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บทสรุุป
Asylum Access Thailand (AAT), Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), เครือืข่า่ยสิทิธิิ
ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั (Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons (CRSP)) แลี้ะ  
ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์ ยนิด้ีกัับโอกัาสิท้�ไดี�นำาเสินอข่�อมู้ลี้ต่ี้อคณะกัรืรืมูกัารืสิหปรืะชาชาติี้ว่่าดี�ว่ยกัารืข่จััดีกัารื
เลืี้อกัปฏิิบติัี้ทางเชื�อชาติี้ในทกุัร้ืปแบบ (United Nations Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination (CERD)) เก้ั�ยว่กัับกัารืปฏิิบติัี้ตี้ามูอนสุิญัญารืะหว่่างปรืะเทศว่่าดี�ว่ยกัารืข่จััดีกัารืเลืี้อกั
ปฏิิบติัี้ทางเชื�อชาติี้ในทุกัร้ืปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination (ICERD)) ข่องรืฐับาลี้ไทย 

รืายงานน้�พบว่่า ทั�งในทางนิติี้นัยแลี้ะพฤติี้นัย สิทิธิขิ่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในปรืะเทศไทยถูก้ั
ลี้ะเมูดิีอยา่งเป็นรืะบบ ปรืะเด็ีนปัญหาท้�กัล่ี้าว่ถึูงในรืายงานน้� สิว่่นใหญเ่ก้ั�ยว่ข่�องกัับปรืะสิบกัารืณข์่อง
ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย รืว่มูทั�งถู�อยคำาท้�สิรื�างคว่ามูเกัล้ี้ยดีชงัท้�เกิัดีข่ึ�นกัับผู้้�ล้ี้�ภััยท้�เป็นชนกัลุ่ี้มูน�อย 
กัารืจัำากััดีกัารืเดิีนทาง กัารืเอาผิู้ดีทางอาญากัับผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�ล้ี้�ภััยตี้ามูกัฎหมูายข่องไทย กัารื
กัักัตัี้ว่โดียพลี้กัารืแลี้ะไมู่มู้รืะยะเว่ลี้ากัำาหนดี กัารืข่มู่ข้่บั่งคับให�เดิีนทางกัลัี้บ แลี้ะอุปสิรืรืคท้�เป็นกัารื
เลืี้อกัปฏิิบติัี้ในกัารืเข่�าถึูงกัารืให�บรืกิัารืดี�านสิขุ่ภัาพ ดี�านกัารืศึกัษา แลี้ะดี�านกัารืทำางาน นอกัจัากัน้� 
สิถูานะทางกัฎหมูายท้�เปรืาะบางข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในปรืะเทศไทย ยงัเป็นเหตุี้กัรืะตีุ้�นให�
พว่กัเข่าไมูใ่ช�สิทิธิขิ่องตี้นเองผู้า่นรืะบบยุติี้ธิรืรืมู

ปรืะกัารืสุิดีท�าย เรืายินด้ีกัับกัารืจััดีทำารืะบบคัดีกัรืองข่องรัืฐบาลี้ไทย ตี้ามูท้�ไดี�รัืบอนุมัูติี้จัากัคณะ
รืฐัมูนตี้รื ้เมืู�อวั่นท้� 24 ธินัว่าคมู พ.ศ. 2562 เรืามู้ข่�อสัิงเกัตี้ว่่า เมืู�อมู้กัารืบงัคับใช�รืะเบ้ยบฯ น้� อาจัมู้แนว่
โน�มูให�มู้กัารืคุ�มูครืองแลี้ะปฏิิบติัี้ตี้ามูสิทิธิหิลี้ายปรืะกัารื รืว่มูทั�งสิทิธิท้ิ�จัะไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองจัากักัารืถู้กั
บังคับสิ่งกัลัี้บ แลี้ะเสิรื้ภัาพในกัารืเดิีนทาง  แลี้ะกัารืเข่�าถึูงสิิทธิดิี�านสิังคมูแลี้ะเศรืษฐกิัจัข่องผู้้�ล้ี้�ภััย 
อยา่งไรืก็ัด้ี จัำาเป็นตี้�องมู้กัารืช้�แจังให�ชดัีเจันมูากัขึ่�น เพื�อปรืะกัันว่่า จัะมู้กัารืปฏิิบติัี้ตี้ามูรืะบบคัดีกัรือง
สิอดีคลี้�องกัับกัฎหมูายรืะหว่่างปรืะเทศ 
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เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

ข้้อเสนอแนะ
สิืบเนื�องจัากัพันธิกัรืณ้ข่องไทยตี้ามูอนุสิัญญา ICERD เรืาเสินอแนะให�คณะกัรืรืมูกัารืฯ รื�องข่อให�
รืัฐบาลี้ไทย 

คุุ้้มคุ้รุองจากถ้้อยคุ้ำาท่�สรุ้างคุ้วามเกลี่ยดชััง (ข้้อเสนอแนะทั�วไป XXX) 

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับ “กัารืดีำาเนินกัารือยา่งเด็ีดีข่าดี” ซึึ่�งรืฐับาลี้ไทยนำามูาใช� เพื�อห�ามู ตัี้กัเตืี้อน หรืือ
ดีำาเนินคด้ีต่ี้อบุคคลี้ โดียเฉพาะนักักัารืเมืูอง ซึ่ึ�งยงัคงแสิดีงคว่ามูเห็นอยา่งเหมูารืว่มูแลี้ะอยา่งมู้
อคติี้ในทางลี้บต่ี้อชนกัลีุ้่มูน�อยทางชาติี้พนัธุิ ์ โดียเฉพาะชนกัลีุ้่มูน�อยท้�ไมู่ใชค่นสัิญชาติี้ไทยให�
ข่�อมู้ลี้เก้ั�ยว่กัับกัารืดีำาเนินกัารืข่องรัืฐบาลี้ไทยเพื�อแกั�ปัญหา แลี้ะบรืรืเทาผู้ลี้กัรืะทบจัากัถู�อยคำา
ท้�สิรื�างคว่ามูเกัล้ี้ยดีชงัต่ี้อชนกัลีุ้มู่น�อยท้�ไมูใ่ชค่นสิญัชาติี้ไทย 

ปรุะกันเสรุ่ภาพในการุเดินทาง (ข้้อ 5(d)(i))

• เคารืพเสิรืภ้ัาพในกัารืเดิีนทางข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย โดียงดีเว่�นจัากัปฏิิบติัี้กัารืกัว่าดี
ลี้�างแลี้ะจัับกุัมูแบบเหว้่�ยงแหต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ซึ่ึ�งยงัไดี�กัลี้ายเป็นอุปสิรืรืคทำาให�ผู้้�
ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยไมูส่ิามูารืถูเข่�าถึูงสิทิธิอืิ�น ๆ ตี้ามูอนุสิญัญาฯ โดียไมูเ่ลืี้อกัปฏิิบติัี้

• ปรืะกัันว่่าผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย จัะสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืเย้ยว่ยาทางกัฎหมูายอย่างเป็นมู้
ปรืะสิทิธิผิู้ลี้แลี้ะอยา่งเท่าเท้ยมู โดียมู้หลัี้กัปรืะกัันดี�านกัรืะบว่นพจิัารืณาอยา่งเพย้งพอ ไมูว่่่า
พว่กัเข่าจัะมู้สิถูานะดี�านกัฎหมูายอย่างไรืตี้ามูกัฎหมูายคนเข่�าเมืูอง ทั�งน้�อาจักัรืะทำาโดียออกั
กัฎหมูายใหมู ่หรือืโดียกัำาหนดีให�มู้บทบญัญติัี้เพิ�มูเติี้มูในพรืะรืาชบัญญติัี้คนเข่�าเมืูองหรือืรืะบบ
คัดีกัรืองเคารืพเสิรืภ้ัาพในกัารืเดิีนทางข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย แลี้ะอนุญาตี้ให�ผู้้�ล้ี้�ภััยท้�
อาศัยอย้ใ่นค่ายผู้้�อพยพบรืเิว่ณพรืมูแดีนไทย-พมูา่ มู้สิทิธิท้ิ�จัะเดิีนทางอยา่งเสิรือ้อกัจัากัค่ายผู้้�
อพยพ โดียไมูต่ี้�องข่ออนุญาตี้  

ห้า้มการุกกัตัวัโดยพลีการุแลีะไม่มเ่วลีากำาห้นด (ข้อ้เสนอแนะทั�วไป XXX)

• รืับผิู้ดีชอบต่ี้อกัารืกัักัตัี้ว่เด็ีกัในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ แมู�จัะมู้บันทึกัคว่ามูเข่�าใจักัารืกัำาหนดี
มูาตี้รืกัารืแลี้ะแนว่ทางแทนกัารืกัักัตัี้ว่เด็ีกัไว่�ในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่เพื�อรือกัารืสิง่กัลัี้บ

• ยุติี้กัารืกัักัตัี้ว่โดียไมู่มู้เว่ลี้ากัำาหนดีข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย แลี้ะปรืะกัันว่่าผู้้�ตี้�องกัักั
สิามูารืถูเข่�าถึูงกัลี้ไกัตี้รืว่จัสิอบกัารืกัักัตัี้ว่ข่องตี้นทั�งผู่้านกัลี้ไกัฝ่่ายบริืหารืแลี้ะตุี้ลี้ากัารื เป็นไป
ตี้ามูพรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูองหรือืรืะบบคัดีกัรืองช้�แจังเก้ั�ยว่กัับนโยบายกัารืบงัคับใช�มูาตี้รืกัารื
แทนกัารืกัักัตัี้ว่ เสิำาหรืบัผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับขั่�นตี้อนกัารืดีำาเนนิกัารืท้�นำามูาใช� เพื�อปรืบัปรุืงแลี้ะสินบัสินุนให�สิภัาพภัายในสิถูาน
กัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ สิอดีคลี้�องกัับมูาตี้รืฐานรืะหว่่างปรืะเทศ รืว่มูทั�งกัารืลี้ดีคว่ามูแออัดีแลี้ะจััดีให�
มู้นำาแลี้ะอาหารือย่างเพ้ยงพอ แลี้ะปรืะกัันกัารืเข่�าถึูงบริืกัารืทางสุิข่ภัาพทางกัายแลี้ะใจัอย่าง
เพย้งพอ รืว่มูทั�งบรืกิัารืทางสิงัคมูอื�น ๆ  
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ป้องกันการุส่งกลีับแลีะการุบังคุ้ับให้้เดินทางกลีับ (ข้้อเสนอแนะ 
ทั�วไป XXX)

• ออกักัฎหมูายหรือืเพิ�มูข่�อบทในพรืะรืาชบัญญติัี้คนเข่�าเมืูองแลี้ะ/หรือืรืะบบคัดีกัรือง เพื�อคุ�มูครือง
ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ไมู่ให�ถูก้ับงัคับสิง่กัลัี้บ หรือืถูก้ัสิง่ตัี้ว่กัลัี้บไปยังปรืะเทศตี้�นทาง 

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับคว่ามูร่ืว่มูมืูอใดี ๆ ท้�มู้กัับหน่ว่ยงานต่ี้างชาติี้ เพื�อการส่่งกลัับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้� 
แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย 

• เคารืพสิทิธิท้ิ�จัะไมูถู่ก้ัส่ง่กลัับโดียงดีเว่�นจัากักัารืบงัคับสิง่กัลัี้บผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย รืว่มูทั�ง 
“ผู้ลัี้กัดัีนกัลัี้บ” ต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยจัากัปรืะเทศเพื�อนบ�าน ทั�งทางบกัแลี้ะทางทะเลี้ 

• ปรืะกัันสิทิธิท้ิ�จัะไมู่ถูก้ัเลืี้อกัปฏิิบติัี้ (ข่�อ 1) 

• เคารืพสิทิธิดิี�านสิขุ่ภัาพแลี้ะกัารืทำางานข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย

• ปรืะกัันว่่า โรืงพยาบาลี้ข่องรัืฐจััดีให�ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยทุกัคนสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืดีแ้ลี้
ดี�านสิขุ่ภัาพ ไมูว่่่าจัะมู้สิถูานะดี�านเอกัสิารืหรืือสิถูานะดี�านกัฎหมูายอยา่งไรื

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับข่ั�นตี้อนกัารืดีำาเนินกัารืเพื�อปรืะกัันให�ผู้้�ล้ี้�ภััยสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืดีแ้ลี้ดี�านสุิข่ภัาพ
ในรืาคาท้�เหมูาะสิมู  

• ให�กัารืคุ�มูครืองเพื�อปรืะกัันว่่า ผู้้�ล้ี้�ภััยสิามูารืถูเอาผู้ิดีกัับนายจั�างท้�เก้ั�ยว่ข่�องกัับกัารืแสิว่งหา
ปรืะโยชน์ กัารืปฏิิบติัี้โดียดีมิูชอบ แลี้ะกัารืทำาให�เกิัดีสิภัาพกัารืทำางานท้�เสิ้�ยงอันตี้รืาย   

• เคารืพแลี้ะปฏิิบัติี้ให�เป็นผู้ลี้ซึ่ึ�งสิิทธิิท้�จัะไดี�รืับกัารืศึกัษา ทั�งน้�โดียปรืะกัันว่่า เด็ีกัผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�
แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยสิามูารืถูสิมัูครืเข่�าเรืย้นในโรืงเรืย้นรัืฐ แลี้ะดีำาเนินงานอย่างใกัลี้�ชิดียิ�งข่ึ�นกัับหน่ว่ย
งานดี�านมูนุษยธิรืรืมูเพื�อให�กัารืศึกัษากัับผู้้�ล้ี้�ภััย  

ปฏิิรุูปรุะบบคุ้ัดกรุอง (ข้้อ 5) 

• ปรืะกัันว่่า ผู้้�ท้�มู้แนว่โน�มูจัะเป็นผู้้�ล้ี้�ภััยทุกัคนสิามูารืถูเข่�าถึูงรืะบบคัดีกัรือง อันรืว่มูถึูง ชาว่โรืฮิิงญา 
ชาว่อุยกัร้ื ์แลี้ะชาว่เกัาหล้ี้เหนือ แลี้ะให�นำาบทยกัเว่�นดี�านชาติี้พนัธุิห์รือืสัิญชาติี้ออกัไป 

• กัำาหนดีให�มู้สิทิธิใินกัารือุทธิรืณค์ำาสัิ�งในรืะบบคัดีกัรือง เพื�อให�มู้กัารืพจิัารืณาปรืะเด็ีนคำาถูามูทั�ง
ในแง่ข่�อเท็จัจัรืงิแลี้ะข่�อกัฎหมูาย แลี้ะกัำาหนดีให�มู้สิทิธิท้ิ�จัะอย้อ่าศัยต่ี้อไปในปรืะเทศไทย จันกัว่่า
จัะมู้คำาวิ่นิจัฉยัอันเป็นท้�สิดุี 

• ปรืะกัันว่่า รืะบบคัดีกัรือง ปรืะกัอบดี�ว่ยข่�อบทท้�รืะบุอยา่งชัดีเจันว่่า ผู้้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ
แลี้ะบุคคลี้ท้�ไดี�รัืบกัารืจัำาแนกัว่่าจัำาเป็นตี้�องไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง จัะตี้�องไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองให�ปลี้อดี
พ�นจัากักัารืจัับกุัมูแลี้ะกัารืกัักัตัี้ว่  

• ปรืะกัันว่่า รืะบบคัดีกัรืองปรืะกัอบดี�ว่ยข่�อบทท้�รืะบุอยา่งชัดีเจันว่่า ข่�อยกัเว่�นเก้ั�ยว่กัับ “คว่ามู
มัู�นคงข่องชาติี้” จัะไดี�รืบักัารืนิยามูอยา่งสิอดีคลี้�องกัับกัฎหมูายสิทิธิมิูนุษยชน แลี้ะบุคคลี้ท้�อย้่
รืะหว่่างรือกัารืสิง่ตัี้ว่กัลัี้บ จัะมู้สิทิธิคัิดีค�านคำาสิั�งเนรืเทศไดี� 



|  6Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

ปรุะเด็นปัญห้าตัามอนุสัญญารุะห้ว่าง
ปรุะเทศว่าด้วยการุข้จัดการุเลีือกปฏิิบัตัิ
ทางเชัื�อชัาตัิในทุกรุูปแบบ
คุุ้ม้คุ้รุองจากถ้อ้ยคุ้ำาท่�สรุา้งคุ้วามเกลีย่ดชังั (ข้้อเสนอแนะทั�วไป XXX)
ในกัารืทบทว่นข่�อมู้ลี้ข่องปรืะเทศไทยเมืู�อปี 2555 คณะกัรืรืมูกัารื CERD แสิดีงข่�อกัังว่ลี้เก้ั�ยว่กัับคว่ามู
เห็นอยา่งเหมูารืว่มูแลี้ะมู้อคติี้ในทางลี้บต่ี้อชนกัลุ่ี้มูน�อยทางชาติี้พนัธุิใ์นปรืะเทศไทย แลี้ะเร้ืยกัรื�องให�
รืฐับาลี้ไทย “ใช�มูาตี้รืกัารืเพื�อข่จััดีคว่ามูเหน็อยา่งเหมูารืว่มูแลี้ะมู้อคติี้ในทางลี้บต่ี้อกัลุ่ี้มูชาติี้พนัธุิ”์1 
ต่ี้อข่�อกัังว่ลี้น้� รืายงานข่องรัืฐภัาค้ปรืะจัำาปี 2562 ข่องรัืฐบาลี้มู้ข่�อสัิงเกัตี้ถึูงจัริืยธิรืรืมูข่องสืิ�อ “ท้�ถูก้ั
กัำากัับโดียรืะเบย้บภัายในแลี้ะรืะบบวิ่นัยข่ององค์กัรื อยา่งสิอดีคลี้�องตี้ามูกัฎหมูาย จัรืรืยาบรืรืณข่อง
วิ่ชาชพ้ว่่าดี�ว่ยคว่ามูรัืบผิู้ดีชอบ แลี้ะมูาตี้รืฐานรืะหว่่างปรืะเทศ”2 รืายงานดัีงกัล่ี้าว่ไมู่ไดี�รืะบุว่่าจัรืรืยา
บรืรืณเพื�อกัารืกัำากัับดีแ้ลี้ตี้นเอง หรือื “บทลี้งโทษทางอาญาตี้ามูกัฎหมูายอาญา” เป็นแนว่ทางในกัารื
แกั�ปัญหาคว่ามูเห็นอยา่งเหมูารืว่มูแลี้ะมู้อคติี้อยา่งไรื 

ในชว่่งท้�มู้กัารืนำาเสินอรืายงาน นายกัรัืฐมูนตี้รืข้่องไทย ปรืะยุทธิ ์จัันทรืโ์อชา ไดี�มู้ไทยถู�อยแถูลี้งหลี้าย
ปรืะกัารืเก้ั�ยว่กัับผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮิิงญา ท้�มู้พื�นฐานมูาจัากัคว่ามูเห็นอยา่งเหมูารืว่มูแลี้ะมู้อคติี้ในทางลี้บ 
ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ ในรืะหว่่างกัารืปรืะชุมูรัืฐสิภัาเมืู�อวั่นท้� 25 กัรืกัฎาคมู 2562 ในกัารืตี้อบกัรืะท้�ถูามูว่่า
รืฐับาลี้ดีำาเนินงานในปรืะเด็ีนเก้ั�ยว่กัับผู้้�อพยพ รืว่มูทั�งชาว่โรืฮิิงญาอยา่งไรื เข่ากัล่ี้าว่ว่่า “ข่ณะท้�เรืื�อง
โรืฮิิงญา ตี้นเห็นใจัเข่า แต่ี้ร้ืปรืา่งลัี้กัษณะอัตี้ลัี้กัษณต่์ี้างจัากัเรืามูากั ถู�าวั่นหน�ามู้คนเหล่ี้าน้�ในไทยมูากั
ยิ�งข่ึ�นก็ัแลี้�ว่แต่ี้ท่าน”3

