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*บทความทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานดี ระดับบัณฑิตศึกษา จากการประกวดข้อเขียน “คน ใน
กระแสการเปลีย่ นแปลง” ส่วนหนึง่ ของการสัมมนาวิชาการประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ของศูนย์ศกึ ษา
สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมจัดโดย กลุ่มจับตาประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch-TSMW) และ
ประชาไท วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556.
บทความนีเ้ ป็นการปรับปรุงจาก”โรฮิงยา การถูกกีดกันจากรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
บทความน�ำเสนอในรายวิชา ม.633 มานุษยวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยามหาบัณฑิตสาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 และปรับแก้เพิม่ เติมจากบทความ “โรฮิงยา
ชีวิตภายใต้อ�ำนาจ จากชายแดนพม่าถึงไทย” เผยแพร่ครั้งแรกทาง ประชาไท เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดูเพิม่ เติมได้ที่ http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48462.
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ช่วงบ่ายของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 เสียงโทรศัพท์ของเอ็นจีโอคนหนึ่งที่ทำ� งาน
กับแรงงานพม่าในจังหวัดพังงาดังขึ้น ขณะที่ผมก�ำลังนั่งบันทึกถึงบทสนทนาระหว่างผมกับ
แรงงานพม่าทีก่ ลายเป็นผูร้ บั เหมารายย่อยคนหนึง่ ในอ�ำเภอตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา ส�ำนักงาน
ของเอ็นจีโอคนนี้อยู่ริมถนนทางไปต�ำบลเขาหลัก อ�ำเภอตะกั่วป่า เขาบอกว่ามีการพบเรือ
ประมงขนาดเล็กจมอยู่ใกล้ชายฝั่ง และมีชาวโรฮิงยาหลบอยู่ตามป่าริมชายฝั่ง ตอนนี้ตำ� รวจ
กับชาวบ้านก�ำลังค้นหากันอยู่ แล้วก็เสนอว่าพวกเราน่าจะติดตามไปดู
ในตอนเย็นวันนั้น ต�ำรวจกับชาวบ้านร่วมกันค้นหาชาวโรฮิงยาที่หลบอยู่ตามป่าได้
39 คน ทั้งหมดถูกพามาควบคุมตัวไว้ชั่วคราวที่สถานีตำ� รวจภูธรทับตะวัน ผู้ชาย 37 คน ถูก
แยกควบคุมอยู่สองห้อง ผู้หญิง 2 คน ถูกแยกควบคุมไว้อีกห้อง อิสมาแอน หมัดอะค�้ำ ให้
สัมภาษณ์กับผู้เขียนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ระบุว่า ชาวโรฮิงยากลุ่มนี้นับเป็น
กลุ่มท้ายๆ ที่ถูกพบและควบคุมตัว ในจ�ำนวนชาวโรฮิงยารวมกว่า 2,000 คน ที่ถูกรัฐบาล
ไทยควบคุมตัวไว้เป็นการชั่วคราว
เช้าวันต่อมา ผู้เขียนขอร่วมไปกับทีมขององค์กรพัฒนาเอกชนในพังงาเพื่อประสาน
ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้น มีโครงการผสานชาติพนั ธุอ์ นั ดามันเป็นหลัก มีทนายความอาสา
มีนอ้ งอาสาสมัครชาวมุสลิมทีท่ ราบข่าวตามมาสมทบ ทีมเฉพาะกิจขับรถออกจากส�ำนักงาน
ที่ต�ำบลเขาหลักไปยังสถานีต�ำรวจภูธรตะกั่วป่า พวกเราไปถึงในเวลาใกล้เที่ยง ทางร้อยเวร
ได้แจ้งว่าล่ามที่ประสานไว้จะมาประมาณเที่ยง และคงมีการสอบประวัติ หากเราจะขอ
สังเกตการณ์ ให้โทร.ไปคุยกับทางผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจเอง
พี่ เ อ็ น จี โ อจากโครงการผสานชาติ พั น ธุ ์ อั น ดามั น ที่ ไ ปด้ ว ยกั น ก็ ไ ด้ โ ทรไปเพื่ อ ขอ
อนุญาตผู้ก�ำกับฯ ในการเข้าไปสังเกตการณ์ เนื่องจากมีการท�ำงานร่วมกันอยู่บ้างแล้ว จึง
ท�ำให้ง่ายที่จะพูดคุยกับทางผู้ก�ำกับฯ เบื้องต้นก็อธิบายความต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
ทั้งชาวโรฮิงยาให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และแบ่งเบาภาระของทางเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น
ได้รบั ค�ำตอบรับว่า “....ไม่มปี ญ
ั หา ถ้าหากจะสังเกตการณ์” พร้อมทัง้ ค�ำบอกเล่าว่า “….คงต้อง
รีบผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อ การดูแลตอนนี้เป็นภาระหนักของโรงพัก” ผู้กำ� กับฯ
ตอบค�ำถามเกี่ยวกับการคัดแยก และความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ว่า “....ผมก็ประสาน
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ได้แต่ทาง พม. จังหวัด (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) ละครับ ในตอนนี้
ส�ำหรับทีมสหวิชาชีพ”
ล่ามสองคนที่มาเป็นชาวพม่า ด้วยการประสานงานของบาทหลวงคาธอลิคที่บ้านทับ
ตะวัน มาถึงในเวลาประมาณเที่ยง การสอบสวนในเบื้องต้นจึงเกิดขึ้น แต่ปัญหาก็เกิดขึ้น
ทันที ไม่ใช่ชาวโรฮิงยาทีจ่ ะพูดพม่าได้ทงั้ หมด ส่วนใหญ่จะพูดภาษาเบงกาลี เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ที่ด�ำเนินการสอบสวนเลยต้องหาชาวโรฮิงยาที่สามารถแปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาเบงกา
ลี จากกลุ่มชาวโรฮิงยาที่ถูกคุมขังอยู่มาช่วยแปลอีกที
การสอบสวนในวันนั้นจึงเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไทยสอบถามผ่านล่าม
ชาวพม่ า ที่ สื่อ สารกั บ ชาวโรฮิ ง ยาในกลุ ่ มที่ พู ด และฟั ง พม่ า เพื่ อ ถามกั บ ชาวโรฮิ ง ยาที่ ไม่
สามารถใช้ภาษาพม่าอีกที และกระบวนการดังกล่าวก็จะกลับกันเมื่อชาวโรฮิงยาให้ปากค�ำ
เพียงแค่การสอบสวนโรฮิงยาสองคนแรก กระบวนการสอบสวนใช้เวลากว่าชั่วโมง
กว่าจนร้อยเวรต้องขอให้ยุติ ความสับสนและเรื่องเล่าที่แตกต่างจากเมื่อวันที่โดนควบคุม
จ�ำนวนที่ไม่แน่นอน เมื่อวันพบชาวโรฮิงยากลุ่มนี้บอกว่ามีเด็กสองคนมาด้วย แต่ตายไป
ระหว่างทาง แต่วันนี้กลับบอกว่าไม่มี ทางร้อยเวรขอให้ทางล่ามชาวพม่าเข้าไปคุยในห้องขัง
เพื่ออธิบายให้เข้าใจก่อน พวกเราเดินตามล่ามชาวพม่าสองคนเข้าไปในห้องควบคุม
ล่ามสองคนกระจายไปคุยกับชาวโรฮิงยาคนละห้อง ในห้องแรกทีเ่ รายืนสังเกต มีชาย
4-5 คน ยืนเกาะลูกกรงรับฟังสิ่งที่ล่ามพูด บางครั้งก็โต้ตอบกลับมา บางครั้งหันกลับไปพูด
คุยกับคนอื่นๆ ที่เหลือ บางคนพยายามสื่อสารกับพวกเราด้วยท่าทาง เพื่อบอกว่า มีการฆ่า
ตัดคอ มีการเผาบ้าน พวกเราหนีมา อยากไปมาเลเซีย
ล่ามพม่าบอกว่า “ข้อมูลที่สอบถามมันสับสน ถ้าหากต้องการให้ยูเอ็นมาช่วยก็ต้อง
บอกความจริงทั้งหมด เกือบทั้งหมดมาจากเมืองเดียวกัน คนขับเรือบอกว่า มาถึงมาเลเซีย
แล้วให้ขึ้นฝั่ง พอขึ้นฝั่งก็หลบอยู่ตามชายหาดจนมีชาวบ้านพบและแจ้งต�ำรวจ….ไม่ใช่ทุกคน
ที่พูดพม่าได้ มีบางคนที่เรียนหนังสือก็จะพูดภาษาพม่าได้”
ค�ำบอกเล่าคร่าวๆ จากทีล่ า่ มหันมาคุยกับพวกเรา ซึง่ จะส่งผลต่อชีวติ ของชาวโรฮิงยา
เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไม่สามารถสือ่ สารกับชาวโรฮิงยาได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถทีจ่ ะเข้าถึง
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“ข้อเท็จจริงทางกฎหมาย” ก็ท�ำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติกับชาวโรฮิงยาในฐานะอื่นๆ นอก
เหนือไปจากสถานะของผู้ลกั ลอบหนีเข้าเมือง ทีร่ อทางต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองมารับตัวเพือ่
ควบคุมต่อไป
การเดินทางอพยพหนีความรุนแรงจากบ้านเกิดของชาวโรฮิงยา ในรัฐยะไข่ (Rakhine)1
รัฐชายฝั่งตะวันตกของประเทศพม่า ใกล้ชายแดนบังคลาเทศ กลายเป็นการอพยพหนีความ
รุนแรงทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ กรณีหนึง่ ในโลกปัจจุบนั ความรุนแรงระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อย
