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EXECUTIVE SUMMARY 
 

➢ Based on the principle of non-discrimination, the provisions of the Convention of the Rights of the 

Child (CRC) apply to all children on the territory of the State, regardless of their immigration or 

other status, including refugee and asylum-seeking children or children in a refugee-like situation. 

 

➢ Although Article 22 of the CRC is concerned with the protection of refugee and asylum-seeking 

children, it does not require the State to provide any additional, special, or pre-determined 

obligations beyond which Thailand is already required to provide under all other articles of the 

Convention.  Thailand’s reservation to Article 22 does not limit the country’s obligations to provide 

protection and rights to refugee and asylum-seeking children.  

 

➢ Article 22 also does not require the State to give refugees any specific rights or legal status. 

However, it does require the State to take “appropriate measures” to protect refugee and asylum-

seeking children, while recognising that the needs of these children would be met if other articles 

of the Convention on the Rights of the Child were properly applied to them. In one of its General 

Comments, nevertheless, the Committee on the Rights of the Child highlighted that establishing 

functional “asylum systems,” as an appropriate measure, but also provided for the possibility to 

direct children who are in a fear of persecution to other mechanisms providing complementary 

protection under international and domestic law.  

 

➢ Withdrawing reservation does not imply any obligation and commitment on the State to ratify 1951 

Refugee Convention and its Protocol. Nevertheless, it must be acknowledged that the Committee 

continuously recommends State Parties to accede to various relevant international 

documents/treaties that offer higher or additional protection of children, including the 1951 

Refugee Convention. 

 

➢ Review of the Concluding Observations issued to CRC State Parties that have not ratified the 1951 

Refugee Convention and its protocol1, indicates varied types of “appropriate measures”, depending 

on the existing policy and legal framework and the situation/context of the refugees in the country. 

The most common recommendations given were to adopt the domestic policies or laws ensuring 

access to CRC rights for asylum-seeking and refugee children; respect the principle of non-

refoulement; end detention of children; facilitate birth registration; ensure protection of children 

from various forms of abuse and exploitation; provide access to basic rights, including education 

and healthcare; ensure that the best interests of the child in all processes; and, provide for 

guardianship and legal representation to unaccompanied and separated children.  

 

➢ Ideally, the most comprehensive protection for children seeking international protection would be 

granted through an asylum system, which is the approach taken by the majority of countries.  In 

the absence of such a system, however, other forms of complementary protection for children, can 

provide a solution to ensure the protection of refugee children and their access to rights, when 

relevant.  

 

➢ Building on Thailand’s planned National Screening Mechanism regulation, the necessary sub-

regulations and policies to operationalise it will need to be developed, including defining the legal 

status of refugee and asylum-seeking children in the country and their access to rights, as well as 

developing sub-regulations and operational procedures in line with CRC to guide the treatment of 

children seeking protection, including unaccompanied and separated children. This would 

                                                           
1 The last Concluding Observations issued to countries non-signatory of the 1951 Refugee Convention and Protocol after 2010 
have been reviewed,  
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encompass best interest determination, guardianship/legal representation, family tracing and 

reunification, and durable solutions, among others.  Operationalization of the regulation will also 

include development of relevant Standard Operating Procedures to guide referrals and access to 

services, including child protection services. This would be coupled with strengthening existing 

national welfare and child protection, education, health and other systems to be able to integrate 

and more adequately responds to the needs of refugee and asylum-seeking children.  

 

➢ Furthermore, given that Article 22 refers to “refugee and asylum seeking children”, without 

providing definition, it is recommended to integrate the terms and provide national definition of 

both terms in the Thai policy and legal framework, i.e., regulations or sub-regulations establishing 

the National Screening Mechanism, which will also provide additional clarity to the Committee on 

the Rights of the Child that Thailand has established a mechanisms for protection of people in a 

refugee-like situation fleeing persecution and in a need of international protection 

 

➢ Thailand remains the only country in the world with the reservation to Article 22. In ASEAN, 

Indonesia (in 2005) and Malaysia (in 2010) have already withdrawn their own reservations. A brief 

comparison with these two countries shows that Thailand is more advanced in terms of policies 

and responses to protect refugee and asylum-seeking children (i.e., in terms of provision of 

education for all, universal health coverage scheme, which could be extended to refugees, no 

children in the detention, prospects of regulating temporary protection through the New Screening 

Mechanism alongside with potential of developing child-centred sub-regulations).  

