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าระ ำคัญ
เดือนพฤ ภาคมปพ. . 2558 ขบ นการคามนุ ยไดละทิ้งเรือที่มีผูลี้ภัยชา โรฮิงญาและชา บังคลาเท นับ
ลายพันคนท่ีมาจากรัฐยะไข ประเท พมาและประเท บังคลาเท  ปลอยใ ลอยลำอยูกลางทะเลอันดามัน

แทนท่ีจะช ยตร จคน าและพยายามช ยเ ลือในเบ้ืองตน ประเท ลักๆ ในภูมิภาคกลับย่ิงปดชายแดนและ
บางประเท ดักจับและลากเรือที่ถูกละทิ้งใ ยิ่ง างไกลออกไปในทะเล

เพื่อตอบ นองค ามตื่นตระ นกจากนานาประเท  รัฐ มาชิกบาง นของ มาคมประชาชาติแ งเอเชีย
ตะ ันออกเฉียงใต (อาเซียน)  ตกลงที่จะอนุญาตใ เรือขึ้นฝงและใ ที่พักพิงชั่ ครา แกผูรอดชี ิต ค ามลม
เ ล ของอาเซียนที่ไมจัดลำดับค าม ำคัญเพื่อคุมครองผูรอดชี ิตโดยทันทีนำไป ูการ ูญเ ียชี ิตนับไมถ น
ในทะเล

เกือบ ิบเดือนตอมาองคกรโรฮิงญาพมาใน ราชอาณาจักร [BROUK] และองคกรฟอรติไฟย ไรทไดเดิน
ทางไปยังประเท ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียระ าง ันที่ 15 กุมภาพันธถึง 9 มีนาคม เพื่อประเมิน
ถานการณผูลี้ภัยโรฮิงญาในแตละประเท  ผูแทนจากองคกรไดพบกับเจา นาที่รัฐบาล เจา นาที่องคการ
ประชาชาติและองคกรพัฒนาเอกชน เยี่ยม ถานกักกันของ ำนักงานตร จคนเขาเมือง บานพักชั่ ครา

ของรัฐและคายผูลี้ภัย ร มถึง ัมภา ณผูลี้ภัยโรฮิงญาและผูรอดชี ิตจากการคามนุ ย

รายงาน รุปนี้ใชขอมูลจากการประชุมและการ ัมภา ณ ขางตน

ผูล้ีภัยโรฮิงญายังคงเขาไมถึงการคุมครองพ้ืนฐานในประเท ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนผลใ ผูล้ีภัย
โรฮิงญา ลายพันคนในเอเชียตะ ันออกเฉียงใตตกเปนเ ยื่อของการละเมิด แ งประโยชน คามนุ ย การ
กักขังยืดเยื้อและไรกำ นด ร มถึงถูกผลักใ กลับประเท พมา

ำ รับในประเท ไทย BROUK และองคกรฟอรติไฟย ไรท มีค ามกัง ลอยางย่ิงเร่ืองการกักขังผูล้ีภัยโรฮิงญา
ลายรอยคนอยางยืดเยื้อใน ถานกักกันของ ำนักงานตร จคนเขาเมือง( ตม.)และบานพักของรัฐตางๆ 

ตั อยางเชน ไทยไดกักขังผูลี้ภัยโรฮิงญาจำน นอยางนอย 40 คน เปนเ ลาเกือบ ิบเดือนใน ถานกักกันของ
ำนักงานตร จคนเขาเมืองจัง ัด งขลา และมีรายงาน ามีเด็กชายอายุต่ำก า 18 ปจำน นอยางนอย
บิ องคนร มอยูด ย มีรายงานด ย าเด็กท้ัง มดซ่ึงถูกกักขังท่ีจ. งขลาน้ีไมมีผูดูแล ผูถูกกักเลาใ  BROUK 

และองคกรฟอรติไฟย ไรทฟง า พ กเขาถูกกักขังใน องขังแนนขนัด ซึ่งทุกคนตองนอนตะแคงบนพื้น 
ผูตองกักที่ งขลายังเลา า เขาไมถึงบริการดาน ุขภาพ บริการดูแล ุขภาพจิต และไมมีโอกา ไดออกกำลัง
กาย รือ อยูในที่อากา ปลอดโปรงเลย

กฎ มายจารีตระ างประเท ามมิใ มีการคุมขังบุคคลตามอำเภอใจ รือไมถูกตองตามกฏ มาย รือ 
อยางไรกำ นด ซึ่งร มถึงคนตางชาติด ย รัฐอาจจำกัด ิทธิเ รีภาพของผูลี้ภัยเฉพาะกรณียกเ นพิเ จริงๆ 
เทานั้น ซึ่งจะตองมีการประเมินแตละกรณีบุคคลอยางละเอียดภาย ลัง การกักขังตองมีค ามจำเปน และมี
เ ตุผล มค รเพื่อบรรลุเจตจำนงที่ถูกตองตามกฎ มาย การไมคำนึงถึง ิธีการอื่นๆ ที่มีการบีบบังคับ รือ
จำกัดนอยก าเพื่อจะบรรลุเจตจำนงนั้น อาจถือได าเปนการกักขังตามอำเภอใจ 
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รัฐบาลไทย ัญญา าจะจัดการปญ าการคามนุ ยอยางจริงจังและจะดำเนินคดีกับผูกระทำผิด แตก็ยังไมมี
การดำเนินการกับขบ นการคามนุ ยกรณีผูลี้ภัยโรฮิงญาจากพมาเลย การขมขูพยานของเจา นาที่รัก า
ค ามม่ันคงไดทำลายช่ือเ ยีงคดีคามนุ ยระดับ งูอันเก่ีย ของกับบุคคล 91 คนท่ีถูกกลา า ามี นเก่ีย ของ
กับการคา

ชา โรฮิงญาและชา บังคลาเท  ั นาทีม ืบ นคดี  พล.ต.ต.ป ีณ พง ิรินทร ไดขอลี้ภัยไปประเท
ออ เตรเลียเมื่อเดือนพฤ จิกายนปพ. . 2558 โดยอางเ ตุเพื่อค ามปลอดภัยตอชี ิตนั้นทำใ เรื่องค าม
มุงมั่นของประเท ไทยที่จะดำเนินคดีกับผูคามนุ ยนา ิตกเพิ่มข้ึน ขณะเดีย กันการกักขังผูรอดชี ิตจากการ
คามนุ ยตอในประเท ไทยซึ่งร มถึงในบานพักชั่ ครา ของรัฐ ทำใ ผูลี้ภัยยิ่งตกอยูในค ามเ ี่ยงจะถูกคา
มนุ ยซ้ำและถูกละเมิดตางๆ ูงมากขึ้นอีก

ในประเท มาเลเซีย BROUK และองคกรฟอรติไฟย ไรท กัง ลที่ ุดในเรื่องค ามเปนอยูของผูรอดชี ิต
ชา โรฮิงญาจาก ิกฤติเรือเดือนพฤ ภาคมพ.  2558 มีรายงาน ายังคงถูกกักอยูที่ ถานกักกันเมืองเบลันติค 
ซ่ึงการเขาถึง ำนักงานขา ล งใ ญผูล้ีภัยแ ง ประชาชาติ (UNHCR) และผูใ บริการตางๆ ถูกจำกัดอยางเขม
ง ดที่ ุดชา โรฮิงญาอีก ลายพันคนอาจถูกกักขังอยางไรกำ นดใน ถานกักกันของ ำนักงานตร จคนเขา
เมือง ภาพซึ่งมีไมมีค ามพรอมทั่ ประเท มาเลเซีย 

ผูล้ีภัยโรฮิงญาบอกกับ BROUK และองคกรฟอรติไฟย ไรท า เจา นาท่ีชา มาเลเซียขมขู าจะจับกุมพ กเขา
อยูเปนประจำเพื่อรีดไถเงิน รือทรัพย ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนที่ไมมีเอก ารถูกตอง

แม าเจา นาที่ UNHCR ในมาเลเซียทราบดี า เอก ารที่มิไดเปนทางการจากยูเอ็น ามารถปกปองผูลี้ภัย
ในประเท นี้ไดงายและอยางดียิ่ง แตการเปลี่ยนแปลงขอปฎิบัติตางๆในการขึ้นทะเบียนกับ UNHCR กลับ
ยิ่งทำใ ผูลี้ภัยเขาถึงกระบ นการขอลี้ภัยไดนอยลงไปอีก ทิ้งใ ผูลี้ภัยจำน นมากอยูโดยไมมีเอก าร และ
เ ี่ยงตออันตรายรายแรงตางๆ ซึ่งร มถึงการถูกกักอยางไรกำ นดบรรดาผูลี้ภัยโรฮิงญากลา ซ้ำๆ าการเขา
ไมถึงการขึ้นทะเบียนกับ UNHCR คือปญ า ำคัญอันดับ นึ่งที่เผชิญในประเท มาเลเซียตามด ยการเขา
ไมถึงบริการดาน ุขภาพที่มีราคาถูก และไมมีทางที่จะทำงาน าเลี้ยงชีพ

แม าจะไมมีการคุมครองผูลี้ภัยในประเท มาเลเซีย แตประเท นี้ก็ยังคงเปนจุด มายแรกของชา โรฮิงญา
ซึ่ง นีภัยจากประเท พมา ที่เปนเชนนี้ก็เพราะมาเลเซียเปนประเท ที่นับถือ า นาอิ ลาม ซึ่งชา โรฮิงญา
จำน นมากมีครอบครั รือเครือขายทาง ังคมอา ัยอยูที่นี่ ขบ นการคามนุ ยก็ใชค ามปรารถนาที่จะไป
มาเลเซียนี้ทำใ ผูลี้ภัยตกเปนเ ยื่อ ทางการมาเลเซียลมเ ล ที่จะดำเนินคดีกับผูเกี่ย ของกับการคาโรฮิงญา
จากประเท ไทยไปยังประเท มาเลเซีย และบริบทที่ผูกระทำผิดไมไดรับโท ทัณฑเชนนี้ก็เปนไปได า จะมี
การจัดตั้งเครือขายคามนุ ยใ มๆ ขึ้นโดยมุงเปาไปยังผูลี้ภัยโรฮิงญาในประเท อินโดนีเซีย
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ขณะที่ประเท อินโดนีเซียไดรับเ ียง รรเ ริญเมื่อครั้งเปดชายแดนใ ผูลี้ภัยชา โรฮิงญา ลังจากที่บรรดา
ชา ประมงอาเจะ ไดช ยเ ลือผูรอดชี ิตจากการคามนุ ยจำน นก า 1000 คนอยางกลา าญเมื่อเดือน
พฤ ภาคมป พ. .2558 ผลจาก ิจัยเ นอแนะ า บรรดาเจา นาที่แทบไมค รไดรับการ รรเ ริญเชนที่
ชา ประมง มค รไดรับ เจา นาที่อินโดนีเซียยังคงตีกรอบ ถานการณผูลี้ภัยโรฮิงญา าเปนการรับมือกับ
เ ตุฉุกเฉินและกักขังผูรอดชี ิตโรฮิงญา ตั้งแต ิกฤติเรือเดือนพฤ ภาคม พ. . 2558ในคายที่ไมมีค าม
พรอมตางๆ ในจัง ัดอาเจะ  ผูลี้ภัยโรฮิงญาที่อา ัยในคายไมไดรับอนุญาตใ ออกนอกคาย และตองพึ่ง
ผูใ บริการตางๆในเรื่อง ิ่งจำเปนพื้นฐาน นผูลี้ภัยโรฮิงญาที่อา ัยในพื้นที่อื่นๆในประเท อินโดนีเซียด ย
ถานะผูขอลี้ภัยจาก UNHCR ก็ไมมีอิ ระในการเคลื่อนไ ในประเท ได

