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29 พฤษภาคม 2558 

 

เรียน รัฐบาลออสเตรเลยี บงัคลาเทศ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา่ สวิตเซอร์แลนด์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม 

 

จดหมายเปิดผนึก: วิกฤตผู้ลีภ้ยัในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 จะมีการประชมุสดุยอดภมูิภาควา่ด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไมป่รกติท่ีกรุงเทพฯ 

เพ่ือหาทางแก้ไขวิกฤตผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้าเมืองในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยภายในเดือนพฤษภาคมนีม้ีผู้ เข้า

ฝ่ังทางเรือกวา่ 2,000 คนทัง้ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จากข้อมลูขององค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ิน

ฐาน ระบวุา่ยงัมีผู้ถกูทอดทิง้อยูก่ลางทะเลอีกหลายพนัคน  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เรียกร้องให้รัฐบาลท่ีเข้าร่วมการประชมุดงักลา่ว หาแนวทางความร่วมมือและ

ดําเนินการโดยทนัที เพ่ือคุ้มครองชีวิตของผู้ ท่ีเสีย่งภยัในนา่นนํา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมาตรการระดบัประเทศและ

ภมูิภาคต้องสอดคล้องกบัความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีมีตอ่กฎหมายระหวา่งประเทศ  

และเคารพสทิธิมนษุยชนของผู้อพยพเข้าเมืองและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง รัฐบาลต้องประกาศมาตรการแก้ปัญหาท่ีรากเหง้า

ของวิกฤตครัง้นี ้ 

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบตัิตามความรับผิดชอบตามกฎหมายและมาตรฐานสทิธิ

มนษุยชนระหวา่งประเทศ รัฐภาคีอาเซียนต้องปฏิบตัิตามกฎบตัรสมาคมแหง่ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (กฎบตัร

อาเซียน) โดยเฉพาะข้อ 7 ท่ีระบ ุ“ความมุง่ประสงค์และหลกัการ” ของอาเซียน ซึง่มีหน้าท่ี “สง่เสริมและคุ้มครองสทิธิ

มนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน” (ข้อ 1(7)) 

 

ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต 

 ตามข้อมลูของสาํนกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ( UN High Commissioner for Refugees - 

UNHCR) ผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้าเมืองมากถึง 4,000 คน1 ยงัอาจถกูทอดทิง้อยูก่ลางทะเล หากนบัจนถึงกลางเดือน

พฤษภาคม 2558 ในระหวา่งท่ีหลายชีวิตกําลงัเสีย่งภยั แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ประสงค์ท่ีจะยํา้เตือนให้รัฐบาลใน

ภมูิภาคตระหนกัถึงพนัธกรณีของตนท่ีมีตอ่กฎหมายทะเล และมีผลบงัคบัใช้ตอ่กรณีผู้ลีภ้ยัหรือผู้อพยพเข้าเมืองท่ีถกูพบ

หรือถกูตรวจจบักลางทะเล อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล (UN Convention on the Law of the Sea - 

                                                      

1 ใบแถลงข่าว UNHCR 19 พฤษภาคม 2558 จาก http://www.unhcr.org/555b03ee9.html  
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UNCLOS) และอนสุญัญาระหวา่งประเทศเพ่ือความปลอดภยัของชีวิตในทะเล (International Convention for the Safety 

of Life at Sea)2 ประกอบด้วยพนัธกรณีท่ีต้องให้ความช่วยเหลอืตอ่ผู้ ท่ีตกอยูใ่นความยากลาํบากกลางทะเล นอกจากนัน้ 

รัฐซึง่จดทะเบียนเรือ (flag states) และรัฐชายฝ่ังตา่งมีหน้าท่ีท่ีต้องให้ความช่วยเหลอืบคุคล ซึง่พบอยูก่ลางทะเลท่ีกําลงั

เสีย่งภยัและตกอยูใ่นความยากลาํบาก โดยถือเป็นหลกักฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศซึง่มีผลบงัคบัใช้ตอ่รัฐทกุ

