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เรียีน นายกรีฐัมนตรี ีปรีะยทุธ์ ์จันัทรีโ์อชา

ฟอรีต์ี�ฟายไรีตเ์ป็นองค์ก์รีพัฒันาเอกชนที�ไมแ่สวงหากำาไรี เรีาจัดทะเบียีนในสหรีฐัฯและ 
สวติเซอรีแ์ลนด ์และทำางานเพั่�อปรีะกันสทิธ์มินษุยชนของทกุค์น กอ่นหนา้นี� ฟอรีต์ี�ฟายไรีต์ 
เค์ยได้ส่�อสารีโดยตรีงมายังรีัฐบีาลของท่านเกี�ยวกับีปัญหาในการีค์ุ้มค์รีองผู้้้ลี�ภััยและ 
ผู้้เ้สยีหายจัากการีค้์ามนษุยใ์นปรีะเทศไทย

เรีาเขียนจัดหมายถึึงท่านในวันนี�เพั่�อแสดงค์วามกังวลเกี�ยวกับีกลไกค์ัดกรีองรีะดับีชาติ 
(NSM) ที�มเีป้าหมายเพั่�อจัำาแนกและใหก้ารีคุ้์มค์รีองกบัีผู้้ล้ี�ภััยในปรีะเทศไทย และการี 
จัดัทำารีา่งปรีะกาศของค์ณะกรีรีมการีพัจิัารีณาคั์ดกรีองผู้้ไ้ดร้ีบัีการีคุ้์มค์รีอง (รีา่งปรีะกาศฯ)  
ฟอรีต์ี�ฟายไรีตย์นิดทีี�มกีารีจััดทำากลไกค์ดักรีองฯขึ�น อยา่งไรีกด็ ี เรีาไดวิ้เค์รีาะหม์ติค์ณะ
รีฐัมนตรีเีม่�อวนัที� 5 ตลุาค์ม พั.ศ. 2565 ซึ�งมกีารีสรุีปเน่�อหาของรีา่งปรีะกาศฯ และเรีาสังเกต
พับีขอ้ยกเวน้และการีขาดกรีะบีวนการีอทุธ์รีณค์์ำาสั�งสำาหรีบัีผู้้ย้่�นค์ำารีอ้ง ปรีะเดน็เหลา่นี�อาจั
ทำาใหก้ารีจััดทำากลไกค์ดักรีองฯ มเีน่�อหาไมส่อดค์ลอ้งกบัีมาตรีฐานสทิธ์มินษุยชนรีะหวา่ง
ปรีะเทศ และสง่ผู้ลใหมี้การีบีงัค์บัีสง่กลบัี หรีอ่ การีสง่กลบัี ผู้้ล้ี�ภััย เรีาขอเรียีกรีอ้งใหร้ีฐับีาล
ของท่านแก้ปัญหาเหลา่นี� โดยปรีบัีใหเ้น่�อหาของกลไกค์ดักรีองฯ และกรีะบีวนการีที�เกี�ยวขอ้ง
มคี์วามสอดค์ลอ้งกบัีกฎหมายและมาตรีฐานรีะหวา่งปรีะเทศ

ข้อ้ยกเว้น้ในร่า่งปร่ะกาศฯ
ตามสรุีปของรีา่งปรีะกาศฯ ที�ปรีากฏในมติค์ณะรีฐัมนตรี ี กลไกคั์ดกรีองฯ จัะยกเวน้ไมบ่ีงัค์บัี
ใชต่้อผู้้ย้่�นค์ำารีอ้ง “ที�เป็นบีคุ์ค์ลในกลุ่มใดที�กรีะทรีวงมหาดไทยมีกลไกหรีอ่กรีะบีวนการีดำาเนนิ
การีรีองรีบัีเป็นการีเฉพัาะ” ทั�งยงักำาหนดเป็นการีเฉพัาะว่าไมค่์รีอบีค์ลมุถึงึแรีงงานข้ามชาติ
จัากเมยีนมา กมัพัช้า และลาว