นายกัรัืฐมูนตี้รืไ้ทยยังให�คว่ามูเห็นท้�คลี้�ายคลึี้งกัันในปี 2558 เมืู�อผู้้�สิื�อข่า่ว่ถูามูภัายหลัี้งพบว่่ามู้กัารืค�า
มูนุษยช์าว่โรืฮิิงญาตี้ามูแนว่พรืมูแดีนไทย-มูาเลี้เซ้ึ่ย โดียเข่าบอกัว่่า “เรืาจัำาเป็นตี้�องมู้สิถูานท้�กัักัตัี้ว่
พว่กัเข่าไว่�เพื�อดีำาเนินคด้ีตี้ามูกัฎหมูาย เพรืาะตี้อนน้�เรืามู้สิถูานท้�จัำากััดี มัูนเป็นมูาตี้รืกัารืรืะยะสิั�น โดีย
จัะไมู่มู้กัารืสิรื�างสิถูานกัักัตัี้ว่ผู้้�ล้ี้�ภััยถูาว่รืเป็นเว่ลี้า 10 หรืือ 20 ปี อยา่หวั่งว่่าพว่กัเข่าจัะสิามูารืถูเดิีน
ทางกัลัี้บ หรือืจัะมู้คนมูาพาตัี้ว่กัลัี้บไป เรืากัำาลัี้งหาสิถูานท้� พว่กัคณุมู้ท้�แถูว่หลัี้งบ�านไหมูล่ี้ะ? (ไมูมู้่) เรืา
กัำาลัี้งมูองหาสิถูานท้� ข่นาดีคนไทยยงัไมูมู้่ท้�อย้อ่าศัยเลี้ย”4 

1  คณะกัรืรืมูกัารืว่่าดี�ว่ยกัารืข่จััดีกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ทางเชื�อชาติี้ในทกุัร้ืปแบบ (CERD), ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระฉบบัท่ี่� 1-3 ข้องไที่ย, U.N. Doc. 
CERD/C/THA/CO/1-3, 15 พฤศจิักัายน 2555, [นับจัากัน้�เรืย้กั “ข่�อสิงัเกัตี้เชิงสิรุืปกัรืณป้รืะเทศไทย 2555”], ยอ่หน�า 19

2  CERD, รายงานตามวาระรวมฉบับท่ี่� 4-8 ข้องไที่ยตามข้้อ 9 ข้องอนุส่ญัญา, U.N. Doc. CERD/C/THA/4-8, 17 มิูถูนุายน 2562, [นับจัากัน้�เรืย้กั “รืายงาน
ข่องรืฐัภัาค้ 2562”], ยอ่หน�า 44

3  “บิ�กัตี้้”่ โตี้� “ชอ่” ปมู โรืฮ้ินจัา ช้�ถู�าคนท้�อัตี้ลัี้กัษณแ์ตี้กัต่ี้างจัากัเรืาอย้ ่วั่นหน�ามู้มูากัข่ึ�นจัะทำาอยา่งไรื,” Khaosod Online, 25 กัรืกัฎาคมู 2562, https://
www.khaosod.co.th/politics/news_2743621 โปรืดีดี ้Human Rights Watch, “Thailand Offers Persecuted Rohingya Little Hope,” 31 กัรืกัฎาคมู 
2562, https://www.hrw.org/news/2019/07/31/thailand-offers-persecuted-Rohingya-little-hope 

4  “Prayuth Rules Out Permanent Shelters For Rohingyas,” Khaosod English, 14 พฤษภัาคมู 2558, https://www.khaosodenglish.
com/politics/2015/05/14/1431607628/ สิามูารืถูรัืบฟังถู�อยแถูลี้งฉบับเต็ี้มูข่องนายกัรัืฐมูนตี้รื้ไดี�ท้� น้�  https://www.youtube.com/
watch?reload=9&amp;v=9T9mJMoAC0M 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2743621
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2743621
https://www.hrw.org/news/2019/07/31/thailand-offers-persecuted-Rohingya-little-hope
https://www.khaosodenglish.com/politics/2015/05/14/1431607628/%20สามารถ
https://www.khaosodenglish.com/politics/2015/05/14/1431607628/%20สามารถ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=9T9mJMoAC0M
https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=9T9mJMoAC0M


7  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

ข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXX ข่องคณะกัรืรืมูกัารื CERD กัรืะตีุ้�นให�รืฐั “ดีำาเนินกัารือยา่งเด็ีดีข่าดีเพื�อต่ี้อตี้�าน
แนว่โน�มูใดี ๆ ท้�มุูง่โจัมูต้ี้ สิรื�างตี้รืาบาป เหมูารืว่มูหรือืสิรื�างร้ืปแบบท้�อ�างอิงจัากัเชื�อชาติี้ สิผิู้้ว่ กัารื
สิบืสิายโลี้หติี้ หรือืคว่ามูเปน็มูาดี�านชาติี้หรือืชาติี้พนัธุิ ์สิมูาชกิัข่องปรืะชากัรืกัลีุ้มู่ท้�ไมู่มู้สิถูานะพลี้เมูอืง 
โดียเฉพาะท้�มูาจัากันักักัารืเมืูอง เจั�าหน�าท้�รืฐั นักักัารืศึกัษาแลี้ะสิื�อมูว่ลี้ชน ซึึ่�งเผู้ยแพรืผู่้า่นอินเตี้อร์ืเน็ตี้
แลี้ะเครือืข่า่ยกัารืสิื�อสิารืดี�านอิเล็ี้กัทรือนิกัสิอื์�น ๆ แลี้ะในสิงัคมูทั�ว่ไป”5 คว่ามูเห็นข่องนายกัรืฐัมูนตี้รื้
ปรืะยุทธิส์ินับสินุนกัารืเหมูาลี้บดี�านลี้บท้�มู้ต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮิิงญา แลี้ะเป็นกัารืกัรืะทำาผู้่านตี้ำาแหน่ง
หน�าท้�ในฐานะเป็นเจั�าพนักังานข่องรืฐั ดี�ว่ยเหตี้ดัุีงกัล่ี้าว่จึังเป็นกัารืกัรืะทำาท้�ตี้รืงข่�ามูกัับข่�อเสินอแนะ
ข่องคณะกัรืรืมูกัารืฯ

สืบเนื�องจากพันธกรุณี่ข้องไทยตัามอนุสัญญา ICERD เรุาเสนอแนะให้้
คุ้ณีะกรุรุมการุฯ รุ้องข้อให้้รุัฐบาลีไทย

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับ “กัารืดีำาเนินกัารือยา่งเด็ีดีข่าดี” ซึ่ึ�งรืฐับาลี้ไทยนำามูาใช� เพื�อห�ามู ตัี้กัเตืี้อน หรือื
ดีำาเนนิคด้ีต่ี้อบุคคลี้ โดียเฉพาะอยา่งยิ�งนักักัารืเมูอืง ซึ่ึ�งยงัคงแสิดีงคว่ามูเหน็อยา่งเหมูารืว่มูแลี้ะ
มู้อคติี้ ในทางลี้บต่ี้อชนกัลีุ้มู่น�อยทางชาติี้พนัธุิ ์โดียเฉพาะชนกัลีุ้มู่น�อยท้�ไมูใ่ชค่นสิญัชาติี้ไทย  

• ให�ข่�อมู้ลี้เก้ั�ยว่กัับกัารืดีำาเนินกัารืข่องรืฐับาลี้ไทยเพื�อแกั�ปัญหา แลี้ะบรืรืเทาผู้ลี้กัรืะทบจัากัถู�อยคำา
ท้�สิรื�างคว่ามูเกัล้ี้ยดีชงัต่ี้อชนกัลีุ้มู่น�อยท้�ไมูใ่ชค่นสิญัชาติี้ไทย  

ปรุะกันเสรุ่ภาพในการุเดินทาง (ข้้อ 5(ง)(1))
ตี้ามูอนุสิญัญาฯ แลี้ะข่�อเสินอแนะข่องคณะกัรืรืมูกัารืฯ รืฐับาลี้ไทยมู้พันธิกัรืณต้ี้�องเคารืพสิทิธิขิ่องทุกั
คนท้�จัะมู้เสิรืภ้ัาพในกัารืเดิีนทาง แลี้ะมู้ท้�พำานักัอาศัยในดิีนแดีนข่องตี้น แลี้ะให�งดีเว่�นจัากักัารืจัับกัมุู
โดียพลี้กัารื6 ในรืะหว่่างท้�มู้กัารืนำาเสินอรืายงาน รืฐับาลี้ไทยยงัคงจัับกัมุูผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย
อยา่งเป็นปรืะจัำา ทั�งดี�ว่ยเหตี้เุพรืาะอย้อ่าศัยเกิันว้่ซึ่า่ หรือืเพรืาะเข่�าเมืูองโดียไมูมู้่ว้่ซึ่า่ ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ 
ในปี 2551 ทางกัารืไทยปฏิิบติัี้กัารืกัว่าดีลี้�างตี้ามูท้�อย้อ่าศัยแลี้ะจัับกัมุูผู้้�ล้ี้�ภััยกัว่่า 200 คน โดียกัว่่า 50 
คนเปน็เด็ีกั ซึ่ึ�งมูาจัากัปรืะเทศกััมูพ้ชา เว้่ยดีนามู แลี้ะปาก้ัสิถูาน ในชว่่งเว่ลี้าสิองเดืีอน7 รืะหว่่างป ี2561 
ถึูง 2562 ทางกัารืไทยยังจัับกุัมูผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮิิงญาจัำานว่นมูากั รืว่มูทั�งเด็ีกัอยา่งน�อย 14 คน ซึ่ึ�งคาดีว่่า
สิว่่นใหญเ่ป็นผู้้�เสิย้หายจัากักัารืค�ามูนุษย8์ 

5  CERD, CERD ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, 1 ตี้ลุี้าคมู 2545, ยอ่หน�า 12

6  อนุสิญัญารืะหว่่างปรืะเทศว่่าดี�ว่ยกัารืข่จััดีกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ทางเชื�อชาติี้ในทกุัร้ืปแบบ (ICERD) รืบัรืองเมืู�อ 21 ธินัว่าคมู, 1965, G.A. Res. 2106 (XX), U.N. 
Doc. A/6014, ข่�อ 5 [นับจัากัน้�เรืย้กั “ICERD”]. แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, CERDข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXXI ว่่าดี�ว่ยกัารืป้องกัันกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ดี�านเชื�อชาติี้ในกัารืทำา
หน�าท้�ข่องฝ่่ายบรืหิารื แลี้ะในรืะบบศาลี้ยุติี้ธิรืรืมู, U.N. Doc. A/60/18, 2548, ยอ่หน�า 23

7  ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, “Thailand: End Raids and Arbitrary Detention of Refugees,” 12 ตี้ลุี้าคมู 2561, https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2018-10-12/ 
ผู้้�ล้ี้�ภััยบางสิว่่นเป็นผู้้�ท้�มู้สิถูานะบุคคลี้ภัายใตี้�คว่ามูหว่่งใยข่อง UNHCR  

8  “Rohingya Illegals Caught on Train to South,” Bangkok Post, 18 มูกัรืาคมู 2561  https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1398058/
Rohingya-illegals-caught-on-train แลี้ะโปรืดีดี ้ตัี้ว่อยา่งเชน่ Asia Pacific Refugee Rights Network, เครือืข่า่ยสิทิธิผ้ิู้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รัืฐ แลี้ะฟอร์ืต้ี้�ฟายไรืท์, 
“Thailand: Ensure Refugee Rights and Protections Through Refugee Regulation,” 18 มิูถูนุายน 2561 https://www.fortifyrights.org/downloads/
Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_June_18_2018.pdf; ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, “Thailand: 
End Child Detention, Protect All Children,” 5 พฤศจิักัายน 2561, https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2018-11-05/

https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2018-10-12/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1398058/rohingya-illegals-caught-on-train-to-south
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1398058/rohingya-illegals-caught-on-train-to-south
https://www.fortifyrights.org/downloads/Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_June_18_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_June_18_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2018-11-05/


|  8Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

กัฎหมูายในปัจัจุับนัไมูไ่ดี�ให�คว่ามูคุ�มูครืองทางกัฎหมูายอยา่งเพย้งพอต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััย ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ มูาตี้รืา 
81 ข่องพรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูอง พ.ศ. 2522 บญัญติัี้ว่่า บุคคลี้ใดีท้�ถูก้ัพบว่่าอย้ใ่นปรืะเทศไทย โดีย
ไมูไ่ดี�รืบัอนุญาตี้หรืือกัารือนุญาตี้สิิ�นสิดุีหรือืถู้กัเพกิัถูอน ตี้�องรืะว่างโทษจัำาคกุัไมูเ่กิันสิองปีหรือืปรัืบไมู่
เกิันสิองหมืู�นบาท (617 ดีอลี้ลี้าร์ืสิหรัืฐ) หรือืทั�งจัำาทั�งปรัืบ รืฐับาลี้ไทยไมู่ไดี�แยกัแยะรืะหว่่างผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะ
ผู้้�อพยพอื�น ๆ แลี้ะกัำาหนดีบทลี้งโทษทางอาญาให�กัับบุคคลี้ทั�งสิองกัลีุ้มู่โดียถืูอเป็นคว่ามูผิู้ดีเก้ั�ยว่กัับ
กัารืเข่�าเมูอืง9 ทั�งผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�อพยพทั�งสิองกัลุ่ี้มูจัะถูก้ัสิง่ตัี้ว่ไปกัักัตัี้ว่โดียหนว่่ยงานตี้รืว่จัคนเข่�าเมูอืง
แลี้ะถู้กักัักัตัี้ว่ท้�สิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ โดียไมูมู้่รืะยะเว่ลี้ากัำาหนดี เพื�อรือกัารืสิง่กัลัี้บ10 

กัารืจัับกัมุูผู้้�ล้ี้�ภััยข่องรัืฐบาลี้ไทยโดียใช�อำานาจัตี้ามูมูาตี้รืา 81 ข่องพรืะรืาชบัญญัติี้คนเข่�าเมืูอง แลี้ะ
กัารืจัำากััดีให�ผู้้�ล้ี้�ภััยจัากัพมู่าตี้�องอย้ใ่นค่าย ถืูอเป็นกัารืจัำากััดีสิิทธิท้ิ�จัะมู้อิสิรืภัาพแลี้ะเสิร้ืภัาพในกัารื
เดิีนทาง เป็นกัารืลี้ะเมิูดีอนุสิญัญาเนื�องจัากัเป็นกัารืกัรืะทำาท้�ไมูช่อบดี�ว่ยเหตี้ผุู้ลี้ ไมู่จัำาเป็น หรือืไมู่ไดี�
สิดัีสิว่่น11 มู้ข่�อห�ามูไมู่ให�รัืฐจัำาแนกัหรือืปฏิิบติัี้ต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยในฐานะอาชญากัรื เพย้งเพรืาะเดิีนทางเข่�ามูา
หรือืพำานักัอาศัยในปรืะเทศดี�ว่ยวิ่ธิก้ัารืไมู่ปรืกัติี้12 คว่ามูกัลัี้ว่จัะถู้กัจัับกุัมูแลี้ะคว่บคุมูตัี้ว่อยา่งต่ี้อเนื�อง 
ยงักัลี้ายเป็นอุปสิรืรืคทำาให�พว่กัเข่าไมูส่ิามูารืถูเข่�าถึูงสิทิธิอืิ�น ๆ รืว่มูทั�งสิทิธิดิี�านกัารืทำางาน ดี�านกัารื
ศึกัษาแลี้ะดี�านสิขุ่ภัาพ  

นอกัจัากันั�น ผู้้�ล้ี้�ภััยไมู่มู้เสิรื้ภัาพในกัารืเดิีนทางในปรืะเทศไทย แลี้ะผู้้�ล้ี้�ภััยหลี้ายพันคนจัากัพมู่าถู้กั
กัำาหนดีให�ตี้�องอาศัยอย้่ในค่ายผู้้�อพยพอย่างเป็นทางกัารืหนึ�งในเกั�าแห่ง ตี้ามูบรืิเว่ณพรืมูแดีนกัับ
ปรืะเทศพมูา่13 ผู้้�ล้ี้�ภััยในค่ายผู้้�อพยพเหล่ี้าน้�ตี้�องข่ออนุญาตี้หากัจัะเดิีนทางออกัไปภัายนอกั โดียอาจั
ไดี�รืบัอนุญาตี้หากัเป็นกัารืเข่�ารืว่่มูกิัจักัรืรืมูอยา่งเป็นทางกัารื (เชน่ เข่�ารัืบกัารือบรืมูข่องเอ็นจ้ัโอ) แต่ี้
ไมูร่ืว่มูถึูงกัารืเดิีนทางดี�ว่ยเหตี้ผุู้ลี้สิว่่นตัี้ว่รืว่มูทั�งกัารืทำางาน14 เนื�องจัากัค่ายผู้้�อพยพตัี้�งอย้ใ่นพื�นท้�หา่ง
ไกัลี้จึังยิ�งเป็นกัารืจัำากััดีกัารืเดิีนทางข่องพว่กัเข่า15  

สืบเนื�องจากพันธกรุณี่ข้องไทยตัามอนุสัญญา ICERD เรุาเสนอแนะให้้
คุ้ณีะกรุรุมการุรุ้องข้อให้้รุัฐบาลีไทย

• เคารืพเสิรืภ้ัาพในกัารืเดิีนทางข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย โดียงดีเว่�นจัากัปฏิิบติัี้กัารืกัว่าดี
ลี้�างแลี้ะจัับกุัมูแบบเหว้่�ยงแหต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ซึ่ึ�งยงัไดี�กัลี้ายเป็นอุปสิรืรืคทำาให�ผู้้�
ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยไมูส่ิามูารืถูเข่�าถึูงสิทิธิอืิ�น ๆ ตี้ามูอนุสิญัญาฯ โดียไมูมู้่กัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้

• ปรืะกัันว่่าผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย จัะสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืเย้ยว่ยาทางกัฎหมูายอย่างมู้
ปรืะสิทิธิผิู้ลี้แลี้ะอยา่งเท่าเท้ยมู โดียมู้หลัี้กัปรืะกัันดี�านกัรืะบว่นพจิัารืณาอยา่งเพย้งพอในข่ั�น

9  ปรืะมูว่ลี้กัฎหมูายอาญา, พ.ศ. 2499 มูาตี้รืา 29–30

10  พรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูอง, พ.ศ. 2522 มูาตี้รืา 54

11  คณะกัรืรืมูกัารืสิิทธิมิูนุษยชนแห่งสิหปรืะชาชาติี้, คว่ามูเห็นทั�ว่ไปท้� 35: ข่�อ 9 (อิส่รภาพแลัะความมั�นคงข้องบุคคลั), U.N. Doc CCPR/C/GC/35, 16 
ธินัว่าคมู 2557, ยอ่หน�า 12 

12  คณะมูนตี้รืสิ้ิทธิมิูนุษยชนแห่งสิหปรืะชาชาติี้, รายงานข้องคณะที่ำางานว่าด้้วยจากการควบคมุตัวโด้ยพลัการ, U.N. Doc. A/HRC/22/44, 24 ธินัว่าคมู 
2555, ยอ่หน�า 10 

13  ในข่ณะท้�รืฐับาลี้ไทยเรืย้กัค่ายเหล่ี้าน้�ว่่า “ท้�พกััพงิชั�ว่ครืาว่” เรืาเรืย้กัว่่าค่ายผู้้�อพยพ เนื�องจัากักัารืเรืย้กัว่่าเป็นท้�พกััพงิชั�ว่ครืาว่ทำาให�คลี้าดีเคลืี้�อนจัากั
ข่�อเท็จัจัรืงิท้�ว่่า พว่กัเข่าอย้อ่าศัยท้�น้�มูาตัี้�งแต่ี้กัลี้างทศว่รืรืษ 1980  

14  APRRN สิมัูภัาษณ ์L.B., กัรุืงเทพฯ ปรืะเทศไทย, 11 พฤษภัาคมู 2563

15  Human Rights Watch, Ad Hoc and Inadequate: Thailand’s Treatment of Refugees and Asylum Seekers, 4 กัันยายน 2555, น. 15



