
ใบแจ้้งข่่าว

เปิิดตััวภาพยนตัร์์สัั้�นเร่์�องใหม่่เกี่่�ยวกัี่บกี่าร์ผลัักี่ดันส่ั้งกี่ลัับเด็กี่ผ้�ลั่�ภัย ในขณะที่่�
กี่ร์ร์ม่กี่าร์สิั้ที่ธิิของไที่ยปิร์ะกี่าศกี่าร์สั้อบสั้วนกี่าร์ลัะเม่ิดสิั้ที่ธิิผ้�ลั่�ภัย

ประเทศไทย: ยุติการบังคับส่งกลับผู้ลี้ภัย และให้ความร่วมมือ
ในการสอบสวนกรณีภาครัฐละเมิดสิทธิิ   

(กรุุงเทพฯ 2 กุมภาพันธ์์ 2566)—รุัฐบาลไทยควรุยุติิการุส่่งกลับผู้้�ล้�ภัย และคุ�มครุองสิ่ทธ์ิของผู้้�ล้�ภัย ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์
กล่าวในภาพยนติรุ์สั่�นเรุ่�องใหม่ท้�ม้การุเปิิดติัวในวันน้� ซึ่่�งม้เน่�อหาเก้�ยวกับการุบังคับส่่งกลับเด็กผู้้�ล้�ภัยไปิยังเม้ยนมา  

ในจดหมายล่าสุ่ดท้�คณะกรุรุมการุสิ่ทธ์ิมนุษยชนแห่งชาติิ (กส่ม.) ส่่งถึ่งฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์ กส่ม.แจ�งว่า จะส่อบส่วนการุ
ปิฏิิบัติิของรุัฐบาลติ่อผู้้�ล้�ภัย ติามหลักฐานท้�ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์ได�แส่ดงว่าอาจม้การุละเมิดสิ่ทธ์ิเกิดข่�น 

“แม�จะติรุะหนักถึ่งความทารุุณโหดรุ�ายอย่างติ่อเน่�องในเม้ยนมา ทหารุไทยยังคงผู้ลักดันผู้้�ล้�ภัยให�กลับไปิส่้่อันติรุาย” 
เอม้ ส่มิธ์ (Amy Smith) ผู้้�อำานวยการุบรุิหารุฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์กล่าว “รุัฐบาลไทยกำาลังผู้ลักให�ช้วิติของผู้้�ล้�ภัย รุวมทั�ง
ช้วิติของเด็ก ๆ ติกอย้่ในความเส้่�ยง เรุาหวังว่าการุส่อบส่วนของกส่ม.ติ่อการุปิฏิิบัติิของรุัฐบาลกับผู้้�ล้�ภัย จะกรุะติุ�น
ให�เกิดการุเปิล้�ยนแปิลงท้�จำาเปิ็นอย่างยิ�งยวด”

ในภาพยนติรุสั์่�นท้�จดัทำาและเผู้ยแพรุโ่ดยฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติใ์นวนัน้� พรุ�อมทั�งภาพยนติรุฉ์บบัภาษาไทยท้�ได�ถึก้เผู้ยแพรุผู่้า่น
ทางส่ำานักข่าว Voice Online ในวันท้� 1 ก.พ. 2566 ไปิแล�วนั�น ครุ้ชาวกะเหรุ้�ยงส่ามคนจากเม้ยนมาอธ์ิบายว่า ท้�ผู้่านมา
ทางการุไทยได�พยายามอยา่งติอ่เน่�อง เพ่�อผู้ลกัดนัครุแ้ละล้กศิิษยอ์ายรุุะหวา่งส่องขวบถึง่ 13 ปิ ีกลบัไปิยงัพ่�นท้�ซึ่่�งยงัม้
การุส้่�รุบในเมย้นมา เธ์อยังเลา่ถ่ึงการุเดินทางมาแส่วงหาท้�พักพิงในปิรุะเทศิไทย เพ่�อหลบหนจ้ากการุโจมติท้างอากาศิ
อย่างติ่อเน่�องของกองทัพเม้ยนมา  

ทางการุไทยผู้ลักดันผู้้�ล้�ภัยกลับไปิเม้ยนมาหลายครุั�งในรุะหว่างปิี 2565 รุวมทั�งในเด่อนมกรุาคม และกันยายน 2565 
ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์กล่าว 