ในประเทศพม่ากับรัฐบาล ถูกเสริมด้วยอคติ ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ และเพิ่มเติม
ด้วยความแตกต่างทางศาสนาระหว่างพุทธกับมุสลิมโรฮิงยาจึงกลายเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ถี่ กู
กระท�ำมากที่สุดในพม่า พวกเขาไม่ได้แม้แต่การยอมรับในฐานะของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม
ในประเทศพม่า
ความรุนแรงระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่
พม่าได้รบั เอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2491 การอพยพของผูค้ นหลากหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์
หลายแสนคนในประเทศพม่าไปยังประเทศเพื่อนบ้านเกิดขึ้นต่อเนื่อง คนกะเหรี่ยง ไทใหญ่
มอญ และอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาในประเทศไทย เช่นเดียวกับชาวโรฮิงยาที่อพยพเข้า
สู่ประเทศบังคลาเทศ จนกระทั่งรัฐบาลพม่าประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการลง
ประชามติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2553 แม้ว่า
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่มี ออง ซาน ซูจี เป็นผู้น�ำเข้าร่วมในการ
เลือกตัง้ ซ่อมในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ในอีกด้านรัฐบาลพม่าก็พยายามยุตคิ วามขัดแย้ง
กั บ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ต ่ า งๆ ประเทศพม่ าได้ เ ริ่ ม เดิ น เข้ า สู ่ เ ส้ น ทางของแผนการเพื่ อ สร้ า ง
ประชาธิปไตยขึน้ ในประเทศ ท�ำให้ดเู หมือนว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าก�ำลังเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ผู้เขียนได้สอบถามเพื่อนในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานในพม่าหลายคน อธิบายว่า “ระขึน” เป็น
ชื่อที่ออกเสียงตามส�ำเนียงท้องถิ่น จึงสะกดด้วย “Rakhine” ในภาษาอังกฤษ ขณะที่คนพม่าจะออกเสียงว่า
“ยะไข่” เช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป.
1
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ขณะที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลพม่า กับกองก�ำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ก�ำลังด�ำเนินไปเพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงในพืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศพม่า การจลาจลทางเชือ้ ชาติ
ระหว่างคนพม่าและอื่นๆ ที่นับถือพุทธ และมุสลิมพม่าที่รวมถึงชาวโรฮิงยาก็ปะทุขึ้นในรัฐ
ยะไข่ ครัง้ แรกในเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม และอีกครัง้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ความ
รุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นจากกองก�ำลังรัฐบาลพม่าอีกต่อไป แต่เกิดจากชาวพม่าพุทธทั่วไปที่ได้
รับอนุญาตจากรัฐในการใช้ความรุนแรงอย่างไม่เป็นทางการ ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นทั่วไป
และกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว
บทความนี้ ผูเ้ ขียนสนใจชาวโรฮิงยาในฐานะทีเ่ ป็นเป้าหมายของปฏิบตั กิ ารทางอ�ำนาจ
ทีห่ ลากหลายทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศพม่าหลังสิน้ สุดการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึง่ ได้ท�ำให้
ดินแดนอาระกันและความสัมพันธ์กบั พืน้ ทีใ่ กล้เคียงถูกขีดเส้น แบ่งแยกเป็นดินแดนของพม่า
บั ง คลาเทศอย่ า งชั ด เจน และการก่ อ ตั้ ง รั ฐ ชาติ ข องชาวพม่ าได้ ขี ด เส้ น แบ่ ง เวลาทาง
ประวัตศิ าสตร์ของพม่ากับผูค้ นทีเ่ คลือ่ นย้ายไปมาทัง้ ก่อนและหลังเส้นแบ่งทางประวัตศิ าสตร์
ของพม่าดังกล่าว ชาวโรฮิงยาถูกกันออกจากการเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมืองสมัยใหม่
ที่เกิดขึ้นหลังอาณานิคมที่มีชื่อว่าประเทศพม่า กลายเป็นคนนอกที่อยู่ภายใน เป็นเป้าหมาย
ของการใช้อ�ำนาจ ความรุนแรงที่ปราศจากการปกป้องคุ้มครองจากรัฐ และผู้กระท�ำความ
รุนแรงก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความตายที่เกิดขึ้น จอร์โจ อากัมเบน (Agamben 1998)
เสนอแนวคิด “ชีวิตที่เปลือยเปล่า” (bare life) ที่หมายถึงชีวิตทางกายภาพ ที่มีลักษณะ
แปลกแยก และที่ถูกกันออกไปจากชุมชน สังคมการเมือง แต่ก็ยังด�ำรงอยู่ภายใน เป็น “การ
แบ่งแยกที่คงรวมไว้” (inclusive exclusion) เช่นเดียวกับบุคคลที่ถูกจัดให้เป็น “Homo
sacer” ในกฎหมายโรมัน ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่ถกู นับเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม สามารถถูกสังหาร
โดยใครก็ได้ โดยที่ผู้สังหารไม่ต้องรับผิด
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงยาท�ำให้เกิดการอพยพหนีภัยความรุนแรงจากรัฐยะ
ไข่ ประเทศพม่าสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางตะวันออกของพม่า แต่ชาวโรฮิงยาก็ยัง
คงเป็นผู้ถูกกระท�ำจากอ�ำนาจเหมือนเดิม พวกเขาถูกกักอยู่ในห้องขนาดเล็กของด่านตรวจ
คนเข้าเมืองเป็นเวลามากกว่า 8 เดือน อย่างน้อย 8 คน เสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมอยู่
ภายในห้องกัก (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “จากผู้อพยพสู่ผู้ลักลอบหนีเข้าเมือง และชีวิตในห้อง
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กัก”) หลายร้อยคนที่หนีออกไปได้ก็เผชิญกับความเสี่ยงจากการตามจับโดยเจ้าหน้าที่ติด
อาวุธ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ท�ำงานหนักและการลงโทษอย่าง
รุนแรง เผชิญกับอ�ำนาจและความรุนแรงที่อาจท�ำให้พวกเขาตายได้ในทุกวัน โดยที่ไม่มีใคร
ต้องรับผิดชอบ
ขณะที่ชีวิตของชาวโรฮิงยาถูกท�ำให้กลายเป็นเพียงร่างกายที่ถูกท�ำให้ตายได้โดยที่
ไม่ได้เป็นความผิดของใคร การใช้ความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐเท่านั้น แม้แต่คนธรรมดา
ก็กลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงได้ในนามของรัฐได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อรัฐไร้ความ
สามารถในการผูกขาดการใช้ความรุนแรง ความสามารถในการใช้ความรุนแรงโดยไม่ต้อง
รับผิดชอบกลายเป็นลักษณะที่ส�ำคัญของอ�ำนาจสูงสุด และบรรดาผู้ที่มีความสามารถใน
การใช้ความรุนแรงโดยไม่ตอ้ งรับผิดได้กลายเป็นองค์อ�ำนาจสูดสุดทีห่ ลากหลาย (sovereign
bodies; Hansen and Stepputat 2005) อ�ำนาจสูงสุดได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่าน
บุคคลที่มีความสามารถที่จะใช้ หรือใช้ความรุนแรง การลงโทษ และการควบคุมได้โดยไม่
ต้องรับผิดชอบ ที่ซึ่งไม่ได้ผูกพันกับรัฐเท่านั้น องค์อ�ำนาจสูงสุดจึงมีความหลากหลาย
กระจายอยู ่ ท่ั วไปภายในรั ฐ ชาติ ส มั ยใหม่ ที่ มี ป ระสบการณ์ เ ผชิ ญ กั บ การล่ า อาณานิ ค ม
องค์อ�ำนาจสูงสุดที่หลากหลายเหล่านี้ ต่างเผชิญหน้า และแข่งขันระหว่างกัน เมื่ออ�ำนาจ
สูงสุดไม่ได้ผกู ขาดการใช้ความรุนแรงไว้ทรี่ ฐั เป้าหมายของการใช้ความรุนแรงจึงไม่ใช่เป้าหมาย
ของรัฐ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายอีกต่อไป แต่เป็นของผูท้ ใี่ ช้อ�ำนาจ หรือผูใ้ ช้ความรุนแรง
ชาวโรฮิงยาจึงกลายเป็นชีวติ ทีเ่ ปลือยเปล่าไร้การปกป้อง จากทัง้ รัฐบาลพม่าและไทย ที่
ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่หลากหลายและต่อเนื่องจากกองทัพพม่า กองก�ำลังต�ำรวจ กอง
ก�ำลังป้องกันชายแดน ของพม่า ชาวพม่าพุทธที่โกรธแค้น กองทัพเรือ กองก�ำลังต�ำรวจ เจ้า
หน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของไทย เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ นายหน้าค้าแรงงาน ขบวนการค้ามนุษย์
นักธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานในภาคการผลิต ซึ่งต้องท�ำงานหนัก งานอันตราย และคนไทย
ที่หวาดกลัวการก่อการร้าย เป็นต้น
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โรฮิงยากับการสร้างชาติพม่า: ชีวิตที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
“โรฮิงยา” เป็นค�ำที่เรียกชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่อยู่ดินแดนอาระกัน หรือรัฐยะไข่ใน
ปัจจุบัน รัฐชายแดนทางตะวันตกของประเทศพม่า ติดกับชายแดนบังคลาเทศ มีลักษณะ
ทางกายภาพ และภาษาที่ใช้ ใกล้เคียงกับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเบงกาลีในบังคลาเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้านมุสลิมทางตะวันตก จากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ชาวโรฮิงยาไม่เคยถูกยอมรับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า
ค�ำว่า “โรฮิงยา” ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงถึงความเป็นมา ส�ำหรับชาวโรฮิงยา พวก
เขาอ้างถึงการสืบเชื้อสายมาจากนักเดินเรือชาวอาหรับ และเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโบราณ
ที่ชื่อว่า มารุค อุ (Mrauk U) ในดินแดนอาระกัน รัฐยะไข่ในปัจจุบัน พวกเขาคือคนพื้นเมือง
บนดินแดนอาระกัน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนดินแดนอาระกันที่นับถืออิสลาม แต่สำ� หรับพม่า
“โรฮิงยา” เป็นค�ำทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่จากนักประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ในพืน้ ทีต่ ะวันตกเฉียงเหนือ
ของรัฐอาระกัน ที่ใช้หมายถึงพวกที่อพยพเข้ามาจากบังคลาเทศอย่างผิดกฎหมายในช่วง
เวลาที่พม่าอยู่ภายใต้อังกฤษในฐานะอาณานิคม โรฮิงยาจึงไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมใน
พม่า (U Khin Maung Saw 1993) ข้อถกเถียงดังกล่าวไม่ได้ทำ� ให้กลุม่ คนทีเ่ รียกตัวเองว่า
ชาวโรฮิงยาหายไป และไม่ว่าชาวโรฮิงยาจะเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากนักเดินเรือชาวอาหรับ
หรือผู้อพยพชาวบังคลาเทศที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนดินแดนอาระกัน แต่ชาวโรฮิงยาในปัจจุบัน
ก็เป็นคนรุ่นที่สอง หรือสามที่ซึ่งเกิดและเติบโตขึ้นมาในดินแดนอาระกัน มีพ่อ แม่ หรืออาจ
รวมถึง ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เกิดและตายบนดินแดนอาระกัน
ประวัติศาสตร์ของโรฮิงยาจึงผูกพันกับดินแดนอาระกัน ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์เป็นของ
ตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในช่วงเวลาไม่นาน อาณาจักรมารุค อุ เคยเป็นเอกราช
เช่นเดียวกับอาณาจักรของชาวพม่า จนกระทั่งปี ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) ที่อาณาจักรพม่า
ขยายอ�ำนาจเข้าครอบครองดินแดนอาระกัน ผู้คนจ�ำนวนมากทั้งพุทธและมุสลิมอพยพหนี
ภัยสงคราม ความรุนแรงจากกองทัพพม่าเข้าสู่จิตตะกอง ซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมของ
อังกฤษในสมัยนัน้ ขณะทีบ่ างส่วนถูกกวาดต้อนไปยังดินแดนพม่าตอนใน ประชากรในดินแดน
อาระกันจึงลดจ�ำนวนลง ไร่นาถูกละทิ้งเป็นจ�ำนวนมาก ดินแดนอาระกันกลายเป็นส่วนหนึ่ง
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ของอาณาจักรพม่าอยู่ 44 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1784 จนถึง ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2327 - พ.ศ. 2371;
Chan 2005)
ช่วงเวลาปี ค.ศ. 1823 -1828 (พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2371) อังกฤษเป็นฝ่ายชนะใน
สงครามครั้งที่ 1 กับพม่า ท�ำให้ดินแดนชายฝั่งบริเวณรัฐอาระกัน และแคว้นตะนาวศรี
(Tanintharyi หรือแต่เดิมคือ Tenasserim) อยู่ภายใต้การปกครองอาณานิคมของอังกฤษ
ตัง้ แต่สนิ้ สุดสงครามครัง้ แรก ผูค้ นจากอินเดียและบังคลาเทศติดตามอังกฤษ เจ้าอาณานิคม
เข้าสู่รัฐอาระกัน บางส่วนเป็นชาวอาระกันที่อพยพออกไปหลังกองทัพพม่าเข้ายึดครองอาระ
กัน บางส่วนเป็นชาวบังคลาเทศจากจิตตะกอง หรือชาวอินเดียจากพื้นที่ใกล้เคียง (U Khin
Maung Saw, 1993) และในปี ค.ศ. 1886 (พ.ศ. 2429) ภายหลังการสิ้นสุดสงครามครั้ง
ที่สามระหว่างอังกฤษกับพม่า พม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงคราม ดินแดนพม่าตอนในทั้งหมดจึง
กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การอพยพของผู้คนที่ติดตามเจ้าอาณานิคมเข้ามาก็มีเพิ่ม
มากขึ้น
สงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและกลุ่มชาวโรฮิงยาแตกแยก
มากขึ้น เมื่อช่วงต้นของสงคราม กองก�ำลังกู้ชาติของพม่าเลือกที่จะสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่น
ขณะที่กองทัพอังกฤษในพม่าก็ได้กองหนุนจากคนอินเดียและโรฮิงยา ชาวพม่าเผชิญกับ
ความรุนแรงจากกองก�ำลังอังกฤษที่เป็นทั้งคนอังกฤษผิวขาว คนอินเดีย คนกะเหรี่ยง คน
โรฮิงยา และอื่นๆ แต่ความพ่ายแพ้ของอังกฤษในช่วงต้นของสงคราม การถอยทัพอย่าง
รวดเร็วของอังกฤษ ได้ทิ้งให้ชาวอินเดีย โรฮิงยา และอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรชนกลุ่มน้อยของ
อังกฤษเผชิญหน้ากับความรุนแรงที่มาพร้อมกับกองทัพญี่ปุ่น และพันธมิตรชาวพม่า เมื่อ
สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 เปลี่ยนไป กองทัพญี่ปุ่นเริ่มประสบกับความพ่ายแพ้
ในสงครามโลกครั้ง 2 กองก�ำลังกู้ชาติของพม่าเปลี่ยนการสนับสนุน กลับมาเป็นพันธมิตร
กับกองก�ำลังอังกฤษ ชาวอินเดีย ชาวโรฮิงยาที่เคยเป็นพันธมิตรของอังกฤษกลับถูกละเลย
กลายเป็นอดีต และถูกทิ้งให้เผชิญกับชะตากรรมของตนในพม่าแต่เพียงล�ำพัง ขณะที่ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอาณานิคมก็ยังด�ำรงอยู่ต่อเนื่อง ผ่านช่วงเวลาระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
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ภายหลังพม่าได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) ภายใต้เงื่อนไขของการ
ยอมรับ “หลักการทางชาติพันธุ์” ตามข้อตกลงปางหลวง (ค.ศ. 1947 / พ.ศ. 2490) พม่า
ได้เป็นแกนหลักในจัดตั้งประเทศใหม่ ที่มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันในรัฐเอกราช
ทีช่ อื่ ว่า “พม่า” ต่อมา นายกรัฐมนตรี อู นุ ได้แถลงการณ์ประกาศการรับรองผ่านวิทยุยา่ งกุง้
ในวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2497) ว่า “อาระกันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศ เขตเมืองบูทดิ องและเมิงดอว์ทอี่ ยูใ่ นเขตอัคยับ ภูมภิ าคอาระกัน ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณ
ชายแดนปากีสถานตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่ในสองเมืองคือชาวโรฮิงยา ที่นับถือใน
ศาสนาอิสลาม” (อ้างถึงใน Samad 2006) และให้มีสิทธิในการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ.
