แถลงการณ์ ร่ ว ม
ประเทศไทย: ปฏิบ ัต ติ ามพัน ธกิจ ทีจะคุ้ม ครองสิท ธิข องผู้ล ภัี ย
ยุติการควบคุมตัวและการบังคับส่ งกลับผู้ลภัี ย
(กรุงเทพฯ กรกฎาคม
) – ในโอกาสทีนายฟิ ลิปโป กรานดี (Filippo Grandi) ข้ าหลวงใหญ่เพือผู้ลภัี ยแห่ง
สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees ) หรื อ UNHCR จะมาเยือนประเทศไทย พวกเราซึงเป็ น
หน่วยงานทีลงชือด้ านล่าง ขอเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยปฏิบตั ิตามพันธกิจของตนทีจะปกป้องผู้ลภัี ย ด้ วยการยุติการปฏิบตั ิมิ
ชอบ และกําหนดให้ มีหน่วยงานและให้ บงั คับใช้ กฎหมายทีคุ้มครองสิทธิของผู้ลภัี ยในประเทศไทย โดยสิทธิเหล่านันควรจะ
ได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลด้ วยเหตุแห่งเชือชาติ, ศาสนา, สัญชาติ หรื อ ชาติกําเนิด หรื อการเป็ น
สมาชิกของกลุม่ ทางสังคมหรื อความคิดเห็นทางการเมือง

ในวันที กรกฎาคม หัวหน้ าของหน่วยงานสหประชาชาติซงมี
ึ อํานาจหน้ าทีในการคุ้มครอง และหาทางออกทียังยืนสําหรับ
ผู้ลภัี ย มีกําหนดเข้ าพบนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชาของไทยเพือพูดคุยถึงโครงสร้ างการคุ้มครองผู้ลภัี ยในประเทศ
ไทย นับเป็ นครังแรกในรอบห้ าปี ทข้ี าหลวงใหญ่จะมาเยือนประเทศไทย และเป็ นส่วนหนึงของการมาเยือนประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของท่าน
จากข้ อมูลของ UNHCR ประเทศไทยรองรับผู้ลภัี ยประมาณ 102,000 คน ส่วนใหญ่เป็ นผู้อพยพจากเมียนมาทีอาศัยอยูใ่ น
ทีพักพิงชัวคราวตามพรมแดนไทย-เมียนมามาเป็ นเวลานาน ในจํานวนนีมี “ผู้ลภัี ยในเขตเมือง” อีก , คนซึงมาจาก
ปากีสถาน เวียดนาม โซมาเลีย อิรัก ปาเลสไตน์ ซีเรีย จีน และประเทศอืน ๆ ทีอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้ เคียง
แม้ วา่ ไทยจะไม่ได้ เป็ นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลภัี ย พ.ศ.
(the 1951 Refugee Convention) หรื อ พิธีสารเลือก
รับ พ.ศ.
