
แถลงการณ์ร่วม 

ประเทศไทย:  ประกันสิทธิของผู้ลี Aภัยและคุ้มครองผ่านระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ลี Aภัย 

ยุติการควบคุมตัว การบังคบัส่งกลบั และกําหนดมาตรการแก้ปัญหาอย่างยั<งยืน 

กรุงเทพฯ *+ มิถุนายน 234*  

ในโอกาสวนัผู้ลี @ภยัโลก 2B มิถุนายน Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) เครือข่ายสิทธิผู้ลี @ภยั

และคนไร้รัฐ (CRPS) และ Fortify Rights เรียกร้องรัฐบาลไทยให้คุ้มครองสิทธิของผู้ลี @ภยั โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ พร้อมกันนี @ เราขอเสนอร่างระเบียบให้กับรัฐบาลในการรับรองสถานะและคุ้มครองผู้ลี @ภยัในประเทศไทย  

ในวนัทีj *B มกราคม 234B รัฐบาลไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี ซึjงกําหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารคนเข้าเมือง

ผิดกฎหมายและผู้ลี @ภยั” เพืjอจดัทํานโยบายเกีjยวกับการคดักรองและการบริหารจัดการผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี @ภยั 

นบัเป็นก้าวย่างในเชิงบวกทีjนําไปสู่การให้สถานะทางกฎหมาย และรับรองสิทธิขั @นพื @นฐานของผู้ลี @ภยัและผู้แสวงหา

สถานภาพผู้ลี @ภยั รวมทั @งประกันสิทธิในการขอทีjลี @ภยัซึjงได้รับการคุ้มครองตามข้อ *u ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน อย่างไรก็ดี ทีjผ่านมายงัไม่มีความคืบหน้าในการปรึกษาหารือกับภาคประชาสงัคมรวมทั @งผู้ลี @ภยั ในแง่การนํามติ

คณะรัฐมนตรีมาปฏิบติันบัแต่มีการประกาศใช้  

“ร่างระเบียบสํานักนายกรับมนตรีว่าด้วยการบริหารจดัการผู้ลี @ภยั” ทีjเราเสนอต่อรัฐบาลไทย มุ่งให้ความเห็นทีj

สร้างสรรค์ เพืjอสนบัสนุนการปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรี วนัทีj 10 มกราคม 2560 ทั @งนี @เพืjอบรรเทาข้อกังวลด้านสิทธิ

มนุษยชนทีjเกิดขึ @นมาอย่างยาวนาน เกีjยวกับการปฏิบติัของประเทศไทยต่อผู้พลัดถิjนและชุมชนของผู้เข้าเมือง หน่วยงาน

ภาคประชาสงัคมกว่า *� แห่งทีjทํางานกับชุมชนผู้ลี @ภยัและผู้เข้าเมืองในประเทศไทย ได้จดัทําร่างระเบียบโดยผ่านการ

ปรึกษาหารือและด้วยความสนบัสนุนจากผู้ชํานาญการด้านกฎหมายผู้ลี @ภยัและกฎหมายไทย โดยร่างระเบียบดงักล่าว

กําหนดให้มี  

• การเข้าถึงขั @นตอนการขอสถานภาพผู้ลี @ภยัสําหรับบุคคลทุกคนทีjต้องการขอทีjลี @ภยัในประเทศไทย โดยไม่คํานึงถึง

สภาพการณ์ สถานทีj และวนัทีjทีjบุคคลนั @นเข้าเมือง 

• หลกัประกันในขั @นตอนปฏิบติัสําหรับผู้ขอสถานภาพผู้ลี @ภยั รวมทั @งการเข้าถึงข้อมลูเกีjยวกับกระบวนการนี @ การมีทีj

ปรึกษาด้านกฎหมายทีjเชีjยวชาญและไม่มีค่าใช้จ่าย และการมีล่ามทีjมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่ลําเอียง  

• การกําหนดนิยามว่าด้วยผู้ลี @ภยัอนัเป็นทีjยอมรับในระดบัสากล 

• การมีหน่วยงานชํานาญการ เพืjอทําหน้าทีjพิจารณาและวินิจฉัยคําขอสถานภาพผู้ลี @ภยั ประกันว่าผู้มีหน้าทีj

