นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
1 ทําเนียบรัฐบาล ถนนดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
26 กันยายน 2560
เรี ยน นายกรัฐมนตรี
เราเขียนจดหมายนีH เพืJอแสดงข้อกังวลเกีJยวกับความรุ นแรงครัHงใหม่ทีJเกิดขึHนกับชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา
และผลกระทบทีJอาจเกิดขึHนต่อประเทศไทยและภูมิภาค เพืJอบรรเทาผลกระทบเหล่านีH
เราเสนอว่ารัฐบาลไทยควรดําเนินการทางการทูตอย่างเร่ งด่วน โดยการติดต่อกับรัฐบาลเมียนมา โดยเฉพาะกองทัพเมียนมา
เพืJอกระตุน้ ให้มีการยุติการโจมตีทาํ ร้ายพลเรื อนชาวโรฮีนจาโดยทันที
เรายังเรี ยกร้องรัฐบาลไทยให้ประกันสิ ทธิทีJจะแสวงหาทีJพกั พิงและได้รับความคุม้ ครองของผูล้ H ีภยั สําหรับชาวโรฮีนจาซึJงอยูใ่ นป
ระเทศไทยแล้ว และผูล้ H ีภยั ทีJจะหลบหนีการปราบปรามในเมียนมาเข้ามาใหม่
ฟอร์ตH ีฟายไรต์ตระหนักถึงความพยายามทีJผา่ นมาของประเทศไทย
ทีJจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองผูล้ H ีภยั โดยเฉพาะพันธกิจทีJจะจัดทํากลไกคัดกรอง
เพืJอจําแนกและให้ความคุม้ ครองกับผูล้ H ีภยั รวมทัHงการออกใบอนุญาตให้ทาํ งานสําหรับเหยือJ การค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี
การทีJหน่วยงานของไทยเน้นยํHาเมืJอเร็ ว ๆ นีHถึงพันธกิจทีJจะปฏิบตั ิตามนโยบาย “ช่วยเหลือและส่ งต่อ”
โดยการสกัดและขัดขวางไม่ให้เรื อของผูเ้ ข้าเมืองเข้าสู่ ชายฝัJงประเทศไทย
รวมทัHงการผลักดันเรื อของผูล้ H ีภยั ให้กลับออกไปสู่ ทะเล ทําให้เกิดข้อกังวลกับเรา
เราเรี ยกร้องให้ท่านดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมเพืJอประกันให้เกิดความคุม้ ครองต่อผูล้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาทีJเผชิญหน้ากับทางการไ
ทย หรื อเข้าสู่ ดินแดนของประเทสไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ในช่วงหลายสัปดาห์ทีJผา่ นมา กองกําลังความมันJ คงของเมียนมาและกลุ่มอืJน ๆ
ได้โจมตีทาํ ร้ายหมู่บา้ นของชาวโรฮีนจาในภาคเหนือของรัฐยะไข่ ภายหลังการสังหารเจ้าหน้าทีJของรัฐ 12
นายโดยกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจาเมืJอวันทีJ 25 สิ งหาคม 2560

นับแต่นH นั มาฟอร์ตH ีฟายไรต์สามารถเก็บข้อมูลการสังหารหมู่และการวางเพลิงต่อบ้านเรื อนของชาวโรฮีนจา
ส่ งผลให้ชาวโรฮีนจาหลายแสนคนต้องพลัดถิJนฐาน องค์การสหประชาชาติประมาณว่ามีชาวโรฮีนจากว่า 400,000
คนทีJหลบหนีขา้ มพรมแดนเข้าสู่ บงั คลาเทศนับแต่วนั ทีJ 25 สิ งหาคม โดยการโจมตีก่อนหน้านีHเมืJอเดือนตุลาคม 2559
ส่ งผลให้มีชาวโรฮีนจาต้องพลัดถิJนฐานแล้วกว่า 90,000 คน
การโจมตีทาํ ร้ายชาวโรฮีนจาของกองทัพเมียนมาถือเป็ นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมันJ คงระหว่างประเทศ
หากปล่อยให้การโจมตีเช่นนีHดาํ เนินต่อไป จะทําให้เกิดการหลังJ ไหลของผูล้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาออกจากเมียนมาเป็ นจํานวนมาก
