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ราชอาณาจกัรไทย 
รายงาน Universal Periodic Review รอบที ่2 

นําเสนอวนัที ่   21 กนัยายน 2558 
 

คาํนํา 
 
1. รายงานฉบบัน้ีเป็นรายงานทีนํ่าเสนอโดยองคก์ร อไซลมั แอคเซส (Asylum 

Access),iเครือขา่ยผูล้ี้ภยัแหง่เอเซียแปซฟิิค (the Asia Pacific Refugee Rights 
Network (APRRN)),ii องคก์รฟอร์ทไิฟท ์ไรทส์ (Fortify Rights),iii 
มลูนิธเิพือ่สทิธมินุษยชนและการพฒันา  (มสพ. )iv องคก์รเยสอุติเพือ่ผูล้ี้ภยั 
(JRS),vองคก์ร Migrant Working Group (MWG),viเเละมลูนิธศิกัยภาพชุมชน  
(PEF),viiเพือ่การพจิารณาในการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชน 
ของราชอาณาจกัรไทย ในการประชุมวาระที ่25 
ของคณะทาํงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชน. 

 
บทสรุปผูบ้รหิาร 
 

2. ประเทศไทยเป็นถิน่พาํนกัของผูอ้พยพประมาณ  3,700,000  คน  
ซึง่ถอืวา่มจีาํนวนประชากรยา้ยถิน่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ประมาณวา่ผูอ้พยพกวา่ 130,000 คนเป็นผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั รอ้ยละ 90 
มาจากประเทศเมยีนมาร์ซึง่เป็นประเทศเพือ่นบา้นเเละมทีีอ่าศยัอยูใ่นพื้นทีพ่กัพงิตามแนว
ชายแดนไทยพมา่มานานกวา่สองทศวรรษ ประมาณ 10,000 
เป็นผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั จากกวา่ 40 
เช้ือชาตทิีอ่าศยัอยูน่อกพื้นทีพ่กัพงิเเละในเขตเมอืงใหญ ่
ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาลี้ภยัในประเทศไทยไมม่สีถานะทางกฎหมาย 
เผชญิการเลือกปฏบิตัเินือง ๆ และมคีวามเสีย่งตอ่การถกูจบักมุโดยพลการและกกักนั  
การผลกัดนัสูภ่ยนัตราย (refoulement) และการแสวงประโยชน์ 
ท ัง้ยงัประสบปญัหาการเขา้ถงึความยตุธิรรมไดจ้าํกดั 
และสามารถแสวงหาการบรรเทาการละเมดิสทิธมินุษยชนไดเ้พียงเล็กน้อย   



2	
	
	

	

 
3. รายงานน้ีแสดงถงึการละเมดิสทิธขิองผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทยทีไ่ดเ้กดิขึ้

นในชว่งระยะเวลาการทบทวน พ.ศ. 2554-2558  ในประเด็นตอ่ไปน้ี (1) 
การปฏเิสธสทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบคุคลในกฎหมาย (2) 
การควบคมุตวัโดยพลการ (3) การผลกัดนัสูอ่นัตราย (4) 
การปฏเิสธสทิธใินการไดร้บัการพจิารณาคดดีว้ยความเป็นธรรม (5) การคา้มนุษย์ (6) 
การปฏเิสธสทิธทิีจ่ะมมีาตรฐานสงูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไดด้า้นสขุภาพ (7) 
ปฏเิสธสทิธใินการศกึษาและ (8) การปฏเิสธการในการทาํงานทีเ่หมาะสม 

 
4. เน่ืองจากสถานะผูล้ี้ภยัเป็นสภานะทีข่ึน้อยูก่บัการแสดงตน (declaratory) 

และไมข่ึน้อยูก่บัการพจิารณาพพิากษา 
ดงันัน้บคุคลใดก็ตามทีม่คีณุสมบตัติรงตามความหมายภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสถานะผูล้ี้ภ ั
ย (อนุสญัญาผูล้ี้ภยั) คอืผูล้ี้ภยั ในรายงานน้ี คาํวา่ “ผูล้ี้ภยั" หมายถงึ  บคุคลใดๆ 
ทีม่กีารเรียกรอ้งขอสถานะผูล้ี้ภยั 
โดยไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ี้ภยัสหประชาชาต ิ(UNHCR) 
หรือผา่นกลไกภายในประเทศของไทยเชน่ ระบบคณะกรรมการจงัหวดั คาํวา่ 
"ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั"หมายถงึ 
บคุคลใดทีก่าํลงัดาํเนินการยืน่คาํรอ้งเพือ่ขอรบัรองสถานภาพผูล้ี้ภยั 
โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัการยอมรบัในฐานะผูล้ี้ภยัจาก UNHCR หรือกลไกภายในประเทศ. 

 
5. องคก์รผูจ้ดัทาํรายงานฉบบัน้ี มขีอ้เสนอแนะตอ่ราชอาณาจกัรไทย (รฐั) 

ใหพ้จิารณาผา่นคณะทาํงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชน ดงัน้ี 
 
ดา้นสทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบคุคลในกฎหมาย 

• พฒันาเเละใชร้ะบบกฎหมายในประเทศทีก่าํหนดกระบวนการเกีย่วกบัการขอลี้ภยัเ
เละใหผู้แ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยัมสีถานะทางกฎหมายทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานระ
หวา่งประเทศ 

• เพิม่ความพยายามเพือ่เคารพสทิธขิองผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยัใหด้ขีึน้ 
เเละพจิารณาใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานะผูล้ี้ภยั 1951และพธิสีารเลือกรบั 
 

  ดา้นเสรีภาพจากการถกูคมุขงัโดยพลการ 
• ยตุกิารคมุขงัผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัโดยพลการ 
• แกไ้ขนโยบายการกกักนัตวัผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยัโดยใหด้าํเนินการกกัตวัเฉพ

าะเมือ่จาํเป็น เเละใชเ้ฉพาะกรณีทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้พเิศษเทา่นัน้ 
การกกัตวัตอ้งดาํเนินการประเมนิสภาพของเเตล่ะบคุคลเเละพงึเป็นมาตรการสดุทา้
ยหลงัจากดาํเนินมาตรการทดแทนการกกักนัตวัเเละมาตรการทีม่ผีลกระทบน้อยกว่
าจนหมดสิน้เเลว้ 

• ยตุกิารปฏบิตักิารกกักนัตวัผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยัในเรือนจาํและหอ้งขงั 
เเละยตุกิารพรากสมาชกิครอบครวัในศนูย์กกักนั 
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• ดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ศนูย์กกักนัของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงมสีภาพถกูสขุลกั
ษณะ มขีนาดทีเ่หมาะสม 
เเละมบีรกิารดา้นสขุภาพกายเเละจติทีผู่ต้อ้งกกัสามารถเขา้ถงึได ้ 

• จดัใหผู้ล้ี้ภยัเเละผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัในศนูย์กกักนัเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมาย 
กลไกการเเสวงหาทีล่ี้ภยั เเละกลไกการคดักรองผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์ 

• ดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่จะไมนํ่าสถานะการเขา้เมอืงผดิกฎหมายของบดิามารดามาใ
ชเ้ป็นสาเหตเุพียงลาํพงัในการกกักนัตวัเด็ก 

 
ดา้นเสรีภาพจากการถกูผลกัดนัสูอ่นัตราย 

• ยตุนิโยบาย “ผลกัดนักลบั” สาํหรบัผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ดนิทางทางเรือ 
• พฒันาเเละดาํเนินการป้องกนัมใิหผู้ท้ีต่อ้งถกูผลกัดนัออกนอกประเทศถกูสง่ไปเผชิ

ญภยัอนัตราย  (refoulement) 
 

ดา้นสทิธใินการไดร้บัการพจิารณาคดอียา่งเป็นธรรม 
• จดับรกิารใหค้วามชว่ยเหลือทางกฎหมายโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยแกผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวง

หาทีล่ี้ภยัทีย่ากไรใ้นคดอีาญาทกุประเภท การพจิารณาคดเีพือ่กาํหนดสถานะผูล้ี้ภยั 
เเละกระบวนการทางการใด ๆ ก็ตามทีม่ผีลตอ่การลดิรอนเสรีภาพ 

• จดับรกิารลา่มโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยแกผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 
ทีต่อ้งขอ้หาคดอีาญาหรือตอ้งถกูควบคมุตวั 
การจดับรกิารลา่มตอ้งเพียงพอเพือ่ใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเขา้ใจสทิธขิองตน
ในกระบวนการทางอาญาทกุระดบั 

 
ดา้นสทิธขิองผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์ 
 
•  ประกนัวา่ผูล้ี้ภยัและผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ป็นผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์จะไดร้บัการ

คดักรอง บรกิาร เเละการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายในประเทศวา่ดว้ยผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์โดยท ั่วไ
ป 

• ดาํเนินการเพือ่ใหเ้เน่ใจวา่ผูก้ระทาํผดิฐานการคา้มนุษย์เเละผูส้มรูร้ว่มคดิ 
รวมท ัง้เจา้หน้าทีร่ฐัจะไดร้บัการต ัง้ขอ้หา ดาํเนินคด ี
เเละลงโทษตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

 
ดา้นสทิธดิา้นการศกึษา 
•  กาํจดัอปุสรรคทางกฎหมายเเละทางปฏบิตัทิีข่ดัขวางมใิหผู้ล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภ ั

ยเขา้ถงึการศกึษาในประเทศไทย  

•  ดาํเนินโครงการเพือ่ชว่ยการบรูณการการศกึษาของผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัให้
สอดคลอ้งกบัโรงเรียนรฐับาลของไทย 

 
การไดร้บับรกิารสขุภาพตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
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• ดาํเนินการเพือ่ใหม้ ั่นใจวา่ผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัจะไดท้ราบเรือ่งระบบหลกัป
ระกนัสขุภาพของรฐัเป็นอยา่งด ีโดยการเผยแพรข่อ้มลูภาษาตา่ง ๆ 
อยา่งกวา้งขวาง 

• ฝึกอบรมผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุเพือ่ขจดัอคตติอ่ผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 
ทีเ่ขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุในประเทศไทย 
ดาํเนินการใหม้ ั่นใจวา่ผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยัสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ
ในราคาทีผู่ล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยได ้ 
 

ดา้นสทิธกิารทาํงาน 
• ใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเขา้ถงึตลาดแรงงานอยา่งเป็นทางการ 
• สรา้งความเขม้แข็งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่คุม้ครองมใิหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหา

ทีล่ี้ภยัถกูละเมดิ เเละแสวงประโยชน์ในสถานทีท่าํงาน   
• สนบัสนุนการพฒันาโครงการดา้นอาชีวศกึษาเเละสภาพความเป็นอยูส่าํหรบัผูล้ี้ภยั

และผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 
พฒันาโครงการดา้นภาษาเเละทกัษะเพือ่สง่เสรมิใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัมสีว่
นรว่มสรา้งประโยชน์ตอ่ตลาดแรงงาน 

 
 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบคุคลในกฎหมาย 
 

6. การทีร่ฐัถอืวา่ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเป็นคนเขา้เมอืงผดิกฎหมาย 
ทาํใหร้ฐัขดัขวางบคุคลเชน่นัน้มใิหม้สีทิธใินการไดร้บัการยอมรบัในฐานะบคุคลในกฎหม
ายตามกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงขอ้ 16 
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) 

 
7. สถานการณ์ของผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัใชพ้ระราช

บญัญตัคินเขา้เมอืง  พ.ศ. 2522 (พระราชบญัญตัคินเขา้เมอืงฯ ) 
พระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง 
ไมม่บีทบญัญตัทิีย่อมรบัสถานะทางกฎหมายของผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั ดงันัน้ 
รฐัจงึถอืวา่เป็นคนเขา้เมอืงทีผ่ดิกฎหมายเป็นผูไ้มไ่ดร้บัการประกนัสทิธติลอดจนการคุม้ค
รองใด ๆ ในบางกรณีรฐัใหค้วามรว่มมอืกบั UNHCR 
ใหค้วามชว่ยเหลือผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั อยา่งไรก็ตาม 
นโยบายตอ่ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัของไทยเป็นนโยบายเฉพาะหน้าและใชน้โยบายตา่ง
กนัตามกลุม่ประชากรตา่ง ๆ   ยกตวัอยา่งเชน่ ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 120,000 
คนทีย่งัตอ้งใชชี้วติในพื้นทีพ่กัพงิช ั่วคราวตามแนวชายแดนไทยพมา่เป็นเวลานาน 
ซึง่ประมาณ 40,000 คน ไมเ่คยเขา้ถงึกลไกการลี้ภยั  

 
8. ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในเมอืงทีพ่าํนกัในประเทศไทยตอ้งรออกีหลายปีกวา่จะไดร้บัการประมวล

คาํขอและเป็นทีย่อมรบัในฐานะทีเ่ป็นผูล้ี้ภยัจาก UNHCR 
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องคก์รความชว่ยเหลือทางกฎหมายรายงานวา่ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในเมอืงขณะน้ี 
ใชเ้วลารอเฉลีย่สีปี่กวา่คาํขอสถานะผูล้ี้ภยัจะไดร้บัการพจิารณา 
นอกจากน้ีผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัสว่นใหญท่ีไ่ดร้บักาํหนดนดัการสมัภาษณ์ใน พ.ศ 2558 
ประสบเหตกุารเลือ่นนดัสมัภาษณ์ออกไปอยา่งน้อยหน่ึงคร ัง้และมากทีส่ดุเทา่ทีพ่บ คอื 
สีค่ร ัง้ 
เมือ่ไมม่กีารยอมรบัทางกฎหมายหรือการคุม้ครองในประเทศไทยผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้
ภยัรวมท ัง้ผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งรอการพจิารณาสถานะผูล้ี้ภยัโดย UNHCR 
เผชญิความเสีย่งของการถกูจบักมุคมุขงัและ การผลกัดนัสูอ่นัตราย  

9. กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 16 
กาํหนดใหท้กุคนม"ีสทิธทิีจ่ะไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบคุคลในกฎหมาย."การกาํหนดใหผู้้
ลี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเป็นคนเขา้เมอืงผดิกฎหมาย 
ยอ่มทาํใหร้ฐัละเมดิพนัธกรณีในการยอมรบัวา่ 
บคุคลดงักลา่วมสีถานะทางกฎหมายกฎหมายทีจ่าํเป็นตอ่การไดร้บัการปกป้องมใิหถ้กูจบั
กมุคมุขงั ผลกัดนัสูอ่นัตราย เเละยอ่มไดร้บัการปกป้องจากการละเมดิสทิธมินุษยชนอืน่ ๆ 
ดว้ย 

 
ขอ้เสนอแนะ 

• พฒันาเเละใชร้ะบบกฎหมายในประเทศทีก่าํหนดกระบวนการเกีย่วกบัการขอลี้ภยัเ
เละใหผู้แ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยัมสีถานะทางกฎหมายทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานระ
หวา่งประเทศ 

• เพิม่ความพยายามเพือ่เคารพสทิธขิองผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยัใหด้ขีึน้ 
เเละพจิารณาใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานะผูล้ี้ภยั 1951และพธิสีารเลือกรบั 

 
เสรีภาพจากการถกูคมุขงัโดยพลการ 

 
10. รฐัละเมดิพนัธกรณีของตนทีจ่ะเคารพเสรีภาพในการเคลือ่นไหวตามขอ้ 12 (1) 

ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธสิทิธพิลเมอืงเเละทางการเมอืง 
โดยการกกัตวัผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัโดยพลการ 
เเละกกักนับคุคลเหลา่นัน้ในทีอ่าศยัและทีส่ิง่อาํนวยความสะดวกมเีงือ่นไขทีต่ํ่ากวา่มาตรฐ
านสากล นอกจากน้ียงัแยกผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและเด็กผูล้ี้ภยัจากพอ่แม ่และกกักนัเด็กๆ 
เหลา่น้ี รฐัจงึละเมดิพนัธกรณีภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก (CRC) 
ทีจ่ะทาํหน้าทีป่กป้องผลประโยชน์สงูสดุของเด็กดว้ย 
 

11. เมือ่กฎหมายถอืวา่ผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาผูล้ี้ภยัเป็นคนเขา้เมอืงผดิกฎหมายภายใตก้ฎห
มายไทย ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาลี้ภยัทีไ่มม่วีีซา่ตามกฎหมายอาจถกูคมุขงัโดยพลการมากขึน้ 
เมือ่ พ.ศ. 2557 มบีคุคล 254 คน รวมท ัง้เด็ก 34 คนถกูจบักมุเกดิขึน้ 108 คร ัง้ พ.ศ.  
2556 มผีูถ้กูจบักมุ 125 คน จาก 58 คร ัง้ ผูถ้กูควบคมุตวัใน พ.ศ. 2557  
มผีูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยั 38 คน ไดร้บัการปลอ่ยตวัหลงัจาก UNHCR 
แทรกแซงเป็นผลสาํเร็จ ต ัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2556 ถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ 2558 
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ทางการไทยควบคมุตวัชาวโรฮงิญา 4,569คน ผูอ้พยพบงัคลาเทศกวา่ 2598  
เเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัชาวอยุกร์ู 240  คน ในศนูย์กกักนัตรวจคนเขา้เมอืง (IDCs) ตา่งๆ 
ท ั่วประเทศviii 

 
12. ทางภาคใตข้องประเทศไทย ผูต้อ้งกกัจะถกูแยกครอบครวัตามสถานทีก่กักนัตา่งๆ  

ผูห้ญงิและเด็กจะถกูกกัในศนูย์พกัพงิของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ั่นคงของม
นุษย์ สว่นผูช้ายจะถกูคมุขงัอยูใ่นเรือนจาํเเละสถานทีก่กักนัอืน่ๆ 
องคก์รภาคประชาสงัคมรวมท ัง้ผูใ้หค้วามชว่ยเหลือทางกฎหมายไมส่ามารถพูดคยุกบัประ
ชากรกลุม่เสีย่งในศนูย์กกักนัตรวจคนเขา้เมอืง 
ทาํใหเ้ป็นเรือ่งยากสาํหรบัผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีจ่ะไดร้บับรกิาร 
การสนบัสนุนทางกฎหมายและการคดักรองการคา้มนุษย์ 
ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัรวมท ัง้เด็กและผูป่้วยถกูควบคมุตวัในสถานทีค่วบคมุทีแ่ออดั 
โดยไมม่โีอกาสเขา้ถงึการดแูลสขุภาพทีเ่พียงพอเน่ืองจากงบประมาณทีจ่าํกดั 
เจา้หน้าทีใ่นศนูย์กกักนัตรวจคนเขา้เมอืงมคีวามตระหนกัทางวฒันธรรมและศาสนาของป
ระชากรทีถ่กูถกูควบคมุในระดบัตํ่า 
จงึไมไ่ดจ้ดัอาหารทีส่อดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัดา้นอาหารตามศาสนาix 

 
13. การศกึษาโดยองคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยเผยวา่เด็กทีถ่กูคมุขงัในกรุงเทพ

ฯ 
มกัถกูควบคมุตวัแยกกบัพอ่แมเ่ป็นระยะเวลานานกวา่หน่ึงปีและมคีวามเสีย่งการละเมดิท
างเพศโดยผูต้อ้งกกัผูใ้หญ ่
รายงานยงัพบวา่เด็กทีอ่ยูศ่นูย์กกักนัตรวจคนเขา้เมอืงไมไ่ดร้บับรกิารพื้นฐานทีจ่าํเป็นตอ่
การพฒันา เด็กหลายคนตอ้งทนทกุข์ทรมานจากความเครียด อาการซมึเศรา้ 
ความกลวัและความแปลกแยกและไมส่ามารถเขา้ถงึการศกึษาทีม่ใีหก้บัเด็กทกุคนในประ
เทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
เด็กทีอ่ยูใ่นศนูย์กกักนัตรวจคนเขา้เมอืงขาดการเขา้ถงึความยตุธิรรมเมือ่สทิธขิองตนถกูล
ะเมดิดว้ยx 