วินิจฉัยมีทกัษะทีjเหมาะสม มีความรู้ และได้รับการอบรมในการประเมินคําขอเหล่านั @น รวมทั @งมีความรู้

ความสามารถเกีjยวกับกฎหมายว่าด้วยผู้ลี @ภยั มีการทํางานร่วมกับล่าม มีการสมัภาษณ์ตามแนวทางทีjมีความ

หลากหลายทางวฒันธรรม และมีแนวทางจดัการกับผู้เสียหายทีjผ่านประสบการณ์ทีjเลวร้ายมา  

• การวินิจฉัยซึjงอยู่บนพื @นฐานการประเมินเป็นรายบุคคล และการประเมินอย่างรอบด้าน โดยคํานึงถึงพฤติการณ์

พิเศษในคําขอสถานภาพผู้ลี @ภยัของบุคคลแต่ละคน รวมทั @งการสมัภาษณ์ส่วนบุคคล ทั @งนี @เพืjอให้โอกาสพวกเขา

ในการนําเสนอพยานหลักฐานประกอบคําขอทีjลี @ภยั  

• มีการแจ้งผลการตดัสินเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กับผู้ขอ โดยให้เหตุผลทีjมาของคําวินิจฉัย และมีรายละเอียดมาก

เพียงพอเพืjอให้บุคคลเหล่านั @นสามารถดําเนินการอย่างเหมาะสม เพืjออุทธรณ์คําวินิจฉัยนั @นต่อไป เท่าทีjจําเป็น  

• ให้เก็บข้อมลูในกระบวนการขอทีjสถานภาพผู้ลี @ภยัเป็นความลบัทุกขั @นตอน รวมทั @งข้อมลูทุกแง่มมุทีjเกีjยวข้องกับ

คําขอสถานภาพผู้ลี @ภยั อย่างเช่น รายละเอียดในแบบฟอร์มคําขอ เนื @อหาของคําขอ ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขอ ข้อ

กล่าวหาว่าได้ถูกประหตัประหารมา และข้อมูลอืjนใด ซึjงได้ถูกใช้อ้างในคําขอสถานภาพผู้ลี @ภยั  



• สิทธิทีjจะเข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์คําตัดสินทีjเป็นอิสระ เพืjอพิจารณาถึงคําถามทีjเกีjยวข้องกับทั @งข้อเท็จจริงและ

ข้อกฎหมาย และสิทธิทีjจะดํารงอยู่ในประเทศไทยต่อไปจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยในขั @นสดุท้ายแล้ว  

• การเข้าถึงเอกสารทางกฎหมาย ใบอนุญาตทํางาน บริการดูแลสขุภาพ โอกาสทางการศึกษา และความช่วยเหลือ

ในรูปแบบอืjน ๆ สําหรับผู้แสวงหาสถานภาพผู้ลี @ภยัและผู้ลี @ภยัทีjมีสถานะทุกคนในประเทศไทย 

หน่วยงานภาคประชาสงัคมได้ดําเนินการจดัทําร่างระเบียบ ซึjงสอดคล้องกับการแสดงพนัธกิจในเชิงบวกเมืjอเร็ว 

ๆ นี @ของรัฐบาลไทย รวมทั @งมติคณะรัฐมนตรี วนัทีj 10 มกราคม 2560 เพืjอคุ้มครองผู้ลี @ภยัในประเทศไทย ยกตวัอย่างเช่น ใน

ถ้อยแถลงในทีjประชุมสดุยอดระดบัผู้นําด้านผู้ลี @ภยั วนัทีj 2B กันยายน 2559 ทีjกรุงนิวยอร์ก นายกรัฐมนตรีประยุทธ์แสดง

ความมุ่งมัjนทีjจะยุติการควบคุมตวัผู้ลี @ภยัทีjเป็นเด็กในประเทศไทย และการจดัทํากลไกคัดกรองผู้ลี @ภยัทีjเป็นผล นายกฯ 

ยงัให้สัญญาทีjจะประกันว่าการเดินทางของผู้ลี @ภยักลบัไปเมียนมา จะเป็นไปโดยสมคัรใจ และจะมีการส่งเสริมให้ผู้ลี @ภยั