 

➢ Despite not being a party to the 1951 Refugee Convention and its two Protocols, Thailand has been, 

for more than 70 years, receiving, hosting, and offering protection to people fleeing persecution 

and armed conflict, particularly from neighbouring countries. While the response to the refugee 

situation in the past has not necessarily been systematised, recently planned policy development, 

alongside the country’s obligations to protect such children as stipulated by other articles of the 

CRC (to which Thailand does not have reservations), question the necessity of Thailand's 

reservation to Article 22.  

 
1. INTRODUCTION 

 
The Convention on the Rights of the Child (CRC/the Convention) is the principal international human 

rights treaty of the United Nations (UN) on the treatment of children and has inspired a wide range of 

practical international and national action to promote and protect children's rights. In 2019, the world 

is celebrating 30 years since its adoption by the UN General Assembly.  

 

At the time of its ratification in 1992, Thailand made reservations - a unilateral statement to exclude or 

modify the legal effect of the application of the specific article - to three articles, namely articles 7, 22, 

and 29. Reservations to Article 29 (goals of education) and to Article 7 (birth registration, name and 

nationality) and were withdrawn in 1997 and 2010 respectively. However, Thailand has retained its 

reservation to Article 22, which is concerned with the protection and rights of refugee and asylum-

seeking children. Thailand is the only country in the world that has signed the convention that has a 

reservation to this article.  

 

Recent policy changes, as well as Thailand’s clear commitment to protect all children, including those 

in a refugee-like situation, raise the question of the necessity of Thailand maintaining its reservation to 

Article 22.  

 

This policy brief aims to support Thailand in its consideration of removing its reservation to Article 22.  

After presenting a summary of Thailand’s historical approach to protecting refugees and asylum-seekers 

and the factors behind Thailand's reservation to Article 22, the brief interprets the obligations stemming 
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from Article 22 as well as analyses potential implications of the withdrawal of the reservation for 

Thailand.  

 

ARTICLE 22 OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD  
 
Para1: States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered 
a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or 
accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the 
enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian 
instruments to which the said States are Parties 
 
Para 2:  For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United 
Nations and other competent in the governmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the 
United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child 
in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of 
the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived 
of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention.   

 
2. REFUGEE PROTECTION IN THAILAND  

 
Thailand has been receiving, hosting and offering protection to people fleeing persecution and armed 

conflict for more than 70 years. Through recent history, the country has been hosting thousands of 

refugees2 in temporary shelters, most recently along the border with Myanmar, despite not being a party 

to the 1951 UN Convention on the Status of Refugees and its Optional Protocols.  Aiding people in 

need – including children fleeing armed conflict and persecution – is not a novelty for Thailand. 

 

2.1 Refugee flows during the Cold War Period 

Thailand's experience with refugees can be traced to 1953 when Kuomintang/Chinese Nationalist 

combatants, their families and other civilians from Yunnan began to flee to Thailand, after the 

nationalist army’s defeat in the Chinese Civil War.3 This was the beginning of Thailand's lenient policy 

toward refugees in the modern era, with the Royal Thai Government (the Government/RTG) – due to 

an incomplete resettlement of the refugees to Taiwan – issuing a Cabinet Resolution4 in 1972 to allow 

these former soldiers and their relatives to stay in Thailand under provision of the Immigration Act.5 

 

In 1975, political upheaval and armed conflict in Indochina led to the arrival of more than 1.3 million 

refugees from Vietnam, Laos and Cambodia to Thailand. The Government issued a Cabinet Resolution 

in 1975, which authorized the National Security Council to manage refugee issues at the policy level 

and the Ministry of Interior to establish and manage temporary shelters for refugees,6 while UNHCR 

was granted permission to provide assistance to these refugees for their resettlement in third countries.7 

The further escalation of conflict and civil war in Cambodia in 1979 lead to the arrival of more than a 