 
14. ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิขอ้ 9  และ 

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงหา้มมใิหจ้บักมุคมุขงัโ
ดยพลการ 
โดยเฉพาะระหวา่งการดาํเนินการตรวจคนเขา้เมอืงxiคาํแนะนําจากคณะกรรมการวา่ดว้ย
สทิธพิลเมอืงและการเมอืงระบวุา่ 
การควบคมุตวัผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมายทีเ่ดนิทางเขา้สูด่นิแดนของรฐัภาคจี
ะเป็นการจบักมุโดยพลการ ถา้มกีารขยายระยะเวลาเกนิความจาํเป็นตามสมควร 
สาํหรบัการดาํเนินการการคมุขงัควรจะเกดิขึน้เมือ่มคีวามจาํเป็น 
และในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 
ในสถานทีท่ีม่ไิดใ้ชเ้พือ่การลงโทษและไมค่วรกกัตวับคุคลในเรือนจาํ.ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงห
าทีล่ี้ภยัในประเทศไทยทีถ่กูคมุขงัโดยพลการภายใตม้าตรา 9  
ไมไ่ดเ้ป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินการตรวจคนเขา้เมอืงผดิกฎหมาย 
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แตใ่ชเ้พือ่ลงโทษผูท้ีล่ะเมดิพระราชบญัญตัติรวจกฎหมายคนเขา้เมอืง  
นอกจากนัน้สภาพศนูย์กกักนัในประเทศไทยมมีาตรฐานทีต่ํ่ากวา่มาตรฐานสากล  
หอ้งกกัมกัมสีภาพแออดั  ใชค้กุหรือหอ้งขงัเป็นทีก่กักนั และการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ 
ศาสนา เเละ บรกิารทางวฒันธรรมทีเ่พียงพอยงัมอียา่งจาํกดั 

 
15. อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก ขอ้ 3 

กาํหนดใหร้ฐัคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นหลกัในการพจิารณาการดาํเนินการใดๆ 
กบัเด็ก  คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธขิองเด็กพบวา่ 
“การคมุขงัเด็กจากสถานะการเขา้เมอืงของผูป้กครอง 
ถอืวา่เป็นการละเมดิสทิธเิด็กและมกัเป็นการฝ่าฝืนหลกัการของผลประโยชน์สงูสดุของเด็
ก “xii 
การละเมดิหลกัการน้ีไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะเมือ่ประเทศไทยคมุขงัเด็กผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้
ภยัในสถานกกักนัเทา่นัน้  
แตเ่มือ่รฐัแยกเด็กออกจากจากพอ่แมแ่ละจดัสถานทีพ่กัในศนูย์กกักนัตรวจคนเขา้เมอืง 
ทาํใหเ้ด็กตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งการลว่งละเมดิทางเพศและขาดการเขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเป็
นสาํหรบัพฒันาการของเด็ก 

 
ขอ้เสนอแนะ 

• ยตุกิารคมุขงัผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยัโดยพลการ 
• แกไ้ขนโยบายการกกักนัตวัผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยั 

ใหด้าํเนินการกกัตวัเฉพาะเมือ่จาํเป็น 
เเละใชเ้ฉพาะกรณีทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้พเิศษเทา่นัน้ 
การกกัตวัตอ้งดาํเนินการประเมนิสภาพของเเตล่ะบคุคลเเละพงึเป็นมาตรการสดุท้
ายหลงัจากดาํเนินมาตรการทดแทนการกกักนัตวัเเละมาตรการทีม่ผีลกระทบน้อย
กวา่จนหมดสิน้เเลว้ 

• ยตุกิารปฏบิตักิารกกักนัตวัผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยัในเรือนจาํและหอ้งขงั 
เเละยตุกิารพรากสมชกิครอบครวัในศนูย์กกักนั 

• ดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ศนูย์กกักนัของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงมสีภาพถกูสขุลกั
ษณะ มขีนาดทีเ่หมาะสม 
เเละมบีรกิารดา้นสขุภาพกายเเละจติทีผู่ต้อ้งกกัสามารถเขา้ถงึได ้ 

• จดัใหผู้ล้ี้ภยัเเละผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัในศนูย์กกักนัเขา้ถงึบรกิารทางกฎหมาย 
กลไกการเเสวงหาทีล่ี้ภยั เเละกลไกการคดักรองผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์ 

• ดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่จะไมนํ่าสถานะการเขา้เมอืงผดิกฎหมายของบดิามารดามาใ
ชเ้ป็นสาเหตเุพียงลาํพงัในการกกักนัตวัเด็ก 

 
เสรีภาพจากการถกูผลกัดนัสูอ่นัตราย 

 
16. การผลกัดนัผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีอ่ยูใ่นประเทศไทยออกนอกประเทศ 

โดยไมม่กีารประเมนิอยา่งเหมาะสมตอ่ความตอ้งการการรบัการคุม้ครอง 
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และการผลกัดนัผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ดนิทางทางเรือใหอ้อกหา่งจากชายฝั่งของรฐั 
ทาํใหร้ฐัเสีย่งตอ่การผลกัดนับคุคลสูอ่นัตราย  
ผูต้กเป็นเหยือ่ของการประหตัประหารถกูสง่กลบัสูก่ารประหตัประหารเป็นการละเมดิพนั
ธกรณีภายใตก้ฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศและอนุสญัญาตอ่ตา้นการทรมานฯ  

 
17. ประเทศไทยยงัผลกัดนัผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัโดยไมม่กีารกาํกบัดแูลโดยกระบวน

การยตุธิรรม ตาม พระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 
โดยใชน้โยบายทีเ่รียกวา่ “ทางเลือกที ่2" 
ภายใตพ้ระราชบญัญตัคินเขา้เมอืงเจา้หน้าทีต่อ้งประเมนิความเสีย่งของสถานการณ์ในปร
ะเทศปลายทาง หรือบา้นเกดิ  และแจง้ผูถ้กูสง่กลบัเรือ่งการคน้พบน้ี อยา่งไรก็ตามต ัง้แต ่
พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมชีาวโรฮงิญาทีแ่สวงหาทีล่ี้ภยัเขา้มาเป็นจาํนวนมาก 
หลงัจากอยูใ่นสถานกกักนัระยะหน่ึง 
ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยับางคนถกูสง่ตวักลบัไปประเทศเมยีนมาร์ทนัทโีดยไมผ่า่นการประเมนิคว
ามเสีย่งใดๆ จากทางการไทย หรือUNHCR 
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงผลกัดนัผูแ้สวงหาลี้ภยั 200-300 คน ทกุสปัดาห์  
โดยไมม่กีารตรวจคดักรองการรอ้งขอการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 
จงึทาํใหค้นเหลา่นัน้มคีวามเสีย่งตอ่การถกูประหตัประหาร สญูหายหรือถกูคา้มนุษย์. 

