นการเยียวยาอาการหวาดวิตกได้
ทนัทว่งที 

การควบคมุตวัชาวโรฮีนจาในห้องกกันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะเป็นผู้น าอาหาร (ท่ีมีทัง้ข้าวหรือสิ่ง
อ่ืนแทนข้าว และกบัข้าวหรือสิ่งอ่ืนแทนกบัข้าว) มาให้ชาวโรฮีนจาได้รับประทานทัง้ 3 มือ้ (หรือคิด
เฉล่ียวันละ 75 บาทต่อคน) ทัง้นี ้หากมีกลุ่มชาวมุสลิมน าอาหารมาให้ชาวโรฮีนจาท่ีก าลังถูก
ควบคุมตัว เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารก่อน และตรวจค้นถึง
สิ่งของต้องห้ามท่ีอาจท าการซุกซ่อนเข้ามาด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การเข้าเย่ียมของกลุ่มชาวมุสลิม
เหล่านัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจ าเป็นต้องท าการลงรายงานประจ าวนัทุกครัง้ เพ่ือป้องกันการหลบหนีออก
นอกห้องกัก นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐยงัท าหน้าท่ีจดัเตรียมเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองนอนให้แก่ชาว
โรฮีนจาเหล่านัน้ รวมถึงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น จดัหายาสามญัประจ าบ้าน การท าห้องน า้ 
ตดิตัง้เคร่ืองระบายอากาศ 

ดา่นตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัระนองควบคมุดแูลเพียงชาวโรฮีนจาผู้ชายเท่านัน้ ทัง้ท่ีเป็น
เหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มคนลกัลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส าหรับเด็กและสตรีชาวโรฮีนจา
จะอาศยัอยู่ในบ้านพกัเด็กและครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐช่วยอ านวยความสะดวกและดแูลทุก
คนในบ้านพักเป็นอย่างดี แต่การพยายามหลบหนีออกจากบ้านพักก็เกิดขึน้บ่อยครัง้ ท าให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐประจ าบ้านพัก สถานีต ารวจภูธร และด่านตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันทบทวนและ
ปรับปรุงวิธีการติดต่อประสานงานให้มีความคล่องตวัและรวดเร็วยิ่งขึน้ เพ่ือป้องกนัมิให้ชาวโรฮีน
จาต้องกลายเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์อีกครัง้ หรืออาจไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พืน้ท่ี ปัญหาชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาในช่วงเร่ิมต้นของแต่ละครัง้ต้องอาศยัการประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย า พร้อมกับการปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครัด
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

2) การตรวจสอบการปฏิบตังิาน 
ดา่นตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัระนองนี ้เคยมีชาวโรฮีนจาเสียชีวิตมาแล้ว แต่ภายหลงัจาก

การชันสูตรศพท่ีด าเนินการโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  สถานีต ารวจภูธรเมือง
ระนอง และโรงพยาบาลจังหวดัระนอง โดยแพทย์ได้ท าการชนัสูตรศพและลงความเห็นว่า ผู้ตาย
เสียชีวิตเน่ืองจากมีอาการเจ็บป่วยเรือ้รัง มิได้เก่ียวข้องกบัการถกูทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
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การเสียชีวิตของชาวโรฮีนจาในห้องกักนี เ้อง จึงท าให้หลายหน่วยงานทัง้ในและ

ตา่งประเทศมุ่งให้ความสนใจการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐแห่งนี ้โดยบางครัง้ก็ได้มีการร้องขอ
เข้าเย่ียมชาวโรฮีนจาจากองค์การของโลกมุสลิมท่ีเดินทางมาพร้อมกับคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัระนอง เพ่ือตรวจสอบให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริง นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ยงัได้ค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ท่ีแออัดในห้องกัก จึงได้แก้ปัญหาด้วยการระบายชาว โรฮีนจา
จ านวนหนึ่งไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น กาญจนบรีุ พระนครศรีอยธุยา เพ่ือไม่ให้ผิดหลกัสิทธิมนษุยชน
ในห้องกกั 

(สรุป) เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีถือเป็นกลุ่มคนแรกท่ีต้องท าหน้าท่ีป้องกันและปราบปราม
ขบวนการค้ามนษุย์ท่ีน าพาชาวโรฮีนจาเข้ามา แม้ว่า การปฏิบตัิงานในแตล่ะครัง้มีลกัษณะเหมือน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ตาม  แตท่ี่ส าคญัคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องบงัคบัใช้กฎหมายและประพฤติ
ตามระเบียบขององค์การภาครัฐตามต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด  ทัง้นี ้หากเจ้าหน้าท่ีรัฐคนใดมี
พฤตกิรรมท่ีอาจรู้เห็นกบัขบวนการค้ามนษุย์จะถกูสอบสวนและไลอ่อกตามข้อบงัคบัทางวินยั 

 
พ.ต.ท.บรรพต  กิตตวีิระ  

(รองผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา) 
 

 รัฐบาลเมียนมาต้องด าเนินการรับชาวโรฮีนจาทัง้หมดกลบัตามหลกัสิทธิมนษุยชน เพราะ
ทุกประเทศต่างมีปัญหาเฉพาะหน้ากันอยู่แล้ว ซึ่งปัญหาชาวโรฮีนจานีส้ะสมมานานหลายสิบปี
มาแล้ว ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ท่ีต้องเผชิญกับปัญหานีเ้พียงประเทศเดียว หลาย
ประเทศ โดยเฉพาะเพ่ือนบ้านของเมียนมาต่างพยายามแก้ไขปัญหานีม้าโดยตลอด  แต่สิ่งส าคญั
คือ จดุเร่ิมต้นจ าเป็นต้องเกิดขึน้จากรัฐบาลเมียนมาท่ีต้องให้การรับรองสถานภาพของชาวโรฮีนจา  

1) การจบักมุชาวโรฮีนจา 
ประเทศไทยเป็นทัง้ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ซึง่มีเรือหลายล าไปรับชาวโรฮีนจาเข้า

มา เพ่ือท าการค้ามนษุย์ ชาวโรฮีนจาท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศไทยไม่มีผู้ใดจ าวนั เดือน ปีเกิดของ
ตนเองได้ และภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐท าการตรวจค้นตัวชาวโรฮีนจา ก็ไม่พบเอกสารการ
รับรองสถานภาพบคุคลตดิตวัมา  
 การจบักุมมีทัง้ต ารวจภูธร ต ารวจน า้ และอาจมีด่านตรวจคนเข้าเมืองไปร่วมจับกุมด้วย
เชน่กนั หรืออาจมีการประสานงานให้กองทพัเรือชว่ยลาดตระเวน แตช่าวโรฮีนจาท่ีเข้ามาถึงสงขลา
นี ้ส่วนใหญ่มาจากการเดินทางทางบก เพราะมาจากจงัหวดัอ่ืนท่ีส่งต่อมา  ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐใน
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พืน้ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีอยู่ แต่อาจไม่เป็นไปตามความต้องการของชาวโรฮีนจา ซึ่ง
รัฐบาลอาจมีการสร้างศนูย์ควบคมุเพิ่มเติมในกรณีท่ีศนูย์ควบคมุไมเ่พียงพอ ทัง้นี ้หากเจ้าหน้าท่ีรัฐ
จบักุมและให้การดแูลเป็นอย่างดี ชาวโรฮีนจาจะเกิดความเคยชินไม่ยอมเดินทางไปยงัประเทศท่ี
สามหรือกลับประเทศเดิม และอาจท าให้ชาวโรฮีนจาท่ีอยู่ในเมียนมาพยายามหลบหนีเข้ามา
สมทบเพิ่มเติมในไทย หรือเป็นแรงดึงดดูให้พวกเขาเข้ามา เพ่ือหนีภัยทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ และ
ท้ายสุด ภาระค่าใช้จ่ายจะตกแก่รัฐบาลไทย เพราะการผลักดันออกนอกประเทศจะกระท าได้ก็
ตอ่เม่ือชาวโรฮีนจาสมคัรใจเทา่นัน้ 

2) การพ านกัอาศยัของชาวโรฮีนจา 
การแยกเด็กจากครอบครัวนัน้ ทางภาครัฐมิได้มีการด าเนินการขัดแย้งกับหลักการแต่

ประการใด เพราะภาครัฐได้ให้สตรีและเด็กชาวโรฮีนจาได้อยู่ในบ้านพกัเดียวกนั ทัง้นี ้โดยท่ีผา่นมา 
องค์การภาครัฐไม่เคยส่งเด็กกลบัประเทศเมียนมาไปเพียงล าพัง ซึ่งการส่งกลับแต่ละครัง้ต้องมี
ผู้ปกครองหรือครอบครัวเดินทางติดตามกลบัไปด้วย ส่วนเด็กท่ีผู้ปกครองหรือครอบครัวเสียชีวิต
ระหว่างการหลบหนีเข้ามาไทย เจ้าหน้าท่ีรัฐจะยงัไม่ท าการส่งตวักลบั แต่ชาวโรฮีนจาบางคนท่ีมี
คณุสมบตัิเป็นผู้ ลีภ้ยัจริง เจ้าหน้าท่ีรัฐก็จะท าเร่ืองประสานงานไปยงัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยั
แหง่สหประชาชาติ เพ่ือขอสถานภาพผู้ ลีภ้ยัและส่งตวัไปยงัประเทศท่ีสาม ซึง่นบัตัง้แตปี่พ.ศ. 2555 
เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาท่ีได้รับการรับรองเป็นผู้ ลีภ้ยัมีเพียงร้อยละ 5 ของชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้า
มาทัง้หมด  

(สรุป) เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิงานด้วยความเคารพตามหลกัสิทธิมนษุยชนและความเทา่เทียม
กันของทุกคน แต่ถ้าชาวโรฮีนจารุกล า้เข้ามาในน่านน า้ไทย เจ้าหน้าท่ีรัฐก็จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายไทย แม้ไทยจะไม่พร้อมท่ีจะรองรับหรือเลีย้งดพูวกเขาก็ตาม แตห่ากเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่
จบักุมชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ ความนิ่งเฉยดงักล่าวก็จะกลายเป็นความผิดทางวินยัในโทษฐานการ
ละเลยการปฏิบตัหิน้าท่ี 
 

พ.ต.อ.สมคะเน  โพธ์ิศรี  
(รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระนอง จังหวัดระนอง) 

 

ปัญหาชาวโรฮีนจานี ้ถือเป็นปัญหาของภูมิภาคท่ีต้องแก้ปัญหาร่วมกันทุกประเทศ ไม่ใช่
ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึง่เท่านัน้ ทกุประเทศจ าเป็นต้องไมย่ึดถือเพียงอธิปไตยของตนเอง 
แต่จ าเป็นต้องดแูลตามพนัธกรณีท่ีตกลงร่วมกัน ส่วนองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ิน
ฐาน และส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึน้ แต่



255 

 
ไมแ่ทรกแซงกิจการบริหารภายในประเทศ และไม่ใชเ่พียงการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาค
อาเซียนรับเข้าไว้อยา่งเดียวเทา่นัน้  

1) ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
กฎหมายต้องถกูน ามาบงัคบัใช้อย่างจริงจงั เพ่ือปกป้องประชาชนท่ีเผชิญกบัความรุนแรง 

โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องสร้างทางเลือกให้พวกเขาสามารถเลือกชีวิตภายใต้กรอบ
กฎหมาย นอกเหนือจากการไปแสวงหาความชว่ยเหลือจากขบวนการค้ามนษุย์ท่ีอาศยัชอ่งโหว่ทาง
กฎหมายในการท ามาหากิน แม้ผู้น าชาวโรฮีนจาจะสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ แตเ่จ้าหน้าท่ีรัฐ
ในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ขาดทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยทัว่ไป ชาวโรฮีนจาส่ือสารกนัด้วยภาษา
เบงกาลี จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติงานผ่านล่ามเป็นส าคญั จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ทราบ
ข้อเท็จจริง เพราะอาจเกิดการบดิเบือนข้อมลูเพื่อชว่ยเหลือกนั  

ทัศนคติเชิงลบของประชาชนท่ีต่อต้านชาวโรฮีนจาสร้างแรงกดดันในการช่วยเหลือใน
เบือ้งต้นของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพราะการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างมี
ลักษณะท่ีสวนทางกัน แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล ท่ี
ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องท าการประกาศเตือนป้องกันมิให้เรือท่ีบรรทุกชาวโรฮีนจาเข้ามารุกล า้
เขตน่านน า้ไทย พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีอยู่บนเรือ เพ่ือให้พวกเขาสามารถประทงั
ชีวิตและเดินทางต่อไปได้ แต่ถ้ามีการฝ่าฝืนหรือรุกล า้เข้ามาบนชายฝ่ังทะเล เจ้าหน้าท่ีรัฐก็มิอาจ
ปฏิเสธการจับกุมชาวโรฮีนจาทัง้หมดเหล่านัน้ได้ นอกจากนี ้หลังจากปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
รัฐบาลได้มีการพยายามปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและยงัได้ก าหนดให้มีการคุ้มครองพยานชาว
โรฮีนจาในคดีการค้ามนษุย์เพิ่มขึน้มา  
 2) การจบักมุของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจะท าหน้าท่ีตรวจสขุภาพแก่ชาวโรฮีนจา และรัฐบาลท่ีน าโดยพล.อ.
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นี ้ได้มีการเข้มงวดกบัปัญหาแรงงานตา่งด้าวท่ีไมไ่ด้จดัท าทะเบียนประวตัแิละ
บตัรประจ าตวัตามกฎหมาย ซึ่งการสนธิก าลงัในการจบักมุชาวโรฮีนจา ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีรัฐ
จากสถานีต ารวจตา่งๆ หรือกลุ่มต าแหน่งสืบสวนสอบสวน  ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ส านกังานตรวจ
คนเข้าเมือง และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกนัระดมก าลงัในการจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีเข้าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมาย และท าการควบคมุตวับคุคลท่ีถูกจบักุมทัง้หมดเหล่านัน้ไปยงัสถานกกัตวั และ
ให้ร้อยเวรรักษาการณ์รายงานผู้บงัคบับัญชา เพ่ือขอรับการช่วยเหลือและสนบัสนนุก าลงัพลตาม
ความเหมาะสม 
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ในช่วงเวลาท าการจับกุม เจ้าหน้าท่ีรัฐมิได้ใส่เคร่ืองพันธนาการให้กับชาวโรฮีนจา 

โดยเฉพาะชาวโรฮีนจาผู้ หญิงและเด็กท่ีน าไปฝากพ านักไว้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว  ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการดแูลทกุคนเป็นอย่างดี เชน่เดียวกบัผู้ยากไร้คนอ่ืนๆ  

(สรุป) การปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐนัน้ พบว่า ในแตล่ะผลดั จะประกอบด้วย ร้อยเวร
รักษาการณ์ สิบเวร และเจ้าหน้าท่ีเวร ร่วมกันดูแลความเรียบร้อย สับเปล่ียนหมุนเวียนกันตาม
ก าหนดระยะเวลาการจัดเวรยาม โดยการเข้าเวรปฏิบัติงานผลัดละ 24 ชั่วโมง โดยก าหนดให้
เฉพาะร้อยเวรรักษาการณ์และสิบเวรเป็นผู้ ถือปืนพก ส่วนเจ้าหน้าท่ีเวรให้ถือไม้กระบองเป็นอาวุธ 
ท่ีส าคญั คือ ห้ามเด็ดขาดส าหรับการพกพาอาวธุทุกชนิดเข้าไปในห้องกกั เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกคนห้าม
น าสรุาหรือของมนึเมาทกุประเภทเข้ามาในบริเวณสถานกกัตวั 

 

พ.ต.อ.ไวยวิทย์  นพรัตน์  
(รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา) 

 

    เจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนหลายคนวิตกกงัวลว่า ชาวโรฮีนจาจะไปร่วมมือกบักลุ่มมสุลิม
แบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ รัฐบาลจ าเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคญั โดยต้อง
ไม่ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน ท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนอย่างมาก เพราะถ้าเจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการ
ด้วยความรุนแรง รัฐบาลก็จะถูกวิจารณ์ แต่ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ เลย สิ่งเหล่านัน้ก็จะกลายเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ ทัง้นี  ้ปรากฏการณ์การลักลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจานี ้ต้อง
ด าเนินการตามพระราชบญัญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นส าคญั แตบ่างกรณี เจ้าหน้าท่ีรัฐได้น า
พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช้ควบคูก่บัการคดัแยก
และปฏิบตักิบัชาวโรฮีนจา เพ่ือให้การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชน  

1) การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐตอ่เหย่ือการค้ามนษุย์ 
 ทีมสหวิชาชีพจะท าหน้าท่ีคดักรองเหย่ือการค้ามนษุย์กบัผู้ ท่ีเข้าเมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย  
โดยกระบวนการนีมี้ส่วนส าคญัในการจ าแนกแนวทางปฏิบตัิแนวทางต่อชาวโรฮีนจา เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐไทยได้มีการตัง้ข้อหาผู้กระท าผิดจ านวนมากในฐานความผิดการค้ามนษุย์ แตพ่ยานบางคน
ได้มีการกลบัค าให้การระหว่างการพิจารณาในศาล พยานบางส่วนจงึถกูตัง้ข้อหาเบกิความอันเป็น
เท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ขณะท่ีองค์การภาครัฐไทยให้การดแูลชาวโรฮีนจาท่ีตกเป็นเหย่ือ
การค้ามนษุย์ในแง่การอาศยั การพยาบาล และการยกระดบัคณุภาพชีวิต 

 

 



257 

 
2) การเข้ามาของชาวโรฮีนจา 
ชาวโรฮีนจาเป็นกลุม่คนท่ีหนีภยัจากสู้รบภายในรัฐยะไข ่ซึง่บางครัง้การเข้ามาของกลุม่คน

ลักลอบเข้าเมืองอาจมีมากถึง 1,000 คน แต่กลายเป็นชาวบังคลาเทศประมาณ  600-700 คน 
เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ได้มีการติดตอ่กบัสถานทตูบงัคลาเทศให้เข้ามาท าการพิสจูน์สญัชาติ และท าการส่ง
กลุ่มบุคคลเหล่านัน้กลับไปยังประเทศต้นทาง ซึ่งจะเหลือเพียงชาวโรฮีนจาท่ีมาจากเมียนมา
จ านวน 300-400 คนเท่านัน้  โดยบางคนอาจมีญาติพ่ีน้องพ านกัอยูใ่นตา่งประเทศ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะ
ท าหน้าท่ีประสานงานกลุ่มคนเหล่านัน้ เพ่ือให้พวกเขามารอรับไป แต่บางคนมีครอบครัวอยู่ใน
เมียนมา ดงันัน้ พวกเขาจึงได้รับการผ่อนผนัการด าเนินคดี หลงัเสร็จสิน้กระบวนการชัน้ศาล ตาม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีระบวุ่า หากชาวเมียนมา ลาว และกมัพชูา หลบหนีเข้ามา แม้จะมีความผิด แต่
ได้รับการผ่อนผัน เพ่ือรอส่งตวักลับประเทศต้นทางหรือประเทศท่ีสาม แต่ต้องเป็นไปตามความ
สมคัรใจของบคุคลเหลา่นัน้ 

(สรุป) กฎหมายถือเป็นหวัใจส าคญัในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา เจ้าหน้าท่ีรัฐจงึควรบงัคบั
ใช้อย่างจริงจงั เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้สึกหลุดพ้นจากความหวาดกลวัและวิตกกงัวลกับภาระการ
ดูแลชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้าเมืองมา สิ่งเหล่านัน้เป็นภาระอันหนักหน่วงท่ีไทยเองเคยมี
ประสบการณ์ไมดี่กบัการดแูลผู้ ลีภ้ยัสงครามจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

  
พ.ต.ต.อภชิาต ิ กุลโรจนสิริ  

(สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจภูธรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา) 
 

 การลกัลอบเข้าเมือง ถือเป็นภัยความมั่นคงของประเทศ  เน่ืองจากหากปล่อยให้เกิดการ
ไหลทะลกัหลบหนีเข้าเมืองอย่างไม่มีการควบคุม จะเกิดปัญหาอาชญากรรมท่ีบัน่ทอนต่อความ
มัน่คงของประเทศ ซึ่งสิ่งส าคญั คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนต้องร่วมกนัขจดัปัญหานีอ้ยา่งจริงจงั 
โดยต้องไมเ่ห็นแก่ผลประโยชน์ท่ีได้จากขบวนการค้ามนษุย์ 

1) ท่ีมาของปัญหาชาวโรฮีนจา 
  เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยอาศยัช่องทางตามแนวชายแดนธรรมชาติระหว่างไทย -เมียนมา ท าการ
ผลกัดนัผู้ลกัลอบเข้าเมืองท่ีมาจากเมียนมาทัง้หมดกลบั ซึ่งการด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการนี ้
เอง ท าให้ชาวโรฮีนจาบางสว่นต้องกลายเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์ใหมอี่กครัง้   
 สาเหตุของปัญหาการหลบหนีออกนอกประเทศเมียนมา คือ สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีย ่าแย่ ขบวนการน าพาจึงอาศัยความทุกข์ของผู้ คนเหล่านีแ้สวงหาผลประโยชน์
ภายใต้ชอ่งโหวท่างกฎหมายและกระแสความเกลียดชงัของประชาชนท่ีมีตอ่ผู้ลกัลอบเข้าเมือง  
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2) การจบักมุและการพ านกัอาศยัชาวโรฮีนจา 

 ก่อนท่ีชาวโรฮีนจาในเรือจะถกูจบักมุโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยบริเวณชายฝ่ังทะเลหรือตามเกาะ
ตา่งๆ พบว่า สภาพร่างกายของชาวโรฮีนจาหลายคนเต็มไปด้วยรอยบาดแผลและฟกช า้ตามล าตวั 
เน่ืองจากการถกูท าร้ายท่ีอาจเกิดขึน้โดยผู้คมุเรือ ขบวนการค้ามนษุย์ หรือทหารเมียนมา แตรั่ฐบาล
และส่ือตา่งชาตบิางแหง่ไมเ่ข้าใจถึงสถานการณ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ จึงท าให้ภาพลกัษณ์ของเจ้าหน้าท่ี
รัฐไทยท่ีถูกเผยแพร่ออกไปได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ แม้เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยจะได้พยายาม
ปฏิบตังิานภายใต้กรอบสิทธิมนษุยชนและให้การชว่ยเหลือตอ่ชาวโรฮีนจาด้วยมนษุยธรรม 
 ปัญหาการกักกันชาวโรฮีนจาแถบชายแดนของประเทศไทยนัน้ เกิดจากแรงกดดันจาก
ตา่งชาต ิเพราะประเทศไทยมิได้เป็นสมาชิกอนสุญัญาว่าด้วยผู้ ลีภ้ยั ซึง่ไม่จ าเป็นต้องให้สิทธิการอยู่
พ านกัแก่ผู้ ลีภ้ยัทางการเมือง แตช่าวโรฮีนจาเหล่านัน้ก็สามารถใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยงัประเทศท่ี
สาม เป็นเหตใุห้ไทยถกูสหภาพยโุรปและสหรัฐฯ น าเร่ืองข้อตกลงทางเศรษฐกิจมาตอ่รอง 
 การต่อต้านชาวโรฮีนจาอย่างรุนแรงในเมียนมานี ้ถือเป็นเหตผุลักดนัให้ชาวโรฮีนจาพยา
ยามหลบหนีออกนอกประเทศ แม้ภายหลังการลกัลอบเข้ามาจะมีลกัษณะเป็นครอบครัว โดยมีเด็ก 
สตรี และคนชราจ านวนมาก และบางครัง้อาจมีจ านวนใกล้เคียงหรือมากกว่าชายฉกรรจ์ท่ีเดินทาง
มาในเรือล าเดียวกนั กอปรกบัด้วยสถานภาพท่ีรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธการรับรองความเป็นพลเมือง
ให้แก่ชาวโรฮีนจานีเ้อง ชาวโรฮีนจาจึงถือเป็นผู้ ลีภ้ัยท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยไม่อาจด าเนินการผลักดนั
กลบัได้ แต่ในทางกฎหมายเข้าเมืองของประเทศไทยนัน้ถือว่า ชาวโรฮีนจา คือ ผู้ลกัลอบเข้าเมือง
มาอยา่งผิดกฎหมายและต้องผลกัดนัออกนอกประเทศไป 
 รัฐบาลไทยพยายามบรรเทาความรุนแรงของปัญหานี ้โดยการยกระดับคุณภาพชีวิต 
กล่าวคือ องค์การภาครัฐได้มีการติดต่อผู้ประกอบการภาคเอกชนบางแห่งให้มีการจ้างงานและ
ฝึกหดัอาชีพแก่ชาวโรฮีนจาท่ีสนใจ เพ่ือให้พวกเขาสามารถเลีย้งตนเองและครอบครัวได้ ภายหลงั
การถกูส่งตวัไปยงัประเทศท่ีสามหรือกลบัไปยงัประเทศตนเอง ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้ชาวโรฮีนจา
หนัไปพึง่พาขบวนการค้ามนษุย์และพยายามหลบหนีออกนอกประเทศด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 (สรุป) ปัญหาการลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจานีไ้ม่ใช่ปัญหาทางกฎหมายเทา่นัน้ และ
หากทุกฝ่ายหวังแต่การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ก็อาจต้องใช้
ระยะเวลายาวนานหลายปี เพราะฉะนัน้ทุกองค์การภาครัฐในพืน้ท่ีจึงจ าเป็นต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกนั เพ่ือจะได้สามารถบรรเทาปัญหาการหลบหนีเข้ามาของชาวโรฮีนจาในทกุมิติ
ไปพร้อมกนั 
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พ.ท.เจนยุทธ์  สทิสินทรี  

(เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองร้อย 251 จังหวดระนอง) 
 

 ปัญหาการตกเหย่ือขบวนการค้ามนุษย์ของชาวโรฮีนจามีมานานกว่า 10 ปีมาแล้ว 
เพียงแต่ยงัไม่มีความสลบัซบัซ้อนเหมือนกบัวิกฤตการณ์หลงัจากปีพ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมา ซึ่งมีชาว
โรฮีนจา  พยายามหลบหนีออกนอกประเทศเพิ่มขึน้ทกุปี จนท าให้นายหน้าทัง้ในประเทศเมียนมา 
ไทย และมาเลเซีย ตา่งรวมตวักนัเป็นเครือข่ายประสานงานกนัเป็นธุรกิจการค้ามนษุย์ชาวโรฮีนจา
ท่ีมีจ านวนผู้ เก่ียวข้องเพิ่มขึน้และขยายใหญ่ขึน้  

1) ทศันคตขิองชาวไทยท่ีมีตอ่ชาวโรฮีนจา 
ชาวโรฮีนจาลกัลอบเข้าเมืองมาโดยผ่านเส้นทางธรรมชาติ ได้แก่ คลองกระบุรีและคลอง

กระใน ประชาชนบางส่วนเกรงว่า ชาวโรฮีนจาจะเข้ามาสร้างปัญหาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ และบางส่วนเกรงว่า กลุ่มคนเหล่านีจ้ะเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในการ
จดับริการสาธารณะของรัฐ  จึงท าให้ประชาชนสว่นใหญ่เกิดทศันคตติอ่ชาวโรฮีนจาเชิงลบและวิตก
กงัวลตอ่ความปลอดภยัของประเทศ 

2) ภาพลกัษณ์การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐท าการตรวจสอบหรือพิสจูน์สญัชาตแิล้ว โดยหลายครัง้พบวา่ ชาวโรฮีนจา

ท่ีหลบหนีเข้ามากันทัง้ครอบครัวมีจ านวนมากขึน้ เพ่ือมุ่งหางานท าในประเทศมาเลเซีย แต่
เจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็ไม่สามารถจบักมุได้ทัง้หมด ซึ่งระหว่างการจบักมุตวันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะไม่มีการ
ท าร้ายร่างกายชาวโรฮีนจาแต่อย่างใด และไม่มีสาเหตุใดท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องท าร้ายพวกเขา
เหล่านัน้ ในทางตรงกนัข้าม ระหว่างการตรวจค้นร่างกายชาวโรฮีนจาแตล่ะคนนัน้ ชาวโรฮีนจาบาง
คนอาจจับกลุ่มกันรวมตัวกันเข้ามารุมท าร้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีก าลังปฏิบัติงาน  เน่ืองจากความ
หวาดระแวงท่ีจะโดนเจ้าหน้าท่ีรัฐท าร้ายและกลัวท่ีจะโดนจบักุม แม้จะหลุดพ้นจากการควบคุม
ของนายหน้าไปบ้างแล้วก็ตาม แต่เป้าหมายการเดินทางท่ีแท้จริงของชาวโรฮีนจา คือ การไปยัง
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจผิดว่า รอยแผลเป็นทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตามล าตวัของชาว
โรฮีนจานัน้ เป็นร่องรอยท่ีเกิดจากการท าร้ายโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐไทย แต่ความจริงนัน้ พบว่า การ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยในแต่ละขัน้ตอนจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต ิดงันัน้ จึงไมอ่าจเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ทารุณกรรมเช่นนัน้ได้ อีกทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐไทย
ไมมี่เหตผุลใดท่ีจะต้องท าร้ายชาวโรฮีนจาให้ได้รับอนัตรายหรือเสียชีวิต  
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หลงัจากเกิดข่าวในเชิงลบท่ีกล่าวหาว่า ทหารไทยกระท าทารุณกรรมกบัชาวโรฮีนจาท่ีเข้า

มา ส่งผลให้ระบบการจดัการแรงงานตา่งด้าวถกูปรับปรุงใหมใ่ห้เป็นระบบดียิ่งขึน้ ซึง่ปัญหาส าคญั
ท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ใน 2-3 ปีมานี ้คือ การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวท่ีอาจ
กลายเป็นภัยต่อความมัน่คงของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการไหลทะลักเข้ามาของแรงงาน
ตา่งด้าวสญัชาติเมียนมา ซึ่งเป็นสาเหตปุระการหนึง่ท่ีท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา ได้แก่ ยาเสพติด 
อาชญากรรม เพราะฉะนัน้ในชว่งเวลาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงได้พยายามให้
ประชาชนเจ้าของพืน้ท่ีได้เข้ามามีสว่นร่วมรับผิดชอบดแูลสอดส่องพืน้ท่ีของตนเอง เพ่ือมิให้ผู้ ใดให้
สถานท่ีพักพิงหรืออาศยัแก่บุคคลท่ีลักลอบเข้าเมืองมา ซึ่งหากประชาชนผู้ ใดพบเห็นหรือทราบ
ข้อมลูชาวโรฮีนจาเข้ามาพ าพกัอยู่ในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีตนเอง ก็สามารถแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ทนัที 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้น าตวัไปด าเนินตามกฎหมายตอ่ไป  แตรั่ฐบาลยงัขาดมาตรการท่ีชดัเจนในการ
แก้ปัญหาแรงงานตา่งด้าวและชาวโรฮีนจาท่ีเข้าเมืองอยา่งผิดกฎหมาย 

(สรุป) องค์การภาครัฐไทยต้องเผชิญกับปัญหาชาวโรฮีนจาลกัลอบเข้าเมืองมาโดยตลอด
เป็นเวลาหลายสิบปี  แตก่ารบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐบางหน่วยงานยงัขาดความจริงจงั 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐบางขัน้ตอนยังมีอุปสรรคและข้อผิดพลาดเกิดขึน้ เช่น การ
ตีความกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ทักษะทางภาษา รวมถึงทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีหวั่นเกรงต่อ
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน และผลลัพธ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาค
ผลิตการอตุสาหกรรมท่ีต้องพึง่พาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเกือบทัง้ระบบ 
 

พ.อ.วรพล  วรพันธ์  
(เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42) 

 

 การหลบหนีออกนอกประเทศของชาวโรฮีนจานี ้กลายเป็นปัญหาท่ีประชาคมโลกต่างมุ่ง
ให้ความสนใจเป็นอยา่งยิ่ง จดุหมายปลายทางของชาวโรฮีนจาตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั คือ การ
เดนิทางไปยงัประเทศมสุลิม เน่ืองจากความกลมกลืนในด้านศาสนา 

1) การปฏิบตังิานป้องกนัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าหน้าท่ีสกัดกัน้เรือท่ีพยายามรุกล า้น่านน า้ ไทย โดยเร่ิมต้นจากการ
ประกาศถึงระเบียบการปฏิบตัิและข้อปฏิบตัิหากมีการฝ่าฝืนเกิดขึน้  เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องเผชิญกับ
ปัญหา    ชาวโรฮีนจานี ้จะได้รับการฝึกอบรมและท าความเข้าใจกบัสถานการณ์ในรูปแบบตา่งๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้ เพ่ือให้สามารถรับมือและรู้เท่าทนักับกลอบุายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
ขบวนการค้ามนษุย์  เพราะจนถึงทกุวนันี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ยงัไมส่ามารถจบักมุแกนน าหลกัของขบวน
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การค้ามนษุย์ ทัง้นี ้การปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์ท่ียงัไม่ส าเร็จ อาจเน่ืองจากองค์การภาครัฐ
ก็ขาดแคลนสถานท่ี เงินงบประมาณและบคุลากร  
 ชาวโรฮีนจาเป็นชนกลุ่มพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐจะมีระบบการตรวจสอบและติดตามการ
เคล่ือนไหว ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงและปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศอยา่งใกล้ชิด 