9  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

ตี้อนปฏิิบติัี้ ไมู่ว่่าพว่กัเข่าจัะมู้สิถูานะดี�านกัฎหมูายอย่างไรืตี้ามูกัฎหมูายคนเข่�าเมืูอง ทั�งน้�อาจั
กัรืะทำาโดียออกักัฎหมูายใหมู่ หรือืกัำาหนดีให�มู้บทบัญญติัี้เพิ�มูเติี้มูในพรืะรืาชบัญญติัี้คนเข่�าเมืูอง
หรือืรืะบบคัดีกัรืองเคารืพเสิรืภ้ัาพในกัารืเดิีนทางข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย แลี้ะอนุญาตี้
ให�ผู้้�ล้ี้�ภััยท้�อาศัยอย้ใ่นท้�พกััพิงชั�ว่ครืาว่บรืเิว่ณพรืมูแดีนไทย-พมู่า มู้สิิทธิท้ิ�จัะเดิีนทางอยา่งเสิร้ื
ออกัจัากัท้�พกััพงิ โดียไมูต่ี้�องข่ออนุญาตี้   

ห้้ามการุกักตััวโดยพลีการุแลีะไม่ม่เวลีากำาห้นด (ข้้อเสนอแนะ 
ทั�วไป XXX)
ในกัารืตี้อบจัดีหมูายข่องคณะกัรืรืมูกัารืฯ เมืู�อวั่นท้� 29 สิงิหาคมู 2557 รืฐับาลี้ไทยเน�นในรืายงานตี้ามู
ว่ารืะปี 2562 ว่่ามู้คว่ามูกั�าว่หน�าท้�เกิัดีข่ึ�นจัากักัารืเคารืพสิิทธิขิ่องผู้้�ล้ี้�ภััย โดียเฉพาะอยา่งยิ�ง มู้กัารืรืะบุ
ถึูงบนัทึกัคว่ามูเข่�าใจักัารืกัำาหนดีมูาตี้รืกัารืแลี้ะแนว่ทางแทนกัารืกัักัตัี้ว่เด็ีกัไว่�ในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่
เพื�อรือกัารืสิง่กัลัี้บ ซึ่ึ�งทางกัารืไทยเหน็ชอบท้�จัะสิง่ตัี้ว่เด็ีกัแลี้ะแมูอ่อกัจัากัสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ หากั
มู้กัารืว่างเงินปรืะกัันจัำานว่น 50,000 บาท (1,500 ดีอลี้ลี้าร์ืสิหรัืฐ) ต่ี้อคน16 รืฐับาลี้โตี้�แย�งในรืายงาน
ว่่า “บนัทึกัคว่ามูเข่�าใจัฯ น้�ตี้อกัยำาพนัธิกิัจัข่องรัืฐบาลี้ท้�จัะปฏิิบติัี้ตี้ามูหลัี้กักัารืดี�านมูนุษยธิรืรืมู”17 

ตี้ามูบนัทึกัคว่ามูเข่�าใจัน้� รืฐับาลี้ปรืะกัาศพนัธิกิัจัปรืะกัันให�มู้กัารืกัักัตัี้ว่เด็ีกัเป็นมูาตี้รืกัารืข่ั�นสิดุีท�าย 
แลี้ะให�ทำาในรืะยะเว่ลี้าสิั�นสิดุีเท่าท้�จัะเป็นไปไดี�18 บนัทึกัคว่ามูเข่�าใจัน้�เป็นคว่ามูกั�าว่หน�าในเชงิบว่กั 
สิอดีคลี้�องกัับพันธิกัรืณข้่องรืฐับาลี้ไทยท้�จัะ “ยุติี้กัารืกัักัตัี้ว่ผู้้�เยาว์่โดียทันท้”19 อยา่งไรืก็ัด้ี กัารืดีำาเนิน
กัารืเช่นน้�ไมู่ไดี�เพย้งพอท้�จัะทำาให�นโยบายกัารืกัักัตัี้ว่ข่องปรืะเทศไทยสิอดีคลี้�องเต็ี้มูท้�กัับอนุสิญัญาฯ 
เนื�องจัากัยังมู้ (1) กัารืกัักัตัี้ว่โดียไมูมู้่รืะยะเว่ลี้ากัำาหนดี (2) กัารืไมูใ่ห�คว่ามูสิำาคัญมูากัเพ้ยงพอต่ี้อกัารื
ใช�มูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่ แลี้ะ (3) สิภัาพชวิ้่ตี้ท้�เลี้ว่รื�ายในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่

ปรืะกัารืแรืกั แมู�จัะจััดีให�มู้มูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่สิำาหรืบัผู้้�ล้ี้�ภััยบางคน แต่ี้จันถึูงเดืีอนมู้นาคมู พ.ศ. 2563 
ผู้้�ล้ี้�ภััยกัว่่า 360 คนรืว่มูทั�งเด็ีกั 15 คน ยงัคงถูก้ักัักัตัี้ว่ในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ข่องไทย20 รืว่มูทั�งผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่
โรืฮิิงญา 170 คน ซึึ่�งถูก้ักัักัตัี้ว่มูาเป็นเว่ลี้านานในปรืะเทศไทย21 ไมูป่รืากัฏิข่�อมู้ลี้เพิ�มูเติี้มูว่่าจัะมู้กัารืข่ยาย
ข่อบเข่ตี้ข่องบนัทึกัคว่ามูเข่�าใจั ให�ครือบคลี้มุูถึูงผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยโดียทั�ว่ไปหรืือไมู่

16  บนัทึี่กความเข้า้ใจการกำาหนด้มาตรการแลัะแนวที่างแที่นการกักตัวเด็้กไว้ในส่ถานกักตัวคนต่างด้้าวเพื�อรอการส่ง่กลัับ 2562 [นับจัากัน้�เรืย้กั “บันทึกั
คว่ามูเข่�าใจัว่่าดี�ว่ยมูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่”]. แลี้ะโปรืดีดี ้แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Asia Pacific Refugee Rights Network, แลี้ะอื�นๆ, “Ensure 
New Refugee Regulation Meets International Standards”, 11 พฤศจิักัายน 2562, https://www.fortifyrights.org/downloads/Joint-Statement-
Thailand-Ensure-New-Refugee-Regulation-Meets-International-Standards.pdf  

17  รืายงานข่องรัืฐภัาค้ 2562, ยอ่หน�า 94

18  อ้างแล้ัว

19  CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบบัท่ี่� 21-23 ข้องแคนาด้า, U.N. Doc. CERD/C/CAN/CO/21-23, 13 กัันยายน 2560, ยอ่หน�า 33(b)

20  Asylum Access Thailand, บนัทึกักัารืปรืะชุมูข่องคณะทำางานว่่าดี�ว่ยกัารืคุ�มูครืองข่อง UNHCR, 10 มู้นาคมู 2563 (อย้ใ่นไฟล์ี้ข่อง Asylum Access 
Thailand); Daron Tan and Manachaya Yankittikul, “A Looming Catastrophe: COVID-19, Urban Refugees, and the Right to Health in Thailand,” 
Refugee Law Initiative, 11 พฤษภัาคมู 2563, https://rli.blogs.sas.ac.uk/2020/05/11/a-looming-catastrophe-covid-19-urban-refugees-and-
the-right-to-health-in-thailand/  

21  อ้างแล้ัว; ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์ สิมัูภัาษณน์ายเรืาะห์หมัูดี เรือืงปรืาชญ ์รืองผู้้�อำานว่ยกัารื มู้ลี้นิธิศิรืทัธิาชนเพื�อกัารืศึกัษาแลี้ะเด็ีกักัำาพรื�า ซึ่ึ�งเป็นเครือืข่า่ยดี�าน
มูนุษยธิรืรืมูข่องสิำานักัจุัฬารืาชมูนตี้ร้ื, 21 เมูษายน 2563 ทางกัารืไทยมัูกัคว่บคมุูตัี้ว่ผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮ้ินจัาแลี้ะผู้้�เส้ิยหายจัากักัารืค�ามูนุษยใ์นสิถูานกัักัตัี้ว่คน
ต่ี้างดี�าว่ หรือืในสิถูานสิงเครืาะห์ข่องกัรืะทรืว่งพัฒนาสิงัคมูแลี้ะคว่ามูมัู�นคงข่องมูนุษย ์โปรืดีดี ้พทุธิณ ้กัางกัั�น แลี้ะ John Quinley III, “Mass Atrocities 
and Human Trafficking: Rohingya Muslims on The Move,” Humanitarian Exchange Magazine, 24 ตี้ลุี้าคมู 2561, https://www.fortifyrights.org/
reg-inv-oped-2018-10-24/. แลี้ะโปรืดีดี ้Human Rights Watch, “Thailand: Let UN Agency Screen Rohingya,” 21 พฤษภัาคมู 2563, https://www.
hrw.org/news/2020/05/21/thailand-let-un-refugee-agency-screen-Rohingya 
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|  10Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

ปรืะกัารืท้�สิอง ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยซึ่ึ�งอย้น่อกัเหนือข่อบเข่ตี้ข่องบันทึกัคว่ามูเข่�าใจัน้� ยงัคงตี้กั
เป็นเป้าหมูายกัารืกัักัตัี้ว่โดียไมู่มู้รืะยะเว่ลี้ากัำาหนดีในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ หากัถู้กัจัับกุัมูแลี้ะกัักัตัี้ว่ 
เนื�องจัากัไมู่มู้มูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่ท้�ไมู่ใช่กัารืกัักัตัี้ว่ แมู�ว่่าสิถูานกัักัตัี้ว่ข่องไทยเหล่ี้าน้�ไดี�รืับกัารื
ออกัแบบมูาเพื�อกัารืพำานักัอาศัยไมูเ่กิัน 15 วั่น22

ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยมู้ทางเลืี้อกัสิามูปรืะกัารื หากัตี้�องกัารืหล้ี้กัเล้ี้�ยงกัารืกัักัตัี้ว่โดียไมู่มู้รืะยะเว่ลี้า
กัำาหนดี ไดี�แก่ั กัารืย�ายถิู�นฐานไปยงัปรืะเทศท้�สิามู กัารืปล่ี้อยตัี้ว่จัากักัารืปรืะกััน แลี้ะกัารืเดิีนทางกัลัี้บ
มูาตี้ภุ้ัมิูโดียสิมูคัรืใจั กัารืย�ายถิู�นฐานไปยงัปรืะเทศท้�สิามูไมูใ่ชท่างออกัท้�เป็นไปไดี�จัรืงิสิำาหรืบัผู้้�ล้ี้�ภััย
สิว่่นใหญ ่ เนื�องจัากัท้�จัะทำาเชน่นั�นไดี�อยา่งจัำากััดี แลี้ะถึูงแมู�จัะมู้เพย้งน�อยกัรืณก็้ัเป็นกัรืะบว่นกัารืท้�
ตี้�องใช�เว่ลี้าดีำาเนินงานหลี้ายปี 23 

รืะบบกัารืปรืะกัันตัี้ว่ไมู่ไดี�เป็นทางเลืี้อกัแทนกัารืกัักัตัี้ว่ท้�เป็นไปไดี�จัริืงสิำาหรัืบผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย 
เนื�องจัากัเจั�าหน�าท้�ตี้รืว่จัคนเข่�าเมืูองใช�ดีลุี้พินิจัอยา่งกัว่�างข่ว่าง ในกัารืพิจัารืณาอนุญาตี้หรือืปฏิิเสิธิกัารื
ปรืะกัันตัี้ว่ตี้ามูพรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูองข่องไทย24 ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ เรืิ�มูตัี้�งแต่ี้ปี 2559 เจั�าหน�าท้�ตี้รืว่จั
คนเข่�าเมืูองไดี�ยุติี้กัารืให�ปรืะกัันตัี้ว่กัับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ตี้ามูข่�อมูล้ี้ข่องแอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรื์
เนชั�นแนลี้ แลี้ะในปี 2561 มู้รืายงานข่า่ว่ว่่าเจั�าหน�าท้�ตี้รืว่จัคนเข่�าเมืูองเรืิ�มูเพกิัถูอนกัารืปรืะกัันตัี้ว่ข่อง
ผู้้�ล้ี้�ภััย ซึึ่�งไดี�รัืบกัารืปล่ี้อยตัี้ว่มูาเป็นเว่ลี้าหลี้ายปีก่ัอนหน�าน้�25 บนัทึกัคว่ามูเข่�าใจัปี 2562 เปิดีให�มู้กัารื
ปรืะกัันตัี้ว่ผู้้�ล้ี้�ภััยท้�เป็นแมูแ่ลี้ะเด็ีกั อยา่งไรืก็ัด้ี กัารืกัำาหนดีว่งเงินปรืะกัันท้�สิง้มูากัถึูง 50,000 บาท (1,500 
ดีอลี้ลี้ารืส์ิหรืฐั) ทำาให�ไมู่ไดี�เป็นทางเลืี้อกัท้�เป็นไปไดี�สิำาหรืบัผู้้�ล้ี้�ภััยท้�ไมูไ่ดี�รืบักัารืสินับสินุนจัากัภัายนอกั26 
นอกัจัากันั�น สิำาหรืบัผู้้�ท้�ไมูไ่ดี�รัืบปรืะโยชน์ตี้ามูบันทึกัคว่ามูเข่�าใจัน้� AAT พบว่่ามู้กัารืเพิ�มูว่งเงินปรืะกััน
ส้ิงถึูง 100,000 บาท ถึูง 200,000 บาท (ปรืะมูาณ 3,000 ถึูง 6,000 ดีอลี้ลี้ารืส์ิหรืฐั) นอกัจัากักัารืกัำาหนดี
ให�ตี้�องว่างหลัี้กัทรืพัย ์AAT ยงัทรืาบข่�อมู้ลี้ว่่ามู้กัารืติี้ดีสินิบนหนว่่ยงานตี้รืว่จัคนเข่�าเมืูองอยา่งน�อย 11 
กัรืณ ้นับตัี้�งแต่ี้เดืีอนมูกัรืาคมู 2563 เพื�อให�บุคคลี้ไดี�รืบักัารืปรืะกัันตัี้ว่ออกัไป27

นอกัจัากันั�น หนว่่ยงานตี้รืว่จัคนเข่�าเมืูองข่องไทยยงัไมูย่อมูทำาตี้ามูเสิย้งเรืย้กัรื�องให�ดีำาเนินกัารืตี้ามู
มูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่ สิำาหรืบัผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยกัลีุ้มู่อื�น ๆ  รืว่มูทั�งผู้้�ล้ี้�ภััยท้�มู้อากัารืเจ็ับป่ว่ย
รุืนแรืง ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ ในปี 2562 สิำานักังานข่�าหลี้ว่งใหญเ่พื�อผู้้�ล้ี้�ภััยแห่งสิหปรืะชาชาติี้ ซึ่ึ�งเป็นหนว่่ย

22  ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, Thailand: One Year After the Andaman Sea Refugee Crisis, End Detention and Bring Justice to Survivors of Human 
Trafficking, 8 มิูถูนุายน 2559, http://www.fortifyrights.org/downloads/Remarks_20160608.pdf, น. 4  

23  สิำานักังานข่�าหลี้ว่งใหญด่ี�านสิทิธิมิูนุษยชนแหง่สิหปรืะชาชาติี้, “Thailand: Fact Sheet,” 31 มู้นาคมู 2563  https://reporting.unhcr.org/sites/default/
files/UNHCR%20Thailand%20Fact%20Sheet%20-%2031MAR20.pdf; International Organization of Migration, “Refugee Resettlement Info 
Sheet,” https://thailand.iom.int/sites/default/files/Infosheets/IOM%20Infosheet%20-%20Refugee%20Resettlement.pdf; Sansom Milton, 
“Arab Refugees in Bangkok Long for Home Amid Immigration Crackdown,” Al Jazeera, 13 พฤศจิักัายน 2561, https://www.aljazeera.com/
indepth/features/arab-refugees-bangkok-long-home-immigration-crackdown-181112214711007.html    

24 โปรืดีดี ้  พรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูอง มูาตี้รืา 54, (“ในรืะหว่่างรือกัารืสิง่กัลัี้บ พนักังานเจั�าหน�าท้�มู้อำานาจัอนุญาตี้ให�ไปพกััอาศัยอย้ ่ณ ท้�ใดี โดียคน
ต่ี้างดี�าว่ผู้้�นั�นตี้�องมูาพบพนักังานเจั�าหน�าท้�ตี้ามูวั่น เว่ลี้า แลี้ะสิถูานท้�ท้�กัำาหนดี....พนักังานเจั�าหน�าท้�จัะกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ผู้้�นั�นไว่� ณ สิถูานท้�ใดีเป็นเว่ลี้านาน
เท่าใดีตี้ามูคว่ามูจัำาเป็นก็ัไดี�”) แลี้ะโปรืดีดี ้แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อร์ืเนชั�นแนลี้, Asia Pacific Refugee Rights Network, et. al., “Thailand: Ensure New Refugee 
Regulation Meets International Standards,”11 พฤศจิักัายน 2562, https://www.fortifyrights.org/downloads/Joint-Statement-Thailand-Ensure-
New-Refugee-Regulation-Meets-International-Standards.pdf   

25  แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Between a Rock and a Hard Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-
Refoulement, 14 กัันยายน 2560, น.18

26  Asia Pacific Refugee Rights Network, Asylum Access Thailand, et. al., “Joint Statement: Thailand Government MOU on Alternatives to 
Detention for Children,” 21 มูกัรืาคมู 2562, https://aprrn.info/joint-statement-thailand-government-mou-on-alternatives-to-detention-for-children/  

27  เกิัดีจัากัข่�อสัิงเกัตี้ข่อง AAT รืะหว่่างให�คำาปรืกึัษาแลี้ะคว่ามูชว่่ยเหลืี้อดี�านกัฎหมูายกัับลี้ก้ัคว่ามูเพื�อให�สิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืปรืะกัันตัี้ว่ 

http://www.fortifyrights.org/downloads/Remarks_20160608.pdf
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11  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

งานสิหปรืะชาชาติี้ท้�มู้อำานาจัหน�าท้�เพื�อคุ�มูครืองผู้้�ล้ี้�ภััย ช้�แนะให�มู้กัารืปรืะกัันตัี้ว่ผู้้�ตี้�องกัักั 21 คน โดีย 
13 คนเป็นกัลีุ้มู่เป้าหมูายท้� AAT ทำางานดี�ว่ย แลี้ะจัากักัลีุ้มู่เป้าหมูาย 13 คน ทางกัารืตี้กัลี้งปล่ี้อยตัี้ว่ผู้้�
ตี้�องกัักัเพย้งคนเด้ียว่ ทั�งน้�ตี้ามูข่�อมูล้ี้ข่อง AAT28

กัารืปฏิิบติัี้เชน่น้�ข่ดัีแย�งกัับพันธิกัรืณข้่องไทยตี้ามูอนุสิญัญาฯ เพื�อคุ�มูครืองผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย
จัากักัารืคว่บคุมูตัี้ว่โดียพลี้กัารื29 กัารืกัักัตัี้ว่โดียไมู่มู้เว่ลี้ากัำาหนดีข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในสิถูาน
กัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ ลี้ะเมิูดีพนัธิกัรืณข้่องไทยตี้ามูอนุสิญัญา กัฎหมูายรืะหว่่างปรืะเทศห�ามูไมู่ให�กัักัตัี้ว่
ผู้้�ล้ี้�ภััยเพย้งเพรืาะสิถูานะกัารืเข่�าเมืูอง แลี้ะกัำาหนดีให�รัืฐลี้ดีรืะยะเว่ลี้ากัารืกัักัตัี้ว่ผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยให�สิั�น
สิดุี30 นโยบายข่องไทยท้�ไมูจั่ัดีให�มู้มูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่สิำาหรืบัผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย (ยกัเว่�น
กัรืณ้ท้�เป็นแมู่แลี้ะลี้้กัตี้ามูบันทึกัคว่ามูเข่�าใจัน้�) ยังลี้ะเมูิดีพันธิกัรืณ้ท้�จัะตี้�องกัักัตัี้ว่ผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย
เฉพาะเปน็มูาตี้รืกัารืท้�เป็นข่�อยกัเว่�นซึ่ึ�งให�ใช�เปน็มูาตี้รืกัารืสิดุีท�าย ภัายหลัี้งจัากัท้�มู้กัารืปรืะเมูนิเป็น
รืายบุคคลี้แลี้�ว่ แลี้ะภัายหลัี้งท้�มู้กัารืใช�มูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่อื�น ๆ จันหมูดีแลี้�ว่31 คณะกัรืรืมูกัารื 
CERD ยำาถึูงพนัธิกัรืณข้่องรืฐัท้�จัะตี้�องจััดีทำา แลี้ะให�คว่ามูสิำาคัญกัับมูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่สิำาหรัืบผู้้�
แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย แลี้ะปรืะกัันให�ใช�กัารืกัักัตัี้ว่เป็นทางเลืี้อกัสิดุีท�ายเท่านั�น32 