แมว้า่ปรีะเทศไทยจัะไม่ไดเ้ป็นรีฐัภัาค์ขีองอนุสญัญาวา่ดว้ยสถึานะของผู้้ล้ี�ภัยั พั.ศ. 2494 
และพัธิ์สีารีเลอ่กรีบัี พั.ศ. 2510 แต่ตวัอนุสญัญากไ็ดก้ำาหนดแนวปฏบิีตัทิี�มอีำานาจับีงัค์บัี
เกี�ยวกับีการีค์ุม้ค์รีองผู้้ล้ี�ภัยัตามกฎหมายรีะหวา่งปรีะเทศ ตามอนุสญัญานี� มกีารีใหค้์ำา
นยิามวา่ “ผู้้ล้ี�ภัยั” หมายถึงึบุีค์ค์ลซึ�งไมส่ามารีถึหรีอ่ไมส่มัค์รีใจัจัะเดนิทางกลบัีปรีะเทศ
ของตน เน่�องจัากมเีหตอุนัค์วรีเช่�อไดว้า่จัะไดร้ีบัีอนัตรีายจัากการีถึก้ปรีะหตัปรีะหารี 

สถึานะของผู้้ล้ี�ภัยัและการีคุ้์มค์รีองที�เกี�ยวขอ้งสำาหรีบัีผู้้ล้ี�ภัยั ค์วรีค์รีอบีค์ลมุถึึงบีคุ์ค์ลใด ๆ 
ซึ�งมีค์ณุสมบีตัติามนยิามในฐานะเป็นผู้้ล้ี�ภัยั ไมว่า่ผู้้ล้ี�ภัยัเหลา่นั�นจัะมีสถึานะตามกฎหมาย
อยา่งอ่�นใดก็ตาม ทั�งยงัพังึสงัเกตดว้ยวา่ บีคุ์ค์ลอาจักลายเป็นผู้้ล้ี�ภัยัเม่�อเดนิทางออกนอก
ปรีะเทศของตนแลว้ ยกตวัอยา่งเชน่ แรีงงานขา้มชาตทิี�เดนิทางออกจัากปรีะเทศบีา้นเกดิ
ของตนดว้ยเหตผุู้ลทางเศรีษฐกิจั และในเวลาตอ่มาไมส่ามารีถึหรีอ่ไมส่มัค์รีใจัจัะเดินทาง
กลบัีปรีะเทศของตน ด้วยค์วามกลวัวา่จัะไดร้ีบัีอนัตรีายจัากการีถึก้ปรีะหตัปรีะหารี 

ข้อ้กังัวลด้้านสิิทธิมินษุยชนเกั่�ยวกับัร่า่ง
ปร่ะกัาศข้องคณะกัร่ร่มกัาร่พิิจาร่ณา 
คดั้กัร่องผู้้ไ้ด้ร้่บักัาร่คุม้คร่อง 
15 ธินัวาคม 2565

ปรีะยทุธ์ ์จันัทรีโ์อชา

นายกรีฐัมนตรี ี
ทำาเนยีบีรีฐับีาล 
เลขที� 1 ถึนนนค์รีปฐม  
ดสุติ, เขตดุสิต 
กรุีงเทพัฯ ปรีะเทศไทย 10100