                                                           
2 The Thai legal framework does not include the term refugee or asylum-seeker; nevertheless, to facilitate ease in reading, terms 
“refugee” and “asylum-seekers” have been used through the document to describe the group and individuals in the territory of 
Thailand, who had fled persecution and armed conflict and are often officially described by the Thai Government as a “persons 
fleeing fighting”, “UNHCR persons of concern”, “forcefully displaced persons living in temporary shelters” and other terms used 
in the country for the individuals living in a refugee-like situation.  
3 Wen-Chin Chang, “From War Refugees to Immigrants: The Case of the KMT Yunnanese Chinese in Northern Thailand,” The 
International Migration Review, Vol. 35, No. 4 (Winter, 2001), pp. 1086-1105.  The Chinese began to cross the border in the 
1950s, but settled in large numbers in the early 1960s in a village in Chiang Mai named Mae Salong, which is now called 
Santikhiri. 
4 Cabinet Resolution on 6 October 1972 to allow these former soldiers and their relatives to stay in Thailand under Article 17 of 
the 1979 Immigration Act 
5 Siamrath Weekly, February, 1982 in Thailand Research Fund, 2019, A Comparative Study of the State Policies and Practices 
towards Urban Asylum Seekers and Refugees in ASEAN: The Cases of Indonesia, Malaysia and Thailand 
6 Except Khao I-Dang camp, which was under the management of Supreme Command of the Armed Forces.  
7 Purinantakul, Duangporn, 1991, Resettlement of refugees from Indochina in the US: An analysis of background and problems 
(Master Thesis), Thammasat University in Thailand Research Fund, 2019, A Comparative Study of the State Policies and 
Practices towards Urban Asylum Seekers and Refugees in ASEAN: The Cases of Indonesia, Malaysia and Thailand 
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hundred thousand refugees, with the Thai Government enacting a more open policy which allowed 

additional Cambodian refugees to reside in Thailand, and to receive education and skills trainings in 

preparation for their eventual repatriation or resettlement.8  

 

Beginning in the mid-1980s, armed conflict in eastern Myanmar led to the flight of ethnic minority 

villages to Thailand. Intensification of the conflict close to the border, coupled with the 1988 student-

led pro-democracy-uprising and subsequent military crackdowns in Myanmar, forced a large number 

of students and more ethnic minority refugees to flee to the Thai border, especially during 1991 – 1995, 

but continuing until democratic reform in Myanmar in 2012 and subsequent progress towards bilateral 

and nationwide ceasefire agreements.  Some of the ethnic minority displaced persons stayed in 

temporary shelters on the border, while others, such as the ethnic Shan, fled into northern Thailand but 

did not have access to a temporary shelter, instead mixing into the undocumented migrant worker 

population there.  Most students and other political dissidents did not go to the temporary shelters and 

instead remained in border towns or came to Chiang Mai and Bangkok as urban refugees.   

 

2.2 Displaced persons from Myanmar living in temporary shelters along the Myanmar border 

Most of the above-mentioned refugees from Indochina repatriated or resettled in third countries by 1999 

after the situation of neighbouring countries improved and some resettlement of Myanmar refugees, 

initially mainly those from the student and dissident population, proceeded over the years. In 2004, the 

Government issued a Ministry of Interior Announcement and Cabinet Resolution9 granting permission 

for refugees from Myanmar, as determined by UNHCR, to enter and stay temporarily in the temporary 

shelters.  In parallel it developed with the technical support of UNHCR a screening mechanism called 

the Provincial Admission Board (PAB), which reviewed cases and provided persons with status as a 

person who had fled fighting.  In parallel to this screening, increasing numbers of refugees from the 

temporary shelters were permitted to seek third country resettlement, gradually reducing the numbers 

on the border.10 Currently, a little more than 90,000 refugees from Myanmar continue to live in the nine 

temporary shelters alongside the Myanmar border.  

 

The last UNHCR-verified data from June 2019 indicates 95,681 displaced persons living in the nine 

temporary shelters, 41per cent (39,229) of whom were children. 84 per cent were Karen/Kayin ethnicity 

and 10 per cent Karenni.11 NGO data indicated an even lower number of 85,338 persons – registered or 

not – residing in the temporary shelters in 2018 (54.1 per cent children).12 This is a reduction from 

