
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

แถลงการณ์ร่วม 
 

ประเทศไทย: ปฏิบัตติามพนัธกิจท ีจะคุ้มครองสิทธ ิของผู้ลภียั 
ยุติการควบคุมตัวและการบังคับส่งกลับผู้ลภีัย 

 

(กรุงเทพฯ  กรกฎาคม ) – ในโอกาสทีนายฟิลิปโป กรานดี (Filippo Grandi) ข้าหลวงใหญ่เพือผู้ลภียัแหง่

สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees ) หรือ UNHCR จะมาเยือนประเทศไทย พวกเราซงึเป็น

หน่วยงานทลีงชือด้านลา่ง ขอเรียกร้องรัฐบาลไทยปฏิบตัิตามพนัธกิจของตนทีจะปกปอ้งผู้ลภียั ด้วยการยตุิการปฏิบตัิมิ

ชอบ และกําหนดให้มีหน่วยงานและให้บงัคบัใช้กฎหมายทีคุ้มครองสิทธิของผู้ลภียัในประเทศไทย โดยสิทธิเหลา่นนัควรจะ

ได้รับการคุ้มครอง โดยไม่มกีารเลือกปฏิบตัิตอ่บคุคลด้วยเหตแุหง่เชือชาติ, ศาสนา, สญัชาติ หรือ ชาติกําเนิด หรือการเป็น

สมาชิกของกลุม่ทางสงัคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง 

 



 

 

ในวนัที  กรกฎาคม หวัหน้าของหน่วยงานสหประชาชาติซงึมีอํานาจหน้าทใีนการคุ้มครอง และหาทางออกทยีงัยืนสําหรับ

ผู้ลภียั มีกําหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชาของไทยเพือพดูคยุถึงโครงสร้างการคุ้มครองผู้ลภียัในประเทศ

ไทย นบัเป็นครังแรกในรอบห้าปีทข้ีาหลวงใหญ่จะมาเยือนประเทศไทย และเป็นสว่นหนึงของการมาเยือนประเทศต่าง ๆ 

ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกของท่าน  

 

จากข้อมลูของ UNHCR ประเทศไทยรองรับผู้ลภียัประมาณ 102,000 คน สว่นใหญ่เป็นผู้อพยพจากเมียนมาทอีาศยัอยูใ่น

ทพีกัพิงชวัคราวตามพรมแดนไทย-เมียนมามาเป็นเวลานาน ในจํานวนนมีี “ผู้ลภียัในเขตเมือง” อกี ,  คนซงึมาจาก

ปากีสถาน เวียดนาม โซมาเลยี อรัิก ปาเลสไตน์ ซีเรีย จีน และประเทศอนื ๆ ทอีาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกล้เคียง  

 

แม้ว่าไทยจะไมไ่ด้เป็นรัฐภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลภียั พ.ศ.  (the 1951 Refugee Convention) หรือ พิธีสารเลือก

รับ พ.ศ.  (the 1967 Protocol) แตท่ผี่านมา รัฐบาลไทยได้แสดงพนัธกิจอยา่งต่อเนืองทีจะคุ้มครองผู้ลภียัในประเทศ

ไทย รวมทงัลา่สดุในระหวา่งการทบทวนของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ กรณีพนัธกิจของไทยทีมีต่อ

กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights 

- ICCPR) เมอืเดือนมีนาคม โดยในระหวา่งกระบวนการทบทวนดงักลา่ว รัฐบาลไทยได้เน้นยําพนัธกิจทีมีต่อ “หลกั

มนษุยธรรมและการดแูลผู้ เข้าเมอืงอยา่งผิดกฎหมายกลุม่ตา่ง ๆ” ในการแถลงตอ่ทีประชมุสดุยอดผู้นําโลกวา่ด้วยวิกฤตผู้ลี

ภยัเมอืวนัที  กนัยายน  ทกีรุงนิวยอร์ก นายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชาได้ให้คํามนัสญัญาทีจะยตุิการกกัขงัผู้ลี

ภยัทีเป็นเยาวชนในประเทศไทย และจะจดัตงักลไกการคดักรองผู้ลภียัทีมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรียงัได้ประกนัวา่การ