ยิ่งไปก านั้น ในการเดินทางเพื่อทำรายงาน รุปนี้ เจา นาที่อินโดนีเซียไดเนรเท ประธานขององคกร 
BROUK คือ นายทุน ขิ่น ออกนอกประเท ได ำเร็จ เมื่อ ันที่ 6 มีนาคม ลังจาก “การพบปะพูดคุย” 
กับชุมชนผูลี้ภัยชา โรฮิงญาในเมืองมากั ซาเมื่อ ันที่ 4 มีนาคม เจา นาที่ตม.ไดยึดพา ปอรตของนายทุน 
ขิ่นไปและ อบ นเรื่อง กิจกรรมตางๆ ที่ทำในประเท อินโดนีเซีย ลังจากการ อบ น เจา นาที่ ตม. 
ประ งคใ เขาเซ็นชื่อลงใน

เอก ารที่เขียนเปนภา าอินโดนีเซีย เจา นาที่ปฎิเ ธจะใ ำเนาเอก าร รืออนุญาตใ เขาถายรูปเอก าร 
เมื่อไดพา ปอรตคืนแล  จากนั้นนายทุน ขิ่น เดินทางออกนอกประเท ไปเมื่อ ันที่ 7 มีนาคม 

ในแตละประเท ที่เราไป ิทธิของผูลี้ภัยโรฮิงญายังคงถูกละเมิดอยางตอเนื่องและไมมีการพิทัก คุมครอง

การละเมิดเ ลานี้เปนเพียง นผ มในค ามเปนจริงที่ชา โรฮิงญามุ ลิมตองเผชิญในประเท พมา ประเท
ที่ทางการไดกดขี่ขมเ งพ กเขาอยางเปนระบบมานานนับท รร  ในรัฐยะไข มีชา โรฮิงญาทั้งชาย ญิง
และเด็ก ร มก า 145,000 คน ถูกขังในคายกักกัน ภาพเล รายก า 65 แ ง ชา โรฮิงญามุ ลิม และ
ชา มุ ลิมอื่นๆ ถูกจับออกจากบานของตนเองในป พ. . 2555 ลังจากเ ตุปะทะรุนแรง ลายครั้งกับ
ชา บานทองถิ่นในรัฐยะไขซึ่งนับถือ า นาพุทธ และการโจมตีอีก ลายครั้งซึ่งมีการพุงเปา ร มมือกันและ
ไดรับอนุมัติจากรัฐชา โรฮิงญาในพมาก า นึ่งลานคนไมไดรับเ รีภาพในการเคลื่อนไ และไม ามารถเขา
ถึง ิทธิการเปนพลเมืองได ทำใ พ กเขา นใ ญกลายเปนคนไร ัญชาติ ขณะที่ชา โรฮิงญาในพมาจำน น
มากตั้งค าม ังไ กับรัฐบาลในอนาคต นำโดยพรรค ันนิบาตแ งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National 
League for Democracy) ที่จะพลิก ถานการณกดขี่ขมเ งและทำรายยา นานนับท รร ใ ิ้น ุดลง 
ท ารากเ งา าเ ตุของ ิกฤติผูลี้ภัยโรฮิงญาในภูมิภาคก็ยังคงไมไดรับการแกไข

ตราบใดท่ี ถานการณในประเท พมายังไมเปล่ียน ชา โรฮิงญาก็จะยังคง ลบ นีออกนอกประเท ตอไปและ
ตราบใดที่การคุมครองผูลี้ภัยในไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียยังไมไดรับการปรับปรุงใ ดีขึ้นชา โรฮิงญาก็จะ
ยังคงตองทนทุกขทรมานโดยไมจำเปนตอไป 
 
“ฉันไมมีงาน ไมมีเงินและลำบาก การ างานโดยไมมีบัตรของยูเอ็นนั้นไมงายเลย”  เ ียงคร่ำคร ญจาก ญิง
ผูลี้ภัยชา โรฮิงญาผูไมไดขึ้นทะเบียนผู นึ่งซึ่งอา ัยอยูท่ีกรุงกั ลาลัมเปอร มาเลเซียตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 
พ. . 2557  “ฉัน ุขภาพไมดี ครอบครั ก็ตองแยกกันอยู..เ มือน นีเ ือปะจระเข”
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ระเบียบ ิธี
รายงาน รุปโดย BROUK และองคกรฟอรติไฟย ไรทนี้มุงเนนไปที่ ถานการณผูลี้ภัยชา โรฮิงญาจากพมาใน
ประเท ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ขอมูลพื้นฐานไดจากการประชุมและการ ัมภา ณตางๆ ซึ่งดำเนิน
โดยทั้ง ององคกรในแตละประเท ตั้งแต ันที่ 15 กุมภาพันธ ถึง ันที่ 9 มีนาคม 

นาย ทุน ขิ่น ประธานองคกร BROUK และตั แทนจากองคกรฟอรติไฟย ไรทเดินทางไปกรุงกั ลาลัมเปอร 
ประเท มาเลเซีย กรุงจาการตา มากั ซา ุมาตราเ นือและอาเจะ  ประเท อินโดนีเซีย และจัง ัด
กรุงเทพและจัง ัด งขลา ประเท ไทย 

BROUK และองคกรฟอรติไฟย ไรทพบปะกับเจา นาที่รัฐบาล เจา นาที่องคการ ประชาชาติและองคกร
พัฒนาเอกชน ไปเยี่ยม ถานกักกันของ ำนักตร จคนเขาเมือง บานพักชั่ ครา ของรัฐบาล และคายผูลี้ภัย 
และเขาร มประชุมกับชุมชนโรฮิงญา ัมภา ณชายชา โรฮิงญาจำน น ี่คนใน ถานกักกัน ตม.จ. งขลา 
นอกจากนี้ฟอรติไฟย ไรทไดจัดการ ัมภา ณแบบกลุมและ ัมภา ณผูลี้ภัยโรฮิงญาอีก 8 คนในกรุงปนัง 
ประเท มาเลเซีย งาน ิจัยที่ฟอรติไฟย ไรทจัดทำขึ้นในประเท อินโดนีเซีย ไทยและมาเลเซียก็ไดนำมา
พิจารณาในรายงาน รุปนี้ด ย 
   
การ มัภา ณผูล้ีภัยดำเนินเปนภา าอังกฤ  รือ ภา าโรฮิงญาพรอมลามภา าอังกฤ ไมมีผูตอบ มัภา ณ
คนใดไดคาตอบแทนและทุกคนทราบดีถึงจุดประ งค ลัก ณะของการ ัมภา ณและ ิธีการนำขอมูลที่ไดไป
ใชตอ ผูตอบ ัมภา ณทุกคนรับทราบและยินยอม ชื่อผูตอบ ัมภา ณและขอมูลระบุตั ตนอื่นๆ เก็บเปน
ค ามลับเพื่อเ ตุผลดานค ามปลอดภัย  

รายงาน รุปนี้ไมไดใชงาน ิจัยและเอก ารดาน ิทธิมนุ ยชนเชิงลึกที่ใชเ ลาจัดทำเปนเ ลานานแตอยางใด 
แตเปนพันธกิจใน ามประเท เปา มายและดำเนินการจัดทำประมาณ าม ัปดา
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ประเท ไทย

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท รู ึกกัง ลเรื่องการปฎิบัติ ภาพและอนาคตของผูลี้ภัยโรฮิงญาที่ถูกกักขังใน
ถานกักกันของ ตม. ในประเท ไทยอยางยิ่ง มีชา โรฮิงญาประมาณ 400 คนที่ถูกคุมขังใน ถานกักกัน

ของ ตม.และบานพักชั่ ครา ของรัฐบาลทั่ ประเท  กฎ มายจารีตระ างประเท ามการคุมขังตาม
อำเภอใจ โดยไมถูกตองตามกฏ มาย รือ ไรกำ นดซึ่งร มถึงคนตางชาติ รัฐอาจจำกัด ิทธิเ รีภาพของ
ผูลี้ภัยในกรณียกเ นพิเ เทานั้นซึ่งจะตองมีการประเมินแตละกรณีบุคคลอยางละเอียด การกักขังตองมี
ค ามจำเปนและ มค รเพื่อบรรลุเจตจำนงที่ถูกตองตามกฎ มาย การที่ไมคำนึงถึง ิธีการอื่นๆซึ่งมีการบีบ
บังคับ รือ การจำกัดนอยก าเพื่อจะบรรลุเจตจำนงนั้น อาจถือได าเปนการกักขังตามอำเภอใจ 

ันที่ 8 มีนาคม  BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท ไปเยี่ยม กานกักกันของ ตม. จัง ัด งขลา ซึ่งมีผูลี้ภัย
ชา โรฮิงญา 40 คนพรอมชา บังคลาเท อีก 17 คนและบุคคลอื่นๆอีก 23 คนถูกกักอยู  BROUK และ 
ฟอรติไฟย ไรท ไดพบกับเจา นาที่ผูคุมขังที่ ถานกักกันของ ตม. จัง ัด งขลาและไดพูดคุยอยางเปน น
ตั กับผูถูกกักชา โรฮิงญาจำน น ี่คน อายุระ าง 21-45 ปซึ่งมาจากรัฐยะไขตอนเ นือ