แหง่ 

 ในการจําแนกวา่เรือลาํใด “ตกอยูใ่นความยากลาํบาก” อาจต้องใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประการ 

รวมทัง้  

 การร้องขอความช่วยเหลอื 

 สภาพของเรือในแง่ความเหมาะสมท่ีจะเดินเรือ และความเป็นไปได้ท่ีเรืออาจไปไมถ่ึงเป้าหมาย 

 จํานวนผู้อยูใ่นเรือเมื่อคํานงึถึงประเภทและสภาพของเรือดงักลา่ว 

 ปริมาณเสบียงท่ีจําเป็น รวมทัง้เชือ้เพลงิ นํา้ และอาหารท่ีจะทําให้เรือไปจนถึงชายฝ่ัง 

 การมีอยูข่องลกูเรือท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและมีการบงัคบัเรือ 

 การมีอยูแ่ละสมรรถนะของอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั การนําร่อง และการสือ่สาร 

 การมีอยูข่องบคุคลในเรือซึง่ต้องการความช่วยเหลอืด้านการแพทย์อยา่งเร่งดว่น 

 การมีอยูข่องผู้ เสยีชีวิตในเรือ 

 การมีอยูข่องหญิงตัง้ครรภ์หรือเด็กในเรือ  

 สภาพอากาศและทะเล รวมทัง้การพยากรณ์อากาศและสภาพทางทะเล  

 ก่อนหน้านีป้ระเทศไทย  มาเลเซีย และอินโดนีเซียปฏิเสธไมใ่ห้ความช่วยเหลอืกบัเรือของผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้า

เมือง ซึง่อยูใ่นสภาพท่ี “ตกอยูใ่นความยากลาํบาก” อยา่งชดัเจนและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้างต้น นอกจากนัน้ ในบาง

กรณียงัมีการสัง่การให้ผลกัดนัหรือหนัหวัเรือออกไป (ซึง่มีการใช้ถ้อยคําอธิบายเหมือนกบัวา่เป็นการ “สง่ตอ่”) ทัง้ ๆ ท่ีเรือ

อยูใ่นสภาพยากลาํบากอยา่งชดัเจน  

 แม้การประกาศเมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ท่ีวา่ทางการไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วา่จะให้ความ

ช่วยเหลอืกบับคุคลเหลา่นีซ้ึง่มีจํานวนมากถึง 7,000 คน รวมทัง้ผู้ ท่ียงัอยูก่ลางทะเล นัน่ถือวา่เป็นก้าวยา่งท่ีนา่ยินดี แตก็่ยงั

ไมเ่ป็นการปฏิบตัิอยา่งเต็มท่ีทัง้หมดตามพนัธกรณีของกฎหมายระหวา่งประเทศของรัฐเหลา่นี ้ท่ียงัต้องประกอบไปด้วยการ

จดัให้มีและการสนบัสนนุปฏิบตัิการค้นหาและช่วยชีวิต รวมทัง้การจดัให้มีแบบแผนความร่วมมือในระดบัภมูิภาคด้วย  

 

นโยบายผลักดันและให้คนลงจากเรือ  

 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ทางการอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยระบวุา่มีนโยบายสกดักัน้ไมใ่ห้เรือเข้ามาใน

นา่นนํา้ของตนเอง เว้นแตเ่รืออยูใ่นสภาพไมส่ามารถเดินทางตอ่ได้ นโยบายท่ีปฏิเสธไมใ่ห้บคุคลขึน้ฝ่ังถือวา่ขดักบักฎหมาย

สทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ รวมทัง้เป็นการละเมิดสทิธิท่ีจะมีชีวิตรอด นอกจากนัน้ การไมย่อมตรวจสอบเง่ือนไขของแต่

ละบคุคลท่ีถกูควบคมุตวัก่อนจะผลกัดนัพวกเขาออกไปจากอาณาเขตของตน ยอ่มถือเป็นการละเมิดหลกัการไมส่ง่กลบั 