(the 1967 Protocol) แต่ทผ่ี านมา รัฐบาลไทยได้ แสดงพันธกิจอย่างต่อเนืองทีจะคุ้มครองผู้ลภัี ยในประเทศ
ไทย รวมทังล่าสุดในระหว่างการทบทวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กรณีพนั ธกิจของไทยทีมีต่อ
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights
- ICCPR) เมือเดือนมีนาคม โดยในระหว่างกระบวนการทบทวนดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ เน้ นยําพันธกิจทีมีต่อ “หลัก
มนุษยธรรมและการดูแลผู้เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมายกลุม่ ต่าง ๆ” ในการแถลงต่อทีประชุมสุดยอดผู้นําโลกว่าด้ วยวิกฤตผู้ลี
ภัยเมือวันที กันยายน
ทีกรุงนิวยอร์ ก นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์ โอชาได้ ให้ คาํ มันสัญญาทีจะยุติการกักขังผู้ลี
ภัยทีเป็ นเยาวชนในประเทศไทย และจะจัดตังกลไกการคัดกรองผู้ลภัี ยทีมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรียงั ได้ ประกันว่าการ
เดินทางกลับสูเ่ มียนมาของผู้ลภัี ยจะเป็ นไปโดยสมัครใจ และจะส่งเสริ มให้ ผ้ ลู ภัี ยเข้ าถึงบริการด้ านการศึกษา สุขภาพ และ
การแจ้ งเกิดให้ มากขึนในไทย
พันธกิจเหล่านีเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าและน่าชืนชม อย่างไรก็ดี เรายังคงกังวลเนืองจากทีผ่านมาไม่มีความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการตามพันธกิจดังกล่าว และยังไม่มกี ารแก้ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง ซึงส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ของผู้ลภัี ยในประเทศไทยดังต่อไปนี
การส่ งกลับ
ทีผ่านมาประเทศไทยล้ มเหลวทีจะเคารพต่อหลักการไม่ส่งกลับ ซึงมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย และถูกบัญญัติไว้ อย่าง
ชัดเจนในข้ อบทที 3 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมาน และการกระทําอืน ๆ ทีโหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรือทียํายี
ศักดิศรี และยังเป็ นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ โดยห้ ามไม่ให้ รัฐส่งกลับบุคคลไปยังประเทศซึงพวกเขาอาจจะ
เผชิญกับการทรมานหรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีโหดร้ าย
ในไม่กีปี ทีผ่านมา ทางการไทยได้ บงั คับส่งกลับผู้ลภัี ย ผู้แสวงหาทีลีภัย และบุคคลอืน ๆ ตามการร้ องขอของรัฐบาลต่างชาติ
ต่าง ๆ แม้ วา่ จะมีความเสียงทีเชือถือได้ วา่ บุคคลเหล่านีอาจต้ องประสบการทรมานหรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีร้ ายแรง
โดยล่าสุด เมือวันที พฤษภาคม
ไทยได้ สง่ ตัวนายเอ็ม ฟูรกาน เซิกเม็น (M. Furkan Sökmen) สัญชาติตรุ กี ผู้ซงึ
ถูกกล่าวหาว่ามีความเชือมโยงกับผู้นําศาสนาชาวตุรกี นายเฟตูเลาะห์ กิวเล็น (Fethullah Gülen) ไปให้ ทางการตุรกี แม้ วา่
จะมีคาํ เตือนจากหน่วยงานแห่งสหประชาชาติตา่ ง ๆ แล้ วว่า นายฟูรกานอาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หากถูกส่งตัวกลับไป

ตุรกี และในปี 2558 ยังมีรายงานว่าไทยได้ สง่ ตัวผู้ทน่ี าสงสัยว่าจะเป็ นชาวอุยกูร์ เชือชาติเตอร์ กิก จํานวนประมาณ 100 คน