โดยอาจกระทบต่อทัHงภูมิภาครวมทัHงประเทศไทย
ประเทศไทยต้องเตรี ยมพร้อมเพืJอเคารพสิ ทธิของผูล้ H ีภยั Khaosod English ได้อา้ งคําพูดของพ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง
โฆษกกองอํานวยการรักษาความมันJ คงภายใน (กอ.รมน.) ว่า “ถ้าเรื อยังไม่เข้าสู่ น่านนํHาของเรา” และ
“ถ้าไม่ได้มีเจตนาทีJจะเข้าสู่ ประเทศไทย (ทางกองทัพเรื อ) อาจช่วยเหลือด้านนํHาและอาหารตามหลักมนุษยธรรม” แต่ “ถ้าพวกเขา
(เข้ามา) เราจะดําเนินการตามกฎหมายโดยการผลักดันเรื อออกไป” เขายังกล่าวว่า “ถ้าเราพบคนเหล่านีHบนชายฝัJง
เราต้องควบคุมตัวเขาเอาไว้” การปฏิบตั ิเช่นนีHอาจเป็ นการละเมิดหลักการไม่ ส่งกลับ
และสิ ทธิทีJจะมีอิสรภาพตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

การขัดขวางไม่ ให้ ผ้ ลู ภี3 ยั เข้ าสู่ ประเทศและการส่ งกลับผู้ลภี3 ยั เป็ นการละเมิดกฎหมายระหว่ างประเทศ
ตามหลักกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ
หลักการไม่ ส่งกลับห้ามไม่ให้รัฐส่ งกลับบุคคลใดไปยังดินแดนหรื อไปอยูใ่ ต้เขตอํานาจศาลของประเทศใด
กรณี ทีJอาจเผชิญกับการปราบปราม หลักการนีHครอบคลุมถึง “การปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองบริ เวณพรมแดน การสกัด
และการส่ งกลับในทางอ้อม”1 ทัHงไม่ได้เพียงมีผลบังคับใช้ต่อการส่ งกลับไปยังประเทศต้นทาง
หากรวมถึงการส่ งกลับไปยังสถานทีJใด ๆ ซึJงมีเหตุผลทีJบุคคลกลัวว่า จะเกิดภัยคุกคามต่อชีวติ ของตน2
ดังทีJผรู ้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนของผูเ้ ข้าเมืองกล่าวว่า
“แม้จะเป็ นสิ ทธิตามอธิปไตยของรัฐทีJจะป้องกันแนวพรมแดนของตนและควบคุมนโยบายการเข้าเมือง
รัฐก็ควรประกันให้มีการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนของผูเ้ ข้าเมืองในระหว่างการบัญญัติและปฏิบตั ิตามกฎหมายคนเข้าเมืองเหล่านีH
ด้วย”3
1

Executive Committee of the High Commissioner’s Program, Note on International Protection, U.N. Doc. A/AC.96/951, 13
กันยายน 2544, ย่อหน้า 16
2
อ้างแล้ว
3
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic,
Social and Cultural Rights, Including the Right to Development การส่ งเสริ มและการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนทัHงปวง
สิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง และสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, U.N. Doc. A/HRC/7/12, 25 กุมภาพันธ์ 2551
ย่อหน้า 10

นโยบาย “ช่วยเหลือและส่ งต่อ” หรื อ “ผลักดันกลับ” เป็ นการสกัดและขัดขวางไม่ให้เรื อเข้าสู่ ชายฝัJงประเทศไทย
รวมทัHงการผลักดันเรื อทีJขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ของผูท้ ีJอาจเป็ นผูล้ H ีภยั ออกจากชายฝัJง ในปี 2558