เดินทางกลบัสูเ่มยีนมาของผู้ลภียัจะเป็นไปโดยสมคัรใจ และจะสง่เสริมให้ผู้ลภียัเข้าถึงบริการด้านการศกึษา สขุภาพ และ

การแจ้งเกิดให้มากขนึในไทย  

 

พนัธกิจเหลา่นีเป็นสงิทีมคีณุค่าและน่าชืนชม อยา่งไรก็ดี เรายงัคงกงัวลเนืองจากทีผ่านมาไมมี่ความคืบหน้าในการ

ดําเนินการตามพนัธกิจดงักลา่ว และยงัไมม่กีารแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนร้ายแรงทีเกิดขนึอยา่งต่อเนือง ซงึสง่ผล

กระทบตอ่สถานการณ์ของผู้ลภียัในประเทศไทยดงัตอ่ไปนี 

 
การส่งกลับ  
 

ทผี่านมาประเทศไทยล้มเหลวทจีะเคารพตอ่หลักการไม่ส่งกลบั ซงึมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย และถกูบญัญัติไว้อยา่ง

ชดัเจนในข้อบทที 3 ของอนสุญัญาวา่ด้วยการตอ่ต้านการทรมาน และการกระทําอืน ๆ ทีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือทียํายี

ศกัดิศรี และยงัเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ โดยห้ามไมใ่ห้รัฐสง่กลบับคุคลไปยงัประเทศซงึพวกเขาอาจจะ

เผชิญกบัการทรมานหรือการละเมิดสิทธิมนษุยชนทีโหดร้าย  

 

ในไมก่ีปีทีผ่านมา ทางการไทยได้บงัคบัสง่กลบัผู้ลภียั ผู้แสวงหาทีลภียั และบคุคลอืน ๆ ตามการร้องขอของรัฐบาลตา่งชาติ

ตา่ง ๆ แม้วา่จะมคีวามเสยีงทเีชือถือได้วา่บคุคลเหลา่นีอาจต้องประสบการทรมานหรือการละเมดิสทิธิมนษุยชนทร้ีายแรง 

โดยลา่สดุ เมอืวนัที  พฤษภาคม  ไทยได้สง่ตวันายเอ็ม ฟรูกาน เซกิเม็น (M. Furkan Sökmen) สญัชาติตรุกี ผู้ซงึ

ถกูกลา่วหาวา่มคีวามเชือมโยงกบัผู้นําศาสนาชาวตรุกี นายเฟตเูลาะห์ กิวเล็น (Fethullah Gülen) ไปให้ทางการตรุกี แม้วา่

จะมีคําเตือนจากหนว่ยงานแหง่สหประชาชาติตา่ง ๆ แล้ววา่ นายฟรูกานอาจถกูละเมิดสิทธิมนษุยชน หากถกูสง่ตวักลบัไป 



 

 

ตรุกี และในปี 2558 ยงัมีรายงานวา่ไทยได้สง่ตวัผู้ทนีา่สงสยัวา่จะเป็นชาวอยุกร์ู เชือชาติเตอร์กิก จํานวนประมาณ 100 คน 

โดยสว่นใหญ่เป็นมสุลมิกลุม่น้อยในจีน กลบัไปยงัประเทศจีน ซงึเป็นททีราบกนัวา่ ชาวอยุกร์ูทีกลบัสูจี่นต้องประสบกบัการ

ประหตัประหาร 

 

เป็นททีราบกนัดีวา่ ทางการไทยใช้วิธีสง่กลบัอยา่งไมเ่ป็นทางการ โดยการนําตวับคุคลเหลา่นีไปยงัพรมแดน และบงัคบัให้

พวกเขาเดินทางเข้าสูป่ระเทศเพือนบ้าน โดยไมม่กีารใสใ่จอยา่งเหมาะสมถึงความเสยีงทจีะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชน

ตอ่บคุคลเหลา่นี ประเทศไทยยงัดําเนินนโยบาย “อาํนวย” หรือ “ผลกัดนั” ผู้ลภียัทีพยายามเข้าเมอืงทางทะเล ตาม

นโยบายดงักลา่ว ทางการไทยได้สกดัและลากจงูเรือทีมีสภาพเลวร้ายของผู้อพยพออกไปสูท่ะเล นโยบายและการปฏิบตัิ

