
แถลงการณ์เพื-อการเผยแพร่ทันที 

ประเทศไทย: ผู้แสวงหาที3พกัพงิและผู้ลี9ภยัขาดความคุ้มครองในไทย 

รายงานต่อองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยยอมรับสิทธิของผู้ลี Fภยั 

 (กรุงเทพฯ 16 มีนาคม 2559) — รัฐบาลไทยควรแสดงพนัธกิจทีAจะดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม เพืAอเคารพ 

คุม้ครอง และส่งเสริมสิทธิของผูแ้สวงหาทีAพกัพิง ผูลี้Nภยั และผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์

ในระหวา่งการทบทวนสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review - UPR) 

ซึA งจะมีขึNนในทีAประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเร็ว ๆ นีN  

หน่วยงานสิทธิมนุษยชนแปดแห่งแถลงในวนันีN  

 ในวนันีN  หน่วยงานดงักล่าวเผยแพร่รายงานทีAจดัทาํร่วม เพืAอเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(Human Rights Council) โดยในรายงานกล่าวถึงการปฏิบติัของประเทศไทยต่อผูแ้สวงหาทีAพกัพิง ผูลี้Nภยั 

และผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์นรอบสีAปีทีAผา่นมา เนน้ใหเ้ห็นการปฏิบติัมิชอบในหลายกรณีและการเพิกเฉยอยา่งต่อเนืAอง 

ทัNงยงัมีขอ้เสนอ 22 ขอ้ต่อรัฐบาลไทยเพืAอสนบัสนุนผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัในประเทศ 

ใหเ้ขา้ถึงสิทธิมนุษยชนไดม้ากขึNน   

 ขอ้เสนอหลกัต่อประเทศไทยรวมถึงการออกกฎหมายเพืAอคุม้ครองใหผู้แ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยั 

สามารถเขา้ถึงขัNนตอนการขอทีAพกัพิงอยา่งเป็นธรรมและเขม้แขง็ การคุม้ครองดา้นกฎหมาย 

และการใหส้ตัยาบนัรับรองอนุสญัญาวา่ดว้ยผูลี้Nภยั พ.ศ. 2494 นบัแต่ปี 2554 

ประเทศไทยไดด้าํเนินการอนัส่งผลใหผู้แ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัอยา่งนอ้ยหลายหมืAนคนจากพม่าในทีAพกัพิงต่าง ๆ 

ไม่สามารถเขา้ถึงขัNนตอนการขอทีAพกัพิงไดอ้ยา่งเป็นผล 

ประเทศไทยยงัคงควบคุมตวัผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัโดยพลการต่อไป 

 “ประเทศไทยมีโอกาสแสดงพนัธกิจดา้นสิทธิมนุษยชน และการปรับปรุงภาพลกัษณ์ระหวา่งประเทศ 

ดว้ยการประกนัใหผู้แ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัสามารถเขา้ถึงการคุม้ครองดา้นกฎหมาย” เอมี สมิธ (Amy Smith) 

ผูอ้าํนวยการบริหาร Fortify Rights กล่าว “องคป์ระกอบสาํคญัทีAช่วยลดการปฏิบติัมิชอบ 

การแสวงหาประโยชนแ์ละการคา้มนุษยใ์นบรรดาประชากรพลดัถิAนในไทย 

คือการยอมรับสถานะและการคุม้ครองพวกเขา”  

 ในเดือนพฤษภาคม 2556 ประเทศไทยจะเขา้สู่การทบทวนสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน (UPR) ครัN งทีAสอง 

โดยทีAประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะพิจารณาขอ้มูลดา้นสิทธิมนุษยชนของภาคีสมาชิกประเทศต่าง 

ๆ ทุกสีAปี การทบทวนกรณีประเทศไทยมีขึNนครัN งสุดทา้ยเมืAอวนัทีA 10 พฤษภาคม 2554  

 ประเทศไทยเป็นทีAอยูข่องผูเ้ขา้เมือง 3.7 ลา้นคน รวมทัNงผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัประมาณ 130,000 คน 

แมว้า่ไทยจะรองรับผูลี้Nภยัจาํนวนมากจากพม่าตามพรมแดนไทย-พม่าในช่วงหลายปีทีAผา่นมา 

แต่ไทยไม่ไดเ้ป็นรัฐภาคีของอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานะของผูลี้Nภยั พ.ศ. 2494 