 
18. ต ัง้แตพ่.ศ  2552   ประเทศไทยไดด้าํเนินนโยบายการ "ผลกัดนักลบั" 

ตอ่ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ดนิทางมาโดยทางเรือ 
โดยใชน้โยบายการดกัเรือของผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ขา้ใกลช้ายฝั่งประเทศไทยและทาํการเป
ลีย่นทศิทางการเดนิเรือกลบัไปในทะเล ในพ.ศ.  2557 
ทางการไทยขดัขวางและผลกัดนักลบัเพิม่เตมิอยา่งสมํ่าเสมอ ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัชาวโรฮงิญา 
250  คน ถกูประเทศไทยปฏเิสธทีจ่ะใหข้ึน้ฝั่ง เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ทางการไทยปฏเิสธใหผู้แ้สวงหาทีล่ี้ภยัโรฮงิญาและผูร้อดชีวติบงัคลาเทศทีเ่ป็นเหยือ่การค้
ามนุษย์ทีก่าํลงัจะเดนิทางมาขึน้ฝั่งทะเลไทย  

 
เป็นเหตใุหผู้ค้า้มนุษย์ทิง้เรือหลงัจากทีท่างการไทยบงัคบัใชน้โยบายผลกัดนัอยา่งเขม้ขน้ 
ทาํใหช้าวโรฮงิญาและคนบงักลาเทศตายเป็นจาํนวนมากในทะเล  
ถงึแมว้า่ประเทศไทยตกลงทีจ่ะนําเรือออกเพือ่ดาํเนินการชว่ยเหลือดา้นมนุษยธรรมเมือ่ป
ลายเดอืนพฤษภาคม 
แตก็่ยงัคงทาํใหชี้วติเหลา่นัน้มคีวามเสีย่งโดยการใชน้โยบายผลกัดนัและปฏเิสธใหเ้รือขึน้
ฝั่ง 

 
19. ในปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยสง่กลบัผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัชายชาวอยุกร์ู ประมาณ 109 คน 

ภายใตก้ารดแูลของรฐัไปยงัประเทศจีน 
โดยอา้งวา่ทางการจีนสงสยัวา่บคุคลเหลา่นัน้เป็นผูก้อ่การรา้ย 
ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัชายอยุกร์ูถกูสง่ตวัขา้มแดนอยา่งเป็นทางการไปทีป่ระเทศจีนภายใตข้อ้ต
กลงสง่ผูร้า้ยขา้มแดนทวภิาครีะหวา่งไทยเเละจีน 
โดยไมม่กีารประเมนิความตอ้งการปกป้อง 
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ผูถ้กูสง่กลบัมคีวามเสีย่งสงูวา่จะถกูประหตัประหารทรมานหรือบงัคบัใหส้ญูหายเมือ่กลบัไ
ปยงัประเทศจีนอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ระหวา่งรฐับาลจีนและชนชาวอยุกร์ู 

 
20. รฐัมพีนัธกรณีทีจ่ะละเวน้จากการผลกัดนับคุคลทีเ่ป็นเหยือ่สูอ่นัตราย 

ในเมือ่เป็นการสง่ตวักลบัไปสูผู่ก้ดขีข่ม่เหงทีจ่ะประหตัประหารเขาหรือเธอได ้  
หลกัการน้ีพบไดใ้นทกุๆ กฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
ในฐานะทีเ่ป็นกฎหมายจารีตประเพณี หลกัการละเวน้จากการผลกัดนับคุคลสูอ่นัตราย 
หมายถงึ 
รฐัตอ้งไมส่ง่กลบัผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัโดยไมค่าํนึงถงึสถานะทางกฎหมายไปยงัประเ
ทศทีเ่ขาจะตอ้งเผชญิกบัภยัคกุคามตอ่ชีวติหรือเสรีภาพ 
พนัธกรณีน้ีมกัจะหา้มไมใ่หข้บับคุคลออกจากรฐัและการปฏเิสธ 
สกดัก ัน้บคุคลมใิหเ้ขา้ชายแดน เเละการผลกัดนัสูอ่นัตรายทางออ้ม 
การทีส่าํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงเนรเทศบคุคล 200-300 คน 
ทกุสปัดาห์รวมท ัง้ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัชาวโรฮงิญาภายใตน้โยบายของประเทศไทยทีใ่ช"้ทางเ
ลือกที ่2” เป็นนโยบายทีเ่สีย่งตอ่การละเมดิพนัธกรณีของรฐัดว้ยการผลกัดนัสูอ่นัตราย 
ดว้ยการบงัคบัใหบ้คุคลกลบัไปยงัประเทศทีต่นหลบหนีการประหตัประหารมา 
ความเสีย่งของการผลกัดนับคุคลสูอ่นัตรายยงัเกดิขึน้เมือ่รฐัใชน้โยบายจูงเรือของผูแ้สวงห
าทีล่ี้ภยัในทะเลและป้องกนัไมใ่หผู้แ้สวงหาทีล่ี้ภยัขึน้ฝั่ง นโยบายการ "ผลกัดนักลบั" 
มผีลเป็นการผลกัดนับคุคลสูอ่นัตรายทางออ้มและทาํใหป้ระเทศไทยเสีย่งตอ่การละเมดิพ ั
นธกรณีภายใตก้ฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ  
ทีป่ระเทศไทยตอ้งดาํเนินการใหม้ ั่นใจวา่ไมม่ใีครพงึถกูสง่กลบัไปยงัประเทศทีเ่ป็นภยัคกุ
คามตอ่ชีวติหรือเสรีภาพของบคุคล 

 
21. การไมผ่ลกัดนัสูอ่นัตรายยงัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานทีต่ายตวัในขอ้หา้มมใิหก้ระทาํกา

รทรมาน ภายใตอ้นุสญัญาตอ่ตา้นการกระทาํทรมานฯ ขอ้ 3 
ซึง่รฐัตอ้งดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ บคุคลใดๆ  
ไมว่า่จะเป็นผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัหรือผูล้ี้ภยัจะไมถ่กูผลกัดนัออกไปยงัประเทศทีบ่คุคลดงักลา่ว
จะตอ้งเผชญิความเสีย่งทีจ่ะถกูทรมานอยา่งมนียัสาํคญั 
เน่ืองจากมคีวามขดัแยง้อยา่งตอ่เน่ืองในภาคตะวนัตกของจีนและการบงัคบับคุคลใหส้ญูห
ายและ การกระทาํทรมานตอ่สมาชกิชุมชนอยุกร์ู การทีไ่ทยสง่สง่ชาวอยุกร์ู 109 คน 
ซึง่เป็นผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในฐานะผูร้า้ยขา้มแดน 
เป็นการฝ่าฝืนพนัธกรณีในการตอ่ตา้นการผลกัดนัสูอ่นัตราย 
ภายใตอ้นุสญัญาตอ่ตา้นการกระทาํทรมานฯ  
 
ขอ้เสนอแนะ 

• ยตุนิโยบาย “ผลกัดนักลบั” สาํหรบัผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ดนิทางทางเรือ 
• พฒันาเเละดาํเนินการป้องกนัมใิหผู้ท้ีต่อ้งถกูผลกัดนัออกนอกประเทศถกูสง่ไปเผชิ

ญภยัอนัตราย  (refoulement) 
 



10	
	
	

	

สทิธใินการไดร้บัการพจิารณาคดอียา่งเป็นธรรม 
 
22. ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทยถกูดาํเนินคดอีาญาภายใตก้ฎหมายเขา้เมอืง

ในฐานะผูเ้ขา้เมอืงผดิกฎหมาย หรือการพจิารณาคดเีพือ่กกักนัตวั 
การเขา้ถงึลา่มหรือทีป่รกึษาทางกฎหมายมีอยา่งจาํกดั ซึง่ละเมดิขอ้ 14 (3) 
ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  

