รายงานที่ ๘๑๙ – ๘๓๐/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายและสิทธิเด็กและสตรี กรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย
 ประเด็นคาร้อง
สำนักงำนข่ำวบีบีซี ได้เสนอข่ำวเกี่ยวกับ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวโรฮิงญำกว่ำ ๒๐๐ คน
ถูกทหำรเรือไทยควบคุมตัวบนหำดเกำะทรำยแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีทหำรไทย
พร้อมอำวุธปืนควบคุมอยู่ ทำให้เกิดประเด็นโจมตีว่ำเจ้ำหน้ำที่ปล่อยให้ชำวโรฮิงญำลอยทะเลกลับประเทศ
ไทยด้วยเรือไม่มีเครื่องยนต์ทำให้เกิดเรือล่มและมีชำวโรฮิงญำเสียชีวิตจำนวนมำก และผู้ร้องจำนวนมำก
ซึ่งเป็นชำวโรฮิงญำได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ
มีเจ้ำหน้ำที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์จำกชำวโรฮิงญำ มีกำรเสียชีวิตขณะอยู่ในกำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่
มีกำรล่วงละเมิดทำงเพศ ควำมแออัดของสถำนที่ ควบคุมตัว มีกำรค้ำมนุษย์โดยเจ้ำหน้ำที่รัฐมีส่วนร่วม
อีกทั้งมีกำรปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมในกำรกักกันและควบคุมตัว เป็นต้น
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำแล้ วเห็ นว่ำ ปัญหำชำวโรฮิงญำเป็น
ปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนไม่ปกติ และก่อให้เกิดปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษ ยชนอย่ำงกว้ำงขวำง มีควำม
ซับซ้อนและเกี่ยวข้องหลำยมิติทั้งด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้ำนสิทธิ มนุษยชน
รวมทั้งมิติควำมมั่นคงของประเทศไทย จำกกำรค้นพบค่ำยกักกันผู้อพยพชำวโรฮิงญำบริเวณชำยแดนไทย –
มำเลเซีย กำรค้นพบชำวโรฮิงญำเป็นจำนวนมำก นำไปสู่กำรจับกุม เครือข่ำย สำย นำยหน้ำขบวนกำรค้ำ
มนุษย์ กำรเรียกค่ำไถ่ กำรบังคับขำยแรงงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักกำรเมือง
ท้องถิน่ ชำวโรฮิงญำด้วยกันเอง ร่วมเป็นขบวนกำรตั้งแต่ประเทศต้นทำง กลำงทำง และประเทศปลำยทำง
จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนจำกทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ต่ำงเรียกร้อง
ให้ประเทศไทยปฏิบัติต่อผู้อพยพด้วยหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในฐำนะมนุษย์ที่มีคุณค่ำเท่ำเทียม
กันและควรได้รับกำรคุ้มครองตำมนัยที่ปรำกฏในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน กติกำ อนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นภำคี คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้กำหนดมำตรกำรกำร
แก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะนโยบำยและข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยไปยัง
คณะรัฐมนตรี ดังนี้
 มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๑) กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในฐำนะหน่วยงำนที่ดูแลผู้หญิง
และเด็กในบ้ำนพักเด็กและครอบครัวเป็นกำรเฉพำะกิจ ควรทำประวัติและจัดทำทะเบียนบุคคลอย่ำงเป็น
ระบบ โดยควำมร่ ว มมื อ กั บ กองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง สหประชำชำติ หรื อ ยู นิ เ ชฟ (United Nations
Children’s Fund - UNICEF) ซึ่งเป็นหน่วยงำนของสหประชำชำติเพื่อควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่
เด็กและ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดทำแฟ้มข้อมูลเด็กและครอบครัว ทำกำรบันทึกชื่อและภำพสมำชิ ก

ในครอบครัว ทุกคน เพื่อกำรควบคุมดูแลและกำรป้องกันกำรสูญหำยหรือพลัดหลงจำกสมำชิกในครอบครัว
หรือกำรคัดแยกเพื่อส่งกลับประเทศต้นทำง หรือส่งต่อไปยังประเทศที่สำม
(๒) กำรคัดแยกชำวโรฮิงญำ ควรกระทำโดยสหวิชำชีพ โดยจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
(๑) ผู้ลี้ภัย (๒) ผู้เข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย (๓) ผู้ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ พร้ อมทั้งกำรพิสูจน์สัญชำติ
ในครำวเดียวกัน โดยกำรประสำนงำนสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนบังคลำเทศ สถำนทูตสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ องค์กรระหว่ำงประเทศเพื่อโยกย้ำยถิ่น (IOM) และดำเนินกำรส่งกลับประเทศต้นทำง
ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักกำรไม่ผลักดันกลับสู่อันตรำย
กรณีชำวโรฮิงญำที่ไม่ทรำบสัญชำติและกลุ่มผู้ลี้ภัย ควรประสำนสำนักงำนข้ำหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติมำสัมภำษณ์ จัดทำประวัติ และประสำนกำรเดินทำงเพื่อตั้งถิ่นฐำนใหม่
