
ประเทศไทย: คุ้มครองผู้ลีภ้ัยชาวโรฮิงญา ไม่ให้ถูกบังคับส่งกลบัและกักตวัโดยไม่มีเวลาก าหนด  

ประเทศไทยขู่จะส่งกลบัชาวโรฮิงญา 35 คน รวมทัง้ผู้หญิง 6 คน และเด็ก 16 คนกลบัไปเมียนมา  

(กรุงเทพฯ 5 มิถุนายน 2563) – รัฐบาลไทยควรคุ้มครองผู้ลีภ้ยัชาวโรฮิงญาที่หลบหนีจากการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ ซ่ึงอาจ

ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และป้องกันไม่ให้พวกเขาต้องถูกกักตัวโดยไม่มีเวลาก าหนด หรือถูกบงัคบัส่งกลบัไปเมียน

มา ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าวในวนันี ้ทางการไทยกักตวัชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 35 คน ทัง้ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก ในศูนย์กักตวัผู้ต้อง

กัก ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัตาก และขู่ว่าจะส่งกลบัไปเมียนมา ซ่ึงอาจท าให้ตกเป็นเหย่ือการประหตัประหาร  

ทางการไทยปฏิเสธว่าผู้ต้องกักเหล่านีไ้ม่ได้เป็นชาวโรฮิงญา โดยกล่าวหาว่าพวกเขาเป็น “ชาวมสุลิมจากเมียนมา” 

ฟอร์ตีฟ้ายไรต์ยืนยนัว่าผู้ต้องกักเหล่านีเ้ป็นชาวโรฮิงญาจากประเทศพม่า 

“การแก้ปัญหาของผู้ลีภ้ยัชาวโรฮิงญา ไม่ใช่การขงัพวกเขาไว้ ไม่ใช่การปฏิเสธอตัลกัษณ์ของพวกเขา หรือไม่ใช่การส่ง

พวกเขากลบัไปเมียนมา” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อ านวยการบริหารฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว “ทางการไทยมีหน้าที่ต้องคดักรอง

และคุ้มครองผู้ลีภ้ยัและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน รวมทัง้ชาวโรฮิงญา”   

ระหว่างวนัที่ 7 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน กองก าลงัของไทยได้ตรวจพบและจบักุมชาวโรฮิงญา 35 คน รวมทัง้ผู้หญิง 

6 คน และเด็ก 16 คนบริเวณพรมแดนประเทศไทย-เมียนมา ที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ปัจจุบนัทัง้ 35 คนถูกกักตวัที่ศูนย์กัก

ตวัผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวัดตาก  

ฟอร์ตีฟ้ายไรต์ได้รับข้อมลูว่า ชาวโรฮิงญา 35 คนเดินทางด้วยเส้นทางบกเป็นเวลาประมาณหนึ่งถึงสามเดือนจากรัฐ

ยะไข่ในเมียนมา และจากค่ายผู้ลีภ้ยัในคอกซ์บาซาร์ ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ชาวโรฮิงญาอย่างน้อยสี่คนเสียชีวิต

ระหว่างทาง จากข้อมลูที่เราได้รับ นายหน้ารับเงินจ านวน 500,000 – 900,000 จ๊าต และบางส่วนต้องจ่ายเพิ่มหลงัเดินทางถึง

มาเลเซียแล้ว ผู้ ร่วมเดินทางบางส่วนสามารถหลดุรอดการจบักุมของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยได้ และเราไม่ทราบว่าพวกเขา

เป็นอย่างไรและอยู่ที่ไหน  

เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม พนัต ารวจเอกสงัคม ตดัโส ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัตาก ปฏิเสธไม่ให้ฟอร์ตีฟ้าย

ไรต์เข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องกัก และปฏิเสธว่าผู้ ต้องกักเหล่านีไ้ม่ใช่ชาวโรฮิงญา  

“เราไม่มีชาวโรฮิงญาท่ีศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก มีแต่คนมสุลิมจากเมียนมา” พนัต ารวจเอกสงัคม ตัดโสกล่าว “เราจะส่งตวั

พวกเขากลบั แต่ไม่ใช่ตอนนี ้เพราะรัฐบาลเมียนมาในขณะนีต้้องรับมือกับการกลบัมาของกลุ่มแรงงานพม่า”  

พนัต ารวจเอกสงัคมบอกกับฟอร์ตีฟ้ายไรต์ว่า ผู้ต้องกักจะถูกส่งตวักลบัไปเมียนมา เม่ือสถานการณ์การระบาดของ

โรคโควิด-19 คลี่คลายแล้ว   



จากข้อมลูของหลายแหล่ง ฟอร์ตีฟ้ายไรต์สามารถยืนยนัได้ว่า ผู้ต้องกักเหล่านีเ้ป็นชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ เมียนมา 

รัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างขึน้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากถูกฟ้องข้อหาฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ชาวโรฮิงญาในระหว่างปี 

2559 และ 2560   

ยงัมีเหตุผลที่ควรเช่ือว่า ผู้ต้องกักทัง้ 35 คนอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี ฟอร์ตีฟ้ายไรต์เช่ือว่า

ทางการไทยยงัต้องท าการคดักรองผู้ต้องกักเหล่านีอ้ย่างถูกต้อง  

เม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม นายอรรษิษฐ์ สมัพนัธรัตน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดตาก และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

จงัหวดัตาก ออกประกาศในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัตากฉบบัที่ 19/2563 เก่ียวกับมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเตือนว่ามีความเคลื่อนไหวของคนมสุลิมจากเมียนมาและบงัคลาเทศเข้าสู่ประเทศไทย ประกาศนี ้

ระบุว่า “จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นพืน้ที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมามีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์การแพร่

