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กองทััพบกแถลงตอบโต้วิิดีีโอทัี�ไดี้รัับควิามสนใจในวิงกวิ้าง ซึ่่�งเผยภาพทัหารั
กำาลังทัำาลายสะพานบรัิเวิณพรัมแดีนทัี�ผ้้ลี�ภัยใช้้ โดียปฏิิเสธวิ่าทัางกองทััพไม่ไดี้
กรัะทัำาควิามผิดี

ประเทศไทย: กำ�หนดสถ�นะคุ้มครองอย่�งเป็นท�งก�รให้กับ
ผู้ลี้ภัยจ�กเมียนม� และป้องกันก�รบังคับส่งกลับ  

(กรุุงเทพฯ, 6 พฤษภาคม 2565)—รุัฐบาลไทยควรุกำาหนดสถานะคุ�มครุองอย่างเป็็นทางการุให�กับผู้้�ล้�ภัยจากเม้ยนมา
อยา่งเรุง่ดว่น และป็อ้งกันไมใ่ห�ม้การุส่งตััวกลบั หรุอืการุบงัคบัส่งพวกเขากลบัไป็เมย้นมา ฟอรุต์ั้�ฟายไรุตัก์ล่าวในวนัน้� 

เมื�อวันท้� 3 พฤษภาคม ฟอรุต์ั้�ฟายไรุตัเ์ผู้ยแพรุใ่บแจ�งขา่วและวดิโ้อ ซึ่่�งเผู้ยภาพขณะท้�ทหารุไทยในเครุื�องแบบกำาลงัทำาลาย
สะพานข�ามพรุมแดนชัั่�วครุาวซึ่่�งผู้้�ล้�ภยัใชั่�เพื�อหลบหนจ้ากการุโจมตัรุ้�ายแรุงถง่ช้ั่วิตัในภาคตัะวนัออกของเมย้นมา วด้ิโอ
น้�ได�รัุบการุเผู้ยแพรุ่ผู้า่นโซึ่เช้ั่ยลมเ้ด้ยเป็น็วงกว�าง โดยล่าสุดขณะเขย้นใบแจ�งข่าวน้� ข�อความทวิตัเตัอร์ุภาษาไทยของ 
ฟอร์ุตั้�ฟายไรุต์ัม้ยอดวิวส้งกว่า 290,000 วิว ในเวลาต่ัอมา เมื�อวันท้� 4 พฤษภาคมกองทัพบกได�ออกมาตัอบโตั�ใน
แถลงการุณ์ เพื�อยืนยันว่าม้ส่วนเก้�ยวข�องกับการุทำาลายสะพานข�ามพรุมแดนท้�จัดทำาแบบชั่ั�วครุาวบรุิเวณพรุมแดน
ป็รุะเทศไทย-เมย้นมาจรุงิ แตัป่็ฏิเิสธวา่ไมไ่ด�กรุะทำาความผู้ดิ  

“วิด้โอชั่ิ�นน้�สะท�อนให�เห็นความย�อนแย�งต่ัอเนื�อง รุะหว่างสิ�งท้�ทางการุไทยลงมือป็ฏิิบัตัิ กับพันธกิจท้�ป็รุะกาศว่าจะ
คุ�มครุองผู้้�ล้�ภยั” เอม ้สมธิ (Amy Smith) ผู้้�อำานวยการุบรุหิารุฟอร์ุตั้�ฟายไรุตัก์ล่าว “รุฐับาลไทยไม่เพ้ยงตั�องสอบสวน
เหตุัการุณน์้� หากยงัตั�องบงัคบัใชั่�มาตัรุการุโดยทนัท ้เพื�อขัดขวางไม่ให�มก้ารุละเมดิตัอ่ผู้้�ล้�ภยัเช่ั่นน้�อก้ ทางการุไทยควรุ
เน�นการุดำาเนินงานตัามรุะบบเพื�อข่�นทะเบ้ยนและชั่่วยเหลือผู้้�ล้�ภัย แทนท้�จะทำาลายสะพานท้�ผู้้�ล้�ภัยใชั่�งาน” 

