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รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ประเด็นปญหาดานการบริหารจัดการคนเขาเมืองเปนเร่ืองที่ทาทายในบริบทปจจุบันที่มี
การเคลื่อนยายของคนอยางกวางขวาง โดยประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทาง ปลายทาง และ
ทางผาน นอกจากมิติภายในประเทศน้ัน มิติดานตางประเทศก็มีความสําคัญในการเข าใจถึงปญหา
โดยมีความเชื่อมโยงกับหลักสากลโดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชนซึ่งนับวันเปนเร่ืองที่ประเทศไทย
หลีกเลี่ยงไมได

การศึกษาฉบับน้ี มุงการศึกษาที่มาของสภาพปญหาคนเขาเมือง พัฒนาการของสถานการณ
นโยบายและแนวปฏิบัติของทางการไทยในการคุมครองคนตางดาวที่สมควรไดรับความคุมครอง
ภายใตพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยวิเคราะหวาการดําเนินการดังกลาว
สอดคลองกับมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีมากแคใด
และบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเปนอยางใด มีการวิเคราะหกรอบอนุสัญญาดาน
สิทธิมนุษยชนและกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ พรอมเสนอขอมูลเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคที่ประสบปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย เพื่อนําไปสูผลการศึกษา

ผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยมีพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน และมี
กฎหมายรองรับการดําเนินการ อยางไรก็ดี การปฏิบัติการตอคนตางดาวยังคงเปนกรอบที่ยึด
กฎหมายคนเขาเมืองซึ่งเนนหลักความมั่นคงเปนที่สําคัญ และแมแตมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่เขามาเสริม
มุมมองทางดานมนุษยธรรมแตก็ยังมีชองวางในการแยกแยะคนตางดาวประเภทตางๆ อยาง
เหมาะสมแทนที่จะเหมารวมวาเปนผูหลบหนีเขาเมืองที่ตองสงออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด
นอกจากน้ัน ยังมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายและในการประกันสิทธิตางๆ โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ ประสบปญหาในทางปฏิบัติและมีขอจํากัดดานทรัพยากรในการดําเนินการ อยางมี
ประสิทธิภาพ จึงควรเพิ่มความเขาใจของเจาหนาที่เกี่ยวกับพันธกรณีตางๆ เพื่อลดขอกังวลเกี่ยวกับ
ปจจัยดึงดูดและผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และควรพัฒนาแนวทางที่ เกี่ยวของใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาไดใหขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในการดําเนินการเพื่อแกไขจุดออนและ
ใชโอกาสจากการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศอยางเหมาะสม โดยมุงการปรับปรุงการ
ดําเนินการดานการตรวจคนคนเขาเมืองใหสะทอนมิติดานสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะตองมีการเพิ่มความตระหนักรูในหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว นอกจากน้ี
ควรมีการผลักดันใหมีการจัดต้ังกระบวนการคัดกรองผูลี้ภัยและผูตองการความคุมครองอยางเปน



จ

ระบบ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศสามารถเขามามีบทบาทสําคัญในเร่ืองตางๆ และในการพัฒนา
กลยุทธที่เกี่ยวของ

การศึกษาจะเปนขอมูลสําหรับหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อใหทราบถึงจุดแข็งและออนของนโยบายและการดําเนินการของไทยในปจจุบัน
และผลกระทบที่อาจมี ทั้งน้ี เพื่อใหการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนตางดาว
มีความแข็งแกรงยิ่งขึ้นแตมีความสมดุล
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการคุมครองคนตางดาว
ที่ตองการความคุมครองในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบการดําเนินการของทางการไทย และความ
ตองการดานความมั่นคง กับพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของไทย ซึ่งผูศึกษา
หวังวารายงานฉบับน้ี จะเปนประโยชนบางในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับปญหาในปจจุบันและ
วิเคราะหสิ่งทาทายในการบริหารจัดการงานคนเขาเมือง โดยเฉพาะการดูแลคนตางดาวที่ตองการ
ความคุมครองในบริบทของความสอดคลองกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน และหวังวาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะจะเปนประโยชนตอราชการเพื่อใหการดํา เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยขอบกพรองตางๆ ที่อาจปรากฏในรายงานน้ีเปนของผูศึกษาเปนผูเดียว

ผูศึกษาขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม
ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา และศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําในการจัดทํารายงานสวนบุคคลน้ีอยางตอเน่ืองและชี้แนะถึงแนวทางในการแกไข
ขอบกพรองและจุดออนตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงดานตางๆ เพื่อใหรายงานมี
ความสมบูรณ มีความชัดเจนและมีความเหมาะสม

ขอขอบคุณทานปลัดกระทรวงการตางประเทศและผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการ
ตางประเทศที่ไดผลักดันและสนับสนุนการจัดหลักสูตรน้ี ขอขอบคุณอธิบดีกรมองคการระหวาง
ประเทศ (นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ) และรองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ (นายรัชนันท
ธนานันท) ที่ไดสนับสนุนใหผูศึกษาไดเขารวมอบรมหลักสูตร นบท.รุนที่ 2 เน่ืองจากเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของขาราชการ แมจะกระทบตองานของกรมฯ
ไมมากก็นอย และขอขอบคุณและเพื่อนขาราชการกองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ ที่ได
มีความเขาใจและรวมใจกันปฏิบัติหนาที่อยางดียิ่งชวงระหวางผูศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตร
นบท.รุนที่ 2  อีกทั้งไดสนับสนุนขอมูลและใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงาน

ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (นายเจษฎา กตเวทิน)
คุณชไมพร ตันติเวสส และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกคนที่ไดใหการดูแลสนับสนุนผูเขารวมอบรม
ตลอดหลักสูตรและไดประสานใหหลักสูตรเปนการฝกอบรมที่ไดมาตรฐานและมีคุณคา

ทายที่สุดขอขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะภริยา ที่ไดติดตามความคืบหนาของการจัดทํา
รายงานอยางตอเน่ือง ใหกําลังใจและผลักดันผูศึกษาใหทุมเทเวลาและใหความเอาใจใสใหเพียงพ อ
แกการจัดทํารายงานฉบับน้ี จนไดคุณภาพที่เห็นในปจจุบัน
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐ รัฐบาลไทยใหความสําคัญแกการเคารพพันธกรณี

ตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี ในขณะเดียวกันก็มีนโยบาย
ชัดเจนในการมุงสงเสริมสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษยและธรรมาภิบาล  โดยกระทรวงการ
ตางประเทศมีบทบาทสําคัญเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศตางๆ

ที่ผานมาประเทศไทยก็ไดใหความชวยเหลือแกบุคคลตางดาวที่แสวงหาที่พักพิงหรือความ
คุมครองในประเทศไทยบนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรม โดยนานาประเทศมีการกลาวขานถึงความ
เปดกวางของสังคมไทยและประเพณีอันยาวนานดานมนุษยธรรม (humanitarian tradition) ของ
ประเทศไทยเน่ืองจากแผนดินไทยไดเปนที่พักพิงใหแกบุคคลตางๆ เปนจํานวนมากมาเปนเวลา
ยาวนานนับต้ังแตอดีตกาล

อยางไรก็ตาม ในขอเท็จจริงหลักประกันสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยยังคงสงปญหาในทางปฏิบัติ แมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีความกาวหนาเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพในหลายๆ ดานแตก็ไดรับการตีความวาเปนเร่ืองของสิทธิของชาวไทยเปนหลัก และแมใน
ระยะที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะปรับกฎหมายภายในของไทยใหขจัดแนวทางตางๆ ทั้งปวง
ที่ถือเปนการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคี แตก็ยังปรากฏชองวางในบางจุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมื่อสถานะของบุคคลตางดาวที่เดิน
ทางเขาประเทศถูกกําหนดโดยกฎหมายคนเขาเมือง โดยไมไดคํานึงถึงประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
และมนุษยธรรม รวมทั้งพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของของไทยเปนที่สําคัญ การที่กฎหมาย
และกฎระเบียบดานคนเขาเมืองไมมีการระบุถึงการอนุญาตใหเขาเมืองเปนกรณีพิเศษหรือการมอบ
สถานะพิเศษใหคนตางดาวบางประเภทเพื่อใหไดรับความคุมครองหรืออยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวเพื่อเหตุผลดานสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ทําใหเจาหนาที่ยึดตามกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาว ซึ่งอาจไมไดเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศของไทย สงผลใหคนตางดาว
ที่หนีภัยประหัตประหารในประเทศของตนหรือที่อาจไดรับการทรมานหากเดินทางกลับประเทศ
ตนทางมีความเสี่ยงตอการถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรทั้งที่เปนบุคคลที่สมควรไดรับความ
คุมครอง ซึ่งขัดตอพันธกรณีระหวางประเทศของไทยและเปนการบั่นทอนภาพพจนโดยรวมของ
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ประเทศไทย ทําใหประเทศไทยถูกวิพากษวิจารณโดยองคกรดานสิทธิมนุษยชนและประชาคม
ระหวางประเทศบอยคร้ัง

ในเวลาเดียวกัน ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ที่ต้ังในเชิงภูมิยุทธศาสตรของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความแตกตางในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการที่
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานการคมนาคมในภูมิภาคทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับการ
อพยพของคนจากประเทศเพื่อนบานและจากประเทศอ่ืนที่หางไกลออกไป และในบริบททั่วไปของ
การเคลื่อนยายของบุคคลภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ประเทศไทยก็ตองเผชิญกับปญหาการ
ลักลอบเขาเมืองหรือการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ (irregular migration) ปญหาแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย ควบคูกับการแสวงหาที่พักพิง โดยเปนการเคลื่อนยายแบบผสม (mixed flows) ของ
บุคคลหลายประเภทจากหลากหลายภูมิภาค รวมทั้งผูที่อาจอยูในสภาพไรสัญชาติ (stateless) ซึ่งทํา
ใหการบริหารจัดการงานดานคนเขาเมืองอยางมีความสมดุล และมีความเหมาะสม มีความทาทายสูง
ในบริบทปจจุบัน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มาของสภาพปญหา วิเคราะหความสอดคลองของ

การดําเนินงานของประเทศไทยตอบุคคลตางดาวที่ตองการความคุมครองกับเปาหมายของการ
เคารพพันธกรณีระหวางประเทศตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของสถานการณ
ปญหาในปจจุบันและแนวโนม พรอมเสนอแนวทางที่กระทรวงการตางประเทศจะสามารถเขา
มารวมแกไขปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเปาหมาย
สําคัญดังน้ี

- เพื่อศึกษาบริบทความสําคัญของปญหา โดยคํานึงถึงประวัติศาสตรและที่ ต้ังทาง
ภูมิยุทธศาสตรของประเทศไทย รวมทั้งความสําคัญของประเด็นการรักษาความมั่นคงของชาติ
นับต้ังแตเร่ิมการหลั่งไหลของคนเขาประเทศในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2

- เพื่อศึกษากรอบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ ของไทยที่เกี่ยวกับคนเขา เมือง
วาเพียงพอและเหมาะสมตอการดูแลคนตางดาวบางประเภทหรือไม พันธกรณีระหวางประเทศของ
ไทยดานสิทธิมนุษยชน โดยอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนไดกลาวถึงการใหความคุมครองแก
ผูแสวงหาที่พักพิงหรือผูยายถิ่นแบบไมปกติโดยไมเลือกปฏิบัติ ในขณะที่รัฐบาลไทยตองดูแล
ประเด็นดานความมั่นคงอยูดวย

- เพื่อศึกษาการปฏิบัติการและกระบวนการที่เกี่ยวของของทางการไทย โดยเปรียบเทียบกับ
หลักสากลตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติของประเทศอ่ืนๆ 1-2 ราย ที่กําลังเผชิญกับ
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ปญหาการเคลื่อนยายของบุคคลแบบผสมเชนเดียวกัน ทั้งน้ี เพื่อใหไดทราบถึงความสอดคลองและ
ความกาวหนาของการดําเนินการของประเทศไทย

- เพื่อศึกษาผลลัพธ บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ และของกระทรวง
การตางประเทศในการรวมพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงที่เกี่ยวกับคนเขาเมือง

- เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปและขอเสนอแนะจากการที่ไดศึกษาและวิเคราะหปญหา ในเชิงที่
จะปรับปรุงบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการสงเสริมใหหนวยงานตางๆ เขาใจพันธกรณี
ของประเทศไทยและมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการใหความคุมครองแกบุคคลตางดาวที่สมควร
ไดรับความคุมครอง รวมทั้งการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบาย อาทิ ความเปนไปไดที่จะมีการมอบ
สถานะเฉพาะหรือการตรวจลงตราแบบพิเศษแกบุคคลตางดาวที่สมควรไดรับความคุมครองเพื่อให
สามารถพํานักอยูในประเทศไทยโดยไมมีสถานะผิดกฎหมาย

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 กรอบท่ัวไป
การศึกษาน้ีจะเปนการศึกษากรณีการปฏิบัติตอกลุมผูอพยพและผูหนีภัยจากประเทศตางๆ

ทั้งที่เปนประเทศเพื่อนบานของไทยและที่ไมเปนประเทศเพื่อนบานของไทยในปจจุบัน โดยจะ
จํากัดกรอบการศึกษาเปนเวลา 5 ป นับต้ังแตป 2548 จนถึงปจจุบัน

นอกจากน้ี จะเนนการศึกษาการปฏิบัติตอกลุมบุคคลที่ เดินทางเขา ประเทศไทยเปน
รายบุคคล รายรอบครัว หรือที่เปนกลุมเล็กๆ โดยจะไมครอบคลุมถึงกรณีของการอพยพหลั่งไหล
เขามาเปนจํานวนมาก (mass influx) ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยไดมีนโยบายเฉพาะและกรอบการ
บริหารจัดการสําหรับผูหนีภัยการสูรบจากพมาและผูลักลอบเขาเมืองกลุมใหญๆ อาทิ ชาวมงลาว
รวมทั้งแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ จากพมา ลาว และกัมพูชาอยูแลว และจะมีการศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติในเชิงเปรียบเทียบกับกรอบพันธกรณีระหวางประเทศของไทย

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (quantitative research) ประกอบดวยการศึกษาขอมูลและ

เอกสาร (documentary research) เปนหลัก มีการเก็บรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ จากหนังสือและ
เอกสารวิชาการและของทางราชการ ทั้งในสวนของกระทรวงการตางประเทศและของหนวย
ราชการอ่ืนๆ ที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารดานกฎระเบียบและกฎหมายของไทย
อนุสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ขอมูลอีกสวนจะเปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากแนวปฏิบัติจอง
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยผูศึกษาจะไดนําขอมูลจากการคนควาและศึกษา หนังสือ ผลงานวิจัย
และวรรณกรรมตางๆ มาประมวล เพื่อศึกษาแนวคิดทางดานสิทธิมนุษยชน ความมั่นคง และ
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กฎหมาย และทําการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยวิธีพรรรณนาเพื่อใหไดขอสรุปจากการวิจัยและการ
เปรียบเทียบขอมูลดานตางๆ ซึ่งจะชวยนําไปสูขอสรุปของการศึกษาและขอเสนอแนะ

นอกจากน้ี จะมีการสัมภาษณเชิงลึกเปนขอมูลประกอบยืนยันการวิจัยทางเอกสารดวย
เพื่อใหไดรับความคิดเห็นในแงมุมตางๆ จากผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติซึ่งจะทราบถึงปญหาใน
การปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี รวมทั้งปญหาที่อาจมาจากความไมชัดเจนของนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
ตางๆ ดังน้ัน การรวบรวมขอมูลและการดําเนินการศึกษาจะใชประโยชนจากขอมูลทางเอกสาร การ
สัมภาษณ และจากประสบการณโดยตรงเปนพื้นฐาน

1.4 ประโยชนของการศึกษา
เปนขอมูลสําหรับหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ

เพื่อไดพัฒนาแนวทางในการดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนตางดาวบางกลุม
ที่สมควรไดรับความคุมครองในประเทศไทยใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อธิบายไดตอสาธารณชน โดย
การดําเนินการของประเทศไทยจะมีความสอดคลองกับหลักความสมดุลระหวางสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ มีความสอดคลองกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติระหวาง
ประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีความเขาใจ
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเด็นปญหาและมีทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อดําเนินการปรับปรุงและแกไขตาม
ความเหมาะสม