 
23. ลา่มทีใ่หบ้รกิารโดยไมค่ดิมลูคา่ซึง่เจา้หน้าทีข่องรฐัจดัหาให ้

โดยเฉพาะลา่มระหวา่งการดาํเนินคดอีาญามกัขาดความสามารถในการสือ่สารท ัง้ภาษาองั
กฤษและภาษาทีใ่ชพู้ดในหมูผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทย 
เป็นผลใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีไ่มไ่ดพู้ดภาษาไทยและเผชญิขอ้หาทางอาญาดา้นส
ถานะคนเขา้เมอืงผดิกฎหมายจงึไมส่ามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพกบัหน่วยงานและไ
มท่ราบสทิธขิองตน 

 
24. ในขณะทีร่ฐัใหบ้รกิารความชว่ยเหลือทางกฎหมายโดยไมค่ดิมลูคา่บางอยา่ง 

แตโ่ครงการดงักลา่วไมค่รอบคลุมผูเ้ขา้เมอืงผดิปกตแิละกรณีการคมุขงั 
ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทยอาศยัองคก์รภาคประชาสงัคมในการใหค้วามช่
วยเหลือทางกฎหมายและไดร้บัการรบัประกนัสทิธเิพียงไมก่ีข่ ัน้ตอนรวมถงึการป้องกนัหล ั
กกระบวนการอนัควรแหง่กฎหมาย (Due 
process)เมือ่ถกูคมุขงัเป็นเวลานานหรือถกูคมุขงัโดยไมม่กีาํหนด 

 
25. กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 14 (3) 

กาํหนดใหผู้ต้อ้งขอ้หาทางอาญาไดร้บับรกิาร 
"ลา่มโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยถา้ไมส่ามารถเขา้ใจหรือพูดภาษาทีใ่ชใ้นศาลได"้ 
ตามทีค่ณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและการเมอืงแนะนํา 
สทิธน้ีิตอ้งนําไปใชก้บัทกุข ัน้ตอนในการการดาํเนินการโดยไมม่กีารแบง่เเยกระหวา่งคน
ชาตเิเละชาวตา่งชาต ิขอ้ 14 (3) (ง) 
รบัประกนัสทิธใินการไดร้บัความชว่ยเหลือทางกฎหมายในการดาํเนินคดทีางอาญาสาํหร ั
บจาํเลยทีย่ากจนอยา่งชดัเจน 
และคณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและการเมอืงกระตุน้ใหร้ฐัใหค้วามชว่ยเหลือทางก
ฎหมายโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ในกรณีอืน่ๆ ดว้ยโดยตระหนกัวา่ 
ในบางสถานการณ์รฐัอาจมพีนัธกรณีทีจ่ะทาํเชน่นัน้ 
หากไมส่ามารถเขา้ถงึลา่มหรือความชว่ยเหลือทางกฎหมายเพียงพอ 
ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัจาํนวนมากยอ่มไมส่ามารถเขา้ใจสทิธหิรือขอ้หาของตน 
และถกูปฏเิสธสทิธใินการไดร้บัการพจิารณาคดอียา่งเป็นธรรมภายใตก้ตกิาระหวา่งประเ
ทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 14 (3) 
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ขอ้เสนอแนะ 

• จดับรกิารใหค้วามชว่ยเหลือทางกฎหมายโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยแกผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวง
หาทีล่ี้ภยัทีย่ากไรใ้นคดอีาญาทกุประเภท การพจิารณาคดเีพือ่กาํหนดสถานะผูล้ี้ภยั 
เเละกระบวนการทางการใด ๆ ก็ตามทีม่ผีลตอ่การลดิรอนเสรีภาพ 

• จดับรกิารลา่มโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยแกผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 
ทีต่อ้งขอ้หาคดอีาญาหรือตอ้งถกูควบคมุตวั 
การจดับรกิารลา่มตอ้งเพียงพอเพือ่ใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเขา้ใจสทิธขิองตน
ในกระบวนการทางอาญาทกุระดบั 
 

สทิธขิองผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์ 
 
26. การเลือกปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมายภายในในการปกป้องผูร้อดชีวติจากการคา้ม

นุษย์พรอ้มกบัอตัราการจบักมุผูก้ระทาํผดิทีต่ํ่า 
เป็นการละเมดิพนัธกรณีของขอ้ผกูพนัของไทยภายใต ้
กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
และพธิสีารเพือ่ป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษย์ (พธิสีารฯ ) ตามลาํดบั 

 
27. พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 

(พระราชบญัญตัป้ิองกนัการคา้มนุษย์ฯ) 
เป็นกฎหมายทีส่าํคญัเพือ่ปราบปรามการคา้มนุษย์และปกป้องผูร้อดชีวติ 
กฎหมายป้องกนัการคา้มนุษย์กาํหนดใหม้ทีมีสหวชิาชีพชว่ยเหลือผูร้อดชีวติ 
และคดักรองผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่การถกูคา้มนุษย ์
อยา่งไรก็ตามในหลายกรณีผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยัทีถ่กูตตีราโดยอตัโนมตัวิา่เป็นผูล้กัล
อบเขา้เมอืงผดิกฎหมายโดยไมไ่ดร้บัการคดักรองทีจ่าํเป็นและทาํใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึบริ
การการคุม้ครองผูเ้สยีหายได้xiii 

 
28. ต ัง้แตปี่ 2555-2557 

โรฮงิญาเป็นเหยือ่การคา้มนุษย์จากประเทศเมยีนมาร์ผา่นประเทศไทยไปยงัประเทศมาเล
เซีย 
เจา้หน้าทีไ่ทยอาํนวยความสะดวกในการเดนิทางอยา่งไมเ่ป็นทางการใหผู้แ้สวงหาทีล่ี้ภยัช
าวโรฮงิญาไปผา่นไปยงัประเทศมาเลเซีย 
ในบางกรณีผูแ้สวงหาลี้ภยัจาํนวนมากอยูภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์รอาชญากรรมขา้ม
ชาต ิซึง่กระทาํการทรมานผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 
ท ัง้ยงัประสบปญัหาการขาดแคลนอาหารและทีพ่กัพงิอยา่งเพียงพอและคมุตวัในฐานะทาส
ใน "คา่ยกลางป่า" ในเขตประเทศไทย 
เพือ่เรียกรอ้งคา่ไถจ่าํนวนมากเพือ่แลกเปลีย่นกบัการปลอ่ยตวั  
นโยบายอยา่งไมเ่ป็นทางการน้ีมสีว่นทาํใหเ้กดิการเสยีชีวติทีม่ไิดม้กีารนําเสนอและการฆ่
าผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2558 
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ทางการไทยไดค้น้พบกลุม่หลุมฝงัศพตามแนวชายแดนไทย-
มาเลเซียซึง่เป็นทีท่ีผู่ท้ีร่อดชีวติจากการคา้มนุษย์ถกูคมุตวัเเละทรมานจากท ัง้สองฝั่งชายแ
ดน 

