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วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 ประเทศไทยต้องจดจ�าเหตกุารณ์อันน่าสลด เมือ่มผีูพ้บหลมุศพชาวโรฮีนจา จ�านวน 33 หลมุ 
ถูกฝังอยู่ภายในป่าบริเวณเทือกเขาแก้ว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ใกล้เคียงกันยังพบค่ายที่คาดว่าน่าจะใช้
กักกันกลุ่มชาวโรฮีนจา ที่ตั้งใจจะเดินทางจากเมียนมาและบังกลาเทศผ่านไทยไปยังประเทศที่สาม โดยการชักน�า 
ของขบวนการค้ามนษุย์ทีห่ากนิกบัผูล้ี้ภยั จากนัน้ได้เกดิเป็นข่าวครกึโครมอีกครัง้ ด้วยมกีารพบศพจ�านวนมากในอกี
หลายพ้ืนที่ทั้งในไทยและมาเลเซีย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาต ิ
ที่เกี่ยวพันกับไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

พบหลุมศพชาวโรฮีนจา
การพบหลุมฝังศพชาวโรฮีนจาบนเทือกเขาแก้ว  

มีท่ีมาจากการที่ญาติของชาวโรฮีนจาได้ไปแจ้งความต่อ
ต�ารวจภูธรภาค 9 ว่าญาติ 2 คนถูกกักขังที่บริเวณดังกล่าว  
ชือ่นายรอฟิต กบั นายคาซนิ ซึง่ญาติได้ส่งเงนิให้แก่ขบวนการ
เพื่อไถ่ตัว แต่ปรากฎว่านายคาซินถูกฆ่าตาย ส่วนนายรอฟิต
หนีไปได้ ญาติจึงได้เข้ามาแจ้งความ เพื่อเข้าตรวจสอบ  
จนกระทั่งมีการขยายผลและตรวจพบแคมป์ที่กักกัน 
ชาวโรฮีนจารวมทั้งสุสานบนยอดเขาแก้ว ปัญหาน้ีสร้าง 
ความวิตกกังวลให้กับรัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้ ไทยได้สูญเสียความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง  
หลังจากส�านักงานเพื่อการติดตามและการต ่อสู ้กับ 
การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  

ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย และ 
ลดระดับความพยายามในการตอบสนองต่อการแก้ปัญหา 
การค้ามนุษย์ของไทยให้อยู่ “Tier 3” ซ่ึงเป็นอันดับต�่าสุด 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัชาวโรฮนีจาจงึเป็นการตอกย�า้ความรนุแรง 
ของปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยให้หนักเข้าไปอีก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการ
ให้ทหารและต�ารวจเข้าไปตรวจสอบเร่ืองนี้อย่างเร่งด่วน  
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 
(กอ.รมน.ภ.4 สย.1) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยกกองทัพเรือ 
(กอ.รมน.ภ.4 สย.ทร.) กองบญัชาการต�ารวจภธูรภาค 8 และ
จังหวัดระนอง ได้รายงานสรุปผลตรวจสอบว่าการหลบหนี
ของชาวโรฮีนจาจากเมียนมามีจ�านวนสูงอย่างต่อเนื่อง  

7

ค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา  
เมื่อผู้ลี้ภัยเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติ
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และด�าเนินการผ่านขบวนการค้ามนุษย์ โดยขบวนการ 
ค้ามนุษย์จะดัดแปลงเรือประมงบรรทุกชาวโรฮีนจาเพื่อ
อ�าพรางเจ้าหน้าที่ ก่อนจะลักลอบขึ้นฝั ่งที่ระนอง และ 
เดินทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน โดยแวะพักเพื่อรอการส่งต่อ 
ที่ชายแดนด้าน อ.สะเดา จ.สงขลา ซ่ึงก็คือจุดที่พบแคมป ์
ชาวโรฮนีจาพร้อมหลมุฝังศพจ�านวนมาก สนนราคาเพ่ือแลก
กับการน�าพาไปประเทศทีส่ามอยูท่ีห่วัละ 3,000 – 5,000 บาท  
แต่ถ้าไปเจอขบวนการเรยีกค่าไถ่ก็จะสงูถงึหวัละ 5 – 6 หมืน่บาท  
ถ้าไม่มีเงินมาไถ่หรือแจ้งต�ารวจก็จะถูกฆ่าตาย หรือบางครั้ง
กอ็าจล้มตายเองจากการเจบ็ป่วยหรอืถกูบงัคบัให้อดอาหาร
และท�าร้ายร่างกาย 

