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ลี้้�ภัยัชาวเมีย้นมีาโดนจับักุมุีตัวัโดยพลี้กุาร รวมีถึงึมีร้ายงานกุลี้า่วอ้า้งวา่พวกุเขา
ถึูกุร้ดไถึเงินในประเทศไทย

ประเทศไทย: วิดีโอเผยภาพทหารไทยทำาลายสะพานข้าม
พรมแดนของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา

(กรุุงเทพฯ, 3 พฤษภาคม 2565)—รุัฐบาลไทยควรุดำำาเนิินิการุตรุวจสอบเหตุการุณ์์ท่�ทหารุไทยทำาลายสะพานิข้้าม
พรุมแดำนิชัั่�วครุาว ซึ่่�งผู้้ล้่�ภยัใช้ั่หลบหนิเ่หตุโจมตอั่นิรุา้ยแรุงในิพ้�นิท่�ภาคตะวันิออกข้องเมย่นิมา ฟอร์ุต่�ฟายไรุต์กลา่วในิ
วันินิ่� วิดำ่โอซึ่่�งบันิท่กจากชั่ายแดำนิฝั่่� งเม่ยนิมาท่�ฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ไดำ้รุับ เผู้ยภาพเหตุการุณ์์ข้ณ์ะท่�ทหารุไทยในิเครุ้�องแบบ
กำาลังทำาลายสะพานิข้้ามแม่นิำ�าวาเล่ย์ แม่นิำ�าสาข้าข้องลำานิำ�าเมย อันิเป็็นิพ้�นิท่�พรุมแดำนิรุะหว่างป็รุะเทศไทยกับเม่ยนิมา 
หลักฐานิใหม่ยังช่ั่�ให้เห็นิว่า ทางการุไทยทำาการุจับกุมผู้้้ล่�ภัยโดำยพลการุ รุวมถึ่งม่การุกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้ิาท่�ใชั่้อำานิาจ
รุ่ดำไถึเงินิจากพวกเข้าในิพ้�นิท่�อำาเภอแม่สอดำ ซึ่่�งเป็็นิชั่ายแดำนิรุะหว่างสองป็รุะเทศ 

“รุัฐบาลไทยควรุรัุบป็รุะกันิว่าจะม่การุส้บสวนิเหตุท่�เกิดำข่้�นิในิบริุเวณ์พรุมแดำนิ เพ้�อเป็็นิการุให้การุคุ้มครุองสิทธิิข้อง
ผู้้้ล่�ภัย ไม่ใชั่่ละเมิดำสิทธิิข้องพวกเข้ามากข้่�นิไป็อ่ก” เอม่ สมิธิ (Amy Smith) ผู้้้อำานิวยการุบรุิหารุฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์กล่าว 
“ทั�งนิ่�ยังควรุตรุวจสอบเหตุจับกุมตัวผู้้้ล่�ภัยโดำยพลการุ ตลอดำจนิเหตุทำาลายสะพานิอย่างเรุ่งดำ่วนิ”  

คลปิ็วด่ิำโอท่�บนัิทก่จากฝั่่� งป็รุะเทศเมย่นิมา ณ์ พรุมแดำนิป็รุะเทศไทย-เม่ยนิมา ซึ่่�งฟอรุต์่�ฟายไรุต์ไดำรุ้บัและนิำามาเผู้ยแพรุ่
ในิวันินิ่� เผู้ยภาพทหารุไทยในิเครุ้�องแบบสองนิายกำาลังทำาลายสะพานิไม้ไผู้่ข้นิาดำเล็กข้้ามแม่นิำ�าวาเล่ย์ โดำยม่ทหารุไทย
อ่กนิายหน่ิ�งมองดำ้อย้่ สะพานิคนิเดิำนิข้้ามแห่งนิ่�เชั่้�อมพ้�นิท่�จังหวัดำตากข้องไทย กับรัุฐกะเหรุ่�ยงในิเม่ยนิมาท่�บอบชั่ำ�า
จากสงครุาม รุวมถึ่งเป็็นิพ้�นิท่�ซึ่่�งกองทัพเม่ยนิมาบุกโจมต่และสังหารุพลเรุ้อนิ ตลอดำจนิผู้้้เยาว์ ในิชั่่วงหลายสัป็ดำาห์
และหลายเดำ้อนิท่�ผู้่านิมา  