เช่นนีเป็นการละเมิด หลักการไม่ส่งกลบั และก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิตของผู้ลภียัอยา่งรุนแรง แตจ่นถึงขณะทีเขียน

แถลงการณ์นี ยงัคงมีนโยบายและการปฏิบตัิเช่นนีเกิดขึนตอ่ไปในประเทศไทย 

  

ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาตไิด้เน้นยําถึงพนัธกรณีของไทยทีจะต้อง “กําหนด

หลกัประกนัทงัในทางกฎหมายและทางปฏิบติัเพือทจีะไมส่ง่ตวับคุคลทีจําเป็นต้องได้รับความคุ้มครองระหวา่งประเทศ 

กลบัไปยงัประเทศซงึมเีหตผุลอยา่งหนกัแนน่ทีเชือได้ว่ามีความเสยีงอยา่งจริงจงัทีเขาจะได้รับอนัตรายทีสร้างความ

เสยีหายอยา่งไมอ่าจแก้ไขกลบัคืนได้...” ในระหวา่งการทบทวนพนัธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR คณะกรรมการได้

แสดงข้อกงัวลเกียวกบั “รายงานวา่มกีารสง่กลบัและการบงัคบัสง่กลบั โดยไม่มีการตรวจสอบหรือไมม่กีารประเมินผล

อยา่งเพียงพอ...” ซงึเรามีความกงัวลเหลา่นเีช่นกนั  

 
การควบคุมตัวโดยพลการและไม่มีเวลากําหนด  
 

ทางการไทยยงัคงควบคมุตวัผู้ลภียั ผู้แสวงหาทีลภียั และผู้ เข้าเมืองอนื ๆ ทศีนูย์กกัตวัคนตา่งด้าวและสถานทีอนืซงึ

ดําเนินการโดยภาครัฐโดยพลการ และในบางกรณีเป็นการควบคมุตวัอยา่งไมม่เีวลากําหนด แม้วา่สถานกกัตวัคนตา่งด้าว

ของไทยจะถกูออกแบบมาเพือรองรับการพกัพิงเพียงไมเ่กิน  วนั แตป่รากฏวา่ผู้ลภียับางสว่นได้ถกูควบคมุตวัทีนมีาเป็น

เวลาหลายปี ในระหวา่งการทบทวนพนัธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ

ยงัได้แสดงข้อกงัวลเกียวกบัรายงานวา่มีการควบคมุตวัผู้ลภียัเป็นเวลานาน และเรียกร้องให้รัฐบาลไทย “งดเว้นจากการ

ควบคมุตวัผู้ลภียั ผู้แสวงหาทีลภียั และผู้ เข้าเมือง และให้ใช้มาตรการอนืนอกเหนือจากการควบคมุตวั...” รัฐบาลไทย

ยืนยนัในระหวา่งการทบทวนดงักลา่ววา่ ชาวโรฮิงญา  คนจากรัฐยะไข่และบงัคลาเทศ ยงัคงถกูควบคมุตวัในทีพกัพิง

ซงึดําเนินการโดยภาครัฐ โดยทสีทิธิการเดินทางและอิสรภาพของพวกเขาถกูปฏิเสธ  

 

นอกจากข้อกงัวลเกียวกบัการควบคมุตวัผู้ลภียัเป็นเวลานานแล้ว เรายงัคงกงัวลกบัสภาพของศนูย์กกัตวัคนต่างด้าวของ

ไทยทตีํากวา่มาตรฐาน สถานทีกกัตวัในไทยมีลกัษณะทีแออดัยดัเยียดอยา่งมาก มีสภาพสขุอนามยัทยํีาแย ่และการเข้าถึง

ความจําเป็นขนัพืนฐานเป็นไปอย่างจํากดั รวมทงั นาํสะอาดสําหรับซกัล้างและดืมกิน อาหารทีเพียงพอและมคีณุภาพ 

ห้องนาํทีเพียงพอ ทางการยงัได้ควบคมุตวัเด็กเพียงเพราะสถานะการเข้าเมืองของพวกเขาหรือของพอ่แม่ของพวกเขา ซงึ

เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก มรีายงานวา่การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลและบริการด้านสขุภาพจิตในศนูย์กกัตวันีเป็นไปอยา่ง