137,200 in 2012 when a range of new ceasefires began in Myanmar.  No new arrivals have been 

recorded in recent years, though approximately 50 per cent of refugees remain unregistered in the 

government system.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Rapeepong Suphanchaimat et all, 2019. “The Devil Is in the Detail—Understanding Divergence between Intention and 
Implementation of Health Policy for Undocumented Migrants in Thailand.” International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 20 March 2019. 
9 The Ministry of Interior Announcement and Cabinet Resolution on 10 February 2004, which applies Article 17 of the Immigration 
Law to leniently allow Myanmar people who are Persons of Concern to UNHCR to reside in Thailand temporarily.  
10 The Provincial Admissions Board stopped its regular function in 2006, though it remained open for fast-track review of cases 
of “unregistered camp residents — if they were immediate family members of registered individuals already resettled or in the 
process of being so — to facilitate their eventual resettlement and reunion with family members.”  See 
https://www.unhcr.org/50a9f82d20.pdf.  
11 UNHCR. RTG/MOI-UNHCR Verified Refugee Population. June 2019. Available at: 
https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_June%202019_0.pdf.  The term 
“Karenni” does not refer to a single ethnic group, but instead includes several distinct ethnic minority groups.  
12 The Border Consortium, 2019.   A Thai Border Consortium (TBC) Assisted Population composed of the number of 
beneficiaries who collected food rations during the previous month. Ratios are only provided to those who are psychically 
present at the time of distribution.  

https://www.unhcr.org/50a9f82d20.pdf
https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_June%202019_0.pdf
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Table 1: Number of refugees living in nine temporary shelters (June 2019)13 
 

 UNHCR Verified Population 

Location Unregistered  Registered  Total 

Refugees in nine temporary shelters in the border 

areas 
48,485 47,196 95,681  

By age groups / gender Female  Male Total 

Refugees living in temporary shelters (0-4 years old) 4,210 (4.4%) 4,497 (4.7%) 
 
8,707 

Refugees living in temporary shelters (5-11 years old) 8,133 (8.5%) 8,420 (8.8%) 16,553 

Refugees living in temporary shelters (12-17 years old) 6,889 (7.2%) 7,080 (7.4%) 13,969 

Refugees living in temporary shelters (18-59 years old) 26,025 (27.2%) 24,686 (27.8%) 50,711 

Refugees living in temporary shelters (60 + years old) 2,966 (3.1%) 2,775 (2.9%) 5,741 

 

Services in the temporary shelters have been provided primarily by NGOs, UNHCR, and camp 

committees under the overall administrative coordination of the Ministry of Interior.  Children have 

access to education in the temporary shelters, although the schools are not accredited by the Myanmar 

government, and recognition of education achievements remains an area of concern, while the quality 

of education remains limited. Children have access to health care and vaccination, including anti-

retroviral treatment, although government support for this reportedly could phase out by 2020.14 The 

Ministry of Interior, with support of NGOs, is facilitating birth registration of all children born in the 

shelters.  Restriction on movement outside of the camp and limited official means of earning an income 

have resulted in continued dependency on humanitarian aid for food.15  An internal justice system has 

been established to address minor violations, while gross violations, including gender-based violence 

and child abuse, are referred to Thailand's national justice system, facilitated by UNHCR and NGOs. 

 

The Royal Thai Government is currently supporting two programmes as durable solutions for displaced 

persons: an assisted voluntary return and third country resettlement. In four cycles of voluntary return, 

which started in 2016, 1,039 persons16 returned to Myanmar,17 while since 2012 more than 110,000 

displaced people have been resettled to 15 countries (2,354 in 2018). A backlog of more than 7,000 

refugees waiting for resettlement, however, exits.18 As many as 20,000 displaced persons are also 

believed to have spontaneously returned outside of official programmes over recent years.19  In 2018, 

NGO data indicated that 3,390 refugees simultaneously returned to Myanmar, while an additional 2,350 

left temporary shelters unreported to explore other opportunities in Thailand.20 With no other policies 

to address the situation, NGOs, such as Thai Border Consortium, are exploring potential solutions so 

that refugees who wish to remain in Thailand temporarily can join the legal migrant labour force until 

such time as they are willing to return and reintegration is feasible.21 However, such solutions 