วดิำโ่อความยาวกว่า 16 นิาทท่่�ฟอร์ุต่�ฟายไรุต์ไดำรุ้บัมา เผู้ยให้เห็นิภาพทหารุไทยนิายหน่ิ�งกำาลงัใช้ั่มด่ำพรุ้าฟน่ิสะพานิ ส่วนิ
ทหารุอ่กนิายก็กำาลังช่ั่วยรุ้�อสะพานิ ทั�งสองทำางานิกันิอย่างเป็็นิรุะบบ ม่การุทิ�งชั่ิ�นิส่วนิสะพานิลงในิแม่นิำ�าดำ้านิล่าง ในิ
วิดำ่โอเรุายังไดำ้ยินิเส่ยงป็รุะชั่าชั่นิพ้ดำภาษากะเหรุ่�ยงและเดำ็กทารุกกำาลังรุ้องไห้ แม้จะไม่เห็นิภาพพวกเข้า ม่ทหารุไทย
นิายหน่ิ�งข้้สั่งหารุบุคคลท่�ไม่ป็รุากฏภาพในิวิดำโ่อและอย้ฝ่ั่่� งชั่ายแดำนิเมย่นิมา โดำยกล่าวว่า “ถ่ึายอะไรุวะ ไอ้เห่�ยน่ิ� มง่อยาก
ตายเหรุอ?” ในิตอนิท้ายข้องวิดำ่โอ ทหารุเหล่านิั�นิไดำ้รุ้�อสะพานิออกทั�งหมดำ  

ฟอร์ุต่�ฟายไรุต์ย้นิยันิว่าภาพวิดำ่โอดัำงกล่าวเป็็นิการุบันิท่กไว้จริุงในิเดำ้อนิม่นิาคม 2565 โดำยได้ำจัดำเก็บข้้อม้ลวันิท่�เวลา
เกิดำเหตุโดำยเฉพาะเจาะจงไว้ดำ้วย 

ในิข้ณ์ะเดำ่ยวกันิ คลิป็วิดำ่โอท่�ฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ไดำ้รุับมาอ่กไฟล์หนิ่�ง ถึ่ายไว้เม้�อวันิท่� 25 มกรุาคม 2565 ก่อนิท่�ทหารุไทยจะ
ทำาลายสะพานิ เผู้ยภาพใหเ้หน็ิวา่มก่ลุม่คนิอยา่งนิอ้ย 45 คนิกำาลงัเดำนิิทางข้้ามสะพานิ ไมก่ย้็นิตอ่ควิเพ้�อข้้ามสะพานิ โดำย
ในิจำานิวนินิ่�มท่ั�งผู้้ห้ญิงิ ผู้้ช้ั่าย และเด็ำก วดิำโ่อดัำงกล่าว ซึ่่�งถึก้บันิทก่ไว้เพ่ยงหน่ิ�งนิาท่ 36 วนิิาท ่เผู้ยให้เห็นิภาพกลุม่ผู้้้ล่�ภยั
ชั่าวเมย่นิมา โดำยในิจำานิวนินัิ�นิม่เดำก็จำานิวนิมาก กำาลงัเดำนิิทางอยา่งเรุง่รุบ่และรุะมดัำรุะวัง พวกเข้าแบกกรุะสอบซึ่่�งคาดำ
วา่จะเป็น็ิสัมภารุะส่วนิตัว ตลอดำจนิเสบย่งอาหารุเพ้�อหลบหนิจ่ากความรุนุิแรุงในิเมย่นิมา แหล่งข่้าวท่�คุน้ิเคยกับสะพานิ
และพ้�นิท่�ดำงักลา่วบอกกบัฟอรุต่์�ฟายไรุต์ว่า ผู้้ล้่�ภยัจากเมย่นิมา โดำยเฉพาะเดำก็และผู้้ส้้งวยั ใชั่ส้ะพานินิ่�เพ้�อเดิำนิทางหลบ
หนิจ่ากความรุนุิแรุงและการุป็รุะหตัป็รุะหารุ นิอกจากนิ่� ผู้้ท้ำางานิดำา้นิการุบรุรุเทาทกุข้อ์ยา่งไมเ่ป็น็ิทางการุยงัใชั่ส้ะพานิ
แหง่นิ่�เป็น็ิเส้นิทางเพ้�อข้นิส่งความช่ั่วยเหลอ้ท่�จำาเป็น็ิต่อชั่วิ่ตจากป็รุะเทศไทยไป็ให้กบัผู้้พ้ลัดำถึิ�นิภายในิป็รุะเทศในิเม่ยนิมา 

