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เรียน นายกรัฐมนตรี  

 

เราเขียนจดหมายนีH  เพืJอแสดงขอ้กงัวลเกีJยวกบัความรุนแรงครัH งใหม่ทีJเกิดขึHนกบัชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา 

และผลกระทบทีJอาจเกิดขึHนต่อประเทศไทยและภูมิภาค เพืJอบรรเทาผลกระทบเหล่านีH  

เราเสนอวา่รัฐบาลไทยควรดาํเนินการทางการทูตอยา่งเร่งด่วน โดยการติดต่อกบัรัฐบาลเมียนมา โดยเฉพาะกองทพัเมียนมา 

เพืJอกระตุน้ใหมี้การยติุการโจมตีทาํร้ายพลเรือนชาวโรฮีนจาโดยทนัที 

เรายงัเรียกร้องรัฐบาลไทยใหป้ระกนัสิทธิทีJจะแสวงหาทีJพกัพิงและไดรั้บความคุม้ครองของผูลี้HภยัสาํหรับชาวโรฮีนจาซึJงอยูใ่นป

ระเทศไทยแลว้ และผูลี้HภยัทีJจะหลบหนีการปราบปรามในเมียนมาเขา้มาใหม่  

 

ฟอร์ตีHฟายไรตต์ระหนกัถึงความพยายามทีJผา่นมาของประเทศไทย 

ทีJจะปฏิบติัตามมาตรฐานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองผูลี้Hภยั โดยเฉพาะพนัธกิจทีJจะจดัทาํกลไกคดักรอง 

เพืJอจาํแนกและใหค้วามคุม้ครองกบัผูลี้Hภยั รวมทัHงการออกใบอนุญาตใหท้าํงานสาํหรับเหยืJอการคา้มนุษย ์อยา่งไรกดี็ 

การทีJหน่วยงานของไทยเนน้ย ํHาเมืJอเร็ว ๆ นีH ถึงพนัธกิจทีJจะปฏิบติัตามนโยบาย “ช่วยเหลือและส่งต่อ” 

โดยการสกดัและขดัขวางไม่ใหเ้รือของผูเ้ขา้เมืองเขา้สู่ชายฝัJงประเทศไทย 

รวมทัHงการผลกัดนัเรือของผูลี้Hภยัใหก้ลบัออกไปสู่ทะเล ทาํใหเ้กิดขอ้กงัวลกบัเรา 

เราเรียกร้องใหท่้านดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมเพืJอประกนัใหเ้กิดความคุม้ครองต่อผูลี้HภยัชาวโรฮีนจาทีJเผชิญหนา้กบัทางการไ

ทย หรือเขา้สู่ดินแดนของประเทสไทยตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

ในช่วงหลายสปัดาห์ทีJผา่นมา กองกาํลงัความมัJนคงของเมียนมาและกลุ่มอืJน ๆ 

ไดโ้จมตีทาํร้ายหมู่บา้นของชาวโรฮีนจาในภาคเหนือของรัฐยะไข่ ภายหลงัการสงัหารเจา้หนา้ทีJของรัฐ 12 

นายโดยกลุ่มติดอาวธุชาวโรฮีนจาเมืJอวนัทีJ 25 สิงหาคม 2560 



นบัแต่นัHนมาฟอร์ตีHฟายไรตส์ามารถเกบ็ขอ้มูลการสงัหารหมู่และการวางเพลิงต่อบา้นเรือนของชาวโรฮีนจา 

ส่งผลใหช้าวโรฮีนจาหลายแสนคนตอ้งพลดัถิJนฐาน องคก์ารสหประชาชาติประมาณวา่มีชาวโรฮีนจากวา่ 400,000 

คนทีJหลบหนีขา้มพรมแดนเขา้สู่บงัคลาเทศนบัแต่วนัทีJ 25 สิงหาคม โดยการโจมตีก่อนหนา้นีH เมืJอเดือนตุลาคม 2559 

ส่งผลใหมี้ชาวโรฮีนจาตอ้งพลดัถิJนฐานแลว้กวา่ 90,000 คน 

การโจมตีทาํร้ายชาวโรฮีนจาของกองทพัเมียนมาถือเป็นภยัคุกคามต่อสนัติภาพและความมัJนคงระหวา่งประเทศ 

