
ประเทศไทย: ป้องกันการผลักดันกลับ และจัดให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลีภ้ัยที่หลบหนีจากเมียนมา 

รัฐบาลไทยสัง่การให้หน่วยงานต่าง ๆ สกดักัน้การอพยพเข้ามาของผู้ลี้ภยัจากเมียนมา 

 

(กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2564) – รัฐบาลไทยควรคุ้มครองผู้ลีภ้ยัที่หลบหนีจากเมียนมา ไม่ให้ถูกบงัคบัส่งกลบั และ

จดัให้มีกลไกคุ้มครองอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าวในวนันี ้เม่ือวนัที่ 19 

มีนาคม นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จนัทร์โอชา สัง่การให้หน่วยงานของรัฐสกัดกัน้  “การหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย” จาก

เมียนมา สืบเนื่องจากเนือ้หาในการประชุม เจ้าหน้าที่ในระดบัจงัหวดัยืนยนักับฟอร์ตีฟ้ายไรต์ว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งกลบัผู้ลีภ้ยัอย่าง

น้อย 2,000 คน ที่หนีภยัความรุนแรงจากรัฐกะเหร่ียง 

“รัฐบาลไทยควรเตรียมพร้อมที่จะคุ้มครองผู้ลีภ้ยั แทนที่จะสกัดกัน้การข้ามพรมแดนเข้ามา” เอมี สมิธ (Amy Smith) 

ผู้อ านวยการบริหารฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว “ประเทศไทยได้แสดงพนัธกิจในเชิงบวก และด าเนินการก าหนดขัน้ตอนปฏิบติัเพื่อ

รับรองและคุ้มครองผู้ลีภ้ยัในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปฏิบติัตามพนัธกิจเหล่านี ้เพื่อคุ้มครองผู้ลีภ้ยั

ที่หลบหนีเข้ามาท่ามกลางวิกฤตในเมียนมา” 

จากบนัทึกการประชุมเม่ือวนัที่ 19 มีนาคมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จนัทร์โอชา สัง่การให้กระทรวงมหาดไทย ศบค. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอื่น ๆ “เฝ้าติดตาม

และสกัดกัน้การลกัลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย” ตามแนวพรมแดนประเทศไทย-เมียนมา และสัง่การให้ส านักงานตรวจคน

เข้าเมือง “เฝ้าตรวจและป้องกันการลกัลอบเข้าเมืองอย่างเข้มข้น” รายงานการประชุมยงัระบุถึงการที่รัฐบาลเพิ่มก าลงัพลทัง้

ทหารบกและเรือตรวจการณ์เพื่อ “ตรวจตราการลกัลอบข้ามแดนฝ่ังตะวนัตกทัง้ทางบกและทางน า้”  

รัฐบาลไทยไม่รับรองสถานะของผู้ลีภ้ยั และถือว่าการเข้าเมืองหรือการเข้ามาพ านักอาศยัในประเทศไทยโดยไม่มี

เอกสาร หรือไม่ได้รับอนุญาต เป็น “การลกัลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย”   

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยคนหนึ่งให้ข้อมลูกับฟอร์ตีฟ้ายไรต์โดยไม่ประสงค์ออกนามว่า กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ

ในการประสานงานการด าเนินงานของรัฐบาลเก่ียวกับผู้ลีภ้ยัจากเมียนมา กองก าลงันเรศวรภายใต้กองทพัไทยเป็นหนึ่งใน

หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงาน กองก าลงันเรศวรเป็นหน่วยงานพิเศษตัง้ขึน้เพื่อรับผิดชอบชายแดนจงัหวัดตากและ

แม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจในการ “ป้องกันชายแดน โดยการสกัดกัน้ ยับยัง้ตอบโต้ และผลกัดนัการละเมิดอธิปไตยของกองก าลงั

ต่างชาติ”  

กองก าลงันเรศวรดูแลผู้ลีภ้ยักว่า 2,100 คนในสถานพักพิงชัว่คราว ที่อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน หลงัจากมี

ผู้ลีภ้ยัข้ามพรมแดนเพื่อหนีภยัการสู้รบในอาทิตย์ที่ผ่านมา และเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม มีผู้ลีภ้ยัเหลืออยู่เพียงไม่ถึง 100 คน 

จากข้อมลูของทางจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 



ผู้ปฏิบติังานภาคประชาสงัคมในรัฐกะเหร่ียงบอกกับฟอร์ตีฟ้ายไรต์ว่า เจ้าหน้าที่ไทยผลกัดนัผู้ลีภ้ยักว่า 5,000 คน

กลบัเมียนมาในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน  

เจ้าหน้าที่จงัหวดัยงัยืนยนัด้วยว่ากองทพัยงัคงควบคุมการเข้าถึงของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมและหน่วยงาน

สหประชาชาติ รวมทัง้ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ไม่ให้เข้าถึงผู้ลีภ้ยั ด้วยเหตุผลของความ

มัน่คงและข้อกังวลด้านสขุภาพระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    

“การดูแลคุ้มครองผู้ลีภ้ยัด้านมนุษยธรรมเป็นเร่ืองแรกและเร่ืองส าคญัที่สดุ ซ่ึงต้องการการจดัการที่เหมาะสมจาก

หน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันการสญูเสียของชีวิต” เอมี สมิธกล่าว “ข้อกังวลด้านสาธารณสขุต่อการระบาดของโรคโควิด-19 

และข้อกังวลด้านความมัน่คงสามารถจดัการได้โดยใช้กลไกการคัดกรองที่เหมาะสม ไม่ใช่ยบัยัง้การให้ความช่วยเหลือจาก

องค์กรสหประชาชาติและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่มีความพร้อม หน่วยงานของไทยควรใช้ความเช่ียวชาญและทรัพยากรที่มี

อยู่ประสานงานให้ความสะดวกต่อการร้องขอต่างๆ”  

จากบนัทึกการประชุมของศบค. นายกรัฐมนตรีเสนอให้ “ด าเนินการ” เพื่อ “เตรียมพืน้ที่รองรับผู้อพยพเข้าสู่ประเทศ

ไทย พืน้ที่กักตัว และโรงพยาบาลสนาม” อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า มีการก่อสร้างสถานที่เหล่านี ้หรือ

มีการอนุญาตให้ผู้ลีภ้ยัเขาถึงสถานที่กักตัวหรือสถานรักษาพยาบาล  

ในวนัที่ 6 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ไทยรวมทัง้นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจงัหวัดแม่ฮ่องสอน พนัเอก สจิุนต์ 

ทรัพย์สิน ผู้บงัคบัหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และนายชนาธิป เสมแย้ม ปลดัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประชุมกับ UNHCR 

ประเทศไทย เพื่อพูดคุยถึงการให้ความสนับสนุนต่อผู้ลีภ้ยัที่เข้ามาใหม่ แต่ขณะที่เขียนแถลงการณ์นี ้ทางการไทยยงัไม่อนุญาต

ให้ UNHCR ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัที่เข้ามาใหม่จากเมียนมาแต่อย่างใด  

ข้อพิจารณาหลกัทางกฎหมาย ที่จดัท าโดย UNHCR ต่อการเข้าถึงเขตแดนของผู้ที่ต้องการการคุ้มครองระหว่าง

ประเทศภายใต้บริบทของโควิด-19 ระบุว่า “การปฏิเสธการข้ามแดนโดยปราศจากการคุ้มครองต่อการไม่ถูกบงัคบัส่งกลับ ไม่

สามารถกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงต่อสขุภาพในรูปแบบใดก็ตาม”  

การโจมตีครัง้ใหม่ต่อพืน้ที่พลเรือน และการปะทะกันระหว่างกองทพัเมียนมากับกองก าลงัติดอาวุธชนกลุ่มน้อย ส่งผล

ให้มีผู้พลดัถ่ินฐานกว่า 55,000 คนในรัฐคะฉิ่น กะเหร่ียง และฉานในเมียนมา นับแต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ ทัง้นีต้ามตัวเลขล่าสดุ

ของส านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) ประจ าเมียนมา ผู้พลดัถ่ินส่วนใหญ่ประมาณ 

40,000 คนซ่ึงมาจากรัฐกะเหร่ียง ต้องพลดัถ่ินฐานจากการปะทะครัง้ใหม่ระหว่างกองทพัเมียนมาและกองทพัปลดปล่อย

แห่งชาติกะเหร่ียง (KNLA) รวมทัง้การโจมตีทางอากาศ “การโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย” และ “การทิง้ระเบิดใส่พืน้ที่พลเรือน” 

ของกองทพัเมียนมา ทัง้นีต้ามข้อมลูของ OCHA เมียนมา 

นับแต่การรัฐประหารเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ รัฐบาลทหารเมียนมายงัคงสงัหาร ควบคุมตัวโดยพลการ และก่อ

อาชญากรรมอื่น ๆ ต่อผู้น าทางการเมือง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ประท้วงอย่างสนัติและคนอื่น ๆ ในเมียนมา ในเอกสารที่

https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20Humanitarian%20Update%20-%20Number%20No.%206.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RWzGIArXnSo
https://www.youtube.com/watch?v=RWzGIArXnSo