                                                           
13 UNHCR. RTG/MOI-UNHCR Verified Refugee Population. June 2019, 

https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_June%202019_0.pdf  
14 Interview with a representative of an NGO, May 2019. 
15 The Border Consortium, 2019 
16 310 people were returned in the 4th Cycle carried out in the first week of July 2019 (Data provided by the Ministry of Interior).  
17 UNHCR identified a number of key challenges in facilitated return, including the length of the process, duplication of the 
national verification, limited border crossing points, and data that shows a significant number of refugees are interested in staying 
and working in Thailand (The Border Consortium, 2019). Other concerns responsible for refugee reluctance to return include the 
increased militarisation and on-going presence of Burmese military troops in ethnic areas, active armed conflict in northern 
Myanmar, reports of ongoing human rights violations, continued placement and existence of uncleaned landmines, etc.  
18 Interview with a representative of the public institution, May 2019.  
19 Interview with a representative of NGO, May 2019 
20 The Border Consortium, 2019 
21 The Border Consortium, 2019 

https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_June%202019_0.pdf
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(reportedly also unofficially supported by the Royal Thai Government) requires refugees to return to 

Myanmar to organise their documents. This remains a challenge and is inaccessible for the refugees 

with a well-funded fear of persecution. 

 

2.3 Urban refugees  

Thailand has also had for decades a population of “urban refugees” living primarily in the Bangkok 

metropolitan area.  They have come from a wide range of countries, but frequently from the Middle 

East and Africa.  In parallel with the escalation of the conflicts in the Middle East, arrivals of new so-

called “urban refugees," who live in the urban centre, most notably in Bangkok and three nearby 

provinces, increased in recent years.  Many of them come to Thailand with a tourist visa and have stayed 

in the country undocumented after its expiration. In 2018, 4,611 refugees and 951 asylum-seekers 

(5,526 persons total) were registered with UNHCR,22 out of which approximately 1,800 were children23 

(a reduction from 7,998 refugees and asylum-seekers registered in 2016). They come from a diverse set 

of countries, including Pakistan, Viet Nam, the State of Palestine, Syria, Iraq and Cambodia.24 Urban 

asylum seekers can register with UNHCR and apply for refugee status determination to become 

recognised by UNHCR as a "person of concern." However, the process is long and granting such status 

does not protect them from being considered illegal immigrants, with the risk of arrest and prosecution 

for unlawful entry and/or unlawful stay in the country.  

 

Table 2: Urban refugee and asylum seekers in Bangkok metropolis (2017)25 
 

Location Female Male Total 

Urban refugee and asylum seekers in Bangkok metropolis 2,835 3,652 6,487 

Urban refugee and asylum seekers in Bangkok metropolis 

(0-17 years old) 

1,063 1,173 
2,236 

Urban Refugee and Asylum Seekers in Bangkok Metropolis (0 - 

4 years old) 

316 319 635 

Urban Refugee and Asylum Seekers in Bangkok Metropolis (5 - 

11 years old) 

465 495 960 

Urban Refugee and Asylum Seekers in Bangkok Metropolis (12 

-17 years old) 

282 359 641 

 
 

By law, children have access to education, with a little less than 1/3 of the children attending schools in 

2019,26 while language, legal-status-related fears and other barriers remain. Access to health care is 

facilitated through UNHCR and NGOs. Like the situation of education, however, cost, legal status and 

language barriers present challenges in accessing these rights. UNHCR-recognised persons of concern 

do not have the right to work in Thailand.  

 

 

                                                           
22 UNHCR. Popstats. Available at : http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 
23 The available data for 2017 shows 6,487 urban refugees, with 35 per cent of them being children.  
24 Pakistan: 1,942 refugees and 114 asylum-seekers, Viet Nam: 682 and 448 asylum-seekers, Palestine: 377 refugees and 6 
asylum-seekers, Syria: 276 refugees and seven asylum-seekers, Iraq 248 refugees and 27 asylum-seekers and Cambodia 203 
refugees and 137 asylum-seekers (UNHCR. Available at: Popstats. http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern) 
25 UNHRC, http://popstats.unhcr.org/en/demographics/https://goo.gl/nShbNb 
26 Information provided by the UNHCR representative at the presentation of the key findings of the UNICEF-supported study on 
the feasibility of Thailand to withdraw the reservation to Article 22, co-hosted by UNICEF, the Ministry of Foreign Affairs, and 
the Ministry of Social Development and Human Security at the Social Expo, Bangkok, 05.07.2019. 

http://popstats.unhcr.org/en/demographics/https:/goo.gl/nShbNb
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3. LEGAL FRAMEWORK AND POLICY RESPONSES 

 
Thailand does not have a specific legislative and policy framework for the protection of refugees and 

asylum seekers.  Under the Immigration Act (B.E.2522/1979), all migrants, including refugees, found 

in Thailand without permission are subject to prosecution and potentially deportation.  Article 17 of the 

Immigration Act, however, allows for the Minister of Interior to exercise discretion to allow certain 

groups of persons to remain in the country on an ad hoc basis.  MOI has applied this article to allow 

refugees to remain in the country, especially those who had fled fighting in neighbouring countries.  