2) เส้นทางการเดนิทางของขบวนการค้ามนษุย์ 
 เม่ือหลายสิบปีท่ีผ่านมา ชาวโรฮีนจาอพยพไปยังตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย 
อิหร่าน เพราะเป็นประเทศมสุลิมท่ีมีฐานะดีกวา่ และขอหนงัสือเดนิทางจากบงัคลาเทศได้ง่าย ด้วย
เหตุผลท่ีในสมัยก่อนปากีสถานและบงัคลาเทศไม่ได้ใช้บัตรประชาชน ท าให้กลมกลืนและผ่าน
ประเทศเหล่านัน้ไปสู่ซาอุดิอาระเบียและอิหร่านได้ง่าย แต่ปัจจุบนันีเ้น่ืองจากความเข้มงวดด้าน
ปลอดภยัจากปัญหาการก่อการร้ายในบงัคลาเทศและซาอดุิอาระเบีย การเดินทางจากบงัคลาเทศ
ไปยงัประเทศปลายทางเหล่านัน้จึงยากล าบากมากขึน้  ทัง้นี ้จุดหมายปลายทางของชาวโรฮีนจา
ไมว่า่จะในอดีตหรือปัจจบุนั คือ การเดนิทางไปยงัประเทศมสุลิม  
 ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านก่อนเข้าสู่มาเลเซีย เน่ืองจากประเทศไทยมีความเส่ียง
อนัตรายน้อยกว่าเดินทางไปยงัมาเลเซียโดยตรง ซึ่งอาจถูกเจ้าหน้าท่ีใช้มาตรการรุนแรงมากกว่า
เจ้าหน้าท่ีรัฐไทย และการเดินทางไปยังมาเลเซียโดยตรง จะมีความล าบากในการเตรียมเสบียง
อาหาร เพราะมาเลเซียอยูไ่กลเกินไป ขณะท่ีการเดนิทางผา่นประเทศไทยแล้วเดินทางทางบกตอ่ไป
ยงัมาเลเซียจะมีความสะดวกมากกว่า เพราะเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนอาจหย่อนยานในการบงัคบัใช้
กฎหมาย ขบวนการค้ามนษุย์จงึอาศยัประเทศไทยเป็นทางผา่น 
 เม่ือทางเลือกในแถบเอเชียใต้และตะวนัออกกลางลดลง ประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็น
ประเทศปลายทางท่ีขบวนการค้ามนุษย์นิยมน าพาชาวโรฮีนจาไปแทน เน่ืองจากมาเลเซียมีความ
ต้องการจ้างงาน จงึท าให้มีโอกาสในการท างานมากกวา่ประเทศอ่ืน 
 การลักลอบเดินทางเข้ามาของชาวโรฮีนจาในแต่ละครัง้นัน้ หากมีการตรวจค้นเรือจาก
ทหารเมียนมาเกิดขึน้ ชาวโรฮีนจาท่ีโดยสารเรือมาอาจต้องถกูจบัท าร้ายร่างกาย แต่อย่างไรก็ตาม 
เรือเหลา่นัน้ก็จะถกูสง่ออกนอกเขตนา่นน า้ไปได้ แม้ต้องจา่ยถกูรีดคา่ไถ่เป็นจ านวนมากก็ตาม  

3) การตีความหมายค าวา่ ค้ามนษุย์ 
  บทบญัญัติตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2522 ท่ีระบวุ่า ผู้ ใดเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี ้(1) เป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จ าหน่าย 
พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกักขงั จดัให้อยู่อาศยั หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้
ก าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงิน หรือผลประโยชน์อยา่ง
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อ่ืนแก่ผู้ ปกครองหรือผู้ ดูแลบุคคลนัน้ เพ่ือให้ผู้ ปกครองหรือผู้ ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้ กระท า
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดแูล หรือ  (2) เป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จ าหน่าย 
พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัให้อยู่อาศยัหรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นัน้กระท าความผิด
ฐานค้ามนษุย์ 
 แต่เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐสอบถามชาวโรฮีนจาท่ีถูกจบักุม กลบัได้ค าตอบว่า แต่ละคนลกัลอบ
เข้ามาโดยความสมคัรใจ ไมมี่การจา่ยเงิน และไมเ่คยโดนกระท าทารุณกรรมจากนายหน้าหรือผู้คมุ
เรือแตอ่ย่างใด ชาวโรฮีนจาจะเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ มากขึน้ภายหลงัจากท่ีพวกเขาโยกย้ายไปอยู่ใน
ห้องกักแล้ว ซึ่งบางครัง้เวลาผ่านไปมากกว่า 3 เดือน ถึงจะได้ทราบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เพราะ
ในช่วงเร่ิมต้นท่ีถูกจบักุม ขบวนการน าพาและชาวโรฮีนจาทัง้หมดได้มีการเตรียมค าตอบไว้ก่อน
ลว่งหน้าแล้ว พร้อมทัง้นายหน้าจะแฝงตวัอยูใ่นกลุม่ท่ีลกัลอบเข้ามา  
 (สรุป) ขบวนการค้ามนษุย์นีมี้เครือขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ เน่ืองจากพบว่า ชาวโรฮีนจา
เหล่านีมี้ขบวนการนายหน้าชักน า และมีกลุ่มบุคคลหลายสัญชาติร่วมกันในขบวนการ โดยมี
ปลายทางท่ีประเทศมาเลเซีย การแก้ปัญหานีจ้ึงต้องร่วมกันระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยองค์การภาครัฐ
ด้านความมั่นคงต้องประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ทุกประเทศได้ร่วมกันวางแผน
ป้องกนัมิให้มีการน าพาชาวโรฮีนจาเข้าสูว่งจรการค้ามนษุย์ 
 

นายทรงศักดิ์   หมานจิตร  
(ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดระนอง) 

 

 ส่ือมวลชนทุกส านักข่าวต่างให้ความส าคญักับข่าวท่ีเก่ียวข้องกับชาวโรฮีนจาเป็นอย่าง
มาก โดยจะเห็นได้ว่า ส่ือสาธารณะทุกประเภทน าเสนอข่าวนีอ้ย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นกระแส
วิพากษ์วิจารณ์กนัไปทัว่ประเทศ  ดงันัน้ ประชาชนจึงควรเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของ
ชาวโรฮีนจาท่ีรัฐบาลก าลงัเผชิญปัญหาอยูใ่นเวลานี ้

1) การให้ความชว่ยเหลือของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัระนอง 
 ตัง้แตต้่นปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาลกัลอบเข้าเมืองมาบริเวณชายฝ่ังในจงัหวดั
ระนองบอ่ยครัง้มากขึน้ โดยแตล่ะครัง้มีจ านวนเพิ่มเป็นหลายเทา่ตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนหน้านี ้
โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ จะพบเห็นพวกเขาพ านกัอาศัยกันเป็นชมุชนอย่างเด่นชดั แต่ด้วยหลกั
ค าสอนท่ีว่า มุสลิมทัว่โลกคือ พ่ีน้องกนั ดงันัน้ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจึงต้องให้การ
ช่วยเหลือในเบือ้งต้นแก่ชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ แม้ประชาชนในพืน้ท่ีแตล่ะคนจะมีรายได้ไม่มากนกั 
แตช่าวมสุลิมก็ยินดีท่ีจะให้การชว่ยเหลือกบัชาวโรฮีนจาทกุคนภายใต้กฎหมายของประเทศ 
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 คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจะร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปรับปรุงพืน้ท่ี เพ่ือให้
สามารถเป็นท่ีรองรับแก่ชาวโรฮีนจาทัง้หมดในการพ านักเป็นชั่วคราว อีกทัง้ยังประสานงานขอ
ความช่วยเหลือจากองค์การตา่งๆ อาทิ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมจนัทร์เสีย้ว
การแพทย์ โรงเรียนปอเนาะบางแห่ง กลุ่มชาวมุสลิมในจังหวัด อ่ืนๆ ในภาคใต้  ดังนั น้ 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจึงเปรียบเหมือนตวักลางท่ีคอยให้การสนบัสนุนการปฏิบตัิ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐและองค์การอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นตวัแทนภาคประชาชนในการร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

2) สภาพของชาวโรฮีนจา 
 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจะท าหน้าท่ีตรวจสขุภาพร่างกายและจิตใจให้กบัชาวโรฮีนจาทกุคน  
โดยสภาพชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่จะมีอาการอิดโรย เน่ืองจากขาดน า้และอาหารระหว่างเดนิทางเข้า
มาประเทศไทย บางคนมีอาการป่วยอ่ืนๆ เช่น วณัโรค กล้ามเนือ้ลีบ  มาลาเรีย ท้องเสีย ซึมเศร้า 
ซึง่ผู้ ป่วยจะถกูน าตวัสง่โรงพยาบาล 
 คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจะท าหน้าท่ีประสานงานให้กบัองค์การตา่งๆ ของโลก
มสุลิมในการขอเข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮีนจาในด่านตรวจคนเข้าเมือง แม้ว่า 
สภาพห้องกกัของดา่นตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ได้มาตรฐานหรือถูกสร้างขึน้มาเพ่ือรองรับจ านวนผู้
ต้องกักเกินกว่า 50 คนก็ตาม แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐให้ความเอาใจใส่ในการดแูลสุขอนามยัของห้องกัก
เป็นอย่างดี ดงันัน้ เพ่ือให้ชาวโรฮีนจาท่ีถกูควบคมุตวัเหล่านีไ้ด้มีคณุภาพชีวิตดีขึน้ องค์การภาครัฐ
จึงได้พยายามแก้ปัญหานี ้โดยการระบายชาวโรฮีนจาบางส่วนไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองใน
จงัหวดัอ่ืนๆ ด้วยทัง้ในภาคใต้และทัว่ประเทศไทย เชน่ เชียงราย สริุนทร์ กระบี่ สว่นสตรีและเดก็จะ
พกัรวมกับคนยากไร้อ่ืนๆ ภายในบ้านพกัเด็กและครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐให้การช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกให้กบัทกุคนโดยไมมี่การเลือกปฏิบตั ิ  
 (สรุป) คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจะให้การสนับสนุน เจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยหลัก
ปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ชาวโรฮีนจาภายใต้
ข้อบญัญตัขิองกฎหมายไทยและหลกัสิทธิมนษุยชนสากล  
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นายศักดิ์กรียา  บินแสละ  

(ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลา) 
 

 รัฐยะไข่มีระยะห่างจากจงัหวดัระนองประมาณ 1,000 กว่ากิโลเมตร ซึ่งชาวโรฮีนจามกัจะ
ลกัลอบเข้ามาในชว่งหลงัฤดมูรสมุระหว่างปลายเดือนตลุาคมถึงเมษายน เพราะทะเลทางฝ่ังอนัดา
มนัมีพายนุ้อยและคล่ืนลมสงบ   

1) บทบาทของคณะกรรมการอิสลามจงัหวดั 
 ในแต่ละครัง้ท่ีชาวโรฮีนจาถูกจับกุมบนชายฝ่ังทะเลไทย  คณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัได้เข้าไปให้การช่วยเหลือในเบือ้งต้น ทัง้ด้านอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และการบริจาคเงิน เพ่ือ
วิถีชีวิตในการยังชีพและบรรเทาทุกข์ อีกทัง้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยังท าหน้าท่ี
ประสานงานกับประเทศท่ีสาม และกลุ่มประเทศโลกมุสลิม เพ่ือกดดนัรัฐบาลเมียนมาให้ท าการ
ยอมรับความเป็นพลเมืองของชาวโรฮีนจาและปฏิบตักิบัชาวโรฮีนจาเชน่เดียวกบัชาตพินัธุ์อ่ืนๆ  

2) การเสนอให้ความชว่ยเหลือชาวโรฮีนจา 
 คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลามีความรู้สึกยินดีท่ีจะให้องค์การภาครัฐได้ใช้
มสัยิดกลางสงขลาเป็นสถานท่ีพกัพิงชัว่คราวให้แก่ชาวโรฮีนจา จนกวา่องค์การภาครัฐจะสามารถ
จดัหาสถานท่ีพกัพิงท่ีเหมาะสมกวา่ได้ อีกทัง้ถ้าการด าเนินการใดไม่ขดัตอ่กฎหมายบ้านเมือง และ
กระทบตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมการอิสลามจงัหวดัสงขลามีความยินดีท่ีจะให้
การสนบัสนุนการด าเนินการขององค์การภาครัฐ เพ่ือแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทัง้นี ้ในช่วง
การคดักรอง แตล่ะบ้านเรือนจะจดัเวรหมนุเวียนกนัไปดแูลชาวโรฮีนจาเหลา่นัน้ทกุวนั  
 ประชาชนควรเห็นใจชาวโรฮีนจา เพราะหลายคนถูกขบวนการค้ามนุษย์หลอกน าพาเข้า
มายงัประเทศไทยและเผชิญความเส่ียงอนัตรายระหวา่งท่ีเดนิทางเข้ามา  
 (สรุป) คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาให้การช่วยเหลือชาวโรฮีนจาตามหลกั
ปฏิบตัขิองศาสนาอิสลามท่ีชาวมสุลิมทกุคนพ่ีน้องกนั 
 

นายสุรพงษ์ กองจันทกึ   
(ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯ สภาทนายความ) 

 

 ในเมียนมา ชาวโรฮีนจาแตล่ะครอบครัวมีฐานะยากจนในชมุชนแออดั และเป็นกลุ่มคนชัน้
ล่างท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและคกุคามอย่างต่อเน่ือง ทัง้จากโดยทางทหารและชาวเมียนมาท่ี
นับถือพุทธศาสนา จึงเปิดโอกาสให้กับขบวนการค้ามนุษย์ได้น าพาชาวโรฮีนจาเหล่านัน้ไปยัง



265 

 
ประเทศท่ีสามง่ายยิ่งขึน้ ซึ่งชาวโรฮีนจาบางกลุ่มยอมจ่ายเงินทัง้หมดก่อนออกเดินทาง หรือบาง
กลุม่ให้ญาตพ่ีิน้องเป็นผู้ รับผิดชอบเม่ือถึงปลายทางแล้ว แตส่ว่นใหญ่เพียงแคต้่องการหลบหนีออก
นอกประเทศ โดยไมมี่การก าหนดอนาคตหรือปลายทางแตอ่ย่างใด 

1) สภาพปัญหาของชาวโรฮีนจา 
 นบัตัง้แตปี่พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาหลบหนีเข้ามาในไทยปีละไม่ต ่ากว่า 10,000 

คน โดยจะมีเรือทัง้ขนาดเล็กและใหญ่ไปรับท่ีชายฝ่ังเมียนมาก่อนท่ีทัง้หมดจะถกูส่งขึน้เรือใหญ่อีก
ล าหนึ่งท่ีจอดอยู่กลางทะเล จากนัน้จงึเข้ามายงัเกาะตา่งๆ หรือบนชายฝ่ังทะเลตามจงัหวดัชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามนั โดยเฉพาะจงัหวดัระนอง พงังา และสตลู เพ่ือเดนิทางทางบกตอ่ไปยงัมาเลเซีย 

ขบวนการค้ามนษุย์เหล่านี ้จะมีนายหน้าท าหน้าท่ีเรียกค่าไถ่กบัญาติพ่ีน้องชาวโรฮีนจาท่ี
อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งหากไม่ท าตามท่ีนายหน้าเหล่านัน้ร้องขอไป เหย่ือท่ีถูกจบัไว้อาจถูกท าร้าย
ร่างกาย หรืออาจถูกส่งไปค้าแรงงานบนเรือประมง โดยชาวโรฮีนจาเหล่านัน้จะถูกกระท าทารุณ
กรรมและอดอาหารจนเสียชีวิต ซึ่งธุรกิจการค้ามนุษย์นีมี้ด าเนินการมาก่อนท่ีชาวพุทธและชาว
โรฮีนจาในเมียนมาจะเกิดขัดแย้งกัน ธุรกิจนีส้ร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นจ านวนเงิน
มหาศาลและได้รับผลประโยชน์จากขบวนการน าพาแทบทกุครัวเรือน ทุกคนในพืน้ท่ีจึงนิ่งเฉยกับ
ปัญหาการลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา 