หากปล่อยใหก้ารโจมตีเช่นนีHดาํเนินต่อไป จะทาํใหเ้กิดการหลัJงไหลของผูลี้Hภยัชาวโรฮีนจาออกจากเมียนมาเป็นจาํนวนมาก 

โดยอาจกระทบต่อทัHงภูมิภาครวมทัHงประเทศไทย  

 

ประเทศไทยตอ้งเตรียมพร้อมเพืJอเคารพสิทธิของผูลี้Hภยั Khaosod English ไดอ้า้งคาํพดูของพ.อ.พรีวชัฌ ์แสงทอง 

โฆษกกองอาํนวยการรักษาความมัJนคงภายใน (กอ.รมน.) วา่ “ถา้เรือยงัไม่เขา้สู่น่านนํHาของเรา” และ 

“ถา้ไม่ไดมี้เจตนาทีJจะเขา้สู่ประเทศไทย (ทางกองทพัเรือ) อาจช่วยเหลือดา้นนํHาและอาหารตามหลกัมนุษยธรรม” แต่ “ถา้พวกเขา 

(เขา้มา) เราจะดาํเนินการตามกฎหมายโดยการผลกัดนัเรือออกไป” เขายงักล่าววา่ “ถา้เราพบคนเหล่านีHบนชายฝัJง 

เราตอ้งควบคุมตวัเขาเอาไว”้ การปฏิบติัเช่นนีHอาจเป็นการละเมิดหลกัการไม่ส่งกลบั 

และสิทธิทีJจะมีอิสรภาพตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

 

การขดัขวางไม่ให้ผู้ลี3ภยัเข้าสู่ประเทศและการส่งกลบัผู้ลี3ภยัเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

ตามหลกักฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 

หลกัการไม่ส่งกลบัหา้มไม่ใหรั้ฐส่งกลบับุคคลใดไปยงัดินแดนหรือไปอยูใ่ตเ้ขตอาํนาจศาลของประเทศใด 

กรณีทีJอาจเผชิญกบัการปราบปราม หลกัการนีHครอบคลุมถึง “การปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมืองบริเวณพรมแดน การสกดั 

และการส่งกลบัในทางออ้ม”1 ทัHงไม่ไดเ้พียงมีผลบงัคบัใชต่้อการส่งกลบัไปยงัประเทศตน้ทาง 

หากรวมถึงการส่งกลบัไปยงัสถานทีJใด ๆ ซึJ งมีเหตุผลทีJบุคคลกลวัวา่ จะเกิดภยัคุกคามต่อชีวติของตน2 

ดงัทีJผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของผูเ้ขา้เมืองกล่าววา่ 

“แมจ้ะเป็นสิทธิตามอธิปไตยของรัฐทีJจะป้องกนัแนวพรมแดนของตนและควบคุมนโยบายการเขา้เมือง 

รัฐกค็วรประกนัใหมี้การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผูเ้ขา้เมืองในระหวา่งการบญัญติัและปฏิบติัตามกฎหมายคนเขา้เมืองเหล่านีH

ดว้ย”3 

                                                             
1 Executive Committee of the High Commissioner’s Program, Note on International Protection, U.N. Doc. A/AC.96/951, 13 

กนัยายน 2544, ยอ่หนา้ 16  
2 อา้งแลว้ 
3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, 

Social and Cultural Rights, Including the Right to Development การส่งเสริมและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทัHงปวง 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, U.N. Doc. A/HRC/7/12, 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

ยอ่หนา้ 10  



 

นโยบาย “ช่วยเหลือและส่งต่อ” หรือ “ผลกัดนักลบั” เป็นการสกดัและขดัขวางไม่ใหเ้รือเขา้สู่ชายฝัJงประเทศไทย 

รวมทัHงการผลกัดนัเรือทีJขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์ของผูที้Jอาจเป็นผูลี้HภยัออกจากชายฝัJง ในปี 2558 

ประเทศไทยไม่อนุญาตใหเ้รือทีJบรรทุกผูลี้Hภยัชาวโรฮีนจาและผูเ้ขา้เมืองชาวบงัคลาเทศหลายพนัคนเขา้สู่ชายฝัJง 

ส่งผลใหเ้กิดวกิฤติระดบัภูมิภาค และทาํใหเ้กิดความเสีJยงภยัอยา่งมากต่อชีวติของบุคคลทีJถูกทอดทิHงอยูก่ลางทะเล 