The result of this sweeping categorization of persons who did not enter the country through normal 

immigration processes as “illegal immigrants” coupled with the flexibility offered by Article 17 means 

that the government has taken a pragmatic though fragmented approach to refugee arrival, developing 

different regulations and practice for each population influx over time. 

 

Though government policy responses and approaches towards displaced populations have varied 

through history, the general approaches can be grouped into three distinct periods (before 2000, between 

2000 -2014 and after 2014).27  

 

3.1 Policy Approach Before 2000 

Before 2000, as seen above, the Royal Thai Government response to refugees was developed for each 

arrival and period, from that of the Kuo Min Tang Chinese Nationalist refugees in the 1950s to that of 

refugees from Indochina in the 1960s and 1970s and then that of refugees from Myanmar in the 1980s 

and 1990s. Many ad-hoc policies were influenced by security considerations of the time, and with the 

focus on repatriation or resettlement in third countries as preferred durable solutions, with very little 

opportunity for local integration. As repatriation often was not immediately available, and some groups 

were unwilling or unable to resettle, the government sought solutions to allow specific groups of 

refugees to continue to stay in Thailand temporarily and offered protection and some rights under the 

legal statuses afforded under Thai law, particularly through the aforementioned application of Article 

17 of the Immigration Act.28  

 

3.2 Policy Approach from 2000 - 2014 

As conflicts in neighbouring countries ended or faded and Thailand’s economic situation, with strong 

growth and near full employment rates, created demand for labour with attendant increased 

immigration, the government reoriented toward regulating undocumented migrant worker flows from 

neighbouring countries while maintaining the temporary shelters for those who had been displaced by 

armed conflict.   In the late 1990s and especially after 2000, the Royal Thai Government adopted a 

practical approach through the development of a migration management model,29 which also to some 

extent, although the numbers are not known, absorbed people who had initially fled conflicts but who 

were outside of the temporary shelters and allowing them to arrange their stay in Thailand legally as 

migrant workers, under the Immigration Act.   

 

Under the National Verification procedure, the Government initiated registration for undocumented 

migrants to legally reside and work in the country within a given period through issuing work and 

residence permits. Parallel to that, Memoranda of Understanding were agreed between Thailand and 

Cambodia, Laos and Myanmar to recruit low-skilled migrant workers directly from their country in a 

lawful manner. The registered migrant workers had access to healthcare, which was in 2013 extended 

to migrant children below the age of seven.30  

 

The government initiated other positive developments for the rights of all children, including refugee 

children, during that period due in large part to an increased presence of labour migrants in Thailand. 

                                                           
27 Experts, such as Suphanchaimat recognises four periods. However, for the purpose of this brief we use three periods (see, 
Suphanchaimat et all, 2019).   
28 Thailand Research Fund, 2019 
29 IOM Thailand, Migration Context. Available at: https://thailand.iom.int/migration-context 
30 See also Suphanchaimat et all, 2019 

https://thailand.iom.int/migration-context
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This includes its education for all approach, through which all children have the right to education, 

regardless of their legal status, which was confirmed with the Cabinet Resolution on Education for 

Unregistered Persons in 2005. The Ministry of Public Health launched a new universal healthcare 

scheme in 2003, which – at least on paper - offered equal health coverage to both documented and 

undocumented migrants, including people living in a refugee-like situations. The government also 

revised the Civil Registration Act (2008), which addressed a massive backlog of birth registration cases 

among refugee children born in Thailand to Myanmar parents. Under the revised law, all children born 

in the country are entitled to birth registration even if their parents are not Thai nationals. This was an 

important step to ensure protection and prevent statelessness.31  

 

3.3 Policy Approach 2014 - 2019 

The approach of the Thai government entered a new phase in 2014.  The National Council for Peace 

and Order repeatedly expressed commitment to protect refugees in Thailand, indicating the possibility 

of a new more human and child rights-based approach to refugees and asylum seekers. This policy 

direction translated into high-level commitment when in September 2016 in a speech at the Leaders' 