จด้หมายเปิด้ผู้นกึั
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ในปัจัจับุีนัปรีะเทศไทยเป็นที�พัำานกัของแรีงงานขา้มชาตกิวา่ 2.6 ลา้นค์น กวา่ค์รีึ�งลา้น
ของแรีงงานขา้มชาตเิหลา่นี�เดนิทางเขา้ส้ป่รีะเทศไทย โดยไดร้ีบัีสถึานะทางกฎหมายตาม
กรีะบีวนการีของ MOU เพั่�อนำาเขา้แรีงงาน สว่นแรีงงานขา้มชาตอิกี 1.8 ลา้นค์นเดนิ
ทางเขา้ส้ป่รีะเทศไทยผู้า่นชอ่งทางอ่�น และได้เขา้ส้ก่รีะบีวนการีในเวลาตอ่มา ณ ปัจัจับุีนั
จังึไดร้ีบัีสถึานะตามกฎหมายผู้า่นกรีะบีวนการีพัสิจ้ัน์สญัชาต ิ กว่า 90.8% ของแรีงงาน 
ขา้มชาตใินปรีะเทศไทยเดนิทางมาจัากเมยีนมา กมัพัช้า หรีอ่ลาว โดยมสีดัสว่นเป็น
พัลเมอ่งชาวเมยีนมาเกอ่บี 65.65% สว่นพัลเมอ่งชาวเมียนมาอกีกวา่ 90,000 ค์นอาศยั
อย้ต่ามที�พักัพังิชั�วค์รีาวเกา้แหง่ตามแนวพัรีมแดนปรีะเทศไทย-เมยีนมาในฐานะผู้้ล้ี�ภัยั

พัลเมอ่งชาวเมยีนมาจัำานวนมากในปรีะเทศไทย อาจัไมส่ามารีถึหรีอ่ไมส่มคั์รีใจัเดินทาง
กลบัีเมยีนมา เน่�องจัากกลวัการีปรีะหตัปรีะหารี โดยเฉพัาะภัายหลงัการีทำารีฐัปรีะหารี
เม่�อวนัที� 1 กมุภัาพันัธ์ ์ 2564 ในเมยีนมา และการีปรีาบีปรีามทั�วปรีะเทศในเวลาต่อมา  
ฟอรีต์ี�ฟายไรีตบ์ีนัทกึขอ้มล้อาชญากรีรีมรีะหว่างปรีะเทศที�เกดิขึ�นอยา่งตอ่เน่�อง ทั�งการี
ฆ่า่ล้างเผู้า่พันัธ์ุ ์ อาชญากรีรีมสงค์รีาม และอาชญากรีรีมตอ่มนษุยชาตทิี�เกดิจัากนำ�าม่อ
ของกองทพััเมยีนมา ที�กรีะทำาตอ่ปรีะชากรีพัลเรีอ่น การีทำารีฐัปรีะหารีและการีโจัมตอีย่าง
ตอ่เน่�องของกองทัพัเมยีนมา สง่ผู้ลให้ปรีะชาชนหลายหม่�นค์นตอ้งหลบีหนเีข้าส้ป่รีะเทศ
อ่�น ในที�นี�รีวมถึงึปรีะเทศไทยดว้ย บีคุ์ค์ลเหลา่นี�อาจัมคี์ณุสมบีตัติามนยิามของ “ผู้้้ลี�ภัยั” 
ตามกฎหมายรีะหว่างปรีะเทศ แตร่ีา่งปรีะกาศฯ ที�งดเว้นไมใ่หพ้ัวกเขาเขา้ถึงึกลไกค์ดั 
กรีองฯ ยอ่มทำาใหค้์นเหลา่นี�เสี�ยงตอ่ การีสง่กลบัี ซึ�งขดักบัีกฎหมายรีะหวา่งปรีะเทศ

ตามกฎหมายรีะหว่างปรีะเทศ แรีงงานข้ามชาตแิละบีคุ์ค์ลอ่�น ๆ ในปรีะเทศไทย ไม่วา่จัะ
มสีถึานะตามกฎหมายหรีอ่ไมก่ต็าม ไมค่์วรีถึก้กดีกนัจัากการีเขา้ถึงึกลไกค์ดักรีองฯ หรีอ่
การีค์ุม้ค์รีองผู้้ล้ี�ภัยัตามกลไกค์ดักรีองฯ 