ขยายผลขบวนการค้ามนุษย์ 
สู่การจับกุมมโหฬาร 

พล.ต.ต.ปวณี พงศ์สรินิทร์ รองผูบ้ญัชาการต�ารวจภูธร
ภาค 8 หัวหน้างานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา ภายใต ้
การสั่งการของ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ (ต�าแหน่งขณะนั้น) ใช้เวลาด�าเนินการ
สอบสวนคดีดังกล่าวกว่า 5 เดือน กระทั่งน�าไปสู่การออก
หมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ 153 คน ได้ตัว 91 คน 
ยงัหลบหนีอกี 62 คน ส่วนคดฟีอกเงนิ ออกหมายจบั 79 คน 
ได้ตัว 40 คน ยังหลบหนี 39 คน โดยมีการส่งส�านวนการ
สอบสวนทั้ง 2 คดี ให้อัยการจังหวัดนาทวี และน�าส่งอัยการ
สงูสดุในวนัที ่1 ตลุาคม 2558 รวมเอกสาร 699 แฟ้ม จ�านวน 
271,300 แผ่น พร้อมกับมีความเห็นสั่งฟ้องผู ้ต ้องหา 
คดีค้ามนุษย์ในส่วนที่เหลือทุกคน ทั้งนี้ผู ้ต้องหาบางส่วน 
ในคดีค้ามนุษย์และคดีฟอกเงินมีความเชื่อมโยงกัน มูลค่า 
ของทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายค้ามนุษย์ทั้งหมดมีมูลค่า
กว่า 1 พันล้านบาท1 

การสอบสวนกรณีนี้ท�าให ้ สังคมถึงกับต ้องผงะ  
เม่ือมีการออกหมายจับผู้ต้องหา 8 คนแรก ที่มีเจ้าหน้าที ่
ของรัฐเกี่ยวข้อง คือ 1) นายประสิทธิ์ เหล็มเหล๊ะ รองนายก
เทศมนตรีต�าบลปาดังเบซาร์ 2) นายอาสัน อินทธนู (มูสัน) 
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลปาดังเบซาร์ 3) นายยาหลี เขร็ม 
ผู้ใหญ่บ้านตะโล๊ะ ต.ปาดังเบซาร์ 4) นายร่อเอ สนยาแหละ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะโล๊ะ 5) นายอาหลี ส่าเม๊าะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้านตะโล๊ะ 6) นายอนัวา สญัชาตเิมียนมา 7) นายพรรคพล  
เบ็ญล่าเต๊ะ 8) นายเจริญ ทองแดง ยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งใน 

รายช่ือของผู้ต้องหาท่ีปรากฎในเวลาต่อมา คือ พล.ท.มนัส 
คงแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง 
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทส�าคัญในขบวนการค้ามนุษย์ใน 
ภาคใต้ 

ข้อมูลจากชุดสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา  
แสดงว่า ขบวนการค้ามนษุย์จะลักลอบน�าชาวโรฮนีจาเข้ามา
คร้ังละประมาณ 200 – 300 คน โดยมเีมด็เงนิทีเ่ก่ียวข้องถงึ
ครั้งละประมาณ 10 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมขบวนการยังรวมถึง
เจ้าของเรือและเจ้าของรถสองแถวที่ใช้ขนส่งชาวโรฮีนจา 
โดยมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ควบคุมทั้งหมด แม้จะไม่มีสถิติ
ทีช่ดัเจนถงึจ�านวนชาวโรฮนีจาทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
แต่ข้อมูลจากสมาคมชาวโรฮีนจาระบุว่า อาจมีจ�านวนสูงถึง 
100,000 คน นับเป็นอันดับสี่ รองจากประเทศปลายทาง
ส�าคัญ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย บังกลาเทศ และปากีสถาน  
(ไม่รวมเมยีนมา ซ่ึงเป็นประเทศต้นทาง) จากตวัเลขดงักล่าว 
คาดว่าจ�านวนเงินที่เกิดขึ้นจากขบวนการค้ามนุษย์ในไทย 
น่าจะมีจ�านวนมหาศาล

สรุปยอดผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮีนจาทั่วโลก (ทั้งใน
และนอกค่ายอพยพ)