ในแถลงการุณเ์มื�อวันท้� 4 พฤษภาคม ศ้นย์ป็รุะชั่าสัมพันธ์ กองทพัภาคท้� 3 ลงป็รุะกาศแถลงการุณผ์ู้า่นหน�าเฟซึ่บุ�ก ยอมรุบั
วา่เจ�าหน�าท้�ของตันได�ทำาลายสะพานน้� แต่ัอ�างวา่สะพานแห่งน้� “เป็น็เส�นทางลำาเลย้งสิ�งผิู้ดกฎหมาย” กองทัพภาคท้� 3 ยงั
อ�างว่าได�ทำาลายสะพานน้�ตัั�งแตัเ่มื�อวนัท้� 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่ใชั่ใ่นเดอืนมน้าคม 2565 ตัามรุายงานของฟอร์ุตั้�ฟายไรุต์ั 
และยงักลา่วเสรุมิวา่ การุทำาลายสะพานน้�เกิดข่�นขณะท้� “ยงัไมเ่กดิสถานการุณก์ารุส้�รุบรุะหว่างทหารุเมย้นมา กบั กองกำาลงั
ชั่นกลุม่น�อย และยังไมม่ก้ลุม่หนภั้ยความไม่สงบชั่าวเมย้นมา (ผู้ภสม.) อพยพเข�ามายังฝั่่� งไทย” ป็รุะการุสุดท�าย กองทัพ
ภาคท้� 3 ยนืยนัวา่ทางหนว่ยงานได� “ด้แลชั่ายแดนและผู้้�หนภ้ยัความไมส่งบ (ผู้ภสม.) ตัามหลักมนษุยธรุรุม” 

รุายงานของฟอรุต์ั้�ฟายไรุตัเ์มื�อวันท้� 3 พฤษภาคม ซึ่่�งเผู้ยแพรุภ่าพวดิโ้อขณะท้�มก้ารุทำาลายสะพาน และเป็น็การุบนัทก่
ภาพโดยพลเรุือนซ่ึ่�งอย่้ในฝั่่� งของเม้ยนมาท้�สามารุถมองเห็นเหตัุการุณ์ได�อย่างชั่ัดเจนนั�น เผู้ยภาพขณะท้�ทหารุไทย
สองนายกำาลังทำาลายสะพานไม�ไผู้่สำาหรุับเดินข�าม โดยม้ทหารุอ้กนายหน่�งเฝั่้ามองอย้่ ทหารุไทยคนหน่�งยังใชั่�ถ�อยคำา
หยาบคายและข้ฆ่่่าเป็น็ภาษาไทยกับคนถ่ายซึ่่�งเรุามองไม่เห็นตัวัจากภาพในวิดโ้อ และอย้ท่างฝั่่� งพรุมแดนของเม้ยนมา 
โดยทหารุใชั่�คำาพ้ดว่า “เฮ้�ย ถ่ายอะไรุวะ ไอ�เห้�ยน้�? ม่งอยากตัายเหรุอ?” 

จากภาพวิด้โอของฟอรุ์ตั้�ฟายไรุตั์ ท้�บันท่กไว�ก่อนหน�าน้�เมื�อวันท้� 25 มกรุาคม 2565 เผู้ยให�เห็นภาพบุคคลอย่างน�อย 
45 คน ในจำานวนน้�ม้ทั�งผู้้�หญิิงและเด็ก กำาลังแบกกรุะสอบซึ่่�งด้เหมือนสัมภารุะส่วนตััว ขณะเดินข�ามสะพานดังกล่าว
จากเม้ยนมา ในชั่่วงกลางวันแสก ๆ 

ฟอรุ์ตั้�ฟายไรุตั์ได�ตัรุวจสอบข�อม้ลเมตัะดาตั�าของวิด้โอ และยังได�พ้ดคุยกับบุคคลท้�รุ้�จักสะพานน้�ด้ เพื�อยืนยันว่าวิด้โอ
ดังกล่าวเป็็นการุบันท่กภาพถ่ายจากสะพานแห่งเด้ยวกัน รุวมถ่งเพื�อยืนยันว่าวันและเวลาท้�ม้การุทำาลายสะพานแห่ง
น้�เกิดข่�นในเดือนม้นาคม 2565 ฟอรุ์ตั้�ฟายไรุตั์เก็บบันท่กหลักฐานเหล่าน้�ไว�ท้�สำานักงาน แตั่ไม่สามารุถเป็ิดเผู้ยได� ทั�งน้�
เพื�อเป็็นการุคุ�มครุองบุคคลท้�เก้�ยวข�องกับการุบันท่กข�อม้ลเหตัุการุณ์น้�ไม่ให�ถ้กตัอบโตั� 

