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ค�ำน�ำ

	 จากสถานการณ์การอพยพของชาวเบงกาลใีนหลายโอกาส	ท�าให้ปัญหา
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวเบงกาลีถูกจับตามองและ 
ถูกยกระดับข้ึนมาเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายต่างกังวล	 โดยเฉพาะในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ	 ในขณะท่ีประเทศไทย	 มาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 
ต่างก�าลังได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	 หลายประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้มีส่วนส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือ 
ต่อปัญหาดงักล่าว	ผ่านกรอบความร่วมมอืของประชาคมอาเซียน	อย่างไรกต็าม	
การแก้ไขปัญหาชาวเบงกาลีจะต้องให้ความส�าคัญกับเมียนมาซึ่งเป็นประเทศ
ต้นทาง	 ซึ่งตราบใดที่ประเทศเมียนมายังคงไม่ยอมรับและปฏิบัติกับ 
ชาวเบงกาลีเช่นเดียวกับพลเมืองในประเทศ	 เร่ืองนี้ยังคงเป็นปัญหาท่ีทาง
อาเซียนต้องหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป	
	 แม้ว ่าปัจจุบันอาเซียนยังไม่สามารถเข้าช ่วยเหลือชาวเบงกาล ี
ได้อย่างเตม็ท่ี	แต่หลกัการส�าคญัคอืทกุประเทศในคาบสมทุรอนิเดียต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะประเทศต้นทาง	 ประเทศที่เป็น 
ทางผ่าน	 และประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้อพยพต้องการเข้าไปอาศัยอยู่	 
โดยทุกประเทศต้องใช้หลักการร่วมแบ่งปันภาระระหว่างประเทศ	 และ 
ไม่จุดประเด็นท่ีท�าให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคนี้ต่อไป	 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ถูกสะสมมายาวนานให้ส�าเร็จ 
เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	 การศึกษาเฉพาะกรณี	 เรื่อง	 “แนวทางแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย	 :	 กรณีศึกษา	 เบงกาลี”	 ฉบับนี	้ 
ด้วยเห็นว่าปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติ	 ซึ่งท่ีผ่านมาได้มี 
การเสนอแนะให้มีการปรับกระบวนทัศน์ในการพิจารณาปัญหาผู ้ลี้ภัย 
โดยน�ามติด้ิานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนของผู้ล้ีภยัเข้ามาประกอบ	นอกเหนอื
จากมิติด้านความมั่นคงที่เป็นแนวคิดหลักของไทยมาโดยตลอด	 และได้ม ี



การปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างแนวทาง
การตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม	 การส่งกลับโดยสมัครใจ	 และการอนุญาต 
ให ้อยู ่อาศัยและท�ามาหาเลี้ยงชีพในประเทศแรกรับได ้ในบางระดับ	 
แทนนโยบายการส่งกลบัทีเ่ป็นนโยบายหลกัทีใ่ช้อยูจ่นถงึปัจจบุนั	โดยไม่ค�านงึ
ถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึน	 เนื่องจากการแก้ไขปัญหาแบบยืดหยุ ่น 
ที่ด�าเนินการในหลายประเทศทั่วโลกนั้น	 ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อให้คลี่คลายลงได้ในหลายภูมิภาคของโลก	
	 กองทัพไทยถือเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศชาติ	 ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พ.ศ.๒๕๖๐	 กล่าวคือ	 เมื่อเกิดเหตุหรือมีภัยคุกคามความมั่นคงใดๆ	 ก็ตาม 
เข้ามาสู ่ประเทศชาติ	 กองทัพนับเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องตระหนักและ 
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ	 ท่ีจะเกิดขึ้น	 เช่นเดียวกับประเด็นปัญหา 
ด้านการย้ายถิ่น	 ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน	 ตลอดถึง
นโยบายในการด�าเนินงานของรัฐบาลและการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ของประชาชนไทยน้ัน	เป็นส่ิงส�าคญัยิง่ทีก่องทพัจะต้องตระหนกัถงึความมัน่คง
ปลอดภัยด้านการย้ายถิ่นฐานอย่างจริงจังและรอบคอบต่อไป
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ส่วนที่ ๑

บทน�า

๑.๑.	 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ป ัญหาผู ้ลี้ ภัยแบบยืดเยื้อเป ็นป ัญหาส�าคัญของภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อย	 กลุ่มชาวเบงกาลี
จากเมียนมาซึ่งมีจ�านวนรวมกันหลายแสนคน	 ท่ามกลางปัญหาดังกล่าว	
ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ส่วนใหญ่มไิด้เข้าเป็นภาคอีนสุญัญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย	พ.ศ.๒๔๙๔	และยังมีนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่มิได้ให้
ความส�าคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ล้ีภัย	 แต่เป็นมุมมองด้านความ
มัน่คงทีต้่องการควบคมุการเข้าเมอืงของคนต่างด้าวเป็นหลกัจงึขาดการพฒันา
กลไกระดับภมูภิาคเพือ่จดัการปัญหาผูล้ี้ภยัร่วมกนั	ท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหา
ผู้ลี้ภัยได้อย่างถาวร	 สวนทางกับภูมิภาคอ่ืนของโลก	 เช่น	 กลุ่มประเทศก�าลัง
พฒันาในแอฟรกิาและละตนิอเมรกิา	ทีร่่วมมือกนัแก้ปัญหาผู้ลีภ้ยัแบบยดืหยุน่
บนพืน้ฐานของหลกัสทิธมินุษยชน	จนสามารถคล่ีคลายปัญหาผู้ล้ีภยัแบบยดืเยือ้ 
ลงได้ในหลายกรณ	ีน�าไปสูก่ารออกกฎหมายเกีย่วกบัผู้ล้ีภยัและท�าให้ประเทศ
ส่วนใหญ่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย	 พ.ศ.๒๔๙๔	 ในที่สุด	
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาปัจจุบันก�าลังมีทิศทางที่ดีขึ้น 
จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
จะปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาผู ้ลี้ภัยและก�าหนดท่าทีในการแก้ปัญหา 
แบบยืดหยุ่นมากขึ้น	 รวมทั้งขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคท้ังในกรอบ
อาเซียนและกับประเทศที่สามอื่นๆ	 โดยน�ามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็น 
พื้นฐานในการก�าหนดนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวรต่อไป
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	 ภาพที่	๑	ภาพแสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวเบงกาลี

เข้าสู่ประเทศไทย

	 ในฐานะทีไ่ทยเป็นประเทศทางผ่าน	และประเทศปลายทางหนึง่		ส�าหรบั
ผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมากจากท้ังภายในภูมิภาคและทั่วโลก	 กระแสการย้ายถิ่น 
ของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยมีทั้งความซับซ้อนและความ 
เป็นพลวัต	 ในบริบทของภูมิภาคที่ก�าลังมีการเติบโตโดยเฉพาะเมื่อเผชิญ 
กับความเป็นไปได้ที่แรงงานย้ายถิ่นและคนผลัดถิ่นจากประเทศเมียนมา 
จ�านวนมากจะย้ายกลบัมาตภุมูใินอนาคต	ทัง้นีป้ระเทศไทย	มอีาณาเขตติดต่อ
เมียนมา	 ลาว	 กัมพูชาและมาเลเซีย	 เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคมในภูมิภาคซึ่งส ่งผลดีต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ	 
ขณะเดียวกัน	 การมีพื้นท่ีติดต่อกันหลายกิโลเมตรได้กลายเป็นข้อท้าทาย 
ในการบริหารจัดการชายแดนของประเทศ	 และการป้องกันการหลบหนี 
เข้าเมอืงมาในประเทศซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อความมัน่คงของไทย	เนือ่งจาก
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศมาทางเมียนมา	ลาว	และกัมพูชาที่ท�างาน
อย่างผดิกฎหมายกว่า	๓	ล้านคน	นอกจากนี	้ยงัมบีางส่วนทีล่กัลอบเข้าประเทศ
เน่ืองจากสถานการณ์ประเทศต้นทางไม่ปลอดภัย	ไม่สามารถกลบัไปยงัประเทศ
ต้นทาง	และตกค้างอยู่ในประเทศไทยประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	คน	
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	 ที่ผ่านมาประเทศไทยเองมีประสบการณ์กับผู้ลี้ภัย	 โดยทางการไทย 
ใช้ค�าเรียกว่า	 “ผู้หลบหนีจากการสู้รบหรือชนกลุ่มน้อย”	 ซึ่งประเทศไทย 
มปีระสบการณ์การจดัการกบักลุม่ผูห้นภัียสงครามอย่างยาวนานต้ังแต่สงคราม
อินโดจีน	 โดยผู้หนีภัยที่มาอยู่ในประเทศไทย	 คือ	 ชาวเบงกาลี	 ซ่ึงส่วนใหญ่ 
ถูกรัฐของตนเองปฏิเสธ	 ไม่ได้ถูกเรียกร้องให้ส่งกลับและมีการหนีภัยจาก 
การสู้รบอย่างชัดเจน	 จากสถานะผู ้ลี้ภัยกลายมาเป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง 
อย่างผิดกฎหมาย	และกลายเป็นปัญหาที่ส�าคัญของไทย	ประกอบกับปัจจุบัน
การเปิดเสรี	การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มการค้าท�าให้ประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ	 มุ่งเน้นการใช้นโยบายด้านการย้ายถิ่นฐาน	 ที่มีความส�าคัญ 
ต่ออนาคตของนโยบายด้านการย้ายถิ่นของประเทศไทย	 ต้ังแต่การจัดการ 
และการปรับเปลี่ยนสถานะของแรงงานย้ายถิ่น	และการค้ามนุษย์
	 ท้ังนี	้การศกึษาเฉพาะกรณ	ีเรือ่ง	“แนวทางแก้ไขปัญหาการเคลือ่นย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย	 :	 กรณีศึกษา	 เบงกาลี”	 ฉบับนี	้ 
ด้วยเห็นว่าปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติ	 อีกทั้งในช่วงหลายป ี
ที่ผ่านมาการย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของการ 
ย้ายถิ่นแบบผสมผสาน	 (mixed	migration	 flows)	 มากข้ึนด้วย	 ประกอบ 
กบัประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสงัคมไทย	มาจากเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง
ทีท่�าให้การให้ความคุม้ครองผูล้ีภั้ย	(refugee	protection)	กบัการควบคมุการ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 (migration	 control)	 ของแรงงานข้ามชาติ 
ทบัซ้อนกันจนส่งผลทางลบต่อการคุม้ครองสทิธแิละความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างจริงจัง	 อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในประเทศไทย	 ที่ผ่านมา 
ได้มีการเสนอแนะให้มีการปรับกระบวนทัศน์ในการพิจารณาปัญหาผู้ล้ีภัย 
โดยน�ามติด้ิานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนของผู้ล้ีภยัเข้ามาประกอบ	นอกเหนอื
จากมิติด ้านความมั่นคงที่เป ็นแนวคิดหลักของไทยมาโดยตลอด	 และ 
ปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างแนวทางการ
ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม	 การส่งกลับโดยสมัครใจและการอนุญาต 
ให ้อยู ่อาศัยและท�ามาหาเลี้ยงชีพในประเทศแรกรับได ้ในบางระดับ	 
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แทนนโยบายการส่งกลบัทีเ่ป็นนโยบายหลกัทีใ่ช้อยูจ่นถงึปัจจบุนั	โดยไม่ค�านงึ
ถงึสภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการแก้ไขปัญหาแบบยดืหยุน่ทีด่�าเนนิการ
ในหลายประเทศทั่วโลกนั้น	 ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย
แบบยืดเยื้อให้คลี่คลายลงได้ในหลายภูมิภาคของโลก	
	 อีกทั้ง	 กองทัพไทยถือเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยดูแลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศชาติ	 ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พ.ศ.๒๕๖๐	 กล่าวคือ	 เมื่อเกิดเหตุหรือมีภัยคุกคามใดก็ตามเข้ามาสู่ประเทศ
ชาติกองทพัจงึเป็นหน่วยงานแรกทีต้่องตระหนกัและรับมอืกบัเหตุการณ์ต่างๆ	
ที่จะเกิดขึ้น	 เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาด้านการย้ายถิ่นที่มีแนวโน้มทวี 
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในปัจจุบัน	 ตลอดถึงนโยบายในการด�าเนินงาน 
ของรัฐบาลและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชนไทยนั้น	เป็นสิ่งส�าคัญ
ยิ่งที่กองทัพจะต้องตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยด้านการย้ายถิ่นฐาน 
อย่างจริงจังและรอบคอบ