ในิวันิท่� 3 กุมภาพันิธ์ิ 2565 ฟอร์ุต่�ฟายไรุต์ไดำ้สัมภาษณ์์ทหารุไทยนิายหน่ิ�ง บริุเวณ์ริุมฝั่่� งแม่นิำ�าเมย ตรุงพรุมแดำนิ
ป็รุะเทศไทย-เม่ยนิมา ทหารุนิายนิ่�ย้นิยันิว่า เข้าเป็็นิเจ้าหนิ้าท่�ข้องกองกำาลังนิเรุศวรุ กองทัพบกไทย ซึ่่�งเป็็นิหนิ่วยรุบ
พิเศษท่�ทำาหนิา้ท่� “ป็กป็อ้งคุ้มครุอง” พ้�นิท่�บริุเวณ์พรุมแดำนิไทย เข้าบอกกบัฟอรุต์่�ฟายไรุตว์า่ ไดำรุ้บัคำาสั�งขั้ดำข้วางไมใ่ห้
ผู้้ล้่�ภยัจากเมย่นิมาเดำนิิทางข้า้มแมน่ิำ�าเข้า้ส่้ดำนิิแดำนิไทยไดำ ้โดำยในิเดำอ้นิมน่ิาคม 2564 รุะหวา่งท่�รุฐับาลทหารุเมย่นิมาบกุ
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โจมต่พลเรุอ้นิในิชั่ว่งหลงัการุทำารุฐัป็รุะหารุ นิายกรุฐัมนิตรุป่็รุะยทุธิ ์จันิทรุโ์อชั่าสั�งการุใหห้นิว่ยงานิตา่ง ๆ  ข้ัดำข้วางไม่
ใหม้ค่นิจากเมย่นิมา “เข้า้เมอ้งโดำยผู้ดิำกฎหมาย”  ซึ่่�งหมายถึง่การุป็ดิำกั�นิการุอพยพข้องผู้้ล่้�ภยั ในิข้ณ์ะเดำย่วกนัิ เพ้�อให้
สอดำคล้องเป็็นิไป็ตามคำาสั�งดำังกล่าว ทางการุไทยยังไดำ้บังคับส่งผู้้้ล่�ภัยหลายพันิคนิกลับไป็เม่ยนิมา 

นิบัตั�งแต่เดำอ้นิกมุภาพันิธิ ์2565 ฟอรุต์่�ฟายไรุตไ์ดำสั้มภาษณ์ผ์ู้้ล้่�ภยัจากเมย่นิมา 15 คนิ บริุเวณ์พรุมแดำนิไทย-เมย่นิมา ในิ
จำานิวนินิ่�เป็็นิผู้้ห้ญิงิเจด็ำคนิ เจา้หนิา้ท่�ข้องสหป็รุะชั่าชั่าตสิองคนิ และผู้้ท้ำางานิบรุรุเทาทกุข้ส่์�คนิในิป็รุะเทศไทย นิอกจากวด่ิำโอ
ท่�เผู้ยแพรุใ่นิวนัินิ่�แลว้ บนัิทก่การุสัมภาษณ์โ์ดำยตรุงจากฟอรุต์่�ฟายไรุตท์ั�งหมดำเผู้ยใหเ้หน็ิว่าทางการุไทยไดำจ้บักมุ ควบคมุ
ตวัผู้้ล้่�ภยัโดำยพลการุ รุวมถ่ึงยังมรุ่ายงานิกลา่ววา่พวกเข้าใชั่อ้ำานิาจรุด่ำไถึเงนิิจากผู้้ล้่�ภยัจากเมย่นิมาในิชั่ว่งป็ที่�ผู้า่นิมา 