ระบาด ของโรคฯ ในประเทศเมียนมาไปจนถึงประเทศบงัคลาเทศยงัพบผู้ ป่วยอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการเคลื่อนย้ายของ

ประชาชนชาวมสุลิมเข้ามาในจงัหวดัตาก”  

“ชาวโรฮิงญาเป็นผู้ลีภ้ยัที่ต้องการความคุ้มครอง ไม่ควรอ้างการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุผลเพื่อกักตวัโดย

พลการหรือบงัคบัส่งกลบัผู้ลีภ้ยั” เอมี สมิธกล่าว “สิทธิเป็นสิ่งส าคญั และสิทธิของผู้ลีภ้ยัต้องได้รับความคุ้มครอง รวมทัง้บุคคล

ที่เคลื่อนย้ายถ่ินฐานอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง”  

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 คณะท างานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยแนวทางแทนการกักตัวในสถานกักตวั

คนต่างด้าว และส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กระตุ้นรัฐต่าง ๆ ให้ยุติการกักตัวผู้เข้าเมือง และ

ปล่อยตวัผู้ต้องกัก “เพื่อคุ้มครองสิทธิและสขุภาพของผู้เข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ของสถานกักตวัคนเข้าเมือง”   

ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ลีภ้ยัไม่ควรถูกกักตัวด้วยเหตุผลเพียงเพราะสถานภาพการเข้าเมืองของตน   

แม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจเม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนแนวทางอื่นแทนการกัก

ตวัเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าว แต่ทางการไทยยงัคงกักตวัเด็กในสถานกักตวัคนต่างด้าวต่อไป  

นอกจากนัน้ เพื่อยุติการกักตวัผู้ลีภ้ยัโดยไม่มีเวลาก าหนดและการกักตวัโดยพลการ ทางการไทยควรคัดกรองผู้ต้องกัก

ทัง้ 35 คน เพื่อจ าแนกว่าพวกเขาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว  

ตามพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ การค้ามนุษย์หมายถึง 1) การกระท า

ที่เป็น “การจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัให้อยู่อาศยั หรือการรับไว้ซ่ึงบุคคล” 2) ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลงั 

หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภยัจากการค้ามนุษย์ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ “เพื่อให้ได้มาซ่ึงความยินยอม

ของบุคคลผู้มีอ านาจ ควบคุมบุคคลอื่น” และ 3) เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ รวมทัง้การแสวงหาประโยชน์

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-01-23/
http://web.tak.go.th/document_file/document/I3473.pdf
https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2020/04/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants-format.pdf
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-01-21/


ทางเพศในรูปแบบอื่น การบงัคบัใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระท าอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส 

การท าให้ตกอยู่ใต้บงัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากร่างกาย 

พิธีสารสหประชาชาติก าหนดเป็นพนัธกรณีในรัฐต่าง ๆ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทัง้ด้านนโยบาย เพื่อ 

“การฟืน้ฟูสภาพทางร่างกาย ทางจิตใจและทางสงัคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ทัง้นีร้วมถึงการให้ที่พกั การให้

ค าปรึกษาและข้อสนเทศ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางด้านวัตถุ และโอกาสในการท างาน การศึกษา 

และการฝึกอบรม  

ตามหมวด 4 ของพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ควรสามารถ

เข้าถึงการคุ้มครอง การบ าบดัฟืน้ฟู การรักษาทางการแพทย์ ค่าชดเชย และสิทธิในการท างาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบติัแล้ว 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยงัคงไม่สามารถเข้าถึงค่าชดเชยและสิทธิในการท างาน  

รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ ประจ าปี 2562 จดัอนัดบัประเทศไทยให้อยู่ระดบัเทียร์ 2 เนื่องจากไม่สามารถ

ปฏิบติัตามมาตรฐานขัน้ต ่าในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และเสนอแนะให้ปรับปรุงศกัยภาพของหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 

เพื่อให้สามารถจ าแนกตวั และให้ความคุ้มครองกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

 

หลกัการไม่ส่งกลบัตามหลกักฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ห้ามไม่ให้รัฐส่งกลบับุคคลไปยงัดินแดนหรือเขต

อ านาจศาลของประเทศใด ๆ ซ่ึงท าให้เสี่ยงจะถูกประหตัประหาร ตามกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลกัลอบขนผู้โยกย้ายถ่ิน

ฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เก่ียวข้อง ซ่ึงประเทศไทยเป็นรัฐภาคี มีการยอมรับว่า หลกัการไม่ส่งกลบัเป็นสิ่ง

ที่จ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ชาวโรฮิงญาประมาณ 600,000 คนยงัคงอาศยัอยู่ในรัฐยะไข่ เมียนมา และยงัคงต้องเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ 

และอาชญากรรมระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมทัง้ถูกจ ากัดสิทธิขัน้พืน้ฐาน ทัง้เสรีภาพในการเดินทาง และการเข้าถึงสิทธิความ

เป็นพลเมืองเต็มขัน้ ผู้ลีภ้ยัชาวโรฮิงญากว่าหนึ่งล้านคน อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลีภ้ยัที่แออดัยัดเยียดและมีสภาพเลวร้ายในบงัคลา

เทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ลีภ้ยัชาวโรฮิงญาตัดสินใจลงเรือที่อยู่ใต้การควบคุมของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยหวงัว่า

จะเดินทางไปถึงประเทศไทยและมาเลเซีย  
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Matthew Smith, Chief Executive Officer, Fortify Rights 
+66 85 028 0044 (Thailand; WhatsApp) 
+1 202 503 8032 (U.S.) 
Email: Matthew.Smith@FortifyRights.org 
Twitter: @matthewfsmith, @FortifyRights 
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