ประเทศไทยไม่อนุญาตให้เรื อทีJบรรทุกผูล้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาและผูเ้ ข้าเมืองชาวบังคลาเทศหลายพันคนเข้าสู่ ชายฝัJง
ส่ งผลให้เกิดวิกฤติระดับภูมิภาค และทําให้เกิดความเสีJ ยงภัยอย่างมากต่อชีวติ ของบุคคลทีJถูกทอดทิHงอยูก่ ลางทะเล
ศาลไทยได้พิพากษาและตัดสิ นว่าเจ้าหน้าทีJของไทยมีความผิด ฐานให้การสนับสนุนเครื อข่ายผูค้ า้ มนุษย์
ซึJงรวมถึงการส่ งตัวผูล้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาและชาวบังคลาเทศให้กบั ผูค้ า้ มนุษย์
ฟอร์ตH ีฟายไรต์ได้เก็บข้อมูลทีJยนื ยันว่าผูก้ ระทําความผิดได้กระทําการละเมิดเหล่านีH โดยอ้างว่าปฏิบตั ิตามนโยบาย
“ช่วยเหลือและส่ งต่อ” หรื อ “ผลักดันกลับ”
หากตระหนักถึงโอกาสทีJจะมีผลู ้ H ีภยั กลุ่มใหม่จากเมียนมา รัฐบาลไทยก็ควรยกเลิกนโยบาย “ช่วยเหลือและส่ งต่อ” หรื อ
“ผลักดันกลับ” โดยควรอนุญาตให้เรื อเข้าเทียบชายฝัJง และประกันให้มีการคุม้ ครองผูล้ H ีภยั ทีJเข้าสู่ ประเทศไทย
รวมทัHงสิ ทธิทีJจะแสวงหาทีJพกั พิง
การควบคุมตัวผู้ลภี3 ยั ในทีพE กั พิงของรั ฐทีมE ีลกั ษณะเป็ นการควบคุมตัวโดยพลการ
จากแหล่งข่าวของรัฐบาล ยังคงมีผลู ้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาประมาณ 121
คนทีJถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลากําหนดในทีJพกั พิงของรัฐในประเทศไทย
โดยมีการจํากัดเสรี ภาพในการเดินทางและอิสรภาพของบุคคลเหล่านีH กฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ และข้อ 9
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึJงไทยเป็ นรัฐภาคี ห้ามการควบคุมตัวโดยพลการ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยไม่มีเวลากําหนด รวมทัHงการควบคุมตัวผูซ้ J ึงไม่ใช่คนชาติ4
โดยรัฐอาจจํากัดสิ ทธิทีJจะมีอิสรภาพของผูเ้ ข้าเมืองได้ เฉพาะในพฤติการณ์พิเศษทีJเป็ นข้อยกเว้น
ภายหลังการประเมินรายละเอียดของบุคคลแต่ละคนแล้วเท่านัHน5 การควบคุมตัวใด ๆ
ต้องเป็ นไปเท่าทีJจาํ เป็ นและมีสดั ส่ วนเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายทีJชอบธรรม
หากไม่มีการพิจารณามาตรการอืJนทีJเป็ นการบังคับหรื อจํากัดน้อยกว่าเพืJอบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
อาจทําให้การควบคุมตัวเช่นนัHนถือเป็ นการกระทําโดยพลการ
4

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ICCPR), รับรองเมืJอ 16 ธันวาคม 2509,
มติทีJประชุมสมัชชาใหญ่ทีJ 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 มีผลบังคับใช้เมืJอวันทีJ 23 มีนาคม 2519, ข้อ 9
5
โปรดดู คณะกรรมการสหประชาชาติวา่ ด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (CMW),
ข้อสังเกตเชิงสรุ ปของคณะกรรมการทีJพิจารณารายงานตามวาระฉบับทีJ 2 ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา U.N. Doc. CMW/C/
BIH/CO/2, 26 กันยายน 2555, ย่อหน้า 26(c); CMW,