๑.๒	 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 ๑.๒.๑	 เพือ่ศกึษาสถานการณ์การเคลือ่นย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกต	ิกรณี
ศึกษา	เบงกาลี	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
	 ๑.๒.๒		เพื่อศึกษาผลกระทบจากกรณีสถานการณ์การเคล่ือนย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติต่อประเทศไทย	กรณีศึกษา	เบงกาลี	
	 ๑.๒.๓	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ ์
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	กรณีศึกษา	เบงกาลี	ต่อกองทัพ

๑.๓	 ขอบเขตของการศึกษา
	 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง	 “แนวทางแก้ไขปัญหาการเคล่ือนย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย	:	กรณีศึกษา	เบงกาลี”	โดยท�าการ
ศกึษากบัหน่วยงาน/ผูแ้ทนทีร่บัผดิชอบด้านการเคล่ือนย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกติ
ทีม่ผีลกระทบต่อไทย	ซึง่ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมทัง้ส้ิน	๓	เดอืน	ระหว่าง
เดือนตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๐	ถึง	เดือนธันวาคม	พ.ศ.๒๕๖๐
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 ด้านประชากร	 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องในมิติ 
ความมัน่คง	ทัง้จากหน่วยงานด้านความมัน่คง	สถาบนัการศกึษา	และเหล่าทัพต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การเคล่ือนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติท่ีมี 
ผลกระทบต่อไทย	:	กรณีศึกษา	เบงกาลี	
 ด้านเนื้อหาที่ศึกษา	 ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้ม
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึง 
ข้อเสนอแนะของกองทัพต่อกรณีการแก้ไขปัญหา	กรณีศึกษา	เบงกาลี	

๑.๔	 วิธีการศึกษา
	 ๑.๔.๑	การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)
	 การศึกษาครั้งนี้	คณะผู้ศึกษาได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แนวโน้มและแนวทางแก้ไขปัญหา 
การเคลื่อนย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติท่ีมีผลกระทบต่อไทยกรณีศึกษา	 เบงกาลี
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 และการพูดคุยระดมสมองกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	
อาทิ	 การประชุมกลุ่ม	 (Focus	 Group)	 และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก	(In	depth	-	Interview)	ได้แก่
	 -	 การจัดประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 คร้ังท่ี	 ๑/๖๑	 เร่ือง	
“สถานการณ์	แนวโน้ม	และความท้าทาย	การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	
:	 กรณีศึกษา	 เบงกาลี”	 จัดขึ้นโดย	 กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	เมื่อวันที่	
๑๙	 ธ.ค.๖๐	 ณ	 ห้องประชุม	 ศศย.สปท.	 ผู ้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย	 
นายณัฐพล	 	 ตันตระกูลทรัพย์	 นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,	 นายปถวี	 ตรีกรุณาสวัสดิ์	 นักการทูตช�านาญการ	 (ที่ปรึกษา)	 
กรมองค์การระหว่างประเทศ		กระทรวงการต่างประเทศ,	น.ส.ภาจริา	สบุรรณพงษ์	
เจ้าหน้าทีโ่ครงการ	ส�านกังานองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิน่ฐาน	
(ไอโอเอ็ม)	ประเทศไทย	และ	น.อ.ดรณ์	ทิพนันท์	ร.น.	ผอ.กมภ.สกค.ยก.ทร.	
	 -	 การเข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ	 เรื่อง	 “Myanmar’s	 
Rohingya/Rakhine	 Crisis	 :	 Domestic	 Roots	 and	 International	 
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Dynamics”	จดัขึน้โดย	สถาบนัศกึษาความมัน่คงและนานาชาต	ิคณะรฐัศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 ม.ค.๖๑	 ณ	 ห้องประชุม	 ๑๐๕	 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	 ผู้ทรงคณุวฒุปิระกอบไปด้วย	
คณุกว	ีจงกติถาวร,	ดร.สภุางค์	ฉนัทวณชิ,	คณุกวนิ	โรบนิสนั	และ	คณุแลร์ตเิตยี	
แวน	เดน	อาสซัม
	 ๑.๔.๒	การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 ด้วยวิธีการค้นคว้าจาก
เอกสาร	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง	 ที่ครอบคลุมสถานการณ์ 
แนวโน้มและแนวทางแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 
กรณีศึกษา	 เบงกาลี	 เช่น	 เอกสารวิชาการ	 เร่ือง	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ชาวเบงกาลี	 สู่ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติข้ามชาติ	 ของส�านัก
วิชาการ	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากหนังสือ	 และบทความ	
เอกสารงานวิจัย	 สรุปการประชุม	 งานน�าเสนอ	 (เช่น	 แผนภาพน�าเสนองาน	
หรือ	Power	Point)	แผ่นพับหรือเอกสารแจกจ่าย	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น	

๑.๕	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.๕.๑	หน่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได้
	 ๑.๕.๒	 รัฐบาลและกองทัพ	 สามารถก�าหนดแนวทาง	 และท่าทีความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้



สถำนกำรณ์และผลกระทบ
ของกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำน

แบบไม่ปกติ กรณีศึกษำ เบงกำลี

ส่วนที่ ๒
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ส่วนที่ ๒

สถำนกำรณ์และผลกระทบของกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำน
แบบไม่ปกติ กรณีศึกษำ เบงกำลี 

๒.๑	 สถานการณ์การเคลือ่นย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกติ	กรณศีกึษา	 เบงกาลี๑,๒ 

  	 ส�าหรบักรณผีูล้ีภ้ยัจากประเทศเมยีนมา	หรือชาวเบงกาลี	นัน้	คอื	มสุลิม
ที่อาศัยอยู ่ทางตอนเหนือของยะไข่	 (อาระกัน)	 และพูดภาษาเบงกาล	ี 
นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า	 พวกเขาเป็นคนพื้นเมืองในรัฐยะไข่	 ในขณะที ่
นักประวัติศาสตร์หลายท่านกล่าวว่า	 พวกเขาเป็นผู้อพยพมาจากเบงกอล 
ในช่วงที่อังกฤษปกครอง	 และบางส่วนก็มาในช่วงที่เมียนมาได้รับเอกราช	 
และช่วงสงครามกลางเมืองในบังกลาเทศมุสลิมได้เข้ามาอยู่อาศัยในอาระกัน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี	 ๑๕	 แต่จ�านวนไม่สามารถระบุได้แน่ชัด	 หลังจากสงคราม	
Anglo-Burmese	ในปี	๑๘๒๖	อังกฤษ	เข้าปกครองอาระกัน	และอพยพผู้คน
จากเบงกอลเข้ามาใช้แรงงาน	 จ�านวนประชากรของมุสลิมคิดเป็น	 ๕%	 
ของชาวอาระกนัในขณะนัน้	 (๑๘๖๙)	แต่หลังจากนัน้ไม่นาน	จ�านวนประชากร 
เบงกาลี	 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 บันทึกตามสัมมโนประชากรของอังกฤษ
ระหว่างปี	 ๑๘๗๒	และ	๑๙๙๑	 ได้ระบุว่าจ�านวนประชากรมุสลิมในรัฐยะไข่	 
เพิ่มขึ้นจาก	๕๘,๒๕๕	คนเป็น		๑๗๘,๖๔๖	คน๓  
	 ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสอง	เกิดความรนุแรงระหว่างกองก�าลงัมสุลิม
ที่อังกฤษติดอาวุธให้	 กับกองก�าลังชาวยะไข่พื้นเมือง	 ท�าให้ความขัดแย้งเพิ่ม 
สงูขึน้	ในปี	๑๙๘๒	นายพลเนวนิ	ได้ท�ารฐัประหารส�าเรจ็	และปฏเิสธความเป็น
พลเมืองเมียนมาของชาวเบงกาลี	

๑		 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เรื่อง	 สถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ
ความท้าทาย	การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	:	กรณี	เบงกาลี		เมื่อวันอังคารที่	๑๙	ธ.ค.๖๐	
เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.
๒	 นายศิววงศ์	สุขเทวี,	โรฮิงยา:	คนไร้รัฐในรัฐต่างแดน,	๒๕๕๘	
๓	 สักกรินทร์	นิยมศิลปะ	อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	
;	 สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับ	 ต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชีย	 ตะวันออก
เฉยีงใต้:	ความยืดหยุน่คอืหนทางออก.	เข้าถึงสือ่ออนไลน์	http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/
ConferenceVIII/Download/Article_Files/3-PolicyStances-Sakkarin.pdf.	เมื่อวันที่	๑๑	
มกราคม	๒๕๖๑
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ที่มา	:	https://thematter.co/quick-bite/timeline-of-rohingya/34034
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ยุคสมัยอาณาจักรมรัคอู
	 หลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมเบงกอลในดินแดนอาระกัน 
ครั้งแรก	ย้อนกลับไปได้ถึงยุคของกษัตริย์ชาวพุทธนามว่า	นรเมขลา	(๑๔๓๐-
๑๔๓๔)	แห่งอาณาจักรมรัคอู	(Mrauk	U)	หลังจากที่กษัตริย์นรเมขลาได้ลี้ภัย
ทางการเมืองไปอยู่ในเบงกอล	 (บังกลาเทศ)	 เป็นเวลา	๒๔	ปี	 เขาได้กลับมา
ครองบัลลังก์ได้อีกครั้งในปี	 ๑๔๓๐	 โดยการสนับสนุนด้านก�าลังทหาร 
จากสุลต่านเบงกอล	ทหารชาวเบงกอลที่มากับกษัตริย์นรเมขลา	จึงตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในดินแดนอาระกัน	หลังจากนั้น	เขายกดินแดนบางส่วนให้สุลต่านเบงกอล	
และยอมรับอธิปไตยของสุลต่านเบงกอลเหนือดินแดนเหล่านั้นเพ่ือแสดงถึง
ความเป็นข้าราชบริพารในสลุต่านเบงกอล	ราชาอาระกนัได้ใช้ชือ่แบบอสิลาม	
และน�าเงินเหรียญอิสลามมาใช้ในราชอาณาจักรกษัตริย์นรเมขลา	 ได้สร้าง
เหรียญที่มีอักษรเมียนมาอยู่ด้านหนึ่ง	 และอักษรเปอร์เซียอยู่อีกด้านหนึ่ง	 
แต่ความเป็นรฐัทาสของอาระกันต่อเบงกอลเป็นไปในระยะเวลาส้ันๆ	หลังจาก
ที่สุลต่าน	 Jalaluddin	Muhammad	 Shah	ตายลงในปี	 ๑๔๓๓	ผู้สืบทอด 
ของกษัตริย์นรเมขลาก็ตอบแทนด้วยการเข้ายึดเมืองรามูในปี	 ๑๔๓๗	 และ 
จิตะกองในปี	๑๔๕๙	อาระกันได้ยึดครองจิตะกองไปจนถึงปี	๑๖๖๖

ยุคแห่งชัยชนะของเมียนมา
	 หลังจากที่เมียนมาได้ชัยชนะ 
ต่ออาระกันในปี	๑๗๘๕	ชาวอาระกัน
จ�านวน	 ๓๕,๐๐๐	 คนได้หนีเข้าไปใน
เขตจิตตะกองของบริ ติชเบงกอล 
ในปี๑๗๙๙	 	 เพื่อหนีเอาชีวิตรอด	 
และแสวงหาการคุ้มครองจากบริติช
อินเดีย	 ซึ่ งผู ้ปกครองเมียนมาได ้
ประหารชาวอาระกันนับพันคน	 และขนย้ายประชากรส่วนที่เหลือ	 เข้าไปที ่
ภาคกลางของเมียนมา	ทิ้งอาระกันให้เป็นดินแดนที่แทบจะร้างผู้คนไปจนถึง
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ช่วงที่อังกฤษเข้ามายึดครอง	ในระหว่างนั้น	มีฑูตคนหนึ่งชื่อ		Sir	Henry	Yule	
พบเหน็ชาวมสุลมิจ�านวนมาก	ท�างานรบัใช้ราชวงศ์เมยีนมาในฐานะขนัที	และ
ขันทีมุสลิมเหล่านี้พบว่ามาจากอาระกัน