ส่ือมวลชนมกัน าเสนอข่าวสถานการณ์เฉพาะหน้า ท่ีอาจเป็นภาพการเดินทางเข้ามาของ
ชาวโรฮีนจา และความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อความมัน่คงภายในประเทศ ซึ่งจากการเผยแพร่
ขา่วสารเพียงด้านเดียว กอปรกบัพฤติกรรมการบริโภคข้อมลูข่าวสารท่ีไม่มีการตรวจสอบกบัความ
จริง ส่งผลกระทบให้ประชาชนรู้สึกเกลียดชงัชาวโรฮีนจา และน าไปสู่การแสดงความคิดเห็นท่ีเต็ม
ไปด้วยอคติเชิงลบโจมตีกลุ่มคนท่ีเห็นใจชาวโรฮีนจา ขณะท่ีขบวนการค้ามนษุย์ได้รับผลประโยชน์
จากการเบี่ยงเบนความสนใจถึงสาเหตท่ีุแท้จริงในการลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา 

2) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
 ช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลไทยไม่เคยมีการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจาอย่าง
จริงจงั โดยกลุ่มคนท่ีหลบหนีเข้ามาจะมี 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มท่ีถกูปฏิเสธการให้สญัชาตจิากประเทศ
บงัคลาเทศและไม่สามารถกลบัเมียนมาได้ จึงจ าเป็นต้องพกัอาศยัในค่ายผู้ ลีภ้ัยบริเวณชายแดน
บงัคลาเทศ และกลุ่มท่ีอยู่กบัครอบครัวในเมียนมา แตก็่ไม่ได้รับสญัชาติเมียนมาด้วยเชน่กนั ท าให้
ชาวโรฮีนจาทัง้ 2 กลุ่มนีก้ลายเป็นคนไร้รัฐ และถกูพลเมืองของประเทศนัน้ๆ กดข่ีข่มเหงและรังแก
ผ่านช่องทางด้านกฎหมายและการปฏิบตัิในสงัคมในรูปแบบท่ีแปลกแยกออกไป องค์การภาครัฐ
ไทยจงึจ าเป็นต้องประสานงานกบัสถานทตูของทัง้สองประเทศ เพ่ือร่วมกนัพิสจูน์สญัชาตกิลุม่คนท่ี 



266 

 
หลบหนีเข้ามาประเทศไทย ดงันัน้ รัฐบาลจงึจ าเป็นต้องประกาศบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงัและ
แก้ไขปัญหาให้ตรงกบัสาเหตท่ีุแท้จริง ซึ่งต้องมุ่งให้ความส าคญัและเข้มงวดตรงไปตรงมากับการ
บงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์อย่างตอ่เน่ือง เพราะหาก
รัฐบาลปล่อยผ่านหรือไม่จบักุมขบวนการค้ามนุษย์ จะท าให้ขบวนการผิดกฎหมายนีข้ยายกว้าง
ยิ่งขึน้ และสดุท้ายจะกลายเป็นภยัตอ่ประเทศในภายหลงั เพราะฉะนัน้เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องด าเนินการ
จับกุมชาวโรฮีนจาอย่างจริงจัง แตกต่างจากการผลักดันท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐยึดถือปฏิบัติกันมาโดย
ตลอด เพราะการจบักมุจะน าไปสู่การบงัคบัใช้กฎหมาย เพ่ือมิให้เป็นการเปิดโอกาสแก่ขบวนการ
ค้ามนษุย์ได้อาศยัประเทศไทยกระท าการผิดกฎหมายและเป็นทางผา่นไปยงัประเทศท่ีสาม ในทาง
กลบักนั การผลกัดนั คือ การปล่อยผา่น ไม่ใช้กฎหมาย แตท่วา่ การด าเนินการตา่งๆ ของเจ้าหน้าท่ี
รัฐต้องค านงึถึงสิทธิมนษุยชนและความเทา่เทียมกนัควบคูไ่ปด้วยเชน่กนั  
 (สรุป) ทัง้นี ้ถ้าเราขาดการบริหารจดัการในเร่ืองของคนตา่งด้าวและผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทย
ก็จะเป็นปัญหาตอ่ไปในอนาคต ดงันัน้ การด าเนินการร่วมกันขององค์การภาครัฐ ประชาชน และ
องค์การพฒันาเอกชน จะน าไปสู่การปฏิบตัิงานท่ีแสดงถึงความจริงใจในการไขปัญหานีท่ี้มีความ
คงเส้นคงวา ซึ่งจะรวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่กลุ่ มคนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากชาวโรฮีนจา 
 

นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์  
(ผู้ก่อตัง้และผู้อ านวยการมูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาและสถานะบุคคล) 

 

 ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติท่ีก าหนดให้มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ต้นทาง 
และองค์การภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดควรร่วมมือกนัแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ียัง่ยืน 

1) การชว่ยเหลือทางการเงินและความร่วมมือกบันานาชาติ 
 ชว่งเวลาตัง้แตปี่พ.ศ. 2554  เป็นต้นมา งบประมาณช่วยเหลือจากส านกังานข้าหลวงใหญ่
ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติมีอัตราการเพิ่มขึน้ท่ีลดลง เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกับปัญหาของ
ภูมิภาคอ่ืนแล้ว พบว่า ความรุนแรงของปัญหาในภูมิภาคอาเซียนนัน้น้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนอย่าง
ชดัเจน โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคอาหรับ จงึท าให้ความส าคญัและสดัสว่นเงินงบประมาณ
ลดลง ส าหรับประชาคมอาเซียนนี ้ถือเป็นปัจจยักระตุ้นให้ประเทศสมาชิกต่ืนตวัเร่ืองสิทธิมนษุยชน
มากขึน้ หน่วยงานด้านความมัน่คง ซึ่งเป็นผู้วางแผนและปฏิบตัิการตามนโยบายด้านความมัน่คง
และความสงบเรียบร้อย ดงันัน้ ทุกองค์การภาครัฐจึงควรปรับบทบาทให้เท่าทนักบับริบทของสงัคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบบั เช่น 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ท่ีได้ก าหนดสิทธิการลีภ้ยัไว้ 
อนุสญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก อนุสญัญาตอ่ต้านการทรมาน ก็ได้มีการก าหนดสิทธิไม่ถกูผลกัดนักลบั  
ซึ่งประเทศไทยมกัถกูถามถึงการจดัการผู้ ลีภ้ยัในการประชมุระดบัโลก เพราะไทยเองมิได้เป็นภาคี
ในอนุสญัญาว่าด้วยสภาพผู้ ลีภ้ัย จึงเป็นสิ่งท่ีล าบากในการอธิบายพดูคยุถึงการจดัการกับปัญหา
ชาวโรฮีนจานี ้เพราะนัน่หมายถึง เกณฑ์การพิจารณา ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และกฎหมายในการ
ควบคมุดแูลผู้ ลีภ้ยั แต่ในทางปฏิบตัิเจ้าหน้าท่ีรัฐมกัมีปัญหาในการดแูลผู้ ลีภ้ัยให้เป็นไปตามหลกั
สิทธิมนษุยชน เชน่ การไม่ผลกัดนักลบั หรือข้อบญัญตัิท่ีระบวุา่ ต้องมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ผลกัดนักลบั ซึง่เจ้าหน้าท่ีรัฐแตล่ะคนตา่งตีความแตกตา่งกนั แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นรัฐภาคีท่ี
เช่ือมโยงกับกฎหมายผู้ ลีภ้ัยก็ตาม แต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศนิติรัฐ จึงควรใช้กฎหมายในการ
บริหารจดัการเร่ืองตา่งๆ เพ่ือจะท าให้เป็นระบบและมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้  

2) การปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชน 
2.1) บทบาทของภาคประชาสงัคม องค์การภาครัฐได้มีการพยายามด าเนินการบาง

ขัน้ตอนร่วมกับประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะการสอดส่องดแูลประชาชนในพืน้ท่ีด้วยกันเอง และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพ่ือป้องกันการให้พืน้ท่ีพักพิงแก่ชาวโรฮีนจา และ
ป้องกนัไม่ให้ชาวโรฮีนจากลบัเข้าสู่วงจรการค้ามนษุย์และหลบหนีเข้ามายงัประเทศไทยซ า้อีกครัง้ 
หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐผลกัดนัชาวโรฮีนจากลบัประเทศเมียนมา แตท่ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืน้ท่ีนัน้จะต้องมีความโปร่งใส เป็นอิสระในการท างาน และเคารพข้อบญัญัติตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้เพ่ือให้การท างานร่วมกันระหว่างองค์การภาครัฐและประชาชนในพืน้ท่ีสามารถ
ด าเนินการไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2) การจดัท าฐานข้อมลู องค์การภาครัฐควรมีการจดัตัง้ศนูย์เครือข่ายในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูทัง้หมด และปรับฐานข้อมลูให้สอดคล้องกบัความต้องการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องเร่งปรับปรุงพฒันาฐานข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัท่ีสดุ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึง
สภาพปัญหา และน าไปสูก่ารบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

(สรุป) จากกรณีปัญหาท่ีเกิดขึน้ตอ่สวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิต การละเมิดสิทธิ
มนษุยชน สิทธิในการมีชีวิต และการให้หลกัประกนัความปลอดภยัระหวา่งการสง่กลบัโดยสมคัรใจ 
ซึ่งทัง้หมดนีไ้ม่ใช่สิ่งท่ีจะสามารถแก้ไขได้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ จึงก่อให้เกิดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิอ่ืนๆ ต่อเน่ืองตามมา เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การเข้ารับการศึกษาของเด็ก 
นโยบายรัฐบาลจึงต้องอยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
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ประชาชนเป็นส าคญั ผ่านเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีมีหลกัการเร่ืองสิทธิมนษุยชนแทรกอยูด้่วย เพ่ือ
ความเป็นธรรมในสงัคม 
 

นายศิววงศ์  สุขทวี  
(ผู้ประสานงานองค์การด้านประชากรข้ามชาต)ิ 

 

 ในช่วงเวลา 5 ปีมานี  ้ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮีนจามีสภาพความรุนแรงท่ี
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

1) สถานะของชาวโรฮีนจา 
 รัฐบาลยังคงยืนยันว่า ชาวโรฮีนจาเป็นบุคคลท่ีหลบหนีเข้ามาเน่ืองจากเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ จึงไม่มีคณุสมบตัิในการขอสถานะเป็นผู้ ลีภ้ัยและต้องควบคมุตวัเข้าสู่กระบวนการทาง
กฎหมายในสถานะผู้ กระท าความผิดในคดีหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ท่ีต้องถูก
ด าเนินคดีและส่งกลบัไปยงัประเทศต้นทาง แตเ่น่ืองจากรัฐบาลเมียนมายงัคงยืนยนัท่ีจะไม่รับรอง
ความเป็นพลเมืองให้กบัชาวโรฮีนจา และมีอคติต่อผู้นบัถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นสาเหตสุ าคญัท่ี
ท าให้ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ ขณะท่ีการส่งกลบัตามช่องทางธรรมชาตก็ิไม่
อาจด าเนินการได้ การควบคุมตวัชาวโรฮีนจาของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จึงมีลักษณะท่ีเป็นไปเพ่ือรอการ
ตดัสินใจ เพราะยงัไมมี่ประเทศใดท าการรับรองสถานภาพให้กบัชาวโรฮีนจา  

ชาวโรฮีนจาต้องการหลบหนีออกนอกประเทศเพียงเหตผุลท่ีต้องการแสวงหาโอกาสชีวิตท่ี
ดีกว่า แตบ่างคนถกูหลอกลวงหรือบงัคบัให้ขึน้เรือมา เพ่ือให้จ านวนคนในเรือเต็มเร็วขึน้ การน าพา
ชาวโรฮีนจาหลบหนีออกนอกประเทศเมียนมาโดยผ่านขบวนการค้ามนุษย์ขยายวงกว้างยิ่งขึน้ 
โดยเฉพาะตามบริเวณจงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีองค์การภาครัฐไทย
ต้องตามแก้ไขมาโดยตลอด 

2) การจดัการกบัชาวโรฮีนจา 
 รัฐบาลไทยควรพยายามหยดุยัง้ขบวนการค้ามนษุย์ เพ่ือบรรเทาปัญหาชาวโรฮีนจาเข้ามา
ในประเทศ เม่ือจ านวนท่ีถูกน าพาออกนอกประเทศลดลง รัฐบาลไทยก็ต้องสร้างทางเลือก เพ่ือ
ไม่ให้เป็นภาระในการดูแล เช่น อนุญาตและจัดหางานให้ชาวโรฮีนจาท่ีตกเป็นเหย่ือของขบวน
การค้ามนษุย์ 
 การคดัแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องกระท าการคดักรองด้วยความระมัดระวงัใน
การจ าแนกต้นทาง กรณีท่ีพบว่า ผู้หลบหนีเหล่านัน้เดินทางมาจากประเทศบงัคลาเทศก็จะเป็น
หน้าท่ีของสถานทูตบงัคลาเทศเข้ามาตรวจพิสจูน์สญัชาติ ส่วนถ้าบคุคลใดท่ีมาจากเมียนมาก็จะ
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เป็นหน้าท่ีของ ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิซึ่งหากมีคณุสมบตัเิป็นผู้ ลีภ้ยัก็จะ
สง่ตอ่ไปยงัประเทศท่ีสามตอ่ไป  
 กระแสตอ่ต้านชาวโรฮีนจาท่ีเกิดขึน้จากการพยายามบิดเบือนความสนใจของกลุ่มคน ซึ่ง
เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ ท่ีท าให้เกิดกระแสกดดนัเจ้าหน้าท่ีรัฐ แตข่บวนการค้ามนษุย์และผู้ มี
ส่วนรู้เห็นกลบัได้รับประโยชน์จากกระแสความเกลียดชงัในการหลบหนีเข้ามาของชาวโรฮีนจานี ้ 
เพราะฉะนัน้ประชาชนจึงต้องไม่รับฟังข้อมลูเพียงด้านเดียวอยา่งมีอคติและต้องรู้เท่าทนักบักระแส
ขา่วท่ีเกิดขึน้ 
 (สรุป) หวัใจส าคญั คือ การคืนศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กบัชาวโรฮีนจา เพ่ือให้พวกเขา
สามารถดแูลชีวิตตนเองได้ โดยองค์การภาครัฐไม่ควรปล่อยทิง้ให้มีการเสียชีวิตหรือพิการเกิดขึน้
ในห้องกกัของดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือกรณีการผลกัดนักลบัประเทศแล้ว แตก่ลบัมาวนเวียนตก
เป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์ดงัท่ีผา่นมา 

 

นางสาวพุทธณี กางกัน้  
(ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชนไทย ฟอร์ตีฟ้ายไรท์) 

 

 ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศเป็นเร่ืองท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองหลาย
ทศวรรษมาแล้ว แตภ่ายหลงัจากปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นมา นบัเป็นวิกฤตการณ์ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุ
และด าเนินสืบเน่ืองมาจนทกุวนันี ้  
 1) ความพยายามในการแก้ไขปัญหา 
  1.1) กระบวนการคดักรองบุคคล ในช่วงเร่ิมแรก ทีมสหวิชาชีพท าหน้าท่ีคดักรองเหย่ือ
การค้ามนษุย์ โดยภาครัฐไทยท าการคดัแยกกลุม่ชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาทัง้หมด แม้วา่ ทกุคน
จะลงเรือล าเดียวกันก็ตาม แต่ประสบการณ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เน่ืองจากชาวโรฮีนจา
บางส่วนเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์ กล่าวคือ พวกเขาอาจถกูลกัพาตวั ลอบท าร้าย หรืออาจ
โดนหลอกให้ขึน้เรือมาโดยไม่ทราบเง่ือนไขท่ีชดัเจน แต่บางสว่นเป็นผู้ เข้าเมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย 
ทัง้นี ้ขัน้ตอนการคดักรองถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการจ าแนกวิธีการปฏิบตัิตอ่ชาวโรฮีนจา 
โดยบุคคลท่ีตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์จะถูกกักตวัในสถานท่ีของกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสภาพท่ีดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่ม
ของผู้ ท่ีหลบหนีเข้าเมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย ซึง่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านกังานตรวจคน
เข้าเมือง แตท่ัง้หมดนีจ้ะถกูกกัตวัโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ไม่ทราบแม้ว่า
ภาครัฐไทยได้มีการพยายามปรับปรุงรายละเอียดในการสอบถาม/สมัภาษณ์ท่ีใช้ในการประเมินผู้ ท่ี 
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คาดว่าจะเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐไม่ได้น าแบบสอบถามสมัภาษณ์เหล่านัน้
มาใช้คดักรองซ า้กบับคุคลท่ีเคยผา่นขัน้ตอนนีแ้ล้ว 
 1.2) การปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี แม้รัฐบาลได้พยายามหาทางออก โดยสร้างรัว้รอบ
ขอบชิดให้กบับ้านพกัมากขึน้ แตส่ิ่งเหลา่นัน้เป็นเพียงการพยายามลดกระแสวิพากษ์ของนานาชาติ
หรือบรรเทาสภาพปัญหาเท่านัน้ แตส่ิ่งท่ีน่าวิตกกงัวล คือ นายหน้าค้ามนษุย์ก าลงัหาช่องทางใหม่ 
หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการน าพาออกจากบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองและบ้านพกั แม้ประเทศ
ไทยจะให้ความช่วยเหลือในความเป็นอยู่กบัชาวโรฮีนจาเป็นอย่างดีก็ตาม แตข่บวนการค้ามนษุย์ก็
ยงัคงพยายามหาช่องทาง เพ่ือท าการลกัพาตวัหรือหลอกลวงให้ชาวโรฮีนจาหลบหนีออกมาจาก
ห้องกักและบ้านพัก ดังนัน้ ข้อกังวลท่ีเก่ียวกับปัญหาชาวโรฮีนจาก็ยังไม่หมดไป ขณะท่ีภาระ
คา่ใช้จ่ายของรัฐบาลกลบัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เพราะฉะนัน้หากค านึงถึงกฎหมายคนเข้าเมืองเพียง
อย่างเดียว สดุท้ายแล้ว ภาระทัง้หมดก็จะตกแก่ประเทศไทย ดงัเช่นปัญหาท่ีไทยเคยเผชิญมาแล้ว
ในการให้ความชว่ยเหลือแกป่ระเทศเพ่ือนบ้าน  
 2) พนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 รัฐบาลไทยควรร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือแก้ปัญหาการค้ามนษุย์ให้
หมดไปจากภูมิภาค โดยผ่านอนุสัญญา ACTIP ท่ีก าหนดแนวทางให้ประเทศไทยร่วมมือกับ
นานาชาติ ตลอดจนความร่วมมือข้ามพรมแดน ความชว่ยเหลือด้านกฎหมายระหว่างรัฐภาคี และ
การสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดน รวมทัง้ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายและความร่วมมือ
ในการยึดทรัพย์สินของกลุม่ขบวนการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะการส่งกลบัไปยงัมาตภุูมิของตนเองนัน้ 
ประเทศไทยต้องให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของเหย่ือ รัฐบาลจึงควรก าหนดนโยบายยกเลิก
การผลกัดนักลบัให้สอดคล้องกบัจารีตประเพณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  
 (สรุป) เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยจ าเป็นต้องปฏิบัติตามและบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศอย่าง
เคร่งครัดควบคูก่บัการปฏิบตัิตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  
 