1960 (พ.ศ. 2503) แต่เมื่อนายพล เน วิน ได้ท�ำการยึดอ�ำนาจรัฐบาลนาย อู นุ ใน ปี ค.ศ.
1978 (พ.ศ. 2521) ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ พร้อมกับการเปลีย่ นชือ่ รัฐอาระกัน
(Arakan) เป็น “ยะไข่” (Rahkine) การประกาศใช้นโยบายวิถพี ม่าสูส่ งั คมนิยม (Burmese
way to socialist) น�ำไปสูก่ ารสร้างความรูส้ กึ ชาตินยิ มพม่า-พุทธ บ่มเพาะความเกลียดชัง
กลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากพม่า และกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากพม่ามากที่สุดก็คือ
ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดนอาระกัน หรือยะไข่ในปัจจุบนั ทีม่ รี ปู ลักษณ์ มีภาษา มีการแต่งกาย
ใกล้เคียงกับผู้คนในบังคลาเทศมากกว่าชาวพม่า โรฮิงยานับถือศาสนาอิสลาม ขณะที่
ชาวพม่ า นั บ ถื อ พุ ท ธ ความแตกต่ า งและความขั ด แย้ ง ที่ สั่ ง สมผ่ า นห้ ว งเวลาต่ า งๆ ใน
ประวัติศาสตร์ เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่นำ� ไปสู่ความรับรู้ที่เน้นว่าชาวโรฮิงยาเป็นผู้อพยพมาจาก
จิตตะกองและพื้นที่อื่นในบังคลาเทศในยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ
ในปี ค.ศ.1982 (พ.ศ. 2525) รัฐบาลทหารพม่าออกกฎหมายสัญชาติ โดยมาตรา 3
ส่วนที่ 2 ความเป็นพลเมือง ระบุไว้ว่า “สัญชาติ ดังต่อไปนี้ คะฉิ่น คะยา กะเหรี่ยง ชิน
เบอร์มัน มอญ ยะไข่ หรือฉาน และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่อยู่ภายในรัฐ
เป็นการถาวรในช่วงเวลาก่อน ค.ศ. 18232 ให้ถือว่าเป็นพลเมืองของพม่า” (Socialist

ปี ค.ศ. 1823 (พ.ศ. 2366) เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งแรกระหว่างอังกฤษและพม่า อันสืบ
เนื่องมาจากความขัดแย้งในการควบคุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย อังกฤษเป็นฝ่ายชนะท�ำให้
มีอำ� นาจในการควบคุมดินแดนในแคว้นอัสสัม (Assam) มะนิปรู ์ (Manipur) อาระกัน (Arakan) และตะนาวศรี
2
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Republic of the Union of Burma 1982) นัยของมาตรานี้ได้รับรองสิทธิของ 135 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่ามาก่อน ค.ศ.1823 ซึ่งไม่ครอบคลุมการรับรองสิทธิใน
สัญชาติของชาวโรฮิงยา ท�ำให้ชาวโรฮิงยากลายเป็นเพียงผู้มีสิทธิอาศัยชั่วคราวในประเทศ
พม่า รอคอยการผลักดันออกนอกประเทศ รัฐที่พวกเขาอยู่อาศัยในปัจจุบันไม่ได้มีหน้าที่ให้
ความคุ้มครองและปกป้องอีกต่อไป
การเป็นผู้อพยพในประเทศบ้านเกิดตนเองและประเทศอื่น
รัฐบาลทหารพม่ามีจุดยืนชัดเจนในการใช้อำ� นาจและความรุนแรงขับไล่คนนอกที่อยู่
ในรัฐของตน ซึ่งได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) กระทรวง
การต่างประเทศพม่าได้ออกประกาศว่า “จากข้อเท็จจริงที่ชัดเจน มี [135] กลุ่มชาติพันธุ์
แห่งชาติในประเทศพม่าปัจจุบนั กลุม่ ทีถ่ กู เรียกว่า ‘ชาวโรฮิงยา’ ไม่ได้เป็นหนึง่ ในนัน้ ในทาง
ประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเรียกว่า โรฮิงยา ในพม่าเช่นกัน” (Nyi Nyi Kyaw
2008) ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปีเดียวกัน ปฏิบตั กิ ารทางทหารเพือ่ จัดการกับกลุม่ ติดอาวุธชาวมุสลิม
ทีช่ อื่ ว่า มูจาหิต (Mujahid) ภายใต้ชอื่ “ปฏิบตั กิ ารท�ำความสะอาดและสร้างความสวยงาม”
(Clean and Beautiful Nation Operation) ยังได้ส่งผลให้มีการผลักดันชาวมุสลิมใน
รัฐยะไข่ ซึ่งรวมถึงชาวโรฮิงยากว่า 250,000 คน ต้องอพยพเข้าสู่บังคลาเทศ (Human
Rights Watch 2000) ส่วนชาวโรฮิงยาที่ยังคงอยู่ในรัฐยะไข่ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐบาลพม่า มีการออกนโยบายก�ำหนดให้ครอบครัวของชาวโรฮิงยามีลูกได้ไม่เกิน 2 คน
ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดิน และอนุญาตให้มีเจ้าหน้าหน้าที่รัฐบาลและหน่วยต�ำรวจชายแดน
ของพม่าใช้ความรุนแรงได้ จนกระทั่งปัจจุบัน ชาวโรฮิงยากลายเป็นคนอื่นบนดินแดนบ้าน
เกิดของตนเอง เป็นคนทีไ่ ม่ได้รบั การปกป้อง คุม้ ครองจากรัฐ ไม่ได้ถกู รับรองโดยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายสัญชาติเหมือนเช่นพลเมืองพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ

(หรือ Tenasserim ตามชื่อเรียกในสมัยนั้น) เป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนย้ายของผู้คนในดินแดนอาณานิคม
ดั้งเดิมของอังกฤษเข้ามาสู่ดินแดนอาณานิคมใหม่ที่ได้ในภายหลังสงครามครั้งแรกกับพม่า.
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ชาวโรฮิงยาที่ต้องอพยพออกจากพม่าจากปฏิบัติการทางทหารในปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.
2535) มีบางส่วนสามารถเดินทางต่อไปประเทศที่สาม เช่น ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน และ
ประเทศอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพบริเวณชายแดนพม่า-บังคลาเทศจนถึง
ปัจจุบัน การถูกปฏิเสธจากรัฐบาลบังคลาเทศ การเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for
Refugees: UNHCR) ท�ำให้ชาวโรฮิงยากลายเป็นคนไร้รัฐ ไม่สามารถเดินทางไปประเทศ
ทีส่ ามได้ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งอยูอ่ าศัยตามแนวชายแดนพม่า-บังคลาเทศ ความยากล�ำบากภายใน
ค่ายที่พักท�ำให้บางส่วนมุ่งหน้าสู่ประเทศที่สามผ่านทางทะเล
การเดินทางอพยพหนีความรุนแรงของชาวโรฮิงยา ในแง่หนึ่ง อาจไม่แตกต่างไปจาก
การอพยพหนีความรุนแรงของชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในประเทศพม่าที่เข้าสู่ประเทศไทย และ
ประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือไม่สามารถจ�ำแนกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผูอ้ พยพ
หนีภัยความรุนแรง หรือเป็นผู้อพยพด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และทั้งหมดเป็นการลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมาย บางส่วนก็ได้รับการผ่อนปรนและการเจรจาเพื่อหาทางออกระหว่าง
รัฐบาลประเทศต้นทาง ซึง่ ก็คอื พม่า และประเทศปลายทางอย่างไทยหรือมาเลเซีย แต่ส�ำหรับ
ชาวโรฮิงยาที่อพยพหนีความรุนแรงเข้ามาประเทศไทยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองของประเทศพม่า เป็นผูอ้ พยพจากบังคลาเทศทีอ่ ยูป่ ระเทศพม่า
แต่บังคลาเทศก็ไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนบังคลาเทศเช่นกัน ท�ำให้พวกเขามีทางเลือก
ภายใต้กฎหมายน้อยกว่าชนกลุ่มน้อยอื่นๆ จากพม่า
ชาวโรฮิงยาบางกลุ่มทั้งที่อยู่ภายในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า หรือในค่ายพักพิงผู้อพยพ
ระหว่างชายแดนพม่า-บังคลาเทศ มุ่งหน้าสู่ทะเลเช่นเดียวกับชาวโรฮิงยาในพม่า ด้วยความ
หวังที่จะหาอนาคตที่ดีกว่าในประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย หรือไกลไปถึง
ออสเตรเลีย การเดินทางของชาวโรฮิงยาในทางทะเลจะใช้สองเส้นทาง เส้นทางแรกจะอ้อม
หมู่เกาะอันดามันไปทางใต้ใกล้หมู่เกาะนิโคบาร์ เลาะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย
ในเขตจังหวัดระนอง พังงา อีกเส้นจะผ่านปากแม่น�้ำอิระวดี เลียบชายฝั่งตะนาวศรีและรัฐ
มอญก่อนจะเข้าน่านน�ำ้ ไทยในเขตจังหวัดระนองและพังงา เส้นทางนีใ้ กล้ฝง่ั และใช้เวลาน้อย
กว่า แต่เสี่ยงที่จะเจอกับเรือของทางการพม่า ชาวโรฮิงยาจ�ำนวนมากต้องการเดินทางเข้าสู่
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มาเลเซียหรืออินโดนีเซียมากที่สุด แต่หากมีปัญหา ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ก็จะขึ้นฝั่ง
ในประเทศไทยและค่อยลักลอบเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียทางบก
ส่วนการเดินทางสู่ประเทศไทยโดยใช้เส้นทางทางบก เช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆ
ทีจ่ ะเดินทางผ่านดินแดนของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ เข้าสูป่ ระเทสไทยทางอ�ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก เช่น นายอับดุล การัม ซึง่ ปัจบุ นั ขายโรตีอยูย่ า่ นบางรัก และยังเป็นผูป้ ระสานงานสมาคม
โรฮิงยาสากลแห่งประเทศไทย (วรลักษณ์ ศรีใย 2556) เป็นชาวโรฮิงยาจากพม่าที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยเป็นตั้งแต่กว่า 30 ปีก่อน ในช่วงเวลานั้น อับดุล การัม ใช้เส้นทาง
เดินทางทางบกจากรัฐยะไข่ ชายแดนตะวันตกของพม่าผ่านเขตพะโค (Bago District) ซึ่ง
อยู่ตอนกลางของพม่า ก่อนเข้าสู่รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) และข้ามชายแดนเข้ามาใน
ประเทศไทยทางชายแดนอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในขณะที่ชาวโรฮิงยาคนอื่นๆ บางส่วน
ก็อาศัยเส้นทางเข้ามาทางจังหวัดระนองเหมือนกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆ
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่าง
ประเทศ ได้เข้าชี้แจงข้อมูลต่ออนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยอ้างถึงมติการประชุมร่วมที่กระทรวงการต่าง
ประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
ซึ่งคาดการณ์ว่าชาวโรฮิงยาที่ถูกควบคุมตัวโดยทางการไทยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 จะ
ถูกควบคุมไว้ช่ัวคราวเป็นระยะเวลา 6 เดือน (จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556) ก่อนที่จะ
มีแนวนโยบายที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับปฏิบัติการจากการ
ผลักดันออกนอกประเทศ เป็นการให้ความดูแลชัว่ คราว แต่รฐั บาลและหน่วยงานความมัน่ คง
ของไทยยังคงยืนยันว่าชาวโรฮิงยากลุ่มนี้เป็นผู้อพยพเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ไม่มี
คุณสมบัติในการขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยจากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
และจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ลักลอบหนีเข้าเมือง และ
ถูกส่งกลับด้วยการยินยอมพร้อมใจของประเทศต้นทางในที่สุด ขณะที่ชาวโรฮิงยาอีกหลาย
คนทีอ่ พยพเข้ามาอยูใ่ นศูนย์ผอู้ พยพตามแนวชายแดนไทย-พม่าเมือ่ กว่า 30 ปีทแี่ ล้ว ได้การ
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รับรองสถานะจาก UNHCR ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ ซึง่ สามารถอยูอ่ าศัยในประเทศไทยได้
ชั่วคราว แต่ก็มีจ�ำนวนไม่มาก ประมาณ 100 คนเท่านั้น จากชาวโรฮิงยาที่เข้ามาอยู่อาศัย
ในประเทศประมาณ 10,000 คน
ชาวโรฮิงยาจ�ำนวนมากทีล่ กั ลอบเข้ามาในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
ทีถ่ กู จับกุมจะถูกผลักดันออกนอกประเทศบริเวณชายแดนจังหวัดระนอง และชายแดนอ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ขณะที่บางส่วนที่ไม่ได้ถูกจับกุม หรือเข้ามาในประเทศไทยก่อน พ.ศ.
2551 แต่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจาก UNHCR ก็แฝงตัวอยู่ในชุมชนที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
จ�ำนวนมากที่อยู่อาศัยในประเทศไทย และอาศัยช่องทางจากนโยบายผ่อนผันแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (สัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว)3 ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาล
ไทยให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรอกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ อย่างไรก็ดี ชาวโรฮิงยาที่อยู่ใน
สถานะแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ที่ต้องการจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของไทย
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย กลับต้องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติที่เป็น
กระบวนการร่วมกันระหว่างรัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทย อดิศร เกิดมงคล ผูป้ ฏิบตั งิ าน Migrant
Working Group (MWG) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนว่า แรงงานที่ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ และ
แสดงหลักฐานว่าตนนับถือศาสนาอิสลาม หรือมาจากรัฐยะไข่ จะถูกปฏิเสธตั้งแต่การยื่น
เอกสาร หรือหากเอกสารผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ก็จะถูกส่งไปพิจารณาที่เมือ
งเนปิดอว์ ท�ำให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของพวกเขาต้องใช้เวลานานกว่าแรงงานพม่า
กลุม่ อืน่ ๆ และผลการพิจารณาส่วนใหญ่จากทางรัฐบาลพม่าคือ “ไม่ผา่ น” ชาวโรฮิงยาไม่ได้
เป็น หรือไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ เป็นพลเมืองพม่า พวกเขาจะไม่ได้รบั หนังสือเดินทางชัว่ คราว
และวีซ่าการท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย แม้จะพยายามท�ำตาม

นโยบายผ่อนผันให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการ 6 ประเภท เกิดขึ้นจากความ
ต้องการแรงงานไร้ฝีมือในภาคเศรษฐกิจจ�ำนวนมากของไทย ท�ำให้รัฐบาลไทยด�ำเนินนโยบายผ่อนปรนให้
แรงงาน 3 สัญชาติ สามารถอยู่อาศัยและท�ำงานได้ชั่วคราว เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ก่อนจะพัฒนามาเป็นการท�ำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในความร่วมมือในการจ้างงาน
ระหว่างไทยกับอีก 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2545 และด�ำเนินการต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน (พฤกษ์ เถาถวิล 2554).
3
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กระบวนการทางกฎหมาย คนกลุ่มนี้ก็ยังต้องเป็นแรงงานที่เข้าเมืองและท�ำงานอย่าง
ผิดกฎหมายต่อไป
จะเห็นได้วา่ แม้จะมีชอ่ งทางตามกฎหมายทีเ่ อือ้ ให้ผลู้ กั ลอบหนีเข้าเมืองและต้องการ
ท�ำงานในประเทศไทยได้รับสถานะเป็นแรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน และได้รับการปฏิบัติ
เช่นคนที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่นโยบายของรัฐบาลพม่าที่ไม่รับรองชาว
โรฮิงยาเป็นพลเมือง หรือมีอคติตอ่ ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ไม่เว้นแม้แต่ชาวพม่าทีเ่ ป็นมุสลิม
ก็จะถูกมองว่าไม่ใช่พม่าแท้ เป็นอุปสรรคที่สำ� คัญส�ำหรับชาวโรฮิงยาและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ลักลอบอยู่อาศัยภายในประเทศไทย มีชาวโรฮิงยาจ�ำนวนไม่มาก
ทีส่ ามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบของรัฐบาลพม่าจนได้รบั การรับรองสถานะเป็นแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถท�ำงานในโรงงานขนาดใหญ่ที่
เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตในระบบทุนนิยมโลก กระนัน้ ก็ตาม ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของระบบ
การผลิตที่ไม่เป็นทางการ ก็ยังมีชาวโรฮิงยา กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ และแม้แต่ชาวพม่าที่ไม่ได้
เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ หรือไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ที่สามารถอยู่อาศัย
ในประเทศไทยในสถานะแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ท�ำงาน และมีชีวิตที่ปกติ ภายใต้
ความเสี่ยงที่พวกเขายอมรับได้ ดังที่เคยเป็นมาในอดีตและจะยังคงเป็นในอนาคตต่อไป
จากผู้อพยพสู่ผู้ลักลอบหนีเข้าเมือง และชีวิตในห้องกัก
ภายหลังการปราบปรามและความรุนแรงตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงทาง
เชื้อชาติในรัฐยะไข่ที่ปะทุข้ึนอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.
2555 ระหว่างผู้นับถือพุทธกับชาวมุสลิม ซึ่งรวมถึงชาวโรฮิงยา ท�ำให้ชาวโรฮิงยาต้องอพยพ
หนีความรุนแรงเป็นจ�ำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวโรฮิงยาที่อพยพออกทางทะเล
อันดามันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา (Head 2012) ใน พ.ศ.