ประเทศ จ�านวน (คน)
เมียนมา 800,000 - 1,500,000 
ซาอุดีอาระเบีย 400,000 
บังกลาเทศ 300,000 
ปากีสถาน 200,000 
ไทย 100,000 
มาเลเซีย 40,000 
อินเดีย 30,000 
อินโดนีเซีย 1,200 
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 1,000 

ที่มา: จากสมาคมชาวโรฮิงญา2

ด้วยผลประโยชน์จ�านวนมหาศาล ท�าให้ขบวนการ 
ค้ามนษุย์ไม่สามารถปราบปรามได้โดยง่าย ภายหลงัด�าเนนิการ 
สอบสวนคดีดั งกล ่ าวและเรื่ อ ง เข ้ าสู ่ ศ าลยุติ ธรรม 
พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 
8 หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮีนจา ได้ลาออก
จากราชการและขอลีภ้ยัทางการเมืองไปยงัออสเตรเลยีภายหลงั 
ถูกค�าสั่งโยกย้ายให้ไปดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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โดย พล.ต.ต.ปวีณ ได้เปิดเผยผ่านทางสื่อของอังกฤษถึงการ
ขอลีภั้ยทางการเมอืง โดยอ้างเหตผุลความไม่ปลอดภยัในชวิีต 
เนือ่งจากคดค้ีามนษุย์ชาวโรฮนีจา มคีวามเชือ่มโยงเก่ียวข้อง
กับกลุ่มอิทธิพลในภาครัฐ กองทัพ รวมทั้งต�ารวจ ซึ่งกดดัน
การท�างานของตนมาโดยตลอด และอาจจะส่ังเก็บตนเพ่ือ
ปิดปาก ตนเสียใจมากที่ถูกบีบให้ออกจากบ้านเกิดและ 
ไม่สามารถท�างานในหน้าที่ต่อไปได3้

ปราบปรามค้ามนุษย์อย่างหนัก 
เพื่อให้โลกยอมรับ 

พล.ต.อ.เอก องัสนานนท์ รอง ผบ.ตร.ในฐานะหวัหน้า
พนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ (ต�าแหน่งและหน้าท่ีใน 
ขณะนั้น) กล่าวว่า การปราบปรามอย่างจริงจังของต�ารวจ 
ท�าใหห้ลังจากเกดิเหตพุบหลุมศพราว 1 เดอืน สามารถหยดุ
ยั้งขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาได้แล้ว เพราะต�ารวจน�า
กฎหมายฟอกเงินมาใช้ ตรงนี้ท�าให้กลุ่มขบวนการเกิดความ
ขยาดและหยุดเคลื่อนไหว จากนั้นก็เป็นหน้าท่ีของต�ารวจ 
ที่จะติดตามจับกุมตัว วางก�าลังป้องกันในจุดอ่อนตามแนว
ชายแดนที่เป็นช่องทางการเคลื่อนขบวนการค้ามนุษย์  
โดยเฉพาะ จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของเครือข่าย 
ค้าชาวโรฮีนจา4 

พล.ต.อ.เอก ย�้าว่าต้องด�าเนินการ 3 หัวใจหลัก คือ 
ด�าเนินคด ีปราบปราม และป้องกนั จงึจะสมัฤทธผิล กระนัน้
ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องการช่วยเหลือและการคัดแยกเหยื่อ
ชาวโรฮีนจานั้น ประเทศไทยยังไม่พร้อมจะช่วยเหลือไปไกล
ถงึขนาดช่วยให้ไปอยูป่ระเทศทีส่ามได้ เมือ่เกดิเหตุขึน้แล้วก็
ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ ต�ารวจจึงต้องเดินหน้าเก็บ
กวาดเพื่อให้บ้านเมืองเรียบร้อยมากที่สุด แต่ก็ยังมีอีกหลาย
อย่างที่ต้องท�าเพื่อให้ไทยลดระดับการถูกจัดอันดับประเทศ
ค้ามนุษย์ให้ได้5

ประชุมนานาชาติแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยโรฮีนจา
มาเลเซยีและไทยได้ประสานความร่วมมอืกบัประเทศ

เพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยโรฮีนจา โดยมาเลเซีย
ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี 4 ประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย เมียนมา และอินโดนีเซีย  
เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาการหล่ังไหลของ 
ชาวโรฮีนจากเมยีนมาสูป่ระเทศเพือ่นบ้าน ผลของการประชมุ 

