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บทสรุปผูบ้ ริหาร
“หนูเสียใจมากทุกครัง้ ทีเ่ ห็นคนตายและถูกทิง้ ลงทะเล พวกเขากาลัง
ตายบนผืน แผ่ น ดิน เมีย นมา[…] และอี ก หลายคนก าลัง จะตาย
อยูก่ ลางทะเล”
- เด็กหญิงชาวโรฮิงญาวัย 15 ปี จังหวัดอาเจะห์, 12 สิงหาคม 2558

ั ่ ง หวัด
ในเดือ นพฤษภาคม 2558 เรือ สามล าก าลัง บรรทุกผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก 1,800 คนเข้าสู่ฝ งจั
อาเจะห์ อินโดนีเซีย ผูท้ เ่ี ดินทางมาถึงต่างมีสภาพอิดโรย หวาดกลัว หิวโหย และเหนื่อยล้า พวกเขาต้อง
ทนทุกข์ทรมานอยู่กลางทะเลเป็ นเวลาหลายสัปดาห์หรืออาจนานหลายเดือน อยู่ในเรือทีถ่ ูกควบคุมโดย
ั่
ผูค้ า้ มนุ ษย์ทโ่ี หดร้ายหรือผูล้ กั ลอบนาบุคคลเข้าเมืองผูท้ ารุณ เรือทีม่ าขึน้ ฝงอาเจะห์
เหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเรือหลายสิบลาซึง่ ถูกลูกเรือทิง้ ไว้กลางทะเลหลังจากทีท่ างการไทยประกาศปราบปรามการค้ามนุษย์
หลังจากทีล่ ูกเรือเหล่านัน้ สละเรือและปล่อยให้เรือลอยอยู่กลางทะเล ในตอนแรกนัน้ ทางการอินโดนีเซีย
ั่
มาเลเซีย และไทยต่างผลักดันเรือทีม่ คี นอยู่อย่างแออัดเหล่านี้ออกจากชายฝงและขั
ดขวางไม่ให้คนหลาย
พันคนที่อยู่อย่างแร้นแค้นขึ้นฝงั ่ แม้จะมีรายงานหลายฉบับจากองค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อ มวลชน
เกีย่ วกับเรือทีก่ าลังประสบภัยเหล่านี้ แต่รฐั บาลในภูมภิ าคกลับ ดาเนินการจัดตัง้ หน่ วยงานเพื่อการค้นหา
และกู้ภยั อย่างเชื่องช้า เหตุการณ์ ท่เี กิดขึน้ ในอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันและชะตากรรมของมนุ ษย์
เรือเหล่านี้ตกอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนทัวโลก
่
ภายหลัง ทีเ่ กิดเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากนานาชาติ
ั ่ แต่ประกาศชัดเจนว่าจะยอมรับพวก
ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซีย จึงอนุ ญาตให้คนเหล่านี้ขน้ึ ฝงได้
เขาไว้เพียงชัวคราว
่
ซึง่ เป็ นเรื่องน่ ายินดีทม่ี กี ารตัดสินใจให้เรือเหล่านี้เข้าสู่ฝงั ่ ทัง้ นี้ตามข้อมูลของสานัก
ข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั สหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่าในวิกฤตครัง้ นี้อาจมีผเู้ สียชีวติ กลางทะเลแล้วหลาย
ร้อยคน อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มวี ธิ ีก ารติดตามค้นหาเรือ เหล่ านี้ เราจึงไม่ทราบตัวเลขผู้เสียชีว ิต ที่
แท้จริง และมีขอ้ กังวลว่าตัวเลขผูเ้ สียชีวติ อาจสูงกว่านี้มาก
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รายงานฉบับนี้เป็ นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผแู้ สวงหาทีพ่ กั พิง 179 คน และจากการสัมภาษณ์อกี หลาย
สิบครัง้ กับคนในพืน้ ที่ หน่วยงานภาคประชาสังคม เจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยแอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลท
่
าการสัมภาษณ์ ผู้แสวงที่พกั พิงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 รายงานฉบับนี้ยงั มี
ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีเ่ ก็บข้อมูลเกีย่ วกับการจราจรทางเรือ
อย่างไม่ปรกติในอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
คนส่วนใหญ่ซง่ึ เดินทางทางเรือไปถึงอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เป็ นชาวมุสลิมโรฮิงญา ซึง่
เป็ นชนชาติพนั ธุ์และผู้นับถือศาสนากลุ่มน้อยจากเมียนมา ซึ่ง มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ทางการเมียนมาปฏิเสธว่าไม่มปี ระชากรชาวโรฮิงญา แต่เรียกพวกเขาว่าชาวเบงกาลี และออกกฎหมาย
เลือกปฏิบตั อิ นั ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่กลายเป็ นคนไร้รฐั พวกเขาจาต้องถูกปฏิบตั มิ ชิ อบจากทัง้
หน่ วยงานของรัฐและเอกชนเป็ นเวลาหลายทศวรรษ รวมทัง้ เหตุการณ์เ มื่อ ปี 2555 ที่เกิดเหตุค วาม
รุนแรงระหว่างศาสนาทีป่ ะทุขน้ึ ในรัฐยะไข่ทางภาคตะวันตกของเมียนมา ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ช่ี าวโรฮิงญาส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาและชาวมุสลิมกลุ่มอื่น ๆ กว่า 125,000 คน ต้องกลายเป็นผูพ้ ลัดถิน่
จากปากคาของชาวโรฮิงญาทีเ่ ราสัมภาษณ์ในอาเจะห์ได้เผยให้เห็นภาพทีโ่ หดร้ายของกลุ่มมวลชนทีเ่ ข้า
รุมทาร้ายชาวโรฮิงญา ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ และสูญหายหลายราย ครูคนหนึ่งบอกกับแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชันแนลว่
่
า นักเรียนของเขา 25 คนเสียชีวติ เพราะพยายามปกป้องเขาจากการรุมทาร้ายของมวลชน
เขาร้องไห้พร้อมกับอธิบายว่านักเรียนคนหนึ่ง ของเขาถูกฟนั ที่แขนด้วยมีดดาบระหว่างปกป้องเขา เมื่อ
คานึงถึงระดับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ายแรงและกว้างขวางในเมียนมาแล้ว แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชันแนลจึ
่
งพิจารณาว่าชาวโรฮิงญาทีห่ ลบหนีออกนอกประเทศส่วนใหญ่น่าจะมีสถานะเป็ นผูล้ ภ้ี ยั
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ห่ี ลบหนีออกจากเมียนมาทางเรือเมื่อปี 2555 ต้องเผชิญฝนั ร้ายอีกแบบ ชาวโรฮิงญาที่
เราสัมภาษณ์อธิบายถึงสภาพที่น่าตกใจระหว่างอยู่บนเรือเป็ นเวลานานหลายสัปดาห์หรือบางครัง้ เป็ น
เวลาหลายเดือน พวกเขาถูกรุมทาร้ายซ้าแล้วซ้าเล่าจนกว่าครอบครัวของพวกเขาจะยินยอมจ่ายค่าไถ่ตวั
เพื่อให้ปล่อยตัวพวกเขาไปยังเรืออีกลาหนึ่ง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลได้
่
สมั ภาษณ์เด็กหญิงอายุ 15
ปีคนหนึ่งซึง่ บอกว่าลูกเรือโทรศัพท์ไปถึงครอบครัวของเธอ และบังคับให้ฟงั ตอนทีเ่ ธอร้องไห้ระหว่างถูก
ทุบตี และบอกให้พวกเขานาเงินมาไถ่ตวั เธอ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบอกว่าคนทีไ่ ม่ยอมจ่ายเงินจะถูกยิงทิง้ หรือถูก
โยนลงทะเล
ชาวโรฮิงญาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นผูห้ ญิง ผูช้ าย หรือเด็ก ซึง่ ให้ขอ้ มูลกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลบอก
่
ว่า พวกเขาต่างเคยถูกรุมซ้อม หรือเคยเห็นคนอื่นในเรือถูกทุบตี คนที่ขยับตัว จะถูกตี คนที่ขอน้ าหรือ