เม้�อวันิท่� 8 เมษายนิท่�ผู้่านิมา สำานิักข้่าว Associated Press รุายงานิว่าม่การุออก “บัตรุตำารุวจ” ให้กับผู้้้ล่�ภัยผู้่านินิาย
หนิา้คนิกลาง โดำยพวกเข้าต้องเส่ยคา่ใช้ั่จา่ยเฉล่�ยเดำอ้นิละ 350 บาท ผู้้ล้่�ภยัหลายคนิในิแม่สอดำจ่ายเงินิเพ้�อซ้ึ่�อเอกสารุ
ไม่เป็็นิทางการุดำังกล่าว เพรุาะเชั่้�อว่าตนิจะไม่โดำนิจับกุมหากม่บัตรุตำารุวจไว้กับตัว 

อยา่งไรุกด็ำ ่ในิการุใหสั้มภาษณ์ก์บัสำานิกัข้า่ว Associated Press รุฐับาลไทย “ป็ฏิเสธิอย่างสิ�นิเชั่งิ” วา่ไมม่ก่ารุใชั่อ้ำานิาจ
รุ่ดำไถึเงินิผู้้้ล่�ภัย แต่ถึ่งกรุะนิั�นิ สำานิักงานิตำารุวจแห่งชั่าติไดำ้ออกมาแถึลงในิเวลาต่อมาว่าจะดำำาเนิินิการุส้บสวนิเหตุดำัง
กล่าว รุวมถึ่งจะหาตัวเจ้าหนิ้าตำารุวจผู้้้ม่ส่วนิรุับผู้ิดำชั่อบพัวพันิกับรุะบบบัตรุตำารุวจ ในิการุนิ่� พ.ต.อ.กฤษณ์ะ พัฒนิ
เจรุิญิ รุองโฆษกสำานิักงานิตำารุวจแห่งชั่าติกล่าวว่า เจ้าหนิ้าท่�ตำารุวจ “ท่�เข้้าไป็พัวพันิกับรุะบบออกบัตรุดำังกล่าว จะ
ถึ้อว่าม่ความผู้ิดำทางอาญิา รุวมถึ่งต้องไดำ้รุับบทลงโทษทางวินิัย” 

ผู้้้ล่�ภัยหลายคนิในิอำาเภอแม่สอดำอธิิบายกับฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ถึ่งรุะบบซึ่่�งคนิในิพ้�นิท่�เรุ่ยกว่า “บัตรุตำารุวจ” โดำยผู้้้ล่�ภัยคนิ
หนิ่�งจากเม่ยนิมาบอกกับฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ว่า 

บตัรุตำารุวจท่�เรุาใชั่ ้ไมไ่ดำเ้ป็น็ิหลกัป็รุะกนัิหรุอ้ใหค้วามป็ลอดำภัยอะไรุ แตเ่รุาตอ้งซึ่้�อบตัรุนิ่�เพรุาะคนิอ้�นิ ๆ 
กใ็ชั่บ้ตัรุตำารุวจแบบเดำย่วกนัิ เรุาไดำย้นิิวา่มาถึา้แสดำงบตัรุนิ่� เรุาจะไมโ่ดำนิจบั 

ผู้้้ล่�ภัยอ่กคนิจากเม่ยนิมาซึ่่�งอย้่ในิอำาเภอแม่สอดำ เผู้ยความกังวลท่�คล้ายกันิให้ฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ฟง่ โดำยบอกว่า “แม้เรุา
จะม่บัตรุตำารุวจ แต่ก็ไม่แนิ่ใจว่าจะถึ้กจับหรุ้อไม่ เรุาไม่เคยแสดำงบัตรุนิ่�กับใครุ แค่จ่ายเงินิค่าบัตรุไป็ เรุาไม่มั�นิใจเรุ้�อง
ความมั�นิคงป็ลอดำภัยข้องตัวเองดำ้วย บัตรุตำารุวจเป็็นิเอกสารุเดำ่ยวท่�เรุาม่อย้่”   