2556 มีการจับกุมชาวโรฮิงยาอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
มีชาวโรฮิงยาที่ถูกจับกุมกลุ่มแรกมีจ�ำนวน 307 คน (เกศริน เตียวสกุล 2556) หลังจากนั้น
ก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เขียนได้รับแจ้งว่า ชาวโรฮิงยาจ�ำนวน 39 คน ที่ถูกควบคุม
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ตัวไว้ที่สถานีต�ำรวจภูธรตะกั่วป่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นการควบคุมตัว
ชั่วคราวเพื่อรอการส่งตัวไปยังห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้การควบคุมดูแลของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลไทย เช่นเดียวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง
อีก 15 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่สงขลาถึงมุกดาหาร อุบลราชธานี และเชียงราย ตลอดจน
บ้านพักเด็กและครอบครัว ประมาณ 11 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวชาวโรฮิงยารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน
ประเทศไทยเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่รับรองสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องผู้ลี้ภัย ปี ค.ศ.1957 (พ.ศ. 2500) รวมทั้ง
อนุสัญญาที่ออกตามมาในปี ค.ศ.1967 (พ.ศ. 2510) ไม่ได้มีกลไกทั้งภายในประเทศ และ
กลไกในภูมิภาคในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลผู้อพยพหนีภัย ส�ำหรับประเทศไทย การ
ปฏิบัติต่อผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองที่หนีภัยความรุนแรงเข้ามาจึงขึ้นอยู่กับความเมตตาของ
รัฐบาลไทย ซึ่งมีอ�ำนาจสูงสุดในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้อพยพชาว
โรฮิงยาที่เข้ามาเขตแดนอ�ำนาจอธิปไตยของไทย และหากจะมีการให้ความช่วยเหลือส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2554 จ�ำนวนชาวโรฮิงยาที่ถูกทางการไทยจับกุมได้มี
จ�ำนวนกว่า 15,000 คน4 ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 15 ถึง 40 ปี มีเด็กและผู้หญิง
ค่อนข้างน้อย (Regional Thematic Working Group on International Migration
including Human Trafficking 2008) โดยรัฐบาลไทยด�ำเนินการบนพืน้ ฐานของหลักการ
ทีว่ า่ กลุม่ โรฮิงยาเป็นผูห้ ลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (Illegal migration) มิใช่ผหู้ นีภยั
จากการสูร้ บ (displaced person from fighting) และมิใช่เป็นผูอ้ พยพ/ลีภ้ ยั (refugee)
แนวทางปฏิบตั ขิ องทางการไทยต่อชาวโรฮิงยาเป็นไปตามกรอบกฎหมายของไทย ซึง่ ทัง้ หมด

อ้างอิงข้อมูลการจับกุมชาวโรฮิงยา ของกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนแยก
1 (กอ.รมน. ภาค 4 สย.1) จังหวัดระนอง จากการน�ำเสนอของตัวแทนส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการ
สัมมนาวิชาการ “โรฮิงญา: บททดสอบและก้าวย่างแห่งประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556 ณ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4
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จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา การด�ำเนินการของไทยจะเป็นมาตรการสกัดกัน้ ใน 2 ลักษณะ คือ กรณีชาวโรฮิงยา
สามารถเข้าถึงแนวชายฝั่ง จะด�ำเนินการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ กองก�ำลัง
ป้องกันชายแดน และต�ำรวจน�้ำ ก่อนที่จะส่งมอบให้ตำ� รวจตรวจคนเข้าเมืองด�ำเนินคดี และ
ในกรณีที่ตรวจพบ จับกุมได้ในขณะอยู่ในน่านน�้ำ ยังไม่ขึ้นฝั่ง จะเป็นความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือไทยที่ผลักดันออกนอกเขตน่านน�้ำไทย พร้อมด้วยความช่วยเหลือพื้นฐาน เช่น
อาหาร น�้ำดื่ม และน�้ำมันเชื้อเพลิง
แม้ ช าวโรฮิ ง ยาที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม และอ�ำ นาจของรั ฐไทยจะมี ส ถานะเป็ น
ผูล้ กั ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึง่ ก็ไม่ตา่ งจากผูก้ ระท�ำความผิดอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้องถูกด�ำเนิน
คดีตามกระบวนการทางกฎหมายและส่งกลับประเทศต้นทาง อย่างไรก็ดี เนื่องจากรัฐบาล
พม่าไม่รับรองความเป็นพลเมืองพม่าของชาวโรฮิงยา แม้รัฐบาลไทยจะพยายามพิสูจน์
สัญชาติในประเทศต้นทาง แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่จะเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลไทยสามารถ
ด�ำเนินการส่งกลับตามกฎหมาย ขณะที่การส่งกลับตามช่องทางธรรมชาติก็ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ การควบคุมตัวชาวโรฮิงยาจึงไม่ได้เป็นการควบคุมตัวเพื่อรอส่งกลับ แต่
เป็นการควบคุมเพื่อรอการตัดสินใจที่ด�ำเนินการอะไรบางอย่างต่อไป สถานะของพวกเขา
ไม่ได้ถูกรับรองด้วยกฎหมายของรัฐใดๆ ในโลก การไร้ตัวตนทางกฎหมายของชาวโรฮิงยา
ท�ำให้รัฐบาลไทยมีทางเลือกที่จ�ำกัด และรัฐบาลไทยก็ได้เลือกที่จะไม่รับรองสถานะใดๆ
กีดกันพวกเขาออกจากการเป็นสมาชิกของสังคมการเมือง ท�ำให้ต้องถูกควบคุมในพื้นที่
ส�ำหรับ “ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่รอการผลักดันกลับ” ภายใต้การควบคุมของ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
Now, We do not know what happened oure about and than we do
not know, we are how many days, Mouths and years this in staying
us. But we are no know are parans have what about now. We are
very diffecuelt for staying, sleep, exercise and walking and health.
(คงตัวสะกดตามต้นฉบับลายมือของผู้เขียน)
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ข้อความข้างต้นเป็นบางส่วนของจดหมายที่อับดุลลา (Abdulla) ชายหนุ่มชาวโรฮิง
ยายื่นให้ผู้เขียน ในระหว่างที่ผู้เขียนขอเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวที่สถานีต�ำรวจภูธรคลองแงะ
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 อับดุลลาถูกขังร่วมกับชาวโรฮิงยาอีก 20
คน เขาเป็นคนสูงกว่าคนอื่นๆ เป็นชายหนุ่มที่ดูแข็งแรงกว่าคนอื่น แต่หน้าตาที่ซีดอย่างเห็น
ได้ชัด ก็ท�ำให้ดูไม่ต่างจากคนอื่นมากนัก เขายื่นจดหมายที่เป็นกระดาษ 2 แผ่น ให้ทีมงาน
ของเครือข่ายช่วยเหลือโรฮิงยา จังหวัดสงขลา ก่อนที่จะถึงมือผู้เขียน พวกเราแบ่งกันอ่าน
แล้วเก็บใส่กระเป๋าก่อนทีจ่ ะมองกลับไป เขาถอยออกไปด้านหลัง แต่กย็ งั พยายามท�ำท่าทาง
เหมือนกับจะขอกระดาษเพิ่ม เราท�ำท่ารับรู้ และรับปากว่าจะเอามาให้ในวันถัดมา จดหมาย
ของอับดุลลาพยายามแสดงออกถึงสิ่งที่เขากังวลอยู่ในใจ นอกเหนือไปจากสภาพความเป็น
อยู่ภายในห้องกัก ก็คือความไม่แน่นอนในอนาคต การที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกควบคุมไว้อีก
นานเท่าไหร่ และความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวที่ยังอยู่ที่บ้านและไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับเขา
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นครั้งแรกที่ชาวโรฮิงยาก่อเหตุจลาจลขึ้นระหว่าง
การถูกกักตัวอยู่ภายในห้องกักของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
พวกเขาพยายามหนีออกจากห้องขัง บางส่วนใช้ของแข็งทุบช่องลมคอนกรีตของอาคารและ
โรยตัวหนีออกไป บางส่วนพยายามพังบานประตูด้านหน้าเพื่อหนีออกมา แต่ในที่สุด
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และกระจายการควบคุมชาวโรฮิงยาไปยังสถานี
ต�ำรวจใกล้เคียง แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นาน ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เหตุการณ์
ใกล้เคียงกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา และนับจากนั้นเป็นต้นมา
ก็มคี วามพยายามหลบหนีออกจากห้องกักภายในด่านตรวจคนเข้าเมืองมากขึน้ เรือ่ ยๆ ความ
วุ่นวายที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามของชาวโรฮิงยาที่จะไปให้พ้นจากชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่
ภายในห้องกักไปจนถึงเมื่อไหร่
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเป็นสถานที่ที่ควบคุมตัวชาวโรฮิงยาไว้มากที่สุด
เกือบ 300 คน ภายในห้องกักที่ถูกสร้างเพื่อการกักตัวชั่วคราว เพื่อรอการผลักดันออกนอก