ฟอรุต์ิ้�ฟายไรุต์ิได�พ้ดคยุกับผู้้�ล้�ภยัชาวเม้ยนมา 13 คน ซึ่่�งรุวมถ่ึงครุช้าวกะเหรุ้�ยงส่ามคนในภาพยนติร์ุเรุ่�องน้� และได�พ้ด
คยุกับชาวไทยท้�อาศัิยอย้บ่ริุเวณพรุมแดนปิรุะเทศิไทย-เมย้นมา ติลอดจนผู้้�ทำางานด�านมนุษยธ์รุรุม เจ�าหน�าท้�องค์การุ
ส่หปิรุะชาชาติิ และผู้้�ทำางานช่วยเหล่อชุมชนพลัดถึิ�นบรุิเวณพรุมแดนปิรุะเทศิไทย-เม้ยนมาอ้กแปิดคน  

“ทหารุ [ไทย] และติำารุวจหลายคนมาท้�น้�” “หนอ่ทเ้อเซึ่” ครุช้าวกะเหรุ้�ยงวัย 31 ปิใีนภาพยนติรุเ์รุ่�องน้� อธ์บิายวา่เจ�าหน�าท้�
ไทยเข�าควบคุมตัิวเธ์อและลก้ศิิษย์เกอ่บรุ�อยคนเม่�อเดอ่นมกรุาคม 2565 ท้�อำาเภอพบพรุะ ปิรุะเทศิไทย ใกล�กับพรุมแดน
เม้ยนมา “เจ�าหน�าท้� [ทหารุและติำารุวจ] หลายนายมาหาเรุาพรุ�อมกับอาวุธ์ปิืน ปิรุะมาณ 20 กว่าคน…พวกเขาบอกว่า 
‘พวกเธ์อเปิ็นคนผู้ิดกฎหมาย ติ�องเดินทางกลับ [ไปิเม้ยนมา]’” 

“หนอ่วาเอ” ครุช้าวกะเหรุ้�ยงวัย 52 ปิอีก้คนหน่�งในภาพยนติรุเ์รุ่�องน้� ได�พ้ดถึง่เหติกุารุณเ์ดย้วกนัว่า “[เจ�าหน�าท้�ไทย] มา
พบและสั่�งให�ทกุคนยน่เรุย้งแถึว พวกเขาสั่�งห�ามไมใ่ห�เด็ก ๆ  วิ�งหน ้แต่ิเพรุาะถึก้ปิลุกติอนกลางคน่ เด็กบางคนจ่งรุ�องไห�
และปิสั่ส่าวะรุาด”ครุไ้ด�อธ์บิายวา่เจ�าหน�าท้�ไทยกวาดติ�อนคนทั�งกลุ่มข่�นไปิบนรุถึบรุรุทกุ และบงัคบัให�เดนิทางข�ามพรุมแดน
กลบัไปิเมย้นมาในวนัรุุง่ข่�น “หนอ่พอวา” วยั 40 ปีิ ซึ่่�งเป็ินครุอ้้กคนหน่�งของเดก็กลุ่มน้�บอกกบัฟอร์ุติ้�ฟายไรุต์ิว่า:  

ม้เจ�าหน�าท้�ทหารุและติำารุวจจากหลายกลุ่มอย้่บนถึนน เหม่อนกับม้การุวางแผู้นล่วงหน�า พวกเขา
ถ่ึอปิืนและจ�องมองด้พวกเรุา...พวกเขาพาเรุาไปิปิล่อยท้�รุิมฝั่ั� งนำ�า ทหารุหลายนายถึ่อปิืนเข�ามาล�อม
พวกเรุาและสั่�งว่า “ไปิได�!” พวกเขาบอกอย่างนั�น เรุาทำาอะไรุไม่ได� ทุกคนติ�องเดินทางกลับ [ไปิรุัฐ
กะเหรุ้�ยงในเม้ยนมา]

เหติกุารุณน้์�ส่อดคล�องกบัการุละเมดิอ่�น ๆ  ติามข�อมล้ของฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติใ์นปิ ี2565 ยกติวัอยา่งเชน่ ในวนัท้� 12 ติลุาคม 
2565 ฟอร์ุต้ิ�ฟายไรุต์ิส่่งจดหมายถ่ึงกส่ม. พรุ�อมให�ข�อม้ลเก้�ยวกับการุบังคับส่่งกลับ, การุจับกุมและควบคุมติัวโดย
พลการุ รุวมถึง่การุรุด้ไถึผู้้�ล้�ภยัชาวเมย้นมาในปิรุะเทศิไทย โดยส่่วนหน่�งของข�อมล้น้� ฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติไ์ด�อ�างองิถึง่ข�อมล้
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ท้�จัดเก็บก่อนหน�าน้�เม่�อเด่อนพฤษภาคม 2565 ซึ่่�งเปิิดโปิงว่าทหารุไทยได� ทำาลายส่ะพานชั�วครุาวส่ำาหรุับคนเดินข�าม
พรุมแดน ซึ่่�งผู้้�ล้�ภยัใช�หลบหนจ้ากเมย้นมาเข�ามาในไทย รุวมทั�งการุให�ปิากคำาท้�เปิน็หลกัฐานวา่ม ้การุจบักมุและควบคมุ
ติัวโดยพลการุ ติลอดจนการุรุ้ดไถึ ติ่อผู้้�ล้�ภัยชาวเม้ยนมาโดยทางการุไทย