เข้าถึงการศึกษา บริการด้านสขุภาพและการแจ้งเกิดในประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี เรามีข้อสงัเกตและข้อกังวลเกีjยวกับการขาดมาตรการคุ้มครองทีjเป็นผล ทั @งในเชิงกฎหมายและการ

ปฏิบติัต่อชุมชนผู้ลี @ภยัในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิjง เรากังวลกับการบังคบัส่งกลบัผู้ลี @ภยัไปยงัประเทศทีjพวกเขาเสีjยง

จะเผชิญกับการประหัตประหาร การควบคุมตวัผู้ลี @ภยัโดยไม่มีเวลากําหนดและโดยพลการ และการขาดช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน และการศึกษาสําหรับผู้ลี @ภยั ซึjงเป็นปรากฏการณ์ทีjยงัเกิดขึ @นต่อไป 

 

การส่งกลับหรือการบังคับส่งกลับ  

ประเทศไทยได้เพิกเฉยมาเป็นเวลานาน โดยไม่ปฏิบติัตามหลักการทีjมีผลผูกพนัทางกฎหมาย ในแง่การไม่

ส่งกลบั (non-refoulement) ซึjงกําหนดไว้อย่างชดัเจนในข้อ � ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบติัหรือการ

ลงโทษอืjนๆ ทีjโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีjยํjายีศักดิ�ศรี และถือเป็นส่วนหนึjงของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

ตามหลกัการดังกล่าว รัฐต่าง ๆ ไม่สามารถส่งกลบับุคคลไปยงัประเทศทีjเสีjยงว่าจะต้องเผชิญกับการทรมานหรือการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงอืjน ๆ  

ทีjผ่านมาทางการไทยยงัส่งกลบับุคคลอย่างไม่เป็นทางการ โดยการนําตวับุคคลไปปล่อยไว้บริเวณพรมแดน และ

บงัคบัให้เดินทางเข้าสู่ประเทศเพืjอนบ้าน ทั @งนี @โดยไม่คํานึงอย่างเหมาะสมถึงความเสีjยงทีjพวกเขาจะต้องเผชิญกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยยังใช้นโยบายช่วยเหลือและส่งต่อ สําหรับผู้ลี @ภยัทีjเดินทางมาถึงทางทะเล โดยตาม

นโยบายดังกล่าว ทางการไทยจะสกัดและลากจูงเรือทีjมีความบกพร่องด้านอุปกรณ์ เพืjอผลักดนัให้ออกไปจากชายฝัjงของ

ตน นโยบายและการปฏิบติัเช่นนี @ขดัแย้งกับหลักการไม่ส่งกลบั และเป็นอนัตรายอย่างยิjงต่อชีวิตของผู้ลี @ภยั  

 

การควบคุมตัวโดยพลการและไม่มีเวลากําหนด  

ทางการไทยยังคงควบคุมตวัผู้ลี @ภยั ผู้แสวงหาสถานภาพผู้ลี @ภยั และผู้เข้าเมืองคนอืjน ๆ ในสถานกักตวัคนต่าง

ด้าวและสถานแรกรับอืjน ๆ ของรัฐ ซึjงเป็นไปโดยพลการ และในบางกรณีเป็นการควบคุมตวัโดยไม่มีเวลากําหนด ตาม

พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2322 ผู้ซึjงเดินทางเข้าสู่หรือพกัอาศยัในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั @งผู้ลี @ภยั 

อาจถูกจบักุมและควบคุมตวัได้ ในช่วงปีทีjผ่านมา ทางการไทยได้บุกเข้าไปจําแนกตวั จบักุม ควบคุมตวั และส่งกลบัผู้เข้า

เมืองทีjละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองของไทยหลายครั @ง โดยในบรรดาผู้ทีjถูกจบักุมและควบคุมตัวในช่วงปีทีjผ่านมาหลายคน

เป็นผู้ลี @ภยั  



แม้ว่าสถานกักตวัคนต่างด้าวในประเทศไทยได้รับการออกแบบมาเพืjอการพกัอาศยัเพียงไม่เกิน *3 วนั แต่ทีjผ่าน