และไม่มีกฎหมายในประเทศเพืAอคุม้ครองสิทธิของผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยั ดว้ยเหตุดงักล่าว 

ประเทศไทยจึงปฏิบติัต่อผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยั เหมือนเป็นผูก้ระทาํผดิกฎหมายเขา้เมือง 

เป็นเหตุใหมี้การควบคุมตวัและส่งกลบับุคคล ทาํใหเ้กิดความเสีAยงมากขึNนทีAจะถูกปฏิบติัมิชอบ 

ถูกแสวงหาประโยชนแ์ละตกเป็นเหยืAอการคา้มนุษย ์ 

 “ในขณะทีAรัฐบาลไทยแสดงพนัธกิจทีAจะยติุการควบคุมตวัเดก็ทีAเขา้เมือง แต่ในทางปฏิบติั 

เหตุการณ์เหล่านีNยงัเกิดขึNนต่อไป “จูเลีย เมเยอร์โฮเฟอร์ (Julia Mayerhofer) 



ผูอ้าํนวยการบริหารชัAวคราวเครือข่ายสิทธิผูลี้Nภยัแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Refugee Rights Network) กล่าว 

“ไม่ควรมีการควบคุมตวัเดก็ และเรากระตุน้รัฐบาลไทยใหแ้สวงหาแนวทางอืAนอยา่งจริงจงัโดยไม่ใชก้ารควบคุมตวั 

และใหร่้วมมือกบัภาคประชาสงัคม”  

 ผูแ้สวงหาทีAพกัพิงซึA งอยูใ่นเขตเมือง 

มกัตอ้งรอเป็นเวลาเฉลีAยสีAปีก่อนทีAสาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพืAอผูลี้Nภยัแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for 

Refugees - UNHCR) จะจาํแนกสถานะผูลี้Nภยัของพวกเขา ในระหวา่งนัNน พวกมกัเสีAยงอยา่งยิAงทีAจะถูกทางการไทยจบักมุ 

ควบคุมตวั และส่งกลบัโดยพลการ หลกัการไม่ส่งกลบั (principle of nonrefoulment) 

ซึA งเป็นการคุม้ครองตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

หา้มไม่ใหรั้ฐส่งบุคคลกลบัไปยงัประเทศซึAงมีความเสีAยงต่อชีวติหรือเสรีภาพของพวกเขา 

 ในปี 2558 ประเทศไทยไดส่้งผูแ้สวงหาทีAพกัพิงกลบัไปใหรั้ฐบาลจีน 

โดยประกอบดว้ยชายชาวอุยเก๋อและชาวจีนอืAน ๆ 109 คน 

โดยส่วนหนึAงเป็นผูไ้ดรั้บสถานะผูลี้Nภยัจากสาํนกังานขา้หลวงใหญ่เพืAอผูลี้Nภยัแห่งสหประชาชาติแลว้ 

ทาํใหเ้กิดเสียงประณามจากนานาชาติรวมทัNงหน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  

 ในช่วงทีAผา่นมา ทางการไทยยงัใชน้โยบาย “ผลกัดนัเรือ” สาํหรับผูแ้สวงหาทีAพกัพิงทีAเขา้มาทางเรือ 

ซึA งจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหขึ้NนฝัAงและจะถูกผลกัดนัออกสู่ทะเล ในปี 2557 

ทางการไทยมกัจะจบักมุผูแ้สวงหาทีAพกัพิงชาวโรฮิงญาจากพม่าและบงัคลาเทศทีAเขา้มาทางเรือ 

จากนัNนกผ็ลกัดนัพวกเขาออกไปสู่ทะเล ทาํใหเ้สีAยงจะเสียชีวติ  

 ยาซิน อาราฟัต (Yasin Arafat) อาย ุ18 ปี ผูลี้Nภยัชายชาวโรฮิงญาจากเมืองซิตเว พม่า แจง้กบั Fortify Rights ในปี 

2557 วา่ “พวกเราถูกกองทพัเรือไทยจบักมุกลางทะเล พวกเขาเอานํNาดืAมมาใหแ้ละตดัเชือกสมอเรือ 

จากนัNนกเ็อาเรือลากเรือของเราออกไปทางทิศตะวนัตกเป็นเวลาหนึAงวนัและหนึAงคืน 

เป็นการผลกัดนัใหพ้วกเราออกไปสู่ทะเล และปล่อยพวกเราไป” 