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทรู ึกกัง ลเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการกักขังอันยา นานและค ามเ ี่ยงที่ผูลี้ภัย
โรฮิงญาจะถูกกักอยางไรกำ นดในประเท ไทย ผูถูกกักชา โรฮิงญาเลาใ  BROUK และฟอรติไฟยไรทฟง า
พ กเขาถูกกักเมื่อป พ. .2558 เนื่องจากการกระทำค ามผิดกฎ มายการเขาประเท และถูกกักเปนเ ลา
ประมาณ ิบเดือน ผูถูกกักชา โรฮิงญาแ ดงค ามไมมั่นใจในอนาคตของตนเอง ด ย ถานะคนไร ัญชาติ
ทำใ ชา โรฮิงญาไม ามารถจะกลับไปยังประเท พมาได พ กเขาบอกกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า
มีตั แทนจาก UNHCR มาเยี่ยม “ทุกเดือน รือทุก องเดือน” และแจง าพ กเขาจะไดยายถิ่นไปยังประเท

รัฐอเมริกา และกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลไทยอยู เม่ือ BROUK และฟอรติไฟย ไรท อบถามเจา นาท่ี
ตร จคนเขาเมืองผูดูแล ถานกักกัน ตม. จัง ัด งขลา เรื่องกระบ นการยายถิ่นไปประเท รัฐอเมริกา 
รือ ประเท ที่ ามนั้น เจา นาที่กลา า UNHCR “ไมไดทำเอก าร” เมื่อถามถึงชะตากรรมของเด็กซึ่งไม

มีคนดูแลใน ถานกักกันในเร่ืองการยายถ่ินแล  เจา นาท่ีคนเดิมตอบ า “ครอบครั จะไดกลับมาอยูด ยกัน” 
ซึ่งไมไดตอบคำถามแตอยางใด

ภาพการกักขังใน ถานกักกันที่จัง ัด งขลา างไกลจากมาตรฐาน ากลไปมากทีเดีย  บรรดาผูถูกกักบอก
กับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท า พ กเขาถูกกักตั ไ  24 ชั่ โมงตอ ัน อยูใน องขังแคบๆ ไมมีพื้นที่

นตั  ตองนอนตะแคงบนพื้นและคนจำน น 40 คนตองแบง องน้ำที่ใชไดเพียง องเดีย  ผูถูกกักรายงาน
อีก าไมไดรับ บู รือยา ีฟน พ กเขาเลาใ  BROUK และฟอรติไฟย ไรทฟง า ไดรับอา าร ันละ ามมื้อ
ซึ่งมีขา และผลไมแต าไมมีปริมาณเพียงพอตามมาตรฐาน ากลแล  จะตองมีการจัด า ิ่งจำเปนพื้นฐาน
ตางๆ เชน ที่นอนและของใชใน องน้ำ และอา ารที่มีประโยชนและปริมาณเพียงพอใ กับผูถูกกัก

1.

2.

3.

4.

การกักขังผูลี้ภัยโรฮิงญา
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5.

6.

7.

8.

9.

มาตรฐาน ากลยังระบุใ มีการดูแลทางการแพทยใ กับผูถูกกักอยางเ มาะ ม ร มถึงการใ คำปรึก าจาก
นักจิต ิทยา ค รร มถึง การตร จรางกายและจิตใจโดยบุคคลากรทางการแพทยซึ่งจะมาเมื่อไดรับการ
รองขอเชนเดีย กับมาตร จประเมินเปนระยะๆ เมื่อเรา อบถามผูถูกกัก ัย 23 ปคน นึ่งที่มีแผลบนตนแขน
ก างประมาณ นึ่งนิ้  เขาก็บอกกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า กัดตั เองเขาบรรยายถึงอาการของ
โรคซึมเ ราและค าม ิน้ งัอยางรุนแรงจากการกักขังใน ถานกักกัน ร มถึงค าม ติกกัง ลเร่ืองค ามรุนแรง
และการละเมิดตางๆ ท่ีอาจเกิดกับครอบครั และชุมชนของตนท่ีประเท พมา ลังจากการ มัภา ณ เจา นาท่ี
ถานกักกันไดใ ยาคลายกับเปอรออกไซดบนแผลใ  

ผูถูกกักใน ถานกักกันจัง ดั งขลาไดกลา ถึง การประ บกับภา ะค ามเจ็บป ดทางรางกาย ขาและ ขอตอ
ร มถึงค ามออนแอทั่ ไป พ กเขาใ ขอมูลกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท า ไมเคยไดรับการตร จจาก
บุคคลกรทางการแพทยในระ างที่ถูกกักเลย และเคยไดยาพาราเซตามอลจาก ญิงคน นึ่งที่พูดภา า
โรฮิงญาไดตอนมาเยี่ยมที่ ถานกักกันเทานั้น ผูถูกกักบอกกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า เจา นาที่ 
ตม.ไมไดช ยเ ลือใ มีการรัก าทางการแพทยกับเด็กชายโมฮัม มัด อามิน ัย 16 ป ตอนที่เขาไอและ ั่น 
พ กเขาบอก า เจา นาท่ีใ เพียงยาพาราเซตามอน ลังจากท่ีผูถูกกักได “ตะโกนและรองไ ” เน่ืองจากกลั า
เด็กอาจจะเ ยีชี ติได และยังแ ดงค ามกัง ลเร่ือง ภาพค ามเปนอยูของเด็กชาย ยั 10 ป ซ่ึงมีอาการออนแอ
อยางเ ็นไดชัดขณะที่ถูกกักอยูนี้ ผูถูกกักใ ขอมูลกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า ยังไมมีใครเ ียชี ิต
ในช ง ิบเดือนที่ผานมา

ผูถูกกักค รจะไดมีโอกา ออกไปอยูพื้นที่ดานนอก เชนเดีย กับโอกา ออกกำลังกายทุก ัน เจา นาที่ ตม.
จัง ัด งขลายืนยัน า ขอมูลที่ผูถูกกักใ กับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท ที่ าไมมีโอกา ออกไปดานนอก
เพื่อไดรับอากา บริ ุทธินั้นเปนค ามจริง  BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทจด มายเ ตุไ า องที่อยูชั้นลาง
ุดของอาคาร ถานกักกันนี้ มีปายของ UNHCR ติดอยูและมีอุปกรณเครื่องออกกำลังกายตางๆ ที่เ ็นได า

ไมมีการใชงาน ร มถึง ลู ิ่งที่ไมไดเ ียบปลั๊ก เจา นาที่ ตม.อาง า ผูถูกกัก ามารถเขามาใช องและ
เครื่องออกกำลังกายได อยางไรก็ตาม ผูถูกกักกลา กับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า เจา นาที่ไมเคยใ
โอกา ใครเขาไปใช อง รือ เครื่องออกกำลังกายดังกลา เลย

ผูชายบางคนที่ถูกคุมขังใน ถานกักกันจัง ัด งขลามีภรรยาและ/ รือลูกที่ถูกจับใ อยูในบานพักชั่ ครา
ดูแลโดยกระทร งพัฒนา งัคมและค ามม่ันคงของมนุ ย มาตรฐาน ากลน้ันกำ นดใ ทางการจัดท่ีอยูอา ยั
ท่ี ามารถทำไดใ ครอบครั อยูร มกัน BROUK และฟอรติไฟย ไรทขอ นับ นุนใ รัฐบาลไทยใ ค าม ำคัญ
ที่ครอบครั จะไดกลับมาอยูด ยกัน

ันที่ 7 มีนาคม BROUK และฟอรติไฟย ไรทไปเยี่ยมบานพักชั่ ครา ของรัฐบาลที่อำเภอรัตภูมิ จ. งขลา 
ภาคใตของประเท ไทย บานพักนี้เปนที่ักักชา โรฮิงญาที่คัดกรองมาแล าเปนเ ยื่อคามนุ ย และถูกเรียก
เพื่อใ การเปนพยานในคดีคามนุ ยชา โรฮิงญาที่มีจำเลยจำน น 91 คน จากคำบอกเลาของเจา นาที่
พื้นที่ระดับ ูง ผูที่อยูที่นี่เปน ัยรุนชายชา โรฮิงญา ระ างการเยี่ยมที่นี่ BROUKและฟอรติไฟย ไรทไดพบ
ผูจัดการบานพักและ ังเกตการณเยา ชนจำน นมาก
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รัฐบาลไดอนุญาตการกักกันชา โรฮิงญาในบานพักรัตภูมิตอไปเพื่อเปนการคุมครองพยาน อยางไรก็ตาม 
บานพักรัตภูมิ ซึ่งกระทร งพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ยดูแลอยูนี้ ไมเ ็น าเปน น นึ่งของ
โครงการคุมครองพยานอยางเปนทางการซึ่งกระทร งยุติธรรมเปนผูดูแลแตอยางใด บานพักชั่ ครา นี้ตั้ง
อยูติดถนนและไมนาจะปลอดภัย าก ามีอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นดานนนอก ชา โรฮิงญาที่นี่ถูกคาด ัง
ใ เปนพยานเอาผิดตอเจา นาที่กองทัพบกและกองทัพเรือ ตำร จและกองบัญชาการรัก าค ามมั่นคงภาย
ใน อันเปน น ยงานของ ำนักนายกรัฐมนตรีทำ นาที่ดูแลค ามมั่นคงภายในประเท และร มถึงเจา นาที่
รัฐและพลเรือนทองถิ่น ฟอรติไฟย ไรทไดชี้ถึงค ามจำเปนถึงการเพิ่มการคุมครองพยานคดีนี้ใน แถลงการณ
เพื่อเผยแพรเมื่อ ันที่ 24 ธัน าคม พ. . 2558 

BROUK และฟอรติไฟย ไรทมีค ามกัง ลที่ทั้ง ถานกักกัน ตม. จัง ัด งขลาและบานพักชั่ ครา นี้ไมมี
ลามภา าโรฮิงญา เจา นาท่ีรัฐบาลท่ีจัดการดูแลบานพักเพ่ือผู ญิงและเด็กชา โรฮิงญาใ ขอมูลกับ BROUK 
และฟอรติไฟย ไรท า การไมมีลามภา าโรฮิงญาที่มีค าม ามารถและค ามละเอียดนั้นทำใ เกิดทั้งค าม
ทาทายและปญ าดานการคุมครอง ผูทำงานบานพักรายงาน า ตองพึงพา มาชิกในชุมชนโรฮิงญาเพื่อ
ื่อ ารกับผูถูกกัก ซึ่งอาจนำไป ูการคามนุ ยกับผูอา ัยในบานพักซ้ำได

ตางกับที่ ถานกักกันจัง ัด งขลา BROUK และฟอรติไฟย ไรท ังเกต า ผูถูกกักในบานพักรัตภูมิไดออก
กำลังกายดานนอกและไดรับอากา ปลอดโปรง ม่ำเ มอผูถูกกักในบานพักดูมี ุขภาพดีก าผูที ่อยูใน
ถานกักกัน ขณะที่ ภาพตางๆโดยทั่ ไปในบานพักดูดีก าใน ถานกักกันแต BROUK และฟอรติไฟย ไรท