โดยส่วนใหญ่เป็ นมุสลิมกลุม่ น้ อยในจีน กลับไปยังประเทศจีน ซึงเป็ นทีทราบกันว่า ชาวอุยกูร์ทีกลับสูจ่ ีนต้ องประสบกับการ
ประหัตประหาร
เป็ นทีทราบกันดีวา่ ทางการไทยใช้ วิธีสง่ กลับอย่างไม่เป็ นทางการ โดยการนําตัวบุคคลเหล่านีไปยังพรมแดน และบังคับให้
พวกเขาเดินทางเข้ าสูป่ ระเทศเพือนบ้ าน โดยไม่มกี ารใส่ใจอย่างเหมาะสมถึงความเสียงทีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อบุคคลเหล่านี ประเทศไทยยังดําเนินนโยบาย “อํานวย” หรื อ “ผลักดัน” ผู้ลภัี ยทีพยายามเข้ าเมืองทางทะเล ตาม
นโยบายดังกล่าว ทางการไทยได้ สกัดและลากจูงเรื อทีมีสภาพเลวร้ ายของผู้อพยพออกไปสูท่ ะเล นโยบายและการปฏิบตั ิ
เช่นนีเป็ นการละเมิด หลักการไม่ส่งกลับ และก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ลภัี ยอย่างรุนแรง แต่จนถึงขณะทีเขียน
แถลงการณ์นี ยังคงมีนโยบายและการปฏิบตั ิเช่นนีเกิดขึนต่อไปในประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ เน้ นยําถึงพันธกรณีของไทยทีจะต้ อง “กําหนด
หลักประกันทังในทางกฎหมายและทางปฏิบตั ิเพือทีจะไม่สง่ ตัวบุคคลทีจําเป็ นต้ องได้ รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ
กลับไปยังประเทศซึงมีเหตุผลอย่างหนักแน่นทีเชือได้ ว่ามีความเสียงอย่างจริ งจังทีเขาจะได้ รับอันตรายทีสร้ างความ
เสียหายอย่างไม่อาจแก้ ไขกลับคืนได้ ...” ในระหว่างการทบทวนพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR คณะกรรมการได้
แสดงข้ อกังวลเกียวกับ “รายงานว่ามีการส่งกลับและการบังคับส่งกลับ โดยไม่มีการตรวจสอบหรื อไม่มกี ารประเมินผล
อย่างเพียงพอ...” ซึงเรามีความกังวลเหล่านีเช่นกัน
การควบคุมตัวโดยพลการและไม่ มีเวลากําหนด
ทางการไทยยังคงควบคุมตัวผู้ลภัี ย ผู้แสวงหาทีลีภัย และผู้เข้ าเมืองอืน ๆ ทีศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวและสถานทีอืนซึง
ดําเนินการโดยภาครัฐโดยพลการ และในบางกรณีเป็ นการควบคุมตัวอย่างไม่มเี วลากําหนด แม้ วา่ สถานกักตัวคนต่างด้ าว
ของไทยจะถูกออกแบบมาเพือรองรับการพักพิงเพียงไม่เกิน วัน แต่ปรากฏว่าผู้ลภัี ยบางส่วนได้ ถกู ควบคุมตัวทีนีมาเป็ น
เวลาหลายปี ในระหว่างการทบทวนพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ยังได้ แสดงข้ อกังวลเกียวกับรายงานว่ามีการควบคุมตัวผู้ลภัี ยเป็ นเวลานาน และเรียกร้ องให้ รัฐบาลไทย “งดเว้ นจากการ
ควบคุมตัวผู้ลภัี ย ผู้แสวงหาทีลีภัย และผู้เข้ าเมือง และให้ ใช้ มาตรการอืนนอกเหนือจากการควบคุมตัว...” รัฐบาลไทย
ยืนยันในระหว่างการทบทวนดังกล่าวว่า ชาวโรฮิงญา คนจากรัฐยะไข่และบังคลาเทศ ยังคงถูกควบคุมตัวในทีพักพิง
ซึงดําเนินการโดยภาครัฐ โดยทีสิทธิการเดินทางและอิสรภาพของพวกเขาถูกปฏิเสธ
นอกจากข้ อกังวลเกียวกับการควบคุมตัวผู้ลภัี ยเป็ นเวลานานแล้ ว เรายังคงกังวลกับสภาพของศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวของ
ไทยทีตํากว่ามาตรฐาน สถานทีกักตัวในไทยมีลกั ษณะทีแออัดยัดเยียดอย่างมาก มีสภาพสุขอนามัยทียําแย่ และการเข้ าถึง
ุ ภาพ
ความจําเป็ นขันพืนฐานเป็ นไปอย่างจํากัด รวมทัง นําสะอาดสําหรับซักล้ างและดืมกิน อาหารทีเพียงพอและมีคณ