1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ
เน่ืองจากแนวปฏิบัติของไทยยึดกรอบกฎหมายภายในเปนหลัก นิยามที่เกี่ยวของจึงเปน

ปจจัยที่สําคัญในการศึกษาประเด็นความสอดคลองกับหลักสากล นิยามในการปฏิบัติไดแก
“ผูหลบหนีเขาเมือง” หมายถึง ผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติคน

เขาเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่ง “คนตางดาว” ตามพระราชบัญญัติดังกลาวหมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทย

“ผูลี้ภัย” (refugee)  หมายถึง บุคคลที่อยูนอกอาณารัฐแหงสัญชาติตน อันเน่ืองจาก
ความหวาดกลัวซึ่งมีมูลอันจะกลาวอางไดวาจะถูกประหัตประหาร (well founded fear of
persecution) จากสาเหตุดานเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหน่ึง  คือบุคคล
ใดที่ตองหนีจากประเทศที่เปนถิ่นที่อยูปกติของตนจากการกระทําของมนุษย สําหรับ “ผูขอลี้ภัย”
หรือ “ผูแสวงหาที่พักพิง” (asylum seeker) หมายถึงผูที่รอความชัดเจนในการพิจารณาสถานะ
ซึ่งเปนนิยามตามอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย (Convention Relating to the Status of Refugees)
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ป ค.ศ. 1951 หรือพิธีสารตอทายอนุสัญญา ป ค.ศ. 1967 อยางไรก็ดีไมมีกฎหมายไทยที่กําหนดนิยาม
เร่ืองน้ีไวเน่ืองจากไทยไมไดเปนภาคีอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารฯ และไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับ
การลี้ภัย ดังน้ัน นิยามที่หนวยงานไทยใชในทางปฏิบัติจะแตกตางไปจากประเทศอ่ืนโดยเฉพาะ
ประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารฯ โดยจะมีการปรับใชศัพทและนิยามตอกลุมตางๆ ตาม
ความเหมาะสมและกาลเวลา อาทิ “ผูอพยพหลบหนีเขาเมือง” (illegal immigrant) หรือ “ผูหนีภัยการ
สูรบ” (persons displaced by fighting – displaced persons) อยางไรก็ดี หลักพื้นฐานของอนุสัญญา
ค.ศ. 1951 ของการไมผลักดันกลับสูความอันตราย (non-refoulement) ก็ถือวาเปนกฎหมาย
จารีตประเพณีระหวางประเทศ (customary international law) และที่สําคัญกวาน้ันสะทอน
ในอนุสัญญาระหวางประเทศดานมนุษยชนหลายฉบับที่ประเทศไทยเปนภาคีดวย จึงเห็นไดวา
เร่ืองน้ีเปนสิ่งที่ประเทศไทยตองคํานึงถึงในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ1

“ผูโยกยายถิ่นฐาน” หมายถึง บุคคลที่อยูนอกถิ่นพํานักประจําของตนดวยสาเหตุ
ตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัย โดยอาจเปนการโยกยายถิ่นฐานภายในหรือ
ภายนอกประเทศก็ได ซึ่งประเทศไทยก็ไมไดมีการนิยามไวอยางเปนทางการอีกเชนกัน การยายถิ่น
ขามชาติหรือภายในประเทศอาจเปนการชั่วคราวหรือแบบถาวร โดยมีปจจัย “ผลัก” และ “ดึง” เขา
มาเกี่ยวของเปนสาเหตุ โดยการโยกยายถิ่นฐานแบบบังคับ (forced migration) อาจมีแงมุมเกี่ยวของ
กับการใหความคุมครองดวย

ทั้งน้ี การพิจารณานิยามคํา/ศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของวามีความหมายอยางไรและ
ครอบคลุมเร่ืองใดบางสําหรับประเทศไทย เปนกรอบสําคัญในการทําความเขาใจถึงนโยบายและ
แนวปฏิบัติของประเทศไทยในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง

1 โดยที่ประเทศไทยไมมีนิยามสําหรับผูลี้ภัยและไมอิงอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ.1951
สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for
Refugees – UNHCR) จึงอางธรรมนูญของสํานักงานขาหลวงใหญฯ (Statute) ที่ประเทศไทยรวม
รับรอง ในการพิจารณาใหความคุมครองแกบุคคลที่ตองการความคุมครอง โดยใชถอยคํา “บุคคลใน
ความหวงใยของ UNHCR” (Persons of Concern to the UNHCR) แทน “ผูลี้ภัย”



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดท่ัวไป
ในบทน้ี ผูศึกษาจะนําเสนอกรอบแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้ง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติและกฎระเบียบของทางการไทย และกฎหมาย
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย จะพิจารณาผลประโยชน
ดานความมั่นคง หลักสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรม และพันธกรณีระหวางประเทศ เปนปจจัย
ประกอบการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ

ทั้งน้ี นโยบายของรัฐบาลปจจุบัน (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2551 กลาวถึงความสําคัญของการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน บน
ความสมดุลระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยการ
จัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ (ซึ่งตีความไดวาครอบคลุมถึงการลักลอบขนคนเขาเมืองดวย) ก็
จะคํานึงถึงการสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศภายใตกรอบสหประชาชาติดวยซึ่ง
เปนหลักฐานยืนยันในชั้นตนวาประเด็นดานสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีตางๆ มีความสําคัญ
สําหรับประเทศไทย

2.1.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพันธกรณีระหวางประเทศ
พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนและดานอ่ืน ๆ เปนกรอบทางกฎหมายที่

ประเทศไทยจะตองรับผูกพันปฏิบัติตาม จึงมีความจําเปนที่จะต องศึกษากรอบแนวคิดในแง
พันธกรณีระหวางประเทศของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตอนุสัญญาหลักดาน
สิทธิมนุษยชน 7 ฉบับที่ประเทศไทยลงนามเขาเปนภาคี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ป ค.ศ.
1948 ที่ประเทศไทยไดรวมรับรองดวย ทั้งน้ี อนุสัญญา 7 ฉบับดังกลาว ซึ่งมุงประกันสิทธิตางๆ ที่มี
การกลาวถึงในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดพยายามกําหนดแนวทางใน สงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนใหมีมาตรฐานเดียวทั่วโลก ไดแก

1. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)



7

2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)

3. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
4. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
5. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (International Convention

on the Elimination of Racial Discrimination - ICERD)
6. อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT)

7. อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities – CRPD)

นอกจากน้ี แมประเทศไทยไมไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ป ค.ศ.1951
จึงไมมีพันธกรณีตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ภายใตอนุสัญญาดังกลาวรวมทั้ง
นิยามของ “ผูลี้ภัย” ภายใตอนุสัญญาฯ การคุมครองบุคคลดังกลาวและการประกันสิทธิที่คนดังกลาว
พึงไดรับ แตหลักการไมผลักดันกลับ (non-refoulement) ที่บรรจุภายใตอนุสัญญาดังกลาวก็อาจ
ไมสามารถละเวนได อีกทั้งประเทศไทยก็ยึดหลักมนุษยธรรมในการปฏิบัติตอกลุมบุคคลตางๆ
จึงอาจกลาวไดวาประเทศไทยพยายามปฏิบัติตอเจตนารมณพื้นฐานของสหประชาชาติในเร่ือง
ดังกลาวอยูแลว

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีการประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ไดเสนอรูปแบบและแนวทางการประเมินแบบซิป หรือ

Context-Input-Process-Product Evaluation Model (CIPP Model) ซึ่งผูศึกษาจะใชเปนแนวทางการ
ประเมิน ดังน้ี

ก. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการชี้ใหเห็นถึงประเด็น
ปญหาในภาพรวม ซึ่งจะเปนการประเมินความทาทายตอประเทศไทยในแงของการบริหารจัดการ
คนเขาเมือง การดูแลความมั่นคงของชาติในบริบทของการบริหารงานคนตางดาว ปญหาสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของ  ขนาดของปญหา รวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย

ข. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินกรอบพันธกรณี
ระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนของไทย และนโยบาย/แนวทางการจัดการของ
ประเทศไทย โดยดูความสอดคลอง/ความแตกตางกันในเชิงหลักการ
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ค. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการ
การดําเนินการของทางการไทย และปญหาขอจํากัดทางดานความมั่นคงหรือขอบกพรองที่อาจมีใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ

ง. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลลัพธจากการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติของประเทศไทยกับมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน วาเปน
การสอดคลองกับมาตรฐานสากลตามความประสงคของไทยหรือไม โดยยกกรณีตัวอยางตางๆ
ผลกระทบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยนํา SWOT Analysis มาใชประกอบดวย

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
การศึกษาจะใชประโยชนจากงานวิจัยดานนโยบายตอคนตางดาวและผูลี้ภัยในแงนโยบาย

ความมั่นคง กฎหมายผูลี้ภัย และกฎหมายสิทธิมนุษยชน อาทิ
ศ.วิทิต มันตาภรณ ผู เชี่ยวชาญดานกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายผูลี้ภัย และ

ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาแนวทางของประเทศ
ไทยในการดูแลผูลี้ภัยในงานวิจัยหลายฉบับ โดยเฉพาะบทความ “Refugee Law and Practice in the
Asia and Pacific Region: Thailand as a Case Study” เนนมุมมองทางกฎหมายผูลี้ภัย และเสนอวา
แมที่ผานมาประเทศไทยยึดหลักมนุษยธรรมในการปฏิบั ติตอผูหลบหนีเขา เมืองและยอม
มีแนวทางผอนปรนการบังคับใชกฎหมายคนเขาเมือง แตหากมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การคุมครองผูลี้ภัยที่ยึดมาตรฐานสากลเปนตัวต้ังก็จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการปญหา
ในภาพรวม

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดทําการวิเคราะหนโยบาย
และการแกไขปญหาผูลี้ภัยในไทย โดยใชตัวอยางการดําเนินการในเร่ืองผูลี้ภัยอินโดจีนในงานวิจัย
“ผูอพยพลี้ภัยอินโดจีน” ซึ่งเสนอมุมมองของนโยบายความมั่นคงเปนกรอบการศึกษา ทั้งน้ี
แมงานวิจัยน้ีจะกลาวถึงแนวปฏิบัติตอกลุมบุคคลจากอินโดจีนเปนกรณีเฉพาะ แตก็เปนมุมมอง
สําคัญจากอดีตผูบริหารนโยบายดานความมั่นคง และชี้แนะถึงความตอเน่ืองของขอพิจารณาดาน
ความมั่นคงและขอจํากัดของไทยในการปฏิบัติตอผูหลบหนีเขาเมืองทั้งหมด

นายกุลพล พลวัน อดีตอัยการพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดทําการศึกษากรอบสิทธิ
มนุษยชนของไทย ในงานวิจัย “สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” ซึ่งเสนอมุมมองของพัฒนาการดาน
ตางๆ อยางตอเน่ืองในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน และเสนอหลักแนวคิดดานการบังคับใชกฎหมาย
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และปญหาอุปสรรคในการดําเนินการใหกรอบกฎหมายของประเทศไทยมีความสอดคลองกับ
หลักสากล

2.2.2 รายงานผลการประชุมสัมมนาและขอมูลอื่นๆ
การศึกษาจะใชประโยชนจากขอมูลเอกสารและรายงานผลการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของ

อาทิ ในกรอบของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และของกระทรวงการตางประเทศ โดยมี
รายงานหลายฉบับที่กลาวถึงทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทยในการใหความคุมครองแก
บุคคลตางดาว นอกจากน้ี จะไดใชบทความ วารสารและขอมูลจากอินเตอรเน็ตเปนขอมูลประกอบ

นอกจากน้ี จะไดมีการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) ผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ดําเนินนโยบายและการปฏิบัติของประเทศไทยในเร่ืองที่ เกี่ยวของกับคนตางดาวกับมิติการ
ตางประเทศ เพื่อใหไดความคิดเห็นในแงมุมตางๆ ในเชิงปฏิบัติและเพื่อใหไดรับขอมูลในเชิงกวาง
ซึ่งบุคคลที่ไดใหความรวมมือในการสัมภาษณน้ัน ไดแก 1) นายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ (ซึ่งเคยกํากับดูแลงานดานมนุษยธรรมที่คณะ
ผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาและตอมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองเอเชีย
ตะวันออก 2 รับผิดชอบงานความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบาน) และ 2) นางแคทรียา ปทุม
รส เลขานุการเอก คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ซึ่งเปนเจาหนาที่รับผิดชอบดานสิทธิมนุษยชน

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาขางตน จะเปนกรอบแนวทางในการจัดลําดับความคิดและวิเคราะห

ขอมูลที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาจะใชแนวคิดแบบซิป (CIPP) เปนกรอบแนวทางในการประเมินนโยบายและการ

ดําเนินการของไทยในการคุมครองคนตางดาวตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
การศึกษาสภาวะแวดลอมทางภูมิยุทธศาสตร เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จะเปนการปูทาง
สูการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศไทย พรอมกันกับการศึกษากรอบ
พันธกรณีระหวางประเทศของประเทศไทย ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําหรับการประเมินการดําเนิน
นโยบายดานคนเขาเมือง และความสอดคลองระหวางแนวปฏิบัติกับกรอบพันธกรณีของประเทศ
ไทย เพื่อใหไดทราบถึงผลจากการดําเนินงานและผลกระทบตางๆ วาโดยทั่วไปประเทศไทยได
เคารพหลักสากลตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษชนหรือไมและสามารถยึดหลักความ
สมดุลระหวางสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติตามแนวนโยบายข อง
รัฐบาลหรือไม อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการและ
การตัดสินใจในแงทางเลือกเชิงนโยบายตอไป
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ผูศึกษาจะวิเคราะหขอมูลจากผลงานวิจัยทางดานวรรณกรรมที่ใชในการศึกษา ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใชอางอิง เพื่อใหสะทอนมุมมองที่หลากหลายในแงหลักสิทธิมนุษยชน
หลักความมั่นคง และหลักการบังคับใชกฎหมาย เพื่อไมใหไดมองปญหาจากมุมมองของสิทธิเพียง
ดานเดียวแตจากมุมมองของการบังคับใชกฎหมายและความมั่นคงดวย โดยแนวคิดและขอมูลตางๆ
เปนการชวยวางกรอบการศึกษาและวิเคราะหประเด็นที่สําคัญ ทั้ งน้ี ขอมูลทั้งปวงประกอบกับ
ประสบการณโดยตรงของผูศึกษาจะไดใชเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ีอยางสมดุล
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 การประเมินสภาวะแวดลอม
สภาวะแวดลอมท่ัวไป
ดังที่เสนอขางตน บริบทของการที่ประเทศไทยเปนประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐ รัฐบาลไทยให

ความสําคัญตอการเคารพพันธกรณีตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทย
เปนภาคี เปนกรอบสําคัญสําหรับภารกิจดานการตางประเทศของไทย ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยมี
นโยบายชัดเจนในการมุงสงเสริมสิทธิมนุษยชน ดังน้ัน สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน ไมวาจะ
เปนคนเชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะใดในสังคม ควรไดรับการคุมครองโดยรัฐบาลไทย แตจะเห็นได
วาภาพน้ีก็ตองนําไปประกอบกับมิติดานการเมือง ความมั่นคงและขอจํากัดตางๆ ในทางปฏิบัติ  ซึ่ง
จะตองมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อสังเคราะหแกนสารของนโยบายไทย

ประเทศไทยมีที่ต้ังใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีชายแดนอันยาวทางบกและ
ทางนํ้ากับประเทศเพื่อนบาน 4 ถึงประเทศคือ พมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยมีชายแดนกับพมา
กวา 2,000 กิโลเมตร นับต้ังแตอดีตกาลไทยไดใหที่พักพิงแกบุคคลตางชาติที่หนีรอนมาพึ่งแผนดิน
ไทย ในยุครัตนโกสินทรน้ีคนตางดาวบางกลุมที่ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไดกลายเปนคน
ไทยไปแลวหรือไดรับสถานะตามกฎหมาย อาทิ กลุมมอญ กลุมจีนฮออพยพ และลาสุดกลุม
เวียดนามอพยพที่เดินทางเขามาต้ังแตป 2500 ความเปดกวางของประเทศไทยตอภายนอกจึงเปน
เสนหของสังคมไทยและเปนพื้นฐานของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในหลายยุคสมัย แตก็
นํามาซึ่งความทาทายในการบริหารจัดการดานคนเขาเมือง