(non-refoulement) 

                                                      

2 ซึง่บงัคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และไทยตา่งเป็นรัฐภาคี 
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 ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา มีหลายครัง้ท่ีทางการผลกัดนัเรือโดยสารของผู้อพยพและผู้ เข้าเมืองออกไป รวมทัง้เรือท่ี

พยายามเข้าสูช่ายฝ่ังของออสเตรเลยี ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยไมม่ีกรณีใดเลยท่ีทางการทําการตรวจสอบอยา่ง

เหมาะสมถึงการร้องขอสทิธิท่ีแสวงท่ีพกัพิง 

 รัฐบาลต้องยตุิการผลกัดนัเรือ นอกจากนัน้ ทางการควรใช้มาตรการเชิงรุกเพ่ือช่วยชีวิตคนในเรือซึง่อยูต่กใน

สภาพยากลาํบากอยา่งชดัเจน  

 

ประกันให้มีความปลอดภยัและศักดิ์ศรีของผู้ได้รับการช่วยเหลือ  

 การประกนัให้มีความปลอดภยัและศกัดิ์ศรีของผู้ ท่ีได้รับความช่วยเหลอืรวมทัง้ลกูเรือ ต้องถือเป็นข้อพิจารณา

อยา่งเร่งดว่นเมื่อมีการช่วยเหลอืบคุคลจากทะเล ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ รัฐต้องรับผิดชอบในการค้นหาและ

ช่วยชีวิตในพืน้ท่ีซึง่มีการช่วยเหลอืผู้รอดชีวิต ต้องจดัให้มีท่ีพกัพิงท่ีปลอดภยั หรือประกนัให้มีการจดัท่ีพกัพิงท่ีปลอดภยั

ดงักลา่ว 

 แม้วา่ประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และไทยตา่งยงัไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั พ.ศ. 

2494 (1951 Refugee Convention) และประเทศไทยและมาเลเซียยงัไมม่ีกรอบกฎหมายและมาตรการด้านการปกครอง

และนิติบญัญตัิเพ่ือแก้ปัญหาผู้ลีภ้ยั แตป่ระเทศตา่ง ๆ เหลา่นีย้งัต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายจารีตประเพณี

ระหวา่งประเทศ ซึง่รวมถึงหลกัการไมส่ง่กลบั ซึง่ห้ามเคลือ่นย้ายบคุคลไปยงัประเทศใดท่ีทําให้เสีย่งเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต

พวกเขา หรือเป็นท่ีท่ีพวกเขาอาจต้องเผชิญกบัการคกุคามหรือการทรมาน  

 ทัง้ประเทศออสเตรเลยีและมาเลเซียตา่งมีนโยบายกกัตวับคุคลท่ีเข้ามาทางเรือ ออสเตรเลยีกระทําการโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมายด้วยการกกัตวับคุคลกวา่สองปี โดยอ้างวิธีการมาถึงหรือสถานภาพการเข้าเมืองของบคุคลเทา่นัน้ แอมเนสตี ้

อินเตอร์เนชัน่แนล เรียกร้องให้ประเทศตา่ง ๆ จดัให้มีมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีการกกัตวัผู้อพยพ

และผู้อพยพเข้าเมืองโดยพลการ และให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ตามความเห็น

ของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ไมค่วรมีการลงโทษบคุคลเพียงเพราะหลกัเกณฑ์การเดินทางมาถึงประเทศเทา่นัน้   

 

แก้ปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต้นทาง  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเช่ือวา่ มาตรการหลกัในการแก้ปัญหาภมูิภาคอยา่งยัง่ยืนสาํหรับวิกฤตเฉพาะหน้า

ครัง้นีไ้ด้แก่ การแก้ปัญหาการปฏิบตัิมิชอบด้านสทิธิมนษุยชนในประเทศต้นทาง แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เรียกร้องให้

รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ แก้ปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานอยา่งไมป่รกติท่ีต้นตอของปัญหา รวมทัง้ให้มีการคุ้มครองโดยทนัทีเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้าเมือง 

