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นโยบายของประเทศไทยอาจกีดีกัีนไม่ใ่ห้แ้รงงานข้าม่ชาติแิละบุคคลอ่�นเข้าถึงึ
กีารคุ้ม่ครองผู้้้ลี�ภััย 

ประเทศไทย: รับประกันให้ผู้ลี้ภัยทุกคน เข้าถึง “กลไก 
คัดกรองระดับชาติ”  

(กรุงุเทพฯ, 15 ธัันวาคม 2565) รุฐับาลไทยควรุปรุะกนัวา่ ผู้้�ล้�ภััยทกุคนสามารุถเข้�าถงึการุคุ�มครุอง ทั�งบุคคลท้�อาจเปน็
แรุงงานข้�ามชาติิ หรุือม้สถานะติามกฎหมายชั�วครุาวในปรุะเทศไทย ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์กล่าวในวันน้� ในจดหมายเปิดผู้นึก
ท้�ส่งถึงนายกรุัฐมนติรุ้ปรุะยุทธั์ จันทรุ์โอชา ท้�ออกเผู้ยแพรุ่ในวันน้� ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์เน�นยำ�าถึงข้�อกังวลเก้�ยวกับกลไก
คัดกรุองผู้้�ล้�ภััยท้�เสนอโดยปรุะเทศไทย ซึ่ึ�งอาจม้ลักษณะก้ดกันโดยไม่จำาเป็นและโดยพลการุ ทำาให�บุคคลบางกลุ่มไม่
สามารุถเข้�าถึงการุคุ�มครุองในปรุะเทศไทยได�

“กลไกคัดกรุองรุะดับชาติิจะม้ปรุะสิทธัิภัาพ หากสามารุถจำาแนกและคุ�มครุองผู้้�ท้�อาจเป็นผู้้�ล้�ภััยทุกคนในปรุะเทศไทย” 
เอม้ สมิธั (Amy Smith) ผู้้�อำานวยการุบรุิหารุฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์กล่าว “กลไกคัดกรุองรุะดับชาติิจะเป็นโอกาสสำาคัญ
ให�ปรุะเทศไทยได�แก�ไข้การุดำาเนินงานข้องตินในปรุะเด็นสิทธิัข้องผู้้�ล้�ภััย แต่ิ ณ ติอนน้� กลไกน้�ยังคงม้เนื�อหาท้�ไม่
สอดคล�องติามมาติรุฐานรุะหว่างปรุะเทศ และไม่สามารุถบรุรุลุเป้าปรุะสงค์ เนื�องจากม้การุก้ดกันโดยพลการุติ่อกลุ่ม
บุคคลบางกลุ่มท้�อาจม้สถานะเป็นผู้้�ล้�ภััย”

มติิคณะรุัฐมนติรุ้ ท้�ได�รุับความเห็นชอบ “ในหลักการุ” เมื�อวันท้� 5 ติุลาคม พ.ศ. 2565 โดยคณะรุัฐมนติรุ้ไทย เป็นการุ
สรุุปเนื�อหาข้อง รุ่างปรุะกาศข้องคณะกรุรุมการุพิจารุณาคัดกรุองผู้้�ได�รัุบการุคุ�มครุอง (รุ่างปรุะกาศฯ) ซึึ่�งกำาหนด
หลักเกณฑ์แ์ละคณุสมบตัิสิำาหรุบัผู้้�ยื�นคำารุ�องเพื�อข้อการุคุ�มครุองผู้้�ล้�ภัยัในปรุะเทศไทย ติามเนื�อหาท้�สรุปุ รุา่งปรุะกาศฯ  
ดงักลา่วจะกด้กันไมใ่ห�บคุคลสามารุถยื�นคำารุ�องได�โดยอัติโนมัติ ิกรุณท้้�เปน็บคุคลในกลุม่ใดท้�กรุะทรุวงมหาดไทยมก้ลไก
หรุอืกรุะบวนการุดำาเนนิการุรุองรุบัเปน็การุเฉพาะ ซึ่ึ�งรุวมถงึแรุงงานข้�ามชาติจิากเมย้นมา กมัพ้ชา และลาว รุา่งปรุะกาศฯ 