บริบทของความขัดแยงในภูมิภาคในยุคสงครามเย็น
ในสวนของสภาวะแวดลอมภายนอกนับต้ังแตสงครามโลกคร้ังที่ 2 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตตองเผชิญกับความไรเสถียรภาพในหลายพื้นที่ มีการหลั่งไหลของผูที่หนีภัยการสูรบหรือ
ความอดอยากในประเทศเพื่อนบานเขามาในประเทศไทย ภายหลังการลมสลายของอาณานิ คม
ตะวันตกก็ไดมีการสูรบและความขัดแยงภายในพมา ในระหวางที่สงครามอินโดจีนและสงคราม
เวียดนามสงผลใหมีการเคลื่อนยายของบุคคลเปนจํานวนที่สําคัญจากลาว กัมพูชาและเวียดนาม
ประเทศไทยตองรับมือกับปญหาผูลี้ภัยอินโดจีนระหวางป 2522-2542 โดยมีการหลั่งไหลของผูลี้ภัย
มาหลายระลอก ประเทศไทยไดกลายเปนประเทศแรกรับที่สําคัญสําหรับผูลี้ภัยที่เดินทางเขามาทาง
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บกและทางเรือกวา 1.2 ลานคน ซึ่งหมายถึงภาระที่จะตองใหความชวยเหลือและดูแล จึงมีการต้ัง
คายผูลี้ภัยในพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกของประเทศเพื่อรับมือกับบุคคลกลุมตางๆ อาทิ เขาอีดาง
อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี สําหรับผูหลบหนีจากกัมพูชา บานนาโพ อ.เมือง จ.นครพนม และบานวินัย
อ.ปากชม จ.เลย สําหรับผูหลบหนีจากลาว ซึ่งตอมาก็ไดมีการปรับสถานะและปดพื้นที่ตางๆ
เหลาน้ันตามความจําเปนของสถานการณ โดยการบรรลุแผนปฏิบัติการสมบูรณแบบสําหรับผูลี้ภัย
อินโดจีน (Comprehensive Plan of Action for Indochinese Refugees – CPA) เมื่อป 2532 ซึ่งรวม
การแยกแยะผูลี้ภัยออกจากผูอ่ืนเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับกลุมตางๆ ไมวาจะเปนการสงไป
ต้ังถิ่นฐานหรือการสงกลับพื้นที่ตนทาง เปนพัฒนาการสําคัญในการแกไขสถานการณ

ประสบการณดังกลาวที่ประเทศไทยตองรับมือกับผูหนีภัยจํานวนมากนับหลักลานทําให
หนวยงานของไทย ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือน ตระหนักถึงความสําคัญของ การระดมความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและหลักสากลที่เกี่ยวของ มีความคุนเคยกับการทํางานกับหนวยงาน
ระหวางประเทศ และสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการของไทยเพื่อรับมือกับสถานการณอยาง
มีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง แตในขณะเดียวกันก็เปนบทเรียนถึงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศและภาระดานตางๆ จากการรับบุคคลตางดาวเปนจํานวนมากเขาประเทศ ขอจํากัดตางๆ
ที่มากับเงื่อนไขในการทํางานกับหนวยงานระหวางประเทศดังกลาว ผลกระทบตอความสัมพันธ
ทวิภาคีกับประเทศตนทางรวมทั้งปรากฏการณของปจจัยดึงดูด (pull factor) จากนโยบายดาน
มนุษยธรรมที่ทําใหมีการหลั่งไหลเขามาในประเทศของผูแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในโอกาส
ตอไป โดยมีผูเดินทางเขาประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสไปต้ังถิ่นฐานใประเทศที่สามและยังมี
ปญหาของผูตกคาง (residual caseload) ในประเทศไทยที่หาทางออกไมไดอีกดวย

ภายหลังการยุติการเผชิญหนาในสงครามเย็นโดยเฉพาะภายหลังป 2532 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดหันเขามาสงเสริมความรวมมือระหวางกันและเนนการพัฒนาประเทศ ได
มีการกระชับความรวมมือในกรอบอาเซียน ประเทศเพื่อนบานของไทยทั้งหมดไดเขารวมเปน
สมาชิกกรอบความรวมมือสวนภูมิภาคดังกลาว โดยกัมพูชาเปนประเทศสุดทายที่ไดเขาเปนประเทศ
สมาชิกอาเซียนในป 2542 บรรยากาศเชิงบวกทําใหประเทศตางๆ สามารถพัฒนากลไกทวิภาคี
ระหวางกันเพื่อบริหารจัดการปญหาตางๆ รวมทั้งปญหาผูลี้ภัยที่ตกคางอยูในประเทศไทย

แตในเวลาเดียวกันปญหาผูลี้ภัยก็ยังไมหมดไป ในชายแดนฝงตะวันตกของประเทศไทยการ
สูรบระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอยตางๆ ไดเพิ่มความรุนแรงหลังป 2527 สงผลใหมีการ
หลั่งไหลของคนจากพมาสูประเทศไทยอยางตอเน่ือง ดวยประสบการณลาสุดที่ไทยเพิ่งเผชิญกับ
ผูลี้ภัยจากกัมพูชาทางการไทยไมไดใหองคการระหวางประเทศเขามาดูแลบุคคลดังกลาวในชั้นตน
แตไดยินยอมใหองคกรเอกชนประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
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สําหรับ “ผูหนีภัยการสูรบจากพมา” ตามบริเวณชายแดน จนภายหลังในป 2541 ไดยินยอมให
UNHCR เขามามีบทบาทในการใหความคุมครองและในที่สุดการประสานใหไปต้ังถิ่นฐานใน
ประเทศที่สาม  ซึ่งแมมีการดําเนินโครงการต้ังถิ่นฐานขนาดใหญต้ังแตป 2548 แตก็มีการเดินทางเขา
มาใหมอีกดวย ทําใหประชากรไมลดลงเทาที่ควร ซึ่งในปจจุบันยังคงมีผูหนีภัยการสูรบจากพมา
ประมาณ 130,000 คนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แหงใน 4 จังหวัดตะวันตกของไทย

บริบทการเคลื่อนยายแบบผสมในปจจุบัน
ในสวนของสภาวะแวดลอมภายในในชวงทศวรรษ 2540 เศรษฐกิจไทยไดเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและการสรางงานที่สูงอยางตอเน่ือง อุตสาหกรรมตางๆ มี
ความตองการดานแรงงานสูง โดยเฉพาะมีการขาดแคลนแรงงานไรฝมือราคาถูก จึงมีการจางงานใน
กลุมบุคคลตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน อาทิ ในอุตสาหกรรมการประมงและการเกษตร จนตองมี
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ จากพมา ลาวและกัมพูชา ภายใต
กรอบ MOU ที่ประเทศไทยไดทํากับทั้ง 3 ประเทศ โดยมีการผอนผันใหแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองพํานักในประเทศไทยชั่วคราว แตถึงกระน้ันประเทศไทยก็ยังประสบปญหาแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายที่อยูนอกระบบเปนจํานวนมาก

 ในบริบทปจจุบันของทศวรรษ 2550 ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจที่สูงกวาประเทศเพื่อนบานสวนมาก บริบททางภูมิยุทธศาสตร การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของไทย ทําใหเปนจุดเปาหมายสําหรับกลุมตางๆ โดยมีการเคลื่อนยายแบบผิดปกติ (irregular
migration) เพิ่มขึ้นและมีการเคลื่อนยายแบบผสม (mixed flows) ของผูหนีภัยจากประเทศตางๆ
รวมกันกับกลุมผูที่แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ จนจํานวนคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่พํานัก
อยางผิดกฎหมายในประเทศไทยพุงสูงขึ้นถึงกวา 3  ลานคนในป 2553 ซึ่งแมเปนผลเชิงบวกในการ
สนับสนุนพลวัตของภาคธุรกิจไทยแตสรางปญหาทางสังคมและแรงกดดันตางๆ ตอทรัพยากรของ
รัฐและการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะในดานการบริการดานสาธารณสุขและการศึกษา รวมถึง
ปฏิกิริยาเชิงลบในสังคมตอการรวมตัวกันของชุมชนคนตางดาวขนาดใหญในพื้นที่ตางๆ อาทิ
ใน จ. สมุทรสาคร และ จ.ระนอง นอกจากน้ัน ยังมีผลกระทบเชิงลบจากการโยกยายถิ่นฐาน
นอกระบบ อาทิ การเติบโตของเศรษฐกิจมืด การแพรกระจายของโรคระบาด อาชญากรรม และ
ความออนไหวดานเชื้อชาติ

ปรากฏการณลาสุดที่ประเทศไทยตองเผชิญคือปญหาการเคลื่อนยายแบบผสม (mixed
flows) ที่มีการเดินทางของบุคคลที่แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจพรอมกันกับบุคคลที่อาจตองการ
ความคุมครอง ยากตอการแยกแยะออกจากกันและกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเดินทางของคนเรือระลอกใหม โดยนับต้ังแตป 2548 มีการเดินทางทางเรือเขามาในนานนํ้าไทย
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ของชาวโรฮิงญาจากพื้นที่รัฐยะไขของพมาและ Cox’s Bazaar ของบังกลาเทศ และของชาวศรีลังกา
และอัฟกัน ซึ่งแมมีวัตถุประสงคหลักในการใชประเทศไทยเปนทางผานสูประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม อาทิ มาเลเซียและอินโดนีเซีย กอนที่จะเดินทางตอไปยังประเทศพัฒนาแลว
โดยเฉพาะออสเตรเลีย แตก็มีหลายคนที่ตกคางหรือเลือกที่จะอยูตอในประเทศไทย ในเวลาเดียวกัน
ทาอากาศยานระหวางประเทศของไทยไดถูกใชเปนจุดเปลี่ยนผานสําคัญสําหรับบุคคลตางๆ รวมทั้ง
ชาวศรีลังกาและคนชาติอ่ืนๆ

บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมดังกลาวนํามาซึ่งเงื่อนไข และความทาทายใน
ปจจุบันที่หนวยงานของไทยพยายามบริหารจัดการงานดานคนเขาเมืองซึ่งมีความซับซอนเพิ่มขึ้น
โดยตลอด ในขณะที่ประเทศไทยก็เขาผูกพันกับกรอบสากลมากยิ่งขึ้น และมีความเปดกวางสูงตอ
โลกภายนอกและกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน น้ี เทคโนโลยี
และเครือขายของสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมหมายความวาการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เปนไปอยางรวดเร็ว มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐอยางกวางขวาง การ
ดําเนินการของไทยจึงไมสามารถจํากัดอยูในบริทของประเทศเพียงเทาน้ัน แตตองคํานึงถึงกรอบ
ระหวางประเทศดวย

3.2 การศึกษากรอบพันธกรณีระหวางประเทศ กรอบกฎหมายและนโยบายของไทย
ดังที่กลาวขางตนพันธกรณีระหวางประเทศเปนพื้นฐานดานนโยบายสําคัญของประเทศ

ไทย ซึ่งสะทอนในกฎหมายของไทยและเปนเร่ืองที่พึงปฏิบัติตาม ดังที่มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุให “รัฐตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเปนภาคีรวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ” ในชั้นตนจึงเห็นไดวากรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (international human
rights law) โดยเฉพาะประเด็นการใหความคุมครองคนตางดาวนอกบริบทการลี้ภัย มีความสําคัญตอ
การประเมินการดําเนินงานของประเทศไทยในเร่ืองน้ี แตการที่ประเทศไทยจะดูแลสิทธิตางๆ น้ัน ก็
มีขอบเขต2 ดังน้ัน จึงควรมีการพิจารณาอนุสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของในรายละเอียด

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR)
ป ค.ศ. 1948 ซึ่งประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศแรกที่ไดรวมรับรอง เปนเอกสารสําคัญที่รับรอง
สิทธิมนุษยชนของมนุษยชาติ ศักด์ิศรีความเปนมนุษยและความยุติธรรม ประมวลไวในลักษณะองค
รวมครอบคลุมสิทธิดานตางๆ ไวใน 30 มาตรา รวมทั้งในขอ 14 (1) กลาวถึงการที่ “ทุกคนมีสิทธิที่

2 การสัมภาษณนายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
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จะแสวงหาและที่จะไดลี้ภัยในประเทศอ่ืนจากการประหัตประหาร” อยางไรก็ดี เน่ืองจากปฏิญญาฯ
เปนเอกสารที่เปนเพียงขอผูกพันดานจริยธรรมการเมืองระหวางประเทศ จึงตองมีกลไกตาม
อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับของสหประชาชาติดูแลเร่ืองน้ี เปนมาตรฐานขั้นตํ่าที่รัฐตอง
ประกันโดยเปนการเอากฎหมายระหวางประเทศเขามาเปนกฎหมายภายใน โดยประเด็นสําคัญของ
อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี 7 ฉบับ ตามความเกี่ยวเน่ืองกับประเด็นที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอและสิทธิของคนตางดาว มีดังน้ี

อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment – CAT) ป ค.ศ. 1984 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีเมื่อวันท่ี
2 ตุลาคม 2550

- พันธกรณีภายใตอนุสัญญาน้ีมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับหลักไมผลักดันกลับ (non-
refoulement) ซึ่งนอกเหนือจากความสําคัญของหลักน้ีในแงกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
แลว มีการบรรจุหลัก non-refoulement ในอนุสัญญาฯ ภายใตขอบทที่ 3 โดยในขอ 3.1 ระบุเร่ืองน้ีไว
วา “รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันออกไป) หรือสงกลับเปนผูรายขามแดนไปยังอีกรัฐหน่ึง
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลน้ีจะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน” โดยกําหนดกรอบในการ
พิจารณาเร่ืองน้ีไวในขอ 3.2 ซึ่งระบุวา “เจาพนักงานผูมีอํานาจตองคํานึงถึงขอพิจารณาทั้งปวงที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการที่มีรูปแบบตอเน่ืองของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐน้ันอยางรายแรง โดยซึ่ง
หนาหรืออยางกวางขวางดวย หากมี” หลักน้ีหมายรวมถึงหลักการไมปฏิเสธผูลี้ภัยที่เดินทางเขามายัง
เขตแดนหรือบริเวณชายแดนของรัฐอีกดวย (non-rejection at the frontier)

- จึงเห็นไดวาประเทศไทยตองพึงระวังประเด็นน้ีในการปฏิบัติตอคนตางดาวเปนอยางมาก
อยางไรก็ดี ในคําแถลงตีความเขาใจในการเขาเปนภาคีของไทยไดมีประเด็นวา ตามขอบทที่ 1 เร่ือง
คํานิยามของคําวา “การทรมาน” เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยไมมีบทบัญญัติจํากัด
ความโดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความเขาใจความหมายของคําดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่ใชบังคับในปจจุบันซึ่งก็เปนความพยายามในการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบอยางชัดเจน

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR) ป ค.ศ. 1966 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีเมื่อวันท่ี 29
มกราคม 2540

- พันธกรณีภายใตกติกาฯ ครอบคลุมสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอยางกวางขวาง
รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับคนตางดาว โดยขอบทที่ 2-5 ไดบัญญัติใหรัฐภาคีเคารพและประกันสิทธิ
ตามกติกาฯ แกบุคคลที่อยูในเขตแดนของตน โดยไมมีความแตกตางตามเร่ืองเชื้อชาติ ผิว เพศ
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ศาสนา การเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืน สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะ
อ่ืนๆ ซึ่งในขอ 2.1 ระบุถึง “หลักประกันแกปจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตนและภายใต
เขตอํานาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไวในกติกาน้ี” จึงเห็นไดวาแมมีการระบุถึงการจําแนก
ระหวางพลเมืองและบุคคลที่มิใชพลเมืองแตหลักการไมเลือกปฏิบัติก็ยังเปนหลักสําคัญ