ยุคการปกครองของจักรวรรดิ์อังกฤษ
	 องักฤษได้ส่งเสรมิให้ชาวเบงกอลทีอ่ยูใ่นดินแดนใกล้เคยีง	อพยพเข้าไป
ตั้งรกรากในดินแดนอาระกัน	 ในฐานะผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม	 อังกฤษได้ยกเลิก
เขตแดนระหว่างเบงกอลและอาระกัน	 ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการอพยพระหว่าง
ดินแดน	ในช่วงต้นศตวรรษที่	๑๙	ชาวเบงกอลนับพันจากจิตตะกอง	ได้เข้ามา
ตั้งรกรากในอาระกันและหางานท�า	
	 ส�ามะโนประชากรขององักฤษปี	๑๘๗๑	รายงานว่ามมีสุลมิอยู	่๕๘,๒๕๕	คน 
ในยะไข่	 และในปี	 ๑๙๑๑	 จ�านวนมุสลิมได้เพ่ิมข้ึนเป็น	 ๑๗๘,๖๔๗	 คน	 
คล่ืนของผู้อพยพพากันหลั่งไหลเข้ามาตามความต้องการแรงงานราคาถูก 
ในกิจการข้าวเปลือกของบริติชอินเดีย	 ผู้อพยพจากเบงกอล	 ซึ่งส่วนใหญ่	 
มาจากจิตตะกอง	 หลั่งไหลกันเข้ามาสู ่เมืองทางตะวันตกของอาระกัน	 
การอพยพของขาวอนิเดยี	(ในขณะนัน้)	เข้าสูเ่มยีนมา	ได้กลายเป็นปรากฏการณ์
ระดับชาติของเมียนมาที่ไม่ใช่แค่ในอาระกัน
	 นักประวัติศาสตร์บันทึกว่า	 ในตอนต้นของศตวรรษที่	๒๐	ชาวอินเดีย
เข้าไปตั้งรกรากในเมียนมาไม่ต�่ากว่า	 ๒๕๐,๐๐๐	 คนต่อปี	 จ�านวนผู้อพยพ 
ได้เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอจนถึงจุดสุดยอดในปี	 ๑๙๒๗	 ซ่ึงมีจ�านวนผู้อพยพ 
สูงถึง	 ๔๘๐,๐๐๐	 คน	 ย่างกุ้งได้น�าหน้านิวยอร์คในการเป็นปลายทางของ 
ผู้อพยพสูงสุดในโลก	 เมืองใหญ่หลายเมืองของเมียนมาอย่าง	 ย่างกุ้ง,ยะไข่,	
Bassein,	 Moulmein	 ผู้อพยพชาวอินเดีย	 กลายเป็นประชากรส่วนใหญ	่ 
ชาวเมียนมาต้องตกอยู่ในความสิ้นหวัง	ผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานมีความ
รุนแรงโดยเฉพาะในอาระกัน	ในปี	๑๙๓๙	เจ้าหน้าที่ของอังกฤษได้แจ้งเตือน
ถงึความเป็นปรปักษ์กนัระหว่างชาวอาระกนัพืน้เมอืงทีน่บัถอืพทุธ	กบัผูอ้พยพ
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ชาวมุสลิม	 และจัดตั้งคณะกรรมการน�าโดย	 James	 Ester	 และ	 Tin	 Tut	 
เพือ่ศึกษาประเดน็การอพยพของมสุลมิเข้ามาในอาระกนั	คณะกรรมการได้ให้
ค�าแนะน�าให้เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยระหว่างเขตแดนของทั้งสองกลุ่ม	
อย่างไรก็ดีผลของสงครามโลกครั้งที่สอง	ท�าให้อังกฤษต้องถอนก�าลังออกจาก
อาระกัน

ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
	 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	 กองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้าสู่เมียนมา	ท�าให้
กองก�าลังของอังกฤษต้องถอนก�าลังไป	 และหมดอ�านาจในดินแดนอาระกัน	
ท�าให้เกิดความรุนแรงขึ้นระหว่าง	 ชาวอาระกันพื้นเมือง	 กับชุมชนมุสลิม	
องักฤษได้มอบอาวธุให้กบัมุสลมิเบงกาลทีางตอนเหนอืของอาระกนั	เพือ่สร้าง
แนวป้องกันการบุกของกองทัพญี่ปุ ่น	 ในขณะที่ตัวเองก�าลังหนีตาย	 
แต่ชาวมุสลมิกลบัใช้อาวธุนัน้เข้าท�าลายหมูบ้่านของชาวอาระกนั	แทนทีจ่ะน�า
ไปต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น	 ในเดือนมีนาคม	๑๙๔๒	 ชาวเบงกาลีจากตอนเหนือ
ของอาระกนั	สงัหารชาวอาระกนัพืน้เมอืงไปราว	๒๐,๐๐๐	คน	และเพือ่ตอบโต้	
มุสลิมในเมือง	Minbya	และ	Mrohaung	จึงถูกชาวอาระกัน	และ	Karenni	
ฆ่าไปประมาณ	๕,๐๐๐	คน	ในระหว่างนัน้	กองทพัญีปุ่น่ได้กระท�าการฆ่า	ข่มขนื	
และทรมานชาวมุสลิมในอาระกัน	 ท�าให้มุสลิมอาระกันราว	 ๒๒,๐๐๐	 คน	 
ต้องหลบหนีข้ามพรมแดนไปเบงกอล	 นอกจากนี้ความรุนแรงยังไม่ได้จ�ากัด 
อยู ่แค่มุสลิมในอาระกันเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงชาวอินเดียและอังกฤษ	 
ที่เข้ามาพ�านักในช่วง	ที่เมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	เพื่อเตรียมการ
บกุกลบัเข้าสู่เมยีนมา	องักฤษได้จดัตัง้กองก�าลงัทหารอาสา	(V-Force)	กบัชาว
เบงกาล	ีในช่วงสามปีทีอ่งักฤษสูร้บกบักองทพัญีปุ่น่	กองก�าลังเบงกาลี	มุง่โจมตี
ชุมชนชาวอาระกัน	ใช้อาวุธที่ได้รับจากอังกฤษ	เข้าท�าลายวัดพุทธ	โบสถ์วิหาร	
เจดีย์	และบ้านเรือนชาวอาระกัน	น�ามาสู่ความเสียหายเป็นจ�านวนมาก
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ยุคจลาจลหลังสงครามโลก
	 ในระหว่างที่ปากีสถาน	 ก�าลังต่อสู้ทางการเมืองเพื่อแยกตัวออกจาก
อินเดยี	ในปี	๑๙๔๐	มสุลมิเบงกาลี	ได้ก่อตัง้องค์กรเคลือ่นไหวเพือ่แยกดนิแดน	
ไปรวมกับปากีสถานตะวันออก	 ก่อนที่เมียนมาจะได้รับเอกราชในปี	 ๑๙๔๘	
ผูน้�ามสุลมิได้ตดิต่อกบั	โมฮมัหมดั	อาล	ีจนินาร์	ผู้ก่อต้ังปากสีถาน	และขอความ
ช่วยเหลือในการรวบรวมดินแดน	Mayu	 เข้ากับปากีสถาน	 โดยอ้างความ 
เข้ากันได้ทางศาสนาและสภาพตามภูมิศาสตร์	สองเดือนต่อมา	กลุ่มสันนิบาต
มุสลิมอาระกันตอนเหนือก็ถูกจัดตั้งขึ้นในเมืองหลวงของยะไข่โดยมีเป้าหมาย
จะรวมดินแดนกับปากีสถาน	แต่ข้อเสนอนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเพราะผู้น�า
ปากีสถานปฏิเสธ	 และกล่าวว่าเขาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา	
หลังจากที่ถูกผู้น�าปากีสถานปฏิเสธ	 ผู้อาวุโสของเบงกาลี	 ได้ก่อตั้งกลุ่มนักรบ 
มูจาฮีดีน	 เพ่ือด�าเนินการจีฮัดในพื้นที่ตอนเหนือของอาระกันในปี	 ๑๙๔๗	 
เป้าหมายของกลุ ่มมูจาฮีดีน	 คือการสร้างรัฐอิสลามอิสระข้ึนในอาระกัน	 
ในช่วงปี	๑๙๕๐	พวกเขาเริม่ใช้ค�าเรยีกตวัเองว่า	“โรฮงิญา”	เพือ่สร้างอตัลกัษณ์
ส�าหรับอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน	 	 ขบวนการของพวกเขามีความก้าวหน้ามาก 
ในช่วงก่อนปี	 ๑๙๖๒	 ที่จะมีการปฏิวัติโดยนายพลเนวิน	 ได้ใช้ปฏิบัติการ 
ทางทหารต่อต้านเบงกาลตีลอด	๒	ทศวรรษ		ส่งผลให้มสุลิมในพ้ืนทีต้่องหนไีป
ยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังกลาเทศในฐานะผู้ลี้ภัยสงคราม	

ยุคหลังได้รับเอกราช และสงครามกลางเมืองบังกลาเทศ
	 จ�านวนของผู้อพยพจากบังกลาเทศ	 หลังจากท่ีเมียนมาได้รับเอกราช	 
ยังไม่แน่ชัดและเป็นที่ถกเถียงกันอยู ่	 ในปี	 ๑๙๕๕	 มีการศึกษาที่ตีพิมพ ์
โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด	ผู้เขียนคือ	Virginia	Thompson	and	Richard	
Adloff	ได้เขียนว่า	“การอพยพหลังสงครามจากจิตตะกอง	เข้าไปดินแดนนั้น	
เกิดขึ้นในระดับใหญ่มาก	 ในพื้นที่	Maungdaw	and	Buthidaung	พวกเขา 
ได้เข้าแทนที่ชาวอาระกัน”	 ในระหว่างปี	 ๑๙๗๑	 ถึง	 ๑๙๗๓	 ได้เกิด
สงครามกลางเมอืงขึน้ในบงักลาเทศ	ประกอบกบัการฆ่าล้างเผ่าพนัธุท์�าให้เกดิ
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การอพยพของมุสลิมเบงกาลี	ราว	๑๐	ล้านคน	เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	ผู้ลี้ภัย
จ�านวนมากได้เข้ามาตัง้ถิน่ฐานทางตอนเหนอืของยะไข่	ในปี	๑๙๗๕	บงักลาเทศ
ได้ส่งทูตไปเจรจากับเมียนมา	 เพื่อขอร้องให้เมียนมาอย่าขับไล่	 ผู ้บุกรุก	
๕๐๐,๐๐๐	คนในอาระกนัในระหว่างทีก่ารเมอืงภายในบงักลาเทศก�าลังวุน่วาย	
ในขณะที่กลุ่มพระสงฆ์ก็ออกมาประท้วงรัฐบาลโดยชูประเด็นว่าการอพยพ 
ของมสุลมิบังกลาเทศเข้ามาจะท�าให้สดัส่วนประชากรเปลีย่นแปลงไป	นายพล 
เนวินได้ร ้องขอสหประชาชาติเพื่อ 
ส่งคืนผู้ลี้ภัย	 และใช้ก�าลังทหารขับดัน 
ผูอ้พยพ	๒๐๐,๐๐๐	คน	กลบับงักลาเทศ
ในปี	๑๙๗๘	บงักลาเทศประท้วงรฐับาล
เมียนมาและกล่าวหาว่า	 ได้ใช้ก�าลัง 
ขับไล่ประชากรมุสลิมเมียนมานับพัน
เข้าสู่บังกลาเทศ	 รัฐบาลเมียนมาตอบ
กลับว่าคนเหล่านั้นเป็นประชากรของบังกลาเทศ	ที่เข้ามาอาศัยในเมียนมา
อย่างผดิกฎหมาย	หลงัจากการเจรจาในเวทสีหประชาชาตินายพลเนวนิ	ตกลง
รบัผูล้ีภ้ยัจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	คน	กลบัมาพ�านกัในอาระกัน	ในปี	๑๙๘๒	รฐับาล
บงักลาเทศได้แก้ไขกฎหมายพลเมอืงและประกาศว่า	“เบงกาล”ี	ทัง้หมด	ไม่ใช่
คนสญัชาตบิงักลาเทศ	และในปีเดยีวกนั	รฐับาลเมยีนมากต็รากฎหมายพลเมอืง
และประกาศว่า	“ชาวเบงกาลี”	เป็นชาวต่างชาติ
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๒.๒	 ผลกระทบจากสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	กรณี
ศึกษา	เบงกาลี	ต่อโลก	ภูมิภาค	ประเทศไทย	และกองทัพ 
	 ปัจจุบัน	 สถานการณ์ปัญหาเบงกาลี	 ในรัฐยะไข่ตกอยู่ในสถานการณ์
ตึงเครียดอย่างยิ่ง	 อันเป็นผลมาจากการปะทะกันระหว่างกองก�าลังติดอาวุธ
ชาวเบงกาลี	กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหารของเมียนมา	ส่งผลให้ชาวเบงกาลี	
จ�านวนหนึ่งอพยพมายังประเทศไทยท้ังทางบกและทางทะเล	 สถานการณ ์
ดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับไทยอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้	 กระท่ังในวันท่ี	 
๓๑	ส.ค.๖๐	พลเอกอาวุโสมิน	อ่อง	ไหล่	ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา	
เดินทางมาเข้าพบพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 และพลเอก
ประวติร	วงษ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	
เพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นพร้อมขอให้รัฐบาลไทยใช้ค�าว่า	 “เบงกาลี”	
ในการเรียกผู้อพยพกลุ่มนี้แทนค�าว่าเบงกาลี	 ในขณะที่หลายฝ่ายมองว่าเป็น
ประเด็นอ่อนไหว	 อีกทั้งการเปลี่ยนค�าท่ีใช้เรียกชาวเบงกาลี	 ที่เกิดขึ้นนั้น	 
เป็นส่วนหนึง่ในการผลกัดนัให้องค์กรระหว่างประเทศมองชาวเบงกาลี	ในฐานะ	
“กลุม่มสุลมิตดิอาวธุ”	เพือ่สร้างความชอบธรรมในการขบัไล่คนกลุม่นีอ้อกจาก
เมียนมา
	 ความพยายามในการผลักดันให้ชาวเบงกาลี	ที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ออก
นอกประเทศนั้น	ส่งผลให้คนกลุ่ม	(ส่วนใหญ่)	นี้จ�าต้องไปอาศัยอยู่ตามแคมป์
ผู้ลี้ภัยที่มีสภาพค่อนข้างยากล�าบาก	 และไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
กบัชวีติของตนในอนาคต	ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแล้วชาวเบงกาลี	กลุ่มนี	้ได้อาศยั
อยู ่ในรัฐยะไข่มาหลายชั่วอายุคน	 แต่หลังจากที่เมียนมาได้รับเอกราช 
จากอังกฤษ	 พวกเขากลับถูกกดดันให้ออกจากประเทศ	 เนื่องจากรัฐบาล 
เมยีนมามองว่าชาวเบงกาล	ีเป็นผูอ้พยพทีม่าจากบงักลาเทศในสมยัทีเ่มยีนมา
ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ	 ส่งผลให้รัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับว่าคน
กลุ ่มนี้เป็นชนพื้นเมืองของประเทศตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเมียนมา	 
ชาวเบงกาลี	จึงไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองใดๆ	จากรัฐบาล	เช่น	การเข้าถึงการ
ศึกษา	 และสิทธิในการรักษาโรค	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะประเด็นทางศาสนาและเชื้อชาติ
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	 จากรายงานของ	ศิรวงศ์	สุขทวี	ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและ
คนไร้รัฐ	(Coalition	for	the	Rights	of	Refugees	and	Stateless	Persons)	
กล่าวว่า	สถานการณ์ทีเ่กดิข้ึนในเมยีนมาถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้กับ
มนุษยชาติที่กระท�าโดยรัฐบาลเมียนมา	 ผ่านการสร้างภาพว่าชาวเบงกาลี	 
ที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่เป็นชาวเบงกาลี	 กระทั่งกลายเป็นฉันทามติในสังคม 
เมียนมาที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือผู้อพยพชาวเบงกาลี	 ส่งผลให้รัฐบาลเมียนมา 
มีความชอบธรรมในการผลักดันให้คนกลุ่มนี้เดินทางออกนอกประเทศ	 
ขณะเดียวกันความพยายามในการผลักดันชาวเบงกาลี	 ออกนอกประเทศ 
ของรัฐบาลเมียนมาได้ก่อผลย้อนกลับให้ชาวเบงกาลี	 ลุกขึ้นมาต่อต้าน	 
โดยทางรัฐบาลเมียนมาเรียกกลุ่มต่อต้านนี้ว่า	 “กลุ่มผู้ก่อการร้าย”	 เพื่อเพิ่ม
ความชอบธรรมในการเข้าปราบปราม