 
29. แมว้า่พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

ผูนํ้าทหารของไทยจะยอมรบัตอ่สาธารณชนวา่เจา้าหน้าทีไ่ทยมสีว่นรว่มในการคา้มนุษย์
และใหค้าํม ั่นทีจ่ะลงโทษผูก้ระทาํผดิ 
เแตอ่ตัราการลงโทษผูก้ระทาํผดิการคา้มนุษย์ในประเทศไทยยงัคงน้อยทีส่ดุ 
ปจัจุบนัคดกีารคา้มนุษย์ชาวโรฮงิญาเป็นเพียงคดเีดยีวทีศ่าลยตุธิรรมตดัสนิวา่เป็นผูร้อดชี
วติจากการคา้มนุษย์ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์xiv 

 
30. กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 26 

กาํหนดวา่กฎหมายตอ้งปกป้องทกุคนรวมท ัง้ผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยั 
และใหค้วามคุม้ครองเทา่เทยีมกนัโดยตอ้งไมเ่ลือกปฏบิตัิxv 
เชน่เมือ่รฐัตรากฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนุษย์เพือ่ปกป้องผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์การอ
อกกฎหมายดงักลา่วจะตอ้งนําไปใชโ้ดยไมเ่ลือกปฏบิตัดิว้ยเหตใุดๆ  
รวมท ัง้เหตแุหง่สญัชาต ิ 
ดงันัน้การกนัชาวโรฮงิญาในการเขา้ถงึการคุม้ครองสาํหรบัผูเ้สยีหายตามพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัการคา้มนุษย์ฯ เป็นการละเมดิสทิธดิา้นการคุม้ครองโดยกฎหมาย  

 
31. นอกจากน้ีพธิสีารฯ 

กาํหนดวา่รฐัตอ้งดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่การกระทาํผดิฐานคา้มนุษย์เชน่ผูส้มรูร้ว่มคดิตอ้ง
ถกูดาํเนินคดตีามกฎหมายในประเทศดว้ย 
ทวา่มคีดคีา้มนุษย์เพียงคดเีดยีวเทา่นัน้ทีไ่ดร้บัการดาํเนินคดใีนศาล 
รฐัจงึลม้เหลวในการปฏบิตัภิาระหน้าทีข่องตนภายใตพ้นัธกรณีตามพธิสีารเพือ่ใหแ้น่ใจว่
าการกระทาํผดิของการคา้มนุษย์จะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 

 
       ขอ้เสนอแนะ 

•  ประกนัวา่ผูล้ี้ภยัและผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ป็นผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์จะไดร้บัการ
คดักรอง บรกิาร เเละการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายในประเทศวา่ดว้ยผูร้อดชีวติจากการคา้มนุษย์โดยท ั่วไ
ป 

• ดาํเนินการเพือ่ใหเ้เน่ใจวา่ผูก้ระทาํผดิฐานการคา้มนุษย์เเละผูส้มรูร้ว่มคดิ 
รวท ัง้เจา้หน้าทีร่ฐัจะไดร้บัการต ัง้ขอ้หา ดาํเนินคด ี
เเละลงโทษตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ 
 

สทิธดิา้นการศกึษา 
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32. การจาํกดัเสรีภาพในการเดนิทางและอปุสรรคทางปฏบิตัเิพือ่เขา้ถงึโอกาสในการศกึษ
าทีส่งูขึน้ 
ทาํใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัไมส่ามารถใชส้ทิธทิางการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสมภายใต้
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก 
และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม (ICESCR) 

 
33. มาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ(พระราชบญัญตักิารศกึษาฯ ) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาจากรฐัโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเเละมคีณุภาพเป็
นเวลาอยา่งน้อย 12 ปี เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2548 คณะรฐัมนตรีมมีตคิณะรฐัมนตรีเรือ่ง 
การศกึษาสาํหรบันกัเรียนทีไ่มม่เีอกสารพสิจูน์ตน 
เพือ่เสรมิสทิธใินการศกึษาสาํหรบัเด็กผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ลี้ภยั 
แตผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัโดยเฉพาะผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นทีพ่กัพงิช ั่วคราวทีช่ายแดนไทย-
เมยีนมาร์สว่นใหญไ่มส่ามารถทีจ่ะเขา้ถงึโรงเรียนไทยอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัดา้นเสรีภา
พการเดนิทาง  
บตุรผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัสว่นใหญใ่นประเทศไทยเขา้เรียนในศนูย์การเรียนรูชุ้มชน  
โดยศกึษาในหลกัสตูรทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเเละไมส่ามารถเทยีบโอนเขา้สูร่ะบบ
โรงเรียนของรฐั เเละไมส่ามารถศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
มกีารอา้งวา่ภาษาและการเลือกปฏบิตัเิป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาดว้ย 
 

34. สทิธดิา้นการศกึษาในอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก 
และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
ครอบคลุมสทิธใินการศกึษาช ัน้ประถม มธัยม เเละ อดุมศกึษา xvi 
ทกุคนตอ้งสามารถเขา้ถงึการศกึษาทกุระบบ 
ซึง่หมายความวา่การศกึษาตอ้งอยูใ่นพื้นทีท่ีบ่คุคลสามารถเขา้ถงึได ้ 
เเละใชห้ลกัการไมเ่ลือกปฏบิตั ิ หมายความวา่การศกึษาตอ้งสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยทกุคน 
โดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง ท ัง้ตามกฎหมายเเละตามขอ้เท็จจรงิ  
โดยไมเ่ลือกปฏบิตัไิมว่า่จะดว้ยเหตใุดๆ ก็ตามทีห่า้มมใิหเ้ลือกปฏบิตั ิ ”xvii 
การจาํกดัการเสรีภาพในการเคลือ่นไหวสาํหรบัผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัตามแนวชายแ
ดนไทยเมยีนมาร์ 
ทาํใหบ้คุคลในบรเิวณดงักลา่วไมส่ามารถใชส้ทิธใินการศกึษาเน่ืองจากปญัหาการเขา้ถงึโ
รงเรียนของรฐัทางกายภาพ 
ในทาํนองเดยีวกนัความทา้ทายในการเขา้ถงึการศกึษาข ัน้สงูขึน้ไปในประเทศไทย 
หรือเทยีบโอนวุฒกิารศกึษาจากศนูย์การเรียนรูชุ้มชนสูร่ะบบโรงเรียนของรฐัทาํใหร้ฐัละเ
มดิสทิธขิองผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในการเขา้ถงึการศกึษาโดยไมเ่ลือกปฏบิตั.ิ 
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ขอ้เสนอแนะ 

•  กาํจดัอปุสรรคทางกฎหมายเเละทางปฏบิตัทิีข่ดัขวางไมใ่หผู้ล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้
ภยัเขา้ถงึการศกึษาในประเทศไทย  

• ดาํเนินโครงการเพือ่ชว่ยการบรูณการการศกึษาของผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัให้
สอดคอ้งกบัโรงเรียนรฐับาลของไทยได ้