ปรืะกัารืท้�สิามู สิภัาพในสิถูานกัักัตัี้ว่เหล่ี้าน้�ไมู่สิอดีคลี้�องตี้ามูมูาตี้รืฐานรืะหว่่างปรืะเทศ33 สิถูานกัักัตัี้ว่
คนต่ี้างดี�าว่ข่องไทยไดี�รืบักัารืบรืรืยายว่่ามู้ลัี้กัษณะ “นา่ตี้กัใจั”34 ในปี 2558 ชาว่โรืฮิิงญาท้�ศ้นยกั์ักัตัี้ว่ 
ผู้้�ตี้�องกัักัตี้รืว่จัคนเข่�าเมืูองจัังหวั่ดีสิงข่ลี้าแจั�งต่ี้อฟอร์ืต้ี้�ฟายไรืท์ แลี้ะองค์กัรื Burmese Rohingya 
Organization UK (BROUK) ว่่า พว่กัเข่าถูก้ัคว่บคมุูตัี้ว่ 24 ชั�ว่โมูงต่ี้อวั่นในห�องข่งั ซึึ่�งแทบไมูมู้่พื�นท้�
สิว่่นตัี้ว่ โดียตี้�องนอนเรืย้งกัันบนพื�นแลี้ะมู้ห�องนำาห�องเด้ียว่ท้�ใช�งานไดี�สิำาหรืบั 40 คน35 เจั�าหน�าท้�ตี้รืว่จั

28  อ้างแล้ัว 

29  CERD, ข้้อเส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, 1 ตี้ลุี้าคมู 2545, ยอ่หน�า 19 (“ปรืะกัันคว่ามูมัู�นคงปลี้อดีภััยข่องผู้้�
ไมู่มู้สิถูานะพลี้เมูือง โดียเฉพาะในแง่ข่องกัารืคว่บคุมูตัี้ว่โดียพลี้กัารื รืว่มูทั�งปรืะกัันว่่าสิภัาพภัายในศ้นย์กัักัตัี้ว่ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยสิอดีคลี้�องตี้ามู
มูาตี้รืฐานรืะหว่่างปรืะเทศ”)

30  โปรืดีดี ้  CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปข้องคณะกรรมการส่หประชิาชิาติว่าด้้วยการข้จัด้การเลืัอกปฏิิบติัที่างเชิื�อชิาติในที่กุร้ปแบบกรณป่ระเที่ศออส่เตรย่, 
U.N. Doc. CERD/C/AUT/CO/17, 22 กัันยายน 2551, ยอ่หน�า 17; แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปข้องคณะกรรมการส่หประชิาชิาติว่าด้้วยการข้จัด้
การเลืัอกปฏิิบติัที่างเชิื�อชิาติในที่กุร้ปแบบ กรณป่ระเที่ศกรซ่, U.N. Doc. CERD/C/GRC/CO/16-19, 14 กัันยายน 2552, ยอ่หน�า 12

31  คณะกัรืรืมูกัารืสิิทธิมิูนุษยชนแห่งสิหปรืะชาชาติี้, A. v. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993, 3 เมูษายน 2540, ยอ่หน�า 9.4 (คณะกัรืรืมูกัารื
ยนืยนัว่่า หากัไมูมู้่ปัจัจััยเปน็กัารืเฉพาะข่องบุคคลี้ “เชน่คว่ามูเสิ้�ยงท้�จัะหลี้บหน้ แลี้ะกัารืไมูใ่ห�คว่ามูรืว่่มูมูอื” กัารืคว่บคมุูตัี้ว่อยา่งต่ี้อเนื�องยอ่มูถืูอว่่ามู้ลัี้กัษณะ
ท้�กัรืะทำาโดียพลี้กัารื “แมู�ว่่าจัะเป็นกัารืเข่�าเมืูองโดียผิู้ดีกัฎหมูายก็ัตี้ามู”) แลี้ะโปรืดีดี ้คณะกัรืรืมูกัารืสิทิธิมิูนุษยชนแห่งสิหปรืะชาชาติี้, คว่ามูเห็นทั�ว่ไปท้� 35: 
ข่�อ 9 (อิส่รภาพแลัะความมั�นคงข้องบุคคลั), ยอ่หน�า 15 (“ภัารืะพสิิจ้ัน์เป็นข่องรืฐัภัาค้ ท้�จัะตี้�องแสิดีงให�เห็นว่่าบุคคลี้แสิดีงท่าท้คกุัคามู แลี้ะไมูอ่าจัแกั�ไข่ดี�ว่ย
มูาตี้รืกัารืทางเลืี้อกัอื�นไดี�”) แลี้ะโปรืดีดี ้คณะกัรืรืมูกัารืสิทิธิมิูนุษยชนแห่งสิหปรืะชาชาติี้, F.J. et al v. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2233/2013, 
2 พฤษภัาคมู 2559, ยอ่หน�า 10.3 (คณะกัรืรืมูกัารืยืนยนัว่่า กัารืคว่บคมุูตัี้ว่ผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยรืะหว่่างท้�มู้กัารืพจิัารืณาคำาข่อ เป็นกัารืกัรืะทำาโดียพลี้กัารื “หากั
ปรืาศจัากัเหตี้ผุู้ลี้เป็นกัารืเฉพาะอันเนื�องมูาจัากับุคคลี้” แลี้ะกัารืตัี้ดีสินิใจัใดี ๆ  “ตี้�องคำานึงถึูงมูาตี้รืกัารืท้�มู้ลัี้กัษณะรุืกัลี้ำาคว่ามูเป็นสิว่่นตัี้ว่น�อยสิดุีแต่ี้สิามูารืถู
บรืรืลี้ผุู้ลี้ลัี้พธิแ์บบเด้ียว่กััน”)

32  โปรืดีดี ้ CERD, ข่�อสิงัเกัตี้เชงิสิรุืปต่ี้อรืายงานตี้ามูว่ารืะรืว่มูฉบบัท้� 18-21 ข่องเมูก็ัซึ่โิกั, U.N. Doc. CERD/C/MEX/CO/18-21, 19 กัันยายน 2562, ยอ่หน�า 
35(b), (“จััดีทำามูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่ผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�เข่�าเมืูองในสิถูานกัารืณไ์มูป่รืกัติี้”). แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระ
รวมฉบบัท่ี่� 18-25 ข้องฮัังการ ่ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุป, U.N. Doc. CERD/C/HUN/CO/18-25, 6 มิูถูนุายน 2562, ยอ่หน�า 23(a), (“ปรืะกัันว่่ากัารืกัักัตัี้ว่ผู้้�แสิว่งหาท้�
ล้ี้�ภััยจัะถูก้ัใช�เป็นมูาตี้รืกัารืสิดุีท�าย แลี้ะให�ใช�ในรืะยะเว่ลี้าสิั�นท้�สิดุี แลี้ะให�คว่ามูสิำาคัญในเบื�องตี้�นกัับมูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่”) แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกต
เชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบับท่ี่� 18-25 ข้องออส่เตรเล่ัย ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุป, U.N. Doc. CERD/C/AUS/CO/18-20, 26 ธินัว่าคมู 2560, ยอ่หน�า 33(a), 
(“ให�พิจัารืณามูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่สิำาหรัืบผู้้�เข่�าเมืูองแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยทกุัคนท้�เดิีนทางมูาถึูงออสิเตี้รืเล้ี้ยโดียไมู่มู้ว้่ซึ่า่ ปรืะกัันให�ใช�กัารืกัักัตัี้ว่เป็นวิ่ธิ้
กัารืสิดุีท�าย แลี้ะปรืะกัันให�กัารืตัี้ดีสินิใจัเก้ั�ยว่กัับกัารืกัักัตัี้ว่ไดี�รืบักัารืตี้รืว่จัสิอบอยา่งสิมูำาเสิมูอจัากัศาลี้”) 

33  โปรืดีดี ้ข่�อกัำาหนดีขั่�นตี้ำาข่ององค์กัารืสิหปรืะชาชาติี้ในกัารืปฏิิบติัี้ต่ี้อผู้้�ตี้�องข่งั (ข่�อกัำาหนดีแมูนเดีลี้ลี้า) รืบัรืองเมืู�อ 8 มูกัรืาคมู 2559, U.N. Doc. A/
RES/70/175, rules 12, 15, 27, 42

34  แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Between a Rock and a Hard Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-
Refoulement, 14 กัันยายน 2560, น. 7 

35  ฟอร์ืต้ี้�ฟายไรืท์, Everywhere is Trouble: An Update on the Situation of Rohingya Refugees in Thailand, Malaysia, and Indonesia, มู้นาคมู 2559, น.7



|  12Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

คนเข่�าเมืูองไมู่จััดีให�มู้กัารืรืักัษาพยาบาลี้สิำาหรืับเด็ีกัชายชาว่โรืฮิิงญาคนหนึ�งท้�ชื�อโมูฮัิมูหมัูดี อามู้น 
อายุ 16 ปี ซึ่ึ�งมู้อากัารืไอแลี้ะตัี้ว่สิั�น พว่กัเข่าบอกัว่่าทางกัารืให�มูาแต่ี้ยาพารืาเซึ่ตี้ามูอลี้ หลัี้งจัากัผู้้�ตี้�อง
กัักั “ตี้ะโกันแลี้ะรื�องไห�” เพรืาะกัลัี้ว่ว่่าเด็ีกัคนน้�จัะตี้าย36 ตี้ามูรืายงานข่า่ว่ข่องสืิ�อมูว่ลี้ชน ทางกัารืไทย
คว่บคมุูตัี้ว่ผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่ปาก้ัสิถูานท้�เป็นครืสิิต์ี้ พรื�อมูกัับล้ี้กัชายเล็ี้กั ๆ  สิองคนข่องเธิอแลี้ะสิามู้เป็นเว่ลี้า
ส้ิ�เดืีอนเมืู�อปี 256137 ในรืายงานข่า่ว่ดัีงกัล่ี้าว่ ผู้้�หญงิคนนั�นอธิบิายสิภัาพคว่ามูเป็นอย้ข่่องครือบครัืว่
ว่่า “นา่เศรื�า” แลี้ะบอกัว่่าสิถูานกัักัตัี้ว่แออัดียดัีเยย้ดี ข่นาดีว่่าตี้�องผู้ลัี้ดีกัันนอน38 อด้ีตี้ผู้้�ตี้�องกัักัอ้กัคน
หนึ�งบอกัว่่ามู้ “สิภัาพสุิข่อนามัูยท้�ยากัลี้ำาบากัมูากั” แลี้ะ “ไมู่มู้กัารืรืกััษาพยาบาลี้มูากัเพย้งพอ” ใน
สิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่39 ในชว่่งท้�มู้กัารืรืะบาดีใหญข่่องโควิ่ดี-19 เมืู�อเดืีอนพฤษภัาคมู 2563 ชาว่โรื
ฮ้ินจัา 18 คนจัากัศ้นยกั์ักัตัี้ว่ ผู้้�ตี้�องกัักัตี้รืว่จัคนเข่�าเมืูองจัังหวั่ดีสิงข่ลี้า รืว่มูทั�งผู้้�หญิง 17 คนแลี้ะเด็ีกั
ผู้้�ชายอายุ 10 ข่ว่บอ้กัหนึ�งคน ตี้รืว่จัพบว่่ามู้เชื�อไว่รัืสิโคโรืนา40  

สิภัาพเช่นน้�ข่ดัีแย�งกัับพันธิกัรืณข้่องไทยตี้ามูอนุสิญัญา ข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXX ปรืะกัันว่่า สิภัาพใน
สิถูานกัักัตัี้ว่ผู้้�ล้ี้�ภััยตี้�องสิอดีคลี้�องตี้ามูมูาตี้รืฐานรืะหว่่างปรืะเทศ41 คณะกัรืรืมูกัารืฯ อธิบิายว่่า มูาตี้รืฐาน
รืะหว่่างปรืะเทศเหล่ี้านั�นรืว่มูถึูงกัารืเคารืพจัารืต้ี้ปรืะเพณด้ี�านศาสินา วั่ฒนธิรืรืมู แลี้ะอาหารืข่องผู้้�ตี้�อง
กัักั แลี้ะสิทิธิท้ิ�จัะมู้ปฏิิสิมัูพันธิกั์ับครือบครืวั่ตี้นเอง42 ดี�ว่ยเหตี้ดัุีงกัล่ี้าว่ สิภัาพเชน่น้�จึังไมูส่ิอดีคลี้�องตี้ามู
มูาตี้รืฐานท้�กัล่ี้าว่ไว่�โดียคณะกัรืรืมูกัารื แลี้ะย่อมูถืูอว่่าเป็นกัารืลี้ะเมิูดีพนัธิกัรืณข้่องไทยตี้ามูอนุสิญัญาฯ

สืบเนื�องจากพันธกรุณี่ข้องไทยตัามอนุสัญญา ICERD เรุาเสนอแนะให้้
คุ้ณีะกรุรุมการุรุ้องข้อให้้รุัฐบาลีไทย

• รืับผิู้ดีชอบต่ี้อกัารืกัักัตัี้ว่เด็ีกัในศ้นย์กัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ แมู�จัะมู้บันทึี่กความเข้้าใจการกำาหนด้
มาตรการแลัะแนวที่างแที่นการกักตัวเด็้กไว้ในส่ถานกักตัวคนต่างด้้าวเพื�อรอการส่ง่กลัับ

• ยุติี้กัารืกัักัตัี้ว่โดียไมู่มู้เว่ลี้ากัำาหนดีข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย แลี้ะปรืะกัันว่่าผู้้�ตี้�องกัักั
สิามูารืถูเข่�าถึูงกัลี้ไกัตี้รืว่จัสิอบกัารืกัักัตัี้ว่ข่องตี้นทั�งผู่้านกัลี้ไกัฝ่่ายบริืหารืแลี้ะตุี้ลี้ากัารื เป็นไป
ตี้ามูพรืะรืาชบัญญัติี้คนเข่�าเมืูองหรืือรืะบบคัดีกัรืองช้�แจังเก้ั�ยว่กัับนโยบายเพื�อกัารืดีำาเนินงาน
ตี้ามูมูาตี้รืกัารืแทนกัารืกัักัตัี้ว่ สิำาหรัืบผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับข่ั�นตี้อนกัารืดีำาเนินงานท้�นำามูาใช�เพื�อปรืบัปรุืงแลี้ะสินับสินุนให�สิภัาพภัายในสิถูาน
กัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ สิอดีคลี้�องกัับมูาตี้รืฐานรืะหว่่างปรืะเทศ รืว่มูทั�งกัารืลี้ดีคว่ามูแออัดีแลี้ะจััดีให�
มู้นำาแลี้ะอาหารือยา่งเพ้ยงพอ แลี้ะปรืะกัันกัารืเข่�าถึูงกัารืดีแ้ลี้สิขุ่ภัาพทางกัายแลี้ะใจัอยา่งเพย้ง
พอ รืว่มูทั�งบรืกิัารืทางสิงัคมูอื�น ๆ   

36  อ้างแล้ัว

37  Caleb Quinley, “Life in the Shadows: Thailand’s Urban Refugees,” The New Humanitarian, 11 กัันยายน 2562, https://www.
thenewhumanitarian.org/news/2019/09/11/Thailand-refugee-policies-asylum-seekers-immigration-detention แลี้ะโปรืดีดี ้ ตัี้ว่อยา่งเชน่ ฟอรื์
ต้ี้�ฟายไรืท์, Everywhere is Trouble, มู้นาคมู 2559, https://www.fortifyrights.org/reg-inv-rep-2016-03-11/ 

38  Caleb Quinley, “Life in the Shadows: Thailand’s Urban Refugees,” The New Humanitarian. 

39  แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Between a Rock and a Hard Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-
Refoulement, น. 7 

40  “Thailand Logs 18 New Covid Cases, No Deaths Monday,” Bangkok Post, 4 พฤษภัาคมู 2563, https://www.bangkokpost.com/thailand/
general/1912404/thailand-logs-18-new-covid-cases-no-deaths-monday 

41  CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 19

42  อ้างแล้ัว, ยอ่หน�า 26

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/09/11/Thailand-refugee-policies-asylum-seekers-immigration-detention
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/09/11/Thailand-refugee-policies-asylum-seekers-immigration-detention
https://www.fortifyrights.org/reg-inv-rep-2016-03-11/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1912404/thailand-logs-18-new-covid-cases-no-deaths-monday
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1912404/thailand-logs-18-new-covid-cases-no-deaths-monday


13  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

ห้้ามการุส่งกลีับแลีะการุบังคุ้ับให้้เดินทางกลีับ (ข้้อเสนอแนะ 
ทั�วไป XXX)
ตี้ามูกัฎหมูายไทย ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยหมูายรืว่มูถึูงบุคคลี้ซึ่ึ�งอาจัเข่�ามูา หรืือพำานักัอาศัยใน
ปรืะเทศไทยโดียไมู่ไดี�รัืบอนุญาตี้อยา่งถู้กัตี้�อง อันเป็นเหตุี้ให�ตี้�องถู้กัสิง่ตัี้ว่กัลัี้บไปปรืะเทศข่องตี้นเอง43 
กัฎหมูายไทยไมูก่ัำาหนดีให�มู้กัารืคุ�มูครืองเพื�อป้องกัันการไมส่่ง่กลัับ ทั�งไมูใ่ห�สิทิธิกัิับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหา
ท้�ล้ี้�ภััยในกัารืรื�องต่ี้อศาลี้เพื�อให�ตี้รืว่จัสิอบ ก่ัอนถู้กัสิง่ตัี้ว่กัลัี้บ44 ตี้ามูพรืะรืาชบัญญัติี้คนเข่�าเมืูองข่อง
ไทย กัารืสิง่ตัี้ว่บุคคลี้กัลัี้บตี้ามูมูาตี้รืา 54 อาจัทำาไดี�โดียถืูอเป็นกัรืะบว่นกัารืทางปกัครือง โดียไมู่จัำาเป็น
ตี้�องมู้กัารืตี้รืว่จัสิอบทางตุี้ลี้ากัารื45