ก็ยังคงกัง ลเรื่องการกักกันโรฮิงญาที่นี่อยางตอเนื่อง ชา โรฮิงญาไมไดรับอนุญาตใ ออกไปนอกบานพักอัน
เปนการละเมิด ิทธิของบุคคลที่จะมีเ รีภาพ

ิ่ง ำคัญที่ ุด BROUK และฟอรติไฟย ไรทแนะนำใ รัฐบาลไทยตองทำ คือ ยุติการกักกันผูลี้ภัยชา โรฮิงญา
อันเปนการละเมิด ิทธิทั้งใน ถานกักกันและบานพักชั่ ครา ของรัฐทันที การกักขังผูลี้ภัยอยางตอเนื่องโดย
ไมมีเปา มายทางกฎ มาย รือค ามจำเปนใดๆขัดตอกฎ มายจารีตระ างประเท  BROUK และ
ฟอรติไฟย ไรท ยังขอใ ไทยทบท น า เมื่อใดก็ตามที่รัฐพรากเอาเ รีภาพไปจากบุคคล รัฐก็มีมี นาที่ตอง
ดูแลบุคคลนั้นด ย ประเท ไทยมี นาที่ค ามรับผิดชอบไมแคตองแนชัด า การกักกันถูกตองตามกฎ มาย
รือไมเทานั้น แตยังตองใ การดูแลและ ภาพของผูตองกัก อดคลองกับมาตรฐาน ากลอีกด ย BROUK 

และฟอรติไฟย ไรท ขอ นับ นุนใ ประเท ไทยตองจริงจังในการคุมครองผูลี้ภัยและผูรอดชี ิตจากการคา
มนุ ย ที่มีชี ิตอยูภายในเขตแดนของประเท ไทย

10.

11.

12.

13.
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BROUK และฟอรติไฟย ไรท กัง ลอยางยิ่งถึงเรื่อง ผูถูกกักใน ถานกักกัน จัง ัด งขลา รายงาน ามีเด็ก
ผูลี้ภัยชา โรฮิงญาถูกกักที่ ถานกักกันนี้ ผูตองกักชา โรฮิงญาจำน น ี่คนใ ขอมูลกับ BROUK และ
ฟอรติไฟย ไรท าผูตองกักจำน น 16 คนจากทั้ง มด 40 คน เปนเด็กชายอายุต่ำก า 18 ป และจำน น
องคนอายุประมาณ 10 ป เจา นาที่ ถานกักกันยืนยัน า มีเด็กถูกกักอยูที่นี่จริง 

BROUK และฟอรติไฟย ไรท ขอเตือนประเท ไทยใ ระลึกถึงขอบังคับในฐานะเปนภาคี นึ่งที่ลงนามใน
อนุ ัญญา าด ย ิทธิเด็กขององคการ ประชาชาติป พ. .2535 าจะตองปกปองคุมครองเด็กและ
พิจารณาถึง ิ่งที่เปนประโยชน ูง ุดของเด็กกอนเ มอ ตาม ลักการแล  เด็กไมค รถูกกักขังเลย เมื่อเด็ก
ถูกกักขัง กฎ มายจารีตระ างประเท จะบังคับใ ดูแลเปนพิเ  ซึ่งร มถึง ิทธิของเด็กที่จะได ันทนา
การและเลนเชนเดีย กับไดรับการ ึก า การปฎิบัติและ ถานที่ของ ถานกักกันจัง ัด งขลานั้นไมมี ิ่ง
ที่กฎ มายระบุใ มี ำ รับเด็กอยูเลย BROUK และฟอรติไฟย ไรทขอใ ไทยตองรีบปลอยเด็กที่ถูกกักใน
ถานกักกันของ ตม. ประเท ไทยใ เปนอิ ระโดยเรงด น 

เด็กผูลี้ภัยชา โรฮิงญาทั้ง มดที่ ถานกักกัน ตม. จัง ัด งขลานั้นตามรายงานไมมีคนดูแลและไมไดกัก
ร มกับผูใ ญที่เปนญาติตามคำ ัมภา ณผูถูกกักชา โรฮิงญาจำน น ี่คนโดย BROUK และฟอรติไฟย ไรท 
ภายใตกฎ มายจารีตระ างประเท นั้นเด็กค รถูกแยกออกจากผูใ ญ ยกเ น า เด็กจะอยูกับผูใ ญที่
เปนญาติกับตน  ในกรณีเด็กที่ถูกกักและแยกออกจากญาติ รือผูปกครองของเด็กในประเท ไทยนี้ BROUK 
และฟอรติไฟย ไรท ขอแนะนำใ ไทยจัด ถานที่เพื่อใ เด็กไดอยูกับ มาชิกในครอบครั โดยทันที กรณีของ
เด็กผูถูกกักที่ไมมีคนดูแลนี้ ไทยค รจัดการดูแลทางเลือกใ อดคลองตามมาตรฐาน ากล

14.

15.

16.

การกักขังเด็กชา โรฮิงญา
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การคามนุ ย
ฟอรติไฟย ไรทและBROUK บันทึกค ามเปลี่ยนแปลงที่ ำคัญตางๆ เรื่องค ามเกี่ย ของของประเท ไทย
กับการคามนุ ยผูลี้ภัยโรฮิงญาช งปที่ผานมา ันที่ 22 เม ายนพ. . 2558  ฟอรติไฟย ไรท ใ  คำใ การ 
ตอที่ประชุมรัฐ ภา รัฐในเรื่องค ามซับซอนของเจา นาที่ไทยกับขบ นการอาชญากรรมคามนุ ยขาม
ชาติที่คาผูลี้ภัยชา โรฮิงญาจำน น ลาย มื่นคน ผูลี้ภัย ลายคนซึ่งฟอรติไฟย ไรทและ BROUK ไดพบที่
ประเท มาเลเซียรอดชี ิตจากการคามนุ ยผานจากประเท ไทยและเลารายละเอียดประ บการณที่
ประเท ไทยอันนา ะพรึงกลั ร มถึงการถูกทุบตีทำราย ทรมาน การอดอา ารและน้ำไรที่พักพิงและการ
เ ียชี ิตลงกลางทะเลและตามชายฝง 

BROUK และฟอรติไฟย ไรทยกยองไทยที่เปนผูเริ่มเปดโปง ลุมฝง พจำน นมากและรื้อคายคามนุ ยตรง
ชายแดนไทย-มาเลเซียเมื่อเดือนพฤ ภาคมพ. . 2558 อยางไรก็ตาม BROUKและฟอรติไฟย ไรท มีค าม
กัง ลเร่ืองรายงานตางๆซ่ึงเจา นาท่ีของไทยยุติการ บื นคดีการคามนุ ยผูล้ีภัยโรฮิงญาและชา บังคลาเท
เร็ เกินไป คำใ การของประจัก พยานและผูรอดชี ิตที่ฟอรติไฟย ไรทไดเก็บร บร มมาช ง องปนั้นชี้ า 
มี ลุมฝง พเพิ่มเติมจากที่พบในเดือนพฤ ภาคมพ. .2558  เจา นาที่ไทยบอกกับ BROUK และ ฟอรติไฟย 
ไรท า ขบ นการคามนุ ยที่คาชา โรฮิงญานั้นยังคงดำเนินการอยูในภาคใตของไทยซึ่งชี้ าจำเปนจะตอง
ดำเนินการ ืบ นตอ เจา นาที่คน นึ่งพูดกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรทเปน นตั า ผูลี้ภัยโรฮิงญาที่
เขามานานน้ำไทยเ ี่ยงตอการเผชิญ นากับโจร ลัด “ผูที่จะปลนเอาทุก ิ่งทุกอยางไปร มถึงตั คนด ย” 
ำคัญอยางยิ่งที่ไทยจะตองเริ่มกระบ นการ ืบ นอาชญากรรมคามนุ ยในไทยขึ้นอีกครั้งและจัด าแ ลง

ขอมูลทรัพยากรที่เ มาะ ม เพื่อใ การ ืบ น มบูรณ เปนอิ ระและมีประ ิทธิภาพ ใ มั่นใจ าเครือขาย
การคามนุ ยจะถูกทำลายอยาง ิ้นซากไมใชเพียงแคถูกแทรกแซงประเท ไทยตองจับ ั นาใ ญของขบ น
การคามนุ ยใ ไดร มถึงเจา นาที่กองทัพและเจา นาที่รัฐที่เกี่ย ของโดยไมคำนึงถึงย ตำแ นง

BROUK และฟอรติไฟย ไรทขอชื่อชมไทยในการนำจำเลยทั้ง 91 คนร มถึงเจา นาที่รัฐ ตำร จและกองทัพ
เขา ูกระบ นการยุติธรรมคดีคามนุ ยผูลี้ภัยชา โรฮิงญาและชา บังคลาเท  แม าจะมีขั้นตอนค ามกา
นาในการจับกุมผูกระทำค ามผิดคดีคามนุ ยนี้ BROUKและฟอรติไฟย ไรทไดบันทึกถึง ิ่งที่นา ิตกเรื่อง

การกลา า า มีการขมขูผู ืบ นคดีและพยานคน ำคัญที่เกี่ย ของในคดีนี้  ฟอรติไฟย ไรทไดเผยแพรการ
แถลง องฉบับเมื่อ ันที่ 9ธัน าคม และ 24ธัน าคม เรื่องการขมขู ั นาการ ืบ นคดีนี้และไมมีการคุม
ครองพยาน การขมขูดังกลา นี้อาจ รางค ามเอนเอียงของการพิจารณาคดีใน าลและกระทบตอผลการ
ตัด ินได เมื่อปลายเดือนธัน าคมพ. . 2558 มีผูที่เปนพยานเพียง 12 คนจากทั้ง มด 500 คนเทานั้นที่ได
รับการคุมครองพยานเปนทางการ BROUK และฟอรติไฟย ไรท นับ นุนใ ไทยเพิ่มมาตรการเพื่อปกปอง
คุมครองผู ืบ นและพยานในคดีนี้ เชนเดีย กับผูที่ใ ขอมูลเรื่องการคามนุ ยในไทย   

BROUK และฟอรติไฟย ไรทเนนย้ำถึงค ามผิด ังที่ไทยไมมีการคุมครองผูรอดชี ิตจากการคามนุ ย ชา
โรฮิงญาผูถูกกักขังอยูในบานพักชั่ ครา ของรัฐจำน นมาก ร มถึงบานพักที่ BROUKและฟอรติไฟย ไรท
เขาไปเยี่ยมเมื่อ ันที่ 7 มีนาคมที่จัง ัด งขลาด ย BROUK และฟอรติไฟย ไรทขอใ รัฐบาลไทยระลึก า
การกักขังเชนน้ีไมใชรูปแบบของการคุมครองพยานและแนะนำ า รัฐบาลค รตองจัดการยุติการกักกันโรฮิงญา
ในประเท ไทยอยางเด็ดขาดทันที

17.