ครั้งนั้น มาเลเซียจับมือกับอินโดนีเซียให้ความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นกับชาวโรฮีนจา โดยนายอะนีฟะห ์ 
อะมาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย 
และนางเรทโน่ มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
อนิโดนเีซีย เสนอจัดต้ังศนูย์พกัพงิชัว่คราวให้กบัผูอ้พยพชาว
โรฮีนจา 7,000 คน ที่ยังติดค้างบนเรือประมงที่ลอยล�าอยู่
กลางทะเลบรเิวณน่านน�า้รอบช่องแคบมะละกาเพือ่ดแูลด้าน
มนษุยธรรม โดยมีเงือ่นไขว่าประชาคมโลกจะต้องร่วมมอืกัน
ด�าเนินการส่งผู ้อพยพกลับประเทศต้นทางภายใน 1 ปี 
นอกจากนีม้าเลเซยีได้ประกาศว่าอาจใช้ฐานะของความเป็น
ประธานกลุม่ประเทศอาเซียน จดัประชมุฉุกเฉนิแก้ไขปัญหา
ผู้อพยพชาวโรฮีนจา 

ต่อมาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ประเทศไทย 
ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยมี พล.อ. ธนะศักดิ์  
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงต่างประเทศ (ต�าแหน่งขณะนั้น) เป็นประธาน  
เพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล
รวมถึงชาวโรฮีนจา โดยมี 17 ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ 
อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย เมียนมา 
ปากีสถาน บงักลาเทศ กมัพชูา อนิเดีย อนิโดนเีซยี ลาว อหิร่าน  
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม รวมถึง
ผู้สังเกตการณ์และองค์กรระหว่างประเทศอีกจ�านวนหนึ่ง

การหารือให้ความส�าคัญกับ 3 หัวข้อหลัก เพ่ือหา
ทางออกร่วมกนั คอื 1) การเร่งช่วยชวีติผู้โยกย้ายถิน่ฐานแบบ
ไม่ปกติท่ียงัลอยล�าอยูใ่นทะเล 2) การขจัดปัญหาทีต้่นทางซึง่
รวมถึงการจัดการกับขบวนการค้ามนุษย์ และ 3) การแก้ไข
ปัญหาที่ต้นทาง โดยเน้นหลักการร่วมแบ่งปันภาระระหว่าง
ประเทศ และต้องไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ต่างๆ ในภมูภิาค นายนรชติ สิงหเสน ีปลัดกระทรวงการต่าง
ประเทศได้สรุปผลการประชมุว่า สหรัฐอเมรกิาจะร่วมมอืกบั
ประเทศในอาเซยีนอย่างใกล้ชดิในการแก้ไขปัญหา และไทย
อนญุาตให้สหรฐัฯ ท�าการบนิผ่านน่านฟ้าเพือ่ส�ารวจเรอือพยพ 
ในน่านน�า้ได้ พร้อมกนันีส้หรัฐอเมริกา ยงัมอบเงนิช่วยเหลอื
ให้จ�านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนออสเตรเลียประกาศ
ให้ความช่วยเหลอืเมยีนมาเพิม่อกี 5 ล้านเหรียญออสเตรเลยี 
จากท่ีเคยให้ความช่วยเหลือท่ีรัฐยะไข่ก่อนหน้านี้แล้ว  
6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ขณะที่ญ่ีปุ ่นรับพิจารณาเพิ่ม 
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ความช่วยเหลอื และสวติเซอร์แลนด์ ประกาศให้ความช่วยเหลือ 
หลายล้านฟรงัก์สวสิ รวมทัง้ความร่วมมอืด้านเทคนคิ โดยเฉพาะ 
การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน

สหรัฐฯ ยังคงไทยที่ระดับTier 3 
แม้ว่าในปี 2558 ทุกภาคส่วนจะบูรณาการเพ่ือ 

แก้ปัญหาการค้ามนษุย์ทัง้การปราบปราม ขบวนการค้ามนษุย์  
ชาวโรฮีนจา และการแก้ปัญหาประมง แต่เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาได้
เผยแพร่ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยยังคงจัดให้
ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) ซ่ึงเป็นอันดับต�่าที่สุด  
โดยรายงานดงักล่าวครอบคลุมความพยายามต่อต้านการค้า
มนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2557 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2558 ทั้ งนี้กระทรวง 
การต่างประเทศสหรฐั ให้เหตุผลว่าในช่วงเวลาของการจดัท�า 
รายงาน ไทยยังมิได้ด�าเนินการที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอที่จะ
บรรลผุลความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ และ
ชี้แจงว่าการจัดระดับประเทศในรายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์มิได้ค�านึงถึงบริบททางการเมืองของประเทศนั้นๆ6