 รายงานทีAเสนอต่อองคก์ารสหประชาชาติยงักล่าวถึงสิทธิของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์

ซึA งหลายคนเป็นผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยั ประเทศไทยยงัคงปฏิบติัต่อผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์หมือนเป็น 

“ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย” และไม่มีกลไกคดักรองทีAเหมาะสม เพืAอประกนัการคุม้ครองเหยืAอการคา้มนุษย ์ผูแ้สวงหาทีAพกัพิง 

หรือผูลี้Nภยั 

 รายงานทีAเสนอยงักล่าวถึงการทีAทางการไทยมีส่วนเกีAยวขอ้งกบัการคา้มนุษยบุ์คคลหลายหมืAนคน 

ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาซึAงถูกซอ้มทรมาน ถูกจบัตวัเรียกค่าไถ่ 

และในบางกรณีถูกขายไปในสภาพทีAมีการแสวงหาประโยชน ์

 รายงานทีAจดัทาํร่วมไดรั้บการเผยแพร่ในวนันีNโดยหน่วยงานเจด็แห่ง 

ซึA งทาํงานเพืAอสนบัสนุนสิทธิของผูแ้สวงหาทีAพกัพิงในประเทศไทย ไดแ้ก่ Asylum Access, Asia Pacific Refugee Rights 

Network, Fortify Rights, มูลนิธิเพืAอสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.), Jesuit Refugee Service, 

คณะทาํงานประชากรแรงงานขา้มชาติ (MWG) และมูลนิธิศกัยภาพชุมชน  

 "เรารู้สึกยนิดีทีAประเทศไทยร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมในการทบทวนสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน 

และหวงัวา่จะนาํไปสู่การคุม้ครองอยา่งแทจ้ริงต่อผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยั” ปรีดา ทองชุมนุม 

สมาชิกของคณะทาํงานประชากรแรงงานขา้มชาติกล่าว “เราหวงัวา่จะไดร่้วมมือกบัรัฐบาลไทย 

เพืAอทาํใหสิ้ทธิของผูลี้Nภยัในไทยเป็นจริงขึNนมาได”้  



 ในบรรดาขอ้เสนอแนะต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านีN เรียกร้องรัฐบาลไทย:  

 1. ใหส้ตัยาบนัรับรองอนุสญัญาวา่ดว้ยสถานะของผูลี้Nภยั พ.ศ. 2494 และพิธีสาร พ.ศ. 2510 (1951 Convention 

Relating to the Status of Refugees and its Protocol) 

จดัทาํและบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศเพืAอใหก้ารคุม้ครองดา้นกฎหมายต่อผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัอยา่งสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานระหวา่งประเทศ  

 2. ยติุการควบคุมตวัผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัโดยพลการ 

 3. ยติุนโยบาย “ผลกัดนัเรือ” กรณีทีAเป็นการเขา้เมืองทางเรือ 

 4. ปฏิบติัตามหลกัประกนัทีAเพียงพอ เพืAอป้องกนัไม่ใหเ้กิดการบงัคบัส่งกลบั  

 5. ใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายและบริการล่ามกบัผูแ้สวงหาทีAพกัพิงและผูลี้Nภยัในกระบวนการศาลทุกคดี  

 6. ประกนัใหผู้เ้สียหายจากการคา้มนุษยส์ามารถเขา้ถึงสิทธิของตนตามกฎหมายในประเทศ 

และตอ้งไม่ใหผู้ก้ระทาํผดิลอยนวลพน้ผดิได ้ 

 7. ประกนัใหมี้การเขา้ถึงอยา่งเตม็ทีAซึA งสิทธิดา้นการศึกษา การดูแลสุขภาพและการทาํงาน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

 

สําหรับข้อมูลเพิ3มเตมิ โปรดตดิต่อ  

Amy Smith, Executive Director, Fortify Rights, โทร +66.87.795.5454, 

Amy.Smith@FortifyRights.org; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights 

 

Julia Mayerhofer, Interim Executive Director, Asia Pacific Refugee Rights Network, โทร +66.89.112.5761, 

+662.252.6654; Julia@aprrn.info; Twitter: @APRRN_ 

 

ปรีดา ทองชุมนุม สมาชิกของคณะทาํงานประชากรแรงงานขา้มชาติ โทร +66.89.459.0212; Tongchumnum@gmail.com  

 

 

 