อาหารก็ถูกตี รวมทัง้ คนทีข่ อไปห้องน้า เด็กทีร่ อ้ งไห้กถ็ ูกตี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลได้
่
พดู คุย
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กับคนหนึ่งทีถ่ ูกซ้อมอย่างทารุณจนหมดสติเป็ นเวลาหลายชัวโมง
่
และยังคงมีอาการทางกายและจิตอยู่
จนถึงทุกวันนี้ ผู้ให้ขอ้ มูลทุกคนต่ างอธิบายถึงสภาพในเรือที่เรียกได้ว่าไร้มนุ ษยธรรมและย่ ายีศกั ดิ ์ศรี
ส่วนชาวอินโดนีเซียซึง่ เข้าไปช่วยเหลือผูโ้ ดยสารออกจากเรือลาหนึ่งบอกว่า กลิน่ ทีอ่ ยู่ บนเรือแรงมากจน
ทาให้ผทู้ เ่ี ข้าไปให้ความช่วยเหลือแทบไม่สามารถขึน้ เรือได้
การทารุณที่โหดร้ายเช่นนี้ เกิดขึ้น หลังจากที่มกี ารเปลี่ยนรูปแบบ จากการลักลอบนาบุคคลเข้าเมือ ง
(smuggling) ซึง่ หมายถึงบุคคลทีแ่ ร้นแค้นทีพ่ ยายามแสวงหาทีป่ ลอดภัยและยินดีลงเรือโดยยอมจ่ายเงิน
สู่การค้ามนุ ษย์ (trafficking) ทีม่ จี ดุ ประสงค์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชนและผูส้ ่อื ข่าว
ได้รายงานเรื่องการค้ามนุ ษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายปี แต่ขอ้ มูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกลไก
การค้ามนุษย์กลับปรากฏอยู่ไม่มาก เหยือ่ การค้ามนุษย์เหล่านี้ประกอบด้วยผูล้ ภ้ี ยั จากเมียนมา รวมทัง้ ผู้
ทีห่ ลบหนีจากความยากจนขัดสนในประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น บังคลาเทศ
บุคคลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลสั
่
มภาษณ์ในอินโดนีเซีย ต่างถูกผู้ท่พี าออกนอกประเทศทอดทิ้ง
กลางทาง เมือ่ การเดินทางสะดุดลงระหว่างทางไปยังทีห่ มาย (ส่วนใหญ่จะไปมาเลเซีย) เราจึงไม่สามารถ
ให้ขอ้ มูลอย่างชัดเจนได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ ถูกนาไปเป็นแรงงานบังคับ (forced
labor) หรือถูกเอาเปรียบในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ด ี จากปจั จัยหลายประการที่เกิดขึ้นรวมทัง้ การซ้อม
อย่างทารุณไปจนถึงการรีดไถเงิน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลได้
่
พจิ ารณาว่า ชาวโรฮิงญาที่เดินทาง
มาถึงอาเจะห์ในเดือนพฤษภาคม 2558 ส่วนใหญ่แล้วเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์
ปจั จุบนั มีชาวโรฮิงญาประมาณ 1,000 คนในอาเจะห์ทย่ี งั มีอนาคตไม่แน่ นอน ทางการอินโดนีเซียได้ให้
ความช่วยเหลือทีจ่ าเป็ นอย่างมาก โดยทุ่มเททรัพยากรทัง้ ในระดับประเทศและในระดับท้องที่ รวมถึงให้
ความร่วมมือกับหน่ วยงานภาคประชาสังคมในท้องทีแ่ ละหน่ วยงานระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขัน้ พื้นฐานของคนเหล่านี้ อย่างไรก็ดี ยังไม่ เป็ นที่ทราบแน่ ชดั ว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้ จะได้รบั
อนุญาตให้อาศัยอยูต่ ่อไปภายหลังจากเดือนพฤษภาคม 2559 หรือไม่ ซึง่ เป็นกาหนดเวลาที่ชาวโรฮิงญา
ต้อ งออกจากประเทศ หรือ พวกเขาจะต้อ งถูกส่ งตัวไปตัง้ ถิ่นฐานในประเทศอื่น อินโดนีเ ซียไม่ได้ใ ห้
สัตยาบันรับรองอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของผูล้ ภ้ี ยั (Convention Relating to the Status of Refugees)