ไทยไม่ท้อ มุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์  
ควบจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
ในเวลาต่อมาว่าค่อนข้างพอใจกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ 
และจะด�าเนินการต่อเนื่องไปยังขบวนการค้าแรงงานเถ่ือน 
ทั้งด้านประมง และแรงงานภาคส่วนอื่นๆ ที่มิชอบด้วย 
กฎหมาย พร้อมกับหวังว่าประชาคมโลกจะเปิดรับไทยมาก
ขึ้นเกี่ยวกับความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนาว่า 

“ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อ 
สิทธิเสรีภาพการเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรง7 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนษุย์ และมุง่มัน่ขจดั “คนค้าคน” ไม่ให้มท่ีียนื
บนผืนแผ่นดินนี้อีกต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้เน้นเพียงแต่การแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ แต่ยังรวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาอื่นๆ  
ทีเ่ชือ่มโยงต่อเนือ่งกบัปัญหาค้ามนษุย์ด้วย เช่น การจัดระเบยีบ 

แรงงานต่างด้าว การด�าเนินคดีกับทุกคนที่ประกอบธุรกิจ
หรือใช้บริการทางเพศกับเด็ก และปัญหาขอทาน เป็นต้น 
โดยได้เร่งด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับที่จ�าเป็น  
กฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเป็นอปุสรรคในการท�างานของเจ้าหน้าท่ี 
ภาครฐั และเพิม่ความเข้มงวดในการระวงัตรวจสอบ ตลอดจน 
ส่ังการให้ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องให้ความส�าคัญกับ 
การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ท�างานเรื่องการต่อต้านและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย”

ก้าวต่อไป
ป ัญหาการค ้ามนุษย ์ชาวโรฮีนจาเป ็นป ัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติประเภทหนึ่งที่เกี่ยวพันกับปัญหา 
ในเมียนมาท่ีผลักดันให้ผู ้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาเดินทางออก 
นอกประเทศ ท�าให้ขบวนการค้ามนุษย์ในไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านเข้าไปแสวงประโยชน์ โดยน�าพาผู้ลี้ภัยเหล่านี ้
เดนิทางมายงัไทย มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี มกีารทารณุกรรม 
ผู้ล้ีภยัเหล่านี ้เพ่ือเรียกค่าไถ่ รวมทัง้น�าไปค้าแรงงานอีกด้วย 
ทีผ่่านมาไทยได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวท้ังการปราบปราม 
จับกุมด�าเนินคดีเครือข่ายการค้ามนุษย์ ซึ่งเกี่ยวพันกับเจ้า
หน้าที่ของรัฐบางส่วน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเมียนมา 
เพื่อลดการหลั่งไหลออกนอกประเทศของชาวโรฮีนจา 
อย่างไรกต็ามต้นตอของปัญหาทีแ่ท้จรงิคอืปัญหาความขดัแย้ง 
ทางการเมืองและชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่ รวมทั้งการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในเมียนมา หากปัญหานี ้
ยงัมไิด้รบัการแก้ไข ปัญหาผูล้ีภ้ยัชาวโรฮนีจาก็จะกลบัมาอีก
ในชว่งกอ่นฤดมูรสุม และวงจรการค้ามนุษยก์็อาจฟื้นคืนชพี 
ดังนัน้รฐับาลและทกุภาคส่วนจ�าเป็นต้องปราบปรามขบวนการ 
ค้ามนษุย์อย่างต่อเนือ่ง และสร้างภาคเีครอืข่ายเพือ่เฝ้าระวงั
ปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทั้งขจัดเง่ือนไขต่างๆ ที่เป็นเชื้อไฟ 
ให้กับการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาตินับเป็น
มาตรการส�าคญัอกีประการหนึง่ทีจ่ะช่วยลดปัญหาการค้ามนษุย์ 
ลงได้
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