สิบืเนื�องจัากัข่�อกัังว่ลี้ข่องคณะกัรืรืมูกัารืน้�ท้�มู้ต่ี้อการส่ง่กลัับผู้้้ล่ั�ภัย รืฐับาลี้ไทยโตี้�แย�งในรืายงานรัืฐภัาค้
ปี 2562 ว่่า “รืะหว่่างปี 2556-2557 ปรืะเทศไทยตี้�องเผู้ชญิกัับกัารืหลัี้�งไหลี้เข่�ามูาข่องผู้้�เข่�าเมืูองผิู้ดี
กัฎหมูายจัำานว่นมูากัจัากัมูหาสิมูทุรือินเด้ีย ท้�เดิีนทางมุูง่หน�าสิ้ป่รืะเทศไทย แต่ี้ตัี้�งแต่ี้ปี 2558 ไมูมู้่กัารื
อพยพเข่�ามูาอยา่งผิู้ดีปรืกัติี้เชน่น้�อ้กัต่ี้อไป”46 อยา่งไรืก็ัด้ี รืฐับาลี้ไทยยงัคงใช�นโยบายท้�เร้ืยกัว่่า “ชว่่ย
เหลืี้อเพื�อสิง่ต่ี้อ” หรือื “ผู้ลัี้กัดัีนกัลัี้บ” โดียมู้กัารืขั่ดีข่ว่างไมู่ให�เรือืท้�ข่าดีอุปกัรืณข์่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะอาจั
รืว่มูถึูงผู้้�รือดีชวิ้่ตี้จัากักัารืค�ามูนุษย ์เข่�าสิ้ช่ายฝั่� งทะเลี้ข่องไทย หรือืมู้กัารืผู้ลัี้กัดัีนออกัไปในทะเลี้47 โดีย
ทางกัารืไทยจััดีอาหารืแลี้ะนำาในข่ั�นตี้ำาให�กัับผู้้�โดียสิารืในเรือืเหล่ี้าน้�ก่ัอนให�เรือืออกัไป48 ยกัตัี้ว่อยา่ง
เชน่ ในเดืีอนเมูษายน 2561 มู้รืายงานว่่า เรือืท้�บรืรืทกุัผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮ้ินจัา 56 คน เข่�าสิ้เ่กัาะลัี้นตี้าใน
จัังหวั่ดีกัรืะบ้�ข่องไทย หลัี้งเผู้ชิญพายุใหญใ่นคืนก่ัอนหน�า49 ทางกัารืไทยยืนยนัว่่า ไดี�สิง่เรือืออกัสิ้ท่ะเลี้
แลี้�ว่ เป็นไปตี้ามูนโยบาย “ผู้ลัี้กัดัีนกัลัี้บ” สิง่ผู้ลี้ให�ชวิ้่ตี้ข่องบุคคลี้บนเรือืเสิ้�ยงภััย แลี้ะไมู่ไดี�ปรืะกัันกัารื
คุ�มูครืองผู้้�ท้�อาจัเป็นผู้้�รือดีชวิ้่ตี้จัากักัารืค�ามูนุษย5์0  

43  โปรืดีดี ้ พรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูอง มูาตี้รืา 54 (“คนต่ี้างดี�าว่ผู้้�ใดีเข่�ามูาหรือือย้ใ่นรืาชอาณาจัักัรืโดียไมูไ่ดี�รัืบอนุญาตี้หรือืกัารือนุญาตี้นั�นสิิ�นสิดุีหรือืถูก้ั
เพกิัถูอนแลี้�ว่ พนักังานเจั�าหน�าท้�จัะสิง่ตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ผู้้�นั�นกัลัี้บออกัไปนอกัรืาชอาณาจัักัรืก็ัไดี�”)

44  UNHCR, ข้อ้ม้ลัเส่นอเพื�อรายงานรวบรวมข้องส่ำานกังานข้า้หลัวงใหญด้่้านส่ทิี่ธิมินุษยชินแหง่ส่หประชิาชิาติ: การที่บที่วนส่ถานการณ์ส่ทิี่ธิมินุษยชิน
ตามวาระ: รอบท่ี่� 2 ส่มัยประชุิมท่ี่� 25, ประเที่ศไที่ย, ยอ่หน�า 20

45  โปรืดีด้ี พรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมูอืง มูาตี้รืา 54 (“ถู�ามู้กัรืณ้ตี้�องสิอบสิว่นเพื�อสิง่ตัี้ว่กัลัี้บตี้ามูว่รืรืคหนึ�ง ให�นำามูาตี้รืา 19 แลี้ะมูาตี้รืา 20 มูาใช�บงัคับโดียอนโุลี้มู”)

46  รืายงานข่องรัืฐภัาค้ 2562, ยอ่หน�า 93 

47  “รืะนองงัดีแผู้น’พิทักัษ์อันดีามัูน’สิกััดีโรืฮิิงญา” กรุงเที่พธุิรกิจ 10 มู้นาคมู 2556, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/494215  แลี้ะ
โปรืดีดี ้ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, Crimes Against Humanity, Mass Graves, and Human Trafficking from Myanmar and Bangladesh to Malaysia from 2012 
to 2015, 27 มู้นาคมู 2562, https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify%20Rights-SUHAKAM%20-%20Sold%20Like%20Fish.pdf; “One 
Year After the Andaman Sea Refugee Crisis End Detention and Bring Justice to Survivors of Human Trafficking,” 8 มิูถูนุายน 2559, https://
www.fortifyrights.org/downloads/Remarks_20160608.pdf

48  ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, “Thailand, Malaysia, Indonesia: Coordinate Sea Rescues, Protect Asylum Seekers and Trafficking Survivors,” 13 พฤษภัาคมู 
2558, https://www.fortifyrights.org/reg-inv-2015-05-13/ แลี้ะโปรืดีดี ้อ้างแล้ัว 

49  ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, “Thailand/Malaysia: Protect Rohingya Refugees, Urge ASEAN to Take Action,” 2 เมูษายน 2561, https://www.fortifyrights.
org/tha-mly-inv-2018-04-02/ 

50  อ้างแล้ัว แลี้ะโปรืดีดี ้ฟอรืต้์ี้�ฟายไรืท์, “Sold Like Fish”: Crimes Against Humanity, Mass Graves, and Human Trafficking from Myanmar and 
Bangladesh to Malaysia from 2012 to 2015, 27 มู้นาคมู 2562, https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify%20Rights-SUHAKAM%20-%20
Sold%20Like%20Fish.pdf คว่ามูกัลัี้ว่ต่ี้อกัารืค�ามูนุษย์ไมู่ใชเ่รืื�องท้�ปรืาศจัากัมู้ลี้คว่ามูจัริืง ในเดืีอนพฤษภัาคมู 2558 ทางกัารืไทยค�นพบหลุี้มูฝั่งศพท้�มู้ศพอย้่
ภัายในกัว่่า 30 ศพ ในแคมูป์ท้�ถูก้ัทิ�งรื�างข่องกัลีุ้มู่ค�ามูนุษย ์ท้�อำาเภัอสิะเดีา จัังหวั่ดีสิงข่ลี้า ในชว่่งเว่ลี้าดัีงกัล่ี้าว่ ชาว่โรืฮิิงญากัว่่า 2,500 คน แลี้ะผู้้�ล้ี้�ภััยจัากับัง
คลี้าเทศ เดิีนทางเข่�าฝั่� งท้�แคว่�นอาเจัะห์ อินโดีน้เซึ่ย้ แลี้ะลัี้งกัาว้่ มูาเลี้เซึ่ย้ กัลีุ้มู่สิทิธิมิูนุษยชนวิ่จัารืณร์ืฐับาลี้ไทยท้�ใช�นโยบาย “ผู้ลัี้กัดัีนออกั” เพื�อสิง่เรือืออกั
สิ้ท่ะเลี้ แทนท้�จัะให�พว่กัเข่าข่ึ�นฝั่� งแลี้ะให�คว่ามูช่ว่ยเหลืี้อดี�านมูนุษยธิรืรืมูแลี้ะกัารืคุ�มูครืองสิทิธิมิูนุษยชน โปรืดีดี ้ Human Rights Watch, “Thailand: Mass 
Graves of Rohingya Found in Trafficking Camp,” 1 พฤษภัาคมู 2558, https://www.hrw.org/news/2015/05/01/thailand-mass-graves-Rohingya-
found-trafficking-camp; “Over 2,500 Migrants Still Adrift, U.N. Says Ahead of SE Asia Meeting,” Reuters, 27 พฤษภัาคมู 2558, https://www.
reuters.com/article/uk-asia-migrants-meeting/over-2500-migrants-still-adrift-u-n-says-ahead-of-se-asia-meeting-idUKKBN0OC0VW20150527 
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|  14Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

ในหลี้ายครืั�งดี�ว่ยกััน คณะกัรืรืมูกัารืว่่าดี�ว่ยกัารืยุติี้กัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ทางเชื�อชาติี้ไดี�ช้�แจังถึูงพนัธิกัรืณ้
ข่องรืฐัภัาค้ ท้�จัะตี้�องเคารืพสิทิธิขิ่องผู้้�ล้ี้�ภััยในแง่กัารืบรืหิารืจััดีกัารืพรืมูแดีนแลี้ะนโยบายกัารืเข่�าเมืูอง 
โดียเฉพาะอยา่งยิ�ง คณะกัรืรืมูกัารืฯ มู้ข่�อสัิงเกัตี้ว่่า ผู้้�ไมูมู้่สิถูานะพลี้เมูอืงจัะตี้�องไมู ่“ถูก้ัสิง่กัลัี้บหรือื
ถูก้ัผู้ลัี้กัดัีนไปยังปรืะเทศหรือืดิีนแดีน อันเป็นเหตุี้ให�มู้คว่ามูเสิ้�ยงท้�อาจัถู้กัปฏิิบติัี้มิูชอบดี�านสิทิธิมิูนุษย
ชนอยา่งรื�ายแรืง รืว่มูทั�งกัารืทรืมูานแลี้ะกัารืปฏิิบติัี้หรือืกัารืลี้งโทษท้�โหดีรื�าย ไรื�มูนุษยธิรืรืมู หรือืยำาย้
ศักัดิี�ศรืค้ว่ามูเปน็มูนุษย”์51 เมืู�อพจิัารืณาถึูงข่�อกัำาหนดีน้� “รืฐัภัาค้จึังมู้พนัธิกัรืณท้้�จัะตี้�องปรืะกัันว่่า กัารื
สิง่กัลัี้บผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�พลัี้ดีถิู�นตี้�องเป็นไปอยา่งสิมัูครืใจั แลี้ะสิอดีคลี้�องตี้ามูหลัี้กักัารืไมูส่ิง่กัลัี้บแลี้ะกัารื
ไมูเ่นรืเทศผู้้�ล้ี้�ภััย”52 นอกัจัากันั�น คณะกัรืรืมูกัารืยำาว่่า ผู้้�ไมูมู้่สิถูานะพลี้เมืูอง “ยอ่มูสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารื
เยย้ว่ยาทางกัฎหมูายอยา่งมู้ปรืะสิทิธิผิู้ลี้แลี้ะอยา่งเท่าเท้ยมู รืว่มูทั�งมู้สิทิธิท้ิ�จัะคัดีค�านคำาสิั�งเนรืเทศ 
แลี้ะตี้�องไดี�รืบัอนุญาตี้ให�รื�องข่อกัารืเยย้ว่ยานั�นไดี�อยา่งเป็นผู้ลี้”53 

รืัฐบาลี้ไทยไดี�แสิดีงให�เห็นเจัตี้จัำานงในการส่่งกลัับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ตี้ามูคำารื�องข่อข่อง
ปรืะเทศตี้�นทาง โดียในเดืีอนกัรืกัฎาคมู 2558 มู้รืายงานว่่า ปรืะเทศไทยสิง่กัลัี้บผู้้�ตี้�องกัักั 109 คนจัากั
ชุมูชนชาว่อุยกัร้ืก์ัลัี้บไปปรืะเทศจ้ัน ซึึ่�งเป็นท้�ปรืากัฏิชดัีว่่าพว่กัเข่าอาจัถู้กัปรืะหัตี้ปรืะหารือยา่งรุืนแรืง54 
ในปี 2560 แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้รืายงานว่่า เจั�าหน�าท้�ไทยไดี�รืว่่มูมูอืกัับเจั�าหน�าท้�จัากัเมู้ยนมูา 
เพื�อบงัคับสิง่กัลัี้บโมูฮัิมูเหม็ูดี ฟร้ืคิาน ซึ่กัเมูน ซึึ่�งอาศัยอย้ใ่นเมู้ยนมูามูายาว่นาน กัลัี้บไปตุี้รืก้ั แลี้ะใน
เว่ลี้าต่ี้อมูาเจั�าหน�าท้�ตี้รุืก้ัไดี�ข่งัเข่าไว่�ในคุกั55 ในเดืีอนมูกัรืาคมู 2562 มู้รืายงานข่า่ว่ว่่าบล็ี้อกัเกัอรืฝ่์่าย
ตี้รืงข่�ามูรืฐับาลี้ข่องเว้่ยดีนามู หายตัี้ว่ไปในกัรุืงเทพฯ แลี้ะปรืากัฏิตัี้ว่อ้กัครืั�งในเรือืนจัำาข่องเว้่ยดีนามู
ในอ้กัหลี้ายเดืีอนต่ี้อมูา โดียมู้รืายงานข่า่ว่ว่่า ศาลี้ตัี้ดีสินิว่่าเข่ามู้คว่ามูผิู้ดีฐาน “ฉ�อโกังปรืะชาชน” แลี้ะ
ลี้งโทษจัำาคกุั 10 ปี56 ไมูเ่ป็นท้�ชดัีเจันว่่า รืฐับาลี้ไทยมู้สิว่่นรืว่่มูกัับกัารืหายตัี้ว่ไปข่องเข่าหรือืไมู ่อยา่งไรื
ก็ัด้ี เจัตี้นารืมูณข์่องไทยท้�รืว่่มูมืูอกัับรืฐับาลี้ต่ี้างชาติี้ในกัรืณอื้�น ๆ เพื�อบงัคับสิง่กัลัี้บพลี้เมืูองต่ี้างชาติี้ 
ทำาให�เกิัดีคว่ามูเสิ้�ยงอยา่งมูากัต่ี้อการส่ง่กลัับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย

นอกัจัากันั�น รืฐับาลี้ไทยยังไดี�สิง่กัลัี้บผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยจัากัปรืะเทศเพื�อนบ�าน รืว่มูทั�งกััมูพ้ชา 
พมูา่ แลี้ะลี้าว่ มู้รืายงานข่า่ว่ว่่า กัารืสิง่กัลัี้บเหล่ี้าน้�เป็นไปตี้ามูบันทึกัคว่ามูเข่�าใจัท้�ลี้งนามูรืะหว่่างไทย
กัับปรืะเทศเพื�อนบ�าน เพื�อสินับสินุนกัารืเดิีนทางข่องแรืงงาน57 ตี้ามูข่�อมู้ลี้ข่อง AAT แลี้ะ Center for 
Asylum Protection (CAP) ในชว่่งท้�เข่ย้นรืายงานน้� ยงัคงมู้กัารืปฏิิบติัี้เชน่น้�อย้ ่โดียเฉพาะกัับผู้้�ล้ี้�ภััย
แลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยจัากักััมูพช้า 

51  CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 27 แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, CERD ข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXXI, ยอ่หน�า 
40 แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบับท่ี่� 18-25 ข้องเลับานอน, U.N. Doc. CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 ตี้ลุี้าคมู 2559, ยอ่หน�า 
28 (ซึ่ึ�งคณะกัรืรืมูกัารือธิบิายอยา่งชัดีเจันถึูงพนัธิกัรืณข้่องรืฐั เพื�อเป็นกัรือบสิำาหรืบักัารืให�ท้�ล้ี้�ภััยท้�มู้กัารืเคารืพหลัี้กัการไมส่่ง่กลัับ)

52  CERD, ข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXII: ข่�อ 5 แลัะผู้้ล่้ั�ภัยแลัะผู้้้พลััด้ถิ�น, 24 สิงิหาคมู 2539, ยอ่หน�า 2(b)

53  CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 25 

54  Anneliese McAuliffe, “Will Thailand Deport Uighurs Who Fled China?,” IRIN, 27 สิงิหาคมู 2558, https://www.refworld.org/docid/55e019da4.
html  สิำาหรืบัข่�อมู้ลี้เพิ�มูเติี้มูเก้ั�ยว่กัับกัารืสิง่กัลัี้บชาว่จ้ันเชื�อสิายอุยกัร์้ืเมืู�อปี 2558 โปรด้ด้ ้แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Between a Rock and a Hard 
Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-Refoulement, น. 23–26

55  แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Between a Rock and a Hard Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-
Refoulement, น. 31–33

56  An Hai, “Hanoi Court Hands Vietnamese Blogger 10-year Prison Sentence,” VOA News, 10 มู้นาคมู 2563, https://www.voanews.com/
press-freedom/hanoi-court-hands-vietnamese-blogger-10-year-prison-sentence 

57  ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ Human Rights Watch พบว่่าบันทึกัคว่ามูเข่�าใจัปี 2546 รืะหว่่างไทยแลี้ะเมู้ยนมูา สินับสินุนให�มู้กัารืสิง่กัลัี้บบุคคลี้ 400 คนต่ี้อเดืีอน 
โดียสิง่โดียตี้รืงไปยงัศ้นยกั์ักัตัี้ว่ท้�เมู้ยว่ด้ีในพมูา่ Human Rights Watch, Out of Sight, Out of Mind: Thai Policy toward Burmese Refugees, กัมุูภัาพนัธิ ์
2547 https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/thailand0204.pdf, น. 7
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15  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

ทั�งยังมู้ข่�อกัังว่ลี้ต่ี้อรืายงานว่่า เจั�าหน�าท้�จัากัรัืฐต่ี้างชาติี้ไดี�ข้่ว่่่าจัะบงัคับให�สิง่กัลัี้บผู้้�อพยพ แมู�ทางกัารื
ไทยจัำากััดีกัารืเข่�าถึูงผู้้�ตี้�องกัักัชาว่อุยกัร้ื ์แต่ี้มู้รืายงานว่่าเจั�าหน�าท้�จ้ันสิามูารืถูเข่�าเย้�ยมูผู้้�ตี้�องกัักัชาว่ 
อุยก้ัร์ืไดี�อยา่งสิมูำาเสิมูอ หลัี้งจัากัปรืะเทศไทยไดี�บังคับสิง่กัลัี้บผู้้�ตี้�องกัักัชาว่อุยกัร์้ื 100 คนกัลัี้บไปจ้ัน58 
ตี้ามูรืายงานข่า่ว่ข่องสิื�อมูว่ลี้ชน สิงิเจ้ัยน ผู้้�ล้ี้�ภััยชาว่จ้ันถูก้ัจัับแลี้ะคว่บคมุูตัี้ว่ท้�ศ้นยกั์ักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ 
โดียเป็นผู้ลี้จัากัคว่ามูรืว่่มูมืูอรืะหว่่างตี้ำารืว่จัไทยกัับจ้ัน เข่าถู้กัรื�องข่อให�ลี้งนามูในเอกัสิารืท้�รืะบุว่่าเข่า
ยนิยอมูเดิีนทางกัลัี้บไปจ้ันโดียสิมัูครืใจั59 จัากัข่�อมู้ลี้ข่อง AAT บางครืั�งเจั�าหน�าท้�สิถูานทต้ี้จัะเข่�าเย้�ยมู
ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยทางกัารืเมืูองท้�มู้ชื�อเสิ้ยง แลี้ะถู้กักัักัตัี้ว่ในสิถูานกัักัตัี้ว่คนต่ี้างดี�าว่ เพื�อ 
เกัล้ี้�ยกัล่ี้อมูให�เดิีนทางกัลัี้บไปปรืะเทศตี้นเอง 

สืบเนื�องจากพันธกรุณี่ข้องไทยตัามอนุสัญญา ICERD เรุาเสนอแนะให้้
คุ้ณีะกรุรุมการุรุ้องข้อให้้รุัฐบาลีไทย

• ออกักัฎหมูายหรือืเพิ�มูข่�อบทในพรืะรืาชบัญญติัี้คนเข่�าเมืูองแลี้ะ/หรือืรืะบบคัดีกัรือง เพื�อคุ�มูครือง
ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ไมู่ให�ถูก้ับงัคับสิง่กัลัี้บ หรือืถูก้ัสิง่ตัี้ว่กัลัี้บไปยังปรืะเทศตี้�นทาง 

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับคว่ามูรื่ว่มูมูือใดี ๆ ท้�มู้กัับหน่ว่ยงานต่ี้างชาติี้ เพื�อกัารืสิ่งกัลัี้บผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้� 
แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย 

• เคารืพสิทิธิท้ิ�จัะไมูถู่ก้ัสิง่กัลัี้บโดียงดีเว่�นจัากักัารืบังคับสิง่กัลัี้บผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย รืว่มูทั�ง 
“ผู้ลัี้กัดัีนกัลัี้บ” ต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยจัากัปรืะเทศเพื�อนบ�าน ทั�งทางบกัแลี้ะทางทะเลี้