ศาลไทยไดพ้ิพากษาและตดัสินวา่เจา้หนา้ทีJของไทยมีความผดิ ฐานใหก้ารสนบัสนุนเครือข่ายผูค้า้มนุษย ์

ซึJ งรวมถึงการส่งตวัผูลี้Hภยัชาวโรฮีนจาและชาวบงัคลาเทศใหก้บัผูค้า้มนุษย ์

ฟอร์ตีHฟายไรตไ์ดเ้กบ็ขอ้มูลทีJยนืยนัวา่ผูก้ระทาํความผดิไดก้ระทาํการละเมิดเหล่านีH  โดยอา้งวา่ปฏิบติัตามนโยบาย 

“ช่วยเหลือและส่งต่อ” หรือ “ผลกัดนักลบั”   

 

หากตระหนกัถึงโอกาสทีJจะมีผูลี้Hภยักลุ่มใหม่จากเมียนมา รัฐบาลไทยกค็วรยกเลิกนโยบาย “ช่วยเหลือและส่งต่อ” หรือ 

“ผลกัดนักลบั” โดยควรอนุญาตใหเ้รือเขา้เทียบชายฝัJง และประกนัใหมี้การคุม้ครองผูลี้HภยัทีJเขา้สู่ประเทศไทย 

รวมทัHงสิทธิทีJจะแสวงหาทีJพกัพิง   

 

การควบคมุตัวผู้ลี3ภยัในทีEพกัพงิของรัฐทีEมีลกัษณะเป็นการควบคมุตัวโดยพลการ  

จากแหล่งข่าวของรัฐบาล ยงัคงมีผูลี้Hภยัชาวโรฮีนจาประมาณ 121 

คนทีJถูกควบคุมตวัโดยไม่มีเวลากาํหนดในทีJพกัพิงของรัฐในประเทศไทย 

โดยมีการจาํกดัเสรีภาพในการเดินทางและอิสรภาพของบุคคลเหล่านีH  กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ และขอ้ 9 

ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึJ งไทยเป็นรัฐภาคี หา้มการควบคุมตวัโดยพลการ 

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยไม่มีเวลากาํหนด รวมทัHงการควบคุมตวัผูซึ้J งไม่ใช่คนชาติ4 

โดยรัฐอาจจาํกดัสิทธิทีJจะมีอิสรภาพของผูเ้ขา้เมืองได ้เฉพาะในพฤติการณ์พิเศษทีJเป็นขอ้ยกเวน้ 

ภายหลงัการประเมินรายละเอียดของบุคคลแต่ละคนแลว้เท่านัHน5 การควบคุมตวัใด ๆ 

ตอ้งเป็นไปเท่าทีJจาํเป็นและมีสดัส่วนเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายทีJชอบธรรม 

หากไม่มีการพิจารณามาตรการอืJนทีJเป็นการบงัคบัหรือจาํกดันอ้ยกวา่เพืJอบรรลุเป้าหมายดงักล่าว 

อาจทาํใหก้ารควบคุมตวัเช่นนัHนถือเป็นการกระทาํโดยพลการ  

                                                             
4 กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR), รับรองเมืJอ 16 ธนัวาคม 2509, 

มติทีJประชุมสมชัชาใหญ่ทีJ G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 

U.N.T.S. 171 มีผลบงัคบัใชเ้มืJอวนัทีJ 23 มีนาคม 2519, ขอ้ 9 
5 โปรดดู คณะกรรมการสหประชาชาติวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (CMW), 

ขอ้สงัเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการทีJพิจารณารายงานตามวาระฉบบัทีJ 2 ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา U.N. Doc. CMW/C/ 

BIH/CO/2, 26 กนัยายน 2555, ยอ่หนา้ 26(c); CMW, 

ขอ้สงัเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการทีJพิจารณารายงานตามวาระฉบบัฉบบัแรกของรวนัดา, U.N. Doc. CMW/C/BIH/CO/2, 26 

กนัยายน 2555, ยอ่หนา้ 24(a) 



 

ในระหวา่งการพิจารณาการปฏิบติัตามพนัธกรณีของกติกา ICCPR ของไทยเมืJอเดือนมีนาคม 2560 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไดแ้สดงขอ้กงัวลถึงกรณีทีJประเทศไทยควบคุมตวัผูลี้Hภยัโดยไม่มีเวลากาํหนด 