Ms.Anna  Xia  
(ท่ีปรึกษาด้านสิทธิผู้อพยพกับผู้ลีภ้ัยประจ าแอมเนสตี ้อินเตอร์เนช่ันแนล) 

 

 ประเทศเมียนมาก าลงัเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่กลบัเป็นประเทศต้นเหตท่ีุก่อให้เกิด
ปัญหาผู้ ลีภ้ัยออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอนัดบั 1 ของ
ภมูิภาคอาเซียน โดยเม่ือสิน้ปีพ.ศ. 2557 พบวา่ มีจ านวนผู้ ลีภ้ยัมากกวา่ 800,000 คน 
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1) ปัญหาสิทธิมนษุยชนในเมียนมา 

 เมียนมาเป็นประเทศท่ีมีปัญหาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนจากเหตรุุนแรงด้วยการตอ่ต้านจาก
ความแตกตา่งทางศาสนา น าไปสู่ปัญหาการลกัลอบการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ซึ่งถือเป็นอปุสรรค
ในการพฒันาระบอบประชาธิปไตย ขณะท่ีรัฐบาลเมียนมานิ่งเฉยไมท่ าการตรวจสอบหรือสอบสวน
ข้อเท็จจริง ตลอดจนไม่ด าเนินการลงโทษผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์แตอ่ย่างใด กอปรกบั
ความต้องการมีชีวิตท่ีดีขึน้ของชาวโรฮีนจาจงึกลายเป็นผู้ลกัลอบเข้าเมืองผา่นขบวนการค้ามนษุย์ 

2) ความพยายามในการแก้ปัญหา 
 แม้นโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้เปล่ียนมาเป็นการตดัสินใจให้การ
ช่วยเหลือชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีออกมานอกประเทศแทนการผลกัดนักนัไปมา แตท่ัง้สามประเทศ
ยงัขาดมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาท่ีชดัเจน 
 การตัง้ศนูย์พกัพิงชัว่คราวถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี แตก็่ยงัไม่เพียงพอและอาจไม่ถึงมาตรฐาน
การคุ้มครองระดบัสากล ซึ่งผู้ ลีภ้ัยหรือประสบปัญหาท่ีแท้จริง จะต้องสามารถเข้าสู่กระบวนการ
พิสจูน์สถานะผู้ ลีภ้ยัได้อยา่งปลอดภยัและมีศกัดิศ์รี ต้องไมมี่การเอาผิดทางอาญาตอ่ผู้ ลีภ้ยัและคน
เข้าเมืองท่ียากล าบากด้วยข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่สามารถส่งบุคคลเหล่านี ก้ลบัไปยงั
ประเทศต้นทางท่ีก าลงัมีภยัสงครามและเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต 
 ส าหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีหน่วยงานท่ีมีบคุลากรท่ีทกัษะ 
อย่างหลากหลายเข้ามาดแูลและแก้ปัญหานีอ้ย่างจริงจงั กรณีปัญหาชาวโรฮีนจานีจ้ะต้องมีการ
ประชุมหารือแบบทวิภาคี ซึ่งทุกประเทศในภูมิภาคนีต้้องร่วมกันหาทางออกด้วยการก าหนด
มาตรการป้องกนัและมาตรการทางกฎหมาย เพราะไม่ใชปั่ญหาของประเทศใดประเทศหนึง่เทา่นัน้ 
แต่อาจกลายเป็นปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและความมั่นคงท่ีลุกลามไปทั่วทัง้
ภมูิภาค 
 (สรุป) รัฐบาลไทยควรสร้างความร่วมมือหรือเปิดโอกาสให้ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัย
แห่งสหประชาชาติ เข้ามาให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีคัดกรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  รัฐบาลควรร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการระดมความคิดหรือเปิด
เวทีการพูดคุยอย่างเสรีเก่ียวกับปัญหาสถานการณ์ ท่ีเช่ือมโยงกับชาวโรฮีนจา แม้อาจจะส่งผล
กระทบตอ่ความมัน่คงและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศบ้างก็ตาม แตห่ากนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่าน
ปัญหานีใ้ห้เรือ้รังต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศมาก
ยิ่งขึน้ 
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Ms.Vivian Tan  

(โฆษกประจ าส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาต)ิ 
  
 ในระยะแรกเร่ิมของการลีภ้ัยเข้ามาของผู้ ลีภ้ัยนัน้ ถือเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศท่ีรองรับ เพราะท าให้ค่าจ้างแรงงานราคาต ่า แต่ภายหลังจะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์
ตามมา ซึง่จะสงัเกตเห็นเดก็และวยัชราเดนิทางออกนอกประเทศจ านวนมากเทียบเทา่กบัผู้ ลีภ้ยัวยั
แรงงาน ท้ายสดุแล้วการลีภ้ยัก็มิอาจปฏิเสธเหตผุลทางเศรษฐกิจได้ 

1) ปัญหาทางด้านกฎหมาย 
 ในภูมิภาคอาเซียนมีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีกฎหมายระหว่างประเทศ
เก่ียวกับผู้ ลีภ้ัย และไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนีร้ะบุถึงสิทธิลีภ้ัยทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ขณะท่ีปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ยัก็ได้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพราะไม่มีกฎหมายท่ีท าหน้าท่ี
คุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน และปลอ่ยให้เป็นไปตามวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ี ด้วยเหตนีุ ้
การสร้างความมัน่คงให้กบัประเทศนัน้ องค์การภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการบุคคลท่ี
เดินทางเข้ามาในประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยหลกัสิทธิมนษุยชน โดยถือหลกัความเท่าเทียมใน
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ และต้องท าการรณรงค์ให้ทกุฝ่ายทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัญัติกฎหมาย 
ฝ่ายบริหาร และการเมือง ให้เห็นถึงความส าคญัของสิทธิขัน้พืน้ฐานในการขอลีภ้ัย และองค์การ
ภาครัฐไทยควรร่วมมือกนัจดัท ากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ยัขึน้มา 

2) การพิจารณาผู้ ลีภ้ยั 
 ประเทศไทยให้อ านาจแก่ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติในการพิจารณา
และดแูลผู้ ลีภ้ยัทัง้หมด จึงท าให้องค์การภาครัฐไทยไม่สามารถก าหนดระยะเวลาท่ีแนน่อนท่ีผู้ ลีภ้ยั
เหล่านีจ้ะอยู่ในประเทศไทย อนัท่ีจริงแล้ว การพิจารณาสถานภาพผู้ ลีภ้ัยมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ 
1) การพิจารณาท่ีส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติท าเองทัง้หมด 2) การพิจารณา
สถานภาพผู้ ลีภ้ัยท่ีองค์การภาครัฐเข้ามาท าเอง แล้วจึงค่อยส่งให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัย
แห่งสหประชาชาติรับรอง ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกมีลักษณะการด าเนินการเป็นแบบนี ้และ 3) 
องค์การภาครัฐท าร่วมกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ  โดยอาจจะเป็น
ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการ และหากประเทศไทยจะเป็นผู้ด าเนินการเองหรือเข้ามามี
สว่นร่วมในการด าเนินงานของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตินา่จะดีกว่า  
 (สรุป) ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนษุยชนและมาตรการระหวา่งประเทศ 
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Mr.Jo  Lawrie  

(นักวิจัยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน) 
 

 ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองเป็นจ านวนมากของชาวโรฮีนจานี ้เป็นสถานการณ์ท่ีหลาย
ประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการจดัการกับปัญหานี ้เพราะบางประเทศก็ก าลงัตกอยู่ใน
สภาวการณ์เชน่เดียวกนันี ้ 

1) สาเหตขุองปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐาน 
 ปัญหาชาวโรฮีนจาท่ีภูมิภาคอาเซียนก าลังเผชิญในทุกวันนี ้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาอ่ืนๆ อันได้แก่ ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทัง้นี ้
ปัญหาการการโยกย้ายถ่ินฐานในช่วงเร่ิมต้นอาจด้วยสาเหตุเน่ืองจากการลีภ้ัยสงคราม แต่
ท้ายท่ีสุดก็มิอาจปฏิเสธสาเหตอุนัเน่ืองจากภัยทางเศรษฐกิจได้ จนกลายเป็นท่ีมาของปัญหาการ
ลกัลอบเข้าเมือง และน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ของขบวนการค้ามนษุย์ เพราะความมัน่คง 
เศรษฐกิจ และสงัคม เป็นมิตท่ีิมีความเช่ือมโยงกนั  
 การไม่ยอมรับในความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ของประชาชนในเมียนมาท่ีมีต่อ
ชาวโรฮีนจา ถือเป็นปัญหาสงัคมท่ีด าเนินมาอย่างยาวนานหลายชัว่อายคุน ส่งผลกระทบตอ่ความ
มั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศตามมา กล่าวคือ เม่ือประเทศเต็มไปด้วยความขัดแย้งกัน  
เศรษฐกิจก็ไม่อาจได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งตามมาได้ ชาวโรฮีนจาในประเทศจึงต่างรู้สึก
หวาดกลัวถึงความไม่มั่นคงและอนัตราย ท าให้ชาวโรฮีนจาส่วนหนึ่งพยายามหลบหนีออกนอก
ประเทศ เพ่ือหาอนาคตและโอกาสในการท ามาหากินดีขึน้ จะเห็นได้ว่า เป็นปัญหาท่ีเร่ิมต้นจาก
ความขดัแย้งภายในสงัคม และสุดท้ายก็กลายเป็นเหตผุลด้านเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้เพราะ
ความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม และเม่ือผนวกกับการฉวยโอกาสของบางกลุ่มคน จึงท าให้ปัญหา
บานปลายมากขึน้ 

 ปัญหาการหลบหนีออกนอกประเทศเมียนมามิใช่เป็นปัญหาเพียงของประเทศใดประเทศ
หนึ่งเท่านัน้ แต่เป็นปัญหาท่ีทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสหรัฐฯ และสหราชอาณาจกัร 
ต้องร่วมกันปรึกษาหารือในทุกมิติอย่างรอบคอบ เพ่ือหาทางออกและรักษาผลประโยชน์ของทุก
ประเทศอย่างดีท่ีสุด เพราะถือเป็นวิกฤตการณ์การโยกย้ายถ่ินฐานของชาวโรฮีนจาท่ีมีลกัษณะ
ผิดปกต ิภายใต้การแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ของขบวนการค้ามนษุย์ 
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2) บทบาทของส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ 

 ในทุกวนันี ้ ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติมีบทบาทให้การสนบัสนุนใน
การท่ีรัฐบาลไทยท าการพิจารณาสถานภาพของชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาตัง้แต่แรก โดย
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติท าหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณให้การ
ช่วยเหลือองค์การภาครัฐไทย เพ่ือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดแูลผู้อพยพในไทย (รวมทัง้ชาวโรฮีน
จา) อีกทัง้ยงัท าหน้าท่ีจดัเตรียมเอกสารและประสานงานประเทศท่ีสาม อาทิ ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ ให้ท า
การรองรับชาวโรฮีนจาเหล่านี ้ส่วนองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานนัน้ ท าหน้าท่ี
ให้การช่วยเหลือองค์การภาครัฐไทยด้วยการส่งบคุลากรไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยูข่องผู้ ต้อง
กกัเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนให้การช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข เช่น การจดัหาแพทย์หรือ
พยาบาลมาประจ าท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองในบางชว่งเวลา 
 (สรุป) เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยควรมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั เพราะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์และการจดัล าดบัรายงาน TIP ท่ีพาดพิงถึงความน่าเช่ือถือทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งหากรัฐบาลไทยต้องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ก็จ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมเชิงกฎหมายและนโยบายให้มีความชดัเจน เพ่ือจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท างานด้าน
สิทธิมนษุยชนสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งสะดวกมากขึน้ 
 

ข.2.2 ชาวโรฮีนจาและประชาชนในพืน้ท่ีที่ให้สัมภาษณ์ (นามสมมต)ิ 
          

นางมาเรียม 

 

การพกัอาศยัในบ้านพกัท่ีองค์การภาครัฐตระเตรียมให้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐให้การชว่ยเหลือและ
ปฏิบตัิกับชาวโรฮีนจาเหมือนกับคนอ่ืนๆ และท าให้ทุกคนในบ้านพักแห่งนีมี้ความสุข ซึ่งถ้าใคร
เจ็บป่วยเล็กน้อย เจ้าหน้าท่ีรัฐจะจดัหายามาให้ พร้อมกบัการดแูลเป็นอย่างดี แตห่ากใครเจ็บป่วย
รุนแรงหรือเกิดอบุตัเิหตใุนบ้านพกั เจ้าหน้าท่ีรัฐจะน าตวัสง่โรงพยาบาลทนัที  

ถ้าเปรียบเทียบกบัวิถีชีวิตในเมียนมา จะเห็นได้ว่า ทุกคนท่ีอยู่ในบ้านพกัแห่งนีมี้คณุภาพ
ชีวิตท่ีดีกว่าอย่างมาก เพียงแตท่กุคนไม่ทราบถึงอนาคตของตนเองและระยะเวลาท่ีแน่นอนในการ
ท่ีต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งนี  ้เพราะเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ไม่สามารถให้ค าตอบท่ีชัดเจน ขณะท่ีชาว
โรฮีนจาบางคนถูกย้ายไปยังจงัหวดัอ่ืน ถือเป็นสิ่งเดียวท่ีสร้างความไม่มัน่ใจและวิตกกังวลให้กับ
ชาวโรฮีนจาทกุคน 
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นางนาเดีย 

  

 ชาวโรฮีนจาได้รับการดแูลเอาใจใส่โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิดแูลทกุ
คนในบ้านพักเหมือนกับญาติพ่ีน้องของตนเอง ซึ่งมิได้แสดงอาการรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติแต่
อย่างใด แม้บางครัง้ชาวโรฮีนจาท่ีอยู่อาศยัในบ้านพกัเดียวกนันี ้อาจมีการทะเลาะเบาะแว้งกนั แต่
หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐเพียงแคต่กัเตือนเทา่นัน้ ไมไ่ด้ท าการลงโทษทัง้สองฝ่ายแตอ่ยา่งใด 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีเป็นความกังวลของชาวโรฮีนจาหลายคนในบ้านพักแห่งนี  ้คือ สภาพ
ความเป็นอยู่ของครอบครัว ทัง้นี ้เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐแต่ละคนก็ไม่สามารถให้ค าตอบก าหนด
ระยะเวลาท่ีพวกเขาต้องพกัอยู่ในบ้านพกัแหง่นี ้จึงท าให้เกิดความรู้สกึไม่แน่นอนและวิตกกงัวลกบั
อนาคต เพราะทุกคนต้องการออกจากบ้านพักไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว เพ่ือจะได้ออกไป
ท างานเลีย้งชีพและส่งเงินกลบัไปให้พ่อแม่ในเมียนมา แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการกลบัไปยงัประเทศ
ต้นทางในเวลานี ้เพราะรัฐบาลยังคงยืนยนัปฏิเสธการให้สัญชาติแก่พวกเขา ดงันัน้ หากกลบัไป
ท างานในประเทศตนเอง พวกเขาก็เป็นเพียงแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทน
จากการท างานเพียงวนัละ 30 บาทเท่านัน้ แม้จะท างานหนักมากเพียงใดก็ตาม และยงัต้องถูก
เรียกเก็บภาษีจากเจ้าหน้าท่ีรัฐในลกัษณะตามอ าเภอใจ 