 สว่นใหญ่ของผู้ได้รับความช่วยเหลอืและผู้ ท่ียงัอยูใ่นทะเล ดเูหมือนจะเป็นชาวโรฮิงญา ซึง่หลบหนีจากการเลอืก

ปฏิบตัิและการคกุคามอยา่งเป็นระบบในเมียนมาร์ พวกเขาไมม่ีสถานะทางกฎหมายวา่เป็นสมาชิกกลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีได้รับ

การรับรอง และยงัคงถกูปฏิเสธไมใ่ห้มีสทิธิได้รับสญัชาติและเสรีภาพในการเดินทาง สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่การ

ดํารงชีวิตและความมัน่คงด้านอาหารของพวกเขา ในปี 2555 เกิดเหตรุุนแรงอยา่งกว้างขวางระหวา่งชมุชนชาวพทุธและ

มสุลมิในรัฐยะไข ่สง่ผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนกลายเป็นผู้พลดัถ่ิน3 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัคงได้รับรายงาน

                                                      

3 ตามสถิติลา่สดุของสํานกังานเพ่ือการประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่สหประชาชาติ (UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs - OCHA) ประชาชน 139,000 คนซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา ยงัอยูใ่นสภาพพลดัถ่ิน มีชีวิตที่ยากลําบากในที่พกัพิงชัว่คราวตา่ง ๆ ทัว่
รัฐยะไข่ โปรดด ูOCHA Humanitarian Bulletin – Myanmar, 1-31 มีนาคม 2558 จาก 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin_Humanitarian_OCHA_Mar2015.pdf 
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การจบักมุโดยพลการ มีการร้องเรียนวา่เกิดการทรมานและการปฏิบตัิอยา่งมิชอบตอ่ชาวโรฮิงญาท่ีถกูกกัตวั และมีการ

เสยีชีวิตระหวา่งการควบคมุตวั 

 รัฐบาลเมียนมาร์ปิดกัน้การเข้าถึงรัฐยะไขอ่ยา่งเข้มงวด ทําให้ยากท่ีจะแสวงหาข้อมลูอยา่งเป็นกลางและแมน่ยํา

เก่ียวกบัสถานการณ์สทิธิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้ ความโปร่งใสถือเป็นปัจจยัสาํคญัเพ่ือประกนัให้เกิดการคุ้มครองด้านสทิธิ

มนษุยชน รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ ต้องเรียกร้องให้เมียนมาร์ประกนัให้มีการเข้าถึงรัฐยะไขไ่ด้อยา่งเสรีและไมม่ีการสกดักัน้

ผู้ ทํางานให้ความช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรม องค์การสหประชาชาติ องค์กรสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ รวมทัง้

ผู้สือ่ขา่วด้วย  

 

บทสรุป  

 ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียมีประสบการณ์รับรองผู้หลบหนีจากการถกูเลอืกปฏิบตัิและคกุคามมา

หลายทศวรรษ แตย่งัไมม่ีข้อกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตัิท่ีเพียงพอในการคุ้มครองสทิธิของพวกเขา วิกฤตครัง้ลา่สดุ

ซึง่เป็นเหตใุห้มีผู้ เสีย่งภยักลางทะเลหลายพนัชีวิต เน้นยํา้ให้เห็นการขาดกรอบการคุ้มครองดงักลา่ว ท่ีประชมุสดุยอดครัง้นี ้

ถือเป็นโอกาสท่ีรัฐบาลในภมูิภาคจะพฒันาและสนบัสนนุให้เกิดกรอบการคุ้มครองในระดบัภมูิภาคท่ีเข้มแข็ง ซึง่สอดคล้อง

กบักฎบตัรอาเซียนและเป็นไปตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ  

 

ข้อเสนอแนะ  

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ออสเตรเลีย  

 ประสานงานในปฏิบตัิการค้นหาและช่วยชีวิต เพ่ือค้นหาและช่วยเหลอืเรือท่ีอยูต่กในความยากลาํบาก  