- ขอบทที่ 6-27 ระบุถึงสิทธิที่จะมีชีวิต การที่จะไมถูกทรมาน การที่จะไมถูกเกณฑหรือ
บังคับใชแรงงาน การที่บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพการเคลื่อนไหว และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่
อยูภายในเขตแดนของรัฐ ทุกคนมีสิทธิจะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน โดยขอ 13
ระบุถึงการที่ “คนตางดาวผูอยูในดินแดนของรัฐภาคีแหงกติกาน้ีโดยชอบดวยกฎหมายอาจถูกไล
ออกจากรัฐน้ัน โดยคําวินิจฉัยอันไดมาตามกฎหมายเทาน้ัน” ทั้งน้ี เห็นไดวาสิทธิที่มีชีวิตและการที่
จะไมถูกทรมานภายใตกติกาฯ กลายเปนเหตุผลหน่ึงที่จะตองใหความคุมครองคนตางดาวหากการ
สงกลับจะไดรับภัยตอชีวิตหรือความเสี่ยงตอการทรมาน ซึ่งเปนไปตามหลัก non-refoulement และ
สอดรับกับอนุสัญญา CAT แมอนุสัญญาฯ ไมมีขอบทที่กลาวถึงการหามสงกลับเปนการเฉพาะ

- อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมไดเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ ใหเอกชนมีสิทธิ
รองเรียนกลาวหารัฐไดตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึ่งเปน
คณะกรรมการประจําอนุสัญญาฉบับน้ี ดังน้ัน ประเทศไทยจึงยังไมได เปดโอกาสใหมีการตีความ
ประเด็นตางๆ เพิ่มเติมที่อาจเปนเร่ืองปญหาในเชิงปฏิบัติอันนํามาสูการละเมิดสิทธิ

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ป ค.ศ. 1966 ประเทศไทยได
เขาเปนภาคีเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2542

- กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสิทธิการทํางาน สวัสดิการ
สังคม การศึกษา ฯลฯ โดยไมเลือกปฏิบัติ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) ป ค.ศ. 1989
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2535

- กลาวถึงสิทธิเด็กอยางกวางขวาง โดยมุงใหรัฐเคารพและประกันสิทธิของเด็กทุกคนที่อยู
ในเขตอํานาจของตน ซึ่งประเทศไทยไดต้ังขอสงวนไวในขอ 7 เร่ืองการจดทะเบียนเกิดและการให
สัญชาติเด็กผูลี้ภัย และขอ 22 เร่ืองสถานะของเด็กผูลี้ภัย โดยมีประเด็นสําคัญวาขอ 22.1 ระบุวา “เด็ก
ที่รองขอสถานะเปนผูลี้ภัย หรือไดรับการพิจารณาเปนผูลี้ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายใน
หรือระหวางประเทศที่ใชบังคับ...จะไดรับการคุมครองและความชวยเหลือทางมนุษยธรรม
ที่เหมาะสม ในการไดรับสิทธิที่มีอยูภายใตอนุสัญญาน้ีและในตราสารระหวางประเทศอ่ืนๆ
อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรมซึ่งรัฐบาลดังกลาวเปนภาคี” ซึ่งขอสงวนดังกลาวสะทอน



17

ขอหวงกังวลของรัฐบาลไทยที่จะสามารถใหความชวยเหลือเด็กในบริบทของการหลั่งไหลเขามา
ของผูลี้ภัย จึงยังมีการคงขอสงวนดังกลาวไว แตมีแนวโนมที่จะพิจารณาถอนขอสงวนในสวนของ
ขอ 7 เน่ืองจากประเทศไทยไดมีการพัฒนาเร่ืองการจดทะเบียนการเกิดสําหรับเด็กทุกคนที่เกิดใน
ประเทศแลว

- นอกจากน้ีแมอนุสัญญาฯ ไมไดกลาวถึงการสงออกเด็กที่เปนคนตางดาวเปนการเฉพาะแต
คณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ ไดเสนอ General Comment ที่พูดถึงการที่รัฐภาคีไมควรสงกลับ
เด็กไปยังประเทศที่เด็กจะไดรับความอันตราย นอกจากน้ี โดยคํานึงถึงวาประเทศไทยเปนภาคี
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ วาดวยเด็กในความขัดแยงทางอาวุธดวย คณะกรรมการ
ประจําอนุสัญญาฯ ยังไดเสนอวารัฐภาคีไมควรสงเด็กกลับไปยังประเทศที่อาจมีความเสี่ยงการเกณฑ
ทหารเด็ก3

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) ป ค.ศ. 1979 ประเทศ
ไทยไดเขาเปนภาคีเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2528

- กลาวถึงการสงเสริมสิทธิสตรี โดยในขอ 6 ระบุวา “รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุก
อยางรวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปรามการคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ” ซึ่งสรางพันธกรณีแกประเทศไทยในการดําเนินการเพื่อปราบปราม
การคามนุษยและดูแลประเด็นที่เกี่ยวของ เปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนากฎหมายดานการตอตาน
การคามนุษยในประเทศไทย

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (International Convention on the
Elimination of Racial Discrimination -  ICERD) ป ค.ศ. 1965 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีเมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม 2546

- กลาวถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในรูปแบบตางๆ โดยในขอ 5 (2) ระบุถึงสิทธิ
ในการเดินทางออกจากประเทศหน่ึงประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนและในอันที่จะกลับคืนมายัง
ประเทศของตน เชนเดียวกันกับอนุสัญญา CRC อนุสัญญาฯ ไมมีบทบัญญัติเร่ืองการหามสงกลับ
เปนการเฉพาะ แตคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ ก็มี General Comment ที่เสนอวาคนที่ไมเปน
พลเมืองก็ไมควรถูกสงกลับไปยังประเทศที่จะเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน4

3 Migration in the Greater Mekong Subregion Resource Book 2008: 120
4 อางแลว: 119
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อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities – CRPD) ป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551

- กลาวถึงสิทธิของคนพิการและการขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในบริบทตางๆ ซึ่ง
ประเทศไทยไมไดต้ังขอสงวนเปนที่สําคัญ

ทั้งน้ี เหลืออนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนเพียง 2 ฉบับที่ประเทศไทยยังไมไดเปนภาคี
ไดแก อนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลจากการสูญหายโดยบังคับ (International Convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance – ICED) ป ค.ศ. 2006 และ
อนุสัญญาว าดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกย ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครั ว
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of their Families – CRMW) ป ค.ศ. 1990 โดยประเด็นที่เกี่ยวของอยูระหวางการศึกษา
ของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ตามลําดับ ซึ่งในสวนของอนุสัญญา CRMW น้ัน
หนวยราชการไทยยังมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการคุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐานจาก
ประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมากและมีหลากหลายสถานะ

อน่ึง ถอยแถลงตีความทั่วไปของประเทศไทยในการเขาเปนภาคีอนุสัญญา ICERD ระบุถึง
การที่รัฐบาลไทยจะไมตีความหรือใชบทบัญญัติใดๆ ที่ปรากฏในอนุสัญญาเปนพันธกรณีที่เกินกวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายภายในไดบัญญัติไว ซึ่งนาจะเปนการยืนยันวา
ประเทศไทยถือรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยที่เกี่ยวของเปนที่สําคัญ เน่ืองจากจะทําใหสิทธิตางๆ มี
ผลบังคับใชในศาล5

ในเวลาเดียวกันแมประเทศไทยไมไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ.1951
ซึ่งเปนพื้นฐานของกฎหมายผูลี้ภัยระหวางประเทศ (international refugee law) อันมีความแตกตาง
จากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (international human rights law) จึงไมถือวา
มีพันธกรณีตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ภายใตอนุสัญญาฯ รวมทั้งนิยามของ
“ผูลี้ภัย” แตประเทศไทยยังตองคํานึงถึงหลักการไมผลักดันผูลี้ภัยกลับสูความอันตรายที่บรรจุภายใต
อนุสัญญาดังกลาว ซึ่งหลักการน้ีมีความเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศดวย โดยมาตรา

5 กรณีนายซก เยือน เมื่อป 2546 ที่อางสถานะผูลี้ภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการสงกลับไปยังกัมพูชา
แตศาลอุทธรณเห็นวาไมสามารถรับได ชี้ใหเห็นวาการพิจารณาของศาลไทยสะทอนแนวคิดแบบ
dualist ที่มีการแยกกรอบกฎหมายภายในจากกรอบกฎหมายระหวางประเทศ หากไมมีกฎหมาย
ภายในรองรับก็ไมสามารถนําประเด็นมาพิจารณาในศาลได Muntabhorn 2005 Refugee Law and
Practice in the Asia and Pacific Region: 10
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33 ของอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 1951 ระบุวา “มีสิทธิที่จะไมถูกขับไลหรือผลักดันไป
ยังพรมแดนของประเทศที่เขาหลบหนีออกมาซึ่งจะทําใหชีวิตหรืออิสระภาพของผูลี้ภัยไดรับการ
คุกคามดวยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุมใดกลุมหน่ึง ไมวาทางสังคมหรือ
ทางความคิดดานการเมือง” ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักไมผลักดันกลับสูความอันตราย (non-refoulement)
เปนหลักการที่สะทอนไวทั้งในอนุสัญญา CAT และ ICCPR ที่ประเทศไทยเปนภาคี แนวปฏิบัติของ
ไทยจึงควรตองยึดตามกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในเร่ืองน้ีแทนที่จะถือวาไมมี
พันธกรณีตามกฎหมายผูลี้ภัย แตในเวลาเดียวกันก็ตองคํานึงถึงหลักรัฐศาสตรที่ประเทศไทยไม
สามารถปฏิบัติอยางเอกเทศและยึดหลักกฎหมายหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศเพียงเทาน้ัน
เพราะมีหลายกรณีในเอเชียที่ประเด็นผูลี้ภัยกลายเปนปญหาทวิภาคี โดยประเทศไทยตองใชดุลพินิจ
ชั่งนํ้าหนักระหวางการดําเนินการอยางมีมนุษยธรรมกับผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศ6 อยางไรก็ดี โดยที่ไทยยึดหลักมนุษยธรรมในการปฏิบัติตอกลุมบุคคลตางๆ มาโดยตลอด
จึงอาจกลาวไดวาไทยไดพยายามปฏิบัติตอเจตนารมณพื้นฐานของสหประชาชาติในเร่ืองดังกลาว

จะเห็นไดวาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาตางๆ ดานสิทธิมนุษยชน สรางพันธกรณีใหแก
รัฐบาลไทยในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับกฎหมายและ
แนวปฏิบัติตางๆ ใหสอดคลองกับพันธกรณีที่ไดลงนามผูกพันไว นอกเหนือจากความสําคัญของ
เร่ืองการไมเลือกปฏิบัติซึ่งบรรจุไวในอนุสัญญาทุกฉบับน้ัน หลักการ ที่สําคัญคือหลัก non-
refoulement สะทอนในอนุสัญญา 2 ฉบับที่ประเทศไทยเปนภาคี ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตอกย้ําโดย
คณะกรรมการประจําอนุสัญญาที่เกี่ยวของวาเปนเร่ืองที่ประเทศไทยตองใหการดูแล นอกจากน้ี
โดยที่รัฐจะตองจัดทําและนําเสนอรายงานการอนุวัติอนุสัญญาแตละฉบับใหแกคณะกรรมการ
ประจําอนุสัญญาอีกดวย ดังน้ัน ไมเพียงการไมปฏิบัติตามอนุสัญญาเทาน้ันแตการคางสงรายงานตอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของหรือความไมพรอมที่จะระบุถึงแนวปฏิบัติที่อาจขัดตอนุสัญญาฯ ยอม
สงผลกระทบในทางลบตอประเทศไทย เปนหลักฐานแสดงวา รัฐไมเคารพในพันธกรณีระหวาง
ประเทศและไมใหความสนใจเทาที่ควรตอสิ่งที่ไดผูกมัดไว

การศึกษากรอบกฎหมายและนโยบายของไทย
ประเทศไทยมีกรอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด มีการระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบ

ของบุคคล มีพระราชบัญญัติเปนกฎหมายดูแลงานดานตางๆ นอกจากน้ีมีนโยบายรัฐบาลที่แถลงตอ
รัฐสภา เปนกรอบการบริหารราชการและปฏิบัติงาน และยังมียุทธศาสตรและแผนดานตางๆ อาทิ
ยุทธศาสตรความมั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแผนดําเนินการ ซึ่งจะได

6 การสัมภาษณนายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 การสัมภาษณนางแคทรียา
ปทุมรส วันที่16 กรกฎาคม 2553
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ศึกษาเอกสารแตละฉบับที่กลาวถึงการใหความคุมครองและสิทธิของคนตางดาววาในหลักการมี
ความสอดคลองกับหลักสากลในชั้นตนหรือไม

หลักในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) นับเปนเอกสารที่มีความกาวหนาในแง

สิทธิมนุษยชน ระบุถึงสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลและกําหนดหลักประกันสิทธิมนุษยชนไวอยาง
กวางขวาง อาทิ

มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง”

มาตรา 32 “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือ
การลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได”

นอกจากน้ี ในมาตรา 82 ยังกลาวถึงการที่รัฐ “ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ” ซึ่งเปนแนวทางสําคัญวาพันธกรณีตางๆ เปนเร่ืองที่รัฐตองพึงปฏิบัติตามและหลีกเลี่ยง
หรือละเมิดไมได

อยางไรก็ดี มีการอางวาตามมาตรา 5 หลักประกันสิทธิมนุษยชน แมจะระบุถึงหลักการไม
เลือกปฏิบัติแตกลาวถึงสิทธิของคนไทยเทาน้ัน คือ “ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน” ซึ่งประเด็นน้ีถูกยกเปนขออางให
คนตาวดาวในประเทศไทยไมสามารถเขาถึงกลไกความคุมครองไดอยางเต็มที่เพื่อใหมีการรับรอง
สิทธิดานตางๆ และเปนพื้นฐานของขอรองเรียนตางๆ ขององคกรดานสิทธิมนุษยชน เมื่อมี
ผลกระทบตอคนตางดาว นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยังมิไดมีการกลาวถึงสิทธิในการลี้ภัยแตอยางใด
อยางไรก็ดี ยังมีกลไกอิสระที่จัดต้ังโดยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ที่สามารถดูแลสิทธิของคนทุกคน ซึ่งเปนหลักประกันสําคัญสําหรับคนตางดาวประการ
หน่ึง7

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายสําคัญที่กํากับดูแลงานดานคนเขาเมือง
นับต้ังแตเดิมสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดเงื่อนไขรายละเอียด
ตางๆ ในการเขาเมืองและการสงออกคนตางดาว

มาตรา 12 (1) บัญญัติไววา “หามมิใหคนตางดาว ซึ่งไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทาง...หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ...” เขามาใน
ราชอาณาจักร ดังน้ัน กรณีคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมาย จะตอง

7 Muntabhorn อางแลว: 19
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ไดรับโทษเปนผูหลบหนีเขาเมือง” ซึ่งจะไดเห็นวาสถานะผูหลบหนีเขาเมืองดังกลาวมีลักษณะ
ครอบคลุมคนตางดาวทุกประเภทที่ไมมีเอกสารที่ครบถวนถูกตอง โดยไมไดคํานึงถึงเจตนา
(motive) ในการเขาเมือง

ในกรณีทั่วไป การสงบุคคลออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. 2522 ไมไดบัญญัติไวชัดเจนวาจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงดานการทรมานของผูถูกสงออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยมาตรา 22 กลาวถึง “ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมี
ลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตาม 12 เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสงใหคนตางดาวคนน้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักร” โดยในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
ไมมีการพูดวาการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวตองคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนหรือความมี
มนุษยธรรมแตอยางใด ไมมีสถานะเฉพาะสําหรับผูลี้ภัยหรือผูตองการความคุมครองและไมมี
กฎหมายอ่ืนในประเทศไทยเกี่ยวกับผูลี้ภัย เพียงแตเนนความเหมาะสมของการบริหารจัดการ อาทิ
กอนเดินทางกลับพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวไว ณ สถานที่ใด เปนเวลานานเทาใดตาม
ความจําเปนก็ได ซึ่งจะเห็นไดวาการกักขังเปนเวลานานเปนอีกประเด็นหน่ึงซึ่งไดรับการหยิบยกใน
บริบทของสิทธิมนุษยชนของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง

อยางไรก็ดี แมไมมีถอยคําใดๆ ในพระราชบัญญัติคนเขาเมืองที่ระบุถึงการใหอยูใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวบนพื้นฐานทางมนุษยธรรมแตก็มีมาตรา 17 ที่เปดโอกาสใหมีการพิจารณา
กรณีพิเศษ “ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตาง
ดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใดๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ีในกรณีใดๆ ก็ได” ซึ่งมาตราดังกลาวเปดโอกาสสําหรับการพัฒนามาตรการ
ตางๆ เพื่อกํากับดูแลการเขาเมืองของคนตางดาวบางประเภท อาทิ การบริหารจัดการคนตางดาว
3 สัญชาติ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 นับเปนกฎหมายและ
พัฒนาการที่สําคัญที่กําหนดมาตรการผอนปรนในเชิงนโยบายตอคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง หาก
เปนบุคคลที่อยูในบริบทของการคามนุษยและโดยเฉพาะที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษย
โดยเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนกลุมเสี่ยงที่ตองการไดรับความคุมครอง

ในกรณีที่บุคคลดังกลาวเปนผูเสียหายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 37 บัญญัติไววา “เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ภายใตพระราชบัญญัติน้ี การรักษาพยาบาล การบําบัดรักษา การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย
พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการใหมีการผอนผันใหผูเสียหายน้ันอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวและไดรับอนุญาติใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย ทั้งน้ี โดยใหคํานึงถึงเหตุผล



22

ทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก” นับเปนคร้ังแรกๆ ที่มีการกลาวถึงเหตุผลดานมนุษยธรรมในบริบท
ของคนตางดาวในกฎหมายไทย นอกจากน้ี จะมีการแยกแยะที่เหมาะสมและในมาตรา 38 บัญญัติไว
วาในการสงบุคคลตางดาวที่เปนผูเสียหายจากการคามนุษยกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา
ประเทศไทยตองคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลน้ัน ซึ่งอาจถือวาเปนการบรรจุ
หลักการของการไมผลักดันกลับสูความอันตรายไวในกฎหมายไทยอีกดวย โดยมีการจัดทําขั้นตอน
ในการแยกแยะเพื่อเปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

นอกจากน้ัน ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. 2493 ซึ่งรัฐตองนําเอกสารทั้งสอง
ฉบับมาประกอบการพิจารณามาตรการในบริบทของการบริหารจัดการคนตางดาว โดยมีประเด็น
สําคัญวาเปนกฎหมายที่ควบคุมและกํากับการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยไมวาคนตางดาว
จะเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม

นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ
นโยบายของรัฐบาลปจจุบันแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มอบนโยบายสําคัญ

ทั้งในดานความมั่นคงและการตางประเทศ โดยในดานการตางประเทศนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน
ยังระบุไววา “รัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลกในเร่ืองการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะเร่ือง…การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม….” จึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงการตางประเทศที่จะตอง
สงเสริมงานดานน้ี รวมทั้งในการดูแลประเด็นดังกลาวภายในประเทศไทย นอกจากน้ัน นโยบาย
รัฐบาลยังไดกําหนดภารกิจสําคัญในเร่ืองการดูแลปญหาผูหลบหนีเขาเมืองในสวนของนโยบาย
ความมั่นคงของรัฐ ขอ 24 ระบุถึง “การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบ
ตอความมั่นคง” โดยการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดนและการจัดระเบียบคน
ตางดาว

ในเชิงยุทธศาสตรน้ันเพื่อสนองตอนโยบายรัฐบาล นับต้ังแตป 2548 คณะรัฐมนตรีได
เห็นชอบยุทธศาสตรแกไขปญหาสถานะและสิทธิบุคคล โดยกําหนดใหมีการสํารวจกลุมเปาหมาย
ซึ่งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติก็ไดพยายามดําเนินการแกไขปญหาทั้งในมิติของความมั่นคง
ผูหลบหนีเขาเมืองและสถานะของบุคคล โดยมอบกรอบเชิงนโยบายเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
รัฐบาล โดยในชวงหลังน้ัน มีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเขามาดูการ
บูรณาการและการอํานวยการการปฏิบั ติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และกองทัพไทย เปนหนวยงานปฏิบัติหลัก  สําหรับกระทรวงการ
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ตางประเทศเปนหนวยสนับสนุนดานนโยบายและในการประสานกับองคการระหวางประเทศกับ
ประเทศที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมมียุทธศาสตรดานการโยกยายถิ่นฐานในภาพรวม
ที่มุงการบริหารจัดการการเดินทางเขาและออกของคนอยางเปนระบบที่สนองนโยบายประเทศใน
หลายๆ ดาน  และยังไมมีการบรรจุมิติการโยกยายถิ่นฐานเขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติโดยที่ผานมาเร่ืองน้ีไมไดมีการระบุไวชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลใด อันเปนชองวางที่
สําคัญซึ่งสมควรไดรับการแกไขในระยะตอไป

ในเบื้องตนจะเห็นไดวากรอบกฎหมาย นโยบายและภาพรวมแนวทางการจัดการของไทยมี
การพัฒนาไปสูทิศทางที่จะดูแลสิทธิของคนตางๆ อยางมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบันกรอบ
ดังกลาวยังคงเนนสิทธิของคนไทยซึ่งยุทธศาสตรที่มีอยูก็พยายามสนองภาพดังกลาว สําหรับ
ระเบียบปฏิบัติเฉพาะดานก็มีความยึดหยุนในตัว อาทิ ภายใตกฎหมายการคามนุษย  แตไมมี
เจตนารมณที่จะขยายกรอบการดูแลสิทธิไปสูบุคคลตางดาวกลุมอ่ืนที่อาจตองการความคุมครองที่
ในปจจุบันไมมีกฎหมายรองรับเปนพิเศษ ซึ่งในเชิงหลักการประเด็นที่วาสิทธิมนุษยชนของคนตาง
ดาวที่ตองการความคุมครองจะไดรับการคํานึงถึง เพียงพอหรือไมชี้ใหเห็นถึงขอบเขตที่จํากัด
ทางดานกรอบนโยบายของประเทศไทย ซึ่งก็จะไดเห็นถึงปญหาที่อาจมีในเชิงปฏิบัติ เมื่อ
เปรียบเทียบการดําเนินการกับพันธกรณีระหวางประเทศในลําดับตอไป

3.3 การประเมินกระบวนการทํางานของไทย โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของประเทศอื่น
3.3.1 แนวปฏิบัติของประเทศอื่น
ปญหาการเคลื่อนยายแบบผสม (mixed flows) ของผูที่แสวงหาที่พักพิง ผูที่เปนเหยื่อการคา

มนุษย ปะปนกับผูที่แสวงหางานหรือโอกาสทางเศรษฐกิจ เปนเร่ืองที่หลายประเทศรอบโลกตองหา
แนวทางรับมือในขณะน้ี ประเทศที่กําลังเผชิญปญหาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไดแกออสเตรเลีย
และสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่พบปญหาการเคลื่อนยายของชาวอัฟกัน ชาวอิรัก ชาวศรีลังกา และ
ชาวโรฮิงญาทางเรือและทางอากาศ โดยมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยในแงที่สิงคโปรและ
ประเทศไทยเปนประเทศทางผานสําหรับบุคคลดังกลาวแตตางไมไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวย
สถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 1951 ในขณะที่ออสเตรเลียเปนประเทศปลายทางและเปนภาคีอนุสัญญาฯ แต
ก็ยังยืนยันที่จะวางการรักษาความมั่นคงของรัฐดานการปองกันการลักลอบขนคนเขาเมืองเปนกรอบ
ที่สําคัญโดยมีการวางแนวปองกันชายแดนตอการเขาเมืองผิดกฎหมาย

ออสเตรเลียเปนประเทศที่สงเสริมการโยกยายถิ่นฐานเขาออสเตรเลียอยางเปนระบบมาเปน
เวลายาวนานและมีโครงการรับผูลี้ภัยไปต้ังถิ่นฐาน แตยึดนนโยบายที่จะไมมอบสิทธิในการลี้ภัย
และเขาเมืองใหแกบุคคลที่ไมเดินทางเขาทางชองทางปกติ ทําใหที่ผานมารัฐบาลออสเตรเลียถูก



24

วิพากษวิจารณในหลายกรณี อาทิ มีนโยบายกักขังผู เดินทางเขาเมืองโดยผิดปกติ (mandatory
detention) และระหวางป ค.ศ. 1999-2008 มีการใหการตรวจลงตราแบบพิเศษ (temporary
protection visa) สําหรับผูเขามาโดยชองทางไมปกติ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิตางๆ ของผูไดรับการ
ตรวจลงตราประเภทน้ีและถือเปนการเลือกปฏิบัติ ซึ่งแมมาตรการดังกลาวสงผลใหลดการเดิน
ทางเขาแบบผิดกฎหมายแตก็เปนเร่ืองที่ถกเถียงกันมากในสังคมออสเตรเลียจนในที่สุดไดยกเลิกไป
โดยออสเตรเลียก็ดําเนินมาตรการอ่ืนๆ เปนการชั่วคราวเพื่อปองปรามเดินทางเขาเมืองโดยผิดปกติ 8

อาทิ การระงับการพิจารณาสถานะสําหรับกลุมชาวศรีลังกาและชาวอัฟกันระหวางเดือนเมษายน-
กรกฎาคม 2553 โดยที่จริงเมื่อวิเคราะหจํานวนบุคคลที่ละเมิดกฎหมายคนเขาเมืองที่ออสเตรเลียพบ
ไมไดเปนเร่ืองการเขาเมืองแบบไมปกติแตเปนปญหาอยูเกินกําหนด (overstay) ซึ่งก็เปนปญหา
เดียวกับที่ประเทศไทยพบ แตประเด็นดังกลาวกลายเปนปญหาความมั่นคงสําหรับทั้งสองประเทศ
เน่ืองจากตองนําสัญชาติและลักษณะการเขาเมืองของบุคคลที่กระทําความผิดตางๆ มาพิจารณาดวย

ลาสุดนาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ไดประกาศนโยบายใหม เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 25539 โดยเนนความสําคัญของการปรับนโยบายการโยกยายถิ่นฐานและควบคุมชายแดน
ใหเนนการปองกันการเคลื่อนยายของบุคคลโดยผิดปกติ มุงทําลายแรงจูงใจใหคนเดินทางออกทาง
เรือจากประเทศตนทาง อาทิ ดวยการผลักดันระบบพิจารณาผูแสวงหาที่พักพิงระดับภูมิภาค แทนที่
จะสกัดกั้นเรือที่ชายฝง ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถือวาในการผลักดันนโยบายใหมไมมีอะไร
ขัดแยงระหวางการปฏิบัติที่ดีตอบุคคลที่ตองการไดรับความชวยเหลือ กับการยึดมั่นในชายแดน
ที่มั่นคงและการโยกยายถิ่นฐานที่ยุติธรรมและเปนระบบ โดยประเด็นดังกลาวกลายเปนประเด็น
สําคัญในการรณรงคหาเสียงการเลือกต้ังของออสเตรเลียในป 2553

สวนสิงคโปรซึ่งเปนเกาะเชนเดียวกับออสเตรเลีย และมีโยบายดึงดูดชาวตางชาติที่มี
ความสามารถเขามาทํางานในประเทศเชนเดียวกับออสเตรเลีย โดยหน่ึงในสี่ของประชากรสิงคโปร
เปนผูยายถิ่น10 มีนโยบาย “no entry” มาเปนเวลานานและประกาศทาทีแข็งกราวตอการเขาเมืองแบบ
ไมปกติวา สิงคโปรไมมีทรัพยากรและพื้นที่ที่จะดูแลผูลี้ภัย แตในทางปฏิบัติสิงคโปรเลือกที่จะ
ดําเนินการเร่ืองน้ีอยางเงียบที่สุดวาจะใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศหรือประเทศที่
สามหรือไม โดยมีการพิจารณาเปนกรณีๆ ทั้งน้ี โดยทั่วไปสิงคโปรจะใหความสําคัญแกความ
รวมมือในการสกัดกั้นที่ทาเรือและทาอากาศยาน ที่ผานมาสิงคโปรประสบปญหาชาวศรีลังกา

8 Mahr “Living in Limbo” 2010: 29.
9 “Moving Australia Forward” 7 กรกฎาคม 2553

10 รายงานประจําป 2553 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล สถานการณสิทธิมนุษยชนโลก 2553: 67
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อัฟกันและอิหรานหาที่พักพิง นอกจากน้ี ยังมีมาตรการเขมงวดตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
คนตางดาวในสิงคโปร

การศึกษาเปรียบเทียบพบวาปญหาของประเทศไทยมีความซับซอนมากกวาออสเตรเลียและ
สิงคโปรซึ่งเปนเกาะทั้งสองประเทศ ในแงของระบบประเทศไทยมีแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกับ
สิงคโปรในการยึดตามกฎหมายคนเขาเมืองซึ่งไมมีการนิยามเร่ืองการลี้ภัย แตประเทศไทยมีขนาด
ปญหาที่ รุนแรงกวาสิงคโปรอีกหลายเทาจนเปรียบเทียบไดยาก ซึ่งสงผลใหมีผู ติดตามการ
ดําเนินงานของประเทศไทยอยางใกลชิด อีกทั้งประเทศไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานภูมิภาคของ
องคการระหวางประเทศและองคกรเอกชนหลายอ งคกรจึงมีความออนไหวมากตอการถูก
วิพากษวิจารณ นอกจากน้ีทั้ง 3 ประเทศถูกเพงเล็งเปนระยะๆ เน่ืองจากมีนโยบายลงโทษและกักขัง
ผูหลบหนีเขาเมือง ในขณะที่ออสเตรเลียเปนประเทศเดียวที่เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสถานภาพ
ผูลี้ภัย ค.ศ. 1951 และมีการคัดกรองแยกแยะคนตางดาวประเภทตางๆ ทั้งที่เปนผูลี้ภัย เหยื่อการ
คามนุษย หรือกลุมอ่ืนๆ ที่ตองการความคุมครอง ทําใหลดความแข็งกราวของมาตรการดานการ
ตรวจคนเขาเมือง ซึ่งการที่ประเทศไทยไมมีกระบวนการที่ชัดเจนที่สามารถเปนกรอบกําบังสําหรับ
การดําเนินการเปนจุดออนที่สําคัญ (ตาราง 1)

ตารางที ่1 - การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติไทยกับมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล

(และอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของ)
แนวปฏิบัตขิองประเทศไทย แนวปฏิบัตขิองประเทศอื่นๆ

ท่ีไดศึกษา
1. การมีระบบการคัดกรอง
แยกแยะ คนตางดาวท่ีตองการ
ความคุมครองจากผูหลบหนี
เขาเมืองท่ัวไป
(อนุสัญญา ICCPR, CAT)

- มีการพิจารณาเปนกรณีๆ โดยเปน
เรื่องเฉพาะกิจ ไมมีกระบวนการคัด
กรองที่บังคับใชสําหรับผูหลบหนีเขา
เมืองทุกกลุม
- ระบบ Provincial Admission Board (PAB)
สําหรับผูหนีภัยการสูรบจากพมา เปน
กระบวนการที่สอดคลองกับหลัก
สําคัญของการคัดกรอง รวมทั้งการ
อุทธรณ
- ภายใต พรบ.ปองกันและปราบปราม
การคามนุษยก็มีแนวทางการคัดกรอง
ที่ชัดเจน

- ออสเตรเลียมีระบบคัดกรองและ
พิจารณาสถานะผูล้ีภัยและเหย่ือการคา
มนุษย รวมทั้งกลไกอุทธรณ แตศาลจะ
ไมเขามาเก่ียวของกับการพิจารณากรณี
ผูหลบหนีเขาเมืองที่พบนอกชายฝง
- สิงคโปรจะมีการพิจารณาการปฏิบัติ
ตอคนตางดาวเปนกรณีๆ เหมือกับไทย

2. การไมลงโทษฐานเขาเมือง
ผิดกฎหมายโดยหลีกเลี่ยง
การกักขัง (อนุสัญญา ICCPR,
CAT, CRC - กลุมเด็ก)

- มีการฟองคดีฐานหลบหนีเขาเมือง
และกักขัง/ปรับตาม พรบ.คนเขาเมือง
โดยสามารถกักขังเปนเวลานานเทาใด
ก็ไดกอนสงออก

- ออสเตรเลียและสิงคโปร มีนโยบาย
กักขัง คนต างด าว เข า เ มืองโดยผิด
กฎหมาย (mandatory detention)
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3. การไมผลักดันกลับ หรือ non-
refoulement (อนุสัญญา ICCPR,
CAT, CRC, ICERD)