ผู้้้ล่�ภัยเอาบัตรุตำารุวจมาโชั่ว์ให้ฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ดำ้ เอกสารุดัำงกล่าวม่ลักษณ์ะเป็็นิกรุะดำาษข้นิาดำไม่มาตรุฐานิแผู้่นิหนิ่�ง 
เป็็นิบัตรุท่�ม่ข้นิาดำต่าง ๆ กันิไป็ ซึ่่�งเข้่ยนิดำ้วยลายม้อเป็็นิตัวเลข้ ตัวอักษรุ หรุ้อสัญิลักษณ์์อย้่ดำ้านิหนิ่�ง ผู้้้ล่�ภัยคนิหนิ่�ง
บอกกับฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ว่า “เรุาต้องเอารุ้ป็ถ่ึายข้นิาดำท่�ใชั่้ทำาหนิังส้อเดำินิทางมอบให้เข้าสองใบ....ไม่ม่การุป็่� มตรุาหรุ้อ
ลงนิามอย่างเป็็นิทางการุในิบัตรุ”  

ม่รุายงานิกล่าวอ้างเพิ�มเติมอ่กว่าผู้้้ล่�ภัยสามารุถึต่ออายุ “บัตรุตำารุวจ” ไดำ้ทุกเดำ้อนิดำ้วยการุจ่ายเงินิเพิ�ม  

“รุฐับาลไทยควรุกำาหนิดำมาตรุฐานิอย่างเป็น็ิทางการุทั�วป็รุะเทศ เพ้�อออกบัตรุป็รุะจำาตวัใหก้บัผู้้ล้่�ภยั เพ้�อใหค้วามคุม้ครุอง
อยา่งแทจ้รุงิ” เอม ่สมธิิ กลา่ว “ในิเม้�อตอนินิ่�ไมม่ม่าตรุฐานิใดำรัุบรุองผู้้้ล่�ภยั พวกเข้าจ่งตอ้งจา่ยเงินิซึ่้�อบตัรุตำารุวจเพ้�อ
ความป็ลอดำภยัข้องตวัเอง รุฐับาลไทยควรุตอ้งดำำาเนินิิการุตามกรุะบวนิการุท่�สอดำคลอ้งกบัมาตรุฐานิรุะหวา่งป็รุะเทศ 
เพ้�อจำาแนิกและรัุบรุองสถึานิะข้องผู้้ล้่�ภยัในิพรุมแดำนิข้องตนิ กรุะบวนิการุเช่ั่นินิ่�จะช่ั่วยป้็องกันิไม่ให้มก่ารุรุด่ำไถึเงินิและ
การุป็ฏบิตัมิชิั่อบอยา่งอ้�นิ รุวมถ่ึงเอ้�อใหส้ามารุถึเกบ็ข้้อมล้สำาคญัิ ๆ สำาหรุบัผู้้้ท่�เดำนิิทางเข้้ามาใหมใ่นิป็รุะเทศไทย”  

ทั�งน่ิ� ผู้้ล้่�ภยัชั่าวเมย่นิมาหลายคนิยงัอธิบิายวา่ พวกเข้าเผู้ชั่ญิิกบัการุจบักมุและควบคมุตวัโดำยเจา้หนิา้ท่�รุฐัไทย เนิ้�องจาก
ตนิไมม่ส่ถึานิะทางกฎหมายในิป็รุะเทศไทย ยกอยา่งเชั่น่ิ กรุณ์ท่่�ทางการุไทยจบักมุตวัผู้้ล่้�ภยัชั่าวเม่ยนิมานิาม “จอออ่ง” 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowherer%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2021-05-12/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2021-05-12/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2021-05-12/
https://apnews.com/article/only-on-ap-united-nations-thailand-myanmar-indonesia-21128b761ef13e31465f0a537a1b0b18


ใบแจ้้งข่่าว

(นิามสมมต)ิ และเพ้�อนิโดำยพลการุ หลงัจอออ่งเดำนิิทางมาถึง่ไทยไดำ ้ 10 วนัิ เม้�อเดำอ้นิธินัิวาคม 2564 เพ้�อหลบหนิก่ารุ
ป็รุะหตัป็รุะหารุจากคณ์ะรุฐัป็รุะหารุ จอออ่งเคยเป็น็ินิกัศ่กษาท่�ยา่งกุง้ซึ่่�งเข้า้รุว่มการุรุณ์รุงคร์ุะดำบัชั่าตขิ้องข้บวนิการุ
อารุยะข้ดัำข้น้ิมวลชั่นิ (CDM) การุเคล้�อนิไหวรุะดำบัป็รุะเทศเพ้�อตอ่ตา้นิรุฐับาลทหารุเม่ยนิมาภายหลงัเกดิำเหตรุุฐัป็รุะหารุ 