ผลกระทบจากปฏิกิริยาและมุมมองจากนานาชาติต่อกรณีเบงกาลี 
	 จากสถานการณ์ความไม่สงบทีผ่่านมาระหว่างกลุม่รฐับาลเมยีนมาและ
กองก�าลงัตดิอาวธุ	ส่งผลให้มผีูเ้สียชวีติเป็นจ�านวนมาก	โดยนบัตัง้แต่มกีองก�าลงั
ติดอาวุธซุ ่มโจมตีป้อมต�ารวจและกองก�าลังรักษาดินแดนของเมียนมาถึง	 
๓๐	แห่ง	เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหารเมียนมาเสียชีวิต	เรียกได้ว่า
เป็นการกระท�าที่อุกอาจและท้าทายอ�านาจรัฐมากที่สุดในรอบหลายป	ี 
หลังจากน้ันกองทัพและประชาชนชาวพุทธในรัฐยะไข่จึงโต้ตอบด้วยการ 
เผาท�าลายและสังหารชาวเบงกาลี	 เป็นจ�านวนมาก	 และปรากฏว่ามีกลุ่ม 
ติดอาวุธเบงกาลี	 หรือที่เรียกว่า	 อาซา	 (ARSA)	 เป็นกลุ่มท่ีสังคมเมียนมา 
ค่อนข้างมีความกังวลว่าจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรก่อการร้ายระดับโลก
อื่นๆ	 โดยในช่วงเกิดความรุนแรงในพื้นที่	 พบว่ามีการอพยพของชาวเบงกาลี	
เป็นจ�านวนมากจากเมียนมาไปยังบังกลาเทศกว่าหลายแสนคน	 ท�าให้เกิด 
กลุ่มสิทธิต่างๆ	 กล่าวหากองทัพเมียนมาว่าเผาหมู่บ้านชาวเบงกาลี	 ขณะท่ี
กองทัพเมียนมาปฏิเสธ	 ยืนยันว่าพวกเขาต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธ	 อย่างไรก็ดี	 
เรื่องนี้ท�าให้รัฐบาลเมียนมาถูกนานาชาติต�าหนิท่ีไม่ช่วยเหลือชาวเบงกาลี	 
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ท�าให้ปฏิกิรยิาของนานาชาต	ิโดยสหประชาชาตไิด้ออกมาเรียกร้องกดดนัให้มี
การส่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าไปตรวจสอบว่า	 เป็นกรณีการฆ่าล้าง 
เผ่าพันธุ์หรือไม่	และเพื่อเรียกร้องให้น�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษ

เบงกาลี : ผลกระทบต่ออาเซียน
	 อาเซียนมีปัญหาภายในที่ขัดต่อเป้าหมายของประชาคมอาเซียนทั้ง	 
๓	 เสาหลัก	 และเป็นปัญหาท่ีกระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ 
ของอาเซียน	 และอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบทบาทน�าของอาเซียน 
ในอนาคต	อาทิ	ปัญหาด้านเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประเทศเมียนมา	
	 ทั้งนี้	 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเมียนมามีสาเหตุมาจากทั้งด้านการเมือง
และความหลากหลายทางเช้ือชาตใินเมยีนมา	โดยเมยีนมามกีลุ่มชาติพันธุต่์างๆ	
จ�านวนมาก	 และกลุ่มชาติพันธุ ์หนึ่งในเมียนมาที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างมาก	 คือ	 ชาวเบงกาลี	 ซึ่งรัฐธรรมนูญเมียนมาไม่ได้นับรวมชาวเบงกาล	ี
เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองของเมียนมา	ท�าให้ชาวเบงกาลี	ไม่ได้รับสัญชาติเมียนมา	
ส่งผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ	จากรัฐบาล	นอกจากนี้	ชาวเบงกาลี	จ�านวน
มากยังถูกบังคับให้ท�างานโดยไม่ได้ค่าแรง	 ถูกจ�ากัดสิทธิในการนับถือศาสนา		
สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา	การรักษาโรค	การห้ามแต่งงาน	และไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไปท�างานได้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ชาวเบงกาลี	 ไม่ได้เกิดขึ้นในเมียนมาเท่าน้ัน	 แต่ยังเกิดขึ้นในประเทศที่อพยพ
ไปอยู่ด้วย	 ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลเมียนมาไม่รับรองชาวเบงกาลี	 
จึงไม่ถูกจ้างงานตามกฎหมาย	 ต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อน	 ส่งผลให้ถูกกดขี่ 
ง่ายขึ้น	และท�าให้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น	
	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากผู้อพยพ
ชาวเบงกาลี	 และองค์กรต่างๆ	 ได้เสนอให้อาเซียนมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น 
ต่อปัญหาในเมยีนมา	เพราะต้นเหตขุองปัญหา	คอื	การทีร่ฐับาลเมยีนมาปฏบิติั
อย่างไม่เป็นธรรมและละเมดิสิทธิมนษุยชน	รวมทัง้การไม่แสดงท่าทรัีบผดิชอบ
หรือรับรู้ต่อปัญหาของรัฐบาลเมียนมา	 อาเซียนจึงควรมีมาตรการลงโทษ 
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เมียนมาจากเบาไปหาหนัก	 เริ่มจากการแสดงความไม่เห็นด้วย	การประณาม
อย่างรนุแรงและจรงิจงัเพือ่กดดนัรฐับาลเมยีนมา	การคว�า่บาตรทางเศรษฐกิจ
ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศอื่นที่ท�าการค้าการลงทุนกับเมียนมา 
ด้วยจึงจะส�าเร็จโดยเฉพาะจีน	 อินเดีย	 และรัสเซีย	 นอกจากนี้	 อาเซียนควร 
ใช้กลไกของอาเซียนให้เป็นประโยชน์โดยให้อาเซยีนทรอยกาหรอืกลุ่มประเทศ
ผู้ประสานงานอาเซียน	 ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่ออาเซียน	 แสดงบทบาทในการแสวงหาแนวทาง
แก้ปัญหาในกรณีนี้	 รวมท้ังอาเซียนควรส่งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือตัวแทนอาเซียน	 เช่น	 เลขาธิการอาเซียนเข้าไปดูสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในเมียนมาและควรผลักดันให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาเซียน
กับสหประชาชาติ	 สหรัฐอเมริกา	 จีน	 และอินเดีย	 เพ่ือหาทางร่วมกันในการ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เบงกาลี : ผลกระทบที่ไทยต้องเผชิญ
	 จากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างรัฐบาลเมียนมาและกองก�าลัง 
ติดอาวุธ	 ที่ผ่านมายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 โดยคร้ังที่ส่งผลกระทบมากที่สุด	
ท�าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก	คือ	 เหตุการณ์ที่กองก�าลังติดอาวุธซุ่มโจมตี
ป้อมต�ารวจและกองก�าลังรักษาดินแดนของเมียนมาถึง	๓๐	แห่ง	เป็นเหตุให้มี
เจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหารแห่งเมียนมาเสียชีวิต	 เรียกได้ว่าเป็นการกระท�าท่ี
อุกอาจและท้าทายอ�านาจรัฐมากที่สุดในรอบหลายปี	 หลังจากนั้นกองทัพ 
และประชาชนชาวพุทธในยะไข่จึงโต้ตอบด้วยการเผาท�าลายและสังหาร 
ชาวเบงกาลี	 เป็นจ�านวนมาก	 และปรากฏว่ามีกลุ่มติดอาวุธเบงกาลี	 หรือ 
ที่เรียกว่า	 อาซา	 (ARSA)	 เป็นกลุ่มที่สังคมเมียนมาค่อนข้างมีความกังวลว่า 
จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรก่อการร้ายระดับโลกอื่นๆ	 ทั้งนี้	 ในช่วงเกิด 
ความรุนแรงในพื้นที่	พบว่ามีการอพยพของชาวเบงกาลี	เป็นจ�านวนมากจาก
เมียนมาไปยังบังกลาเทศกว่าหลายแสนคน	ท�าให้เกิดกลุ่มสิทธิต่างๆ	กล่าวหา 
กองทัพเมียนมาว่าเผาหมู่บ้านชาวเบงกาลี	 ในขณะท่ีกองทัพปฏิเสธ	 ยืนยัน 
ว่าพวกเขาต่อสูก้บักลุ่มตดิอาวุธ	ซึง่จากรณีน้ีท�าให้รัฐบาลเมยีนมาถกูนานาชาติ
ต�าหนิที่ไม่ช่วยเหลือชาวเบงกาลี	 จากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ชาวเบงกาลี	 
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 และส่วนหนึ่งได้เข ้ามาอาศัยอยู ่ใน
ประเทศไทย	 ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อไทยโดยรวมทั้งทางบวกและ
ทางลบ	ดังต่อไปนี้	๔   
ผลกระทบทางบวก 
									การเกดิปัญหานี	้ท�าให้ประชาคมโลกหันมาสนใจในเรือ่งของสทิธมินษุยชน
มากขึ้น	 มีความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสิทธิจากทั่วโลก	 ที่เข้ามาจัดการ 
ในปัญหาน้ี	 รวมไปถึงการรณรงค์ในด้านของสิทธิมนุษยชน	 การที่ประชมคม
โลกมองเห็นถึงปัญหาด้านนี้	 ในอนาคตปัญหาในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน 
และปัญหาของชาวเบงกาลี	ก็จะหมดไป