สิทธิท่�จะไม่ถู้กเลีือกปฏิิบัตัิ (ข้้อ 1)
อนุสิัญญาห�ามูกัารืเลืี้อกัปฏิิบัติี้ต่ี้อผู้้�ท้�ไมู่ใชค่นชาติี้60 กัารืแยกัแยะรืะหว่่างพลี้เมืูองกัับผู้้�ไมู่มู้สิถูานะ
พลี้เมืูองในแง่กัารืเข่�าถึูงสิทิธิ ิเป็นสิิ�งท้�อาจักัรืะทำาไดี�ภัายใตี้�เงื�อนไข่ท้�จัำากััดี แลี้ะจัะตี้�องไมูแ่ยกัจัากัสิทิธิิ
หรือืเสิรืภ้ัาพท้�ไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองตี้ามูปฏิิญญาสิากัลี้ว่่าดี�ว่ยสิทิธิิมูนุษยชน กัติี้กัารืะหว่่างปรืะเทศว่่า
ดี�ว่ยสิทิธิพิลี้เมูอืงแลี้ะสิทิธิทิางกัารืเมูอืง หรือืกัติี้กัารืะหว่่างปรืะเทศว่่าดี�ว่ยสิทิธิทิางเศรืษฐกิัจั สิงัคมู 
แลี้ะวั่ฒนธิรืรืมู61 ทางกัารืไทยไดี�ลี้ะเมิูดีข่�อห�ามูต่ี้อกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้น้�ในสิองดี�านดี�ว่ยกััน 

ปรืะกัารืแรืกั ทางกัารืไทยลี้ะเมูดิีสิทิธิดิี�านกัารืสิาธิารืณสิขุ่ข่องผู้้�ล้ี้�ภััยในปรืะเทศไทย โดียมู้กัารืเลืี้อกั
ปฏิิบติัี้ท้�ไมูอ่าจักัรืะทำาไดี�ตี้ามูข่�อ 5 ข่องอนุสิญัญา ICERD ซึ่ึ�งกัำาหนดีให�รัืฐตี้�องปฏิิบติัี้ให�บุคคลี้ทุกัคน
มู้สิทิธิดิี�าน “กัารืสิาธิารืณสุิข่ กัารืรืกััษาพยาบาลี้ หลัี้กัปรืะกัันทางสัิงคมู แลี้ะบริืกัารืดี�านสิงัคมู” แลี้ะ
อนุสิญัญา ICESCR กัำาหนดีให�รัืฐตี้�องปรืะกัันให�มู้สิทิธิท้ิ�จัะเข่�าถึูง “สิถูานบริืกัารืดี�านสุิข่ภัาพ สินิค�าแลี้ะ

58  Pimuk Rakkanam and Nontarat Phaicharoen, “Thailand: 7 Uyghurs Sentenced for Detention Center Escape,” BenarNews, 9 มู้นาคมู 2563, 
https://www.benarnews.org/english/news/thai/prison-sentence-03092020150331.html  

59  New Tang Dynasty Television, “躲过中共跨国抓捕 邢鉴吁关注滞泰中国难民”, 10 มู้นาคมู 2563, https://www.ntdtv.com/gb/2020/03/10/
a102796153.html. According to the article: “ในวั่นท้� 3 ธินัว่าคมู 2562 มู้คนข่อให�สิงิเจ้ัยนลี้งนามูในเอกัสิารืรืะบุว่่าเข่ายนิยอมูเดิีนทางกัลัี้บไปจ้ันโดีย
สิมัูครืใจั เข่ารืะบุว่่า หัว่หน�าผู้้�ตี้�องกัักัในห�องข่งับอกัเข่าว่่า ‘คณุไดี�รืบั ’หมูายแดีง’ คลี้�าย ๆ กัับหมูายข่องตี้ำารืว่จัสิากัลี้ ทำาให�อาจัมู้กัารืสิง่ตัี้ว่คณุไปปรืะเทศ
จ้ันเมืู�อใดีก็ัไดี�’” (คำาแปลี้ไมูเ่ป็นทางกัารื)

60  ICERD, ข่�อ 1; CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 4 

61  อ้างแล้ัว, ยอ่หน�า 2

https://www.benarnews.org/english/news/thai/prison-sentence-03092020150331.html
https://www.ntdtv.com/gb/2020/03/10/a102796153.html
https://www.ntdtv.com/gb/2020/03/10/a102796153.html
https://www.refworld.org/publisher/CERD.html


|  16Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

บรืกิัารืโดียไมูมู้่กัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้”62 ในทำานองเด้ียว่กัันรืฐัธิรืรืมูน้ญไทยมุูง่ปรืะกัันให� “ปรืะชาชนไดี�รืบั
บรืกิัารืสิาธิารืณสุิข่ท้�มู้ปรืะสิทิธิภิัาพอยา่งทั�ว่ถึูง”63 

อยา่งไรืก็ัด้ี ในทางปฏิิบติัี้แลี้�ว่ ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยมัูกัถูก้ัปฏิิเสิธิกัารืดีแ้ลี้ดี�านสิขุ่ภัาพ ในฐานะ
เป็นผู้้�ท้�ไมู่ใชค่นไทย ยกัตัี้ว่อย่างเชน่ ในบางกัรืณ ้มู้รืายงานว่่าสิถูานบริืกัารืดี�านสุิข่ภัาพในปรืะเทศไทย 
ปฏิิเสิธิไมูใ่ห�บรืกิัารืกัับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยเนื�องจัากัพว่กัเข่าไมูมู้่เอกัสิารืแสิดีงตัี้ว่ตี้น64 นอกัจัากั
นั�น รืะบบหลัี้กัปรืะกัันสุิข่ภัาพข่องไทยยงัครือบคลุี้มูเฉพาะพลี้เมืูองไทย แลี้ะคนงานข่�ามูชาติี้บางกัลีุ้มู่
เท่านั�น65 สิง่ผู้ลี้ให� มู้รืายงานว่่าผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยจัำานว่นมูากัปรืะสิบปญัหาไมูส่ิามูารืถูซึ่ื�อหลัี้กั
ปรืะกัันดี�านสิขุ่ภัาพหรือืมู้ค่าใช�จ่ัายดี�านกัารืดีแ้ลี้สิขุ่ภัาพ66 ผู้้�ล้ี้�ภััยท้�อย้ใ่นค่ายผู้้�อพยพ ซึ่ึ�งตี้�องพึ�งพา
องค์กัรืมูนุษยธิรืรืมูเกืัอบทั�งหมูดีดี�านกัารืรัืกัษาพยาบาลี้ จึังไดี�รัืบกัารืรืายงานว่่า ปรืะสิบปัญหาในกัารื
เข่�าถึูงกัารืด้ีแลี้สิขุ่ภัาพท้�มู้คณุภัาพ67 กัารืจัำากััดีกัารืเข่�าถึูงกัารืดีแ้ลี้สิขุ่ภัาพแลี้ะหลัี้กัปรืะกัันดี�านสิขุ่ภัาพ
ข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย เป็นกัารืลี้ะเมิูดีพนัธิกัรืณข้่องไทยตี้ามูอนุสิญัญา ICERD ท้�จัะดีำาเนิน
กัารืให�บุคคลี้ทุกัคนมู้สิทิธิเิข่�าถึูงกัารืสิาธิารืณสิขุ่โดียไมูมู้่กัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้68

ปรืะกัารืท้�สิอง ทางกัารืไทยไมูส่ิามูารืถูปอ้งกัันกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ต่ี้อผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในแง่กัารื
จั�างงานรืว่มูทั�งสิทิธิใินกัารืทำางาน ข่�อ 5(e)(i) ปรืะกัันว่่าบุคคลี้ทกุัคน รืว่มูทั�งผู้้�ไมูมู้่สิถูานะพลี้เมืูอง มู้ 
“สิทิธิท้ิ�ในกัารืงานทำา” แลี้ะ “ทางเลืี้อกักัารืทำางานอยา่งเสิรื”้69 พนัธิกัรืณน้้�รืว่มูถึูงกัารืข่จััดีอุปสิรืรืคซึ่ึ�ง
ป้องกัันไมู่ให�บุคคลี้มู้สิิทธิิในกัารืทำางาน70 คณะกัรืรืมูกัารืยังยำาถึูงพันธิกัรืณ้ข่องรืัฐ ซึ่ึ�งตี้�องจััดีให�มู้
มูาตี้รืกัารืเพื�อปรืะกัันว่่าผู้้�ไมูมู้่สิถูานะพลี้เมืูอง ไมู่ตี้�องเผู้ชญิกัับกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ในแง่สิภัาพกัารืทำางาน
หรือืข่�อกัำาหนดีข่องงาน71 

62  อ้างแล้ัว, ข่�อ 5. แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 29 แลี้ะ 36; แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, 
ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระฉบับท่ี่� 21-23 ข้องปาก่ส่ถาน, U.N. Doc. CERD/C/PAK/CO/21-23, 3 ตี้ลุี้าคมู 2559, ยอ่หน�า 38 (“คณะกัรืรืมูกัารื
เสินอแนะให�รัืฐ ใช�มูาตี้รืกัารืท้�มู้ปรืะสิิทธิิผู้ลี้เพื�อปรืะกัันให�ผู้้�ล้ี้�ภััยมู้สิิทธิิในกัารืเข่�าถึูงกัารืดี้แลี้สุิข่ภัาพแลี้ะบริืกัารืสิาธิารืณะอื�น ๆ”); คณะกัรืรืมูกัารืแห่ง
สิหปรืะชาชาติี้ว่่าดี�ว่ยสิทิธิดิี�านเศรืษฐกิัจั สิงัคมู แลี้ะวั่ฒนธิรืรืมู, คว่ามูเห็นทั�ว่ไปท้� 14: สิทิธิท้ิ�จัะเข่�าถึูงมูาตี้รืฐานข่ั�นสิง้สิดุีท้�เป็นไปไดี�ดี�านสิขุ่ภัาพ (ข้อ้ 12 
ข้องกติกา), U.N. Do.c E/C.12/2000/4, 11 สิงิหาคมู 2543, ยอ่หน�า 43. แลี้ะโปรืดีดี ้สิำานักังานข่�าหลี้ว่งใหญด่ี�านสิทิธิมิูนุษยชนแห่งสิหปรืะชาชาติี้, Fact 
Sheet No. 31: สิทิธิดิี�านสุิข่ภัาพ, มิูถูนุายน 2551

63  รืฐัธิรืรืมูน้ญแหง่รืาชอาณาจัักัรืไทย พ.ศ. 2560, มูาตี้รืา 55

64  Daron Tan and Manachaya Yankittikul, “A Looming Catastrophe: COVID-19, Urban Refugees, and the Right to Health in Thailand,” 
Refugee Law Initiative, 11 พฤษภัาคมู 2563

65  สิถูาบันวิ่จััยรืะบบสิาธิารืณสุิข่, Thailand’s Universal Coverage Scheme: Achievements and Challenges. An Independent Assessment of the 
First 10 years (2001-2010), พฤษภัาคมู 2555, http://www.hisro.or.th/main/download/10UCS_Eng.pdf

66  Daron Tan and Manachaya Yankittikul, “A Looming Catastrophe: COVID-19, Urban Refugees, and the Right to Health in Thailand,” 
Refugee Law Initiative, 11 พฤษภัาคมู 2563

67  เป็นกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้จันถึูงข่ั�นท้�ทางกัารืไทย ไมู่จััดีบรืกิัารืดี�านสิขุ่ภัาพให�กัับผู้้�ล้ี้�ภััยในค่ายผู้้�อพยพ แต่ี้พึ�งพาคว่ามูชว่่ยเหลืี้อจัากัปรืะชาคมูรืะหว่่างปรืะเทศ
เพื�ออุดีชอ่งว่่างดัีงกัล่ี้าว่ โปรืดีดี ้Joshua Carroll, “Stress of Return Stalks Myanmar Refugees in Thai Border Camps, Al Jazeera, 20 มิูถูนุายน 2562 
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/stress-return-stalks-myanmar-refugees-thai-border-camps-190620062852897.html

68  CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 4. แลี้ะโปรืดีดี ้ ตัี้ว่อยา่งเชน่ CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปข้อง
คณะกรรมการว่าด้้วยการข้จัด้การเลืัอกปฏิิบติัที่างเชิื�อชิาติในที่กุร้ปแบบ: ส่หรฐัอเมรกิา, U.N. Doc. CERD/C/USA/CO/6, 8 พฤษภัาคมู 2551, ยอ่หน�า 32

69  ICERD, ข่�อ 5(e)(i). แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 29 (ยืนยนัว่่ารืฐัคว่รื “ข่จััดี
อุปสิรืรืคท้�ข่ดัีข่ว่างกัารืเข่�าถึูงสิทิธิดิี�านเศรืษฐกิัจั สิงัคมู แลี้ะวั่ฒนธิรืรืมูข่องผู้้�ไมู่มู้สิถูานะพลี้เมืูอง” รืว่มูทั�งในสิว่่นท้�เก้ั�ยว่กัับกัารืมู้งานทำา) แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, 
การพจิารณารายงานท่ี่�นำาเส่นอโด้ยรฐัภาค่ตาม ข้อ้ 9 ข้องอนสุ่ญัญา: ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปข้องคณะกรรมการส่หประชิาชิาติว่าด้้วยการข้จัด้การเลืัอกปฏิิบติัที่าง
เชิื�อชิาติในที่กุร้ปแบบ กรณอ่าเซอรไ์บจาน, U.N. Doc. CERD/C/AZE/CO/6, 6 กัันยายน 2552, ยอ่หน�า 5 (ซึ่ึ�งคณะกัรืรืมูกัารืกัรืะตีุ้�นให�รืฐัปรืะกัันว่่า ผู้้�พลัี้ดี
ถิู�นมู้โอกัาสิเข่�าถึูงกัารืมู้งานทำาอยา่งเท่าเท้ยมู)

70  CERD, ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 29

71  อ้างแล้ัว, ยอ่หน�า 33. แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระบบัท่ี่� 10-12 ข้องอิส่ราเอลั, U.N. Doc. CERD/C/ISR/CO/13, 14 
มิูถูนุายน 2550, ยอ่หน�า 26

https://www.refworld.org/publisher/CERD.html
about:blank
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/stress-return-stalks-myanmar-refugees-thai-border-camps-190620062852897.html


17  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

แมู�จัะมู้พนัธิกัรืณเ้หล่ี้าน้� ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยยงัถูก้ัปฏิิเสิธิไมูใ่ห�มู้สิทิธิใินกัารืทำางาน เนื�องจัากั
ข่าดีสิถูานะดี�านกัฎหมูายในปรืะเทศไทย ตี้ามูกัฎหมูายไทย ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยไมูไ่ดี�รัืบอนุญาตี้
ให�ทำางานในปรืะเทศไทย72 ในข่ณะท้�คาดีว่่ารืะบบคัดีกัรืองจัะชว่่ยให�ผู้้�ล้ี้�ภััยมู้สิิทธิบิางปรืะกัารื แต่ี้ไมู่
รืว่มูถึูงสิทิธิใินกัารืทำางาน73 ดี�ว่ยเหตุี้ดัีงกัล่ี้าว่ ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยจึังถู้กัปฏิิเสิธิสิิทธิใินกัารืทำางาน
ตี้ามูกัฎหมูายในปรืะเทศไทย โดียมู้ลัี้กัษณะเป็นกัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ 

รืายงานตี้ามูว่าะปี 2562 ท้�รืัฐบาลี้ไทยเสินอต่ี้อคณะกัรืรืมูกัารื ยำาถึูงบรืิกัารื คว่ามูช่ว่ยเหลืี้อดี�าน
กัฎหมูายแลี้ะกัารืเยย้ว่ยาหลี้ายปรืะกัารืท้�มู้ให�กัับล้ี้กัจั�างทกุัคน โดียไมูค่ำานึงถึูงสิถูานะดี�านกัฎหมูาย
ข่องพว่กัเข่า74 แมู�ว่่าพรืะรืาชบญัญติัี้คุ�มูครืองแรืงงานแลี้ะกัฎหมูายแรืงงานอื�น ๆ  ข่องไทย มู้ผู้ลี้บงัคับ
ใช�อยา่งเท่าเท้ยมูกัันกัับผู้้�ท้�ไมูใ่ชค่นชาติี้75 แต่ี้นายจั�างก็ัยงัคงเอาเปร้ืยบผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยท้�
ข่าดีสิถูานะดี�านกัฎหมูาย โดียมู้ทั�งกัารืงดีจ่ัายค่าจั�าง หรือืกัารืสิิ�นสิดุีกัารืจั�างงานโดียพลี้กัารื76 กัารืข่าดี
กัารืบังคับใช�แลี้ะติี้ดีตี้ามูดี�านกัฎหมูายแรืงงานข่องไทย โดียเฉพาะท้�เก้ั�ยว่กัับกัารืบังคับใช�กัฎหมูาย
แรืงงานกัับผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย ถืูอเป็นกัารืลี้ะเมิูดีพนัธิกัรืณข้่องรืฐับาลี้ไทย เพื�อคุ�มูครืองสิทิธิิ
ในกัารืทำางานโดียไมูมู้่กัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย

ปรืะกัารืท้�สิามู รืฐับาลี้ไทยไมูป่รืะกัันให�มู้กัารืเข่�าถึูงอยา่งเท่าเท้ยมูดี�านกัารืศึกัษาสิำาหรัืบผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�
แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยในปรืะเทศไทย พรืะรืาชบัญญัติี้กัารืศึกัษาแห่งชาติี้ข่องไทยกัำาหนดีให�บุคคลี้ทุกัคนเข่�า
ถึูงกัารืศึกัษาข่องรัืฐโดียไมู่เสิย้ค่าใช�จ่ัายแลี้ะมู้คุณภัาพ เป็นเว่ลี้าอยา่งน�อย 12 ปี77 อยา่งไรืก็ัด้ี AAT 
สิงัเกัตี้พบว่่าเจั�าหน�าท้�โรืงเรืย้นรืฐัปฏิิเสิธิไมูใ่ห�เด็ีกัผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยเข่�าเรืย้น78 นอกัจัากันั�น 
รืฐับาลี้ไทยไมูด่ีำาเนินกัารืเพื�อจััดีให�มู้กัารืศึกัษา แลี้ะพึ�งหวั่งให�องค์กัรืมูนุษยธิรืรืมูเข่�ามูากัำากัับดีแ้ลี้รืะบบ
กัารืศึกัษาในค่ายผู้้�อพยพ79 กัารืปฏิิบัติี้เหล่ี้าน้�ถืูอเป็นกัารืลี้ะเมิูดีพันธิกัรืณ้ข่องรัืฐบาลี้ไทยท้�จัะตี้�อง
เคารืพแลี้ะคุ�มูครืองสิทิธิท้ิ�จัะไดี�รืบักัารืศึกัษาโดียไมูมู้่กัารืเลืี้อกัปฏิิบติัี้ข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย  

72  พรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูอง, พ.ศ. 2522, 2560 มูาตี้รืา 34 แลี้ะโปรืดีดี ้Human Rights Watch, Thailand: Implement Commitments to Protect 
Refugee Rights, 6 กัรืกัฎาคมู 2560, https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights 

73  รืะเบย้บสิำานักันายกัรัืฐมูนตี้รืว่้่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมู่สิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศอันเป็นภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 
2562 25 ธินัว่าคมู 2562  