ในวนัท้� 27 ธ์นัวาคม 2565 กส่ม.ได�ส่่งจดหมายติอบกลบัมายังฟอรุต์ิ้�ฟายไรุต์ิ โดยรุะบุว่า กส่ม. “มม้ติิรุบัคำารุ�องไว�ดำาเนนิ
การุ โดยมอบหมายหนว่ยงานในสั่งกดัดำาเนนิการุติอ่ไปิ” มากไปิกวา่นั�น กส่ม. ยงัสั่�งการุให�ส่ำานกัคุ�มครุองสิ่ทธ์มินุษยชน 
2 ใช�ข�อมล้จากฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติส์่ำาหรัุบ “ปิรุะกอบการุดำาเนนิการุจดัทำารุายงานผู้ลการุติรุวจส่อบการุละเมดิสิ่ทธิ์มนษุยชน 
กรุณสิ้่ทธิ์ของผู้้�อพยพ” และให�ส่ำานกัสิ่ทธิ์มนุษยชนรุะหว่างปิรุะเทศิใช� “ปิรุะกอบการุพิจารุณาเส่นอความเห็นต่ิอคณะ
รุฐัมนติรุ ้กรุณป้ิรุะเทศิไทยจะเข�าเปิน็ภาคห้นงัส่่อสั่ญญา (เก้�ยวกบัสิ่ทธ์มินษุยชน)” 

แม�จะเปิน็จดหมายท้�กส่ม.ส่่งถึง่ฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติเ์ปิน็การุส่่วนติวั แติข่�อม้ลในจดหมายไมไ่ด�เปิน็ข�อมล้ลบั ฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติก์ลา่ว

กส่ม. ยังสั่�งการุให�ส่ำานักกฎหมายใช�ข�อม้ลของฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์ “จัดทำาข�อเส่นอแนะ” เพ่�อการุดำาเนินงานติาม กลไกคัด
กรุองรุะดับชาติิ แม�ว่าคณะรัุฐมนติรุ้ให�ความเห็นชอบเม่�อเด่อนธ์ันวาคม 2562 เพ่�อจัดทำากลไกคัดกรุองรุะดับชาติิ ท้�
เปิน็กรุะบวนการุส่นับส่นุนให�ม้การุจำาแนกบคุคลและการุให�ความคุ�มครุองติอ่ผู้้�ล้�ภัยในปิรุะเทศิไทย แติย่งัไมม่ก้ารุลงมอ่
ดำาเนินงานแติ่อย่างใด  

เม่�อเร็ุว ๆ น้�ในวันท้� 15 ธ์ันวาคม 2565 ฟอร์ุติ้�ฟายไรุต์ิ เน�นยำ�าข�อกังวล เก้�ยวกับกลไกคัดกรุองรุะดับชาติิท้�เส่นอใน 
จดหมายเปิิดผู้น่ก ถ่ึงนายกรัุฐมนติรุ้ปิรุะยุทธ์์ จันทร์ุโอชา หลังจากคณะรัุฐมนติรุ้เห็นชอบในหลักการุต่ิอมาติรุการุ 
ซึ่่�งอาจก้ดกันแรุงงานข�ามชาติิและบุคคลอ่�น ทำาให�ไม่ส่ามารุถึเข�าถึ่งการุคุ�มครุองท้�เหมาะส่มในปิรุะเทศิไทย 