ข้อสังเกตเชิงสรุ ปของคณะกรรมการทีJพิจารณารายงานตามวาระฉบับฉบับแรกของรวันดา, U.N. Doc. CMW/C/BIH/CO/2, 26
กันยายน 2555, ย่อหน้า 24(a)

ในระหว่างการพิจารณาการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของกติกา ICCPR ของไทยเมืJอเดือนมีนาคม 2560
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้แสดงข้อกังวลถึงกรณี ทีJประเทศไทยควบคุมตัวผูล้ H ีภยั โดยไม่มีเวลากําหนด
และเสนอแนะให้ทางการไทย “งดเว้นจากการควบคุมตัวผูล้ H ีภยั ผูแ้ สวงหาทีJพกั พิงและผูเ้ ข้าเมือง
และให้ใช้ทางเลือกอืJนนอกเหนือจากการควบคุมตัว รวมทัHงก่อนทีJจะส่ งตัวออกนอกราชอาณาจักร”6
ฟอร์ตH ีฟายไรต์ขอเน้นยํHาข้อเรี ยกร้องและกระตุน้ ให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวผูล้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาโดยทันที
และให้ดาํ เนินการตามขัHนตอนปฏิบตั ิเพืJอป้องกันการควบคุมตัวผูล้ H ีภยั ใด ๆ
เพืJอประกันให้เกิดการคุม้ ครองผูล้ H ีภยั ชาวโรฮีนจาอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
ฟอร์ตH ีฟายไรต์มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลไทยดังนีH
•   ให้ยกเลิกนโยบาย “ช่วยเหลือและต่อส่ ง” หรื อ “ผลักดันกลับ”
และดําเนินการเพืJอให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อผูล้ H ีภยั ทีJขH ึนฝัJงทางเรื อในน่านนํHาไทย
•   จัดทําและดําเนินการตามกฎหมายระดับประเทศ
ซึJงกําหนดขัHนตอนปฏิบตั ิในการให้สถานะผูล้ H ีภยั อย่างสอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
•   ประกันว่าบุคคลทุกคนทีJตอ้ งการขอทีJพกั พิงในประเทศไทย สามารถเข้าถึงขัHนตอนการพิจารณาคําร้องขอทีJพกั พิง
โดยไม่คาํ นึงว่าจะเข้าเมืองมาในลักษณะใด เข้ามาในสถานทีJใด หรื อเข้ามาเมืJอใด
•   ป้องกันการส่ งกลับบุคคลทีJมีภยั คุกคามต่อชีวติ หรื อเสรี ภาพ หากมีการส่ งกลับไปยังประเทศตนเอง
•   ยุติการควบคุมตัวผูเ้ ข้าเมืองรวมทัHงผูล้ H ีภยั ทุกคนโดยพลการและไม่มีเวลากําหนด
และประกันว่าการควบคุมตัวผูเ้ ข้าเมืองจะกระทําได้เฉพาะในพฤติการณ์พิเศษทีJเป็ นข้อยกเว้น
และภายหลังมีการประเมินข้อมูลของแต่ละบุคคลแล้ว
และภายหลังมีการพิจารณาทางเลือกอืJนนอกเหนือจากการควบคุมตัวซึJงเป็ นทางเลือกทีJจาํ กัดสิ ทธินอ้ ยกว่าจนหมดสิH นแล้ว
•   ดําเนินการให้ผลู ้ H ีภยั สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนข้อมูลด้านกฎหมาย ใบอนุญาตในการทํางาน บริ การด้านสุ ขภาพ
โอกาสทางการศึกษา และความช่วยเหลือรู ปแบบอืJน ๆ และ
•   ให้ภาคยานุวตั ิต่ออนุสญ
ั ญาผูล้ H ีภยั พ.ศ. 2494 และพิธีสารเลือกรับ พ.ศ. 2510
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families - ICRMW)
และสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิ ทธิมนุษยชนอืJน ๆ
ขอแสดงความนับถือ
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