 
การไดร้บับรกิารสขุภาพตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

 
35. ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัยงัตอ้งเผชญิอปุสรรคในการเขา้ถงึระบบการดแูลสขุภาพขอ

งรฐัในประเทศไทย 
ซึง่ขดัตอ่หน้าทีข่องรฐัทีจ่ะประกนัสทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารสขุภาพในมาตรฐานสงูสดุโดยไม่
มกีารเลือกปฏบิตั ิ

 
36. ในขณะทีผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลทีม่รีาคาเหมาะสมผา่นระ

บบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตขิองประเทศไทย 
บรกิารสาธารณสขุภายใตร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพยงัจาํกดัเฉพาะการใชบ้รกิารในโรงพ
ยาบาลของรฐัและใหบ้รกิารเฉพาะในกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
เป็นผลใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมพบวา่ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัจาํนวนมากโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุของรฐั 
ในบางกรณีผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัและผูล้ี้ภยัทีก่าํลงัเขา้รบัการรกัษาถกูปฏเิสธการใหบ้รกิารหรือ
เผชญิการเลือกปฏบิตัจิากผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุของรฐั 
 

37. สทิธใินการการไดร้บับรกิารสขุภาพตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
ไดร้บัการรบัรองตามกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม 
และวฒันธรรม ขอ้ 12xviiiซึง่กาํหนดวา่ ทกุคนตอ้งเขา้ถงึสถานทีใ่หบ้รกิารสขุภาพ สนิคา้ 
และบรกิารดา้นสขุภาพได ้โดยเฉพาะในกลุม่ประชากรทีเ่ปราะบาง 
หรือประชากรทีอ่ยูเ่ป็นกลุม่ชายขอบทีส่ดุในหมูป่ระชากรท ัง้หมดxix 
ในขณะทีร่ฐัจะตอ้งทาํตามข ัน้ตอนเพือ่ใหก้า้วสูส่ทิธดิา้นสขุภาพตามพนัธกรณีไดเ้ต็มรูปแ
บบ เชน่ การใชส้ทิธโิดยไมม่กีารเลือกปฏบิตัติอ้งมผีลทนัทีxxดงันัน้ 
ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาผูล้ี้ภยัในประเทศไทยทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึโรงพยาบาลของรฐัโดยทางก
ายภาพ หรือประสบการการเลือกปฏบิตัจิากบรกิารสาธารณสขุของรฐั 
ยอ่มถกูปฏเิสธสทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารสขุภาพตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ตามขอ้ 
12 
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 ขอ้เสนอแนะ 
•  ดาํเนินการเพือ่ใหม้ ั่นใจวา่ผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัจะไดท้ราบเรือ่งระบบหลกัป

ระกนัสขุภาพของรฐัเป็นอยา่งด ีโดยการเผยแพรข่อ้มลูภาษาตา่ง ๆ 
อยา่งกวา้งขวาง 

•  ฝึกอบรมผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ 
เพือ่ขจดัอคตติอ่ผูล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัทีเ่ขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุในประเทศไ
ทย 

• ดาํเนินการใหม้ ั่นใจวา่ผูเ้เสวงหาทีล่ี้ภยัเเละผูล้ี้ภยัสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ
ในราคาทีผู่ล้ี้ภยัเเละผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยได ้

 
สทิธกิารทาํงาน 

 
38. ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัไมส่ามารถเขา้ถงึตลาดแรงงานอยา่งเป็นทางการและการคุ้

มครองในสถานทีท่าํงาน 
ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทยยงัไมไ่ดร้บัสทิธใินการทาํงานทีเ่หมาะสมเป็นธร
รม และเงือ่นไขการจา้งงานทีด่ ี
 

39. ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัในประเทศไทยทีเ่ป็นผูเ้ขา้เมอืงผดิกฎหมายไมไ่ดร้บัอนุญา
ตใหท้าํงาน  
เป็นผลใหส้ว่นใหญผู่ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัตอ้งทาํงานในภาคการจา้งงานไมเ่ป็นทางกา
รเชน่งานเกษตร ลูกจา้งทาํงานบา้น  และอตุสาหกรรมการประมง 
แมว้า่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานของไทยและกฎหมายแรงงานในประเทศไทยฉบบั
อืน่ ๆ จะบงัคบัใชอ้ยา่งเทา่เทยีมสาํหรบัคนตา่งชาต ิ
แตก็่บงัคบัใชเ้ฉพาะการจา้งงานทีเ่ป็นทางการเทา่นัน้และเป็นไปอยา่งจาํกดั 
ดว้ยเหตน้ีุผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัมกัจะเผชญิปญัหาสภาพการทาํงานทีไ่มเ่หมาะสม 
ถกูแสวงประโยชน์และตอ้งทาํงานในสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่ป็นอนัตราย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญงิอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งเอาตวัรอดดว้ยการการมเีพศสมัพนัธ์ 
และอาจจะมคีวามเสีย่งมากขึน้ในการถกูคา้มนุษย์. 

 
40. สทิธใินการทาํงานและ 

และเขา้ถงึงานทีม่เีงือ่นไขทีด่เีเละเป็นธรรมเป็นสทิธติามกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธิ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม เเละวฒันธรรม ขอ้ 6 และ ขอ้ 7 ตามลาํดบั สทิธกิารทาํงานตาม ขอ้ 
6 หมายถงึสทิธทิีจ่ะเลือกงานไดอ้ยา่งอสิระและเป็นงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
คณะกรรมการสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม ต ัง้ขอ้สงัเกตวา่ 
ผูอ้าศยัในเศรษฐกจินอกระบบตอ้งทาํเชน่นัน้สว่นใหญ ่
"เพราะความจาํเป็นเพือ่ความอยูร่อดมากกวา่เป็นเรือ่งทางเลือก."xxiสทิธทิางเศรษฐกจิสงัค
มและวฒันธรรมยงักาํหนดใหร้ฐัตอ้งดาํเนินการจนใหแ้น่ใจวา่ 
ลูกจา้งทาํงานบา้นและลูกจา้งเกษตรกรรมไดร้บัสทิธริะดบัเดยีวกนักบัการคุม้ครองสทิธคิ
นงานอืน่ ๆxxii 
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      ขอ้เสนอแนะ 
• ใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัเขา้ถงึตลาดแรงงานอยา่งเป็นทางการ 

•  สรา้งความเขม้แข็งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่คุม้ครองมใิหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหา
ทีล่ี้ภยัถกูละเมดิ เเละแสวงประโยชน์ในสถานทีท่าํงาน 

•  สนบัสนุนการพฒันาโครงการดา้นอาชีวศกึษาเเละสภาพความเป็นอยูส่าํหรบัผูล้ี้ภยั
และผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยั 
พฒันาโครงการดา้นภาษาเเละทกัษะเพือ่สง่เสรมิใหผู้ล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีล่ี้ภยัมสีว่
นรว่มสรา้งประโยชน์ตอ่ตลาดแรงงาน  
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