“เรุาหวงัวา่ทางการุไทยจะให�ความรุว่มมอ่อยา่งเติม็ท้� ในการุส่อบส่วนของคณะกรุรุมการุสิ่ทธิ์มนษุยชนแหง่ชาติ”ิ เอม้ ส่มธิ์
กลา่ว “ความทารุณุโหดรุ�ายอยา่งต่ิอเน่�องในเม้ยนมา ส่่งผู้ลให�มผู้้้�อพยพเข�ามาใหมอ่ยา่งติอ่เน่�อง และปิรุะเทศิไทยอย้ใ่นส่ถึานะ
อนัเหมาะส่มท้�จะหาทางออกรุะดบัภม้ภิาค เพ่�อบรุรุเทาผู้ลกรุะทบจากวกิฤติในเมย้นมา แติใ่นทางติรุงกนัข�าม ปิรุะเทศิไทย
กลบัทำาให�เกดิข�อกงัวลด�านความคุ�มครุองติอ่ชมุชนท้�พลดัถึิ�นฐานและหลบหนจ้ากรุฐับาลทหารุเมย้นมามากข่�น รุวมยงัม้
ความพยายามในการุส่รุ�างความชอบธ์รุรุมให�กบัรุฐับาลทหารุ”  

นับแต่ิเหตุิรุัฐปิรุะหารุเม่�อวันท้� 1 กุมภาพันธ์์ 2564 ในเม้ยนมา ฟอร์ุติ้�ฟายไรุต์ิได�บันท่กข�อม้ลเก้�ยวกับอาชญากรุรุม
รุะหวา่งปิรุะเทศิหลายปิรุะเภท ท้�รุฐับาลทหารุเมย้นมาเป็ินผู้้�กอ่เหติ ุรุวมทั�ง อาชญากรุรุมต่ิอมนษุยชาติแิละอาชญากรุรุม
ส่งครุาม ทั�งน้� ในวันท้� 24 มกรุาคม 2565 ฟอร์ุติ้�ฟายไรุต์ิ และโจทก์ 16 คนจากเมย้นมา ได�แถึลงข่าวการุฟอ้ง คดอ้าญา กับ
ส่ำานักงานอัยการุส้่งสุ่ดส่หพันธ์รุฐัเยอรุมน ้ติามหลักการุเขติอำานาจศิาลส่ากล เพ่�อเอาผิู้ดกบันายพลรุะดับส้่งของกอง
ทัพเม้ยนมา และบุคคลอ่�นในข�อหาการุฆ่่าล�างเผู้่าพันธ์ุ์ อาชญากรุรุมส่งครุาม รุวมถึ่งอาชญากรุรุมติ่อมนุษยชาติิ  

“หนอ่ทเ้อเซึ่” ได�บรุรุยายถึง่ความทารุณุโหดรุ�ายของกองทพัเมย้นมา ซึ่่�งเปิน็เหติทุ้�ผู้ลักดนัให�ครุท้ั�งส่ามคนและนกัเรุย้น
ติ�องหลบหน้มายังปิรุะเทศิไทยไว�ดังน้�  

ลก้ศิิษยข์องฉันบางคนกลบับ�านท้�หม้บ่�านในชว่งโรุงเรุย้นหยดุ ติอนท้�พวกเขากลบัมา บ�านของพวก
เขาหายไปิหมด หลังคา กำาแพง พ่�นบ�าน....ถึ้กทำาลายไปิจนหมด เด็ก ๆ  และครุอบครุัวจ่งติ�องหลบหน้ 
ฉันกังวลว่าการุโจมติ้ทางอากาศิอาจติกลงมาถึ่ง [หม้่บ�านของเรุา] พวกเรุาอาศัิยอย้่ใกล�พ่�นท้�ส้่�รุบ 
เรุาได�ยินเส้่ยงทุกอย่าง  

“หนอ่พอวา” ครุอ้ก้คนหน่�งเหน็ด�วยและบอกวา่ “ฉันคดิถึง่หม้บ่�าน ท้� ๆ เติบิโติข่�นมา แต่ิมนัอันติรุาย เพรุาะยังมก้ารุส้่�รุบ 
ปิรุะเทศิไทยเปิน็ทางเลอ่กเดย้วท้�ปิลอดภยั” 

https://www.youtube.com/watch?v=f3-Cls2O8Zo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f3-Cls2O8Zo&feature=youtu.be
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-05-03/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-05-03/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-11-11/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-11-11/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-12-15/
https://www.fortifyrights.org/downloads/Letter%20to%20PM%20on%20a%20draft%20of%20NSM%20criteria.pdf
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2023-01-24/