18.

19.

20.
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BROUK และฟอรติไฟย ไรท ไดบันทึกปญ าตางๆ ในข้ันตอนคัดกรองเพ่ือระบุผูรอดชี ติจากการคามนุ ยไ
ขาราชการตางๆที่ทำงานเกี่ย ของกับกระบ นการคัดกรองไดพูดถึงข้ันตอนใ ฟอรติไฟย ไรทฟง าปรา จาก
เ ตุผลโดยกลา าเปนเรื่องปกติที่ชา โรฮิงญาบางคนจะถูกจัดในกลุมผูรอดชี ิตจากการคามนุ ยและบาง
คนไปอยูในกลุม“คนเขาเมืองอยางผิดกฏ มาย”แม าคนทั้ง องกลุมจะมีประ บการณที่ไมตางกันก็ตาม 

21.

การคุมครองทางทะเลและนโยบาย “ช ยเ ลือ” ของประเท ไทย
BROUK และฟอรติไฟย ไรทชื่นชมบทบาทของไทยที่เปน ั อกและเปนประธานการประชุมเรื่อง การ
อพยพไมปกติในม า มุทรอินเดีย องครั้ง ซึ่งนำใ มาชิกประเท อาเซียนไดมาพบกันในช ง ิกฤติเรือ 
เดือนพฤ ภาคมและธัน าคม ปพ. . 2558 เพื่อ ารือถึงเรื่อง การตอบ นองของภูมิภาคตอ ถานการณ
ผูลี้ภัย BROUK และฟอรติไฟย ไรท รู ึกมีกำลังใจที่ประเท ไทยทำงานปรับใชแทนลอยน้ำเพื่อช ยผูอพยพ
กลางทะเล อำน ยค าม ะด กในการคน าและช ยชี ิตอยางทันที ท า BROUK และฟอรติไฟย ไรทรู ึก
ผิด ังที่ประเท ไทยไมไดใ ค ามร มมือกับประเท เพื่อนบาน ในการนำเรือขึ้นฝง รือช ยจัดบานพัก
ชั่ ครา ใ กับผูรอดชี ิต BROUK และฟอรติไฟย ไรท ขอย้ำ าไทยค รพิจารณาฐานะของตนเองอีกครั้ง
และมุงมั่นใ มีการคุมครองทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตระ นัก าผูลี้ภัยโรฮิงญาจะยังคง นีจาก
ประเท พมามาทางเรือ ิธีเดินทาง ิธีเดีย ที่ทำไดเขามาอีกอยางตอเนื่อง จนก าตนเ ตุปญ าที่แทจริงใน
ประเท พมาจะไดรับการแกไขไดเปนผล   

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทขอ นับ นุนใ ประเท ไทย งเ ริมพันธกิจการทำงานของ ถานีช ยเ ลือ
ผูอพยพนอกชายฝง (MOAS) ซึ่ง างแผนเพื่อริเริ่มการทำงานมุงค าม ูญเ ียชี ิตผูอพยพทางในทะเล
อันดามันและนานน้ำใกลเคียงเมื่อ ันที่ 17 มีนาคม รายละเอียดเรื่องนี้อยูใน แถลงการณเพื่อเผยแพร เมื่อ
ันที่ 26 กุมภาพันธ  ฟอรติไฟย ไรท างแผนเขาร มกับ MOAS เพื่อใ มีการเฝาระ ังการอพยพทางทะเล

ที่ผิดปกติและใ แน ทางการช ยเ ลือตามบริบท 

แม าจะมีขั้นตอนตางๆ ในทางที่ดีเพื่อ งเ ริมการคุมครองทางทะเล แต BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท กัง ล
อยางลึกซึ้งในการยึดถือนโยบาย “ผลักดันกลับ” รือ “ช ยเ ลือ” กับผูลี้ภัยที่เขามาในประเท ไทยทางเรือ 
นโยบายดังกลา ทำใ ประเท ไทยปองกันไมใ ผูอพยพเขามาในประเท และผลักดันเรือของผูอพยพใ าง
ชายฝงออกไปกอใ เกิดอันตรายตอชี ิตผูอพยพและผูลี้ภัยอยางม ันต เพื่อใ อดคลองกับ ลักการ าม
ผลักดันกลับ ซึ่งเปน น นึ่งของกฎ มายจารีตระ างประเท ปกติบังคับใชกับทุกรัฐ BROUK และ
ฟอรติไฟย ไรท ขอยืนยันใ ไทยตองคุมครองบุคคลใดก็ตามไมใ ถูก งกลับไปยังประเท  ซึ่งบุคคลผูนั้นตอง
เ ี่ยงตอการละเมิด ิทธิมนุ ยชนอยางรุนแรง ซึ่งร มถึง “การปฎิเ ธที่เขตชายแดน การ กัดกั้นและผลักดัน
งกลับโดยออม”ตอคนที่เ ี่ยงจะถูกทารุณกรรม รือละเมิด ิทธิมนุ ยชนอยางรุนแรง

22.

23.

24.
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ประเท มาเลเซีย
การเขาไมถึงกระบ นการขอลี้ภัยและการขึ้นทะเบียนกับ
UNHCR
BROUK และฟอรติไฟย ไรท กัง ลอยางลึกซึ้งที่ผูลี้ภัยชา โรฮิงญาเขาไมถึงกระบ นการขอลี้ภัยในประเท
มาเลเซีย ากปรา จากการเขาถึงกลไกตางๆเ ลานี้แล  ผูลี้ภัยยิ่งเ ี่ยงตอการถูกจับ กักขังยืดเยื้อ การแ ง
ประโยชนและปญ า ำคัญอื่นๆ เกี่ย กับการคุมครองในมาเลเซีย BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทไดพบกับ
ชุมชนชา โรฮิงญา ลายแ งในกรุงกั ลาลัมเปอรและกรุงปนังเม่ือ นัท่ี 19-21 กุมภาพันธ ระ างการประชุมน้ี
ผูลี้ภัยโรฮิงญาไดกลา ถึงการเขาไมถึงกลไกการขึ้นทะเบียนและการทำเอก ารซ้ำๆ าเปนปญ า ำคัญ
อันดับ นึ่งของชา โรฮิงญาในมาเลเซีย จากคำบอกเลาของ ั นาผูลี้ภัยโรฮิงญา ลายคนในมาเลเซีย นาจะ
มีชา โรฮิงญาจำน นมากก า 70,000 คนที่อา ัยอยูในมาเลเซียโดยไมมีเอก าร รือ ถานะใดๆ 

มาเลเซียไมไดเปนภาคีในอนุ ัญญา าด ยเรื่อง ถานภาพของผูลี้ภัยปพ. . 2494 รือ พิธี ารป พ. . 2510 
แตอยางใดและไมมีกรอบทางกฎ มายที่จะจัดระเบียบเรื่อง ถานะผูลี้ภัย รือการคุมครองผูลี้ภัย ผูลี้ภัยจึง
ถูกปฎิบัติในฐานะ “ผูอพยพผิดกฎ มาย” เขาประเท โดยไมไดรับอนุญาต รือมีเอก ารถูกตอง  BROUK
และฟอรติไฟย ไรทขอเตือนใ รัฐบาลมาเลเซียรับทราบ า ิทธิในการขอลี้ภัยและมีชี ิตอา ัยในประเท อื่น 
เพื่อ ลีกเลี่ยงการกดขี่ขมเ งนั้นเปน ิทธิมนุ ยชนพื้นฐานที่พึงกระทำได BROUK และฟอรติไฟย ไรท ขอ
กำชับใ รัฐบาลมาเลเซีย ดำเนินการใชกรอบทางกฎ มายที่เ มาะ มเพื่อใ ผูลี้ภัยไดมี ถานะและไดรับการ
คุมครองในมาเลเซีย

ขณะที่มาเลเซียไมไดเขามาเกี่ย ของกับกระบ นการผูลี้ภัยโดยตรง UNHCR ไดดำเนินการในมาเลเซียมา
ตั้งแตป พ. . 2518 และเปนผูอำน ยค าม ะด กเรื่องการขึ้นทะเบียน, การยอมรับและการตั้งถิ่นฐานใ
ผูลี้ภัยจากมาเลเซียในประเท ที่ าม BROUK และฟอรติไฟย ไรท ยินดีที่เ ็นการ นับ นุนจากประเท
มาเลเซียเพื่อการทำงานของ UNHCR และ งเ ริมใ ร มมือกันใ มากยิ่งขึ้น 

BROUK และฟอรติไฟย ไรท ชื่นชม UNHCR ในค ามมุงมั่นที่จะช ยเ ลือและปกปองผูลี้ภัยในมาเลเซียและ
ยินดีที่ไดเ ็นค ามมุงมั่นลา ุดเพื่อการช ยเ ลือผูลี้ภัยโรฮิงญาที่ถูกกักขังเปนอันดับแรก BROUK และ
ฟอรติไฟย ไรท รับรู า UNHCR พยายามขึ้นทะเบียนและจัดทำเอก าร ำคัญใ กับชา โรฮิงญาจำน น
ลายพันคนช งปที่ผานมา แม าเอก ารของ UNHCR นี้จะมิไดเปนเอก ารที่รัฐบาลมาเลเซียยอมรับอยาง

เปนทางการ แตผูลี้ภัยโรฮิงญาไดเลาใ  BROUK และฟอรติไฟย ไรทฟงถึง ค าม ำคัญของการขึ้นทะเบียน
และการมีเอก ารของ UNHCR ซ่ึงจะคุมครองผูล้ีภัยไมเปนทางการจากการคุกคามและขูกรรโชกจากเจา นา
ที่ตำร จ การถูกบังคับใชแรงงานและการจับกุม ร มถึงเปนทางเขาถึงบริการดาน ุขภาพและโอกา การ
ประกอบอาชีพที่งายที่ ุดด ย เอก ารนี้มีค าม มายยิ่งขึ้นไปอีกกับชา โรฮิงญาไร ัญชาติ ซึ่งใน ลายกรณี
ไมเคยมีเอก ารระบุตั ตนใดๆ มากอนเลย 

25.

26.

27.

