
ใบแจ้้งข่่าว

กฎหมายใหม่ของไทยห้ามรััฐผลัักดัันผ้้ลั้�ภััยกลัับไปยังสถานท้�ท้�เขาอาจถ้กทรัมาน  

ประเทศไทย: บังคับใช้กฎหมายป้องกันการทรมาน, 
ยุติการบังคับส่งกลับผู้ลี้ภัย 

(กรุงุเทพฯ 28 ตุลุาคม 2565) ทางการุไทยควรุบัังคบััใช้้กฎหมายใหมว่่าด้ว้ยการุป้อ้งกนัการุทรุมาน ซึ่่�งห้ามไมใ่ห้มีการุ
บังัคบััส่่งกลับัผู้้ล้ี�ภัยัไป้ยังเมียนมาและป้รุะเทศอ่�น ๆ ที�พวกเขาอาจเผู้ชิ้ญความเสี่�ยงตุ่อการุถู้กทรุมาน ฟอร์ุตุี�ฟายไรุต์ุ
กลา่วในวนันี� เม่�อวนัที� 25 ตุลุาคม 2565 รุฐับัาลไทยได้้เผู้ยแพรุพ่รุะรุาช้บัญัญัตุปิ้อ้งกนัและป้รุาบัป้รุามการุทรุมานและ
การุกรุะทำาใหบ้ัคุคลส้่ญหาย พ.ศ. 2565 (พ.รุ.บั.ป้อ้งกนัและป้รุาบัป้รุามการุทรุมาน) ในรุาช้กจิจานเุบักษาเพ่�อป้รุะกาศใช้้
เป้น็กฎหมาย โด้ยกฎหมายฉบับัันี�ป้รุะกอบัไป้ด้ว้ยบัทบัญัญตัุทิี�เกี�ยวข้องกบััหลกัการุไมส่่่งกลบัั (non-refoulement) ซึ่่�ง
หา้มไมใ่หรุ้ฐับังัคับัส่่งกลับับัคุคลไป้ยังป้รุะเทศที�พวกเขามีความเสี่�ยงตุอ่การุถู้กทรุมาน หรุอ่เผู้ชิ้ญการุกรุะทำาที�โหด้รุา้ยอ่�น ๆ  

“กฎหมายใหมฉ่บับัันี�มผีู้ลให้การุกรุะทำาของเจา้หนา้ที�รุฐัไทย ในการุผู้ลกัด้นัผู้้ล้ี�ภัยักลับัไป้เมยีนมา ที�ซึ่่�งรัุฐบัาลทหารุได้้
ทำาการุทรุมานป้รุะช้าช้นอย่างเป้น็รุะบับั เป้น็สิ่�งผู้ดิ้กฎหมาย” เอม ีส่มธิ (Amy Smith) ผู้้อ้ำานวยการุบัรุหิารุฟอรุต์ุี�ฟายไรุต์ุ
กลา่ว “ทางการุไทยควรุด้ำาเนนิการุโด้ยทันท ีเพ่�อจำาแนกและใหก้ารุรุบััรุองส่ถูานะทางกฎหมายแก่ผู้้ล้ี�ภัยัจากเมยีนมา เพ่�อ
ป้อ้งกนัการุบังัคบััส่่งกลบััผู้้ล้ี�ภัยั” 

มาตุรุา 13 ของ พ.รุ.บั.ป้อ้งกันและป้รุาบัป้รุามการุทรุมานฉบับััใหม่นี�กำาหนด้ไว้วา่ “ห้ามมิใหห้นว่ยงานของรัุฐหรุอ่เจ้าหน้าที�
ของรุัฐขับัไล่ ส่่งกลับั หรุ่อเนรุเทศบัุคคลไป้ยังอีกรุัฐหน่�ง หากมีเหตุุควรุเช้่�อได้้ว่าบัุคคลนั�น จะไป้ตุกอย้่ในอันตุรุายที�จะ
ถู้กกรุะทำาทรุมาน ถู้กกรุะทำาการุที�โหด้รุ้าย ไรุ้มนุษยธรุรุม หรุ่อยำ�ายีศักด้ิ�ศรุีความเป้็นมนุษย์ หรุ่อถู้กกรุะทำาให้ส้่ญหาย” 

กฎหมายใหม่นี�จะมีผู้ลบัังคับัใช้้ภัายหลัง 120 วันนับัแตุ่วันที�ป้รุะกาศในรุาช้กิจจานุเบักษา 