๔		 เข้าถึงสื่อออนไลน์	http://kittimaa004.blogspot.com/p/blog-page_2.html



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 
“แนวทางแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย : กรณีศึกษา เบงกาลี” 23

ผลกระทบทางลบ
	 o	 ด้านภาพลักษณ์ของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
	 	 ส�านักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า	 เจ้าหน้าท่ียามฝั่งของประเทศ
อินเดียได้ให้การช่วยเหลือผู้อพยพชาวเบงกาลีกว่าร้อยคนที่พยายามว่ายน�้า
เข้าหาฝั่งซึ่งท้ังหมดอยู่ในสภาพที่อิดโรยและขาดน�้าอย่างรุนแรง	 โดยกลุ่ม 
ผู้อพยพต่างอ้างว่าพวกตนได้จ่ายเงินให้นายหน้าพาข้ึนเรือ	 เดินทางหลบหนี
เข้าไปในประเทศไทย	เพราะต้องการความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	แต่กลบัถกูทหารไทย
ควบคุมตัวแล้วบังคับให้ขึ้นเรือกลับประเทศของตนด้วยเรือที่ไม่มีเคร่ืองยนต์
ปล่อยให้ลอยอยูก่ลางทะเลด้วยอาหารและน�า้จ�านวนเลก็น้อย	 จากสถานการณ์นี้ 
ผู้อพยพได้กล่าวอ้างว่าการกระท�าดังกล่าว	 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปนับร้อยศพ	
เนื่องจากอดอาหารอยู่กลางทะเล	ส่งผลให้นานาชาติตลอดจนถึงองค์กรต่างๆ	
โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน	ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
	 o	 ด้านความมั่นคง
	 	 ชาวมุสลิมเบงกาลี	 ท่ีลักลอบเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
เป็นเวลานาน	 ส่วนหนึ่งจะมีพฤติการณ์ไปรวมกับกลุ่มผิดกฎหมาย	 เช่น	 
รวมกับกลุ่มชาวปากีสถานปลอมแปลงเอกสารส�าคัญต่างๆ	 นอกจากนี้ยังมี
พฤติการณ์เขาไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรม	 ข้ามชาติหลายรูปแบบ	
เช่น	 การค้ามนุษย์	 ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง	 การค้าสิ่งผิดกฎหมาย	 เช่น	 
ยาเสพติด	 อาวุธสงคราม	 ตลอดจนการตั้งตัว	 เป็นผู ้มีอิทธิพลเรียกเก็บ 
ค่าคุ้มครองจากผู้ลักลอบเข้าเมือง	 เกิดขบวนการน�าพาชาวมุสลิมเบงกาลี	 
จากเมียนมาเข้าไทย	 และขบวนการน�าพาชาวมุสลิมเบงกาลีจากไทยไป
มาเลเซีย	หรือกลุ่มประเทศมุสลิม	และมีการจัดตั้งกลุ่ม	Burmese	Rohingya	
Association	in	Thailand	(BRAT)	เคลือ่นไหวในไทย	เพ่ือเรียกร้องสิทธสิถานะ
อยู ่ในประเทศไทย	 ตลอดจนกลุ ่ม	 RSO	 หรือ	 Rohingya	 Solidarity	 
Organisation	 มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มTaliban	 และนาย	 Osama	 bin	 
Laden	 โดยการรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนและการฝึกทางทหาร	 เป็น 
สิ่งบอกเหตุที่ส�าคัญและมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งโลกมุสลิม	 
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(Muslim	World)	ขึน้มาใหม่	ดงันัน้มสุลมิเบงกาล	ีในประเทศไทยบางส่วนเป็น
มุสลิมหัวรุนแรง
	 o	 ด้านสังคมจิตวิทยา
	 	 ชาวมุสลิมเบงกาลี	 ส่วนใหญ่ลักลอบเข้ามาขายแรงงานในไทย	 
มจี�านวนหนึง่ทีไ่ปจดทะเบยีนเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมยีนมาเพ่ือให้ได้รับ
การผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว	 แต่อย่างไรก็ตามในอนาคต	หากมี
การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาชาวมุสลิมเบงกาล	ี 
กลุ่มดังกล่าวจะต้องมีปัญหาเนื่องจากประเทศเมียนมาจะไม่ยอมรับว่าเป็น
บคุคลสญัชาตเิมยีนมา	ท�าให้ต้องตกค้างเป็นผูห้ลบหนเีขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย
อยู่ในประเทศไทย	โดยบุตรหลานของกลุ่มเหล่านี้	จะเป็นเด็กไร้สัญชาติ	ก่อให้
เกิดปัญหาและภาระด้านสังคมให้กับประเทศไทยมากขึ้น
	 o	 ด้านเศรษฐกิจ
	 	 เนือ่งจากแรงงานในภาคอตุสาหกรรม	หรอืเกษตรกรรมบางประเภท	
เช่น	การประมง	กิจการต่อเนื่องจากการประมง	การเกษตร	แรงงานไทยทั้งใน
และนอกพื้นที่ไม่ยอมท�างานประเภทดังกล่าว	 ท�าให้ผู้ประกอบการต้องใช้
แรงงานต่างด้าว	 ประกอบกับแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานราคาถูก	 ท�างาน 
คุ้มค่ามากกว่าแรงงานไทย	 จึงเป็นแรงผลักดันใหม่การใช้แรงงานต่างด้าว 
เพิ่มมากขึ้น	 ในขณะที่จ�านวนคนไทยว่างงานมีเพิ่มมากขึ้น	ตลอดจนจะส่งผล 
กระทบต่ออัตราค่าแรงพื้นฐาน
	 o	 ด้านสาธารณสุข
	 	 ชาวเบงกาลี	 ที่หลบหนีเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทย	 อาจเป็น
พาหะน�าพาโรคติดต่อร้ายแรงมาสู่คนไทย	 เช่น	 โรคมาเลเรีย	 โรคเท้าช้าง 
ซึ่งทางการต้องเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขจ�านวนมากในการป้องกันโรค
ติดต่อ	และการดูแลช่วยเหลือแรงงานดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยธรรม
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เบงกาลี : ผลกระทบต่อกองทัพ
	 จากปัญหาชาวเบงกาลี	 ลักลอบเข้ามาในไทยนั้น	 รัฐบาลได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานความมัน่คงทีเ่ก่ียวข้อง	และกองทพัเข้ามาด�าเนนิการ	โดยจะดแูล
ตามหลักมนุษยธรรม	 อยู ่ภายใต้กฎหมาย	 และกรอบกติกาท่ีเหมาะสม	 
เนือ่งจากชาวเบงกาล	ีเดนิทางเข้ามาอย่างไม่ถกูต้อง	โดยอาศยัไทยเป็นประเทศ
ทางผ่าน	ซึง่เป็นหน้าทีท่ีห่น่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้อง	และกองทพั	จะต้อง
ให้ความสนใจทั้งสิ้น	๖	ประการ๕,	๖  คือ
	 (๑)	ปัญหาเบงกาล	ีปัจจบัุน	มรีากเหง้ามาจากสถานการณ์ความขดัแย้ง
ในเมียนมา	 ดังที่	 Shwe	 Lu	 Maung	 นักวิชาการด้านศาสนาชาติพันธุ ์ 
ในเมียนมา	 ได้เคยกล่าวไว้ว่า	 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของประชากรมุสลิม 
ในบังกลาเทศ	 ได้บีบรัดให้มีกลุ่มชนมุสลิมจ�านวนมากทั้งจากบังกลาเทศ	 
เอเชียใต้	หรือชาวเบงกาลี	ในรัฐอาระกัน	(ยะไข่)	บางส่วน	เริ่มอพยพแทรกซึม
เข้าไปในพืน้ทีต่อนในของเมยีนมามากขึน้	(รวมถงึดนิแดนอ่ืนๆ	ในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้)	 ซึ่งการแผ่ขยายของประชากรและขบวนการเผยแพร่ศาสนา
อิสลาม	 กลับมีจังหวะที่สัมพันธ์พอดีกับการฟื้นลัทธิชาตินิยมแนวพุทธสุดโต่ง
ของพระสงฆ์และชาวเมยีนมา/ชาวยะไข่หลายกลุ่ม	แผ่คลุมไปถงึกระบวนการ
ต่อต้านมุสลิมเบงกาลี	 และได้สร้างสภาวะจนมุมไร้แต้มต่อให้กับชาวเบงกาล	ี
ทั้งการถูกสงสัยจากรัฐบาลเมียนมาหรือแนวร่วมชาวพุทธเมียนมา-ยะไข่	 
ถึงความเกี่ยวพันโยงใยกับการขยายตัวของศาสนาอิสลาม	 และความยาก
ล�าบากมากขึน้ในการอพยพกลบัเข้าบงักลาเทศทีเ่ตม็ไปด้วยปัญหาความแออดั
ประชากร	โดยแรงบบีคัน้เช่นนี	้ได้ท�าให้ชาวเบงกาล	ีไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจาก
กลายเป็นคนเร่ร่อนไร้รัฐตามดินแดนต่างๆ

๕	 เข้าถึงสื่อออนไลน์	https://blogazine.pub/blogs/dulyapak/post/5375	เมื่อวันที่	๑๕	
ม.ค.๖๑
๖	 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เรื่อง	 สถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ
ความท้าทาย	การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	:	กรณีเบงกาลี		เมื่อวันอังคารที่	๑๙	ธ.ค.๖๐	
เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.
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	 (๒)	 แนวรบระหว่างศาสนาพุทธกับอิสลามที่ผสมกับวงขัดแย้ง 
ทางชาติพันธุ์และความเหลื่อมล�้าระหว่างศูนย์กลางชายขอบ	 เคยเกิดขึ้นมา
นานหลายสิบปีแล้ว	 บริเวณเขตภูเขาจิตตะกอง	 และหลายส่วนของเทือกเขา
อาระกันและเทอืกเขาฉิน่	ซึง่ตรงเขตภเูขาจติตะกองของบงักลาเทศ	ได้ปรากฏ
การอพยพของชุมชนมุสลิมเบงกอลเพื่อเข้าไปตั้งถิ่นฐาน	 ลดดุลอิทธิพล 
ของประชากรพุทธ	 และชนชาติพันธุ์พื้นถ่ินอื่นๆ	 โดยในจุดภูมิรัฐศาสตร์ตาม 
วงเทือกเขาเหล่านี้	มักมีนักรบปฏิวัติเบงกาลี	เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการ
จัดตั้งขบวนการปลดปล่อยดินแดน	 และการเกี่ยวพันในความขัดแย้งระหว่าง
ศาสนา
	 (๓)	 เมียนมาได้มีการร้องขอให้ทางรัฐบาลไทยใช้ชื่อเรียกผู้อพยพว่า	
“ชาวเบงกาลี”	 นั้น	 รัฐบาลไทย	 ล่าสุดได้มีการประชุมหน่วยงานความมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้องส�าหรับประเด็นของการเรียกชื่อผู้อพยพ	 โดยมีมติให้หน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานความมัน่คงของไทยใช้ชือ่เรยีกว่า	“ชาวมสุลมิในรฐัยะไข่”	๗ 

เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว	 ท้ังนี้จะมีหนังสือเวียนแจ้งเพื่อทราบ
อย่างเป็นทางการต่อไปไทยควรระมัดระวังท่าทีของมาเลเซีย	 เพราะหาก
มาเลเซียประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวเบงกาลี	 อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในน่านน�้าไทยได้
๗	 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เรื่อง	 สถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ
ความท้าทาย	การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 :	กรณีเบงกาลี	 เมื่อวันอังคารที่	๑๙	ธ.ค.๖๐	
เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.
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	 (๔)	 ภาคส่วนความมัน่คงควรเตรยีมการรบัมอื	ทัง้จากกองทพัเมยีนมา,	
กระแสประชาชน,	เชื้อชาติศาสนา	อาทิ	กรณีของพระโมกขะเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
กลุ่มมาบะธา	 ซึ่งเป็นอักษรย่อในภาษาเมียนมา	 เป็นสมาคมปกป้องเชื้อชาติ
และศาสนา	 กลุ ่มหัวรุนแรงของชาวพุทธที่เคล่ือนไหวต่อต้านชาวมุสลิม 
ในเมยีนมา	 ท่ีมองว่ารัฐบาลเมยีนมาและกองทพัเมยีนมาสามารถฆ่าชาวเบงกาลี 
ได้โดยไม่ผิด	เป็นต้น
	 (๕)	 การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย	กองทัพเรืออาจ
ต้องท�าการส�ารวจ	mapping	เรือที่ไม่ได้เป็นเรือประมง	ซึ่งเป็นพาหนะที่อาจ
ใช้ในการเคลื่อนย้ายคน	ชะลอการไหลของผู้อพยพ	 เพื่อป้องกันไม่ให้เรือไทย
ถูกน�าไปใช้	ตลอดจนการด�าเนินงานภายใต้ศูนย์อ�านวยการลาดตระเวน	และ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
(ศอ.ยฐ.)	 ควรเอื้อเฟื้ออ�านวยความสะดวกทางมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัย	 แต่ไม่ให้
เข้ามาในเมืองเพราะจะกระทบต่อความมั่นคงของไทยได้
	 (๖)	 ประเดน็ความท้าทายในอนาคตทีเ่กีย่วข้องและเตรียมพร้อมรับมือ	
เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย	มีทั้งสิ้น	 ๗	 ประเด็น	 ได้แก	่ 
๑)	 เส้นทางใหม่ในการเคลือ่นย้ายทางบก	ส�าหรบัการเดนิทางของชาวเบงกาล	ี 
ผ่านเมาะล�าไย	๒)	องค์กรทีเ่หน็ด้วยกบัเบงกาลี	จะใช้ไทยเป็นสายในการโจมตี
เมียนมา	๓)	แนวรบด้านตะวันตกชนกลุม่น้อยเปลีย่นไปจากนกัรบเป็นนกัพนนั	
อาจจะเปลี่ยนจากการค้ายาเสพติดเป็นการค้ามนุษย์	 แรงงานเถื่อน	 และ 
ความม่ันคง	๔)	กลุม่ทีเ่หน็ใจชาวเบงกาลจีากต่างประเทศจะออกมาเคล่ือนไหว	
๕)	การขยายแนวร่วมทางออนไลน์มากขึน้	๖)	การก่อการร้าย	หวัรุนแรง	นกัรบ
ชาติต่างๆ	 อาจแทรกแซงในรัฐยะไข่	 ๗)	 อาชญากรรมข้ามชาติเข้าไป 
แสวงประโยชน์ในรัฐยะไข่	อาทิ	ยาเสพติด	การค้าอาวุธข้ามชาติ	การลักลอบ
น�าคนเข้าเมือง	การปลอมแปลงเอกสาร	เป็นต้น)
	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 อาจท�าให้หน่วยงานความมั่นคงของไทย	
โดยเฉพาะกองทัพต้องระมดัระวงัและพึงยบัยัง้ปราบปรามขบวนการค้ามนษุย์
มิให้บานปลายไปมากกว่านี้	 เพราะนั่นอาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัว
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ของนกัรบปลดปล่อยอสิระเบงกาล	ีทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้ปรมิณฑลความขดัแย้ง
เคลื่อนตัวจากแนวเขาตามชายแดนเมียนมา	อินเดีย	บังกลาเทศ	เข้าสู่แนวเขา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย	 หรือตามจุดอื่นๆ	 ทางภาคใต้ของไทย	 ซึ่งอาจส่งผล 
ให้เทือกเขาสันกลาคีรีและแม้แต่เทือกเขานครศรีธรรมราชกลายเป็นจุดเสี่ยง
ทางความมั่นคงได้	ทั้งนี้อาจส่งผลเสียต่อระบบความมั่นคงรัฐไทย	เพราะหาก
มีขบวนการปฏิวัติปลดปล่อยเบงกาล	ี หรือกลุ่มแนวร่วมที่เห็นอกเห็นใจอื่นๆ	
เข้าขยายวงพนัธมิตรปลดปล่อยอสิรภาพอาจกลายเป็นปัญหาความมัน่คงใหญ่
ที่กองทัพจะต้องเผชิญ



ข้อเสนอแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำกำรเคลื่อนย้ำย

ถิ่นฐำนแบบไม่ปกติในประเทศไทย 
กรณีศึกษำ เบงกำลี 

ส่วนที่ ๓
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ส่วนที่	๓

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในประเทศไทย	

กรณีศึกษา	เบงกาลี	

	 จากท่ีกล่าวมาในส่วนที่	 ๒	 จะพบว่า	 สถานการณ์ความขัดแย้งจนน�า 
ไปสู่ความสูญเสียในกรณีของผู้อพยพชาวเบงกาลี	นั้น	ปฏิกิริยาของนานาชาติ
ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการส่งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าไปตรวจสอบว่า
เป็นกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์หรือไม่	 และเพื่อเรียกร้องให้น�าผู ้กระท�าผิด 
มาลงโทษ	พร้อมทั้งให้ประเทศต่างๆ	 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนได้ออก
มาเสนอให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้	แต่ด้วยนโยบายไม่แทรกแซง
กิจการภายในของประเทศสมาชิกของอาเซียน	 ซ่ึงเป็นแนวคิดตรงกันข้าม 
กับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	 อย่างสหประชาชาติ	 ที่มองว่าการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคม	 และพยายามกระตุ้น 
ให้อาเซียนใช้หลักการปฏิบัติสากลว่าด้วยความเท่าเทียม	
	 นอกจากนี	้อาเซยีนอาจไปให้ความส�าคญักับการช่วยเหลือวกิฤตการณ์
ในรัฐยะไข่ผ่านศูนย์ประสานงานส�าหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยว
กับการจัดการภัยพิบัติ	 (ASEAN	 Humanitarian	 Assistance	 Centre)	 
ถึงแม้ว่าหลังการประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งที่	 ๓๑	 ซึ่งจัดขึ้น	ณ	 กรุงมะนิลา	
ประเทศฟิลปิปินส์	เมือ่ช่วงเดอืน	พ.ย.๖๐	ทีผ่่านมา	โดยเฉพาะทีม่กีารเผยแพร่
ร่างแถลงการณ์ของผู ้น�าฟิลิปปินส์	 ที่กล่าวต่อที่ประชุมอาเซียนทั่วโลก	 
ก็ไม่ปรากฏการแถลงการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของเบงกาลี	 ซ่ึงสวนทาง
กับแถลงการณ์ของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติท่ีเพิ่งประณามความ
รุนแรงในรัฐยะไข่	และเรียกร้องให้เมียนมายุติปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่	
และให้เริ่มการเจรจาส่งตัวชาวเบงกาลีกลับสู่เมียนมา	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มี 
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ความร่วมมอืในการแก้ปัญหาของเมียนมาของภูมิภาค	โดยการประชมุรฐัมนตร ี
ต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป	 ครั้งที่	 ๑๓	 ที่กรุงเนปิดอว์	 ประเทศเมียนมา	 
ในที่ประชุมกลุ่มย่อยรัฐมนตรีเอเชีย-ยุโรป	 ร่วมกับนางอองซานซูจี	 ที่ปรึกษา
แห่งรัฐ	 และรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา	 นางอองซาน	 ซูจี	 ได้ชี้แจงถึงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา	โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ	๕	ท่าน	
ร่วมด้วย	 หน่ึงในน้ันคือ	 นายสุรเกียรติ์	 เสถียรไทย	 ประธานคณะมนตรี 
เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย	 (เอพีอาร์ซี)	 โดยการคัดเลือก 
นายสรุเกียรต์ิ	เสถียรไทย	มาด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการทีป่รกึษาดงักล่าว	
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้พลัดถิ่นเมียนมา	 รวมถึงประสบการณ์ 
ในการส่งกลับผู้พลัดถิ่น	 นอกจากนี้ไทยยังมีแรงงานเมียนมาจ�านวนมากอยู ่
ในประเทศ	 ซึ่งในการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดน้ีจะน�ารายงาน 
ของประธานอาเซียนไปพิจารณาโดยละเอียด	 เพื่อกลับมาให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อเมียนมาอีกครั้ง	ว่าข้อเสนอใดที่เมียนมาควรหรือไม่ควรน�าไปปฏิบัติ	อะไร
ควรท�าก่อนหลังและจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร	รวมถึงการให้ข้อแนะน�าเพิ่ม
เติมอื่นๆ	 ซึ่งมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานแบบ 
ไม่ปกติในประเทศไทย๘ 
	 จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารเผยแพร่ตามสื่อมวลชนต่างประเทศระบุว่า
เจ้าหน้าทีข่องไทยได้กระท�าการในลกัษณะละเมดิสทิธมินษุยชนต่อกลุม่มสุลมิ
เบงกาลี	ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยการผลักดันกลุ่มดังกล่าวออกจาก
เขตแดนทางทะเลของไทยด้วยเรอืประมงท่ีไม่ตดิเครือ่งยนต์แต่มอบอาหารและ
น�า้ให้อย่างเพยีงพอกรณดีงักล่าวส่งผลให้กลุม่มสุลิมเบงกาลี	บางส่วนเสียชวีติ
ก่อนถึงฝั ่งและข่าวสารข้างต้นได้ถูกกลุ่ม/องค์กรต่างๆ	 น�าไปเคลื่อนไหว 
ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพ

๘	 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เรื่อง	 สถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ
ความท้าทาย	การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	:	กรณีเบงกาลี		เมื่อวันอังคารที่	๑๙	ธ.ค.๖๐	
เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.
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และประเทศ	ดังนั้นในส่วนที่	๓	จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น	๓	ระยะ	คือ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในปัจจุบัน	 การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นถึงปานกลาง	 และการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว	ดังนี้