28
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BROUK และฟอรติไฟย ไรท บันทึกเรื่อง ิ่งที่นากัง ล ำคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบ นการขึ้นทะเบียนกับ
UNHCR ในช ง องปนี้ งผลใ เขาถึงการขึ้นทะเบียนไดนอยลงและกระทบดานลบตอการคุมครองผูลี้ภัยใน
มาเลเซีย ขณะที่ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทรับทราบ า มีผูลี้ภัยโรฮิงญามากก า 50,000 คนที่ขึ้นทะเบียน
กับ UNHCR ในมาเลเซียและมีผูลี้ภัยจำน นเพิ่มขึ้นที่ไดยายถิ่นฐานไปประเท ที่ าม และ ลายคนไดขึ้น
ทะเบียนและอา ัยอยูในมาเลเซียมานาน ลายป บางคนอยูมานานก าท รร แล  ผูนำกลุมผูลี้ภัยและ
มาชิกชุมชนโรฮิงญาใ ขอมูลกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท า การเขาถึงกลไกการขึ้นทะเบียนกับ 

UNHCR ำ รับคนมาใ มนั้นจำกัดมากยิ่งขึ้นใน องปที่ผานมา และทำใ ชา โรฮิงญาจำน นมากถูกกักขัง
และยังทำใ ประชากรที่เ ลือเ ี่ยงถูกจับและมีปญ าดานการคุมครองอื่นๆ ผูนำกลุมผูลี้ภัยและองคกร
พัฒนาเอกชนตางๆ ที่ทำงานกับผูลี้ภัยในมาเลเซียไดบอกกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทอีก า UNHCR
เปลี่ยนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโดยไมมีการปรึก า รือ พูดคุยกับชุมชน รือ ผูมี นได นเ ีย

ผูลี้ภัยโรฮิงญาในมาเลเซียที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับ UNHCR อธิบายใ  BROUK และฟอรติไฟย ไรทฟง า 
พ กเขา ลีกเลี่ยงการออกนอกที่พักโดยไมจำเปนเนื่องจากกลั เจา นาที่ตำร จที่มักจะขูกรรโชกทรัพย 
จับกุมและกักขังผูลี้ภัยที่ไมไดขึ้นทะเบียน 

ในการตอบคำถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานของ UNHCR ซึ่ง งผลใ การเขาถึงกระบ นการ
ขึ้นทะเบียนของผูลี้ภัยในมาเลเซียจำกัดลงนี้ ั นาปฎิบัติภารกิจ (Chief of Mission)  UNHCR ประเท
มาเลเซีย อธิบายกับ BROUK า ภาพแ ดลอมทางการเมืองภายในประเท  เปนอุป รรคขัดข าง UNHCR 
ไมใ จัดการขึ้นทะเบียนที่เขาถึงได ะด ก ในขณะที่ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทรับทราบเรื่อง 
ค ามทาทายในการทำงานตางๆที่ UNHCR ตองเผชิญในประเท มาเลเซีย อดีตเจา นาที่ทางการระดับ ูง
ของมาเลเซียทาน นึ่งเ นอแนะ า รัฐบาลในปจจุบันนาจะเปดก างใ การลงทะเบียนกับ UNHCR มากขึ้น 
เพราะเปนแ ลงขอมูลระบุประชากรที่ไมมีเอก ารในมาเลเซียที่เชื่อถือไดแล  ยังช ยใ ผูลี้ภัยไดยายถิ่นไป
ยังประเท ที่ าม ะด กขึ้น BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท นับ นุนการร มมือระ างรัฐบาลมาเลเซียและ 
UNHCR เพื่อใ ผูลี้ภัย ามารถเขาถึงกระบ นการขอลี้ภัยไดเต็มที่ ไมมีคาใชจายและโดยอิ ระ

29.

30.

31.

การละเมิดและการกักขังจากเจา นาที่ตำร จ
BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท กัง ลอยางยิ่งตอการกักขังผูลี้ภัยโรฮิงญาจำน น ลายพันคนยืดเยื้อและไร
กำ นดใน ถานกักกัน ำนักงานตร จคนเขาเมืองที่ไมมีค ามพรอมทั่ ประเท มาเลเซีย ตามขอมูลของ 
UNHCR มีชา โรฮิงญาจำน นมากก า 3,000 คนที่ถูกกักในมาเลเซีย มีจำน น 75 เปอรเซ็นถูกกักใน
ถานกักกัน ตม. ประเท มาเลเซีย  BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท ขอแนะนำใ รัฐบาลมาเลเซียปลอย

ผูลี้ภัยใ เปนอิ ระอยางเรงด น ร มถึงชา โรฮิงญาใน ถานกักกันตางๆ รัฐบาลมาเลเซียตองระลึกถึง
กฎ มายจารีตระ างประเท ที่ ามมิใ มีการกักขังบุคคลร มถึงคนตางชาติโดยพลการ ไมถูกตองตาม
กฎ มาย รือไมมีกำ นดแนชัด 

เจา นาที่ชา มาเลเซียดำเนินการตร จคนคนเขาเมืองมาเปนระยะเ ลานานมุงเปาที่ผูอพยพในมาเลเซียที่ไม
มีเอก ารร มถึงพ กผูลี้ภัย ผูลี้ภัยโรฮิงญาบอกกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท า ผูลี้ภัยที่ไดขึ้นทะเบียน
กับไมไดขึ้นทะเบียน ตางก็มีค ามเ ี่ยงจะถูกจับและกักขังจากเจา นาที่ในมาเลเซียเ มือนกัน แตระบุ าผูที่
ไดขึ้นทะเบียนมีอำนาจการตอรองกับเจา นาที่ตำร จและเลี่ยงการถูกจับกุมไดมากก า     

32.

33.
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การกักขังยืดเยื้อและค ามเ ี่ยงที่ผูลี้ภัยโรฮิงญาจะถูกกักไรกำ นดในมาเลเซียเปน ิ่งที่ BROUK และ
ฟอรติไฟย ไรทกัง ลเปนพิเ  บรรดาผูนำและผูลี้ภัยชา โรฮิงญาบอกกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท
า ชา โรฮิงยาปกติแล จะถูกคุมขังเปนเ ลาเกาถึง ิบ องเดือนกอนจะไดรับอิ ระโดยการช ยเ ลือจาก 

UNHCR ผูลี้ภัยโรฮิงญาจะไดรับการปลอยตั จากการกักขังในมาเลเซียโดยผานกระบ นการที่ UNHCR 
ตองตอรองกับทางการมาเลเซีย ซึ่งกระบ นการนี้ใชเ ลานานและไมรับรองผล BROUK และ ฟอรติไฟย 
ไรทชื่นชมค ามพยายามของ UNHCR ที่จัดลำดับค าม ำคัญเรื่องการขึ้นทะเบียนชา โรฮิงญาที่ถูกกักกอน 
เพื่อใ ไดรับอิ ระจากการคุมขัง อยางไรก็ตาม UNHCR ค รใ น้ำ นักเทากัน รือ มากก า ในเรื่องกลยุทธ
ดานการปองกันตางๆ เพื่อการคุมครองชา โรฮิงญาจากการกักขัง ร มถึงเปดทางใ มีจำน นผูลี้ภัยชา
โรฮิงญาเพิ่มขึ้นเขาถึงกลไกการขึ้นทะเบียน

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท งเปนพิเ เรื่องค ามเปนอยูของผูรอดชี ิตโรฮิงญาอีก ลายรอยคนจาก
ิกฤติเรือเดือนพฤ ภาคม พ. . 2558 ซึ่งไดรับรายงาน า ยังถูกกักขังใน ถานกักกันของ ตม.เบลันติค 

ผูใ บริการตางๆขององคกรพัฒนาเอกชนไดใ ขอมูลกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท า การเขาถึง ถาน
กักกันแ งนี้แทบจะเปนไปไมไดเลย ซึ่ง มายร มถึง UNHCR ด ย ผูมี นได นเ ียที่ BROUK และ 
ฟอรติไฟย ไรทพูดคุยด ยนั้น มีขอมูล เรื่อง ภาพ รือการปฎิบัติตอผูถูกกักใน ถานกักกันเบลันติคเล็กนอย 

รัฐบาลมาเลเซียนั้นมีรายงาน ายังคงจำกัด UNHCR และผูใ บริการรายอื่นในการเขาถึง ถานที่กักกัน 
BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท มีค ามกัง ลเร่ือง ภาพค ามเปนอยูของผูตองกักท่ีเปนผูล้ีภัยโรฮิงญาในมาเลเซีย
ที่เ ี่ยงจะถูกขังอยางไรกำ นด ทั้งยังมีปญ าทั้ง ุขภาพกายและจิต 

BROUK และ ฟอรติไฟยไรทไม ามารถจะเขาไปใน ถานกักกันของมาเลเซียเพื่อทำการประเมิน ถานการณ
ภายในได อยางไรก็ตาม ผูลี้ภัยโรฮิงญา ลายคนซึ่งเคยถูกกักใน ถานกักกันของมาเลเซียรายงานถึง เรื่อง
การปฎิบัติและ ภาพตางๆซ่ึงต่ำก ามาตรฐาน ากลอยางย่ิง  BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทแนะนำ ามาเลเซีย
ค รตองยุติการกักกันอันเปนการทำรายผูลี้ภัยใน ถานกักกันการปฎบิัติตอผูตองกักและ ภาพใน ถานกักกัน
ค รมีระดับเทียบเทามาตรฐาน ากล

เจา นาที่มาเลเซียมักขมขู าจะจับกุมเพื่อที่จะรีดไถเงิน รือ ทรัพย ินจากผูลี้ภัยที่ไมมีเอก ารถูกกฎ มาย 
ผูลี้ภัยโรฮิงญาที่ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท ัมภา ณในกรุงกั ลาลัมเปอรกลา า เจา นาที่ตำร จมาที่
ทำงานกอ รางและจับพ กเขาใ กุญแจมือ ลายช่ั โมงจนกระท่ังยอมจายเงินเพ่ือใ ปลอยตั  ผูล้ีภัยโรฮิงญา
รายงาน า เจา นาที่ตำร จมักบังคับใ จายเงินตั้งแต 100 ถึง 1,000 ริงกิต (25 ถึง 250 ดอลลา รัฐฯ) 
เพื่อเลี่ยงการจับกุมและคุมขัง เงินจำน นพันริงกิตนั้นเกือบจะเทากับเงินคาแรงทั้งเดือนของคนทำงาน
กอ รางในกรุงกั ลาลัมเปอรเลยทีเดีย  องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทำงานกับผูล้ีภัยในเมืองปนังและกรุงกั ลาลัมเปอร
ยืนยัน า การคุมคามจากตำร จเปนเรื่องปกติและกลา า เจา นาที่ตำร จบางคนจะเรียกผูลี้ภัยใ ยุด
ภาย ลัง ันจายคาแรงเพราะรูช ง ันไดเงินเดือน

34.

35.

36.

37.