นบััแตุก่องทัพเมยีนมาทำารุฐัป้รุะหารุเม่�อวนัที� 1 กมุภัาพันธ์ 2564 รุฐับัาลทหารุเมียนมาได้ท้ำาการุทรุมานตุอ่พลเรุอ่นอยา่ง
กวา้งขวางและเป็้นรุะบับั ส่่งผู้ลให้มจีำานวนผู้้ล้ี�ภัยัเพิ�มหลายหม่�นคน โด้ยหลายคนเดิ้นทางมาแส่วงหาความคุม้ครุองใน
ป้รุะเทศไทย ในเด้อ่นมีนาคม 2565 ฟอร์ุตุี�ฟายไรุตุ ์และ Schell Center for International Human Rights คณะนติุศิาส่ตุรุ์ 
มหาวทิยาลยัเยล ได้ตุ้พิีมพ์รุายงาน 193 หน้าช้่�อ “ไมม่ทีี�ใด้ป้ลอด้ภัยั”: การุกอ่อาช้ญากรุรุมตุอ่มนษุยช้าติุของรุฐับัาลทหารุ
เมยีนมา ภัายหลงัรุฐัป้รุะหารุ ซึ่่�งบันัทก่หลกัฐานที�ช้ี�วา่ รุฐับัาลทหารุเมยีนมากรุะทำาการุทรุมานและการุบังัคบัับัคุคลส้่ญหาย
อยา่งกว้างขวางและเป็้นรุะบับั รุายงานนี�ยงัรุวบัรุวมคำาสั่มภัาษณ์ของผู้้เ้สี่ยหายและป้รุะจักษ์พยานจากการุทรุมาน และ
วเิครุาะหห์ลกัฐานเพิ�มเตุมิ รุวมทั�งคลปิ้วดี้โิอของการุทรุมาน 

รุฐับัาลทหารุเมียนมา รุวมทั�งกองกำาลงัทหารุและตุำารุวจ ใช้ก้ารุทรุมานทั�งการุทุบัตีุอย่างรุนุแรุงตุ่อผู้้ถู้ก้ควบัคุมตัุวทั�ว
รุ่างกาย ทำาให้กรุะด้้กหัก มีการุใช้้กรุะสุ่นยางยิงใส่่พลเรุ่อนในรุะยะป้รุะช้ิด้ การุเฆี่ี�ยนตุีด้้วยส่ายไฟและส่ายเคเบัิล การุ
บัังคับัให้ผู้้้ถู้กควบัคุมตุัวให้ไม่ได้้รุับัอาหารุ นำ�า และนอน การุบัังคับัให้ผู้้้ถู้กควบัคุมตุัวตุ้องอย้่ใน “ท่วงท่าที�เม่�อยล้า” และ
การุบัังคับัให้นั�งในเก้าอี�เป็้นเวลาหลายวัน และการุทำารุ้ายทางเพศ และการุข้่ว่าจะข่มข่น การุจับักุมโด้ยพลการุของ
รุัฐบัาลทหารุ มักเกิด้ข่�นพรุ้อมกับัการุทุบัตุีบันท้องถูนน ซึ่่�งถู่อเป้็นการุทรุมานอย่างหน่�ง  

ในช้ว่งหลายป้ทีี�ผู้า่นมา ฟอรุต์ุี�ฟายไรุต์ุบันัทก่ขอ้ม้ลการุบัังคบััส่่งกลับัผู้้้ลี�ภััยจากป้รุะเทศไทย รุวมทั�ง การุทำาลายส่ะพาน
ข้ามพรุมแด้น ซึ่่�งผู้้้ลี�ภััยจากเมียนมาใช้้หลบัหนีจากการุโจมตุีที�เป็้นอันตุรุายถู่งช้ีวิตุในภัาคตุะวันออกของเมียนมา 
ในเด้อ่นมีนาคม 2565 ในเด้อ่นพฤษภัาคม 2564 เจ้าหนา้ที�ของหนว่ยงานป้รุะจำาจงัหวดั้ของไทยทา่นหน่�งยงั ย่นยนักบัั 
ฟอรุ์ตุี�ฟายไรุตุ์ว่า ทางการุไทยส่่งกลับัผู้้้ลี�ภััยอย่างน้อย 2,000 คนไป้เมียนมา ซึ่่�งเป้็นไป้ตุามคำาสั่�งของรัุฐบัาล  
ฟอรุต์ุี�ฟายไรุตุย์งับันัทก่ขอ้มล้ที�ทางการุไทยผู้ลกัด้นักลบััเรุอ่ที�ขนผู้้โ้ด้ยส่ารุที�เช้่�อวา่เป้น็ผู้้ล้ี�ภัยัช้าวโรุฮิงิญา ตุามนโยบัาย
อนัอ่�อฉาวเกี�ยวกบัั “การุช้ว่ยเหลอ่เพ่�อส่่งตุอ่” (help-on) หรุอ่ “การุผู้ลักด้นัออก” (push-back) ของป้รุะเทศไทย 