 

นายอาซิ 
 

 ชาวโรฮีนจาท่ีรอเอกสารส่งตวัไปยงัประเทศท่ีสามท่ีอาศยัอยู่ในสถานคุ้มครองและพฒันา
อาชีพ (ชาย) จงัหวดัสงขลาจะได้รับการฝึกหดัอาชีพตามความสนใจของแตล่ะคน เช่น ช่างไฟฟ้า 
ช่างไม้ โดยเรียนวนัละ 7 ชัว่โมง ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและใช้งานในชีวิตประจ าวนัได้จริง แต่ชาวโรฮีนจาบางคนก็สมคัรใจท่ีจะไปเป็นลูกจ้างกับ
ผู้ประกอบการ เชน่ งานก่อสร้าง งานอตุสาหกรรม ซึง่ผู้ประกอบกิจการจะมาขออนญุาตจากสถาน
คุ้มครองและท าหน้าท่ีรับ-ส่งชาวโรฮีนจาเหล่านัน้เป็นประจ าทกุวนั แต่ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่เลือก
จะฝึกหดัอาชีพ เพราะพวกเขาต้องการเปิดร้านค้าเป็นของตนเองภายหลงัจากได้รับการปล่อยตวั 
ทัง้นี ้ผู้ เข้ารับการฝึกหดัอาชีพในสถานคุ้มครองและพฒันาอาชีพ (ชาย) จงัหวดัสงขลาไม่ต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยแตอ่ยา่งใด  

นายฟาซิซ 
 

ชาวโรฮีนจาท่ีเลือกท างานกับผู้ประกอบการภายนอกจะได้รับการอนุญาตให้สามารถออก
นอกพืน้ท่ีได้ แต่ไม่สามารถท างานในช่วงเวลากลางคืนได้เช่นเดียวกับแรงงานคนอ่ืนๆ พวกเขา
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จ าเป็นต้องเดินทางไป-กลับทุกวนั ภายใต้การดแูลของผู้ประกอบการท่ีมาท าเร่ืองขออนุญาต ซึ่ง
ลักษณะงานท่ีชาวโรฮีนจาท าส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกงานก่อสร้าง กรีดยาง หรือในโรงงาน
ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้แปรรูป  

เม่ือชาวโรฮีนจาได้รับเงินคา่จ้างวนัละไม่เกิน 200 บาท พวกเขาจะน าไปฝากไว้กบัเจ้าหน้าท่ี
รัฐหรือบางคนอาจเก็บไว้ในตู้ เสือ้ผ้าส่วนตวั ซึ่งพวกเขาต้องการเก็บรวบรวมเงินจ านวนหนึ่งส่งกลบั
ไปยงัครอบครัวท่ีเมียนมา ทัง้นี ้กลุ่มคนท่ีเลือกท างานรับจ้างกบัผู้ประกอบการภายนอกก็สามารถ
เปล่ียนมาเป็นการฝึกหดัอาชีพตามความสนใจได้เช่นกนั เพียงแตต้่องแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐในสถาน
คุ้มครองและพฒันาอาชีพ (ชาย) จงัหวดัสงขลาก่อน เพ่ือเตรียมอปุกรณ์ให้เพียงพอกบัผู้ เข้ารับการ
ฝึกหดั ซึง่อาชีพท่ีเปิดสอน เชน่ ชา่งไม้ งานซอ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

นายอาลี 
 

 การเดินทางจากเมียนมาต้องใช้เวลาเกือบเดือน เน่ืองจากต้องรอให้จ านวนคนเดนิทางเต็ม
พืน้ท่ีเรือ หลายคนไม่ทราบเป้าหมายปลายทางแต่อย่างใด เพียงแค่ต้องการหลบหนีออกนอก
ประเทศและเดนิทางตามกนัมา ทกุคนอยูบ่นเรือด้วยสภาพท่ีแออดัยดัเยียด  
 ชว่งเวลาท่ีชาวโรฮีนจาถกูจบักมุตวัและตรวจค้นบนชายฝ่ังทะเลนัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยมิได้มี
การกระท าการรุนแรงกบัผู้ถกูจบักมุแตอ่ยา่งใด แตท่กุคนจะได้รับอาหารและน า้ด่ืม เพื่อประทงัชีวิต
ในเบือ้งต้นก่อน หลงัจากนัน้ พวกเขาทกุคนจะถกูน ามาพกัรวมกนัในพืน้ท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐจดัเตรียม
ไว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐตรวจสอบข้อมลูในเบือ้งต้น ทกุคนไม่ทราบถึงอนาคตท่ีมีความไมแ่น่นอนว่า
จะเกิดขึน้สิ่งใดขึน้ ซึง่เจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็ไมส่ามารถให้ค าตอบท่ีชดัเจนแก่พวกเขาได้  
 ชาวโรฮีนจาบางคนหลบหนีออกมาเพียงล าพัง ส่วนพ่อแม่และครอบครัวยังคงพักอยู่ใน
ประเทศเมียนมา จึงกลายเป็นความหวงัของทุกคน เพ่ือหาโอกาสท่ีจะมีชีวิตดีกว่าเดิมในมาเลเซีย 
โดยมุ่งหวังท่ีจะขยันท ามาหากินและส่งเงินรายได้กลับไปยังครอบครัวในเมียนมา จึง ไม่มีใคร
ต้องการถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เพราะแต่ละคนกลัวต้องพลัดพรากกับ
ครอบครัวอย่างถาวร และเครียดกบัปัญหาท่ีอาจต้องเผชิญในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี ้จึง
เป็นสิ่งท่ียิง่เพิ่มความวิตกกงัวลให้กบัทกุคน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทกุคนก็ไมต้่องการกลบัเมียนมา  
 

นายซารีฟ 
 

ชาวโรฮีนจาอาศยัอยู่ในเมียนมาต้องเผชิญกับปัญหาภัยเศรษฐกิจและการถกูข่มเหงโดย
ทหารเมียนมา ไม่วา่จะเป็นการถกูรีดไถ ท าร้ายด้วยการเฆ่ียนตี และเผาบ้านเรือน หลายครอบครัว
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จึงต้องตดัสินใจหลบหนีออกนอกประเทศ เพ่ือโอกาสและความอยู่รอดของชีวิตท่ีดีกว่าในอนาคต  
กอปรกบัครอบครัวของชาวโรฮีนจาในรัฐยะไขอี่กมากกวา่ 500 ครอบครัว ท่ีต้องการให้ชาวโรฮีนจา
ในตา่งแดนเข้าไปช่วยเหลือหรือน าพาพวกเขาเหล่านัน้ออกมาจากเมียนมา  เพ่ืออนาคตของตนเอง
ท่ีดีกวา่และไมต้่องทนทกุข์ทรมานจากการท าร้าย 

การหลบหนีของชาวโรฮีนจามีลักษณะเป็นครอบครัวมากขึน้  ส่วนใหญ่ตัง้เป้าหมาย
เดินทางไปยงัประเทศมาเลเซีย เพราะไม่ต้องรู้สึกแปลกแยกจากสงัคมเพียงด้วยเหตผุลจากความ
แตกตา่งทางศาสนาและด้วยความหวงัท่ีต้องการจะมีชีวิตท่ีดีขึน้ ส่วนเงินท่ีได้จากการท างาน ส่วน
หนึ่งจะถูกน าไปจ่ายชดใช้ให้กับขบวนการน าพา และบางคนแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กบัครอบครัวใน
เมียนมา 

ขณะท่ีชาวโรฮีนจาถูกจบักุมนัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการตรวจค้นตวั ซึ่งทุกคนต้องปฏิบตัิ
ค าสัง่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างเคร่งครัดและห้ามฝ่าฝืนเป็นอนัขาด แตอ่ยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีรัฐไทย
ก็ได้พยายามอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการหาอาหาร น า้ด่ืม เคร่ืองนุ่งห่ม และ
เคร่ืองนอนแกช่าวโรฮีนจาท่ีหลบหนีเข้ามาทกุคน 
 

นางฟะตีมะห์ 

 

ในช่วงเร่ิมต้น ชาวโรฮีนจาหลบหนีเข้ามาในสภาพเหมือนคนอดอาหารมาหลายวนั บาง
คนมีรอยแผลเป็นหนอง บางครัง้อาจมีคนเสียชีวิตหรือเป็นอมัพฤกษ์ในระหวา่งการหลบหนีเข้ามา 
และบ่อยครัง้พบว่า ผู้ เดินทางเข้ามานีเ้ป็นกล้ามเนือ้ลีบและเป็นโรคติดต่อ แต่เม่ือชาวโรฮีนจาถูก
จบักมุขึน้มาบนชายฝ่ัง เจ้าหน้าท่ีรัฐจะติดตอ่แพทย์และพยาบาลให้มาตรวจรักษาสขุภาพร่างกาย
และจิตใจทกุคน   

ชาวมุสลิมถือว่า บุคคลท่ีนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน  คือ พ่ีน้องกัน ดังนัน้ ในช่วง
เร่ิมแรกท่ีชาวโรฮีนจาถกูควบคมุตวั ประชาชนในพืน้ท่ีจึงต้องช่วยกนัจดัหาทัง้เคร่ืองอปุโภคบริโภค
ท่ีจ าเป็น เพ่ือให้พวกเขาสามารถด ารงชีวิตอยู่รอด ในช่วงระหว่างการคดักรอง โดยเฉพาะในช่วง 2 
สปัดาห์แรก โดยแตล่ะครอบครัวร่วมกนัรับผิดชอบประกอบอาหารและเวียนกนัมาเย่ียมผู้ถกูจบักมุ 
ทัง้นี ้นบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นมา คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัระนองจะเข้ามาเป็น
แกนน าหลกัในการประสานงานและให้การช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ชาวโรฮีนจาทุกครัง้ และบางครัง้
นกัเรียนในจงัหวดัอ่ืนๆ โดยเฉพาะในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กลายเป็นกลุ่มคนท่ีรวบรวมเงิน
มาให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี ได้น าไปซือ้อาหารหรือสิ่งของจ าเป็นให้แก่ชาวโรฮีนจาท่ีถกูจบักมุ  
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 นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐจะช่วยอ านวยความสะดวกในสิ่งท่ีจ าเป็น เช่น ห้องส้วม อปุกรณ์
เคร่ืองนอน การดแูลความปลอดภยั  
 

นายยูซุฟ 
 

 ประชาชนไทยส่วนใหญ่ในอ าเภอสะเดาประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ขณะท่ี 
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และภาคเอกชนไทยและ
มาเลเซียจ านวนมากเข้ามาท าการลงทนุบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยจะสงัเกตได้ว่า โรงแรม
หลายแหง่ถกูสร้างขึน้มาเพื่อรองรับจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
 ชาวโรฮีนจาท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่พกัอาศยัเป็นกลุ่มรวมกัน
อย่างสงบสุข ไม่เคยสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนแก่ผู้คนในสงัคม ทุกคนต่างด ารงวิถีชีวิตและ
ปฏิบตัิศาสนกิจเชน่เดียวกบัชาวไทยมสุลิม ทกุคนในพืน้ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัด้วยความกลมกลืนทาง
วฒันธรรม ขณะท่ีชาวโรฮีนจาส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในภาคอตุสาหกรรม การก่อสร้าง 
และการเกษตร ขณะท่ีบางส่วนเป็นลูกจ้างในภาคการประมงและค้าขาย แต่ทว่า ชาวโรฮีนจาก็มี
อิสระท่ีจะเข้าไปรับจ้างหรือท ามาหากินบริเวณชายแดนมาเลเซียได้ด้วยเชน่กนั 
 ประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่เช่ือว่า ปัญหาความขดัแย้งในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ล้วน
มีสาเหตจุากการรักษาผลประโยชน์ของบางกลุม่คนเท่านัน้ มิใชปั่ญหาของรัฐบาลไทยโดยตรง  
 

นายมูฮัมหมัด 
 

ชาวโรฮีนจาได้เข้ามาตัง้รกรากถ่ินฐานในไทยนานกว่า 30 ปีแล้ว โดยผ่านเครือข่ายญาติพ่ี
น้องและคนรู้จกัในพืน้ท่ี พวกเขาจะรวมตวักนัเชา่บ้านพกัและพกัอาศยัอยู่ในชมุชนเดียวกนั เชน่ ใน
ซอย 2, 4 และซอย 7 ของต าบลบางริน้ โดยมิได้สร้างความเดือดร้อนหรือปัญหาใดให้กบัสงัคม  

ชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาก่อน 10 ปีมานี ้หลายคนจะมีบตัรพลดัถ่ินเหมือนแรงงานกลุม่อ่ืน และ
สามารถท ามาหากินในประเทศไทยได้เช่นเดียวกับแรงงานตา่งด้าวอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเร่ิมจากการ
เข้ามาเป็นแรงงานเถ่ือน รับจ้างในร้านรับซือ้ขายของเก่า ขายโรตี ท างานในภาคการเกษตร ซึง่สว่น
ใหญ่จะท างานท่ีมีลกัษณะการจ้างงานอยา่งไมมี่แบบแผน โดยเฉพาะภาคการผลิตท่ีเน้นแรงงานไร้
ฝีมือ และต่างมีความพึงพอใจกับงานท่ีพวกเขาท า เพราะมีรายได้เข้ามาตลอดเวลา ซึ่งบางคน
สามารถเก็บออมจนกลายเป็นเจ้าของกิจการร้านซือ้ขายของเก่า  

ชาวโรฮีนจาจะเช่ือฟังหวัหน้ากลุ่มและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
โดยพวกเขาจะมาร่วมปฏิบตัศิาสนกิจเชน่เดียวกบัชาวไทยมสุลิม และหลงัจากการปฏิบตัิศาสนกิจ
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เสร็จสิน้ในทกุวนัศกุร์ ชาวโรฮีนจาจะมาประชมุร่วมกนั เพ่ือรับฟังขา่วสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพวก
เขาเอง ทัง้นี ้ชาวโรฮีนจาเป็นแรงงานท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้คา่ครองชีพและราคาสินค้าพืน้ฐาน
ไมพุ่ง่สงูขึน้ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาสินค้าสง่ออกของไทย  

ชาวโรฮีนจาบางคนเคยถูกจับส่งกลับเมียนมาแล้วหลายครัง้ แต่ยังคงกลับมาท่ีจังหวัด
ระนอง เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ความขดัแย้งทางการเมือง การไม่ยอมรับทางสงัคมในเมียน
มา จึงท าให้พวกเขาไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในเมียนมา และเลือกท่ีจะกลบัมาท่ีจงัหวดัระนอง 
เพ่ือประกอบอาชีพหารายได้เลีย้งตนเองและครอบครัวด้วยบริบทความเป็นพ่ีน้องมสุลิมร่วมโลกท่ี
ต้องชว่ยเหลือกนั  

   
นายอับดุล 

 

 ชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาอาศยัในไทยนานกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ท างานด้วยความอดทน ขยัน
ขนัแข็งและไม่เก่ียงประเภทงานท่ีท า ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ และบางคนยงัเข้าไปท างานใน
มาเลเซียได้ด้วยเช่นกนั นอกจากนี ้ชาวโรฮีนจามีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนปอเนาะเหมือนกับ
ชาวไทยมสุลิม ทกุคนในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืน พวกเขาจึงไม่รู้สึกแปลกแยกหรือแตกตา่ง
จากประชาชนทัว่ไปในสงัคม เน่ืองจากผู้คนในสงัคมต่างให้การยอมรับความแตกตา่งทางศาสนา 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่เคยท าร้ายหรือรังแกประชาชน ตรงข้ามกบัชาวโรฮีนจาในเมียนมาท่ีมกัจะโดน
ทหารกระท าการทารุณกรรมหรือรีดไถเอาทรัพย์ ชาวโรฮีนจาท่ีหลบหนีออกมาเหล่านี ้จึงไม่อยาก
กลบัไปในเมียนมา เพราะหวาดกลวักับสภาพท่ีโหดร้ายและความหิวโหยจากการไม่มีงานท าและ
ถกูกดข่ีขม่เหงมาโดยตลอด   
 