ห้ องนําทีเพียงพอ ทางการยังได้ ควบคุมตัวเด็กเพียงเพราะสถานะการเข้ าเมืองของพวกเขาหรื อของพ่อแม่ของพวกเขา ซึง
เป็ นการละเมิดสิทธิเด็ก มีรายงานว่าการเข้ าถึงบริการรักษาพยาบาลและบริ การด้ านสุขภาพจิตในศูนย์กกั ตัวนีเป็ นไปอย่าง
จํากัด ซึงอาจทําให้ เกิดหรื อทําให้ อาการเจ็บป่ วยทีป้องกันได้ แย่ลง รวมถึงการติดเชือทางผิวหนังและทางเดินหายใจ และ

โรควัณโรค ในเดือนพฤษภาคม ผู้แสวงหาทีลีภัยชาวปากีสถานอายุ ปี คนหนึงเสียชีวิตทีศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวที
กรุงเทพฯ ทําให้ เกิดความตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ดงั กล่าว
การเข้ าถึงสถานะทางกฎหมาย
ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกรอบกฎหมายเพือประเมินคําร้ องขอลีภัย และล้ มเหลวทีจะให้ สถานะทางกฎหมายแก่ผ้ ลู ี
ภัยในประเทศ เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียงมากขึนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอืน ๆ รวมทังการควบคุมตัวโดยพลการและไม่
มีเวลากําหนด การส่งกลับ และการค้ ามนุษย์
เมือวันที 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี ได้ มมี ติที 10/01 พ.ศ.2560 ซึงเป็ นการจัดตัง “คณะกรรมการบริหารคนเข้ าเมือง
ผิดกฎหมายและผู้ลภัี ย” เพือทําหน้ าทีพัฒนานโยบายทีเกียวข้ องกับการคัดกรองและบริหารผู้เข้ าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี
ภัย ซึงนับเป็ นมาตรการในเชิงบวกเพือประกันสิทธิการขอทีลีภัย ซึงมีการคุ้มครองไว้ ตามข้ อ ของปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน มติคณะรัฐมนตรีนกํี าหนดกรอบทีจะจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการเพือคัดกรอง และบริ หารจัดการคนเข้ า
เมืองผิดกฎหมายและผู้ลภัี ย แต่หากกลไกการคัดกรองดังกล่าว มีการเลือกปฏิบตั หิ รื อมีหลักเกณฑ์กําหนดทีเข้ มงวดอาจ
ทําให้ สถานการณ์การให้ ความคุ้มครองผู้ขอลีภัยแย่ลงแทนทีจะแก้ ปัญหาดังกล่าวในประเทศไทย
เราเรียกร้ องรัฐบาลไทยให้ ดําเนินงานอย่างใกล้ ชิดกับ UNHCR ภาคประชาสังคม และผู้ลภัี ยในการจัดทําขันตอนปฏิบตั ิ
เพือประเมินคําร้ องขอสถานะผู้ลภัี ยและการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างเป็ นธรรม
การไม่ สามารถเข้ าถึงการประกอบอาชีพและการคุ้มครองด้ านแรงงาน
กฎหมายแรงงานของไทยห้ ามไม่ให้ ผ้ ลู ภัี ยทํางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศ ส่งผลให้ ผ้ ลู ภัี ยต้ องเป็ นแรงงานนอกระบบ
ซึงมักเป็ นงานทีอันตราย ยากลําบาก และไม่ถกู สุขลักษณะ ซึงผู้ลภัี ยไม่ได้ รับการคุ้มครองภายใต้ พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครอง
แรงงานและกฎหมายแรงงานอืน ๆ ของไทย ในหลาย ๆ ครัง ผู้ลภัี ยต้ องตกเป็ นเหยือของความรุนแรง การถูกเอารัดเอา
เปรี ยบ และอันตรายจากสภาพแวดล้ อมของการทํางาน เหล่านีเป็ นการขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) ซึง
ประเทศไทยเป็ นภาคี ข้ อบทที ของกติการะบุวา่ ประเทศภาคีมหี น้ าทีปกป้องสิทธิของทุกคนทีจะมีสภาพการทํางานทีเป็ น
ธรรมและน่าพึงพอใจ
การเข้ าถึงการศึกษา