เม่�อเรุ็ว ๆ นี� ในวันที� 30 กันยายน 2565 แหล่งข่าวที�น่าเช่้�อถู่อยังรุะบุัด้้วยว่า ทางการุไทยได้้ผู้ลักด้ันกลุ่มผู้้้ลี�ภััยช้าว
กะเหรุี�ยงกลับัไป้เมียนมา ทำาให้พวกเขาเสี่�ยงที�จะโด้นรุะเบัิด้ การุโจมตุีทางอากาศ และการุละเมิด้สิ่ทธิมนุษยช้นอย่าง
อ่�น รุวมทั�งการุทรุมานและการุบัังคับับัุคคลส้่ญหาย ป้ัจจุบััน ฟอรุ์ตุี�ฟายไรุตุ์กำาลังส่อบัส่วนป้รุะเด้็นด้ังกล่าว 

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A066N0000000004300
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A066N0000000004300
https://www.fortifyrights.org/our_films/reg-inv-vdo-2021-07-30/
https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowherer%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Nowherer%20is%20Safe%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-05-03/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-05-03/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2021-05-12/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2021-05-12/
https://www.fortifyrights.org/tha-mly-inv-2018-04-02/
https://www.fortifyrights.org/tha-mly-inv-2018-04-02/
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การุผู้ลักด้ันตุามที�กล่าวถู่งข้างตุ้นโด้ยทางการุไทย ย่อมถู่อเป้็นการุกรุะทำาที�มิช้อบัด้้วยกฎหมายตุามกฎหมายภัายใน
ฉบัับัใหม่นี� ฟอรุ์ตุี�ฟายไรุตุ์กล่าว 

แม้ว่าป้รุะเทศไทยจะเป้็นรุัฐภัาคีของอนุสั่ญญาว่าด้้วยการุตุ่อตุ้านการุทรุมานและการุป้ฏิิบััตุิหรุ่อการุลงโทษอ่�นที�โหด้
รุา้ย ไรุ้มนุษยธรุรุม หรุอ่ที�ยำ�ายศัีกด้ิ�ศรุ ี(CAT) ตุั�งแตุป่้ ี2550 แตุ่กฎหมายป้อ้งกันการุทรุมานใหม่ของไทย แส่ด้งถูง่ความ
พยายามที�ส่ำาคญัในครุั�งแรุกที�จะออกกฎหมายภัายในใหม้เีน่�อหาส่อด้คลอ้งตุามพันธกรุณตีุามกฎหมายรุะหวา่งป้รุะเทศ 

ป้รุะเทศไทยยังไม่ได้้เป็้นภัาคีของอนุสั่ญญาว่าด้้วยส่ถูานะของผู้้้ลี�ภััย พ.ศ. 2494 และพิธสี่ารุ อย่างไรุก็ตุาม ป้รุะเทศไทย
ยงัมคีวามผู้ก้พันที�ตุอ้งยด่้ถูอ่หลกัการุไมผู่้ลกัด้นักลับั ในฐานะที�เป้น็กฎหมายจารุตีุป้รุะเพณรีุะหว่างป้รุะเทศ ที�ผู้า่นมา
รุัฐบัาลไทยแส่ด้งพันธกิจที�จะคุ้มครุองผู้้้ลี�ภััย รุวมทั�งการุรุับัรุองข้อตุกลงรุะหว่างป้รุะเทศว่าด้้วยการุโยกย้ายถูิ�นฐาน 
ที�ป้ลอด้ภัยั เป้น็รุะเบัยีบั และป้กตุ ิ(GCM) และใหค้วามเหน็ช้อบัตุ่อขอ้ตุกลงรุะหวา่งป้รุะเทศวา่ด้ว้ยผู้้้ลี�ภััยในรุะหวา่งการุ
ป้รุะชุ้มส่มัช้ช้าใหญ่แห่งส่หป้รุะช้าช้าตุิเม่�อเด้่อนธันวาคม 2561  