รีา่งปรีะกาศฯ ยงัรีะบุีชดัเจันว่าตอ้งมีการีตรีวจัสอบีปรีะวตัขิองผู้้ย้่�นค์ำารีอ้ง รีวมทั�ง “พัฤตกิารีณ์
บีคุ์ค์ลและทางการีเมอ่ง” ซึ�งรีฐัอาจัรีอ้งขอขอ้มล้จัากผู้้ย้่�นค์ำารีอ้ง เกี�ยวกบัีปรีะสบีการีณ์และ
ค์วามเป็นมาสว่นบีคุ์ค์ลได ้ รีวมทั�งให้ถึอ่เป็นสว่นหนึ�งของกรีะบีวนการีตรีวจัสอบี เพ่ั�อกำาหนด
เง่�อนไขเกี�ยวกบัีขอ้กงัวลในการีคุ้์มค์รีองของผู้้้ย่�นค์ำารีอ้ง ทั�งนี� ขอ้มล้นี�จัะตอ้งไมถ่ึก้นำามาใช้
เพั่�อกดีกนัไม่ให้บีคุ์ค์ลเขา้ถึงึการีคุ้์มค์รีองผู้้ล้ี�ภัยั ดว้ยเหตผุู้ลทางการีเมอ่งหรีอ่ค์วามเช่�อ หรีอ่
ค์วามเหน็อยา่งอ่�น 

การ่ปฏิเิสธการ่คุ้้ม้คุ้ร่องและการ่อท้ธร่ณ์ค์ุ้ำาส่�งด้ว้้ย
เหตุผ้ลเก่�ยว้กบ่ “คุ้ว้ามม่�นคุ้งข้องชาตุ”ิ 
รีา่งปรีะกาศฯ ตามมติค์ณะรีฐัมนตรีนีี� มขีอ้สงัเกตว่า “เม่�อพัจิัารีณาถึงึค์วามมั�นค์งของชาติ  
ค์ณะกรีรีมการีอาจัมมีตไิมใ่หส้ถึานะเปน็ผู้้ไ้ดร้ีบัีการีค์ุม้ค์รีองแกผู่้้อ้ย้ร่ีะหวา่งค์ดักรีองสถึานะ” 
แม้วา่บีคุ์ค์ลดงักล่าวจัะม ี “ค์ณุสมบีตัคิ์รีบีถึว้นตามหลกัเกณฑ์แ์ละเง่�อนไขที�กำาหนดไว”้ รีา่ง 
ปรีะกาศฯ ยงัรีะบุีตอ่ไปวา่ “มติของค์ณะกรีรีมการีให้เป็นที�สดุ และถึอ่เป็นขอ้มล้ขา่วสารีที�ไม่
ตอ้งเปิดเผู้ยตามมาตรีา 15 (1) (2) แห่งพัรีะรีาชบัีญญตัข้ิอมล้ข่าวสารีของรีาชการี พั.ศ. 2540”  

มาตรีา 15(1) ของพัรีะรีาชบีญัญตัขิอ้มล้ข่าวสารีของรีาชการี หา้มเปิดเผู้ยขอ้ม้ลขา่วสารี
ของรีาชการีที� “จัะก่อให้เกดิค์วามเสยีหายตอ่ค์วามมั�นค์งของชาต ิ ค์วามสมัพัันธ์ร์ีะหวา่ง
ปรีะเทศ หรีอ่ค์วามมั�นค์งในทางเศรีษฐกจิัหรีอ่การีค์ลงัของปรีะเทศ” มาตรีา 15(2) ของ
พัรีะรีาชบีญัญตันิี� หา้มเปิดเผู้ยข้อมล้ที� “จัะทำาใหก้ารีบีงัค์บัีใชก้ฎหมายเส่�อมปรีะสิทธ์ภิัาพั
หรีอ่ไม่อาจัสำาเรีจ็ัตามวตัถึปุรีะสงค์ไ์ด”้ 
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รีา่งปรีะกาศฯ นี�จังึมลีกัษณะที�ปฏเิสธ์ไม่ใหผู้้้ย้่�นค์ำารีอ้งไดร้ีบัีการีคุ้์มค์รีองตามกลไกค์ดักรีองฯ 
ไม่สามารีถึเขา้ถึึงขอ้ม้ลเกี�ยวกบัีหลกัเกณฑ์ก์ารีวนิิจัฉยั และไม่มีสทิธ์อิทุธ์รีณค์์ำาสั�ง ในกรีณีที�
รีฐับีาลยกเหตผุู้ลดา้นค์วามมั�นค์งของชาติ 