ประเทศ แต่ไม่ได้ออกแบบส�ำหรับคนเกือบ 300 คน ที่ต้องถูกกักขังรวมกันเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 8 เดือน เช่นเดียวกับห้องกักตามด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่
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ไม่มพี นื้ ทีโ่ ล่งส�ำหรับให้พวกเขาออกมาท�ำกิจกรรมภายนอกได้ มีเฉพาะด่านตรวจคนเข้าเมือง
ขนาดเล็กที่ควบคุมตัวชาวโรฮิงยาไว้ไม่กี่สิบคนเท่านั้น ที่จะพอมีสภาพที่ดีกว่าและมีการ
ผ่อนผันให้ออกนอกห้องกักได้ในบางเวลา
ผู้ชายชาวโรฮิงยาทั้งหมดเกือบ 1,400 คน ต้องกิน นอน อาบน�้ำ เข้าห้องน�้ำ ท�ำ
ละหมาด ในห้องที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถที่จะนอนพร้อมๆ กันได้ พวกเขาต้องผลัดกันนอน
ในระหว่างกลางคืน คนที่ยังไม่สามารถนอนราบลงไปได้ก็ต้องนั่งหลับ บางคนก็นั่งพิงผนัง
บางคนก็เกาะเสาห้องกักหลับไป และตื่นเช้าในวันใหม่ด้วยสภาพที่ไม่ได้แตกต่างไปจาก
เมื่อวาน วันแล้ววันเล่า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงขณะที่ผู้เขียนเข้าไป
สังเกตการณ์ (สิงหาคม พ.ศ. 2556) การมีชีวิตอยู่ภายในห้องกักที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว
อะไรได้มากมาย ท�ำได้เพียงกิน นอน และไม่สามารถที่จะออกมาออกก�ำลังกายภายนอก
ท�ำให้ผู้ชายชาวโรฮิงยาอย่างน้อย 8 คน เสียชีวิต (เพิ่งอ้าง) อีกจ�ำนวนหนึ่งก�ำลังกลายเป็น
ผู้พิการเนื่องจากกล้ามเนื้อลีบเล็กลงเรื่อยๆ ขณะที่อีกหลายร้อยคนพยายามหลบหนีออก
จากห้องกักของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนผู้หญิงและเด็กชาวโรฮิงยากว่า 300 คน ที่ถูกแยกคุมตัวอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน
เด็กและครอบครัว 12 แห่ง ก็เผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงจากนายหน้าขบวนการ
ค้ามนุษย์ อาศัยช่องว่างที่พวกเขาโดนควบคุมตัวแยกจากพ่อ สามี ผู้น�ำครอบครัว ความ
กังวล ความกลัว อาศัยความต้องการทีจ่ ะเจอหน้าสามี เจอหน้าพ่อ หรือสมาชิกในครอบครัว
และการขาดแคลนก�ำลังเจ้าหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแล ท�ำให้มกี ารหลอกผูห้ ญิงและเด็ก หลบ
หนีออกจากบ้านพักฯ ในจังหวัดพังงา เพื่อเดินทางต่อ แต่สุดท้ายก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในท้องถิ่นที่ร่วมมือกับขบวนการค้ามนุษย์5

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณเกศริน เตียวสกุล เลขานุการ คณะท�ำงานยุทธศาสตร์การช่วยเหลือ
โรฮิงญา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกี่ยวกับกรณีผู้หญิงและเด็กชาวโรฮิงยา 5 คน หลบหนีออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556.
5
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จากผู้ลักลอบหนีเข้าเมือง สู่อาชญากร นักโทษ และผู้ก่อการร้าย
ชาวโรฮิงยาคนหนึ่งที่ถูกควบคุมในห้องขังของค่ายกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน
อ�ำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา บอกกับผู้เขียนว่า “ให้เราไปไหนก็ได้ ปล่อยเกาะก็ได้
ไปปล่อยชายแดนก็ได้ แม่สอด ระนองก็ได้ แต่อย่าส่งกลับไปในประเทศพม่า ขอให้พระเจ้า
เป็นผู้ก�ำหนดชีวิตเราเถอะ”
หลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัด
สงขลา และด่านตรวจคนเข้าเมืองพังงา ชาวโรฮิงยาในด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองแห่งถูก
แยกไปควบคุมตัวตามสถานีต�ำรวจภูธรและค่ายต�ำรวจตระเวนชายแดนในบริเวณใกล้เคียง
แต่ในระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ชาวโรฮิงยาที่ถูกส่งไปควบคุมตัวชั่วคราว
ที่สถานีต�ำรวจภูธรสะเดา ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต และด่านตรวจคนเข้าเมืองระยอง ได้
พยายามหลบหนีออกไปอีกรวมแล้ว 85 คน และหลังจากนั้น ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ยังมีชาวโรฮิงยาอีก 86 คน พยายามหนีออกจากห้องกัก ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
ข้อมูลจากหน้าเฟซบุ๊กของเครือข่ายช่วยเหลือโรฮิงยา จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ระบุว่าเหลือชาวโรฮิงยาที่ถูกควบคุมตัวในเขตจังหวัดสงขลาจ�ำนวน
429 คน โดยถูกกระจายไปควบคุมตัวอยูท่ หี่ อ้ งกักด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ด่านตรวจคน
เข้าเมืองปาดังเบซาร์ สถานีตำ� รวจคลองแงะ สถานีตำ� รวจหาดใหญ่ สถานีตำ� รวจปาดังเบซาร์
และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลา การกระจายการควบคุมไปยังสถานที่อื่นๆ
แม้ว่าจะเป็นการผ่อนคลายความแออัดที่เกิดขึ้นในห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ก็
กลายเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ที่แต่ละแห่งขาดความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสาร
เพราะมีการจ้างล่ามภาษาพม่าเฉพาะที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น เมื่อคุยกันไม่รู้
เรื่อง ต่างคนต่างอยู่ เจ้าหน้าที่ก็อยู่กันข้างนอก ชาวโรฮิงยาก็กินอยู่กันในคุก การควบคุมก็
ไม่ได้เข้มงวด และเนื่องจากเป็นการคุมตัวชั่วคราว ระยะเวลาของการแยกควบคุมจึงขึ้นอยู่
กับระยะเวลาในการซ่อมแซมห้องกัก และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ภายในด่านตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งสองแห่ง

216

ศิววงศ์ สุขทวี

ส่วนชาวโรฮิงยาที่พยายามหลบหนี มีจ�ำนวน 19 คน ที่พยายามหลบหนีจากสถานี
ต�ำรวจภูธรสะเดา แต่ถกู จับและส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนาทวี ในข้อหาหลบหนีออกจากสถาน
ที่กักกัน และท�ำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย ศาลจังหวัดนาทวีพิพากษาให้จ�ำคุกคนละ
1 เดือน ปรับ คนละ 500 บาท นอกจากนี้ยังมีชาวโรฮิงยาอีก 30 คน ที่ถูกจับกุมเพิ่มเติม
ในวันที่ 21 สิงหาคม ก�ำลังรอถูกส่งฟ้อง การถูกพิพากษาศาลท�ำให้ชาวโรฮิงยากลุ่มนี้กลาย
เป็นนักโทษที่ย้ายสถานที่ควบคุมจากห้องกัก ด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยังเรือนจ�ำ แต่ภาย
หลังการรับโทษสิ้นสุด พวกเขาก็ต้องกลับไปยังห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรอการ
ด�ำเนินการต่อไป ถ้าหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ การผลักดันออกนอก
ประเทศยังไม่สามารถด�ำเนินการ การส่งต่อไปยังประเทศที่สามก็ท�ำไม่ได้ ก็เหลือเพียงแค่
การอยู่ภายในห้องกักด้วยความอดทน รอคอยโอกาสในการหลบหนีออกไป และปล่อยให้
ชีวิตของตนขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาศรัทธา ตามที่พวกเขาต้องการ
การติดตามจับกุมชาวโรฮิงยาที่พยายามหลบหนี แสดงให้เห็นถึงความกังวลถึงการ
เชือ่ มโยง หรือโอกาสทีช่ าวโรฮิงยาทีห่ ลบหนีออกไปจะเข้าร่วมกับผูก้ อ่ เหตุการณ์ความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการให้สัมภาษณ์ของอดีตแพทย์หญิงที่มีชื่อเสียงทางด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ทีอ่ า้ งว่าสามารถเชือ่ มโยงชาวโรฮิงยากับขบวนการของผูก้ อ่ เหตุการณ์ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ในต่อมาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจะออกมา
ปฏิเสธ6 แต่ก็ยังคงแสดงออกผ่านการด�ำเนินการติดตามตัวที่มองผู้หลบหนีเป็นบุคคล
อันตราย ไม่ต่างจากอาชญากร มีการสนธิก�ำลังจากหลายหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน เจ้าหน้าที่ได้รับค�ำสั่งให้ติดอาวุธเต็มที่ พร้อมสวมเสื้อกันกระสุน ขณะเดียวกัน ก็
มีการเคลื่อนไหวหลายกลุ่มทั้งในอ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ออกมาคัดค้าน
ความพยายามที่จะสร้างสถานกักกันชั่วคราว และในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรืออ�ำเภอ
สวนผึง้ จังหวัดราชบุรี ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ค่ายผูอ้ พยพอยูใ่ นปัจจุบนั ก็มกี ารคัดค้านการน�ำชาวโรฮิงยา

จากค�ำบอกเล่าของตัวแทนของเครือข่ายช่วยเหลือโรฮิงยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ที่ให้
สัมภาษณ์กับผู้เขียน ระหว่างการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่อ�ำเภอสะเดา อ�ำเภอปาดังเปซาร์ จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2556.