ฉบบัเติม็ยงัไม่เผู้ยแพรุต่ิอ่สาธัารุณะ 

ติามข้�อม้ลข้องสำานักบรุิหารุแรุงงานติ่างด�าว ปัจจุบันม้แรุงงานข้�ามชาติิกว่า 2.6 ล�านคนในปรุะเทศไทย ส่วนใหญ่เดิน
ทางมาจากเมย้นมาภัายหลังการุทำารุฐัปรุะหารุข้องทหารุเมื�อวันท้� 1 กมุภัาพันธ์ั พ.ศ. 2564 ในเมย้นมา รุวมถึงภัายหลัง
เหติ ุโจมต้ิพลเรุอืน ข้องรุฐับาลทหารุในเวลาติอ่มา พลเมอืงชาวเมย้นมาจำานวนมากในปรุะเทศไทย จงึอาจมค้ณุสมบตัิิ
ติามนิยามข้อง “ผู้้�ล้�ภััย” ติามกฎหมายรุะหว่างปรุะเทศ เนื�องจากพวกเข้าไม่สามารุถหรุือไม่สมัครุใจจะเดินทางกลับ
ปรุะเทศข้องติน เนื�องจากมเ้หตุิอนัควรุเชื�อได�ว่าจะได�รัุบอันติรุายจากการุถก้ปรุะหัติปรุะหารุ อย่างไรุก็ด ้รุา่งปรุะกาศฯ  
แสดงข้�อบทท้�กด้กันบุคคลท้�มส้ถานะเป็นแรุงงานข้�ามชาติใินปรุะเทศไทย ไม่ให�เข้�าถึงการุคุ�มครุองติามกลไกคัดกรุองฯ

รุ่างปรุะกาศฯ ยังอาจส่งผู้ลให�ม้การุปฏิิเสธัการุคุ�มครุองผู้้�ล้�ภััยโดยพลการุ โดยอนุญาติให�คณะกรุรุมการุสามารุถ
ปฏิิเสธัคำารุ�องข้องบุคคลท้�ม้คุณสมบัติิเหมาะสม โดยอ�างเหตุิผู้ลเก้�ยวกับ “ความมั�นคงข้องชาติิ” ทั�งยังปฏิิเสธัไม่ให� 
ผู้้�ยื�นคำารุ�องเข้�าถงึข้�อมล้เก้�ยวกับคำาวินจิฉยั และไมส่ามารุถเข้�าถงึกรุะบวนการุอทุธัรุณค์ำาสั�งได� ติามมติคิณะรุฐัมนติรุ้  
รุ่างปรุะกาศฯ กำาหนดว่า “เมื�อพิจารุณาถึงความมั�นคงข้องชาติิ คณะกรุรุมการุอาจม้มติิไม่ให�สถานะเป็นผู้้�ได�รัุบการุ
คุ�มครุองแก่ผู้้�อย้่รุะหว่างคัดกรุองสถานะ” ถึงแม�ว่าอาจจะเป็นผู้้�สมัครุท้�ม้คุณสมบัติิอันเหมาะสม และ “มติิข้องคณะ
กรุรุมการุให�เป็นท้�สุด และถือเป็นข้�อม้ลข้่าวสารุท้�ไม่ติ�องเปิดเผู้ย” 

เมื�อพิจารุณาถึงข้�อยกเว�นท้�เป็นปัญหาน้� และความเส้�ยงข้องการุปฏิเิสธัการุคุ�มครุองโดยพลการุโดยไม่มก้รุะบวนการุ
อุทธัรุณ์คำาสั�ง ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์จึงได�เข้้ยนจดหมายถึงนายกรุัฐมนติรุ้ ปรุะยุทธั์ จันทรุ์โอชา โดยรุะบุว่า “ปรุะเด็นเหล่าน้�
อาจทำาให�การุจัดทำากลไกคัดกรุองฯ ม้เนื�อหาไม่สอดคล�องกับมาติรุฐานสิทธัิมนุษยชนรุะหว่างปรุะเทศ และส่งผู้ลให�ม้
การุบังคับส่งกลับ หรุือ การุส่งกลับ ผู้้�ล้�ภััย” 

ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์ได�บันทึกข้�อม้ลท้�ทางการุไทยส่งกลับผู้้�ล้�ภััยท้�หลบหน้มาจากความรุุนแรุงและการุปรุะหัติปรุะหารุใน 
เม้ยนมาหลายกรุณ้ ในเดือนพฤษภัาคม พ.ศ. 2565 ฟอรุ์ติ้�ฟายไรุติ์ได�เผู้ยแพรุ่ว้ด้โอท้�ทหารุไทยทำาลายสะพานไม�ไผู้่ท้� 
ผู้้�ล้�ภััยใช�ข้�ามแดนหน้ภััยความติายจากการุส้�รุบในฝั่ั� งติะวันออกข้องพม่า ซึ่ึ�งการุกรุะทำาดังกล่าวอาจเปรุ้ยบได�กับ

https://www.fortifyrights.org/downloads/Letter%20to%20PM-on%20a%20draft%20of%20NSM%20criteria-TH.pdf
https://resolution.soc.go.th/?prep_id=407372
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://www.youtube.com/watch?v=2qbFYUk_0Sc
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-05-03/
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เป็นการุบังคับส่งกลับทางอ�อม ปีก่อนหน�าน้� ในเดือนพฤษภัาคม พ.ศ. 2564 เจ�าหน�าท้�รุะดับจังหวัดข้องไทย ยืนยัน 
กับฟอร์ุต้ิ�ฟายไรุต์ิว่า ทางการุไทยส่งกลับผู้้�ล้�ภััยอย่างน�อย 2,000 คนท้�เดินทางมาจากภัาคติะวันออกข้องเม้ยนมา 
ซึ่ึ�งเป็นพื�นท้�ท้�รุัฐบาลทหารุโจมต้ิพลเรุือนและกลุ่มติิดอาวุธั นอกจากน้� เมื�อเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ท้�ผู้่านมา ม้
รุายงานว่า ทางการุไทยส่งกลับกลุ่มผู้้�ล้�ภััยกลับไปยังเม้ยนมา และในจำานวนน้�ม้ผู้้�เยาว์รุวมอย้่ด�วย ผู้้�หญิงวัย 52 ปี 
จากรัุฐกะเหรุ้�ยงในเม้ยนมาให�ข้�อม้ลกับฟอร์ุติ้�ฟายไรุต์ิว่า ทางการุไทยบังคับส่งตัิวเธัอกลับไปยังเม้ยนมาถึงสองครุั�ง 
ครุั�งแรุกในเดอืนมกรุาคม พ.ศ. 2565 และอก้ครุั�งในเดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2565 ติอนท้�ถก้ผู้ลกัดนักลบัในเดอืนมกรุาคม 
พ.ศ. 2565 เธัอกล่าวว่า 

ติอนแรุก [เจ�าหน�าท้�ไทย] มาหาพวกเรุาติอนกลางคืน เด็ก ๆ กลัวมาก พอมาถึงก็สั�งให�ทุกคนยืน
เรุ้ยงแถว และสั�งเด็กว่าห�ามวิ�งหน้ ติอนนั�นปรุะมาณหนึ�งทุ่มหรุือสองทุ่ม [ติอนท้�พวกเข้ามาถึง] เด็ก 
ๆ หลับไปแล�ว... พวกเรุาพยายามเจรุจากับเจ�าหน�าท้� แต่ิพวกเข้าไม่อนญุาติ เรุาเจรุจาว่าอย่างน�อยก็
ข้อให�เด็กได�อย้่ท้�น้�ติ่อไป แติ่พวกเข้าไม่ยอมฟงัเรุา 

ติ่อมา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ผู้้�หญิงคนน้�และนักเรุ้ยนข้องเธัอได�เดินทางกลับเข้�ามายังปรุะเทศไทยอ้กครุั�ง  
พวกเธัอไม่สามารุถอาศัยอย่้ในเมย้นมาได�อก้ต่ิอไป เนื�องจากไม่ม้นำ�าดื�มและไม่ได�รัุบความช่วยเหลือ รุวมทั�งยังถก้คุกคาม
ด�วยการุโจมติ้ทางอากาศถึงข้ั�นเส้ยช้วิติข้องรุัฐบาลทหารุ 