38.
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การบังคับใชแรงงาน  
ชุมชนผูลี้ภัยโรฮิงญาในมาเลเซียบอกกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า ตองเผชิญกับการปฎิบัติ ลาก ลาย
รูปแบบซึ่งเ มือนกับการถูกบังคับใชแรงงาน ในมาเลเซีย ผูลี้ภัยโรฮิงญาร มถึงผูที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR 
ไมไดรับอนุญาตใ ทำงานไดถูกตองตามกฎ มาย การไร ิทธิทำงานนี้ทำใ ผูลี้ภัยโรฮิงญาไมมีทางเขาถึงภาค
การจางงานท่ีเปนกิจจะลัก ณะและ ทิธิดานแรงงานบางประการ ร มถึงการคุมครองดานแรงงานในประเท
มาเลเซีย UNHCR พยายาม าโอกา ที่จะไดคำ ัญญาอยางเปนทางการจากรัฐบาลมาเลเซียเพื่อออกใบ
อนุญาตทำงานใ ผูลี้ภัยผูที่ไดรับการยอมรับในประเท แล  ซึ่งนาจะเปน ิ่งที่ดีนายกยอง อยางไรก็ตาม 
โชครายที่นักการเมืองทั้งอดีตและปจจุบันของมาเลเซียกลับไมเ ็นถึงขอดีค ามคิดและการทำงาน าเลี้ยง
ชีพที่เ นอ การมุงมั่นในเรื่องนี้จึงไมมีการผลักดันจากรัฐบาลมาเลเซียแตอยางใด 

ผูลี้ภัยโรฮิงญาในกรุงกั ลาลัมเปอรและปนังใ ขอมูลกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท เรื่องการไมไดรับเงิน
คาจาง รือ ไดคาแรงเพียงบาง น ร มถึง ภาพการทำงานเล ราย ตั อยางเชน ชายผูลี้ภัยโรฮิงญาคน นึ่ง
ที่ปนังบรรยายใ ฟง า การโตเถียงเพียงเล็กนอยกับนายจาง เรื่องขอเงินเดือนล ง นากลายเปนเรื่องใ ญโต
จนนายจางโทรเรียกเจา นาที่ตำร จทำใ เขาถูกคุมขังเปนเ ลา24ชั่ โมง จนกระทั่งเพื่อนนำเงินจำน น
1,500 ริงกิต (365 ดอลลา รัฐฯ) มาประกันตั ออกไป ผูลี้ภัยอีกคนเลาใ  BROUK และฟอรติไฟย 
ไรทฟง า นายจางปฎิเ ธจายคาจางเต็มจำน น รือ ติดตอไมไดอีก ลังจากผูลี้ภัย ลายคนทำงานเ ร็จ 
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับผูลี้ภัยในมาเลเซียตางยืนยัน า การละเมิดแรงงานกับผูลี้ภัยมีรูปแบบ

ลาก ลายในประเท มาเลเซีย มายเ ตุไ า ลัก ณะงานของผูลี้ภัยที่ไมเปนกิจจะลัก ณะบ กกับ
ถานะไรเอก ารทางการในมาเลเซียทำใ ชี ิตชา โรฮิงญายุงยาก รือไม ามารถแจงค ามเมื่อมีปญ า

พิพาทและถูกละเมิดดานแรงงานกับเจา นาที่ตำร จได

การละเมิดแรงงานทุกกรณีที่ผูลี้ภัยโรฮิงญาเลาใ กับ BROUK และฟอรติไฟย ไรทฟงนั้น ผูลี้ภัยเลี่ยงการ
แจงเรื่องละเมิดกับเจา นาที่ตำร จเนื่องจากกลั จะถูกคุมขัง ผูลี้ภัยกลา กับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า 
พ กเขาไม ามารถแจงเ ตุอาชญากรรมกับตำร จไดเนื ่องจากไมมี ถานะถูกตองตามกฎ มายใน
ประเท  และกลั าตนเองจะถูกดำเนินคดีเ ียเองมากก าจะไดรับการคุมครอง

BROUK และฟอรติไฟย ไรทใ ค ามเ ็นตอรัฐบาลมาเลเซีย า ค รจัดทำใบอนุญาตเพื่อทำงานใ ผูลี้ภัย
โรฮิงญาอยางยิ่ง เนื่องจากไมเพียงจะช ยลดการแ งประโยชนดานแรงงานกับผูลี้ภัยแตยังจะช ยใ ตลาด
แรงงานของมาเลเซียเองไดแรงงานที่ตองการอีกด ย BROUK และฟอรติไฟย ไรท ไดกระตุนประเท
มาเลเซียแนใจ ามีการคุมครองแรงงานและคนงานทุกคนเขาถึงกระบ นการยุติธรรมทั้งผูลี้ภัยที่มีและไมมี
เอก าร ร มถึงลูกจางในภาคการจางงานที่ไมเปนทางการ

39.

40.

41.

42.
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การเขาไมถึงบริการดาน ุขภาพและการ ึก า

ประเท อินโดนีเซีย
การกักขังและ ภาพในคายที่อาเจะ
BROUK และฟอรติไฟย ไรท กัง ลเรื่องการปฎิบัติและ ภาพของผูลี้ภัยโรฮิงญาในประเท อินโดนีเซีย โดย
เฉพาะอยางย่ิงผูถูกกัก ลายรอยคนท่ียังถูกกักในคายซ่ึงมี ภาพไมพรอมในอาเจะ   BROUK และ ฟอรติไฟย 
ไรท ไปเย่ียมคายจำน น ามแ งในอาเจะ ซ่ึงมีผูล้ีภัยโรฮิงญาอยูรา ๆ 300 คนผูรอดชี ติจาก กิฤติเรือเดือน
พฤ ภาคม พ. . 2558 

BROUK และฟอรติไฟย ไรทรู กึยินดีท่ีเจา นาท่ีผูดูแลคายอนุญาตใ ครอบครั ไดอยูร มกันและมีพ้ืนท่ีแยก
ำ รับผู ญิง 

ผูลี้ภัยโรฮิงญาในอาเจะ ยังคงถูกกักขังในคายผูลี้ภัยโรฮิงญาไมไดรับอนุญาตใ ออกนอกเขตคายที่มีเจา นา
ที่อินโดนีเซียยืนเฝายามอยูโดยรอบ ผูลี้ภัยโรฮิงญาบอกกับ BROUK และฟอรติไฟย ไรท า พ กเขาเขาไมถึง
โอกา ในการทำงานยังชีพและตองพึ่งพา ิ่งจำเปนพื้นฐานจากผูใ บริการตางๆเนื่องจากการถูกกักกันในคาย 
ขณะที่อินโดนีเซียค รไดรับคำชื่นชมที่ไมกักกันผูลี้ภัยโรฮิงญาใน ถานกักกัน ำนักตร จคนเขาเมืองตางดัง
เชนในประเท ไทยและมาเลเซีย ท าการกักกันผูลี้ภัยโรฮิงญาในคายเ ลานี้ก็ยังเปนการละเมิด ิทธิเ รีภาพ
อยูดี รัฐบาลอินโดนีเซียค รเลิกการจำกัด ทิธิในการเคล่ือนไ ใ ผูล้ีภัยโรฮิงญาในอาเจะ และ มุาตราเ นือ

BROUK และฟอรติไฟย ไรท บันทึกถึงค ามกัง ล า ประชากรผูลี้ภัยโรฮิงญาในอาเจะ  ซึ่งเ ็นได ามีเด็ก
จำน น ลาย ิบคนที่รายงาน าเขาไมถึงโอกา ในการเรียน นัง ือ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท ย้ำใ
อินโดนีเซียระลึกถึงขอบังคับที่ตองปฎิบัติตามมาตรา 28 ของอนุ ัญญา าด ย ิทธิเด็กที่ตองจัดใ เด็กทุกคน
ร มถึงเด็กผูลี้ภัยไดรับการ ึก าโดยไมมีคาใชจาย 

45.

46.

47.

48.

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท กัง ลเรื่องการที่ผูลี้ภัยเขาไมถึงบริการดาน ุขภาพในประเท มาเลเซีย มาชิก
ชุมชนผูล้ีภัยโรฮิงญาเลาใ  BROUK และฟอรติไฟย ไรท ฟง า พ กเขาไมเ น็ทางเขาถึงบริการของโรงพยาบาล
รือบริการดาน ุขภาพในมาเลเซียไดจริงๆ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทบันทึก าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ไปทางที่แยลงในประเท มาเลเซียช งปที่ผานมา งผลใ อัตราผูอพยพที่ตองการการรัก าทางการแพทยเพิ่
มขึ้นอยางมีนัย ำคัญ ผูลี้ภัยโรฮิงญาตางยืนยัน า คาใชจายในการรัก าทางการแพทยที่เพิ่ม ูงขึ้นทำใ
เขา มดโอกา เขาถึงบริการดาน ุขภาพในประเท มาเลเซีย 

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทบันทึกด ยค ามกัง ล า รัฐบาลมาเลเซียนั้นปฎิเ ธผูอพยพ ร มถึงผูลี้ภัยใน
การเขาถึงการ ึก าในโรงเรียนของมาเลเซีย ผูนำผูลี้ภัยโรฮิงญาบอกกับ BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท าโดย
ปกติเด็กผูลี้ภัยชา โรฮิงญาจะเขาเรียนที่ ูนยการเรียนรูทาง า นาในชุมชน ซึ่งตั้งอยูในบานเชา รือรานคา
ตางๆ ที่ ภาพ นาแนนเกินไป ไมถูก ุขลัก ณะและไมมี ิ่งอำน ยค าม ะด กพื้นฐานใดๆ ผูลี้ภัยโรฮิงญา
แ ดงค ามรู กึกลั าเด็กชา โรฮิงญารุนน้ีซ่ึงเติบโตข้ึนในมาเลเซียจะ “ ลงทาง” เน่ืองจากไมไดรับการ กึ า
เพียงพอ BROUK และฟอรติไฟย ไรทขอใ ประเท มาเลเซียจำได า มีขอบังคับตางๆ ที่ตองปฎิบัติตามใน
ฐานะที่เปนภาคีในอนุ ัญญา าด ย ิทธิเด็กขององคการ ประชาชาติป พ. .2535 ที่ตองจัดการ ึก า
ปฐม ยัโดยไมมีคาใชจายและเขาถึงเด็กทุกคนร มถึงเด็กผูล้ีภัย ตามมาตรา 28 ของอนุ ญัญา าด ย ทิธิเด็ก

43.