ตามขอ้มล้ของค์ณะกรีรีมาธ์กิารีสทิธ์มินษุยชนแหง่สหปรีะชาชาต ิ การีจัำากดัสทิธ์ด้ิวย
เหตผุู้ลเกี�ยวกบัีค์วามมั�นค์งของชาต ิ อาจักรีะทำาไดเ้ฉพัาะเม่�อมี “การีใช้กำาลงัหรีอ่ข่้วา่จัะ
ใชก้ำาลงั” ที�กรีะทบีตอ่ “การีดำารีงอย้ข่องชาต ิหรีอ่บีร้ีณภัาพั หรีอ่ค์วามเป็นอสิรีะทางการี
เมอ่ง” ซึ�งเป็นการีกำาหนดมาตรีฐานที�สง้มาก และไมค่์วรีนำามาใชเ้ป็นเหตผุู้ลเพ่ั�อปฏเิสธ์ไม่
ใหบ้ีคุ์ค์ลเข้าถึงึการีคุ์ม้ค์รีอง หรีอ่เข้าถึงึกลไกการีค์ุม้ค์รีอง โดยไม่มเีหตผุู้ลอนัชอบีที�เป็น
ไปตามหลกัฐาน โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง ขอ้อา้งเชน่นี�ไมค่์วรีตั�งอย้บ่ีนเหตผุู้ลเรี่�องชาตพัิันธ์ุ์
หรีอ่ศาสนาของผู้้ย้่�นค์ำารีอ้งเป็นการีเฉพัาะ

แม้ว่า “ค์วามมั�นค์งของชาติ” จัะถึ้กใช้เป็นเหตุผู้ลเพั่�อกำาหนดมาตรีการีเป็นการีเฉพัาะ
เพั่�อกีดกันผู้้้ลี�ภััย หรีอ่เนรีเทศผู้้้ลี�ภััย อนุสัญญาว่าด้วยผู้้้ลี�ภััยก็กำาหนดให้ต้องมีการี
ปฏิบีัติตามหลักเกณฑ์์ค์ุ้มค์รีองทางศาล อย่างการีมีสิทธ์ิย่�นอุทธ์รีณ์หรีอ่ขอให้ทบีทวน
ค์ำาสั�ง นอกจัากนี� หลักการีของ การีไม่ส่งกลับี นั�นมีผู้ลบีังค์ับีใช้ต่อรีฐัทุกแห่ง เพัรีาะจััด
เป็นกฎหมายจัารีตีปรีะเพัณีรีะหว่างปรีะเทศ จัึงมีผู้ลบีังค์ับีใช้ แม้จัะมีการีอ้างเหตุผู้ล
เกี�ยวกับีค์วามมั�นค์งของชาติเพั่�อขัดขวางการีบัีงคั์บีส่งกลับีบีุค์ค์ลไปยังปรีะเทศที�อาจั
เสี�ยงจัะถึ้กทรีมานหรีอ่ถึ้กปฏิบีัติอย่างโหดรีา้ยในร้ีปแบีบีอ่�นก็ตาม 

เป็นที�ชดัเจันว่า กลไกค์ดักรีองฯ ไมก่ำาหนดใหม้กีรีะบีวนการีอทุธ์รีณค์์ำาสั�ง หรีอ่การีใชส้ทิธ์ิ
ทางศาลเพั่�อตรีวจัสอบีค์ำาวนิจิัฉยั กรีณทีี�เป็นการีสั�งโดยอา้งเหตผุู้ลของค์วามมั�นค์งของ
ชาต ิซึ�งยอ่มขัดกบัีกฎหมายรีะหวา่งปรีะเทศ