รัฐบาลทหารเมียนมาส่งมอบให้กับสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อนการประชุมสดุยอดที่เป็นประเด็น

ถกเถียงเม่ือเดือนที่แล้วเพื่อพิจารณาสถานการณ์ในเมียนมา รัฐบาลทหารอ้างว่าได้ควบคุมตวับุคคล 9,848 คน ปล่อยตวัแล้ว 

4,511 และด าเนินคดี 5,070 คนระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 15 เมษายน  

การบงัคบัให้ผู้ลีภ้ยักลบัไปเมียนมาภายใต้บริบทปัจจุบนั ย่อมเป็นการละเมิดหลกัการไม่ส่งกลบั ซ่ึงห้าม “การปฏิเสธ

การเข้าบริเวณพรมแดน การดกัจบั และการส่งกลบัในทางอ้อม” ของบุคคลที่เสี่ยงที่จะถูกประหตัประหาร แม้ว่าประเทศไทย

ไม่ได้ให้สตัยาบนัรับรองอนุสญัญาว่าด้วยสถานะของผู้ลีภ้ยั พ.ศ. 2494 และพิธีสาร พ.ศ. 2510 แต่หลกัการไม่ส่งกลบัเป็นส่วน

หนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และย่อมมีผลบังคบัใช้ต่อรัฐทุกแห่ง ตามหลกัการนี ้ทุกประเทศมีพนัธกรณี

ต้องคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกส่งกลบัไปยงัดินแดนที่เสี่ยงจะเผชิญกับอันตราย หรือการประหตัประหาร รวมทัง้การส่งกลบัใน

ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ  

รัฐบาลไทยได้แสดงพนัธกิจในหลายวาระที่จะคุ้มครองผู้ลีภ้ยั รวมทัง้การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการ

โยกย้ายถ่ินฐานที่ปลอดภยั เป็นระเบียบ และปกติ และเห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลีภ้ยั ระหว่างการประชุม

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม 2561 รัฐบาลไทยยงัยืนยนัพนัธกิจที่มีต่อ “หลกัมนุษยธรรมและการดูแลกลุ่มผู้

เข้าเมืองแบบไม่ปรกติกลุ่มต่าง ๆ” ในระหว่างการทบทวนพนัธกรณีของประเทศไทยที่มีต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ในเดือนมีนาคม 2560 ในที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ 

ในวนัที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อระเบียบในการจดัท ากลไกคัดกรองระดบัชาติ เพื่อจ าแนก

และหาทางคุ้มครองผู้ลีภ้ยั อย่างไรก็ดี ยงัไม่มีการด าเนินงานตามกลไกนี ้จนท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิ

มนุษยชน เนื่องจากการไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานระหว่างประเทศ   

ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นที่รองรับผู้อพยพกว่า 100,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ลีภ้ยัจากเมียนมา ซ่ึงอาศยัในที่พกัพิง

ชัว่คราวมายาวนาน บริเวณพรมแดนประเทศไทย-เมียนมา  รวมทัง้ ผู้ลีภ้ยัในเขตเมืองจากหลายประเทศซ่ึงอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพฯ และจงัหวดัโดยรอบ ผู้ลีภ้ยัเหล่านีไ้ม่มีสถานะทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย และเสี่ยงที่จะถูกควบคุม

ตวัโดยพลการ และถูกบงัคบัส่งกลบัไปยงัประเทศที่อาจต้องเผชิญกับการประหตัประหาร  

“ประเทศไทยยงัคงมองผู้ลีภ้ยัจากมุมมองของความมัน่คงเป็นหลกั แต่ภยัคุกคามที่แท้จริงต่อสนัติภาพและความ

มัน่คงในภูมิภาคคือรัฐบาลทหารเมียนมา” เอมี สมิธกล่าว “ถ้าประเทศไทยต้องการปกป้องความมัน่คงของตนเอง ก็ควรให้

ความคุ้มครองประชาชนจากพม่า และร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศในการตดัสิทธ์ิการเข้าถึงอาวุธและแหล่งรายได้ของ

รัฐบาลทหาร”   

 

 

https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-11-11/


ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:  

เอมี สมิธ, ผู้อ านวยการบริหาร, ฟอร์ตีฟ้ายไรต์                                 
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ทวิตเตอร์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights 

พุทธณี กางกัน้, ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน, ฟอร์ตีฟ้ายไรต์               
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อีเมล์: puttanee.kangkun@fortifyrights.org                                                                                                                            
ทวิตเตอร์: @PuttaneeKangkun, @FortifyRights 
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อีเมล์: ismail.wolff@fortifyrights.org                                                                                                                            

ทวิตเตอร์: @ismailwolff, @FortifyRights 
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