จออ่องอธิิบายกับฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ถึ่งเหตุการุณ์์ท่�เข้าและเพ้�อนิถึ้กจับกุมโดำยเจ้าหนิ้าท่�ทหารุไทยท่�แม่สอดำ โดำยรุะบุว่า 
“ทหารุมาพรุ้อมกับป็ืนิ พวกเข้าถึามว่าเรุาข้้ามพรุมแดำนิมาไดำ้อย่างไรุ ตอนินิั�นิเรุากลัวมาก”  

จากนัิ�นิกองทพัไทยไดำส่้งตวัจอออ่งและเพ้�อนิไป็ใหเ้จา้หนิา้ท่�ตรุวจคนิเข้้าเมอ้งข้องไทยควบคมุตวัไว ้เข้าบอกกบัฟอรุต์่�
ฟายไรุต์ว่า “[เจ้าหนิ้าท่�ตม.] จับเรุาพิมพ์ลายนิิ�วม้อ ทำาเหม้อนิเรุาเป็็นิอาชั่ญิากรุ ท่�สำานิักงานิตม. พวกเข้าข้้่ว่าจะส่งตัว
เรุากลับไป็พม่า [เม่ยนิมา] จากนิั�นิก็พาเรุาไป็ส่งท่�ชั่ายแดำนิ”  

ทนิายความชั่าวไทยซ่ึ่�งทำางานิในิหนิ่วยงานิแห่งหนิ่�งเพ้�อสนิับสนิุนิผู้้้ล่�ภัย ไดำ้ย้�นิม้อเข้้าชั่่วยเหล้อเพ้�อให้ทางการุป็ล่อย
ตัวจออ่องและเพ้�อนิ 

ฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ยังบันิท่กข้้อม้ลกรุณ์่ตำารุวจไทยจับกุม “ท้เล” (นิามสมมติ) กับเพ้�อนิ ในิเดำอ้นิมกรุาคม 2565 บรุิเวณ์
ดำ่านิตรุวจในิอำาเภอแม่สอดำ ท้เลบอกกับฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ว่า 

[ตอนิท่�ถึ้กจับ ตำารุวจ] ถึามว่า “คุณ์มาจากท่�ไหนิ? มาทำาอะไรุท่�นิ่�?” ....พวกเข้ายังข้อข้้อม้ลทุกอย่าง.... 
มก่ารุถึา่ยรุป้็เรุาดำว้ย ตำารุวจข้อตรุวจโทรุศัพท์ ป็รุะวตักิารุเดำนิิทาง กบัพวกข้อ้มล้อ้�นิ ๆ ..... ยิ�งถึา้พวก
คุณ์เป็็นินัิกกิจกรุรุม พวกเข้าก็จะยิ�งรุ่ดำเงินิเรุามากกว่านิั�นิอ่ก ข้องแบบนิ่�เกิดำข้่�นิเป็็นิป็กติ ผู้มรุ้้ส่ก
หวาดำกลัวว่าจะถึ้กส่งกลับไป็เม่ยนิมา 

ทเ้ลและเพ้�อนิถ้ึกกกัตัวเป็น็ิเวลาหลายชั่ั�วโมง จนิกรุะทั�งมค่นิท่�อาศัยอย้ใ่นิอำาเภอแมส่อดำ กบัเพ้�อนิข้องเข้ามาชั่ว่ยเจรุจา
กับตำารุวจ โดำยยอมจ่ายเงินิ 8,000 บาท เพ้�อแลกกับอิสรุภาพข้องเข้า  