ตามขอ้กงัวลขา้งตน้ ฟอรีต์ี�ฟายไรีตจึ์ังมข้ีอเสนอแนะดว้ยค์วามเค์ารีพัเพั่�อใหม้กีารีปรีบัีปรุีง
รีา่งปรีะกาศฯ ดงัตอ่ไปนี� เพ่ั�อปรีะกนัวา่กลไกค์ดักรีองฯ ในอนาค์ตจัะมีเน่�อหาสอดค์ลอ้งกบัี
กฎหมายและมาตรีฐานสทิธ์มินษุยชนรีะหวา่งปรีะเทศ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง รีา่งปรีะกาศฯ ค์วรี 

 • ตดัขอ้บีทที�กดีกันบีคุ์ค์ลในกลุม่ใดที�กรีะทรีวงมหาดไทยมกีลไก หรีอ่กรีะบีวนการีดำาเนนิ
การีรีองรีบัีเป็นการีเฉพัาะ 

 • ตดัขอ้บีทที�กดีกนัแรีงงานขา้มชาตจิัากเมยีนมา กมัพัช้า และลาว

 • ปรีะกันวา่ บีคุ์ค์ลทกุค์นที�แสวงหาที�ลี�ภััยในปรีะเทศไทย จัะสามารีถึเขา้ถึึงกลไก 
ค์ดักรีองฯ ได้

 • ปรีะกนัวา่ นยิามของ “ผู้้ล้ี�ภัยั” ตามกลไกค์ดักรีองฯ สอดค์ลอ้งกบัีนยิามที�กำาหนดไวใ้น
อนสุญัญาวา่ดว้ยผู้้ล้ี�ภัยัแหง่สหปรีะชาชาติ

 • ปรีะกันวา่ บีคุ์ค์ลทุกค์นที�มคี์ณุสมบีตัติามนยิามของ “ผู้้ล้ี�ภัยั” จัะไดร้ีบัีสถึานะตาม
กฎหมาย และสามารีถึย่�นค์ำารีอ้งเพั่�อขอการีค์ุม้ค์รีองในปรีะเทศไทยได้

 • ปรีะกนัวา่ ผู้้ย้่�นค์ำารีอ้งสามารีถึเขา้ถึงึขอ้มล้เกี�ยวกับีหลกัเกณฑ์ก์ารีวนิจิัฉยัภัายใต้กลไก
ค์ดักรีองฯ ได้

 • ปรีะกันวา่ ผู้้ย้่�นค์ำารีอ้งสามารีถึเขา้ถึงึกรีะบีวนการีอทุธ์รีณ ์ หรีอ่การีใชส้ทิธ์ทิางศาล
เพั่�อตรีวจัสอบีค์ำาวนิจิัฉยัตามกลไกค์ดักรีองฯ



ข้อ้กังัวลด้้านสิิทธิิมนษุยชนเกั่�ยวกับัร่่างปร่ะกัาศข้องคณะกัร่ร่มกัาร่พิิจาร่ณาคดั้กัร่องผู้้ไ้ด้้ร่บักัาร่คุม้คร่อง  5/5

เรีาขอขอบีค์ณุสำาหรีบัีโอกาสที�ไดแ้สดงขอ้กงัวลและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับีรีา่งปรีะกาศฯ และ
ยนิดีหากจัะมโีอกาสไดอ้ภัปิรีายในปรีะเดน็เหลา่นี�กบัีรีฐับีาลของท่านในโอกาสตอ่ไป เรีายงั
ยนิดทีี�จัะสนบัีสนนุใหร้ีฐับีาลไทยสามารีถึปฏบิีตัติามพันัธ์กจิัที�จัะสง่เสรีมิและค์ุม้ค์รีองสทิธ์ิ
มนษุยชน รีวมทั�งสทิธ์ขิองผู้้ล้ี�ภัยั ขอบีคุ์ณที�ทา่นใหค้์วามใสใ่จัในปรีะเดน็นี� 

ขอแสดงค์วามนบัีถึอ่
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