แหล่งข่าวท้�คุ�นเคยกับสะพานและพื�นท้�ดังกล่าวให�ข�อม้ลกับฟอรุ์ตั้�ฟายไรุต์ัว่า ผู้้�ล้�ภัยจากเม้ยนมา โดยเฉพาะเด็กและ
ผู้้�ส้งวัย ใชั่�สะพานแห่งน้�เพื�อหลบหน้จากความรุุนแรุงและการุป็รุะหัตัป็รุะหารุ และผู้้�ทำางานด�านมนุษยธรุรุมอย่างไม่
เป็็นทางการุก็ใชั่�สะพานน้�เพื�อลำาเล้ยงสิ�งของบรุรุเทาทุกข์จากป็รุะเทศไทยไป็ให�กับผู้้�พลัดถิ�นในป็รุะเทศในฝั่่� งเม้ยนมา 

https://twitter.com/FortifyRights/status/1521319740043837440?s=20&t=7GeSeZk6d7-Zsl9j6Z1rmQ
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-05-03/
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สำานักงานเพื�อการุป็รุะสานงานด�านมนุษยธรุรุมแห่งสหป็รุะชั่าชั่าตัิได�บันท่กข�อม้ลการุพลัดถิ�นฐานของพลเรืุอนเป็็น
รุะยะในรุัฐกะเหรุ้�ยง ซึ่่�งอย้่ตัิดกับพรุมแดนป็รุะเทศไทย โดยการุพลัดถิ�นดังกล่าวเป็็นผู้ลมาจากการุโจมตั้ของกองทัพ
เม้ยนมา ตัั�งแต่ัความขัดแย�งเรุิ�มทว้ความรุุนแรุงข่�นในช่ั่วงเดือนธันวาคม 2563 ตัามข�อม้ลของเอกสารุ U.N. Inter-
agency Update ท้�เผู้ยแพรุ่โดยสำานักงานข�าหลวงใหญิ่เพื�อผู้้�ล้�ภัยแห่งสหป็รุะชั่าชั่าตัิ คาดการุณ์ว่าม้ผู้้�ล้�ภัยจากเม้ย
นมาถ่ง 17,000 คนเดินทางข�ามมาป็รุะเทศไทยในชั่่วงหน่�งป็ีภายหลังการุทำารุัฐป็รุะหารุเมื�อวันท้� 1 กุมภาพันธ์ 2564 ใน
เม้ยนมา นอกจากน้� สำานักงานข�าหลวงใหญิ่ผู้้�ล้�ภัยแห่งสหป็รุะชั่าชั่าตัิ (UNHCR) ยังรุายงานข�อม้ลความรุุนแรุงท้�เพิ�ม
ข่�นในรัุฐกะเหรุ้�ยง ซึ่่�งส่งผู้ลให�เกิดการุอพยพรุะลอกใหม่เข�าส่้ป็รุะเทศไทย ตัั�งแต่ัเดือนตุัลาคม 2564 ไป็จนถง่ก่อนหน�า
น้� รุวมทั�งการุอพยพในเดือน ธันวาคม 2564, มกรุาคม 2565, และ ม้นาคม 2565 

ในวันท้� 3 กมุภาพันธ์ 2565 ทหารุไทยท้�ป็รุะจำาการุอย้ริุ่มฝั่่� งแม่นำ�าเมยบริุเวณพรุมแดนป็รุะเทศไทย-เมย้นมา ยนืยันกับ 
ฟอร์ุตั้�ฟายไรุต์ัวา่ เขาเป็น็ส่วนหน่�งของกองกำาลงันเรุศวรุ กองทัพบก ซึ่่�งเป็น็หนว่ยพิเศษท้�มห้น�าท้� “คุ�มครุอง” พรุมแดน
ไทย เขายงัได�ยืนยนัวา่ได�รุบัคำาสั�งให�ขดัขวางไม่ให�ผู้้�ล้�ภยัจากเมย้นมาเดนิทางข�ามแมน่ำ�าเข�าส่้ดนิแดนของไทย 