ผู้้ล้่�ภยัอก่คนิหน่ิ�งซึ่่�งทำางานิเป็น็ิผู้้ส้้�อข่้าวในิเมย่นิมา และหลบหนิม่าป็รุะเทศไทยเม้�อเดำอ้นิธัินิวาคม 2564 บอกกับฟอร์ุต่�
ฟายไรุต์ว่า เข้าจ่ายเงินิให้ตำารุวจไทย 6,000 บาทเม้�อเดำ้อนิธิันิวาคม 2564 เพ้�อให้ป็ล่อยตัวเพ้�อนินิักข้่าวสองคนิจาก
เมย่นิมา ซึ่่�งถึก้จับในิอำาเภอแม่สอดำรุะหว่างหลบหนิเ่ข้า้ส่้ป็รุะเทศไทย “โชั่คดำม่ากท่�เรุาจา่ยแค่คนิละสามพันิบาท” เข้าบอ
กกับฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์ “ป็กติแล้วพวกเข้าจะเรุ่ยกเงินิมากถึ่ง 10,000 หรุ้อ 20,000 บาทต่อคนิ”   

ป็รุะเทศไทยยังข้าดำกรุอบกฎหมายเพ้�อรุับรุองสถึานิะ หรุ้อให้ความคุ้มครุองกับผู้้้ล่�ภัย ในิเดำ้อนิธิันิวาคม 2562 รุัฐบาล
ไทยป็รุะกาศใชั่รุ้ะเบย่บเพ้�อจดัำทำากลไกคดัำกรุองรุะดำบัชั่าตเิพ้�อ “จำาแนิกตวับคุคลท่�ตอ้งการุความคุม้ครุอง มอบสถึานิะ
ดำา้นิกฎหมายและการุเข้า้ถึง่บรุกิารุสาธิารุณ์ะท่�จำาเป็น็ิใหก้บัพวกเข้า” อยา่งไรุกด็ำ ่การุดำำาเนินิิงานิตามกลไกนิ่�เป็น็ิไป็อยา่ง
เชั่้�องชั่้า และไม่ม่ความชั่ัดำเจนิว่ารุัฐบาลจะดำำาเนิินิการุให้สอดำคล้องกับมาตรุฐานิสิทธิิมนิุษยชั่นิรุะหว่างป็รุะเทศหรุ้อไม่  

เนิ้�องจากไมม่ส่ถึานิะดำา้นิกฎหมายในิป็รุะเทศไทย ผู้้ล้่�ภยัจง่อาจถึก้ลงโทษทางอาญิาตามพรุะรุาชั่บญัิญิตัคินิเข้า้เมอ้ง 
พ.ศ. 2522 ซึ่่�งห้ามการุเข้้าเม้องหรุ้อพักอาศัยในิป็รุะเทศไทยโดำยไม่ไดำ้รุับอนิุญิาต ส่งผู้ลให้ผู้้้ล่�ภัยในิป็รุะเทศไทยเส่�ยงท่�
จะถึ้กจับกุมโดำยพลการุ ถึ้กควบคุมตัว หรุ้อถึ้กบังคับส่งกลับ  

กฎหมายรุะหว่างป็รุะเทศว่าดำ้วย หลักการุไม่ส่งกลับ (non-refoulement) ห้ามไม่ให้ “ป็ฏิเสธิการุเข้้าเม้องท่�พรุมแดำนิ 
จับกุม หรุ้อการุส่งกลับในิทางอ้อม” กรุณ์่ท่�เป็็นิบุคคลท่�ม่ความเส่�ยงต่อการุป็รุะหัตป็รุะหารุ หลักการุให้การุคุ้มครุอง
ผู้้้ล่�ภัยและบุคคลอ้�นิไม่ให้ถึ้กบังคับส่งกลับในิท่�นิ่� หมายรุวมถึ่งการุดำำาเนิินิงานิใดำ ๆ เพ้�อป็ฏิเสธิการุเข้้าเม้องบรุิเวณ์
พรุมแดำนิ แม้ว่าป็รุะเทศไทยจะยังไม่ไดำ้ให้สัตยาบันิรุับรุองอนิุสัญิญิาว่าดำ้วยสถึานิะข้องผู้้้ล่�ภัย พ.ศ. 2494 และพิธิ่สารุ 
พ.ศ. 2510 แต่หลกัการุไม่ส่งกลบั เป็น็ิส่วนิหน่ิ�งข้องกฎหมายจารุต่ป็รุะเพณ์รุ่ะหว่างป็รุะเทศ จง่มผู่้ลบังคบัใชั่ต้อ่รุฐัทุก
แห่ง รุวมทั�งป็รุะเทศไทย ตามหลักการุนิ่� ทุกป็รุะเทศต้องคุ้มครุองบุคคลไม่ให้ถึ้กส่งกลับไป็ยังดำินิแดำนิท่�จะทำาให้ไดำ้รุับ
อันิตรุายหรุ้อถึ้กป็รุะหัตป็รุะหารุ  