ในประเทศที่สำม และควรขอควำมร่วมมือสำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ
(UNODC) ร่วมคัดกรองผู้ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์
สำหรับผู้ที่ตกค้ำงอยู่กลำงทะเลควรเพิ่มควำมเข้มข้นในกำรค้นหำและให้ควำม
ช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรม โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก สตรี ควรได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน
(๓) ระหว่ำงกำรดำเนินกำร กระทรวงมหำดไทยควรพิจำรณำอนุญำตผ่อนผันให้อยู่
ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว โดยจัดสถำนที่พักพิงหรือพักรอชั่วครำว กำรจัดกำรสถำนที่พักต้องมีกำร
แยกพักสถำนที่พักตำมเพศ อำยุ และกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับควำมดูแลเป็นพิเศษ และสร้ำงบรรยำกำศ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกลุ่มโรฮิงญำและเจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่อมิให้เกิดควำมตึงเครียดทำงจิตใจ และควรเปิด
โอกำสให้ องค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศและองค์ก รกำรกุ ศ ลเอกชนเข้ ำไปด ำเนิ นกำรช่ ว ยเหลื อ ตำมหลั ก
มนุษยธรรม หรือจัดที่พักพิงชั่วครำวโดยร่วมมือกับภำคเอกชน ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกรอบของ
กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๓
(๔) กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหำดไทย สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และองค์กรภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้องกับควำมร่วมมือกัน
จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนให้กับ หน่วยงำน รวมทั้งอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่และขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนของตนตำมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย
 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) ประเทศไทยตกอยู่ในสถำนะเป็นประเทศที่ถูกเฝ้ำระวังเป็นพิเศษกรณีกำรค้ำมนุษย์
(TIP Report) จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรคัดแยกประเภทบุคคลอย่ำงเป็นระบบ โดยรัฐบำลไทยต้องไม่
ดำเนินกำรกับกลุ่มผู้ อพยพชำวโรฮิงญำหรือชำวบังคลำเทศที่ตกเป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์ในฐำนะ
ผู้ลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำย แต่ต้องดำเนินกำรในฐำนะผู้เสียหำยจำกขบวนกำรค้ำมนุษย์ที่ถูกนำพำเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร

(๒) คณะรัฐมนตรีต้องกำหนดนโยบำยมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำ
โรฮิงญำอย่ำงเป็นระบบและใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยกับขบวนกำรค้ำมนุษย์อย่ำงเด็ดขำดต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องที่นำพำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ทั้งนำยหน้ำที่เป็นคนไทย เมียนมำร์ หรือบังคลำเทศ รวมทั้ง
เจ้ำหน้ำที่ไทยที่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนกำรค้ำมนุษย์และส่งเสริมควำมร่วมด้ำนกฎหมำยในกำร
ปรำบปรำมเครือข่ำยอำชญำกรรมข้ำมชำติ อำทิ กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน ควำมร่วมมือด้ำนกำรสอบสวน
(๓) คณะรัฐมนตรีต้องมองปัญหำทั้งในมิติควำมมั่นคงและสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไป
โดยให้ ก ระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรต่ ำ งประเทศ กระทรวงพั ฒ นำสั ง คมฯ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
สำนักงำนตำรวจตรวจคนเข้ำเมือง และ กสม. ทำงำนร่วมกับ สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำติ
(UNHCR) กองทุนเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) องค์กรกำรกุศลเอกชน และสภำทนำยควำม เพื่อให้
ควำมช่วยเหลือตำมสภำพเงื่อนไข
(๔) คณะรัฐมนตรีควรผลักดันให้คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้
เสนอให้มีกำรจัดตั้งขึ้นตำมพันธกรณีในข้อ ๑๔ ของกฎบัตรอำเซียน ให้เป็นกลไกที่มีควำมเข้มแข็งมำกกว่ำ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทังนี้เพื่อเพิ่มพูนควำมร่วมมือระดับภูมิภ ำค เพิ่มควำมพยำยำมระดับประเทศและ
ระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกันอย่ำงจริงจัง ซึ่งปัญหำกำร
อพยพของชำวโรฮิงญำเป็นประเด็นที่คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนต้องเข้ำมำ