มาทางการไทยได้ควบคุมตวัผู้ลี @ภยับางคนต่อเนืjองกันหลายปี ในสถานกักตวัคนต่างด้าวบางแห่ง รวมทั @งสถานกักตวัคน

ต่างด้าวสวนพล ูกรุงเทพฯ มีสภาพแออดัยดัเยียด ขาดสขุลกัษณะ และมีการเข้าถึงสิjงจําเป็นขั @นพื @นฐานอย่างจํากัด มี

รายงานในช่วงปีทีjผ่านมาถึงการเสียชีวิตของผู้ต้องกักในทีjควบคุมตวั รวมทั @งเด็กผู้หญิงชาวโรฮิงญาอายุ *4 ปีซึjงเสียชีวิตทีj

สถานกักตวัคนต่างด้าวอําเภอสะเดาเมืjอเดือนพฤศจิกายน 234B หลงัถูกกักตวัในสถานกักตวัคนต่างด้าวและสถานแรกรับ

อืjน ๆ เป็นเวลากว่าสามปี  

จนถึงปัจจุบนั ยังคงมีเด็กทีjเข้าเมืองพร้อมกับผู้ปกครอ และเด็กทีjเข้าเมืองเพียงลําพงัอีกกว่า 2B คนทีjถูกควบคุม

ตวัในสถานกักตวัคนต่างด้าวในประเทศไทย ทางหน่วยงานภาคประชาสงัคมได้จดัทําโครงการนําร่องในเดือนกรกฎาคม 

234B โดยประสานงานกับภาครัฐเพืjอให้มีการปล่อยตัวเด็กเหล่านี @ออกจากทีjควบคุมตวั ซึjงมีเด็ก ** คนทีjได้รับประโยชน์

จากโครงการนี @ โครงการนี @ยงัไม่มีผลครอบคลมุไปถึงผู้ปกครองของเด็ก ซึjงยงัคงถูกควบคุมตวัและถูกแยกจากลูกของ

ตนเองต่อไป   

ในการพิจารณารายงานตามวาระฉบบัทีj 2 ของประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบติัตามพนัธกรณีทางกฎหมายต่อ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

เรียกร้องประเทศไทยให้ปรับปรุงสภาพภายในสถานกักตวั และสนับสนุนทางเลือกอืjนนอกจากการควบคุมตวั รัฐบาลไทย

ไม่ได้ส่งรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อนจะถึงกําหนดส่งในวนัทีj *3 

มีนาคม 234* ส่งผลให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติร้องขอคําตอบจากรัฐบาลไทยภายในวนัทีj *2 

กรกฎาคม 234*   

 

การขาดการเข้าถึงด้านอาชีพและการคุ้มครองด้านแรงงาน 

กฎหมายแรงงานของไทยห้ามผู้ลี @ภยัซึjงไม่มีวีซ่าทีjถูกต้องและไม่มีใบอนุญาตทํางาน ให้สามารถทํางานอย่างถูก

กฎหมายในประเทศไทยได้ ส่งผลให้ผู้ลี @ภยัไม่มีทางเลือกอืjนนอกจากต้องทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และในหลายกรณี

เป็นงานทีjมีลักษณะอนัตรายและดูหมิjนศกัดิ�ศรี ผู้ลี @ภยัโดยทัjวไปมักไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน และกฎหมายแรงงานอืjน ๆ ในประเทศ โดยผู้ลี @ภยัมักต้องทนอยู่กับสภาพการทํางานทีjเป็นการปฏิบติัมิชอบ มีการ

แสวงหาประโยชน์และเสีjยงอนัตราย ถือว่าขดัแย้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม (ICESCR) ซึjงประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ตามข้อ � ของกติกา ICESCR รัฐต่าง ๆ มีพนัธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิ

ของบุคคลทุกคนทีjจะสามารถเข้าถึงการทํางานในสภาพทีjเป็นธรรมและเหมาะสม  

 

การเข้าถึงการศึกษา  

กฎหมายในประเทศของไทยคุ้มครองเด็กทุกคน ให้มีสิทธิเข้าถึงการศึกษาขั @นพื @นฐาน ทีjจดัให้โดยรัฐเป็นเวลา