https://www.fortifyrights.org/downloads/UPR%20analysis.pdf
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ป็รุะเทศไทยควรุเรุิ�มกรุะบวนิการุให้สัตยาบันิรัุบรุองอนุิสัญิญิาว่าดำ้วยสถึานิะข้องผู้้้ล่�ภัย พ.ศ. 2494 และพิธิ่สารุโดำย
ทันิท่ และในิรุะหว่างนัิ�นิ ควรุม่การุลงทะเบ่ยนิผู้้้ล่�ภัยอย่างเป็็นิทางการุ ตลอดำจนิมอบสถึานิะเพ้�อคุ้มครุองผู้้้ล่�ภัยจาก
เม่ยนิมาเป็็นิการุชั่ั�วครุาวดำ้วย ฟอรุ์ต่�ฟายไรุต์กล่าว  

นิบัแต่วนัิท่� 1 กมุภาพันิธิ ์2564 กองทัพเมย่นิมาบบ่ให้พลเรุอ้นิหลายหม้�นิคนิต้องหลบหนิอ่อกจากป็รุะเทศ รุายงานิความ
ยาว 193 หน้ิา โดำยฟอร์ุต่�ฟายไรุต ์และ Schell Center for International Human Rights คณ์ะนิติิศาสตรุ ์มหาวิทยาลยั
เยล ท่�ตพิ่มพ์เผู้ยแพรุเ่ม้�อวนัิท่� 24 มน่ิาคม 2565 ไดำรุ้ะบขุ้อ้มล้กรุณ์รัุ่ฐบาลทหารุเมย่นิมาสังหารุ ทรุมานิ คมุข้งั บงัคบัให้
เกดิำการุโยกย้ายถึิ�นิฐานิ และป็รุะหัตป็รุะหารุพลเรุ้อนิ ซึ่่�งเป็น็ิการุกรุะทำาท่�รุนุิแรุงถ่ึงขั้�นิเป็น็ิอาชั่ญิากรุรุมต่อมนิษุยชั่าติ 
ตามข้้อม้ลข้องสำานิักงานิเพ้�อการุป็รุะสานิงานิดำ้านิมนิุษยธิรุรุมแห่งสหป็รุะชั่าชั่าติ จวบจนิถึ่งวันิท่� 19 ม่นิาคม 2565 ม่
ผู้้้พลัดำถึิ�นิในิป็รุะเทศกว่า 889,900 คนิในิเม่ยนิมา ในิจำานิวนินิ่� พลเม้อง 519,500 คนิต้องกลายมาเป็็นิผู้้้พลัดำถึิ�นิจาก
ความพยายามก่อรุัฐป็รุะหารุข้องกองทัพ 

“เป็็นิโอกาสข้องป็รุะเทศไทยท่�จะป็ฏิบัติตามพันิธิกรุณ์่รุะหว่างป็รุะเทศท่�ม่ต่อผู้้้ล่�ภัยจากเม่ยนิมา และป็ฏิบัติตนิให้เป็็นิ
ตัวอย่างในิรุะดำับสากล” เอม่ สมิธิกล่าว “รุัฐบาลข้องป็รุะเทศท่�เก่�ยวข้้องควรุสนิับสนิุนิให้รุัฐบาลไทยดำำาเนิินิการุอย่าง
เรุ่งดำ่วนิ เพ้�อคุ้มครุองผู้้้ล่�ภัยจากเม่ยนิมา และผู้้้พลัดำถึิ�นิบรุิเวณ์พ้�นิท่�ชั่ายแดำนิ”  

สำำาหรับข้อ้มีูลี้เพิ�มีเตัิมี โปรดตัิดตั่อ้  

เอม่ สมิธิ, ผู้้้อำานิวยการุบรุิหารุ, ฟอร์ุต้่ฟายไรุต์  
+66 87 795 5454 (ป็รุะเทศไทย, WhatsApp) 
อ่เมล์: amy.smith@fortifyrights.org  
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