มีบทบำทหลักในกำรแก้ไขปัญหำ และสร้ำงควำมตะหนักในกำรพัฒนำบรรทัดฐำนในเรื่องสิทธิมนุษยชน
อย่ำงจริงจัง
(๕) คณะรั ฐ มนตรี ค วรมี นโยบำยเชิ ง รุก ในกำรป้ อ งกั นปั ญหำกำรค้ ำมนุษ ย์ร่ ว มกั บ
ประเทศต้นทำง โดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่ยำกจน โดยคำนึงถึงกำรเข้ำถึงกำรบริกำร
ขั้นพื้นฐำนจำกรัฐ รวมทั้งมีนโยบำยสนับสนุนให้มีกำรเปิดช่องทำงกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนอย่ำงปลอดภัยและ
ถูกต้องตำมกฎหมำยเพื่อสร้ำงโอกำสด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
(๖) คณะรั ฐ มนตรี ค วรแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม พระรำชบั ญ ญั ติ ค นเข้ ำ เมื อ ง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้
สอดคล้องกับสิทธิในกำรขอลี้ภัยและหลักกำรไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับสู่อันตรำย ในประเด็นกำรนิยำมคำว่ำผู้ลี้ภัย
ให้หมำยถึงบุคคลที่หนีภัยกำรประหัตประหำรเข้ำมำจะโดยควำมขัดแย้งทำงเชื้อชำติ ศำสนำ สัญชำติ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของกลุ่มเฉพำะ หรือไม่สำมำรถกลับไปประเทศต้นทำงด้วยควำมหวำดกลัว
ประเด็นกำรอนุญำตให้อยู่ชั่วครำวครำวละ ๑ ปี ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำ โดยมีหน่วยงำนด้ำนสิทธิ
มนุษยชนร่วมด้วย ประเด็นเรื่องค่ำธรรมเนียมให้ได้รับยกเว้น และประเด็นกำรผ่อนผันโทษสำหรับกำรไม่มี
เอกสำรเข้ำเมืองที่ไม่ถูกต้อง
(๗) คณะรัฐมนตรีควรศึกษำกำรเข้ำเป็ นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ลี้ภัย ค.ศ.
๑๙๕๑

(๘) คณะรัฐมนตรีควรบัญญัติกฎหมำยภำยในว่ำด้วยเรื่องผู้ลี้ภัย ซึ่งจะทำให้ประเทศ
ไทยมี ก รอบที่ ชั ด เจนในกำรปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ ผู้ ลี้ ภั ย และควรมี ข้ อ พิ จ ำรณำให้ ค วำม
ช่วยเหลือผู้ลี้ด้วย เช่น ภัยจำกำรถูกบังคับ เกณฑ์แรงงำน ซึ่งกำรคุกคำมดังกล่ำวนำไปสู่กำรทำรุณทำง
ร่ำงกำยและเป็นกำรละมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงที่สมควรได้รับคุ้มครองเช่นเดียวกัน
 ผลดาเนินการของคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๘ รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบกำร
ละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนและรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อ เสนอในกำร
ปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมอบหมำยให้กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก รั บ ไปพิ จ ำรณำร่ ว มกั บ กระทรวงกลำโหม กร ะทรวงกำร
ต่ ำ งประเทศกระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน กระทรวงยุ ติ ธ รรม ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ
(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง) และสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงและ
ควำมเหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำว และสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
ในภำพรวม
ต่อมำกระทรวงพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์แจ้งผลดำเนินกำรโดยสรุป
สำระสำคัญได้ว่ำ กระทรวงกำรต่ำงประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำระบบคัดกรอง
ผู้ลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำย และจะนำมำปรับใช้กับผู้ลักลอบเข้ำเมืองกลุ่มต่ำงๆ ในประเทศไทย รวมทั้ง
ชำวโรฮิงญำด้วย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้ดำเนินกำรคัดแยกชำวโรฮิงญำโดยทีมสหวิชำชีพ หำกพบว่ำ
เป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์จะนำเข้ำสู่กระบวนกำรเพื่อรับควำมช่วยเหลือและคุ้มครอง แต่หำกเข้ำเมือง
ผิดกฎหมำยจะดำเนินกำรส่งกลับประเทศต้นทำงตำมขั้นตอน กระทรวงยุติธรรมได้มีบันทึกข้อตกลงด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนค้ำมนุษย์ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเมียนมำร์
กระทรวงมหำดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดทรำบและถือปฏิบัติและให้ติดตำมปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในพื้นที่อย่ำง
เคร่ งครั ด กระทรวงต่ำงประเทศเห็ นสอดคล้ องกับคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เนื่องจำกไทยมีพันธกรณีตำมหลักกำร non-refoulement แต่
ต้องมีกำรหำรือกับหน่วยงำนที่ปฏิบัติเพื่อหำข้อสรุปที่คงควำมสมดุลระหว่ำงควำมมั่นคงกับหลักกำรด้ำน
มนุษยธรรม เป็นต้น