หลกัการุไม่ส่งกลบั (non-refoulement) ซ่ึ่�งเป็น็กฎหมายสิทธมินษุยชั่นรุะหว่างป็รุะเทศ ห�ามไมใ่ห� “ป็ฏิิเสธบุคคลบริุเวณ
พรุมแดน จบักมุ และส่งกลบัในทางอ�อม” กรุณท้้�บคุคลนั�นเส้�ยงตัอ่การุป็รุะหัตัป็รุะหารุ เพื�อเป็น็การุคุ�มครุองผู้้�ล้�ภยัและ
บคุคลอื�นไมใ่ห�ถก้บงัคบัส่งกลบั หรุอืโดนป็ฏิเิสธไมใ่ห�เข�าป็รุะเทศในบรุเิวณพรุมแดน แม�วา่ป็รุะเทศไทยจะไมไ่ด�ให�สัตัยาบนั
ตัอ่อนสัุญิญิาวา่ด�วยสถานะของผู้้�ล้�ภยั พ.ศ. 2494 และพิธส้ารุ พ.ศ. 2510 แตัห่ลกัการุไมส่่งกลบัเป็น็ส่วนหน่�งของกฎหมาย
จารุต้ัป็รุะเพณ้รุะหวา่งป็รุะเทศ ซ่ึ่�งยอ่มมผู้้ลบงัคบัใชั่�ตัอ่รุฐัทกุแห่งรุวมทั�งป็รุะเทศไทยด�วย 

นบัแตัเ่กดิรุฐัป็รุะหารุในเมย้นมา ฟอรุต์ั้�ฟายไรุตั ์และ Schell Center for International Human Rights คณะนิตัศิาสตัร์ุ 
มหาวิทยาลัยเยล ได�บันท่กข�อม้ลกรุณ้ท้�รุัฐบาลทหารุเม้ยนมาสังหารุ ทรุมาน คุมขัง ทำาให�ส้ญิหาย บังคับโยกย�าย และ
ป็รุะหตััป็รุะหารุพลเรุอืน ในลกัษณะท้�ถ่งขั�นเป็น็อาชั่ญิากรุรุมตัอ่มนษุยชั่าตั ิส่งผู้ลให�ป็รุะชั่าชั่นจำานวนมากตั�องเดนิทาง
หลบหน้เพื�อความป็ลอดภัย ข�อม้ลของสำานักงานเพื�อการุป็รุะสานงานด�านมนุษยธรุรุมแห่งสหป็รุะชั่าชั่าตัิ (OCHA) 
ณ วันท้� 19 เมษายน 2565 รุะบุว่ายังคงม้ผู้้�พลัดถิ�นในป็รุะเทศ 912,700 อ้กคนในเม้ยนมา โดยในจำานวนน้� ม้พลเมือง 
566,100 คนท้�ตั�องการุเป็็นผู้้�พลัดถิ�นฐานจากความพยายามทำารุัฐป็รุะหารุของกองทัพ 

“นโยบายของป็รุะเทศไทยเก้�ยวกับผู้้�ล้�ภยั อาจส่งผู้ลกรุะทบอยา่งรุ�ายแรุงตัอ่ครุอบครุวัท้�หลบหนจ้ากการุโจมตัรุ้�ายแรุง
ถ่งชั่้วิตัโดยรุัฐบาลทหารุของเม้ยนมา และยังส่งผู้ลกรุะทบตั่อตั่อผู้้�พลัดถิ�นในป็รุะเทศท้�ตั�องการุความชั่่วยเหลือด�าน
มนุษยธรุรุมเพื�อให�ม้ชั่้วิตัรุอด” เอม้ สมิธกล่าว “ทางการุไทยควรุสอบสวนการุละเมิดตัามข�อกล่าวหาตั่อผู้้�ล้�ภัยบรุิเวณ
พรุมแดน และให�การุคุ�มครุองท้�จำาเป็็นตั่อบุคคลทั�งป็วง” 

สำาหรัับข้้อม้ลเพิ�มเติม โปรัดีติดีต่อ 

เอม้ สมิธ, ผู้้�อำานวยการุบรุิหารุ, ฟอร์ุต้ั�ฟายไรุต์ั  
+66 87 795 5454 (ป็รุะเทศไทย, WhatsApp) 
อ้เมล์: amy.smith@fortifyrights.org  
ทวิตัเตัอรุ์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights

แพททรุิก พงศธรุ, ผู้้�เชั่้�ยวชั่าญิรุณรุงค์สิทธิมนุษยชั่นเชั่ิงกลยุทธ์, ฟอรุต์ั้�ฟายไรุตั์  
+66 94 696 8477, (Thailand) (Thai; English) 
อ้เมล์: Patrick.Phongsathorn@FortifyRights.org 
ทวิตัเตัอรุ์: @Patrick_Phongsa, @FortifyRights

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90964
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90964
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.Myanmar%20Situation%20Inter-Agency%20Update_19%20October%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220215_1.PDF
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/220403_Myanmar%20Situation%20Inter-Agency%20Update.pdf
https://www.fortifyrights.org/our_films/reg-inv-vdo-2021-07-30/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-03-24/
http://Patrick.Phongsathorn@FortifyRights.org