ครุั�งท้�สองท้�พวกเรุาถ้กผู้ลักกลับ ก็คล�าย ๆ กับครุั�งแรุก เพ้ยงแติ่ครุั�งน้� [เจ�าหน�าท้�ไทย] มาหาพวก
เรุาติอนกลางวัน เด็ก ๆ ไม่กลัวแล�ว พวกเข้าเรุิ�มคุ�นเคย [ในช่วงผู้ลักดันกลับ] ม้ทหารุไทยคนหนึ�งท้�
ม้เชื�อสายกะเหรุ้�ยงช่วยเป็นล่ามให�พวกเรุา ผู้้�นำาไทยเชื�อสายกะเหรุ้�ยงบางคน รุวมทั�งผู้้�ใหญ่บ�าน ก็
อย้่ท้�นั�นเช่นกัน [เจ�าหน�าท้�ไทย] บอกว่า พวกเข้าติ�องการุให�เรุากลับไป แติ่พวกเข้าก็กำากับว่าติ�องให�
พวกเข้าเดินทางไปส่งด�วย เรุาไม่สามารุถเดินทางกลับไปเองได� พวกเข้าถ่ายรุ้ปพวกเรุา แติ่ไม่ยอม
ให�เรุาถ่ายรุ้ปพวกเข้า และห�ามไม่ให�พวกเรุาโพสติ์ข้�อความอะไรุ [ทางออนไลน์] พวกเข้าเติรุ้ยมรุถ
บรุรุทุกเพื�อนำาพวกเรุาไปส่งท้�ชายแดน จากนั�นเรุาติ�องเดินข้�ามสะพานไป และพวกเข้าจะไม่ติามมาอก้  
พวกเข้าไม่เคยติรุวจสอบเลยว่าเกิดอะไรุข้ึ�นกับพวกเรุาบ�าง หลังจากเรุาข้�ามสะพานไปแล�ว 

คณะรุัฐมนติรุ้ไทยได�ม้การุจัดทำาและเผู้ยแพรุ่กลไกคัดกรุองฯ เมื�อเดือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 โดยถือเป็นกลไกเพื�อ
จำาแนกและคุ�มครุองผู้้�ท้�อาจเป็นผู้้�ล้�ภััยในปรุะเทศไทย แติ่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ม้การุนำากลไกดังกล่าวมาใช�แติ่อย่างใด 

แม�ว่าปรุะเทศไทยจะไมไ่ด�เปน็รุฐัภัาคข้้องอนุสัญญาว่าด�วยสถานะข้องผู้้�ล้�ภัยั พ.ศ. 2494 และพิธัส้ารุเลอืกรัุบ พ.ศ. 2510 
แติต่ิวัอนสัุญญากไ็ด�กำาหนดแนวปฏิบิตัิทิ้�มอ้ำานาจบงัคบัเก้�ยวกบัการุคุ�มครุองผู้้�ล้�ภััยติามกฎหมายรุะหวา่งปรุะเทศ ติาม
อนสัุญญาน้� ม้การุให�คำานยิามว่า “ผู้้�ล้�ภัยั” หมายถึงบคุคลซึึ่�งไม่สามารุถหรืุอไม่สมัครุใจจะเดินทางกลับปรุะเทศข้องติน 
เนื�องจากม้เหติุอันควรุเชื�อได�ว่าจะได�รุับอันติรุายจากการุถ้กปรุะหัติปรุะหารุ 

สถานะข้องผู้้�ล้�ภัยัและการุคุ�มครุองท้�เก้�ยวข้�องสำาหรุบัผู้้�ล้�ภััย ควรุครุอบคลุมถงึบคุคลใด ๆ ซึึ่�งมค้ณุสมบตัิติิามนยิามใน
ฐานะเปน็ผู้้�ล้�ภัยั ไมว่า่ผู้้�ล้�ภัยัเหลา่นั�นจะมส้ถานะติามกฎหมายอยา่งอื�นใดกต็ิาม ติามท้�รุะบใุนจดหมายเปดิผู้นึกถงึนายก
รุฐัมนติรุ ้ปรุะยุทธ์ั จนัทร์ุโอชา โดยบุคคลอาจกลายเป็นผู้้�ล้�ภัยัเมื�อเดินทางออกนอกปรุะเทศข้องตินแล�ว ยกตัิวอย่างเช่น 
แรุงงานข้�ามชาติทิ้�เดนิทางออกจากปรุะเทศบ�านเกิดข้องติน ด�วยความกลัววา่จะได�รัุบอันติรุายจากการุถก้ปรุะหัติปรุะหารุ