 อนญุาตให้เรือซึง่บรรทกุผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้าเมืองเข้าฝ่ังในประเทศท่ีใกล้สดุได้อยา่งปลอดภยั และไมผ่ลกัดนัเรือ ไม่

ขม่ขูห่รือคกุคามในทางใดทางหนึง่ตอ่พวกเขา 

 จดัให้มีหรือประกนัให้มีการตอบสนองความต้องการด้านมนษุยธรรมอยา่งเร่งดว่นแก่ผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้าเมือง ทัง้ท่ี

เป็นอาหาร นํา้ ท่ีพกัพิง และการดแูลสขุภาพ  

 ให้การประกนัวา่ผู้ ร้องขอท่ีพกัพิงสามารถเข้าสูก่ระบวนการพิสจูน์สถานภาพผู้ลีภ้ยัได้อยา่งเป็นธรรม  

 เคารพหลกัการไมส่ง่กลบั โดยประกนัวา่จะไมส่ง่ตวับคุคลไปยงัสถานท่ีใด รวมทัง้ในประเทศต้นทาง กรณีท่ีมีความ

เสีย่งตอ่ชีวิตและการคกุคามตอ่เสรีภาพและอาจเกิดการทรมานขึน้  

 ประกนัไมใ่ห้มีการเอาผิดทางอาญาตอ่บคุคล ไมใ่ห้กกัตวั หรือไมใ่ห้ลงโทษเพียงเพราะวิธีการเดินทางมาถึงของพวก

เขา 

 ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาวา่ด้วยสถานะของผู้ลีภ้ยั พ.ศ. 2494 และพิธีสาร พ.ศ. 2510 และอนสุญัญา

สหประชาชาติวา่ด้วยสถานะของผู้ไร้รัฐ (UN Convention relating to the Status of Stateless Persons) และให้นํา

เนือ้หากฎหมายเหลา่นีไ้ปบงัคบัใช้ในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตัิ  

 ทํางานอยา่งใกล้ชิดกบั UNHCR ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีคุ้มครองผู้ลีภ้ยัและผู้ไร้รัฐ และสามารถให้ความ

ช่วยเหลอืทางเทคนิคในการจําแนกสถานภาพของผู้ลีภ้ยั  
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 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล มีข้อเสนอแนะต่อประเทศกลุ่มเฉพาะ ดังนี ้ 

 ประเทศมาเลเซียในฐานะเป็นประธานอาเซียน ควรจดัประชมุสดุยอดอาเซียนกรณีฉกุเฉินเพ่ือแก้ไขวิกฤตครัง้นี ้ซึง่

เป็นไปตามกฎบตัรอาเซียน (ซึง่ระบวุา่ “ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนจะ... สนองตอบสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีกระทบตอ่

อาเซียนโดยดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม”) 

 ประเทศเมียนมาร์ต้องยตุิการเลอืกปฏิบตัิและการใช้ความรุนแรงอยา่งเป็นระบบตอ่ชาวโรฮิงญา  

 ประเทศเมียนมาร์ต้องประกนัให้มีการเข้าถึงรัฐยะไขอ่ยา่งเสรี และไมม่ีการสกดักัน้ รวมทัง้การเดินทางเข้าไปของ

หนว่ยงานด้านมนษุยธรรม องค์การสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศและผู้สือ่ขา่ว รวมทัง้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืน ๆ   

 

 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล มีข้อเสนอแนะต่อทุกประเทศดังนี ้  

 เพ่ิมปริมาณการรับผู้ลีภ้ยัเพ่ือมนษุยธรรม โดยเฉพาะผู้ลีภ้ยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิกฤตครัง้นี ้ 

 ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคและการเงินกบัประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สาํหรับปฏิบตัิการ

ค้นหาและช่วยเหลอืชีวิต รวมทัง้การตอบสนองความต้องการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพเข้า

เมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

 

 

ซาลลิ เช็ตติ  

เลขาธิการแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล  

 

 