6
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เข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการเคลื่อนไหวในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น หน้า
(page) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ที่ใช้ชื่อว่า“ไม่เอา โรฮิงยา เข้าประเทศ”
(https://www.facebook.com/NORoHingya) ที่มักน�ำเอาภาพ ข้อมูล เหตุการณ์ความ
รุนแรงที่มีชาวมุสลิมอยู่ในเหตุการณ์มาพยายามอธิบายเชื่อมโยงความรุนแรงเข้ากับความ
เป็นมุสลิม และได้ขยายรวมไปถึงชาวโรฮิงยาในที่สุด
เมื่อคนถูกกันออกจากการเป็นสมาชิกของรัฐ แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมือง
แต่ก็เป็นชีวิตที่เป็นเป้าหมายของการใช้อำ� นาจมากกว่าจะเป็นผู้มีบทบาททางการเมือง และ
เมื่อปราศจากความสัมพันธ์ใดๆ กับรัฐ การเผชิญหน้ากับอ�ำนาจและปฏิบัติการของรัฐจึง
กระท�ำลงบนชีวิตโดยตรง พวกเขากลายเป็นชีวิตที่ไร้การปกป้อง เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า สิ่ง
ที่พวกเขาท�ำได้ก็เป็นเพียงการพยายามหลบหนี หลีกเลี่ยงจากการเผชิญหน้าในฐานะของ
เป้าหมายของปฏิบัติการทางอ�ำนาจของรัฐ หน่วยงานความมั่นคงภายในรัฐ และรวมถึง
คนธรรมดาซึง่ อ้างอิงส�ำนึกของการเป็นพลเมืองทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะแบ่งปันภาระของอ�ำนาจสูงสุด
ด้วยการใช้ความรุนแรงในนามของรัฐ (Hansen and Stepputat 2005) ไม่ว่าจะมีความ
เสี่ยงอะไรที่รออยู่ ก็ดีกว่าการตกอยู่ภายใต้การกระท�ำ และการควบคุมของรัฐที่ตนไม่
สามารถท�ำอะไรได้เลย
ประวัติศาสตร์ของชาวโรฮิงยายุคก่อนอาณานิคมสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้อยู่อาศัย
ดั้งเดิมตามการอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์-ปัญญาชนชาวโรฮิงยา หรือเป็นผู้ที่เข้ามาใหม่
ตามความเข้าใจของชาวพม่า แต่กระนั้นการอธิบายของทั้งสองแนวคิดไม่ได้ปฏิเสธการ
เคลื่อนย้าย การมีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความขัดแย้งระหว่างชาวพม่ากับชาวโรฮิงยาเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายหลังพม่าต้อง
ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยมอังกฤษ
การสร้างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สร้างให้ชนกลุ่มน้อยที่แตกต่าง
ไปจากชนชั้นน�ำที่ครอบง�ำการสร้างชาติ กลายเป็นคนอื่นที่ยังไม่พร้อมจะเป็นพลเมืองของ
รัฐ หรือในบางกรณีกลายเป็นศัตรูของชาติ ในกรณีของประเทศพม่า ชาวโรฮิงยาไม่ได้เป็น
เพียงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขัดแย้งกับรัฐบาลพม่า แต่เป็นคนนอกที่เป็นผู้อพยพบนแผ่นดินบ้าน
เกิดของตนเอง เมื่อรัฐบาลพม่าปฏิเสธที่จะยอมรับและให้สถานะความเป็นพลเมืองกับ
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พวกเขา พวกเขาถูกท�ำร้าย ถูกแย่งชิงทรัพย์สิน บ้านเรือนถูกท�ำลาย ถูกขับไล่ออกไปจาก
บ้านเกิดของตนในพม่า ไม่ได้รับการปกป้อง คุ้มครองจากรัฐ และถูกบังคับให้อพยพหนีออก
จากประเทศพม่า และส�ำหรับประเทศไทย ที่ซึ่งรัฐบาลไม่ยอมรับสถานะการเป็นผู้อพยพ
ชาวโรฮิงยาต้องอยู่ในฐานะของผู้ลักลอบหนีเข้าเมือง เป็นแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
บางคนอาจได้รบั สิทธิในการอยูอ่ าศัยชัว่ คราว หลายคนต้องอยูอ่ ย่างผิดกฎหมาย แต่พวกเขา
ก็ยังพยายามดิ้นรนท่ามกลางสนามประลองของอ�ำนาจและการใช้ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากทหาร ต�ำรวจ กองก�ำลังพลเรือนติดอาวุธใน
ประเทศพม่า หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการไม่ท�ำอะไร เช่น การกักอยู่ในพื้นที่จ�ำกัดของ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน
การที่ชาวโรฮิงยาอยู่ภายในพื้นที่ที่ถูกผูกขาด ถูกครอบง�ำโดยอ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึ่ง
ท�ำให้พวกเขาเผชิญกับทางเลือกทีจ่ ะยอมให้ชวี ติ อยูภ่ ายใต้อำ� นาจทีจ่ ะใช้ความรุนแรงของผูอ้ ื่น
หรือจะกลายเป็นผูใ้ ช้ความรุนแรงเหนือชีวติ ตนเอง ในกรณีทถี่ กู ควบคุมตัวในฐานะผูล้ กั ลอบ
หนีเข้าเมือง พวกเขาจะยอมถูกควบคุมอยู่ในห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมือง และรอเวลา
ที่จะได้รับอิสระ ซึ่งไม่รู้ว่าจะอีกยาวนานเท่าไหร่ หรือจะพยายามท�ำลายห้องกักเพื่อที่จะหนี
ออกไปภายนอก ในกรณีที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ กลายเป็นแรงงานบนเรือ
ประมงทีไ่ ม่มโี อกาสขึน้ ฝัง่ เป็นระยะเวลานาน หากทนได้กท็ น หากทนไม่ได้กอ็ าจถูกฆ่าและ
กลายเป็นศพลอยอยู่กลางทะเล หรือจะกลายเป็นอาชญากรที่ตัดสินใจฆ่าไต้ก๋งเพื่อหลบหนี
ออกจากเรือ7
ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่น�ำไปสู่ความรุนแรง ด้วยความหวังว่าจะท�ำให้ช่องว่าง
ระหว่างซี่กรงเหล็กที่กักพวกเขาไว้จากโลกภายนอกห่างออกจากกัน ให้มีช่องว่างเพียงพอที่
จะแทรกตัวเองออกมาได้ เพียงแต่หลุดออกมาเพื่อที่จะเผชิญกับความรุนแรงอื่นๆ ที่รออยู่
ภายนอก พวกเขาเริ่มต้นด้วยความหวังแต่อาจจบลงด้วยการกลายเป็นเหยื่อขบวนการค้า

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณอภิญญา ทาจิตต์ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ศรีราชา เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับปัญหาของแรงงานที่ท�ำงานบนเรือประมง รวมทั้งชาวโรฮิงยาจ�ำนวนหนึ่งที่ถูก
บังคับให้มาท�ำงานบนเรือประมง.
7
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มนุษย์ เป็นแรงงานทาสที่รอการถูกขายต่อไปยังที่อื่นๆ แต่หากทางเลือกในชีวิตที่อาจเหลือ
เพียงการถูกกักขังอยู่ภายในด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยโดยไม่รู้กำ� หนด กับการเสี่ยงที่
จะหนีออกไป เสี่ยงที่จะเป็นแรงงานทาสที่ไหนสักแห่ง เสี่ยงที่จะเสียชีวิต เสี่ยงที่จะมีงานท�ำ
และมีเงินเก็บได้ เสี่ยงที่จะได้เห็นหน้าครอบครัวอีกครั้ง ….ค�ำถามที่เกิดขึ้น หากเป็นเรา เรา
จะเลือก?
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