นอกจากนั�น ในวันที� 24 ธันวาคม 2562 คณะรุัฐมนตุรุีไทย ให้ความเห็นช้อบัตุ่อ รุะเบัียบัเพ่�อจัด้ทำากลไกคัด้กรุองรุะด้ับั
ช้าตุิ เพ่�อจำาแนกและให้ความคุ้มครุองผู้้้ลี�ภััย อย่างไรุก็ด้ี ยังไม่มีการุนำากลไกนี�มาป้ฏิิบััตุิ และยังมีข้อกังวลว่ากลไกด้ัง
กล่าวส่อด้คล้องตุามมาตุรุฐานสิ่ทธิมนุษยช้นรุะหว่างป้รุะเทศหรุ่อไม่ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565 ส่ำานกังานข้าหลวงใหญ่เพ่�อผู้้้ลี�ภัยัแห่งส่หป้รุะช้าช้าติุ (UNHCR) ในป้รุะเทศไทย บันัทก่ข้อมล้
วา่ ป้จัจุบันัมผีู้้ล้ี�ภัยัจากเมยีนมาที�อย้ใ่นคา่ยพักพิงอยา่งนอ้ย 91,000 คน ซึ่่�งส่่วนใหญเ่ป้น็ผู้้้ลี�ภัยัจากเมยีนมาซึ่่�งอาศัย
อย้่มานานตุามแนวพรุมแด้นป้รุะเทศไทย-เมียนมา และมีผู้้้ลี�ภััยอีก 4,800 คน จากกว่า 50 ป้รุะเทศที�ไม่ได้้อาศัยอย้่ใน
ที�พักพิงบัริุเวณพรุมแด้น อย่างไรุก็ด้ี ยังมีผู้้้ลี�ภััยที�เข้ามาใหม่จำานวนมาก รุวมถู่งผู้้้ที�หลบัหนีจากการุป้รุะหัตุป้รุะหารุ
และความรุุนแรุงในเมียนมา ภัายหลังความพยายามทำารุัฐป้รุะหารุเม่�อวันที� 1 กุมภัาพันธ์ 2564 ยังไม่ถู้กนับัเน่�องจาก 
ยังไม่มีรุะบับัอย่างเป้็นทางการุเพ่�อข่�นทะเบีัยนและรัุบัรุองส่ถูานะของพวกเขาในฐานะผู้้้ลี�ภััยในป้รุะเทศไทย UNHCR 
คาด้การุณ์ว่ามีผู้้้ลี�ภััยมากกว่า 70,000 คน หนีจากเมียนมาไป้ยังป้รุะเทศเพ่�อนบั้านภัายหลังเหตุุการุณ์รุัฐป้รุะหารุ 

“พ.รุ.บั.ตุอ่ตุา้นการุทรุมานนี�นบััเป้น็ความคบ่ัหนา้ที�นา่ยนิด้ ีและในตุอนนี�ทางการุไทยจะตุอ้งรุบััป้รุะกนัใหม้กีารุบังัคบััใช้้
กฏิหมายอย่างเป้็นผู้ล โด้ยการุยุตุิการุบัังคับัส่่งกลับั[ผู้้้ลี�ภััย]” เอมี ส่มิธกล่าว “หน่วยงานบัังคับัใช้้กฎหมายควรุรุ่วม
ม่อกับัองค์กรุภัาคป้รุะช้าสั่งคมในไทยและเมียนมา และ UNHCR เพ่�อคุ้มครุองผู้้้ลี�ภััย” 

สำาหรัับข้อม้ลัเพ่ิ่�มเติ่ม โปรัดัติ่ดัติ่อ 

เอมี ส่มิธ, ผู้้้อำานวยการุบัรุิหารุ, ฟอรุ์ตุี�ฟายไรุตุ์  
+66 87 795 5454 (ป้รุะเทศไทย, WhatsApp) 
อีเมล์: amy.smith@fortifyrights.org  
ทวิตุเตุอรุ์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights

กรุกนก วัฒนภั้มิ เจ้าหน้าที�ด้้านสิ่ทธิมนุษยช้นไทย, ฟอรุ์ตุี�ฟายไรุตุ์ 
+66 95 663 7528 (ป้รุะเทศไทย, WhatApp) 
อีเมล์: kornkanok.wathanabhoom@fortifyrights.org
ทวิตุเตุอรุ์: @FortifyRights

พาวานี นาการุาจา เจ้าหน้าที�ส่่บัส่วน, ฟอรุ์ตุี�ฟายไรุตุ์ 
+91 8073237136 (ภัาษาอังกฤษ, ฮิินด้ี) 
อีเมล์: Pavani.Nagarajabhat@FortifyRights.org
ทวิตุเตุอรุ์: @Curly_friess, @FortifyRights 

https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-11-11/
https://reporting.unhcr.org/document/3351
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https://reporting.unhcr.org/document/3316
https://reporting.unhcr.org/document/3316
https://twitter.com/AmyAlexSmith
https://twitter.com/fortifyrights
https://twitter.com/fortifyrights
https://twitter.com/Curly_friess
https://twitter.com/fortifyrights