ข.3 รายนามผู้ร่วมประชุมระดมความคิด 
 

ข.3.1 รายนามผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเหน็จังหวัดระนอง 
 1) พ.ต.ท.สทุธิศกัดิ ์ ปลืม้จิตต์        รองผู้ ก ากับการตรวจคนเข้าเมือง

จงัหวดัระนอง   
 2) ร.ต.อ.ประสพสขุ พรมมานอก รองสารวตัรป้องกนัปราบปรามสถานี 
   ต ารวจภธูรระนอง 
 3)  ร.อ.เฉลิมพล      เทโหปการ ผู้บงัคบักองร้อย 2521 ฉก.ร.25 
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 4)  นางปราณี         เย็นละออง หวัหน้าบ้านพกัเดก็และครอบครัว 
   จงัหวดัระนอง 
 5)  นางสาวพทุธณี       กางกัน้ ผู้ เช่ียวชาญด้านสิทธิมนษุยชนไทย  
   ฟอร์ตีฟ้ายไรท์ 
 6)  Ms.Maria Corinna Miguel-Quicho เจ้ าห น้ าอาวุ โส ด้านการคุ้ มครอง 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลี ภ้ัยแห่ง
สหประชาชาต ิ

 7)  นางมีนา ประชาชนในพืน้ท่ี 
 8)  นายกิตต ิ ประชาชนในพืน้ท่ี 
 

ข.3.2 รายนามผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเหน็จังหวัดสงขลา 
 1) พ.ต.ท.ธนกฤต   พรหมดอนชาติ สารวตัรใหญ่ตรวจคนเข้าเมือง 

ปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลา 
 2) พ.ต.อ.กิตตชิยั   สงัข์ถาวร  ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภธูรอ าเภอสะเดา 

3) พ.ต.อ.ธรรมนญู  ไตรทิพย์พงศ์  ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภธูรปาดงั- 

    เบซาร์ อ าเภอสะเดา 
 4) ร.อ.ยทุธนา  ไมตรีจิต   ผู้บงัคบักองร้อยทหารสารวตัรมณฑล 
 ทหารบกท่ี 42 

5) นางสาวชมฤดี  นาทะศริิ หวัหน้าบ้านพกัเดก็และครอบครัว 
 จงัหวดัสงขลา 

 6) นายวีรวิชญ์     เธียรชยันนัท์ ผู้ ก่อตัง้และผู้ อ านวยการ มูลนิธิไทย
เพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบคุคล 

 7) Mr.Peter  Trotter เจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการคุ้ มครอง
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลี ภ้ัยแห่ง
สหประชาชาต ิ

8) นางอามีนา ประชาชนในพืน้ท่ี 
  9) นายสไุลมาน ประชาชนในพืน้ท่ี 
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ข.4 บทสรุปการประชุมระดมความคิดเหน็ 
 
 ข.4.1 บทสรุปการประชุมระดมความคิดเหน็ในจังหวัดระนอง 
  ชาวโรฮีนจาลกัลอบเข้าเมืองมาหลายสิบปีมาแล้ว โดยเฉพาะหลงัจากท่ีเมียนมามีปัญหา
ระหว่างชาวพทุธเมียนมาและชาวโรฮีนจาในปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ชาวโรฮีนจาพยายามหลบหนี
ออกนอกประเทศเพิ่มขึน้ถึง 10 เทา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ก่อนหน้าปีดงักลา่ว  
 1) การลกัลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา 
  1.1) การจบักมุชาวโรฮีนจา ในชว่งเวลา 10 ปีมานี ้ชาวโรฮีนจาเข้ามาในประเทศไทย 
มีทัง้รูปแบบการลกัลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย และถกูทารุณกรรมแล้วลกัพาตวัมาเพ่ือให้
เรือเต็มเร็วขึน้ ซึ่งต้นเหตุของปัญหาชาวโรฮีนจาเหล่านี ้เกิดขึน้จากเมียนมาและบังคลาเทศไม่
ยอมรับสถานภาพของชาวโรฮีนจา ขณะท่ีเป้าหมายหลกัของชาวโรฮีนจา คือ ต้องการเดินทางไป
ยังมาเลเซีย แต่ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง เพราะความเข้มงวดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐมาเลเซีย ทุกคนในเรือจึงจ าเป็นต้องเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
เสียก่อน ดงันัน้ วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ องค์การภาครัฐไทยจะให้การสนบัสนุนการเดินเรือ
ของพวกเขา เพ่ือให้ทุกคนสามารถเดินทางผ่านไปยงัประเทศปลายทางได้โดยสวสัดิภาพ เพราะ
หากปล่อยให้เรือของขบวนการน าพาเหล่านัน้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ก็อาจน าไปสู่ปัญหา
อ่ืนตามมาได้  
  การจบักมุชาวโรฮีนจาท่ีผ่านมานี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ถกูวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
พวกเขาเป็นผู้สร้างปัญหาและภาระคา่ใช้จ่ายให้กบัประเทศ เพราะองค์การภาครัฐไทยจะต้องแบง่
เงินงบประมาณส่วนหนึง่ของประเทศไปท าการดแูลชาวโรฮีนจาทัง้หมดท่ีอยู่ระหว่างรอการสง่ไปยงั
ประเทศท่ีสามและประเทศต้นทาง ดงัท่ีประเทศไทยต้องแบกรับภาระการดแูลผู้ ลีภ้ัยจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมาโดยตลอดตัง้แตส่มยัสงครามอินโดจีน  
  ขณะเดียวกัน ชาวโรฮีนจาท่ีถูกจับกุมนัน้ กลับพบว่า บางคนเคยถูกจับกุมมาแล้ว
หลายครัง้ ส่วนบาดแผลตามร่างกายนัน้ เกิดขึน้จากการท่ีชาวโรฮีนจาถูกท าร้ายมาตัง้แตป่ระเทศ
ต้นทาง หรือระหว่างเดินทางเข้ามายังประเทศไทย แต่หากเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ด าเนินการจบักุมชาว
โรฮีนจาท่ีลักลอบเข้ามา ก็จะกลายเป็นการละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีรัฐเองก็จะถูก
ลงโทษตามข้อบงัคบัทางวินยั  
  1.2) การควบคมุดแูล เจ้าหน้าท่ีรัฐดแูลชาวโรฮีนจาเชน่เดียวกบัคนตา่งด้าวอ่ืนๆ เช่น 
ให้รับประทานอาหาร 3 มือ้ต่อวัน โดยอาหารแต่ละมือ้จะต้องถูกตรวจโดยร้อยเวรเสียก่อน เพ่ือ
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ป้องกนัการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามลงไปในอาหาร และเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องมีการลงรายงานประจ าวนั
ทุกครัง้ภายหลังจากการตรวจสอบอาหารในแต่ละมือ้ นอกจากนี ้นายทะเบียนต้องมีการจดัท า
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลในระบบทะเบียนราษฎรเป็นกลุ่มเฉพาะ เพ่ือการควบคุมและ
ตรวจสอบ 
 2) การป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 
  2.1) สาเหตแุละผลกระทบตอ่ความมัน่คง นบัเป็นเวลา 10 กวา่ปีมาแล้ว การลกัลอบ
เข้าเมืองของชาวโรฮีนจาเพิ่มขึน้ทุกปี ในปีพ.ศ. 2558 พบว่า มีชาวโรฮีนจาพ านักอยู่ในไทย
มากกว่า 1.2 แสนคน ซึ่งการลักลอบเข้าเมืองนี ้ทุกคนไม่อาจปฏิเสธถึงปัญหาความอยู่รอดหรือ
เหตผุลทางเศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีรัฐหลายคนมองวา่ ปัญหาชาวโรฮีนจามีผลกระทบ
ตอ่ความมัน่คงของประเทศ ซึง่เช่ือมโยงกบักลุ่มก่อการร้าย และกลุม่องค์การอาชญากรรมข้ามชาต ิ
แต่ทางหน่วยงานของภาครัฐยังไม่มีหลกัฐานท่ีชัดเจน ขณะท่ีองค์การภาครัฐด้านความมั่นคงก็
ก าลังด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริงถึงความเช่ือมโยงระหว่างชาวโรฮีนจาและความสัมพันธ์กับ
ขบวนการก่อการร้ายทัง้หมด พร้อมกับปฏิบัติหน้าท่ีปกป้องแนวชายแดนและดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ โดยการยดึถือหลกัการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนและความมัน่คงมนษุย์ 
  2.2) การปรับปรุงกฎหมาย ส าหรับประเทศไทยนัน้ รัฐบาลควรตระหนกัว่า การมอง
ปัญหาชาวโรฮีนจา เป็นแคเ่ร่ืองการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพียงอยา่งเดียวไมไ่ด้ แตต้่องมองเร่ือง
มนุษยธรรมและความเป็นภราดรภาพของชาวมุสลิมควบคู่ไปด้วยกัน รัฐบาลจึงควรเร่งท าการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองให้มีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรการ
ระหว่างประเทศ เน่ืองจากพระราชบญัญัติคนเข้าเมืองได้ถกูน ามาบงัคบัใช้โดยมิได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว ขณะท่ีบริบทและสถานการณ์โลกได้มีเปล่ียนแปลงไป เช่น ลกัษณะ
การบงัคบัใช้แรงงาน รูปแบบการน าพาคนเข้าเมือง การติดตอ่ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัหรือ
การน าอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ของขบวนการค้ามนุษย์ ข้อบัญญัติและบทลงโทษของ
กฎหมายจงึมีลกัษณะไมส่อดคล้องกบัความผิดท่ีขบวนการค้ามนษุย์ได้ลงมือกระท า 
 ชาวโรฮีนจาท่ีเข้ามาพ านักในพืน้ท่ี ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเสียหายหรือสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน แตพ่วกเขาด ารงชีวิตและประกอบศาสนกิจเหมือนกบัชาวมสุลิมอ่ืนทัว่ไป ชาว
โรฮีนจาส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชมุชนมสุลิมและท ามาหากินกนัอยา่งขยนัขนัแข็ง ขณะท่ีชาวโรฮีนจา
ในชุมชนดงักล่าวอาจมีทัง้ผู้ ท่ีได้รับบัตรไทยพลัดถ่ินและผู้ ท่ีลักลอบเข้าเมือง จึงอาจกลายเป็น
ข้อสงัเกตถึงความเคร่งครัดในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
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 นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีการจดทะเบียนผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศทกุกลุ่มอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้รู้ว่าแตล่ะคนคือใคร  ซึง่อาจสามารถจดัการปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายและ
การคุ้มครองสิทธิของแตล่ะกลุม่คนได้ 
 (สรุป) กลยุทธ์ของขบวนการน าพาเหล่านัน้มีการเปล่ียนแปลงและสลับซับซ้อนมากขึน้ 
ขณะเดียวกันพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตุบางแห่งเป็นเกาะแก่ง เช่น เกาะพยาม เกาะแดง ซึ่งเต็มไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ประชาชนมิได้ให้ความสนใจกับพืน้ท่ีเหล่านัน้ เพราะห่างไกลจาก
แผ่นดินใหญ่ จึงท าให้ขบวนการค้ามนุษย์สามารถน าพาชาวโรฮีนจาเข้ามาพักอาศัยบนเกาะ
เหลา่นัน้ได้โดยไมมี่ผู้ใดมาให้ความสนใจมากเทา่ใดนกั 
 
 ข.4.2 บทสรุปการประชุมระดมความคิดเหน็ในจังหวัดสงขลา 
 สงขลาเป็นจงัหวดัท่ีมีอาณาบริเวณติดกับสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สภาพสงัคมจึงมี
ลกัษณะเป็นพหวุฒันธรรมกลมกลืนกนัและอยูร่่วมกนัโดยมิได้มีใครรู้สึกแปลกแยก แตท่กุคนทราบ
ดีว่า รัฐบาลเมียนมาไมไ่ด้แก้ปัญหาท่ีสาเหตแุท้จริง เพราะรัฐบาลยงัไม่ได้ให้การรับรองสญัชาติแก่
ชาวโรฮีนจา และนิ่งเฉยตอ่การตอ่ต้านของชาวเมียมา  

1) การป้องกนัการอพยพแบบไมป่กต ิ
 สงขลาเป็น 1 ใน 6 จงัหวดั ท่ีนานาชาติระบุว่า ขบวนการค้ามนษุย์อาศยัเป็นพืน้ท่ีท าการ
ฟอกเงินและจ านวนเงินหมนุเวียนในธุรกิจการค้ามนษุย์นีมี้มลูคา่มหาศาล ซึ่งการหลบหนีออกนอก
ประเทศในแต่ละครัง้ ชาวโรฮีนจาต้องท าการจ่ายเงินให้กับขบวนการค้ามนุษย์มากกว่า 60,000 
บาท หรือบางคนอาจจ่ายมากถึง 1.5 แสนบาท ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต่างพยายามปฏิบตัิงานโดย
มุ่งเน้นการป้องกันการอพยพแบบไม่ปกติและการลักลอบการค้ามนุษย์ เพ่ือป้องกันปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาตท่ีิจะมาพร้อมกบักลุม่คนเหลา่นัน้   
 ขณะท่ีนายหน้าได้มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์เป็นประจ า ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีรัฐเลือกวิธีการไม่
จบักุมชาวโรฮีนจาท่ีลกัลอบเข้ามา และท าการผลักดนัให้กลุ่มคนเหล่านัน้ออกนอกประเทศไทย 
เพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม ขบวนการค้ามนุษย์ก็จะขยายตัวมากขึน้ดังเช่นปีพ.ศ.2556 และ พ.ศ. 
2557 ท่ีผ่านมา ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะต้องด าเนินการตามข้อกฎหมายท่ีบญัญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
เพราะหากองค์การภาครัฐทัง้หมดตา่งไม่สนใจท่ีจะแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และท าการ
ผลกัดนัเพียงอย่างเดียว ดงัจะเห็นได้วา่ ขบวนการน าพาได้จอดเรือรอรับชาวโรฮีนจาอยูไ่มไ่กลจาก
ชายแดนไทย กลายเป็นการเปิดโอกาสให้ขบวนการมนษุย์สามารถด าเนินการได้โดยไมมี่การจบักมุ
มาลงโทษเกิดขึน้ และน าไปสูช่อ่งวา่งทางความมัน่คงในระยะยาว 
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2) การพกัพิงในประเทศไทย 

 ชาวโรฮีนจาท่ีเป็นผู้หญิงและเด็กจะอยู่ในบ้านพกัภายใต้สงักัดกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีรัฐจะท าการดแูลและเยียวยาสภาพจิตใจของพวกเขา แต่
ชาวโรฮีนจาผู้ ชายส่วนใหญ่จะถูกกักกันไว้ในห้องกักขัง ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าท่ีรัฐประจ า
ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งชาวโรฮีนจาท่ีถกูจบักมุในแตล่ะครัง้มีจ านวนมากเกินกว่าท่ีห้องกกัขงัของ
ดา่นตรวจคนเข้าเมืองจะรองรับได้  
 การแก้ปัญหาในระยะยาว พบว่า องค์การภาครัฐพยายามยกระดบัคณุภาพชีวิตด้วยการ
ฝึกหัดอาชีพให้แก่ชาวโรฮีนจาท่ีลักลอบเข้าเมืองมา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาสมัครใจกลับ
ประเทศเมียนมา และน าวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเปิดกิจการของ
ตนเองได้ โดยไมห่นัไปพึง่พาขบวนการค้ามนษุย์อีกตอ่ไป 
 รัฐบาลไทยและส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้ท าข้อตกลงพิเศษ 
ภายใต้การสนบัสนุนเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพ่ือการขอสิทธิไปพ านักอยู่ในประเทศท่ีสามของ
ชาวโรฮีนจาท่ีตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนษุย์  
 (สรุป) แม้หลายสิบปีท่ีผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายามแก้ปัญหานีม้าโดยตลอดก็ตาม แม้
ในเวลานี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐจะพยายามปฏิบตัิงานด้วยหลกัหลกัสิทธิมนุษยชน แต่ก็ไม่อาจด าเนินการ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศได้โดยสมบูรณ์ เช่น กรณีการกักตวัโดยพลการอย่างไม่มี ก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้หมดก็ไม่ทราบเวลาท่ีแน่ชดัในการส่งตวัชาวโรฮีนจาไปยังประเทศท่ีสาม เพราะ
ส านกังานข้าหลวงใหญ่   ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตเิป็นองค์การท่ีท าหน้าท่ีรับรองสถานภาพ ท าให้
การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีรัฐจึงมิได้อาจเป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชนได้ตลอดทัง้กระบวนการ 
ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงจ าเป็นต้องด าเนินการคุ้มครองชาวโรฮีนจาภายใต้หลกัประกนัท่ีเป็นรูปธรรม
โดยวิธีการอ่ืนแทน 
 