และเสนอแนะใหท้างการไทย “งดเวน้จากการควบคุมตวัผูลี้Hภยั ผูแ้สวงหาทีJพกัพิงและผูเ้ขา้เมือง 

และใหใ้ชท้างเลือกอืJนนอกเหนือจากการควบคุมตวั รวมทัHงก่อนทีJจะส่งตวัออกนอกราชอาณาจกัร”6 

ฟอร์ตีHฟายไรตข์อเนน้ย ํHาขอ้เรียกร้องและกระตุน้ใหรั้ฐบาลไทยปล่อยตวัผูลี้Hภยัชาวโรฮีนจาโดยทนัที 

และใหด้าํเนินการตามขัHนตอนปฏิบติัเพืJอป้องกนัการควบคุมตวัผูลี้Hภยัใด ๆ  

 

เพืJอประกนัใหเ้กิดการคุม้ครองผูลี้Hภยัชาวโรฮีนจาอยา่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

ฟอร์ตีHฟายไรตมี์ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลไทยดงันีH   

•   ใหย้กเลิกนโยบาย “ช่วยเหลือและต่อส่ง” หรือ “ผลกัดนักลบั” 

และดาํเนินการเพืJอใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงต่อผูลี้HภยัทีJขึHนฝัJงทางเรือในน่านนํHาไทย  

•   จดัทาํและดาํเนินการตามกฎหมายระดบัประเทศ 
ซึJ งกาํหนดขัHนตอนปฏิบติัในการใหส้ถานะผูลี้Hภยัอยา่งสอดคลอ้งตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ  

•   ประกนัวา่บุคคลทุกคนทีJตอ้งการขอทีJพกัพิงในประเทศไทย สามารถเขา้ถึงขัHนตอนการพิจารณาคาํร้องขอทีJพกัพงิ 
โดยไม่คาํนึงวา่จะเขา้เมืองมาในลกัษณะใด เขา้มาในสถานทีJใด หรือเขา้มาเมืJอใด 

•   ป้องกนัการส่งกลบับุคคลทีJมีภยัคุกคามต่อชีวติหรือเสรีภาพ หากมีการส่งกลบัไปยงัประเทศตนเอง  

•   ยติุการควบคุมตวัผูเ้ขา้เมืองรวมทัHงผูลี้Hภยัทุกคนโดยพลการและไม่มีเวลากาํหนด 

และประกนัวา่การควบคุมตวัผูเ้ขา้เมืองจะกระทาํไดเ้ฉพาะในพฤติการณ์พิเศษทีJเป็นขอ้ยกเวน้ 

และภายหลงัมีการประเมินขอ้มูลของแต่ละบุคคลแลว้ 

และภายหลงัมีการพิจารณาทางเลือกอืJนนอกเหนือจากการควบคุมตวัซึJงเป็นทางเลือกทีJจาํกดัสิทธินอ้ยกวา่จนหมดสิHนแลว้ 

•   ดาํเนินการใหผู้ลี้Hภยัสามารถเขา้ถึงการลงทะเบียนขอ้มูลดา้นกฎหมาย ใบอนุญาตในการทาํงาน บริการดา้นสุขภาพ 

โอกาสทางการศึกษา และความช่วยเหลือรูปแบบอืJน ๆ และ  

•   ใหภ้าคยานุวติัต่ออนุสญัญาผูลี้Hภยั พ.ศ. 2494  และพธีิสารเลือกรับ พ.ศ. 2510 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Protection of 

the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families - ICRMW) 

และสนธิสญัญาหลกัดา้นสิทธิมนุษยชนอืJน ๆ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                             
6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

ขอ้สงัเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการทีJพิจารณารายงานตามวาระฉบบัทีJสองของประเทศไทย, U.N. Doc CCPR/C/THA/CO/2, 

25 เมษายน 2560 ยอ่หนา้ 27-30 



  

  

เอมี สมิธ      แมธทิว สมิธ 

ผูอ้าํนวยการบริหาร    ประธานเจา้หนา้ทีJบริหาร 

  

 

สาํเนา  เลขาธิการสภาความมัJนคงแห่งชาติ  

ผูบ้ญัชาการทหารเรือ กระทรวงกลาโหม  

ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

เอกอคัรราชทูต สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตนั  

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  

หวัหนา้แผนกเอเชีย สาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพืJอผูลี้Hภยัแห่งสหประชาชาติ แผนกเอเชีย  

 

 

 