- ไมมีกฎหมายบัญญัติเฉพาะถึงหนาที่
ของเจาหนาที่ไทยที่จะตองประเมิน
ค ว า ม เ ส่ี ย ง ถู ก ท ร ม า น ห รื อ ถู ก
ประหัตประหาร โดยเปนดุลพินิจของ
เจาหนาที่ จึงมีการผลักดันออกไปตาม
ชองทางธรรมชาติเปนระยะๆ
- พรบ.ปองกันและปราบปรามการคา
มนุ ษ ย  กํ าห น ดใ ห คํ านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยของเหย่ือ และหลักมนุษยธรรม
ในการพิจารณาการสงกลับ

- ออสเตรเลียมีโครงการรับผูล้ีภัยไปตั้ง
ถ่ินฐานอยางเปนระบบแตเคยผลักดัน
เรือออกไปฐานเจตนาลักลอบขนคน
เขาเมือง
- สิงคโปรเคยมีการผลักดันผูหลบหนี
เขาเมืองออกนอกประเทศอยางเงียบๆ

4. การดูแลสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคม (ICESCR, CRC,
CRPD)

- ไทยไมไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวย
สถานภาพผูล้ีภัย จึงใหความดูแลขั้น
พ้ืนฐาน กอนสงกลับหรือสงไปตั้งถ่ิน
ฐานในประเทศที่สาม
- ไทยดูแลสิทธิเด็กตามศักยภาพและ
ผอนปรนใหองคกรเอกชนใหความ
ชวยเหลือ อาทิ ดานการสาธารณสุข
การศึกษาและการพัฒนาเด็ก

- ออสเตรเลียจะดูสิทธิดานตางๆ อยาง
กวางขวางใหแกผูไดรับสถานะผูล้ีภัย
รวมทั้งกลุมเส่ียง
- สิงคโปรมุงสงกลับหรือสงไปตั้ง
ถ่ินฐานอยางรวดเร็ว

3.3.2 กระบวนการทํางานของไทยและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ
ดังปรากฏจากการศึกษากรอบกฎหมายและนโยบายของทางการไทย กรณีคนตางดาวที่เขา

มาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมายหมายตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
จะตองถือเปนผูหลบหนีเขาเมือง ในทางปฏิบัติการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เพื่อบังคับใช
กฎหมายหมายความวาจะตอง “ผลักดัน” ผูหลบหนีเขาเมืองออกนอกราชอาณาจักร จะไดเห็นวาใน
หลายกรณีหลักประกันสําหรับคนตางดาวในดานสิทธิมนุษยชนอาจไมเพียงพอ แตทางการไทยก็
ตองคํานึงถึงกรอบกฏหมายที่มีอยูรวมทั้งนําขอพิจารณาดานความมั่นคงมาประกอบดวย

แนวปฏิบัติตามชายแดน/ทาเรือ/ทาอากาศยาน
แนวปฏิบัติทั่วไปตามดานคนเขาเมืองเมื่อหนวยงานของไทยพบผูที่ไมมีเอกสาร

ประจําตัวแสดงเมื่อเดินทางเขาเมือง บุคคลดังกลาวจะถูกจัดเปนผูหลบหนีเขาเมือง โดยจะตองถูก
จับกุม สงไปดําเนินคดี คุมขังและสงออกนอกประเทศ นอกเหนือจากกลุมที่มีนโยบายเฉพาะ อาทิ
ผูหนีภัยการสูรบจากพมา ซึ่งจะมีกระบวนการคัดกรองระดับจังหวัด (Provincial Admission Board
– PAB) แตโดยคํานึงถึงอุปสรรคและปญหาในการสงกลับบุคคลตางๆ ที่เปนผูหลบหนีเขาเมือง อาทิ
การพิสูจนสัญชาติและการขอความรวมมือในการรับกลับ แนวปฏิบัติของไทยจะเนนการสกัดกั้น
ไมใหผูหลบหนีเขาเมืองเดินทางเขาราชอาณาจักร ทั้งน้ี แนวชายแดนที่ยาวกับประเทศเพื่อนบาน
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และงายตอการเดินทางขามหรือสัญจร ไมวาทางนํ้าหรือทางบก หมายความวาแมจะมีการกวดขัน
เจาหนาที่ตรวจชายแดนและตรวจคนเขาเมืองใหใชความเขมงวดเปนระยะๆ แตก็ไมสามารถปองกัน
การขามแดนไดทั่วถึง

โดยที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดให “ผลักดัน”ผูหลบหนีเขา
เมืองออกจากราชอาณาจักร ในกรณีการเดินทางมาทางอากาศเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองก็จะสงกลับ
ทางเคร่ืองบินโดยเที่ยวบินรอบตอไป หากเดินทางมาทางบกหรือตามชายแดนก็จะดําเนินการตาม
กรอบทวิภาคีที่อาจมีอยูหรือผลักดันออกตามชองทาง “ธรรมชาติ” ซึ่งเปนการสงกลับฝายเดียว
หลายคร้ังหากพบผูขอลี้ภัยแตไมมี UNHCR หรือองคกรอ่ืนเขามาแทรกแซงทางเจาหนาที่ก็จะ
พยายามผลักดันออกโดยเร็วเพื่อไมใหเปนภาระตอหนวยราชการซึ่งไมมีงบประมาณเลี้ยงดูเปน
ประจํา โดยมีกรณีพบบุคคลไรสัญชาติที่มีความละเอียดออนเพิ่มเติมในการผลักดัน แตในอีกหลาย
กรณีฝายไทยก็ไมไดบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเขมงวด แมตามกฎหมายแลวผูหลบหนีเขาเมือง
จะสงออกนอกราชอาณาจักรเมื่อใดก็ยอมกระทําได แตในทางปฏิบัติแลวเจาหนาที่ก็จะคํานึงถึง
ความเหมาะสมตามสถานการณ จะมีการพิจารณาการปฏิบัติเปนกรณีๆ ตามขอเท็จจริงการหลบหนี
เขาเมืองเกี่ยวกับผูคนจํานวนมากและชายแดนที่ยาวและยากตอการควบคุม หนวยงานที่เกี่ยวของไม
มีเจาหนาที่และที่คุมขังเพียงพอที่จะดําเนินการตอผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงมีการบังคับใช
กฎหมายในลักษณะที่ผอนปรน

ในกรณีที่มีการคนพบผูลี้ภัยหรือผูขอลี้ภัยและไมสามารถสงออกไปไดทันที ที่ผาน
มาการอนุญาตใหบุคคลดังกลาวอยูอาศัยอยูในราชอาณาจักรจะเปนการชั่วคราวเทาน้ัน โดยไทยจะ
หาทางสงออกนอกราชอาณาจักรเทาที่ทําได ไมวาจะเปนการสงกลับประเทศตนทาง เมื่อโอกาส
เหมาะสม หรือการประสานการสงไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม

แนวปฏิบัติในสวนกลาง
ในกรณีที่มีการพบผูหลบหนีเขาเมืองในบริเวณพื้นที่หางใกลจากชายแดนหรือ

ในเขตเมือง หากเปนบุคคลตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) เขามาโดยไมไดรับอนุญาต
ก็จะไมตองดําเนินคดีและใหสงออกตามแนวชายแดนแตหากเปนคนสัญชาติอ่ืนๆ ก็จะปฏิบัติเปน
กรณีๆ ไป ซึ่งโดยทั่วไปหลังจากกระบวนการศาลเสร็จสิ้นก็จะนําไปกักขังที่หองกักสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ซอยสวนพลู เพื่อรอการสงออกตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. 2522 แตสําหรับผูที่เปนเหยื่อการคามนุษยก็จะมีการแยกแยะเบื้องตนโดยเจาหนาที่ตํารวจและ
กระบวนการคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพ

ในสวนของสวนกลาง การดูแลผูหลบหนีเขาเมืองไดสรางภาระดานงบประมาณ
ดําเนินงาน ปญหาการควบคุมดูแล กําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ นอกจากน้ันยังทําใหเกิดปญหาสังคม



28

ยาเสพติด อาชญากรรม การลักขโมย คาประเวณีในพื้นที่ตางๆ นอกจากน้ันหลายคร้ังการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมก็กลายเปนประเด็นระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน สําหรับผูที่อยูใน
หองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่ตางๆ ก็มีประเด็นความเหมาะสมของสถานที่และ
ความแออัด

สําหรับทางออกที่มีสําหรับผูตองการความคุมครองเมื่อไดรับการติดตอจาก
UNHCR หรือประเทศที่สาม กระทรวงการตางประเทศก็จะประสานกับสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเปนไปไดของการประสานใหไปต้ังถิ่นฐาน จึงเห็นไดวาในทางปฏิบัติ
กระทรวงการตางประเทศมีความจําเปนที่จะตองรวมมือและพัฒนาความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
หนวยราชการตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานความมั่นคง เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยใน
การชี้แจงประเด็นตางๆ ในขณะเดียวกันแมผูปฏิบัติในหนวยงานดังกลาวมีความพยายามที่จะปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตางๆ แตก็มีบางกลุมที่ยังมี mindset ที่ยังไมยอมรับหลักการสากลในแนวปฏิบัติ โดย
เห็นวาเปนการสรางอุปสรรคตางๆ 11 กระทรวงการตางประเทศจึงมีหนาที่ที่จะตองสรางความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับพันธกรณีของไทยดานสิทธิมนุษยชนในหนวยราชการไทย อีกทั้งยังตองพัฒนา
ความสัมพันธกับภาคประชาสังคมซึ่งเปนหุนสวนสําคัญในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

3.4 ผลการดําเนินงานของประเทศไทย
เมื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของประเทศไทยในเร่ืองการบริหารจัดการคนตางดาวที่

ตองการความคุมครองแลวพบปญหาในหลายๆ ดาน ในทางปฏิบัติยากที่เจาหนาที่ฝายไทยจะ
สามารถพิสูจนวาผูใดเปนผูลี้ภัยที่แทจริงที่หนีภัย หรือเปนผูที่มีความกลัวจะถูกประหัตประหาร
หลายคนเมื่อหลบหนีเขาเมืองเขามาในประเทศไทยจะพยายามอางประเด็นความปลอดภัย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกสงกลับ แตแทจริงแลวมีบุคคลจํานวนมากที่เดินทางเขาประเทศไทยดวยสาเหตุทาง
เศรษฐกิจ โดยทั้งเจาหนาที่ตามชายแดนหรือแมสวนกลางก็ไมมีขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่
ถูกตอง ทั้งน้ี โดยภาระของผูลี้ภัยที่จะตองพิสูจนขอเท็จจริงของตนเองอาจไมมีผลมากนักในทาง
ปฏิบัติและอาจขาดขอมูลที่เปนที่เขาใจของทางการไทยและที่นาเชื่อถือเองดวย

สําหรับผูที่แสวงหาที่พักพิงหรือที่ไดรับสถานะบุคคลในความหวงใย (Persons of Concern
– POC) จาก UNHCR ซึ่งสวนมากจะมีการประสานติดตอกันผานสํานักงาน UNHCR ที่กรุงเทพฯ
ทางการไทยก็จะพิจารณาเปนกรณีๆ โดยอาจมีการผอนปรนไมผลักดันจนกวาจะไดรับอนุมัติ
เดินทางไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม ซึ่งหลักดังกลาวอาจถือเปนการยอมรับหลักการของ

11 การสัมภาษณนายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
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อนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 195112  แตในขอเท็จจริงทางการไทยก็ไมสามารถยอมรับ
หรือมีมาตรการรองรับการกําหนดสถานะของ UNHCR แมวาบุคคลดังกลาวอาจเปนผูตองการความ
คุมครองภายใตอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ีผลที่ไมคาดไวคือตัวเลขของบุคคลในความ
หวงใยของ UNHCR ก็เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในป 2550 ปรากฏวามีการระบุถึง “ผูลี้ภัย” 1,081 คน
และ “ผูขอลี้ภัย” 723 คน13 ซึ่งภายในป 2553 ตัวเลขดังกลาวไดเพิ่มขึ้นเปน “ผูลี้ภัย” 1,129 คนและ
“ผูขอลี้ภัย” 1,448 คน จากกวา 30 สัญชาติ เปนบุคคลจากลาว ศรีลังกา จีน เนปาล อิรัก และ
ปาเลสไตน สําหรับประเทศในแอฟริกาก็ปรากฏรายชื่อชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
โคตดิวัร และโซมาเลีย ทั้งน้ี โดยทางการไทยก็ไมไดยอมรับเอกสารประจําตัวของบุคคลดังกลาว
อยางเปนทางการหรือมีการออกเอกสารเฉพาะของทางการไทยให ทําใหเกิดกรณีการจับกุมและ
ผลักดันบุคคลดังกลาวออกนอกราชอาณาจักรเปนระยะๆ

ในการน้ี การศึกษาประเด็นความสอดคลองกับหลักสากล สามารถตรวจสอบได จาก
ขอรองเรียนและกรณีศึกษาตางๆ วามีประเด็นใดบางที่ไดมีการกลาวถึงบอยคร้ังในชวงเวลา
การศึกษา (2548-2553) ซึ่งเห็นไดวายังคงมีชองวางเกิดขึ้นระหวางแนวปฏิบัติกับหลักสากลตาม
พันธกรณีของประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยยอมตองคํานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชนของ
ประชาชนชาวไทยเปนที่สําคัญและไมสามารถยึดหลักมนุษยธรรมแตเพียงดานเดียว จะเห็นไดวา มี
หลายกรณีเกิดขึ้นหลายกรณีที่ประเทศไทยถูกรองเรียนหรือกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนในสวน
ที่เกี่ยวกับผูลี้ภัยหรือผูหลบหนีเขาเมือง กรณีขอรองเรียน ไมวาจะมาจากองคกรเอกชนของไทยหรือ
ของตางประเทศ หรือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือจากหนวยงานของ
สหประชาชาติ เปนเร่ืองที่กระทรวงการตางประเทศจําเปนตองใหความรวมมือในการประสาน
ขอเท็จจริง จัดทําคําชี้แจงและเสนอขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของทางการไทย เน่ืองจากไทยมี
นโยบายที่จะเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมระหวางประเทศที่ยึดกฎเกณฑและมาตรฐานระหวาง
ประเทศตางๆ และใหความรวมมือแกองคการสหประชาชาติ ทั้งน้ี โดยพยายามไมใหกระทบตอ
ความมั่นคงของประเทศ

ขอรองเรียนที่พบจากแหลงตางๆ สามารถแบงไดเปน 2-3 ประเภท ดังน้ี
ก. ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวกับการผลักดันกลับ การไมมีระบบคัดกรองหรือการไม

เคารพหลักการของการลี้ภัย

12
Muntabhorn 1992 The Status of Refugees in Asia: 128-130

13
Sciortino, Punpuing 2552: 125-128
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ข. ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวกับการทรมาน/กักขังเปนเวลานาน รวมท้ังประเด็นท่ีวา
บุคคลดังกลาวถือเปนผูหลบหนีเขาเมืองแตไมไดเปนอาชญากร จึงไมควรตอง
รับการปฏิบัติท่ีไมดี

ค. ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลดังกลาวในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ดูแลกลุมเด็ก สตรี และกลุมเสี่ยงตางๆ

(ก.) ในสวนของขอรองเรียนเกี่ยวกับการผลักดันกลับ หรือการสงกลับ คนตางดาว
โดยไมมีการคัดกรองน้ัน พบวาเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นเปนประจํา  บางก็ประณามที่ประเทศไทยไมมี
กระบวนการคัดกรองที่เหมาะสมหรือไดมาตรฐานสากล  หรือ มีการกลาวอางวาที่ผานมาประเทศ
ไทยก็ไดมีการคัดกรองบุคคลที่สมควรไดรับความคุมครองในกรอบ CPA ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา
สถานะที่สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 195114 และในปจจุบันกระบวนการ
PAB สําหรับผูหนีภัยการสูรบจากพมาก็เปนตัวอยางที่ดีของการจัดทําระบบการคัดกรองบุคคล จึงมี
คําถามวาเหตุใดไทยถึงทําการคัดกรองกลุมอ่ืนๆ ไมได ซึ่งการขาดกรรมวิธีดังกลาวทําใหบุคคลที่
สมควรไดรับความคุมครองอยูในสถานะเปราะบางในสังคมไทย ไมมีเอกสารประจําตัวซึ่งอาจชวย
ปองกันตอการถูกจับกุมและผลักดันออกนอกราชอาณาจักร อาทิ องคกรเอกชนยกกรณีการผลักดัน
ที่ทาอากาศยานระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2550 ของคนตางดาว 15 คนจากอิรัก ปากีสถานและ
โซมาเลีย 15 ซึ่งที่จริงแลวการกระทําลักษณะดังกลาวโดยเฉพาะการผลักดันตามชายแดนก็ยังคงมี
ปญหาเพราะหลายคร้ังไมไดรับความรวมมือจากประเทศตนทาง ซึ่งฝายไทยยังตองการไดรับ
หลักประกันความปลอดภัยในการเดินทางกลับจากประเทศตนทาง 16 แมแตในกรณีที่มีการคัดกรอง
เหยื่อการคามนุษยสวนใหญหนวยงานตํารวจมักจะมองวากรณีสวนมากเปนผูที่ไดรับการลักลอบขน
คนมากกวาจะเปนเหยื่อการคามนุษย ซึ่งสามารถใชพระราชบัญญัติคนเขาเมืองผลักดันออกโดย
ทันทีแทนที่จะไดรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย

(ข.) ประเด็นการทรมานหรือการกักขังเปนเวลานาน เปนปญหาพิเศษสําหรับผูลี้ภัยและคน
ตางดาวจากประเทศที่หางใกลจากไทย ซึ่งจะยอมถูกกักในหองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
จน UNHCR จะจัดใหไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม โดยหลายกรณีอาจใชเวลานานกวาจะมี
ประเทศอ่ืนรับไป นอกจากน้ันการถูกดําเนินคดีขอหาเขาเมืองผิดกฎหมายตองจายคาปรับซึ่งมี
จํานวนสูงจนบุคคลตางๆ เลือกที่จะไมจายคาปรับและตองถูกกักขังแทนเปนเวลานาน อันเปนการ

14
 Muntabhorn 1992 The Status of Refugees in Asia: 125-141

15
 World Refugee Survey 2008: 161

16 รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา CRC (ฉบับที่ 2): 180
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เพิ่มความแออัดของหองกักซึ่งไมมีพื้นที่เพียงพอ (ตามมาตรา 62 ตองโทษจําคุกไมเกิน 2 ปและปรับ
ไมเกิน 20,00 บาท) ดังที่กลาวขางตนในป 2553 จํานวนบุคคลที่ไดรับการพิจารณาเปนบุคคลใน
ความหวงใยของ UNHCR (Persons of Concern –POC) เพิ่มขึ่นถึงกวา 1,000 คนและยังมีอีกสวนที่
รอการพิจารณาสถานะ การมีบุคคลจํานวนมากในหองกักน้ีนํามาซึ่งปญหาอ่ืน รวมทั้งการเสียชีวิต
ระหวางการรอการสงออก ซึ่งองคกรเอกชน USCRI มีการกลาวถึงการเสียชีวิตของชาวเกาหลีเหนือ
ในหองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเมื่อเดือนสิงหาคม 2550โดยในปเดียวกันก็มีการระงับการ
เยี่ยมบุคคลที่ถูกกักในสถานกักกัน 17 หรือในกรณีการเสียชีวิตของชาวโรฮิงญา 2 คนในหองกัก
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จ.ระนอง เมื่อป 2552 ซึ่งสภาพดังกลาวที่มีผูถูกกักเปนเวลานานสราง
ปญหาตอเน่ืองใหแกประเทศไทย แม UNHCR ก็สามารถยื่นขอประกันตัวออกจากสถานกักกันใน
บางกรณีดวยเหตุผลดานมนุษยธรรม

(ค.) ประเด็นสิทธิของผูตองการความคุมครอง จะเปนลักษณะของการไมมีการบริการ
เพียงพอสําหรับกลุมสตรีและเด็ก รวมทั้งคนตางดาวที่เปนผูพิการซึ่งเปนกลุมที่ขาดการดูแล18 การที่
เด็กสมควรไดรับการศึกษาโดยเฉพาะเมื่อถูกจับกุมหรือการไมควรคุมขังเด็ก19 สิทธิในการทํางาน
หรือประเด็นดานการรวมครอบครัว (family reunification)

ปญหาคือผลกระทบในทางลบตอภาพพจนของประเทศไทย ซึ่งแมประเทศไทยจะไดรับ
การชื่นชมจากประชาคมระหวางประเทศวาเปนประเทศที่ไดยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมมาเปนเวลา
ยาวนาน แตนานาประเทศก็ใหความสนใจกับนโยบายของไทยและจับตามมองการดําเนินการของ
ทางการไทยในปจจุบันอยางใกลชิด โดยมีการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบโดยนายจางและประเด็นการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูไมมีสัญชาติไทย รวมทั้ง
ภาพรวมดานสิทธิมนุษยชนของไทย เมื่อมีการผลักดันคนตางดาวออกนอกราชอาณาจักร จะมี
สื่อมวลชนและองคกรเอกชนกระจายขาวอยางรวดเร็ว การดําเนินการของไทยหลายคร้ัง ถูกกลุม
ดังกลาวและผูแทนทางการทูตของประเทศตางๆ วิพากษวิจารณ ดังเห็นจากกรณีตัวอยางดังน้ี

(1.) กรณีผูสนับสนุนลัทธิฟาหลุนกงในประเทศไทย กลุมดังกลาวยอมอางวาไดรับ
สถานะ “ผูลี้ภัย” หรือ POC จาก UNHCR ซึ่งรัฐบาลไทยไมสามารถสงตัวกลับประเทศจีนไดเพราะ
บุคคลเหลาน้ีจะถูกลงโทษจากประเทศจีน แตก็มีหลายคร้ังที่มีการใชสถานะดังกลาวเคลื่อนไหวเพื่อ
ตอตานรัฐบาลจีนซึ่งอาจนํามาซึ่งการจับกุมบุคคลดังกลาวแมในระยะตอมาบุคคลเหลาน้ีก็จะถูก
สงไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม อยางไรก็ดี ที่ผานมาเมื่อป 2549 เคยมีการจับกุมผูนิยมลัทธิ

17 World Refugee Survey 2008: 162
18 การสัมภาษณนายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
19

Muntabhorn 2005 Refugee Law and Practice in the Asia and Pacific Region: 24



32

ฟาหลุนกงที่เคลื่อนไหวในไทยโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดควบคุมตัวไวระยะหน่ึงและได
ปลอยตัวไป โดยมิไดสงไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สามหรือผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งการ
ปฏิบัติในกรณีน้ีชี้วาในทางปฏิบัติเจาหนาที่ไทยจะไมคอยดําเนินการตามกฎหมายคนเขาเมืองตอ
บุคคลในความหวงใยของ UNHCR ทําใหสรางปญหาในดานขีดความสามารถในการควบคุม
กิจกรรมหรือการกระทําของบุคคลดังกลาว

(2.) กรณีผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงญา การเดินทางเขาของกลุมดังกลาวได
เพิ่มขึ้นจาก 300-400 คนเมื่อป 2548 เปนกวา 1,000 คนในป 2551 โดยการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
การผลักดันคนเรือชาวโรฮิงญาที่เดินทางเขาประเทศไทยเมื่อปลายป 2551 และตนป 2552 สะทอน
เหตุการณการผลักดันคนเรือชาวเวียดนามเมื่อป 2527 ประมาณ 25 ปกอนหนา โดยขอกลาวหาของ
องคกรเอกชนและสื่อมวลชน โดยเฉพาะ CNN และ BBC ตอการดําเนินงานของรัฐบาลไทยไดสราง
ความเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศไทยเปนอยางมาก มีการเรียกรองใหรัฐบาลไทยตรวจสอบกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนวามีการดําเนินการที่ขัดตอหลัก non-refoulement20 รวมทั้งประเทศไทย
ควรใหที่พักพิงแกผูที่หลบหนีเขาเมืองทางเรือหรืออํานวยความสะดวกใหบุคคลดังกลาวสามารถ
เดินทางไปยังประเทศที่สาม ทั้งน้ี มีการอางถึงการละเวนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ของไทย รวมทั้งในการใหความชวยเหลือโดยประเทศไทยไมควรปฏิเสธการเขามายังเขตแดน
อีกทั้งมีเร่ืองที่สื่อมวลชนกลาวหาวาเจาหนาที่ไทยกระทําการทรมานตอกลุมบุคคลดังกลาวดวย
ทั้งๆ ที่สภาพแวดลอมและการปฏิบัติตอคนกลุมดังกลาวในพมา บังกลาเทศและมาเลเซียก็มีปญหา
และสงผลกระทบตอประเทศไทยมาโดยตลอด

(3.) กรณีผูหลบหนีเขาเมืองชาวเกาหลีเหนือ ท่ีหนีความอดอยากในเกาหลีเหนือ
เปนเร่ืองที่มีการเผยแพรขาวสารหรือขอรองเรียนเปนระยะๆ เน่ืองจากมีการดําเนินทางเขามาอยาง
ตอเน่ือง โดยจํานวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 40 คนเมื่อป 2546 เปนกวา 1,000 คนในป 255021 สงผล
กระทบตอขีดความสามารถในการรองรับ ฝายไทยไดยอมใหมีการเดินทางไปต้ังถิ่นฐานอยางเงียบๆ
โดยไมมีการประกาศเปนนโยบายหรือมีการกําหนดสถานะเฉพาะ เน่ืองจากเกรงวาจะเปนปจจัย
ดึงดูด แตการไมประกาศเปนนโยบายก็กลับทําใหมีการเขาใจผิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลวาจะมุง
ผลักดันบุคคลดังกลาวหรือไม

(4.) กรณีขอทานกัมพูชา มีกรณีการ “กวาดลาง” และสงกลับขอทานชาวกัมพูชา
ในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อตนป 2553 โดยมีการวิพากษวิจารณวานอกเหนือจากเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแลว โดยเฉพาะที่เปนเด็ก ยังเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคามนุษย พ.ศ. 2551

20
UNHCR 2009 Note on International Protection (26 June).: 6

21
Sciortino, Punpuing 2552: 152
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เน่ืองจากไมมีการดําเนินกระบวนการคัดกรองกลุมดังกลาวเพื่อแยกแยะเหยื่อกอนการสงกลับ เนน
การจับกุมและผลักดันมิใชการชวยเหลือเหยื่อ22 ซึ่งเร่ืองน้ีและกรณีคลายกันอีกหลายกรณีที่เจาหนาที่
ตํารวจไมใชความพยายามเพียงพอในการคัดแยกผูเสียหายและมีเหยื่อการคามนุษยเปนจํานวนมาก
ที่ถูกแสวงหาประโยชนในประเทศไทย อาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหสหรัฐอเมริกาลดระดับประเทศ
ไทยในการจัดทํารายงาน Trafficking in Persons Report 2010 เปน Tier 2 Watch List ทั้งน้ี สถิติระบุ
วามีการจับกุมขอทานกัมพูชากวา 2,800 คนนับต้ังแตป 2548 โดยพบวา 1,724 คนเปนเหยื่อ
การคามนุษยซึ่ งตองการได รับการฟนฟูกอนสง กลับประเทศตนทาง 23 ซึ่ ง เกี่ยวกับเ ร่ืองน้ี
นายกรัฐมนตรีเองไดกลาววา “การจับกุมหรือพบกลุมคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมายยังขาด
กระบวนการดําเนินการตามหลักสากล”24

ทั้งน้ี เมื่อนําปจจัยตางๆ ดังกลาวไปวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของแนวปฏิบัติของประเทศ
ไทย รวมทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยใช SWOT Analysis มาประกอบ พบวาในเชิงปจจัย
ภายในประเทศไทยมีจุดแข็งในแงที่มีประเพณีดานมนุษยธรรมและบทบาทดวนสิทธิมนุษยชน
ที่เปนที่ยอมรับ มีความกาวหนาดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพที่มีความเปนสากล แตมีจุดออน
ที่ไมมีกฎหมายรองรับสถานะพิเศษของคนตางดาวหรือการแยกแยะสถานะบุคคลและดานการ
บังคับใชกฎหมาย ในสวนของโอกาสก็มีมิตรประเทศที่พรอมจะสนับสนุนการดําเนินการของ
ประเทศไทยใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นอีก แตก็ตองเผชิญกับอุปสรรคความซับซอนของปญหาการ
เคลื่อนยายของคนในปจจุบันและการถูกตรวจสอบอยางตอเน่ืองจากสื่อมวลชนและประชาคม
ระหวางประเทศ (ตาราง 2) ดังน้ัน ภาพจุดออนของประเทศไทยในดานการดําเนินการเพื่อดูแล
คนตางดาวที่ตองการความคุมครองจะสามารถปรับใหเปนภาพบวกไดโดยใชตัวชวยซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกประเทศ การศึกษาชี้แนะวาประเทศไทยควรพิจารณาใชยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อแกไขจุดออน
และเสริมโอกาสที่จะดึงนานาประเทศและองคการระหวางประเทศมาสนับสนุนการดําเนินการของ
ไทย เปนการวางแผนกลยุทธที่ใชความไดเปรียบจากภายนอกมาทดแทนแกไขจุดออนเพื่อบรรลุ
เปาหมายของการบริหารจัดการงานดานการคุมครองคนตางดาวที่มีความสมดุล

22 คมชัดลึก 11 มกราคม 2553: 2
23

Lamphai Intathep. 2010. Bangkok Post. (27 July):4

24 คํากลาวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในการเปดตัวแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ฉบับที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 www.thaigov.go.th
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ตารางที่ 2 – การวิเคราะหแนวปฏิบัติของไทยตอผูตองการความคุมครองโดย SWOT

3.5 สรุปผลการศึกษา
มาตรฐานการคุมครองคนตางดาวที่ตองการความคุมครองที่กําหนดไวตามอนุสัญญาดาน

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี เปนมาตรฐานที่ชัดเจนและตายตัว เป นเกณฑที่นําเอา
กระบวนการและการดําเนินงานของประเทศไทยไปวัดได ทั้งน้ี การศึกษามาตรฐานที่ดีหรือแนว
ปฏิบัติของประเทศอ่ืนเปนประโยชนในการชี้แนะวาประเด็นความมั่นคงมีความสําคัญกับประเทศ
อ่ืนๆ เชนเดียวกับประเทศไทย โดยคํานึงวาแตละประเทศมีบริบทเฉพาะที่ไมสามารถนําบทเรียนไป
ปรับใชไดทั้งหมด การทดสอบวามาตรฐานของไทยเปนมาตรฐานสากลหรือไมตองนําปจจัยตางๆ

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน)
- ประเพณีดานมนุษยธรรมของประเทศไทย
- บทบาทของประเทศไทยดานสิทธิมนุษยชน
และมนุษยธรรมเปนที่ยอมรับในเวทีโลก
- การมีรูปแบบ Provincial Admission Board
(PAB) ซึ่งเปนตัวอยางของการบริหารจัดการกลุม
เฉพาะที่มีการคัดแยกสถานะของคนตางดาว
ที่อาจพัฒนาเปนพื้นฐานของระบบทั่วไป

- ประเทศไทยไมมีกฎหมายรองรับสถานะพิเศษ
ของคนตางดาวในบริบทการลี้ภัยหรือการใหความ
คุมครองดานสิทธิมนุษยชน
- ประเทศไทยไมมีการคัดกรองแยกสถานะของ
บุคคล ยกเวนในบริบทเฉพาะ อาทิ กรณีการคา
มนุษย ซึ่งเปนจุดเสี่ยงใหฝายตางๆ เรียกรองใหมี
การคุมครองคนตางดาวทุกคน
- ประชาชนทั่วไปขาดความสนใจในประเด็นการ
ดูแลสิทธิของผูลี้ภัย/คนตางดาว
- ขอจํากัดดานบุคลากร/งบประมาณเมื่อคํานึงถึง
เขตแดนที่ยาวและจุดผานแดนหลายจุด
- กิจกรรมผิดกฎหมาย การลักลอบขนคนเขาเมือง
และคอรัปชั่นของเจาหนาที่

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค)
- ความพรอมของมิตรประเทศและองคการ
ระหวางประเทศที่จะสนับสนุนการดําเนินการของ
ประเทศไทย
- ประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากองคกร
ดานมนุษยธรรมที่มีที่สํานักงานในประเทศไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหแกหนวยงานไทย

- ความซับซอนของ mixed flows ที่มีการเดิน
ทาง เข าของคนที่มีหลากหลายสถานะและ
สัญชาติ รวมทั้งจํานวนคนที่เดินทางเขาเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง
- การปฏิบัติตอคนตางดาวถูกตรวจสอบโดย
ตลอดจากสื่อมวลชนและประชาคมระหวาง
ประเทศ
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ทั้งหมดมาประกอบ ซึ่งพบวาการดําเนินงานของไทยมีความสอดคลองกับแนวสากลในหลายดาน
แตยังเปนเร่ืองที่ปรับปรุงไดอยางตอเน่ืองเพราะเห็นวากรอบกฎหมายคนเขาเมืองอาจไมเพียงพอ
และแนวปฏิบัติยังขาดความชัดเจน สงผลกระทบตอภาพลักษณและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แนวทางการปฏิเสธการอนุญาตเขาเมืองที่ชายแดนเมื่อมีการเดินทางถึง อาจนําไปสูการ
สงกลับประเทศที่เดินทางมา อาทิ คนเรือซึ่งในอดีตเปนคนเรืออินโดจีนที่โดยสารมาในเรือเล็กๆ
ปจจุบันอาจหมายถืงบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศใดก็ตาม โดยเฉพาะจากเอเชียใต แตขอเท็จจริง
คือนับต้ังแตป 2528 ไทยไดเขาผูกพันกับอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะ
อนุสัญญา CRC ในป 2535 ICCPR ในป 2540 และ CAT ในป 2550 ดังน้ันจึงมีความคาดหวังถึงการ
มีแนวปฏิบัติที่สอดคลอง ซึ่งผูศึกษาจะไดมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของเพื่อลดผลกระทบในอนาคต

ขอเท็จจริงปรากฏวาการที่ประเทศไทยไมมีระบบคัดกรองคนตางดาวไมไดชวยลดปจจัย
ดึงดูดผูหลบหนีเขาเมือง โดยตัวเลขคนกลุมตางๆ ที่ลักลอบเขาประเทศไทยดูจะเพิ่มขึ้นโดยตลอด
เน่ืองจากปจจัย “ผลัก” และ “ดึง” นอกจากน้ี ยังเห็นไดวาไทยมีการพัฒนากลไกการคุมครองเหยื่อ
การคามนุษยแลวตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่งเปน
มาตรฐานที่จําเปนและเปนความกาวหนา แตยังไมมีระบบการใหความคุมครองบุคคลประเภทอ่ืน
ที่อาจตองการความคุมครองในดานอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีความสําคัญไมนอยกวากัน ทําใหระบบความ
คุมครองของประเทศไทยยังไมครบถวนสมบูรณ
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บทที่ 4
บทสรุป

4.1 ขอสรุป
การศึกษาเปนการศึกษาพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองคนตางดาวโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายและการดําเนินการของ
ประเทศไทย รวมทั้งแนวปฏิบั ติของประเทศอ่ืนในภูมิภาค โดยเปนการวิ จัยเชิงคุณภาพ
ประกอบดวยการศึกษาขอมูลและเอกสาร และทําการวิเคราะหดวยวิธีพรรณนาเพื่อใหไดขอสรุป
โดยมีการสัมภาษณเปนขอมูลประกอบยืนยัน ซึ่งผูศึกษาไดใชแนวคิดแบบซิปเปนกรอบในการ
ประเมิน

ผลการศึกษาไดขอสรุปวาประเด็นการคุมครองคนตางดาวเปนเร่ืองที่ประเทศไทยตองให
ความสําคัญและพัฒนาแนวทางขึ้นมาเพื่อรับมือนับต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ในชวงเวลา
การศึกษา (2548-2553) แมทิศทางของประเทศไทยมีความเปนสากลสูงจากการที่ประเทศไทยไดเขา
เปนภาคีอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับจาก 9 ฉบับ แตยังคงมีปญหาความสอดคลอง
ระหวางกรอบนโยบายหรือการปฏิบัติของทางการไทยกับพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชน อีกทั้งความซับซอนของปญหาไดทวีคูณขึ้นในระยะที่ผานมา ขอมูลสนับสนุนขอสรุป
ดังกลาวมาจากกรณีการวิพากษวิจารณการดําเนินการของไทยที่ยังเกิดขึ้นเปนระยะๆ และแม
บางสวนเปนขอกลาวหาที่ไมแตกตางกันนักจากที่ประเทศไทยไดเผชิญในอดีต อาทิ ชวงผูลี้ภัย
อินโดจีนระหวางป 2518-2542 แตพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของไทยปรากฏ
ชัดเจนขึ้นเน่ืองจากไทยไดเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาสําคัญเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ เปนเร่ืองที่
จํากัดกรอบทางเลือกทางนโยบายของประเทศไทยที่ตองยึดหลักสากลมากยิ่งขึ้น

การที่ประเทศไทยไดใหความสําคัญแกการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น
ในปจจุบัน และมีพันธกรณีชัดเจนในกรอบอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหลายฉบับ
ที่ประเทศไทยเปนภาคีทําใหมีการมองประเทศไทยวาเปนที่พึ่งดานมนุษยธรรม (haven) ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีประเทศเพื่อนบานที่มีปญหาและระดับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แตกตางจากไทย แตในปจจุบันประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานอยางไมปกติ
และสิทธิของคนตางดาวในภาพรวม เปนประเด็นที่ประเทศไทยถูกจับตามองพิเศษจากประชาคม
ระหวางประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่รับคนตางดาวเปนจํานวนมากกวา 3 ลานคน



37

ทําใหการดําเนินงานของประเทศไทยอยูในความสนใจของหลายภาคสวน โดยเฉพาะมีการอาง
พันธกรณีของไทยตามอนุสัญญา ICCPR และ CAT สําหรับบุคคลที่อาจไดรับการทรมานหรือภัยตอ
ชีวิตหากถูกสงกลับ การคุมครองสิทธิตางๆ ของคนตางดาว และของเหยื่อการคามนุษยตามกฎหมาย
การคามนุษยของไทย ซึ่งที่ผานมาผานนโยบายและการปฏิบัติของประเทศไทยไดรองรับพันธกรณี
ดังกลาวในระดับหน่ึงและมีความยืดหยุนสูงซึ่งเปนจุดเดนของไทย แตมีจุดออนที่การดําเนินการยัง
ขาดความชัดเจน ไมมีกรอบที่สามารถเปดโอกาสมีการใหความคุมครองพิเศษสําหรับคนตางดาว
บางประเภทที่ตองการไดรับความคุมครอง และการปฏิบัติยังขาดการประสานงานและมีขอจํากัด
ดานบุคลากรและทรัพยากร

ที่สําคัญประเทศไทยไมสามารถกําหนดนโยบายระยะยาวเพื่อจัดการกับผูโยกยายถิ่นฐาน
กลุมตางๆ ไดอยางชัดเจนเพราะแมมีประเพณีดานมนุษยธรรมแตก็ไมมีนโนบายที่จะใหที่พักพิง
อยางเปนระบบ ยังคงมีคนตางดาวหลายพันคนที่ถูกสงตัวกลับประเทศในแตละเดือนในฐาน
ผูหลบหนีเขาเมือง โดยมีการยึดพระราชบัญญัติคนเขาเมืองเปนกรอบดําเนินการหลักในการจัดการ
กับกลุมตางๆ ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูโยกยายถิ่นฐานอยางไมปกติเปน “ผูหลบหนีเขาเมือง”
ทั้งหมด สงผลใหการดําเนินการไมคอยตอบสนองสิ่งทาทายในปจจุบันที่จะตองมีการแยกแยะ
บุคคลที่มีเงื่อนไขและสถานะที่แตกตางกัน อาทิ ผูแสวงหาโอกาสทํางาน เหยื่อการคามนุษย หรือ
ผูหนีภัยประหัตประหารดังเห็นจากกรณีเปรียบเทียบของออสเตรเลีย โดยอาจมีหลายคนที่เดิน
ทางเขาประเทศไทยที่สมควรไดรับความคุมครอง ปญหาปจจุบันคือการที่บุคคลคนหน่ึงอาจมีหลาย
สถานะ คือเปนทั้งเหยื่อการคามนุษยและผูหนีภัยประหัตประหาร ซึ่งกรอบการดําเนินการของ
ประเทศไทยจะตองสามารถสนองตอโจทยน้ีไดจึงจะเปนกรอบที่มีความสมดุลอยางแทจริง ทั้งน้ี
หนวยงานที่เกี่ยวของอาจตองวิเคราะหปญหาจากมุมมองดานสิทธิมนุษยชนที่มีผูรับเปนตัวต้ัง
นอกเหนือจากการดูแลตามหลักมนุษยธรรมซึ่งเปนดุลพินิจของผูใหตามขีดความสามารถที่มีอยู

ตราบใดที่มีผูที่มีความหวังที่จะไปใชชีวิตที่ดีกวานอก ประเทศของตน โดยเฉพาะใน
ประเทศที่สาม การหลบหนีเขาเมืองก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงเปนเหตุผลใหทางการไทยพยายามลด
เหตุจูงใจมาโดยตลอดและแมแตจะพยายามยึดการปฏิบัติอยางผอนปรนและมีมนุษยธรรม แต
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองคํานึงถึงปจจัยดึงดูดอยูตลอดและขจัดปจจัยดังกลาว
ออกไปดวยการบังคับใชกฎหมายคนเขาเมือง โดยประเทศไทยคงไมสามารถมองปญหาจากมุมมอง
ดานสิทธิเพียงดานเดียว เห็นไดวาประเทศไทยไมสามารถใชกรอบสิทธิมนุษยชนเปนกรอบการ
ดําเนินการไดเพียงลําพัง เพราะสิทธิของคนตางดาวก็กระทบตอสิทธิของคนไทยในระดับหน่ึงอีกทั้ง
รัฐบาลยังตองดูแลมิติดานความมั่นคงอีกดวย แตการที่ประเทศไทยไมมีกระบวนการคัดกรองคน
ตางดาวกลุมตางๆ เพื่อใหมีการแยกแยะที่ชัดเจนทําใหฝายตางๆ เหมารวมวาทุกคนตองการความ
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คุมครอง หรือถือวาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งหมดเปนผูลี้ภัย ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ไมสอดคลองตอความเปนจริง ประเทศไทยจึงมักถูกวิพากษวิจารณการสงออกผูหลบหนีเขาเมืองวา
เปนการผลักดันผูลี้ภัย ในเวลาเดียวกัน การดําเนินการใดๆ ฝายเดียวของทางการไทยก็ไมเปนการ
แกไขปญหาอยางยั่งยืนตราบใดที่สถานการณในพื้นที่ตนทางยังไมมีความสงบหรือมีความอดอยาก
และประชาชนหาโอกาสเดินทางออกนอกประเทศ ดังน้ัน จึงตองมีความพยายามตอไปเพื่อหาทาง
ออกที่ยั่งยืน

4.2 ขอเสนอแนะ
โดยคํานึงถึงความสําคัญของการดําเนินการเพื่อใหรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาและ

ความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี และมุงสงเสริมสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน
ในประเทศไทยในลักษณะที่มีความสมดุลกับประเด็นดานความมั่นคงของรัฐ จึงควรมีการพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการในดานตางๆ โดยเฉพาะการแกไขจุดออนดานการแยกประเภทคนตางดาว
ที่ตองการไดรับความคุมครองและอุปสรรคอ่ืนๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีในอนาคตใหแนวปฏิบัติ
มีความชัดเจน อธิบายไดตอสาธารณชน ในเวลาเดียวกันก็ควรถือโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
หนวยงานไทย โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังน้ี

4.2.1 ขอเสอแนะเชิงนโยบาย
ก. ไทยควรพัฒนากระบวนการคัดกรองเพื่อแยกแยะคนตางดาวที่ตองการความ

คุมครองออกจากผูหลบหนีเขาเมืองอ่ืนๆ โดยอาศัยตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ.2522 เพื่อยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และเพื่อประโยชนแกการใหความคุมครอง
อาจพิจารณาการตรวจลงตราแบบพิเศษใหแกบุคคลดังกลาว ทั้งน้ี การดําเนินการคงตองทําควบคูกับ
การดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดตอผูที่ไมผานการคัดกรองแยกแยะสถานะ (ดังเชน
ออสเตรเลียยึดปฏิบัติ) ซึ่งจะตองมีการสงกลับ เพื่อสรางความนาเชื่อถือของระบบและลดปจจัย
ดึงดูด

ข. ควรมีการใชนิยามที่เปนกลางมากขึ้นและที่สะทอนการแยกประเภทที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นแทนที่จะใชศัพท “ผูหลบหนีเขาเมือง” เปนกรอบเดียวสําหรับผูที่เขาเมืองแบบไมปกติ ทั้งน้ี
การเปลี่ยนแปลงนิยามจะเปนประโยชนในการพิจารณามาตรการอ่ืน อาทิ การใหการตรวจลงตรา
แบบพิเศษเพื่อใหคนตางดาวที่ตองการความคุมครองสามารถพํานักไดในราชอาณาจักรอยางชอบ
ดวยกฎหมายหรือมีเอกสารแสดงตัว

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ก. การเพิ่มการสรางความเขาใจภายในหนวยงานของไทยเกี่ยวกับพันธกรณีระหวาง
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ประเทศดานสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่ประชาคมระหวางประเทศหวงกังวล และพัฒนาการและแนวโนม
ของสถานการณ รวมทั้งควรมีการทําความเขาใจในกลุมประชาชนทั่วไปในเร่ืองการอยูในสังคมที่
หลากหลายและบทบาทของคนตางดาวในสังคมและเศรษฐกิจไทย

ข. ทางการไทยตองมีการดําเนินงานในเชิงสหวิชาชีพมากยิ่งขึ้นในการพิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวกับคนเขาเมือง โดยเฉพาะในการเพิ่มการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของจากเดิมที่
เนนการบูรณาการหนวยงานดานความมั่นคงโดยเฉพาะภายใตการอํานวยการของกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาครอบคลุมหนวยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะที่ดูแลประเด็นดาน
สิทธิและสวัสดิภาพของคนและพันธกรณีของไทยภายใตอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน กลาวคือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด
และกระทรวงการตางประเทศ

อยางไรก็ดี ในการพิจารณาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน ประเทศไทยคงตองคํานึงวา
การดําเนินการใดๆ ฝายเดียว จะไมเปนการแกไขปญหาหากสถานการณในพื้นที่ตนทางยังไมมีความ
สงบ มีความอดอยากหรือยากจน ทําใหประชาชนหาโอกาสเดินทางออกนอกประเทศ ดังน้ัน
ประเทศไทยไมมีทางเลือกที่จะสงเสริมความรวมมือและการพัฒนาระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค
เพื่อการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ดังน้ัน จึงควรมีการใหความสําคัญตอการเพิ่มการประสานงานกับ
ประเทศตนทางและในเวทีระหวางประเทศที่เกี่ยวของดวย
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ภาคผนวก รายนามอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน

THE CORE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS and their monitoring
bodies

There are nine core international human rights treaties. Each of these treaties has established a
committee of experts to monitor implementation of the treaty provisions by its States parties.
Some of the treaties are supplemented by optional protocols dealing with specific concerns.

Date
Monitoring

Body
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of

Racial Discrimination
21 Dec
1965

CERD

ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights

16 Dec
1966

CCPR

ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

16 Dec
1966

CESCR

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women

18 Dec
1979

CEDAW

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment

10 Dec
1984

CAT

CRC Convention on the Rights of the Child 20 Nov
1989

CRC

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families

18 Dec
1990

CMW

International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance

20 Dec
2006

CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities

13 Dec
2006

CRPD

ICESCR -
OP

Optional Protocol of the Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights

10 Dec
2008

CESCR

ICCPR-
OP1

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and
Political Rights

16 Dec
1966

HRC

ICCPR-
OP2

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil
and Political Rights, aiming at the abolition of the death
penalty

15 Dec
1989

HRC

OP-
CEDAW

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of
Discrimination against Women

10 Dec
1999

CEDAW

OP-CRC-
AC

Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflict

25 May
2000

CRC

OP-CRC-
SC

Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the sale of children, child prostitution and child pornography

25 May
2000

CRC

OP-CAT Optional Protocol to the Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

18 Dec
2002

CAT

OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities

12 Dec
2006

CRPD
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ประวัติการรับราชการ
- ม.ค.2535 เขารับราชการในกระทรวงการตางประเทศ
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