๓.๑	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบัน	
	 ระดบันโยบายในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ	ทีผ่่านมาจากกรณี
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่	 กระทรวงการต่าง
ประเทศได้ชี้แจงเรื่องการด�าเนินการของรัฐบาลไทยต่อผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในรัฐยะไข่มี	๔	ประเด็นหลักๆ	ดังนี้	
	 (๑)	 รัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่ด้วยความ
ห่วงใยและสนับสนุนถ้อยแถลงของประธานอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตลอด	
	 (๒)	 รัฐบาลให้ความส�าคัญและให้ความคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรม	
ในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยตลอด	 ซึ่งเห็นได้จากการที่ไทย 
ได้ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาท่ีอาศัยอยู่ในเขตแดนไทยเป็นเวลากว่า	
๓๐	ปี	และในปัจจุบันยังมีจ�านวนกว่าแสนคนพักพิงอยู่	
	 (๓)	 ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู ้ที่ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในรัฐยะไข่นั้น	 ล่าสุดจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ 
วันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 ไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท้ังใน 
รัฐยะไข่และในฝั่งบังกลาเทศ	 โดยมอบให้เมียนมาและบังกลาเทศประเทศละ	
๕	ล้านบาท	ผ่าน	Red	Cross	Movement	และคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ	รวมทัง้จะให้ความช่วยเหลอืระยะกลางและระยะยาว	เพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	
	 (๔)	 ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานแบบ	low	key	(โลว์คีย์)	หรือแบบ
เงียบๆ	เพื่อไม่กดดันเมียนมา	โดยใช้แรงกดดันผ่านประชาคมระหว่างประเทศ
ให้แก้ไขปัญหาเบงกาลี	 ด้วยการช่วยส่งเสริมการมีช่องทางการแลกเปลี่ยน 
ความเห็นของตัวแทนเมียนมากับประเทศและองค์กรต่างๆ	 สนับสนุน 
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การจัดการรากเหง้าของปัญหาต่อสภาวะด้อยพัฒนาในรัฐยะไข่	เช่น	ส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข	ส่งเสริมการสร้างอาชีพ	สร้างโรงสีข้าว	โรงเพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้ง	
และปลา	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 รัฐบาลต้องก�าหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหาเบงกาลี	อย่างเป็นระบบและด�าเนินการต่อผู้ลักลอบเข้าเมือง
โดยผดิกฎหมายอย่างเคร่งครดั	เดด็ขาดโดยมีกองอ�านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในเป็นหน่วยรบัผดิชอบหลกัในการด�าเนนิการแก้ไข	ด้วยการหารอื/ประชมุ
กับประเทศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	เมียนมา	บังกลาเทศ	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	
และUNHCR	 เพื่อร่วมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ 
ควรให้ภาพที่ชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รับภาระของปัญหา 
ผู ้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลทั้งที่ไม่ได้เป็นประเทศผู้ก่อปัญหา	 รวมท้ัง	 
น�าประเด็นเบงกาลี	 เข้าเสนอในการประชุม	 ASEAN	 SUMMIT	 ครั้งที่	 ๑๔	 
เมือ่ปี	๒๕๕๑	เพือ่หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัซ่ึงผลจากการประชมุ
ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนตามมาตรา	 ๑๔	 ของกฎบัตร
อาเซียนมีการตกลงชัดเจนว่าต้องจัดตั้งองค์กรเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานมนษุยชนอาเซยีนขึน้และมอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดท�าร่างขอบเขตของงาน	 (Terms	 of	 Reference	 :	 TOR)	 ขึ้นโดยหัวใจ 
ของร่างขอบเขตของงานคืออ�านาจและหน้าที่ขององค์กรมี	๒	ประเด็นส�าคัญ	
คือ	 การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนเพ่ือสร้างความ
ตระหนักการพัฒนาบรรทัดฐานในเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนนอกจากนี้ต้อง 
ส่งเสริมให้อาเซียนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่ส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
นอกจากน้ียังจะน�าเข้าสู่การประชุมกระบวนการบาหลี	 (Bali	 Process)	 
เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอีกด้วย	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
แก่ประชาคมโลกโดยยนืยนับนหลกัการว่ากลุม่เบงกาล	ีเป็นผูห้ลบหนเีข้าเมอืง
อย่างผดิกฎหมาย	(Illegal	migration)	ทีม่ใิช่ผูห้นภียัจากการสูร้บ	(Displaced	
person	from	fighting)	และมิใช่เป็นผู้อพยพ/ลี้ภัย	(Refugee)	ทางการไทย
ได้ปฏิบัติต่อชาวเบงกาลี	 อย่างชอบธรรมตามกรอบกฎหมายของไทยมิได้มี 
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังท่ีสื่อต่างประเทศกล่าวอ้าง	 และในกรณีท่ีม ี
ข้อเรยีกร้องให้จดัตัง้ศนูย์พกัพงิหรอืศนูย์ผูล้ีภั้ยให้แก่ชาวเบงกาลี	ทางการไทย
ควรยืนยันจุดยืนที่ เห็นพ้องร่วมกับส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ(United	 Nations	 High	 Commissioner	 for	 Refugees	 :	
UNHCR)	ว่าสถานภาพของชาวเบงกาลี	คือ	ผู้อพยพเพื่อเหตุผลด้านเศรษฐกิจ
ไม่เข้าข่ายผู้ลี้ภัยและอาจยอมรับให้พักพิงได้ชั่วคราวในระยะสั้นด้วยเหตุผล
ด้านมนุษยธรรมเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามเท่านั้น	

๓.๒ การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นถึงปานกลาง
	 ระดับปฏิบัติในส่วนของกองทัพ	 ที่ผ ่านมากองทัพไทย	 ได้จัดตั้ง 
ศนูย์อ�านวยการลาดตระเวน	และช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม	ผู้โยกย้ายถิน่ฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย	(ศอ.ยฐ.)	โดยมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการ
ลาดตระเวน	และช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม	รวมถงึการร้องขอร่วมด�าเนนิการ
ของมิตรประเทศ	 โดยเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ	 มีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ	
(ศปก.ทร.)	หรือ	ศูนย์อ�านวยการลาดตระเวน	และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ของกองทัพเรือได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการลอยน�้าในทะเลอันดามัน	 หากเจอเรือ 
ผู้อพยพ	พร้อมอ�านวยความสะดวกการเดินทางต่อไป	ยังจุดหมายปลายทาง 
ที่เขาต้องการไป	 ท้ังประเทศมาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 ซ่ึงมีการปฏิบัติการ	 
โดย	 กองทัพเรือ	 ใช้ก�าลังจากทัพเรือภาคที่	 ๓	 (โดยใช้เรือหลวงอ่างทอง)	 
ออกปฏิบัติการในครั้งนี้	 ซึ่งจะใช้เรืออีกจ�านวน	๘	 ล�า	 เฮลิคอปเตอร์	 ๒	 ล�า	 
และเครื่องบิน	 Dornier	 ๒	 ล�า	 ซึ่งจะตั้งฐานปฏิบัติการลอยน�้าบริเวณเกาะ 
สิมิลันต่อจากประเทศเมียนมาด้านบนโดยจะไม่ออกไปในทะเลหลวง	 
กองทัพอากาศ	 มีหน้าท่ีหลัก	 คือ	 การเฝ้าตรวจ	 จัดอากาศยาน	 โดยมีการ 
ออกค�าสั่งทางยุทธการให้เคร่ืองบินของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ	 
ได้เฝ้าตรวจการณ์	 ถึงเวลา	 ๑๙.๐๐	 น.	 ของทุกวัน	 ซึ่งจะใช้เครื่องบิน	 Saab	 
340	 AEW,	 Gripen	 ที่มีการใช้อุปกรณ์พิเศษในการชี้เป้าหมาย	 โดยใช้ 
หน่วยบิน	๗๐๒๑	และ	๗๐๒๒	เป็นหน่วยยุทธวิธีส�าหรับการป้องกันประเทศ	
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แต่เราโยกมาใช้สามารถปฏบิตัภิารกจินีไ้ด้	 เพราะสามารถบนิได้ภายใน	๑๐	นาที	
ในระยะทาง	 ๒๐๐	 ไมล์ทะเล	 และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร	 หรือ	 กอ.รมน.	 ด�าเนินการตรวจผู้อพยพที่ผ่านขึ้นมาทางบก	 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ทหาร	ฝ่ายปกครอง	จะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือขั้นต้น	
จากน้ันจะส่งไปทีส่�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงในพืน้ที	่เพือ่ช่วยให้เดนิทางไปยงั
ปลายทางตามที่ชาวเบงกาลีต้องการ
	 นอกจากนี้	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อผู ้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในรัฐยะไข่ช่วงระยะสั้นถึงปานกลางมี	๖	ประเด็นหลักๆ	ดังนี้
	 (๑)	 เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานทั้งทางบกและทางทะเลโดยทาง
บกเพิ่มก�าลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนที่คาดว่าจะมีผู้ลักลอบเข้าเมือง 
ผิดกฎหมายส่วนทางทะเลต้องเพิ่มการลาดตระเวนทางทะเลและต้องก�าหนด
กฎการปฏิบัติ	 (Rule	 of	 Engagement:	 ROE)	 พิเศษในปฏิบัติการร่วม 
ในการลาดตระเวนทางทะเลระหว่างไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และสิงคโปร์	
เพื่อสกัดกั้นและผลักดันการเข้ามาของกลุ่มคนเหล่านี้
	 (๒)	 ร่างระเบียบปฏิบัติประจ�า	 (Standard	Operating	Procedure:	
SOP)	 หรือกฎการปฏิบัติในการปฏิบัติกับชาวเบงกาลี	 ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
	 (๓)	 ชี้แจง/อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของตนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
	 (๔)	ถ่ายรูป/บันทึกภาพการจับกุมและ/หรือการปฏิบัติต่อชาวเบงกาลี
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าไม่มีการท�าร้ายร่างกายหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยมภีาคประชาชนหรอืองค์กรสทิธมินษุยชนร่วมด�าเนนิการภายใต้ข้อก�าหนด
ตามกฎหมายบัญญัติ
	 (๕)	 ก�าหนดขอบเขตท่ีพักพิงชั่วคราวที่ชัดเจนด�าเนินการขึ้นทะเบียน
ประวัติเพื่อจะได้ทราบจ�านวนและข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้เป็นประโยชน์ในการ 
ส่งกลบัประเทศต้นทางอย่างถกูต้อง	หรอืส่งต่อไปยงัประเทศทีส่ามด�าเนนิการ
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คัดแยกและสืบสวนให้ได้ว่ากลุ ่มคนเหล่านี้เดินทางมาจากภูมิล�าเนาใด 
ด้วยวิธีการใด	 ซึ่งจะท�าให้ทางการไทยสามารถเจรจากับประเทศท่ีต้องรับ
ประชากรของตนกลับภูมิล�าเนาได้	 อาทิ	 เมียนมา	 หรือบังกลาเทศและท�าให้
ประเทศดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้
	 (๖)	 เพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าว	 เร่งปราบปรามเจ้าหน้าที่และ 
ผู้ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและค้ามนุษย์
อย่างจริงจังและเด็ดขาด
	 นอกจากนี้	 ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 ให้ความช่วยเหลือ 
การตั้งที่พักช่ัวคราว	 สุขภาพ	 น�้าดื่มที่สะอาด	 เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
สาธารณูปโภค	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกได้อย่างเพียงพอ	 โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้อพยพ	 ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ชั่วคราวของสถานคุ้มครองในประเทศไทย	 รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่างๆ	
ดังนี้	
  	 -	 การสนับสนุนด้านการแพทย์	 โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
และติดตามการรักษา	 รวมถึงการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองผู ้อพยพ	 
ที่ด�าเนินการในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
    -	 การสนับสนุนด้านจิตสังคม	 เพื่อเป็นการลดปัญหาความเสี่ยง
ด้านจิตเวชของผู้อพยพ	 จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้	 ค�าปรึกษา	 และ 
จัดกิจกรรมด้านวิชาการและนันทนาการให้แก่ผู้อพยพ	 อาทิ	 กิจกรรมกีฬา	 
การสอนทอตะกร้า	 รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบเป็นกลุ่ม 
และรายบุคคล
  	 -	 สิง่อปุโภค	การแจกจ่ายเครือ่งอปุโภคหลากหลายประเภท	อาทิ	
อุปกรณ์ท�าความสะอาด	เสื้อผ้า	และของจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	เป็นต้น
  	 -		การสนับสนุนอื่นๆ	 เช่น	 การสนับสนุนด้านน�้าดื่ม	 สุขาภิบาล	
และอนามัย	ตลอดจนการปรับปรุงห้องน�้า	การติดตั้งเครื่องกรองน�้า	เป็นต้น
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๓.๓ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว๙ 
	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อผู ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
ในรัฐยะไข่ช่วงระยะยาวมีประเด็นหลักๆ	ทั้งสิ้น	๔	ประเด็นหลัก๑๐		ดังนี้
	 (๑)	 ระดมความคิดของนักวิชาการและผู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละด้านเพื่อ
ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในระยะยาวน�าเสนอต่อรัฐบาล
	 (๒)	 ประสานการท�างานระหว่างภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชน	(NGOs)	
และสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือในอีกมิติหนึ่ง
	 (๓)		ประชาสัมพนัธ์/สร้างความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายและแนวทางของ
ภาครัฐเพ่ือน�าไปสู่การประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา 
ร่วมกัน	และ
	 (๔)	 การแก้ไขปัญหามุสลิมเบงกาลีควรด�าเนินการพร้อมกันใน	 
๓	แนวทางกล่าวคือ
	 -	 แนวทางที่	 ๑	 (Track	 I)	 ด�าเนินการโดยความริเริ่มของ 
หน่วยงานและเครื่องมือภายใต้การควบคุมของภาครัฐ
	 -	 แนวทางที่	 ๒	 (Track	 II)	 ด�าเนินการโดยความริเริ่มของ 
ภาควิชาการ
	 -	 แนวทางที่	 ๓	 (Track	 III)	 ด�าเนินการโดยภาคประชาสังคม	 
(Civil	Society	Organization	:	CSO)

๙	 สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เรื่อง	 สถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ
ความท้าทาย	การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	:	กรณีเบงกาลี		เมื่อวันอังคารที่	๑๙	ธ.ค.๖๐	
เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๐๐	ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.
๑๐	ปัญหาโรฮีนจากับแนวทางการแก้ไข	 ;	 พันเอกหญิง	 เจษฏา	 มีบุญลือ,	 ร้อยโทหญิง	 
ดร.ปิยะนุช	ปี่บัว,	สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์		สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 อย่างไรก็ตาม	 จากข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติในประเทศไทย	กรณีศึกษา	เบงกาลี	ที่น�าเสนอดังข้างต้น	
ถือได้ว่าเป็นการก�าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอีกแนวทางหนึ่ง	 รวมทั้ง
ประเด็นที่ควรพิจารณาและเตรียมความพร้อมส�าหรับการรับมือทั้งในเชิงรุก
และเชิงรบันัน้	ถอืได้ว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทีค่รอบคลมุในทกุมติ	ิจากทุกมมุมอง
ของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอย่างแท้จริง	