กฎหมายของไทยกําหนดหลักประกันว่า เด็กทุกคนมีสิทธิเข้ าถึง “การศึกษาขันพืนฐานทีมีคณ
ุ ภาพและโดยไม่มคี า่ ใช้ จา่ ย
โดยรัฐต้ องจัดให้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย ปี ” โดยไม่คาํ นึงถึงสถานะทางกฎหมายของเด็ก อย่างไรก็ดี เด็กซึงเป็ นผู้ลภัี ย
โดยเฉพาะผู้ทอาศั
ี ยอยูใ่ นค่ายทีพักพิงตามพรมแดนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าเรียนในโรงเรี ยนของไทยได้ เนืองจากการ
จํากัดสิทธิด้านการเดินทาง อุปสรรคด้ านภาษา และการเลือกปฏิบตั ิของผู้บริ หารโรงเรียน การเข้ าถึงสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษายิงมีข้อจํากัดมากขึน เด็กซึงเป็ นผู้ลภัี ยซึงถูกควบคุมตัวในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าว ก็จะถูก
ควบคุมตัวโดยไม่สามารถเข้ าเรี ยนในโรงเรียนของไทยได้

จากข้ อกังวลทีกล่าวถึงข้ างต้ น เราเรียกร้ องให้ รัฐบาลไทยให้
ป้องกันไม่ให้ มกี ารส่งกลับบุคคล ซึงอาจมีความเสียงต่อชีวติ หรื ออิสรภาพ หากต้ องกลับไปทีบ้ านเกิดของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิง นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชาควรสังการให้ กระทรวงและหน่วยงานความมันคงที
เกียวข้ องยุตินโยบาย “การอํานวย” และยุติ “การส่งกลับในทางอ้ อม” ซึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ลู ภัี ยเสียงจะถูกส่งกลับ
ยุติการควบคุมตัวผู้ลภัี ยโดยพลการและอย่างไม่มเี วลากําหนดในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าว และสถานกักตัวที
ดําเนินการโดยภาครัฐ ประกันว่าการควบคุมตัวผู้ลภัี ยให้ ทาํ ได้ เฉพาะกรณีทเป็
ี นข้ อยกเว้ นเท่านัน ภายหลังมีการ
ประเมินในระดับบุคคลแล้ ว และหลังจากมีการพิจารณาใช้ มาตรการทีเป็ นการล่วงละเมิดทีน้ อยกว่าการควบคุม
ตัวจนหมดสินแล้ ว และให้ ปฏิบตั ิการในลักษณะทีสอดคล้ องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
ร่ วมมือกับ UNHCR ภาคประชาสังคม และผู้ลภัี ย ในการปรึกษาหารืออย่างมีนยั ยะ และประกันการเข้ าถึงข้ อมูล
ทีเกียวกับการวางแผน หรือการดําเนินการตามโครงการเดินทางกลับโดยสมัครใจบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
ร่ วมมือกับ UNHCR ภาคประชาสังคม และผู้ลภัี ยในการจัดทําขันตอนปฏิบตั ิเพือประเมินคําร้ องขอสถานะผู้ลภัี ย
และการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างเป็ นธรรม โดยกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึงของ
กฎหมาย และมีการบังคับใช้ อย่างจริ งจัง และสอดคล้ องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ประกันว่าบุคคลทีแสวงหา
ทีลีภัยทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้ าถึงขันตอนการขอทีลีภัย โดยไม่คาํ นึงว่าจะเข้ าเมืองมาในลักษณะใด เข้ า
มาทีจุดใด หรือเข้ ามาเมือใด
ประกันว่าบุคคลซึงได้ รับสถานะผู้ลภัี ยทุกคนในประเทศไทย จะสามารถเข้ าถึงเอกสารทางกฎหมาย บริการ
รักษาพยาบาล ได้ รับอนุญาตให้ ทํางาน และได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ได้ รับโอกาสทางการศึกษา
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