จํากดั ซงึอาจทําให้เกิดหรือทําให้อาการเจ็บป่วยทีป้องกนัได้แยล่ง รวมถึงการติดเชือทางผิวหนงัและทางเดินหายใจ และ 

 



 

 

โรควณัโรค ในเดือนพฤษภาคม ผู้แสวงหาทีลภียัชาวปากีสถานอาย ุ  ปีคนหนงึเสยีชีวิตทีศนูย์กกัตวัคนตา่งด้าวที

กรุงเทพฯ ทําให้เกิดความตระหนกัถึงความเร่งดว่นของสถานการณ์ดงักลา่ว  

 
การเข้าถึงสถานะทางกฎหมาย 
 

ในปัจจบุนั ประเทศไทยยงัไมม่ีกรอบกฎหมายเพือประเมินคําร้องขอลภียั และล้มเหลวทีจะให้สถานะทางกฎหมายแก่ผู้ลี

ภยัในประเทศ เป็นเหตใุห้เกิดความเสยีงมากขนึตอ่การละเมิดสิทธิมนษุยชนอนื ๆ รวมทงัการควบคมุตวัโดยพลการและไม่

มีเวลากําหนด การสง่กลบั และการค้ามนษุย์  

 

เมอืวนัที 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มมีติท ี10/01 พ.ศ.2560 ซงึเป็นการจดัตงั “คณะกรรมการบริหารคนเข้าเมือง

ผิดกฎหมายและผู้ลภียั” เพอืทําหน้าทพีฒันานโยบายทีเกียวข้องกบัการคดักรองและบริหารผู้ เข้าเมอืงผิดกฎหมายและผู้ลี

ภยั ซงึนบัเป็นมาตรการในเชิงบวกเพือประกนัสิทธิการขอทีลภียั ซงึมีการคุ้มครองไว้ตามข้อ  ของปฏิญญาสากลวา่ด้วย

สิทธิมนษุยชน มติคณะรัฐมนตรีนีกําหนดกรอบทจีะจดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเพือคดักรอง และบริหารจดัการคนเข้า

เมืองผิดกฎหมายและผู้ลภียั แตห่ากกลไกการคดักรองดงักลา่ว มกีารเลอืกปฏิบตัหิรือมีหลกัเกณฑ์กําหนดทเีข้มงวดอาจ

ทําให้สถานการณ์การให้ความคุ้มครองผู้ขอลีภยัแย่ลงแทนทีจะแก้ปัญหาดงักลา่วในประเทศไทย 

 

เราเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ดําเนินงานอยา่งใกล้ชิดกบั UNHCR ภาคประชาสงัคม และผู้ลภียัในการจดัทําขนัตอนปฏิบตัิ

เพอืประเมินคําร้องขอสถานะผู้ลภียัและการคุ้มครองอย่างสมบรูณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และอยา่งเป็นธรรม  

 
การไม่สามารถเข้าถึงการประกอบอาชีพและการคุ้มครองด้านแรงงาน  
 

กฎหมายแรงงานของไทยห้ามไมใ่ห้ผู้ลภียัทํางานอย่างถกูกฎหมายในประเทศ สง่ผลให้ผู้ลภียัต้องเป็นแรงงานนอกระบบ 

ซงึมกัเป็นงานทีอนัตราย ยากลําบาก และไมถ่กูสขุลกัษณะ ซงึผู้ลภียัไมไ่ด้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญตัคิุ้มครอง

แรงงานและกฎหมายแรงงานอืน ๆ ของไทย ในหลาย ๆ ครัง ผู้ลภียัต้องตกเป็นเหยือของความรุนแรง การถกูเอารัดเอา

เปรียบ และอนัตรายจากสภาพแวดล้อมของการทํางาน เหลา่นีเป็นการขดัตอ่กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) ซงึ

ประเทศไทยเป็นภาคี ข้อบทท ี  ของกติการะบวุา่ ประเทศภาคีมหีน้าทีปกปอ้งสทิธิของทกุคนทีจะมีสภาพการทํางานทเีป็น

ธรรมและนา่พงึพอใจ  

 
การเข้าถึงการศึกษา  
 

กฎหมายของไทยกําหนดหลกัประกนัวา่ เด็กทกุคนมีสิทธิเข้าถึง “การศกึษาขนัพืนฐานทมีีคณุภาพและโดยไมม่คีา่ใช้จา่ย 