และไม่มกี รอบกฎหมายและข้อปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้องกับผูล้ ภ้ี ยั และผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิงทีช่ ดั เจน หน่ วยงานผูล้ ้ี
ภัยของสหประชาชาติอ ย่างส านัก ข้าหลวงผู้ล้ีภยั สหประชาชาติ (UNHCR) มีหน้ าที่ดาเนิ นการตาม
ขัน้ ตอนเพื่อจาแนกสถานะของผู้ล้ภี ยั ในอินโดนีเซีย แต่ในปจั จุบนั UNHCR มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน
การดาเนินการและขาดเงินทางาน
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หลังฤดูมรสุมสิน้ สุดลง ฤดูกาลล่องเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเริม่ ต้นขึน้ อีกครัง้ ขณะทีร่ ายงานนี้
กาลังปิดต้นฉบับในเดือนตุลาคม 2558 ผูค้ า้ มนุ ษย์และผูล้ กั ลอบนาบุคคลเข้าเมืองน่ าจะเริม่ กิจการของ
ตนอีก ครัง้ และจะส่ งผลให้เ กิดการละเมิดสิทธิม นุ ษ ยชนอย่างร้า ยแรงต่ อ ไปในท้อ งทะเลของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลเรี
่
ยกร้องให้มปี ฏิบตั ิก ารโดยเร็ว เพื่อแก้ปญั หาผู้ล้ภี ยั และวิกฤตการค้า
มนุ ษย์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รัฐบาลในภูมภิ าคโดยเฉพาะอินโดนีเ ซีย มาเลเซีย และไทย ต้อง
ร่วมมือกันเพื่อดาเนินมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อแก้ปญั หาการค้ามนุ ษย์ และคุม้ ครองบุคคลจากการ
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนโดยผู้ค้ามนุ ษย์และผู้ลกั ลอบนาบุคคลเข้าเมือง ในขณะเดียวกัน รัฐต้องสอบสวน
และนาตัวผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการค้ามนุ ษย์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม รัฐบาลต้องประกัน
ว่ามาตรการบังคับใช้กฎหมายจะไม่ส่งผลให้ชวี ติ ของบุคคลทีอ่ ยูก่ ลางทะเลเป็ นอันตราย หรือทาให้บุคคล
ติดกับดักในสถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายในเมียนมาและบังคลาเทศโดยไม่มชี ่องทางหลบหนี
องค์ประกอบทีจ่ าเป็ นสาหรับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการค้ามนุ ษย์ในอ่าวเบ
งกอลและทะเลอันดามัน ได้แก่ การดาเนินตามแผนความร่วมมือระหว่างรัฐเพื่อ ปฏิบตั กิ ารค้นหาและ
ั ่ างปลอดภัยและอย่างคาดการณ์ได้ รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาเป็นต้อง
กูภ้ ยั และการนาคนขึน้ ฝงอย่
เรียนรู้บทเรีย นจากวิก ฤตเมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2558 ทัง้ นี้เ พื่อ หลีกเลี่ยงไม่ใ ห้เ กิดหายนะด้า นสิท ธิ
มนุษยชนทางทะเลอีกครัง้
ประชาคมระหว่างประเทศต้องให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสาหรับการค้นหาและกู้ภยั ทางทะเล รวมทัง้
ั่
ให้เงินทุนสนับสนุ นเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการรองรับคนขึน้ ฝงจะเป็
นไปอย่างมีมนุ ษยธรรม และเพื่อช่วยเหลือผู้
ลีภ้ ยั และประชาชนในประเทศทีร่ องรับผูล้ ภ้ี ยั ให้สามารถใช้ชวี ติ ได้ตามความต้องการขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าเป็น
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