ติามข้�อมล้ข้อง คณะกรุรุมาธักิารุสิทธัมินษุยชนแหง่สหปรุะชาชาติ ิการุจำากดัสิทธัดิ�วยเหติผุู้ลเก้�ยวกบัความมั�นคงข้อง
ชาติิ อาจกรุะทำาได�เฉพาะเมื�อม้ “การุใช�กำาลังหรุือข้้่ว่าจะใช�กำาลัง” ท้�กรุะทบติ่อ “การุดำารุงอย้่ข้องชาติิ หรุือบ้รุณภัาพ 
หรุือความเป็นอิสรุะทางการุเมือง” ซึ่ึ�งเป็นการุกำาหนดมาติรุฐานท้�ส้งมาก และไม่ควรุนำามาใช�เป็นเหติุผู้ลเพื�อปฏิิเสธัไม่
ให�บุคคลเข้�าถึงการุคุ�มครุอง หรืุอเข้�าถึงกลไกการุคุ�มครุอง โดยไม่ม้เหตุิผู้ลอันชอบท้�เป็นไปติามหลักฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง ข้�ออ�างเช่นน้�ไม่ควรุติั�งอย้่บนเหติุผู้ลเฉพาะเรุื�องชาติิพันธัุ์หรุือศาสนาข้องผู้้�ยื�นคำารุ�อง  

https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2021-05-12/
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https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html


ใบแจ้้งข่่าว

แม�ว่าความมั�นคงข้องชาติิอาจเป็นเหติุผู้ลท้�ใช�กำาหนดมาติรุการุเป็นการุเฉพาะเพื�อก้ดกันผู้้�ล้�ภััย หรุือเนรุเทศผู้้�ล้�ภััย 
อนุสัญญาว่าด�วยผู้้�ล้�ภััย ก็กำาหนดให�ติ�องม้การุปฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์์คุ�มครุองทางศาล อย่างการุม้สิทธัิยื�นอุทธัรุณ์
หรุอืข้อให�ทบทวนคำาสั�ง นอกจากน้� หลักการุข้อง การุไม่ส่งกลบั นั�นมผู้้ลบังคบัใช�ต่ิอรุฐัทกุแหง่ เพรุาะจัดเปน็กฎหมาย
จารุ้ติปรุะเพณ้รุะหว่างปรุะเทศ จึงม้ผู้ลบังคับใช� แม�จะม้การุอ�างเหติุผู้ลเก้�ยวกับความมั�นคงข้องชาติิเพื�อข้ัดข้วาง
การุบังคับส่งกลับบุคคลไปยังปรุะเทศท้�อาจเส้�ยงจะถ้กทรุมานหรืุอถ้กปฏิิบัติิอย่างโหดรุ�ายในรุ้ปแบบอื�นก็ติาม ทั�งน้� 
ทางการุไทยยังได� ปรุะกาศใช� กฎหมายในปรุะเทศท้�ครุอบคลุมข้�อบทเก้�ยวกับ การุไม่ส่งกลับ ด�วย เมื�อเดือนติุลาคม 
พ.ศ. 2565 ท้�ผู้่านมา

“เพื�อทำาให�กลไกคดักรุองฯ เปน็กลไกท้�มป้รุะสิทธัภิัาพอยา่งแท�จรุงิสำาหรุบัการุคุ�มครุองผู้้�ล้�ภััย ปรุะเทศไทยติ�องปรุะกนั
ว่า กลไกและการุดำาเนินงานติามกลไกน้�ม้ความสอดคล�องกับกฎหมายและมาติรุฐานรุะหว่างปรุะเทศ” เอม้ สมิธักล่าว 
“ผู้้�ล้�ภัยัในปรุะเทศไทยยังคงติ�องเผู้ชิญกบัการุปฏิบัิติมิชิอบอย่างรุ�ายแรุงด�านสิทธัมินษุยชน รุวมทั�งการุบังคบัส่งกลบั 
ถือเป็นความรุับผู้ิดชอบข้องทางการุไทยท้�จะติ�องยุติิการุละเมิดเหล่าน้�”
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