44.
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ผูลี้ภัยโรฮิงญาในอาเจะ แ ดงค ามกัง ลถึงการเขาไมถึงโทร ัพทมือถือ ผูลี้ภัยโรฮิงญาบางคนบอกกับ 
BROUK และฟอรติไฟย ไรท ามีองคกรพัฒนาเอกชนแ ง นึ่งที่เคยใ โทร ัพทมือถือกับผูลี้ภัยในคาย 
ซึ่งภาย ลังถูกเจา นาที่อินโดนีเซียยึดไป ผูลี้ภัยโรฮิงญาคนอื่นๆ เลาใ  BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท า
พ กเขาไมมีเงินจะซื้อโทร ัพท รือเติมเงินโทร ัพท BROUK และฟอรติไฟย ไรทแนะนำ า เมื่อใดก็ตามที่
ามารถทำได ผูลี้ภัยค รเขาถึงการใชโทร ัพทมือถือ รือ การ ื่อ ารรูปแบบอื่นๆเพื่อเปนชองทางที่จะช ย

ใ มีการคุมครองและเ รีภาพขั้นพื้นฐาน 

BROUK และฟอรติไฟย ไรทมีค ามกัง ลตอเรื่องการกลา าทีมทำงานขององคกรดานมนุ ยธรรมผูดำเนิน
งานในคายที่กระทำผิดตอผูลี้ภัยโรฮิงญา ตั อยางเชน ผูอา ัยในคายบรรยาย าถูกเจา นาที่ขององคกร
ดานมนุ ยธรรมชา อินโดนีเซียคน น่ึงตบ นา เม่ือเขาถาม าบัตรโทร พัทเพ่ือโทรติดตอญาติท่ีตางประเท
แทนที่จะขอค ามช ยเ ลือเรื่องอา าร  

BROUK และฟอรติไฟย ไรทบันทึกถึงค ามนากัง ลเรื่องการ ายตั ไปของผูลี้ภัยโรฮิงญาจำน น ลายรอย
คนจากคายในอาเจะ และ ุมาตราเ นือ เมื่อฟอรติไฟย ไรท ไดไปเยี่ยมผูลี้ภัยโรฮิงญาในอาเจะ ครั้งแรก
ไมถึง อง ัปดา  ลังจากชา ประมงไดช ยชี ิตผูลี้ภัยจากเรือที่ขบ นการคามนุ ยทิ้งไป เมื่อเดือน
พฤ ภาคม พ. . 2558 ขณะนั้นมีผูชายโรฮิงญาจำน นมากก า 1000 คน ร มถึงผู ญิงและเด็กที่กระจาย
ไปตามคายตางๆ  BROUK และฟอรติไฟย ไรทบันทึก า ขณะนี้มีผูลี้ภัยโรฮิงญาจำน นเพียง 300 คนในคาย
อาเจะ และ ุมาตราเ นือเทานั้น ผูลี้ภัยโรฮิงญาเลาใ  BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทฟง า ผูลี้ภัยโรฮิงญา

ลายคน นีไปยังประเท มาเลเซียอันเปนจุด มายปลายทางของพ กเขา BROUK และฟอรติไฟย ไรท
ตระ นักดี าผูลี้ภัยโรฮิงญา ลายคนในอาเจะ นั้นมี มาชิกครอบครั อยูที่มาเลเซีย และขอกระตุนใ
รัฐบาลอินโดนีเซียทำงานร มกับมาเลเซียเพื่อพัฒนาชองทางเปนทางการ เพื่อใ ครอบครั ที่อา ัยอยู
แยกกันใน องประเท กลับมาอยูร มกัน การริเริ่มนี้อาจช ยปองกันการคามนุ ยระ างประเท ที่อาจเกิด
ขึ้นได 

49.

50.

51.

การไมมีทางออกที่ยั่งยืน 
ขณะที่ BROUK และฟอรติไฟย ไรทชื่นชมรัฐบาลอินโดนีเซียที่ทำงานร มมือกับ UNHCR และเ ็นถึงค าม
พยายามของ UNHCR ในการอำน ยค าม ะด กตางๆใ ผูล้ีภัยในอินโดนีเซียเขาถึงกระบ นการข้ึนทะเบียน
และไดรับการยอมรับอยางทันท งที ท าองคกรตางๆ บันทึกถึงค ามกัง ลเรื่องการไรทางออกอันยั่งยืนเพื่อ
ผูลี้ภัยโรฮิงญาในอินโดนีเซีย มีรายงาน าผูลี้ภัยโรฮิงญาตองรอเปนเ ลานานก าจะไดยายถิ่นฐานไปยัง
ประเท ที่ าม ตั อยางเชน BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทไดพบผูลี้ภัยโรฮิงญา ลายคนที่รออยูในอินโดนีเซีย
ถึง 12 ปเพื่อรอโอกา ยายถิ่นไปยังประเท ที่ าม 

การเขาเปน น นึ่งในทองถิ่นนั้นไมใชตั เลือกของผูลี้ภัยโรฮิงญาในอินโดนีเซียขณะนี้ เนื่องจากขอจำกัด
เ รีภาพในการเคลื่อนไ  ผูลี้ภัยโรฮิงญาในอินโดนีเซียตองอยูในที่พักซึ่งบริ ารจัดการโดยองคกรระ าง
ประเท เพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) และตองไดรับอนุญาตเพื่อจะเดินทางไปที่อื่น อินโดนีเซียค รยกเลิก
ขอจำกัดเ ลานี้และอนุญาตใ ผูลี้ภัยโรฮิงญามีโอกา เปน น น่ึงของ ังคมอินโดนีเซีย 

52.

53.
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การคุกคามและการเนรเท  นายทุน ขิ่น 
ประธาน BROUK ออกนอกประเท เปนผล ำเร็จ
BROUK และฟอรติไฟย ไรทรู ึกผิด ัง และกัง ลอยางยิ่งที่เจา นาที่อินโดนีเซียไดเนรเท  นายทุน ขิ่น
ประธานองคกร BROUK ออกนอกประเท เปนผล ำเร็จเมื่อ ันที่ 6 มีนาคม ลังจากการ “พบปะพูดคุย” 
กับผูลี้ภัยโรฮิงญาเมื่อ ันที่ 4 มีนาคม 

เมื่อตอนบาย ันที่ 4 มีนาคม นายทุน ขิ่นไดเขาร มประชุมของชุมชนผูลี้ภัยโรฮิงญาในมากั ซาร เจา นาที่
ตร จคนเขาเมืองเขามาร มประชุมด ยโดยไมแจงล ง นา และตองการดูพา ปอรตประเท ราชอาณาจักร
ของนายทุน ขิ่น ซึ่งเขาก็ไดใ กับเจา นาที่ จากนั้นเจา นาที่ไดพาไปที่โรงแรมและ อบ น พรอมทั้งขู า
จะเนรเท เขาออกนอกประเท  เมื่อเจา นาที่ออกจากโรงแรมก็ไดเอาพา ปอรตของนายทุน ขิ่นไปด ยและ
ั่งใ ไปรายงานตั กับ ำนักงานตร จคนเขาเมืองเชา ันรุงขึ้น ันที่ 5 มีนาคม นายทุน ขิ่นไปรายงานตั ตอ
ตม.และถูก อบ นเพิ่มเติม เจา นาที่ ตม.ใ เขาเซ็นชื่อลงในเอก ารซึ่งเปนภา าอินโดนีเซียและปฎิเ ธ

จะใ ำเนาเอก าร รือใ ถายรูปเอก ารนั้น เจา นาที่แจงเขา า จะพาเขาไปยังกรุงจากาตาใน ันจันทรที่ 
7 มีนาคม และ งออกนอกประเท  นายทุน ขิ่น ไดรับพา ปอรตคืนใน ันที่ 6 มีนาคม และถูกเนรเท ออก
นอกประเท ทันที โดยไมมีการคุมกัน รือกระบ นการใดเพิ่มเติม

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทรู ึกกัง ลเปนพิเ  ในการที่เจา นาที่ ำนักตร จคนเขาเมืองมากั ซาถามถึง
รายชื่อผูลี้ภัยผูรับผิดชอบการประชุมของชุมชนร มกับนายทุน ขิ่น และขู าจะยึดบัตร UNHCR และเนรเท
พ กเขากลับประเท พมา BROUK และฟอรติไฟย ไรท ยังคงเฝาดู ถานการณของบุคคลตางๆ ที่เขาร ม
ประชุมของชุมชนเมื่อ ันที่ 4 มีนาคม 

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทเชื่อ าเจา นาที่อินโดนีเซียพยายามจะทำใ นายทุน ขิ่นกลั ด ยการ อบ น
และเนรเท ออกนอกประเท เพื่อใ ลมเลิกการ นับ นุนใ กำลังใจและเปนกระบอกเ ียงใ ชุมชนผูลี้ภัยใน
อินโดนีเซีย

BROUK และ ฟอรติไฟย ไรทขอย้ำเตือนใ รัฐบาลอินโดนีเซียระลึก า บุคคลทุกคนแมแตผูลี้ภัย ตางมี ิทธิ
ในการเขา มาคมและชุมนุมอยาง งบ
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กิตติกรรมประกา
BROUK และ ฟอรติไฟย ไรท ตองขอขอบคุณ มาชิกชุมชนผูลี้ภัยโรฮิงญาในประเท ไทย มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ท่ีได ละเ ลาและแบงปนประ บการณ และโดยเฉพาะอยางย่ิง บุคคลตางๆ ท่ีช ยจัดการประชุม
ชุมชนขึ้น เราขอขอบคุณไปยังเจา นาที่รัฐ อดีตเจา นาที่รัฐระดับ ูง ตั แทนองคกรพัฒนาเอกชน และ
เจา นาที่องคการ ประชาชาติที่ไดพบทั่ ภูมิภาคนี้ ขอขอบคุณเปนพิเ ำ รับเพื่อนและเพื่อนร มงาน
ชา โรฮิงญา ไทย มาเลเชีย อาเจะ  และอินโดนีเซียที่เมตตาตอนรับเราและจัดงานประชุมขึ้น BROUK
และฟอรติไฟย ไรท ขอ งคำขอบคุณพิเ ไปยังทีมมูลนิธิ Geutanyoe ซึ่งช ยอำน ยค าม ะด กจัดการ
ประชุมในประเท อินโดนีเซีย และ ำ รับเ ลาและค ามร มมือในการทำงานอยางดียิ่ง  



www.FortifyRights.org www.brouk.org.uk

THE BURMESE ROHINGYA ORGANISATION UK (BROUK) mission is to improve 

the social and human rights conditions of the Rohingya from Burma and the region. 

BROUK works to promote and publicize the genuine case and cause of the Rohingya, to 

share information, strengthen solidarity and understanding of those living in the United 

Kingdom and worldwide. BROUK engages government, media, international and regional 

human rights bodies, local communities to advocate on behalf of the Rohingya. BROUK 

has been a leading voice for the Rohingya since 2012 and is registered in United Kingdom. 

Brouk.org.uk

FORTIFY RIGHTS works to end and remedy human rights abuses.We investigate human 

rights violations, engage people with power, and strengthen responses to abuses through 

trainings and collaborative support for human rights defenders. We are an independent, 

nonprofit organization based in Southeast Asia and registered in the United States and 

Switzerland. FortifyRights.org