74  รืายงานข่องรืฐัภัาค้, ยอ่หน�า 21 (รืว่มูถึูงบริืกัารืฮิอตี้ไลี้นเ์พื�อให�มู้ล่ี้ามูแปลี้สิำาหรืบัแรืงงานข่�ามูชาติี้ ซึ่ึ�งตัี้�งอย้บ่รืเิว่ณพรืมูแดีนข่องไทย เพื�อคัดีกัรือง
แรืงงานข่�ามูชาติี้ แลี้ะลี้ดีคว่ามูเสิ้�ยงท้�จัะเกิัดีกัารืปฏิิบติัี้มิูชอบข่องนายหน�ารืบัสิมัูครืงาน แลี้ะรืว่่มูมืูอกัับแลี้ะให�ทุนสินับสินุนเอ็นจ้ัโอท้�ทำางานกัับแรืงงานข่�ามู
ชาติี้) แลี้ะโปรืดีด้ี อ้างแล้ัว ยอ่หน�า 67 (“แรืงงานข่�ามูชาติี้ทกุัคนรืว่มูทั�งแรืงงานข่�ามูชาติี้ผิู้ดีกัฎหมูาย สิามูารืถูเข่�าถึูงคว่ามูชว่่ยเหลืี้อดี�านกัฎหมูายผู้า่นกัลี้ไกั
เยย้ว่ยาต่ี้าง ๆ ตี้ามูพรืะรืาชบัญญติัี้คุ�มูครืองแรืงงาน พ.ศ. 2541”) 

75  โปรืดีดี ้ “Labor Protection for Illegal Foreign Workers in Thailand,” https://www.hg.org/legal-articles/labor-protection-for-illegal-foreign-
workers-in-thailand-36722 (ซึึ่�งรืะบุจัำานว่นคด้ีท้�ศาลี้แรืงงานไทยวิ่นิจัฉยัว่่า แรืงงานข่�ามูชาติี้ท้�ไมูมู้่เอกัสิารืไดี�รัืบกัารืคุ�มูครืองตี้ามูกัฎหมูายแรืงงานข่องไทย) 

76  AAT ให�คว่ามูชว่่ยเหลืี้ออยา่งสิมูำาเสิมูอต่ี้อลี้ก้ัคว่ามู ท้�เกิัดีข่�อพิพาทดี�านกัฎหมูายกัับนายจั�าง ทั�งกัรืณไ้มู่จ่ัายค่าจั�างหรือืกัารืสิิ�นสิดุีกัารืจั�างงานโดียพลี้กัารื 
Asylum Access, Refugee Work Rights Report: Refugee Access to Fair and Lawful Work in Asia, ตี้ลุี้าคมู 2562, https://asylumaccess.org/wp-
content/uploads/2019/11/Asia-RWR_FINAL.pdf, น. 34

77  พรืะรืาชบญัญติัี้กัารืศึกัษาแห่งชาติี้ พ.ศ. 2542, ข่�อ 10

78  แมู�ในกัรืณท้้�เจั�าหน�าท้� AAT เดิีนทางพรื�อมูกัับเด็ีกัผู้้�ล้ี้�ภััย เพื�อไปสิมัูครืเรืย้นท้�สิำานักังานสิง่เสิรืมิูกัารืศึกัษานอกัรืะบบแลี้ะกัารืศึกัษาตี้ามูอัธิยาศัย เจั�าหน�าท้�
ศ้นยก็์ัยงัปฏิิเสิธิไมู่ให�เด็ีกัท้�ไมู่มู้สิถูานะดี�านกัฎหมูายเข่�าเรืย้น แมู�ว่่าทางผู้้�อำานว่ยกัารืสิำานักังานสิง่เสิริืมูกัารืศึกัษานอกัรืะบบแลี้ะกัารืศึกัษาตี้ามูอัธิยาศัยยืนยัน
กัับ AAT ล่ี้ว่งหน�าก่ัอนไปท้�สิำานักังานว่่า มู้กัารืกัรือกัข่�อมู้ลี้ในแบบฟอรืม์ูถูก้ัตี้�องแลี้�ว่ 

79  อยา่งไรืก็ัด้ี กัารืตัี้ดีงบปรืะมูาณทำาให�ปรืะสิบปัญหาในกัารืให�บรืกิัารืดี�านกัารืศึกัษาท้�มู้คณุภัาพกัับนักัเรืย้น สิหภัาพยุโรืปลี้ดีงบปรืะมูาณดี�านกัารืศึกัษา
ลี้ง 25% สิำาหรืบัค่ายอพยพทุกัแหง่ในปรืะเทศไทย ทำาให�เกิัดีอุปสิรืรืคต่ี้อคว่ามูสิามูารืถูข่องทางหนว่่ยงานท้�จัะให�ค่าตี้อบแทนกัับคร้ืผู้้�สิอน แลี้ะจััดีซึ่ื�อตี้ำารืา
เรืย้นสิำาหรืบันักัเรืย้น กัารืสืิ�อสิารืทางอ้เมูล์ี้รืะหว่่าง  APRRN กัับ L.B., 28 พฤษภัาคมู 2563 

https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights
https://www.hg.org/legal-articles/labor-protection-for-illegal-foreign-workers-in-thailand-36722
https://www.hg.org/legal-articles/labor-protection-for-illegal-foreign-workers-in-thailand-36722
https://asylumaccess.org/wp-content/uploads/2019/11/Asia-RWR_FINAL.pdf
https://asylumaccess.org/wp-content/uploads/2019/11/Asia-RWR_FINAL.pdf


|  18Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

สืบเนื�องจากพันธกรุณี่ข้องไทยตัามอนุสัญญา ICERD เรุาเสนอแนะให้้
คุ้ณีะกรุรุมการุรุ้องข้อให้้รุัฐบาลีไทย 

• เคารืพสิทิธิดิี�านสิขุ่ภัาพแลี้ะดี�านกัารืทำางานข่องผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย

• ปรืะกัันว่่า โรืงพยาบาลี้ข่องรัืฐจััดีให�ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยทุกัคนสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืดีแ้ลี้
ดี�านสิขุ่ภัาพ ไมูว่่่าจัะมู้สิถูานะดี�านเอกัสิารืหรืือสิถูานะดี�านกัฎหมูายอยา่งไรื

• ช้�แจังเก้ั�ยว่กัับข่ั�นตี้อนกัารืดีำาเนินงานท้�นำามูาใช� เพื�อปรืะกัันให�ผู้้�ล้ี้�ภััยสิามูารืถูเข่�าถึูงกัารืดีแ้ลี้ดี�าน
สิขุ่ภัาพในรืาคาท้�เหมูาะสิมู  

• ให�กัารืคุ�มูครืองเพื�อปรืะกัันว่่า ผู้้�ล้ี้�ภััยสิามูารืถูเอาผู้ิดีกัับนายจั�างท้�เก้ั�ยว่ข่�องกัับกัารืแสิว่งหา
ปรืะโยชน์ กัารืปฏิิบติัี้มิูชอบ แลี้ะกัารืทำาให�เกิัดีสิภัาพกัารืทำางานท้�เสิ้�ยงอันตี้รืาย   

• เคารืพแลี้ะปฏิิบัติี้ให�เป็นผู้ลี้ซึ่ึ�งสิิทธิิท้�จัะไดี�รืับกัารืศึกัษา ทั�งน้�โดียปรืะกัันว่่า เด็ีกัผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�
แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยสิามูารืถูสิมัูครืเข่�าเรืย้นในโรืงเรืย้นรัืฐ แลี้ะดีำาเนินงานอยา่งใกัลี้�ชิดีกัับหน่ว่ยงาน
ดี�านมูนุษยธิรืรืมูเพื�อให�กัารืศึกัษากัับผู้้�ล้ี้�ภััย

รุะบบคุ้ัดกรุอง (ข้้อ 5)
คณะกัรืรืมูกัารืเสินอแนะเมืู�อปี 2555 ว่่า ปรืะเทศไทยคว่รื “ปรืะกัาศใช�กัฎหมูายแลี้ะกัรืะบว่นกัารืท้�
เหมูาะสิมูเพื�อคุ�มูครืองผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย สิอดีคลี้�องกัับมูาตี้รืฐานสิิทธิิมูนุษยชนรืะหว่่าง
ปรืะเทศ”80 ตี้ามูข่�อเสินอแนะน้� ในวั่นท้� 24 ธินัว่าคมู 2562 รืฐับาลี้ไทยปรืะกัาศใช�รืะเบย้บสิำานักันายกั
รืฐัมูนตี้รืว่้่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมู่สิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศ
อันเป็นภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 256281  

การุเข้้าถ้ึงรุะบบคุ้ัดกรุองโดยไม่ม่การุเลีือกปฏิิบัตัิ (ข้้อ 5(a))

เพื�อให�บุคคลี้ “ไดี�รืับกัารืปฏิิบัติี้ต่ี้ออย่างเท่าเท้ยมูกัันภัายใตี้�ศาลี้แลี้ะองค์กัรือื�น ๆ ทั�งปว่ง ใน
กัรืะบว่นกัารืยุติี้ธิรืรืมู” ตี้ามูข่�อ 5(a) ข่องอนุสิญัญา ICERD จึังไมูอ่าจัมู้กัารืตัี้ดีสิิทธิขิ่องบุคคลี้บางกัลุ่ี้มู
จัากักัารืเข่�าถึูงรืะบบคัดีกัรืองไดี�82 แมู�ว่่าเนื�อหาข่องรืะบบน้�ไมูไ่ดี�ตัี้ดีสิทิธิขิ่องกัลีุ้มู่บุคคลี้บางกัลีุ้มู่ทั�งหมูดี 
แต่ี้เมืู�อพจิัารืณากัรืะบว่นกัารืจััดีทำารืา่งทำาให�พบว่่า ในทางปฏิิบติัี้แลี้�ว่ รืฐับาลี้ไทยอาจัก้ัดีกััน “บุคคลี้
ท้�หลี้บหน้กัารืส้ิ�รืบมูาจัากัพมูา่ ชาว่โรืฮิิงญา ชาว่อุยกัร้ื ์แลี้ะชาว่เกัาหล้ี้เหนือ” บุคคลี้ท้�สิง่ผู้ลี้กัรืะทบ
อยา่งรุืนแรืงต่ี้อ “คว่ามูสัิมูพันธิร์ืะหว่่างปรืะเทศ” แลี้ะบุคคลี้ท้�มู้ “ปัญหาพิเศษดี�านคว่ามูมัู�นคง”83 กัารื

80  ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปกรณป่ระเที่ศไที่ย 2555, ยอ่หน�า 25. ซึ่ึ�งมู้ลัี้กัษณะเด้ียว่กัับข่�อเสินอแนะข่องคณะกัรืรืมูกัารืสิำาหรืบัปรืะเทศอื�น ๆ  เชน่ อิรืกัั คณะกัรืรืมูกัารื
เสินอแนะให�รืฐับาลี้เรืง่ดีำาเนินกัารื “ออกักัฎหมูายผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะเรืง่ดีำาเนินงานตี้ามูนั�น” CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบบัท่ี่� 22-25 ข้อง
ส่าธิารณรฐัอิรกั, U.N. Doc. CERD/C/IRQ/CO/22-25, 14 ธินัว่าคมู 2561, ยอ่หน�า 38(a) 

81  รืะเบย้บสิำานักันายกัรัืฐมูนตี้รืว่้่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมู่สิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศอันเป็นภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 
2562, 25 ธินัว่าคมู 2562 

82  CERD, ข่�อสิงัเกัตี้เชงิสิรุืปต่ี้อรืายงานตี้ามูว่ารืะรืว่มูฉบับท้� 17 แลี้ะ 19 ข่องสิาธิารืณรืฐัเกัาหล้ี้, U.N. Doc. CERD/C/KOR/CO/17-19, 10 มูกัรืาคมู 2562, 
ยอ่หน�า 14

83  Waritsara Rungthong and Caroline Stover, “Thailand’s National Screening Mechanism: Key Issues,” Opinio Juris, 28 มูกัรืาคมู 2563, http://
opiniojuris.org/2020/01/28/thailands-national-screening-mechanism-key-issues/ เปน็ข่�อมู้ลี้ท้�มูาจัากัจัดีหมูายข่องสิำานักังานคณะกัรืรืมูกัารืกัฤษฎ้กัา
ถึูงสิำานักัเลี้ข่าธิกิัารืคณะรืฐัมูนตี้รื,้ 18 ธินัว่าคมู 2562, http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/9933420829.pdf, น. 3

http://opiniojuris.org/2020/01/28/thailands-national-screening-mechanism-key-issues/
http://opiniojuris.org/2020/01/28/thailands-national-screening-mechanism-key-issues/
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/9933420829.pdf


19  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

ก้ัดีกัันเช่นน้�สิอดีคลี้�องกัับกัารืปฏิิบัติี้ตี้ามูท้�มู้รืายงานข่่าว่ข่องไทย โดียมู้กัารืจัำากััดีไมู่ให�เจั�าหน�าท้� 
UNHCR ลี้งทะเบย้นชาว่มู�งลี้าว่ พลี้เมืูองชาว่เว้่ยดีนามู ผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮิิงญาแลี้ะชาว่อุยกัร้ื8์4  

คุ้วามไม่ลีำาเอ่ยงแลีะคุ้วามเป็นธรุรุมในการุคุ้ัดกรุอง (ข้้อ 5(a))  
คุ้ณีะกรุรุมการุพิจารุณีาคุ้ัดกรุองผูู้้ได้รุับการุคุุ้้มคุ้รุอง

ตี้ามู ข่�อ 5 ข่องอนุสิญัญาฯ ปรืะเทศไทยตี้�องปรืะกัันว่่ารืะบบคัดีกัรืองข่องตี้นเป็นอิสิรืะแลี้ะไมูล่ี้ำาเอ้ยง 
โดียมู้กัารืรืบัพจิัารืณาคำาข่อเปน็รืายบุคคลี้โดียใช�ดีลุี้พนิิจัอยา่งเหมูาะสิมู85 ดี�ว่ยเหตี้ดัุีงกัล่ี้าว่ องค์ปรืะกัอบ
ข่องคณะกัรืรืมูกัารืคัดีกัรืองแลี้ะลัี้กัษณะกัารืแต่ี้งตัี้�ง “ผู้้�ทรืงคุณวุ่ฒ”ิ ตี้�องปรืะกัันว่่ามู้กัารืให�คว่ามูสิำาคัญ
อยา่งเหมูาะสิมูต่ี้อสิทิธิแิลี้ะกัารืคุ�มูครืองผู้้�ล้ี้�ภััย86 ยกัตัี้ว่อยา่งเชน่ ข่�อ 5 ข่องรืะเบย้บน้� กัำาหนดีให�จััดีตัี้�ง
คณะกัรืรืมูกัารืคัดีกัรืองท้�ปรืะกัอบดี�ว่ยตัี้ว่แทนจัากัสิำานักัข่า่ว่กัรืองแห่งชาติี้ สิภัาคว่ามูมัู�นคงข่องปรืะเทศ 
แลี้ะกัองบัญชากัารืตี้ำารืว่จัสัินติี้บาลี้ สิำานักังานตี้ำารืว่จัแห่งชาติี้ แลี้ะอื�น ๆ  ทำาให�เกิัดีข่�อกัังว่ลี้ว่่าอาจัมู้กัารื
ลี้ดีคว่ามูสิำาคัญท้�มู้ต่ี้อกัารืคุ�มูครืองในกัรืะบว่นกัารืจัำาแนกัสิถูานะผู้้�ล้ี้�ภััย87 นอกัจัากันั�น แมู�รืะเบย้บรืะบุ
ให�มู้ผู้้�ทรืงคณุวุ่ฒจิัำานว่นไมูเ่กิันสิ้�คน “ซึึ่�งมู้คว่ามูร้ื�คว่ามูเช้�ยว่ชาญแลี้ะปรืะสิบกัารืณด์ี�านสิทิธิมิูนุษยชน
หรือืดี�านอื�นท้�เก้ั�ยว่ข่�องกัับหน�าท้�แลี้ะอำานาจัข่องคณะกัรืรืมูกัารื” เพื�อเข่�าเปน็คณะกัรืรืมูกัารืพจิัารืณา
คัดีกัรืองผู้้�ไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง แต่ี้รืะเบย้บน้�ไมูไ่ดี�รืะบุหลัี้กัเกัณฑ์์ มูาตี้รืฐาน หรือืข่ั�นตี้อนปฏิิบติัี้ท้�ชดัีเจัน
ตี้ามูข่�อ 5(4)88 ข่�อเท็จัจัรืงิท้�ว่่าผู้้�ทรืงคณุวุ่ฒเิหล่ี้าน้�จัะ “ไดี�รืบักัารืแต่ี้งตัี้�งโดียผู้้�บญัชากัารืสิำานักังานตี้ำารืว่จั
แหง่ชาติี้” ยิ�งทำาให�เกิัดีคว่ามูกัังว่ลี้มูากัข่ึ�นในแง่คว่ามูไมูล่ี้ำาเอ้ยงข่องผู้้�ทรืงคณุวุ่ฒเิหล่ี้าน้�89  

84  แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้มู้ข่�อมู้ลี้กัารืดีำาเนินงานท้�ผู้า่นมูาข่อง UNHCR กัรืณท้้�ไมู่ลี้งทะเบย้นชาว่มู�งลี้าว่แลี้ะพลี้เมืูองชาว่เว้่ยดีนามู แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อร์ื
เนชั�นแนลี้, Between a Rock and a Hard Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-Refoulement; Human Rights 
Watch, “Thailand: Let UN Refugee Agency Screen ชาว่โรืฮ้ินจัา” 21 พฤษภัาคมู 2563, https://www.hrw.org/news/2020/05/21/thailand-let-un-
refugee-agency-screen-Rohingya; The New Humanitarian, “Will Thailand deport Uighurs who fled China?” 28 สิงิหาคมู 2558, https://www.
thenewhumanitarian.org/feature/2015/08/27/will-thailand-deport-uighurs-who-fled-china

85  โปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบบัท่ี่� 14-17 ข้องจ่น (รวมทัี่�งฮ่ัองกง จ่นแลัะมาเก๊า จ่น), 30 สิงิหาคมู 2561, U.N. Doc. 
CERD/C/CHN/CO/14-17, ยอ่หน�า 36 (“ผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยทกุัคนมู้สิทิธิท้ิ�จัะเสินอให�กัรืณข้่องตี้นไดี�รืบักัารืพจิัารืณาจัากัหนว่่ยงานท้�เป็นอิสิรืะแลี้ะไมูล่ี้ำาเอ้ยง”) 
แลี้ะโปรืดีดี ้CERD, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบับท่ี่� 10-11 ข้องญ่�ปุ�น, U.N. Doc. CERD/C/JPN/CO/10-11, 26 กัันยายน 2561, ยอ่หน�า 
36 (“คำาข่อสิถูานะข่องผู้้�ล้ี้�ภััยทกุัฉบบัตี้�องไดี�รืบักัารืพิจัารืณาอยา่งเหมูาะสิมู”); คณะกัรืรืมูกัารืสิทิธิมิูนุษยชน, ข้อ้ส่งัเกตเชิงิส่รุปต่อรายงานตามวาระฉบบัท่ี่� 
2 ข้องไที่ย, 25 เมูษายน 2560, U.N. Doc.  CCPR/C/THA/CO/2, ยอ่หน�า 28

86  โปรืดีดี ้ รืาชกิัจัจัานุเบกัษา, รืะเบย้บสิำานักันายกัรืฐัมูนตี้รืว่้่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมูส่ิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศ
อันเป็นภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 2562, ข่�อ 5 คณะกัรืรืมูกัารืยงัปรืะกัอบดี�ว่ยผู้้�ทรืงคณุวุ่ฒจิัำานว่นไมูเ่กิันสิ้�คน “ซึ่ึ�งมู้คว่ามูร้ื�คว่ามูเช้�ยว่ชาญแลี้ะปรืะสิบกัารืณด์ี�าน
สิทิธิมิูนุษยชนหรือืดี�านอื�นท้�เก้ั�ยว่ข่�องกัับหน�าท้�แลี้ะอำานาจัข่องคณะกัรืรืมูกัารื” แต่ี้ไมูไ่ดี�รืะบุหลัี้กัเกัณฑ์์ มูาตี้รืฐาน หรือืข่ั�นตี้อนปฏิิบติัี้ท้�ชดัีเจันตี้ามูข่�อ 5(4) 
“ผู้้�ไดี�รัืบกัารืคุ�มูครือง” ตี้ามูรืะเบย้บน้�หมูายถึูง คนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาหรืืออย้ใ่นรืาชอาณาจัักัรื แลี้ะ ไมูส่ิามูารืถูหรืือไมูส่ิมัูครืใจัท้�จัะเดิีนทางกัลัี้บไปยงัปรืะเทศ
อันเป็นภ้ัมิูลี้ำาเนาข่องตี้น เนื�องจัากัมู้เหตี้อัุนคว่รืเชื�อไดี�ว่่าจัะไดี�รืบัอันตี้รืายจัากักัารืถูก้ัปรืะหัตี้ปรืะหารืตี้ามูท้�คณะกัรืรืมูกัารืกัำาหนดี แลี้ะไดี�รืบัสิถูานะ เป็นผู้้�
ไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองตี้ามูรืะเบย้บน้�” อ้างแล้ัว, ข่�อ 3