 

 
ภาคผนวก ค 

 

แบบส ารวจ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
 

แบบส ารวจ 
 

1. ปัญหาท่ีพบในพืน้ท่ีพกัพิงและบริเวณโดยรอบ 
 1.1 ขาดแคลนน า้ 
 1.2 ขาดแคลนเคร่ืองอปุโภคบริโภค 
 1.3 โรคระบาด 
 1.4 ขยะมากและสง่กลิ่นเหม็น 
 1.5 ปัญหาอ่ืนๆ  

ส ารวจเม่ือ 
2. สภาพบริเวณพืน้ท่ีชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีพกัพิง 
 2.1 อาคาร สิ่งปลกูสร้าง 
 2.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 2.3 การท ามาหากินของประชาชน 
 2.4 สขุภาพอนามยัของประชาชน 
 2.5 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ส ารวจเม่ือ 
3. ลกัษณะงานของประชาชนในพืน้ท่ีโดยรอบ 
 3.1 ประมง 
 3.2 ค้าขาย 
 3.3 เกษตรกรรม 
 3.4 โรงงาน 
 3.5 รับจ้างทัว่ไป 
 3.6 อ่ืนๆ...  
       ส ารวจเม่ือ 
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4. ปัญหาความมัน่คงทางสงัคมของชมุชนรอบพืน้ท่ีพกัพิง 
 4.1 ยาเสพตดิ 
 4.2 การค้ามนษุย์ 
 4.3 การลกัลอบค้าสินค้าหนีภาษี 
 4.4 การลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
 4.5 การก่อการร้าย 
 4.6 ปัญหาอ่ืนๆ  
       ส ารวจเม่ือ 
5. ภาวะสขุภาพของชาวโรฮีนจา 
 5.1 สมรรถภาพร่างกาย 
 5.2 สขุภาพจิตดี 
 5.3 พฤตกิรรมสขุภาพท่ีเหมาะสม 
 5.4 ปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีเพียงพอและมีความมัน่คง 
 5.5 อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภยั 
 5.6 ครอบครัวมีความรักและอบอุน่ 
 5.7 ได้รับบริการสขุภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 5.8 ได้รับการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
       ส ารวจเม่ือ  
6. ลกัษณะและสภาพท่ีพกัพิงของชาวโรฮีนจา 
 6.1 วสัดท่ีุใช้ท าตวัพืน้ท่ีพกัพิงและหลงัคา 
 6.2 สภาพในห้องพกั 
 6.3 ลกัษณะพืน้ดนิโดยรอบบริเวณอาคารพกัพิง 
       ส ารวจเม่ือ 
7. ความหนาแนน่ภายในพืน้ท่ีพกัพิง 
 7.1 จ านวนผู้ ท่ีพกัในท่ีนีท้ัง้หมด 
 7.2 จ านวนชาวโรฮีนจา 
 7.3 ความหนาแนน่ตอ่ห้องพกั 
       ส ารวจเม่ือ 
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8. อาหาร 
 8.1 แหลง่ท่ีมาของอาหาร (ชมุชน ภาครัฐ ฯลฯ) 
 8.2 ชนิดของอาหาร 
 8.3 ลกัษณะอาหาร 
 8.4 ปริมาณอาหารตอ่ครัง้ 
 8.5 ความปลอดภยัของอาหาร 
 8.6 จ านวนครัง้ท่ีได้รับอาหารในแตล่ะวนั 

ส ารวจเม่ือ 
9. น า้เพ่ือการบริโภคและอปุโภค 
 9.1 แหลง่ท่ีมาของน า้ด่ืม 
 9.2 ลกัษณะของน า้ด่ืม 
 9.3 ความเพียงพอของน า้ด่ืม 
 9.4 แหลง่น า้เพ่ือการอปุโภค 
 9.5 ลกัษณะน า้เพ่ือการอปุโภค 
 9.6 ความเพียงพอของน า้เพ่ือการอปุโภค 
       ส ารวจเม่ือ 
10. สขุภาพกายของชาวโรฮีนจา 
 10.1 จ านวนผู้ ป่วย  
 10.2 ป่วยด้วยโรค 
 10.3 วิธีการรักษา (เชน่ สง่ไปโรงพยาบาล น าแพทย์มารักษา จา่ยยา ฯลฯ) 
 10.4 สถานท่ีรักษาท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 
 10.5 สาเหตท่ีุไมท่ าการรักษา 

ส ารวจเม่ือ 
11. สิ่งแวดล้อมภายในพืน้ท่ีพกัพิง 
 11.1 สถานท่ีขบัถ่าย 
 11.2 ลกัษณะส้วม 
 11.3 ปัญหาท่ีรบกวนในพืน้ท่ีพกัพิง (ฝุ่ น เสียงดงั ขยะ กลิ่นเหม็น ฯลฯ) 

ส ารวจเม่ือ 
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แบบสอบถามชาวโรฮีนจา 
 
ช่ือ-สกลุ .................................................................เพศ................................อาย.ุ.................. 
ขึน้ฝ่ังไทยท่ี....................................... สถานท่ีพกั.................................................................... 
พกัอาศยัในประเทศไทยเป็นระยะเวลา..................................................................................... 
 
1. จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีร่วมเดนิทางมาด้วยในครัง้นี ้มีความสมัพนัธ์กบัคณุอยา่งไร 
2. วตัถปุระสงค์ท่ีเดนิทางอพยพออกนอกประเทศในครัง้นี ้
3. วตัถปุระสงค์ท่ีเข้ามาในประเทศไทย 
4. สภาพความเป็นอยูใ่นสถานท่ีพกัพิงของประเทศต้นทางเป็นอยา่งไร 
5. ชีวิตประจ าวนัในสถานท่ีพกัพิงของประเทศต้นทางเป็นอยา่งไร 
6. ชีวิตประจ าวนัในสถานท่ีพกัพิงในเวลานีเ้ป็นอยา่งไร 
7. ก่อนการถกูจบักมุในครัง้นี ้คณุเคยเข้ามาประเทศไทยหรือไม ่จ านวนก่ีครัง้ท่ีเคยเข้ามา 
8. ก่อนถกูสง่มาท่ีน่ี คณุเคยอาศยัท่ีคมุขงั/กกักนัท่ีใดมาก่อน สภาพเป็นอยา่งไร 
9. หลงัจากท่ีอพยพออกนอกประเทศ คณุเคยคิดกลบัประเทศต้นทางหรือไม ่เพราะเหตใุด 
10. ถ้าประเทศต้นทางให้สญัชาติกับพวกคณุ คณุเลือกท่ีจะด าเนินชีวิตในประเทศต้นทางต่อไป

หรือไม ่เพราะเหตใุด 
11. เพ่ือการเดินทางออกนอกประเทศ คณุได้มีการตกลงหรือท าสญัญากบัผู้ อ่ืนมาก่อนหรือไม ่
12. อธิบายเหตกุารณ์ในแตล่ะขัน้ตอนของต ารวจและทหารในการปฏิบตักิบัชาวโรฮีนจา 
  12.1 การตรวจค้น 
 12.2 การถกูจบักมุ 
 12.3 การควบคมุตวั 
 12.4 การซกัถาม 
13. คณุเคยเห็นผู้ อ่ืนหรือตนเองป่วยในระหว่างถูกกักกันและ/หรือกักขงัหรือไม่ การป่วยนัน้เป็น

เพราะสาเหตใุด 
14. คุณเคยเห็นหรือทราบถึงชาวโรฮีนจาเสียชีวิตในระหว่างถูกกักกันและ/หรือกักขังหรือไม ่

เพราะเหตใุด 
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15. การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีตอ่ชาวโรฮีนจาในสถานท่ีพกัอาศยัเป็นอยา่งไร 
 15.1  คณุเคยเห็นหรือถกูคกุคามโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ลงมือกระท าหรือไม่ ด้วยอาวธุอยา่ง 
   ใด (เชน่ กระบอง มีด ปืน ฯลฯ) 

15.2 คณุเคยเห็นหรือถกูทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ลงมือกระท าหรือไม่ ด้วยวิธีการใด 
1) การตบตีด้วยความรุนแรง โดยใช้มือหรือเท้า 
2) การจบัศีรษะกระแทก 
3) การท าให้สลบเพราะขาดอากาศ 
4) การสร้างเสียง แสง หรือกลิ่นท่ีเกินกวา่ปกติ 
5) การใช้ไฟฟ้าช็อตหรือแชแ่ข็ง 
6) การขม่ขืน/คกุคามทางเพศ 
7) การลกัพาตวั 
8) การรบกวนการนอน/ไมใ่ห้นอน 
9) การขงัเด่ียวในท่ีมืด 
10) การจ ากดัการเคล่ือนไหว 
11) การท าให้รู้สกึเหมือนจมน า้ 
12) การบงัคบัใช้แรงงานด้วยความเหยียดหยาม 
13) การถกูปลอ่ยให้หิวโซ ไมว่า่จะเป็นอาหารหรือน า้ 
14) อ่ืน ๆ  

 15.3 คณุทราบวตัถปุระสงค์ของการทรมานในแตล่ะครัง้ท่ีเกิดขึน้หรือไม่วา่เป็นเพราะ 
  สาเหตใุด 
 15.4 สภาพและความรุนแรงท่ีเกิดจากการทรมานเป็นอย่างไร 
 15.5 คณุคิดวา่ คณุได้รับการปฏิบตัเิชน่เดียวกบัผู้ถกูกกักนัคนอ่ืน 
 15.6 คณุคิดวา่ ชายและหญิงมีสิทธิและได้รับการปฏิบตัเิทา่เทียมกนัในพืน้ท่ีพกัพิงนี ้ 
 15.7 คณุเคยสญัญา (หรือทราบ) เก่ียวกบัการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและเป็นไปเพ่ือ 
  สาเหตใุด 
 15.8 คณุเคยถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐหลอกให้เป็นเหย่ือในกระบวนการค้ามนษุย์หรือไม่ 
 15.9 คณุเคยถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐหลอกไปใช้แรงงานเพ่ือผลประโยชน์แก่บคุคลนัน้เองหรือไม่ 
16. คณุภาพและปริมาณของปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตของชาวโรฮีนจา 
 16.1 อาหารและน า้ด่ืม (ปริมาณ คณุภาพ และความสะอาด) 
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16.2 ท่ีพกัอาศยั (อณุหภมูิ แสงแดด ความสะอาด ความปลอดภยั และความหนาแนน่) 
16.3 เคร่ืองนุง่หม่ (สะอาด ไมข่าดวิ่น) 
16.4 การดแูลรักษาสขุภาพ (โรคเรือ้รัง โรคตดิตอ่ โรคทัว่ไป อบุตัเิหต ุสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน 
 คลอดบตุร และการบริการให้ค าปรึกษา) 

17. คณุหวาดกลวัเจ้าหน้าท่ีรัฐในระหวา่งถกูกกักนั/กกัขงัในพืน้ท่ีพกัพิงหรือไม ่เพราะเหตใุด 
18. บทบาทขององค์การต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลชาวโรฮีนจา (บทบาทของแต่ละ

องค์การท่ีให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาด้านต่างๆ ได้แก่ สถานท่ีพักอาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม 
อาหารและน า้ และการดแูลสขุภาพพลานามยัของชาวโรฮีนจา ฯลฯ) 

 18.1 องค์การภาครัฐ 
 18.2 หนว่ยงานของสหประชาชาติ 
 18.3 NGOs 
 18.4 ภาคเอกชน 
19. คณุคิดเห็นอยา่งไรกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
 19.1 องค์การภาครัฐ 
 19.2 หนว่ยงานของสหประชาชาติ 
 19.3 NGOs 
 19.4 ภาคเอกชน 
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แบบสัมภาษณ์  
(ผู้บริหารจากองค์การภาครัฐ และผู้เช่ียวชาญจาก NGOs, UNHCR และ IOM) 

 

ช่ือ-สกลุ..............................................ต าแหนง่....................................................................... 
สงักดั..................................................................โทรศพัท์ติดตอ่.............................................. 
 
1. อปุสรรคและข้อจ ากดัใดขององค์การภาครัฐท่ีสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการตามนโยบายท่ีมี 
 ตอ่วิถีชีวิตของชาวโรฮีนจา 
2. อธิบายมาตรการในการติดตามสถานการณ์ของชาวโรฮีนจาภายหลังจากการผลักดันกลับ
ประเทศ และในกรณีถกูสง่ตวัไปยงัประเทศท่ีสาม เชน่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน 

3. กรณีใดบ้างท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐกบัชาวโรฮีนจาเกิดการขม่ขู ่หรืออาจต้องใช้ความรุนแรงระหวา่งกนั  
 และมีจ านวนการปะทะระหวา่งกนัก่ีครัง้ 
4. องค์การภาครัฐได้มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งไร เทา่ใดในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา 
5. องค์การภาครัฐได้มีการประสานงานร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา

เก่ียวกบัโรฮีนจานีอ้ยา่งไร 
6. องค์การภาครัฐได้มีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งไรในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา 
7. องค์การภาครัฐได้มีการจัดสรรบุคลากรอย่างไรในการแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา และก าหนด

มาตรการอยา่งไรในการป้องกนัมิให้เกิดปัญหานีข้ึน้อีกครัง้ 
8. การประชาสมัพนัธ์อย่างไร เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ

องค์การภาครัฐได้อย่างถกูต้องในการพยายามแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา และองค์การภาครัฐได้มี
การลงมือและเตรียมการตอ่ไปอยา่งไร 

9. อธิบายถึงอดีต ปัจจบุนัและทิศทางอนาคตในระดบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการอาศยัของชาวโรฮีนจา 
10. ทิศทางในการตอบสนองของผู้ปฏิบตังิานท่ีมีตอ่นโยบาย 
11. นโยบายตอ่ปัญหาชาวโรฮีนจานีส้อดคล้องกบันโยบายอ่ืนๆ  
12. รูปแบบท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์ถึงคณุลกัษณะการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
13. ความร่วมมือระหวา่งแตล่ะองค์กรรัฐกบั UNHCR, IOM และ NGOs 
14. บทบาทของ NGOs (แตล่ะองค์การ) 
15. บทบาทของ UNHCR และ IOM 
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แบบสัมภาษณ์ (ผู้ปฏบัิตงิานจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชน) 

 
ช่ือ-สกลุ........................................................ต าแหนง่......................................................... 
สงักดั...............................................................โทรศพัท์ติดตอ่............................................. 
 
1. วตัถปุระสงค์และมาตรฐาน 
 1.1 ประเภทของนโยบาย 
 1.2 ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์และเป้าหมายนโยบาย 
 1.3 ความสามารถ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาของนโยบาย 
 1.4 นโยบายสอดคล้องกบัความจริง 
2. ทรัพยากรนโยบาย 
 2.1 ความเพียงพอของงบประมาณ 
 2.2 ความพร้อมด้านวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานท่ี 
 2.3 การจดัสรรงบประมาณเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 2.4 การกระจายตวัของทรัพยากรไปยงัแตล่ะองค์การ 
 2.5 จ านวนบคุลากรมีเพียงพอ 
 2.6 การฝึกอบรม ประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถของเจ้าหน้าท่ีรัฐ   
3. การส่ือข้อความ 
 3.1 รูปแบบของส่ือท่ีใช้ในการเผยแพร่ขา่วสาร 
 3.2 ความสนใจของส่ือมวลชนท่ีมีตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
 3.3 ผลกระทบจากการส่ือสารหรือประชาสมัพนัธ์ท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 3.4 การส่ือสารระหวา่งองค์การมีความชดัเจน 
 3.5 การส่ือสารระหวา่งองค์การมีความเท่ียงตรงสม ่าเสมอ 
 3.6 การส่ือสารระหวา่งองค์การภาครัฐกบัประชาชน 
4. การบงัคบัใช้กฎหมาย 
 4.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
 4.2 พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ.2551 
 

ครัง้ที่ ............. 
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 4.3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน 
 4.4 สนธิสญัญาวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนท่ีไทยร่วมเป็นภาคี (เชน่ ICCPR, CEDAW, CRDP) 
5. คณุลกัษณะขององค์การ 
 5.1 กฎระเบียบในการด าเนินงานขององค์การ 
 5.2 ความซบัซ้อนของกระบวนการตดัสินใจ 
 5.3 จ านวนองค์การท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 
6. เง่ือนไขทางการเมือง (เมียนมา มาเลเซีย และไทย) 
 6.1 ข้อสนบัสนนุจากรัฐบาลของแตล่ะประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 6.2 อปุสรรคท่ีมาจากทางการเมือง 
7. เง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ (เมียนมา มาเลเซีย และไทย) 
 7.1 สาเหตจุากปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
 7.2 ผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ 
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