ใบแจ้้งข่่าว

แม�ว่าปิรุะเทศิไทยจะไม่ได�เปิน็รุฐัภาคข้องอนุสั่ญญาว่าด�วยส่ถึานะของผู้้�ล้�ภยั พ.ศิ. 2494 และพิธ์ส้่ารุเลอ่กรุบั พ.ศิ. 2510 
แติอ่นุสั่ญญาน้�กำาหนดแนวปิฏิบัิติทิ้�เป็ินผู้ล เพ่�อให�ความคุ�มครุองแก่ผู้้�ล้�ภยัติามกฎหมายรุะหว่างปิรุะเทศิ นอกจากน้� ยงั
ม้ หลกัการุไม่ส่่งกลับ ห�ามการุบังคับส่่งกลับบุคคลไปิยังปิรุะเทศิท้�อาจเส้่�ยงจะติกเปิน็เหย่�อการุทรุมานหรุอ่การุปิฏิิบัติิ
ท้�โหดรุ�ายรุ้ปิแบบอ่�น ซึ่่�งถึ่อเปิ็นหลักการุอันเปิ็นท้�ยอมรุับและม้ผู้ลบังคับใช�ติ่อรุัฐทุกแห่งติามกฎหมายจารุ้ติปิรุะเพณ้
รุะหวา่งปิรุะเทศิ ยิ�งไปิกว่านั�น มาติรุา 13 ของพรุะรุาชบัญญติัิปิอ้งกนัและปิรุาบปิรุามการุทรุมานและการุกรุะทำาให�บคุคล
ส้่ญหาย ยงัยน่ยันเพิ�มเติมิถ่ึงพันธ์กรุณข้องปิรุะเทศิไทยติามกฎหมายในปิรุะเทศิ ท้�จะติ�องป้ิองกนัไมใ่ห�มก้ารุบังคับส่่ง
กลับบุคคลไปิยังปิรุะเทศิอ่�น ซ่ึ่�งม้เหตุิผู้ลอันควรุเช่�อได�ว่า บุคคลดังกล่าวอาจเส้่�ยงท้�จะติกเป็ินเหย่�อการุทรุมาน การุ
ปิฏิิบัติิหรุ่อการุลงโทษอ่�นๆ ท้�โหดรุ�าย ไรุ�มนุษยธ์รุรุม หรุ่อท้�ยำ�าย้ศัิกดิ�ศิรุ้ หรุ่อการุบังคับให�ส้่ญหาย” 

ปิรุะเทศิไทยยังเปิ็นรุัฐภาค้ของอนุสั่ญญาว่าด�วยสิ่ทธ์ิเด็ก ข�อ 3 ของอนุสั่ญญาฯ รุะบุว่า “ในการุกรุะทำาทั�งปิวงท้�เก้�ยว
กับเด็ก...ผู้ลปิรุะโยชน์ส้่งสุ่ดของเด็กเปิ็นสิ่�งท้�ติ�องคำาน่งถึ่งเปิ็นลำาดับแรุก” ซึ่่�งส่อดคล�องติามเน่�อหาในมาติรุา 22 พรุะ
รุาชบัญญัติิคุ�มครุองเด็กของปิรุะเทศิไทย  

“ปิรุะเทศิไทยได�บัญญัติิกฎหมาย นโยบาย และแส่ดงพันธ์กิจเพ่�อการุคุ�มครุองผู้้�ล้�ภัย แติ่พันธ์กิจเหล่าน้�จะไม่ม้ความ
หมายเลยหากไม่ม้การุนำามาปิฏิิบัติิจรุิง” เอม้ ส่มิธ์กล่าว “ถึ่งเวลาท้�ปิรุะเทศิไทยจะติ�องเปิล้�ยนพันธ์กิจในกรุะดาษเหล่า
น้� ให�เปิ็นการุคุ�มครุองอย่างแท�จรุิงติ่อผู้้�ล้�ภัย” 

สั้ำาหร์ับข�อม่้ลัเพิ�ม่เตัิม่ โปิร์ดตัิดตั่อ:

เอม้ ส่มิธ์, ผู้้�อำานวยการุบรุิหารุ, ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์ 
โทรุ: +66 87 795 5454 
อ้เมล์: amy.smith@fortifyrights.org
ทวิติเติอรุ์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights

แพททรุิก พงศิธ์รุ, ผู้้�เช้�ยวชาญรุณรุงค์สิ่ทธ์ิมนุษยชนเชิงกลยุทธ์์, ฟอรุต์ิ้�ฟายไรุติ์  
+66 94 696 8477, (Thailand) (Thai; English) 
อ้เมล์: Patrick.Phongsathorn@FortifyRights.org 
ทวิติเติอรุ์: @Patrick_Phongsa @FortifyRights

https://www.youtube.com/watch?v=aLPpd8H8CBQ
https://twitter.com/Patrick_Phongsa