87  รืะเบย้บสิำานักันายกัรืฐัมูนตี้รื ้ ว่่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมูส่ิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศอันเป็นภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 
2562, 25 ธินัว่าคมู 2562 ข่�อ 5  

88  อ้างแล้ัว ข่�อ 5(4)

89  อ้างแล้ัว

https://www.hrw.org/news/2020/05/21/thailand-let-un-refugee-agency-screen-rohingya
https://www.hrw.org/news/2020/05/21/thailand-let-un-refugee-agency-screen-rohingya
https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2015/08/27/will-thailand-deport-uighurs-who-fled-china
https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2015/08/27/will-thailand-deport-uighurs-who-fled-china


|  20Asylum Access Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network, 
เครือืข่่ายสิิทธิผิู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะคนไรื�รืฐั แลี้ะ ฟอรืต์ี้้�ฟายไรืท์ 

สิทธิในการุอุทธรุณี์คุ้ำาสั�ง (ข้้อเสนอแนะทั�วไป XXII)

คณะกัรืรืมูกัารืมู้ข่�อสิงัเกัตี้ว่่า คว่รืกัำาหนดีให�รืะบบคัดีกัรืองมู้หลัี้กัปรืะกัันดี�านกัรืะบว่นพจิัารืณา สิำาหรืบั
ผู้้�ล้ี้�ภััยแลี้ะผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย แลี้ะปรืะกัันให�มู้ข่ั�นตี้อนกัารือุทธิรืณค์ำาสิั�งข่องผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััย โดียเฉพาะ
อยา่งยิ�ง เมืู�อคำาข่อข่องพว่กัเข่าถู้กัปฏิิเสิธิ90 ในปัจัจุับนั รืะเบย้บข่องรืะบบคัดีกัรือง ไมู่เพย้งกัำาหนดีให�มู้
สิิทธิใินกัารือุทธิรืณ์คำาสิั�งในชว่่ง “ก่ัอนกัารืคัดีกัรือง” ซึึ่�งเป็นชว่่งท้�พจิัารืณาว่่าคำาข่อมู้คุณสิมูบัติี้เหมูาะสิมู
หรือืไมู ่หากัยังรืว่มูถึูงในข่ั�นกัารืพจิัารืณาคำาข่อดี�ว่ย91 รืะเบย้บน้�กัำาหนดีว่่า ภัายหลัี้งมู้กัารืยื�นคำาข่อ เจั�า
หน�าท้�จัะพิจัารืณาว่่าผู้้�สิมัูครืมู้คณุสิมูบติัี้ในกัารืยื�นคำาข่อในฐานะเป็น “ผู้้�ไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง” หรืือไมู ่โดีย
เปิดีโอกัาสิให�มู้กัารือุทธิรืณค์ำาสิั�งในข่ั�นตี้อนก่ัอนกัารืคัดีกัรืองไดี� อยา่งไรืก็ัด้ี มูติี้ข่องคณะกัรืรืมูกัารืว่่าผู้้�
สิมัูครืเข่�าหลัี้กัเกัณฑ์์ท้�ถืูอว่่าเป็น “ผู้้�ไดี�รัืบกัารืคุ�มูครือง” หรือืไมู่ ให�ถืูอเป็นท้�สิดุีตี้ามูข่�อ 20 ข่องรืะเบย้บน้�92 

การุคุุ้้มคุ้รุองจากการุจับกุมแลีะคุ้วบคุุ้มตััว 

รืฐับาลี้ไทยมู้พนัธิกัรืณต้ี้�องเคารืพสิทิธิขิ่องบุคคลี้ทกุัคนท้�จัะมู้เสิรืภ้ัาพในกัารืเดิีนทาง แลี้ะมู้ท้�พำานักั
อาศัยในดิีนแดีนข่องตี้น แลี้ะให�งดีเว่�นจัากักัารืจัับกัมุูโดียพลี้กัารืตี้ามูอนสุิญัญาฯ93 ไมูเ่ป็นท้�ชดัีเจันจัากั
รืะเบย้บน้�ว่่า (1) ผู้้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ แลี้ะ (2) ผู้้�ท้�ไดี�รืบัสิถูานะเปน็ “ผู้้�ไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง” จัะ
ไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองจัากักัารืจัับกัมุูแลี้ะกัักัตัี้ว่ตี้ามูคว่ามูผู้ดิีฐานเข่�าเมูอืงหรืือไมู ่รืะเบ้ยบน้�ไมูไ่ดี�รืบัปรืะกััน
อยา่งชดัีเจันว่่าผู้้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ จัะมู้สิิทธิพิำานักัอาศยัในปรืะเทศไทยรืะหว่่างอย้ใ่นข่ั�นตี้อน
ข่องกัารืคัดีกัรืองไดี�94 ในทางตี้รืงข่�ามู รืะเบ้ยบอนุญาตี้ให� “ผู้้�ไดี�รืับกัารืคุ�มูครือง” พำานักัอาศัยใน
ปรืะเทศไทยภัายใตี้�เงื�อนไข่พิเศษหรือืเป็นกัารืชั�ว่ครืาว่95 รืะเบย้บน้�ยงักัำาหนดีว่่า ผู้้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรือง
สิถูานะอาจัไดี�รัืบอนุญาตี้ให� “พักัอาศัยอย้ ่ณ ท้�ท้�เห็นสิมูคว่รื โดียให�คำารืบัรืองว่่าจัะมูาพบพนักังานเจั�า
หน�าท้�” ซึ่ึ�งอาจัมู้ลัี้กัษณะเปน็กัารืกัักัตัี้ว่เพื�อคว่บคมุูตัี้ว่ในร้ืปแบบหนึ�ง96 ดี�ว่ยเหตี้ดัุีงกัล่ี้าว่ “ผู้้�ไดี�รืบักัารื
คุ�มูครือง” อาจัยังคงเสิ้�ยงจัะถูก้ัจัับกุัมูแลี้ะกัักัตัี้ว่ตี้ามูพรืะรืาชบัญญติัี้คนเข่�าเมืูองไดี�97 รืะเบย้บน้�จึังไมู่
สิอดีคลี้�องกัับพันธิกัรืณ้ตี้ามูอนุสิัญญา เนื�องจัากัไมู่สิามูารืถูปรืะกัันว่่าผู้้�อย้่รืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ 
แลี้ะ “ผู้้�ไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง” จัะไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองจัากักัารืจัับกัมุูแลี้ะกัักัตัี้ว่  

90  CERD, ข่�อสิงัเกัตี้เชงิสิรุืป on the Combined Fourteenth to Seventeenth Reports of Cambodia, U.N. Doc. CERD/C/KHM/CO/14-17, 30 
มูกัรืาคมู 2563, ยอ่หน�า 36

91  รืาชกิัจัจัานุเบกัษา, รืะเบย้บสิำานักันายกัรืฐัมูนตี้รื ้ว่่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมู่สิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศอันเป็น
ภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 2562

92  อ้างแล้ัว, ข่�อ 20

93  ICERD, ข่�อ 5(d)(i) แลี้ะโปรืดีด้ี CERD, ข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXXI, ยอ่หน�า 23

94  รืะเบย้บน้�ไมูไ่ดี�กัล่ี้าว่ถึูงสิถูานะดี�านกัฎหมูายข่องบุคคลี้ท้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ ตี้รืงข่�ามูกัับเนื�อหาข่องนิยามูข่องคำาว่่า “ผู้้�ไดี�รัืบกัารืคุ�มูครือง“ ท้�มู้
กัารืรืะบุว่่าเป็นผู้้�ไดี�รัืบกัารืคุ�มูครืองอย้ใ่นรืาชอาณาจัักัรืไดี�เป็นกัรืณพิ้เศษหรือืเป็นกัารืชั�ว่ครืาว่ ตี้ามูข่�อ 25 ข่องรืะเบย้บน้� เนื�องจัากัไมูมู้่กัารืใช�ถู�อยคำาลัี้กัษณะ
เด้ียว่กัันกัับ “ผู้้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ” น่าจัะหมูายถึูงว่่าพว่กัเข่าไมูมู้่สิทิธิใินลัี้กัษณะเด้ียว่กััน 

95  อ้างแล้ัว, ข่�อ 20 แลี้ะ 25

96  รืาชกิัจัจัานเุบกัษา, รืะเบย้บสิำานักันายกัรืฐัมูนตี้รืว่้่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมูส่ิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศอันเป็น
ภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 2562, ข่�อ 19

97  ตี้ามูบันทึกัข่องสิำานักังานคณะกัรืรืมูกัารืกัฤษฎ้กัา ซึ่ึ�ง CRSP ไดี�รัืบมูา “เนื�องจัากัรืา่งรืะเบย้บสิำานักันายกัรัืฐมูนตี้รืฯ้ มู้ลี้ำาดัีบศักัดิี�ตี้ำากัว่่าพรืะรืาชบญัญติัี้
คนเข่�าเมืูอง พ.ศ. 2522 กัารือนุญาตี้ให�อย้ใ่นรืาชอาณาจัักัรืจัะตี้�องเป็นไป ตี้ามูพรืะรืาชบญัญติัี้คนเข่�าเมืูองฯ ตี้ามูมูาตี้รืา 17 (คณะรืฐัมูนตี้รืจ้ัะอนุญาตี้ให�
คนต่ี้างดี�าว่ผู้้�ใดี หรือืจัำาพว่กัใดีเข่�ามูาอย้ใ่นรืาชอาณาจัักัรืเป็นกัรืณพิ้เศษไดี�) มูาตี้รืา 34 (กัรืณท้้�ให�คนต่ี้างดี�าว่ เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืเป็นกัารืชั�ว่ครืาว่ไดี�) 
แลี้ะมูาตี้รืา 35 (เมืู�อเข่�ามูาตี้ามูมูาตี้รืา 34 อธิบิด้ีอนุญาตี้ให�อย้ใ่นรืาชอาณาจัักัรืภัายใตี้�เงื�อนไข่ใดี ๆ ไดี�) แลี้�ว่แต่ี้กัรืณ ้จึังตี้�องกัำาหนดีให�สิง่ไปดีำาเนินกัารื ตี้ามู
กัฎหมูายว่่าดี�ว่ยคนเข่�าเมืูอง  



21  | รายงานต่อ่คณะกรรมการสหประชาชาติ่ว่า่ด้ว้่ยการขจัดั้การเลือืกปฏิิบััต่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั เก่�ยว่กบััการปฏิิบัติั่
ของไทยต่ามอนุสญัญาระหว่า่งประเทศว่า่ด้ว้่ยการขจััด้การเลือืกปฏิิบัตั่ทิางเชื�อชาต่ใินทุกรูปแบับั

การุคุุ้้มคุ้รุองจากการุเนรุเทศ การุส่งตััวกลีับ แลีะการุส่งกลีับ (ข้้อเสนอแนะ
ทั�วไป XXX)

ตี้ามูข่�อเสินอแนะทั�ว่ไป XXX บุคคลี้ท้�อย้ร่ืะหว่่างรือกัารืเนรืเทศแลี้ะกัารืสิง่ตัี้ว่กัลัี้บ คว่รืสิามูารืถูเข่�าถึูง
กัารืเยย้ว่ยาอยา่งเป็นผู้ลี้ “รืว่มูทั�งสิทิธิท้ิ�จัะคัดีค�านคำาสิั�งเนรืเทศ แลี้ะไดี�รืบัอนุญาตี้ให�ดีำาเนินกัารืตี้ามู
กัลี้ไกักัารืเย้ยว่ยาอยา่งมู้ปรืะสิทิธิผิู้ลี้”98 เป็นหลัี้กัปรืะกัันท้�ตี้�องคุ�มูครืองตี้ามูพนัธิกัรืณข้่องไทยในเรืื�อง
การไม่ส่ง่กลัับ ซึ่ึ�งกัำาหนดีให�ปรืะเทศไทยตี้�องไมูส่ิง่กัลัี้บหรือืเคลืี้�อนย�ายผู้้�ไมูมู้่สิถูานะพลี้เมืูอง “ท้�เสิ้�ยง
ภััยว่่าอาจัตี้กัเป็นเหยื�อกัารืปฏิิบติัี้มิูชอบดี�านสิทิธิมิูนุษยชนอย่างรื�ายแรืง รืว่มูทั�งกัารืทรืมูานแลี้ะกัารื
ปฏิิบติัี้หรือืกัารืลี้งโทษท้�โหดีรื�าย ไรื�มูนุษยธิรืรืมู หรือืยำายศั้กัดิี�ศรืค้ว่ามูเป็นมูนุษย”์99 

แมู�ข่�อ 15 ข่องรืะเบย้บน้�คุ�มูครืองคนต่ี้างดี�าว่ “ท้�อ�างตี้นว่่ามู้เหตี้สุิมูคว่รืจัะเป็นผู้้�ไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง” 
จัากักัารืสิง่ตัี้ว่ออกัไปนอกัรืาชอาณาจัักัรื “เว่�นแต่ี้มู้เหตี้ทุ้�จัะกัรืะทบต่ี้อคว่ามูมัู�นคงข่องปรืะเทศ”100 เพื�อ
ป้องกัันการส่่งกลัับผู้้้ล่ั�ภัย รืัฐบาลี้ไทยจึังคว่รืกัำาหนดีข่�อยกัเว่�นน้�ให�สิอดีคลี้�องกัับมูาตี้รืฐานรืะหว่่าง
ปรืะเทศ101 นอกัจัากันั�น ไมูเ่ป็นท้�ชดัีเจันในรืะเบ้ยบน้�ว่่า บุคคลี้จัะสิามูารืถูคัดีค�านคำาสัิ�งให�สิง่กัลัี้บไดี�
หรือืไมู1่02 รืฐับาลี้ไทยจึังตี้�องหล้ี้กัเล้ี้�ยงกัารืเหมูารืว่มูปรืะชากัรืบางกัลีุ้มู่ว่่าเป็น “ภััยคุกัคามูคว่ามูมัู�นคง
ข่องปรืะเทศ” โดียพจิัารืณาเพย้งจัากัชาติี้พนัธุิ ์ศาสินา หรืือสิญัชาติี้ข่องพว่กัเข่า  

สืบเนื�องจากพันธกรุณี่ข้องไทยตัามอนุสัญญา ICERD เรุาเสนอแนะให้้
คุ้ณีะกรุรุมการุรุ้องข้อให้้รุัฐบาลีไทย103 

• ปรืะกัันว่่า ผู้้�ท้�อาจัเป็นผู้้�ล้ี้�ภััย รืว่มูทั�งผู้้�แสิว่งหาท้�ล้ี้�ภััยชาว่โรืฮิิงญา ชาว่อุยกัร์้ื แลี้ะชาว่เกัาหล้ี้เหนือ
ทกุัคน สิามูารืถูเข่�าถึูงรืะบบคัดีกัรือง แลี้ะให�ตัี้ดีเงื�อนไข่ท้�ก้ัดีกัันดี�านชาติี้พนัธุิห์รือืสิญัชาติี้ออกัไป 

• กัำาหนดีให�มู้สิทิธิใินกัารือุทธิรืณ์คำาสัิ�งในรืะบบคัดีกัรือง เพื�อให�มู้กัารืพิจัารืณาคำาถูามูทั�งในแง่ข่�อเท็จั
จัรืงิแลี้ะข่�อกัฎหมูาย แลี้ะให�มู้สิทิธิท้ิ�จัะอย้อ่าศัยต่ี้อไปในปรืะเทศไทย จันกัว่่าจัะมู้คำาวิ่นิจัฉัยเป็นท้�สิดุี 

• ปรืะกัันว่่า รืะบบคัดีกัรืองปรืะกัอบดี�ว่ยข่�อบทท้�รืะบุอยา่งชัดีเจันว่่า ผู้้�อย้ร่ืะหว่่างคัดีกัรืองสิถูานะ
แลี้ะบุคคลี้ท้�ไดี�รัืบกัารืจัำาแนกัว่่าจัำาเป็นตี้�องไดี�รืบักัารืคุ�มูครือง จัะตี้�องไดี�รืบักัารืคุ�มูครืองให�ปลี้อดี
พ�นจัากักัารืจัับกัมุูแลี้ะกัักัตัี้ว่  

• ปรืะกัันว่่า รืะบบคัดีกัรืองปรืะกัอบดี�ว่ยข่�อบทท้�รืะบุอยา่งชัดีเจันว่่า ข่�อยกัเว่�นเก้ั�ยว่กัับ “คว่ามู
มัู�นคงข่องปรืะเทศ” จัะไดี�รืบักัารืนยิามูอยา่งสิอดีคลี้�องกัับกัฎหมูายสิิทธิมิูนุษยชน แลี้ะบุคคลี้ท้�
อย้ร่ืะหว่่างรือกัารืสิง่ตัี้ว่กัลัี้บ จัะมู้สิทิธิคัิดีค�านคำาสิั�งเนรืเทศไดี�

98  CERD, CERD ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 25

99  อ้างแล้ัว, ยอ่หน�า 27

100  รืาชกิัจัจัานุเบกัษา, รืะเบย้บสิำานักันายกัรืฐัมูนตี้รื ้ว่่าดี�ว่ยกัารืคัดีกัรืองคนต่ี้างดี�าว่ท้�เข่�ามูาในรืาชอาณาจัักัรืแลี้ะไมู่สิามูารืถูเดิีนทางกัลัี้บปรืะเทศอันเป็น
ภ้ัมิูลี้ำาเนาไดี� พ.ศ. 2562, ข่�อ 15 แลี้ะ ข่�อ 25

101  UNHCR, ความเหน็เส่รมิเก่�ยวกับการบงัคับใชิน้อกอาณาจักรข้องพนัธิกรณข่้องการไมส่่ง่กลัับตามอนสุ่ญัญาข้องส่หประชิาชิาติว่าด้้วยส่ถานะผู้้ล่้ั�ภัย 
พ.ศ. 2494 แลัะพธิิส่่าร พ.ศ. 2510, https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf, ยอ่หน�า 20

102  CERD, CERD ข้อ้เส่นอแนะทัี่�วไป XXX ว่าด้้วยการเลืัอกปฏิิบติัต่อผู้้ไ้มม่่ส่ถานะพลัเมือง, ยอ่หน�า 25 รืะเบย้บฉบบัปัจัจุับนักัำาหนดีว่่า คำาวิ่นิจัฉยัใดี ๆ  ข่อง
คณะกัรืรืมูกัารืคัดีกัรืองในแง่กัารืปฏิิเสิธิกัารืให�สิถูานะ “ผู้้�ไดี�รัืบกัารืคุ�มูครือง” ถืูอเป็นคำาสิั�ง “เป็นท้�สิดุี” ซึึ่�งจัะสิง่ผู้ลี้ให�บุคคลี้ท้�ถูก้ัปฏิิเสิธิตี้�องเข่�าสิ้ก่ัรืะบว่นกัารื 
“ตี้ามูกัฎหมูายว่่าดี�ว่ยคนเข่�าเมืูองหรือืกัฎหมูายอื�นท้�เก้ั�ยว่ข่�องก็ัไดี�” ตี้ามูข่�อ 21 

103  โปรืดีดี ้ แอมูเนสิต้ี้� อินเตี้อรืเ์นชั�นแนลี้, Asia Pacific Refugee Rights Network, แลี้ะอื�นๆ, “ปรืะเทศไทย: Ensure New Refugee Regulation Meets 
International Standards”11 พฤศจิักัายน 2562

https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf
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