อย่างน้อย *2 ปี โดยเป็นการศึกษาทีjมีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่คํานึงถึงสถานะทางกฎหมายของเด็ก อย่างไรก็ดี 

ผู้ลี @ภยัทีjเป็นเด็กจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงระบบโรงเรียนของไทยได้ เนืjองจากข้อจํากัดในการเดินทาง อุปสรรคด้าน

ภาษา และการเลือกปฏิบติัของผู้บริหารโรงเรียน การเข้าถึงการศึกษาในขั @นมธัยมและอุดมศึกษายิjงเป็นไปอย่าง

ยากลําบากมากขึ @น  

ปัญหาหลายประการเหล่านี @อาจได้รับการแก้ไข โดยการบงัคบัใช้กรอบกฎหมายทีjให้สถานะและคุ้มครองผู้ลี @ภยั 

เพืjอสนบัสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ลี @ภยั ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เข้าเมือง เรามีข้อเสนอแนะต่อ

รัฐบาลไทยดงันี @  



 

• ประกันว่าขั @นตอนการขอสถานภาพผู้ลี @ภยัและการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี @ภยัและผู้ขอสถานภาพผู้ลี @ภยัจะเป็นส่วน

หนึjงของระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ลี @ภยั และมีการนําไปใช้อย่างเป็นผล  

• ยุติการควบคุมตัวโดยไม่มีระยะเวลากําหนดต่อผู้ลี @ภยัและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึjงถูกควบคุมตวัทีjสถาน

กักตวัคนต่างด้าวและสถานแรกรับอืjน ๆ ของรัฐ  

• ประกันว่าการควบคุมตวัผู้ลี @ภยัให้เป็นไปตามเงืjอนไขพิเศษเท่านั @น โดยให้ทําได้หลังการประเมินเป็นรายบุคคล 

และหลงัการพิจารณาทางเลือกอืjน ๆ นอกเหนือจากการควบคุมตวั ซึjงมีลกัษณะล่วงลํ @าต่อสิทธิส่วนบุคคลน้อย

กว่า  

• ป้องกันไม่ให้มีการส่งกลบับุคคล กรณีทีjชีวิตหรือเสรีภาพของพวกเขาอาจถูกคุกคาม เมืjอเดินทางกลบัไปถึง

ประเทศบ้านเกิดของตนเอง  

• ให้ภาคยานุวัติต่ออนุสญัญาว่าด้วยผู้ลี @ภยั พ.ศ.2u�u และพิธีสาร พ.ศ.23*B อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิของแรงงานโยกย้ายถิjนฐานและสมาชิกครอบครัว (ICRMW) และสนธิสญัญาด้านสิทธิมนุษยชนทีjสําคญั

อืjนๆ  

• ในการจดัทําระเบียบว่าด้วยการคดักรองผู้ลี @ภยัให้ดําเนินการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานภาค

ประชาสงัคมและผู้ลี @ภยัทีjอาศยัอยู่ในประเทศไทย  

 

ข้อมูลพื Aนฐาน  

จากข้อมูลของสํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี @ภยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประเทศไทยมีผู้ลี @ภยัอาศยัอยู่

ประมาณ ��,BBB คน ซึjงส่วนใหญ่เป็นผู้ลี @ภยัจากเมียนมาทีjอาศยัอยู่ในสถานพกัพิงชัjวคราวตามแนวพรมแดนไทย-เมียน

มามาเป็นเวลานาน ทั @งนี @ไม่รวมถึงผู้ลี @ภยัในเมืองและผู้แสวงหาสถานภาพผู้ลี @ภยั �,BBB คนจากกว่า u3 ประเทศ รวมทั @ง

ปากีสถาน เวียดนาม โซมาเลีย อิรัก ปาเลสไตน์ ซีเรีย จีน และประเทศอืjน ๆ ซึjงอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นอกจากนี @ยงัมีผู้ลี @ภยัชาวโรฮิงญาและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกประมาณ *BB คน ซึjงถูกควบคุมตวัอยู่ในสถานกักตัว

คนต่างด้าว หรือในสถานแรกรับอืjน ๆ ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัjนคงของมนุษย์  

 

 

 