โดยรัฐต้องจดัให้เป็นเวลาอยา่งน้อย  ปี” โดยไมค่าํนงึถึงสถานะทางกฎหมายของเด็ก อย่างไรก็ดี เด็กซงึเป็นผู้ลภียั

โดยเฉพาะผู้ทอีาศยัอยูใ่นคา่ยทีพกัพิงตามพรมแดนสว่นใหญ่ไมส่ามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของไทยได้ เนืองจากการ

จํากดัสทิธิด้านการเดินทาง อปุสรรคด้านภาษา และการเลือกปฏิบติัของผู้บริหารโรงเรียน การเข้าถึงสถานศกึษาในระดบั

มธัยมศกึษาและอดุมศกึษายิงมข้ีอจํากดัมากขึน เด็กซงึเป็นผู้ลภียัซงึถกูควบคมุตวัในศนูย์กกัตวัคนตา่งด้าว ก็จะถกู

ควบคมุตวัโดยไมส่ามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของไทยได้ 



 

 

จากข้อกงัวลทีกลา่วถึงข้างต้น เราเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้  
 

x ป้องกนัไมใ่ห้มกีารสง่กลบับคุคล ซงึอาจมคีวามเสยีงตอ่ชีวิตหรืออสิรภาพ หากต้องกลบัไปทีบ้านเกิดของตนเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิง นายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชาควรสงัการให้กระทรวงและหน่วยงานความมนัคงที

เกียวข้องยติุนโยบาย “การอํานวย” และยตุิ “การสง่กลบัในทางอ้อม” ซงึเป็นเหตใุห้ผู้ลภียัเสยีงจะถกูสง่กลบั  

x ยตุิการควบคมุตวัผู้ลภียัโดยพลการและอยา่งไมม่เีวลากําหนดในศนูย์กกัตวัคนตา่งด้าว และสถานกกัตวัที

ดําเนินการโดยภาครัฐ ประกนัวา่การควบคมุตวัผู้ลภียัให้ทําได้เฉพาะกรณีทเีป็นข้อยกเว้นเท่านนั ภายหลงัมกีาร

ประเมินในระดบับคุคลแล้ว และหลงัจากมีการพิจารณาใช้มาตรการทีเป็นการลว่งละเมิดทีน้อยกวา่การควบคมุ

ตวัจนหมดสินแล้ว และให้ปฏิบตัิการในลกัษณะทสีอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

x ร่วมมือกบั UNHCR ภาคประชาสงัคม และผู้ลภียั ในการปรึกษาหารืออยา่งมีนยัยะ และประกนัการเข้าถึงข้อมลู

ทเีกียวกบัการวางแผน หรือการดําเนินการตามโครงการเดินทางกลบัโดยสมคัรใจบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา 

x ร่วมมือกบั UNHCR ภาคประชาสงัคม และผู้ลภียัในการจดัทําขนัตอนปฏิบตัิเพือประเมินคําร้องขอสถานะผู้ลภียั

และการคุ้มครองอย่างสมบรูณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และอยา่งเป็นธรรม โดยกําหนดให้เป็นสว่นหนงึของ

กฎหมาย และมกีารบงัคบัใช้อยา่งจริงจงั และสอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ ประกนัวา่บคุคลทีแสวงหา

ทลีภียัทกุคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงขนัตอนการขอทีลภียั โดยไมค่าํนึงวา่จะเข้าเมอืงมาในลกัษณะใด เข้า

มาทจีดุใด หรือเข้ามาเมอืใด 

x ประกนัวา่บคุคลซงึได้รับสถานะผู้ลภียัทกุคนในประเทศไทย จะสามารถเข้าถึงเอกสารทางกฎหมาย บริการ

รักษาพยาบาล ได้รับอนญุาตให้ทํางาน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

และความชว่ยเหลอืในรูปแบบอนื ๆ  

x ให้ภาคยานวุตัิต่ออนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลภียั พ.ศ.  และพิธีสารเลอืกรับ พ.ศ.  รวมทงัสนธิสญัญาทีสําคญั

ด้านสิทธิมนษุยชนอนื ๆ และเพิกถอนข้อสงวนข้อที  ของอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก 
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