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 
“แนวทางแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย : กรณีศึกษา เบงกาลี”40



สรุปและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔
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ส่วนที่	๔

สรุปและข้อเสนอแนะ

๔.๑	 บทสรุป
	 ชาวเบงกาลี	 นับเป็นชาติพันธ์ที่ถูกปฏิเสธการมีตัวตนจากทุกรัฐ	 
การไร้สัญชาติท�าให้ชาวเบงกาลีไม่ตกอยู ่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย 
ของรัฐใด	 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเบงกาลี	 คือ	 ประชาชนอาเซียน	 ซ่ึงอาเซียน 
ต้องรวมตัวกันแก้ไขเพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ในภูมิภาค	 และท�าลายความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อการรวมตัวกัน 
เป็นประชาคมอาเซียน	 ซึ่งเป็นการตอกย�้าถึงความไม่มั่นคงในเสาหลัก 
ของอาเซยีนด้านประชาคมการเมอืงและความมัน่คงของอาเซียนอย่างชดัเจน	
ดังนั้น	 เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ที่ 
ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน	 ในการน�าข้อเสนอแนะต่อไปนี้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป
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๔.๒	 ข้อเสนอแนะ
	 ปัจจบุนัปัญหาการอพยพของชาวเบงกาลี	ถกูจับตามองและถกูยกระดับ
ขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน	 ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	
ประกอบกับ	เมยีนมาเป็นหนึง่ในประเทศสมาชกิอาเซยีน	และประเทศสมาชกิ
อาเซยีนอืน่ๆ	อาจได้รบัผลกระทบจากปัญหาเบงกาล	ีนีไ้ด้	แม้ทีผ่่านมาประเทศ
สมาชิกได้ยึดถือการไม่แทรกแซงกิจการภายในเป็นส�าคัญ	 แต่ปัญหาเบงกาล	ี
ในปัจจุบันกลับไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศเมียนมาอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว	
เพราะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบกับประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาค 
อย่างมีนัยส�าคัญ	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 
จงึขอน�าเสนอข้อเสนอแนะเชงิยทุธศาสตร์ใน	๓	กรอบหลกัๆ	คอื	๑)	ข้อเสนอแนะ
ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ๒)	 ข้อเสนอแนะในกรอบของ
ประเทศไทย	และ	๓)	ข้อเสนอแนะในกรอบของกองทัพ	ดังต่อไปนี้

	 ► ข้อเสนอแนะในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	แบ่งเป็น	๒	
ระยะ	คือ
ระยะสั้น 
	 (๑)	 ควรผลักดันปัญหาดังกล่าวเข้าสู่เวทีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ	และประเทศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	เมียนมา	บังกลาเทศ	มาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	 และ	UNHCR	 เพื่อร่วมหาสาเหตุและแนวทาง	 การแก้ไขปัญหา	
โดยมุง่ไปทีต้่นตอและรากเหง้าของปัญหา	คอื	การปกครองของเมยีนมาทีท่�าให้	
ชาวเบงกาลี	ต้องละทิ้งแผ่นดิน	
	 (๒)	 ควรน�าประเด็นเบงกาลี	 เข้าเสนอในการประชุม	 ASEAN	 
เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน	 และใช้กลไกการแก้ไขปัญหาของอาเซียน	 เช่น	 คณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	
Commission	on	Human	Rights	:	AICHR)	การประชุมกระบวนการบาหลี	
(Bali	Process)	
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ระยะยาว 
	 (๑)		ควรส่งเสริมทัศนคติการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ของมนุษย์ที่รังเกียจมนุษย์ด้วยกัน	 โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม ่
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
	 (๒)	 ควรปรับทัศนคติในระดับอาเซียน	 ถึงความเป็นประชาชน
อาเซียนด้วยกัน	 เพราะอาเซียนเหมาะที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
เบงกาลี	 อย่างจริงจัง	 อาเซียนมีประเทศที่เป็นสังคมมุสลิมเหมือนกับเบงกาลี	
ทีจ่ะสามารถรบัเอาเบงกาล	ีเข้ามาอาศยัอยูร่่วมกนัในประเทศ	โดยจะต้องเน้น
ให้การศึกษากับเบงกาลี	 เพื่อให้เบงกาลี	 สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับคน 
อื่นๆ	ได้	

	 ► ข้อเสนอแนะในกรอบของประเทศไทย	มทีัง้ส้ิน	๔	ประเด็น	ได้แก่
	 (๑)	 กรณีเบงกาลีเป็นเรื่องทับซ้อนระหว่างการถูกเป็นเหยื่อ 
ของพวกค้ามนุษย์ซึ่งถูกน�ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	 หรือเป็น 
ผู้ลักลอบเข้าประเทศที่จ่ายเงินให้แก้ผู้น�าพาลักลอบเข้าเมืองด้วยความตั้งใจ	
ซึ่งจะไม่เป็นผู้ทรงสิทธิได้รับการคุ้มครองการค้ามนุษย์	 ซึ่งจะได้รับการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน	 รัฐบาลต้องก�าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์	
เพื่อด�าเนินการให้ถูกต้องต่อไป	
	 (๒)	 รัฐบาลควรก�าหนดนโยบาย	 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
เพือ่แก้ไขการค้ามนษุย์อย่างเป็นระบบ	เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องจะต้องปฏบิติัตาม
กฎหมายและหลักมนุษยธรรมอย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องเร่งปราบ
ปรามเจ้าหน้าที	่และผูท่ี้เข้าไปเกีย่วข้องขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และค้ามนุษย์อย่างจริงจังและเด็ดขาด	ให้มีผลเป็นรูปธรรม	
	 (๓)	 ควรด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนคนต่างด ้าว 
ในประเทศทัง้หมด	ไม่ว่าจะมสีญัชาตหิรอืไม่	เพ่ือการควบคมุและหามาตรการ
ให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน	 เช่น	การให้ศึกษา	การเข้า
ถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	
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	 (๔)	 ประเทศไทยต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต ้องแก่ประชาคมโลก	 ว ่าทางการไทยได้ปฏิบัติต ่อชาวเบงกาล	ี 
อย่างชอบธรรมตามกรอบกฎหมายของไทย	 มิได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ดังที่สื่อต่างประเทศกล่าวอ้าง	 อาจยอมรับให้พักพิงได้ชั่วคราวในระยะส้ัน	 
เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม	 และควรเรียกร้องให้องค์กรระหว่าง
ประเทศ	และประเทศทีเ่กีย่วข้องให้ความช่วยเหลอื	ด้านเงนิทนุ	และการตดิต่อ
ในการรับผู้อพยพไปยังประเทศที่สามต่อไป

	 ► ข้อเสนอแนะในกรอบของกองทัพ	มีทั้งสิ้น	๒	ประเด็น	คือ
	 (๑)	 กองทัพควรแสดงจุดยืนและบทบาทการให้การสนับสนุน 
ต่อกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมในเวที
การระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคม
อาทิ	 นักวิชาการภาคประชาสังคมตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง	ในปัญหามสุลมิเบงกาล	ีทัง้นี	้มปัีจจยัแห่งความส�าเร็จอยูท่ี่การก�าหนด
เป็นนโยบายที่ชัดเจนและเพื่อให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีเห็นผลเป็น 
รูปธรรมโดยเร็ว
	 (๒)	 กองทพัความเตรยีมพร้อมทัง้ในเชงิรบัและเชงิรกุ	ต่อประเดน็
เบงกาลี	 ที่อาจเป ็นจุดเ ช่ือมโยงกับความมั่นคงและการก ่อการร ้าย 
ในยุคโลกาภิวัฒน์	 โดยเฉพาะกลุ่ม	 ARSA	 ท่ีทางการเมียนมากล่าวหาว่า 
เป็นกลุ่มก่อการร้าย	 ได้ใช้ยุทธวิธีต่อสู้ที่ผิดแผกไปจากกองก�าลังติดอาวุธอื่นๆ	
ในเมียนมา	 ก�าลังพลของ	 ARSA	 มักปฏิบัติการแฝงเร้นปะปนอยู่กับพลเรือน
ทั่วไป	 พร้อมใช้วิธีก่อวินาศกรรมเพื่อท�าลายขวัญฝ่ายตรงข้าม	 ขณะเดียวกัน	
แกนน�า	 ARSA	 ยังมีเครือข่ายศาสนา	 การเมือง	 และเศรษฐกิจ	 อยู ่ใน
ซาอุดิอาระเบีย	ปากีสถาน	อัฟกานิสถาน	และอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธ
อื่นๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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	 โดยสรปุ	ในบรบิทของไทย	รฐับาลและกองทพัควรก�าหนดแนวทาง
และท่าทีต่อประเด็นตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วยความระมัดระวัง	 ควรเน้น 
การรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมา	 ประเทศตะวันตก	 และ 
โลกมุสลิม	เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน	นอกจากนี้	หน่วยงาน
ความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องของไทยควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ  ์
อย่างใกล้ชิด	 เพราะสถานการณ์ในเมียนมาเป็นจุดสนใจของมุสลิมท่ัวโลก 
รวมถงึประเทศไทย	ซึง่อาจเป็นช่องทางให้ผูไ้ม่หวงัดีแสวงประโยชน์ในการสร้าง
สถานการณ์ต่างๆ	ภายในประเทศไทยได้	อาทิ	กลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ชุมชนเมียนมาในประเทศไทย	 และเครือข่ายเบงกาลี 
ในประเทศไทย	เป็นต้น
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กรณี	เบงกาลี		เมื่อวันอังคารที่	๑๙	ธ.ค.๖๐	เวลา	๑๓๓๐	-	๑๖๐๐	
ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.

สักกรินทร์	 นิยมศิลป์	 อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล.	สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับ	ต่อปัญหา
ผูล้ีภ้ยัแบบยดืเยือ้ในภมูภิาคเอเชยี	ตะวนัออกเฉยีงใต้	:	ความยดืหยุน่
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คือหนทางออก.๒๕๕๕	 เข้าถึงสื่อออนไลน์	 	 http://www2.ipsr.
mahidol.ac.th/ConferenceVII I/Download/Article_
Files/3-PolicyStances-Sakkarin.pdf.	เมือ่วนัที	่๑๑	มกราคม	๒๕๖๑

ส�านกัวชิาการส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร.	การละเมดิสทิธมินษุยชน 
ชาวโรฮงิญาสูปั่ญหาการโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตข้ิามชาต.ิ	๒๕๕๘

เสกสรร	โรจนเมธากุล.	“	‘โรฮิงญา’	ไร้สถานะความเป็นมนุษย์?	บททดสอบ
ความเป็นประชาคมอาเซียน.”	 ส�านักข่าวอิศรา.	 เข้าถึงสื่อออนไลน์	
http://bit.ly/๑vKxPkZ	สืบค้นเมื่อ	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	

สรินณา	อารีธรรมศิริกุล.	อาเซียนจะแก้ปัญหาโรฮิงญาอย่างไร	ท�าไมต้องแก้.	
สืบค้นเมื่อ	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๘	เข้าถึงสื่อออนไลน์	http://www.
siamintelligence.com/%E0%B9%89how-to-solverohingya- 
people/

เข้าถึงสื่อออนไลน์	 http://kittimaa004.blogspot.com/p/blog-page_2.
html.	สืบค้นเมื่อ	๑๐	มกราคม	๒๕๖๑

เข้าถึงสื่อออนไลน์	https://blogazine.pub/blogs/dulyapak/post/5375	
สืบค้นเมื่อ	๑๕	มกราคม	๒๕๖๑
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	 การรับฟังความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุม 
สนทนาปัญหายุทธศาสตร์	 ครั้งที่	 ๑/๖๑	 เรื่อง	 “สถานการณ์	 แนวโน้ม	 และ
ความท้าทาย	 การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 :	 กรณีศึกษา	 เบงกาลี”	 
จัดขึ้นโดย	 กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง	 ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 ธ.ค.๖๐	 
ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.	



ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๗๕  ๕๗๑๕ 

เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th, 

http://sscthailand.org

ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๗๕  ๕๗๑๕ 

เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th, 

http://sscthailand.org

เบงกาลี
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