Summit on the Global Refugee Crisis in New York, Prime Minister Prayut Chan-o-cha committed to 

end the detention of refugee children in Thailand and to establish an effective refugee-screening 

mechanism. The Prime Minister furthermore committed to ensure that refugee returns to Myanmar 

would be voluntary and to increase refugee access to education, healthcare, and birth registration in 

Thailand. During the 2017 UN Human Rights Committee review of Thailand’s obligations under the 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the government affirmed its commitment 

to “humanitarianism and to take care of various groups of irregular migrants.”32  

 

Recent developments in this field, detailed below, confirm the Government's commitment towards 

implementing those pledges. The new response and developments appear to be inspired by public order, 

national security, and international relations, including international human rights obligations of 

Thailand. They might also be partly a reflection of a need for a more comprehensive response of 

Thailand to the global trends in the field, including regional and global flows of displaced persons, slow 

progress in third countries for resettlement as a durable solution, and thousands of urban refugees in the 

country.33   

 

 
4. THAILAND'S RESERVATION TO ARTICLE 22 OF THE CRC 

 
Thailand in its recent history has sought to manage flows of displaced persons, refugees, and asylum 

seekers through ad hoc policies and responses under the Immigration Act.  Thailand has not signed the 

1951 Convention relating to the Status of Refugee and its two protocols (Refugee Convention).34   

 

Reflecting this approach, the Royal Thai Government made a reservation35 to Article 22 of the CRC, 

which is concerned with the rights of refugee and asylum-seeking children. The reservation reads as 

follows: "The application of article 22... of the Convention on the Rights of the Child shall be subject 

to the national laws, regulations and prevailing practices in Thailand.”36 

 

The reservation to Article 22 might reflect the Government's recognition that it did not have in place all 

the mechanisms necessary to implement obligations stipulated by Article 22. Also, recognising that 

                                                           
31 UNHCR. Child Protection Brief. Birth Registration. Available at: https://www.refworld.org/pdfid/523fe9214.pdf 
32 Human Rights Watch. Thailand: Implement Commitments to Protect Refugee Rights. Available at: 
https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights 
33 See also Thailand Research Foundation, 2019 
34 See also, Thailand Research Foundation, 2019 
35 Under the Article 2(1)(d) of the Vienna Convention (1969) reservations are  “Unilateral statements made upon signature, 
ratification, acceptance, approval of or accession to a treaty.” 
36 United Nations Treaty Collection. Depositary. Convention on the Rights of the Child. Available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 

https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
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most children accompany parents or relatives, this approach can be further viewed as part of concerns 

that lie behind the country's reluctance to ratify the 1951 UN Convention on the Status of Refugees.37 

This can be seen also through Thailand’s related hesitancy to integrate the term and definition of 

"refugee" into its legal framework and concerns over potential obligations arising should they do so, 

particularly the Government's responsibility for the provision of the rights and benefits of refugees and 

their descendants under the Thai legal system should they recognize refugee status. Security and other 

concerns included that a relatively open policy towards refugees might create a pull factor, increasingly 

attracting more people to seek asylum in Thailand, including potentially terrorists and other persons 

posing a threat to national security. Some officials interviewed for this policy brief also raised concern 

that offering protection to individuals persecuted by their own governments might negatively impact 

the bilateral relationships of Thailand with such countries.  

 

The government has already withdrawn reservations to two other articles under the CRC.38 Clarification 

of the obligations arising from those two articles, and consequently, putting in place necessary 

legislative and other measures for the implementation of those obligations, reportedly led to the decision 

of the government to initiate the withdrawal. Thailand had also already considered withdrawing its 

reservation to Article 22 in 2014 when the Subcommittee on the Rights of the Child requested a review 

to inform that discussion.  The study was never realised, however, reportedly due to the lack of available 

resources and technical expertise within the government at the time.39  

 

Recent positive developments in the protection of refugees and asylum-seekers by the government have 

now opened a new opportunity to reassess the necessity of Thailand to maintain such a reservation.  The 

following sections of this report will examine Thailand’s existing obligations under the CRC and other 

international instruments, the additional administrative obligations that might be incurred by removal 

of the reservation, and the fiscal implications of doing so. 

 
5. THAILAND’S EXISTING OBLIGATIONS TO PROTECT REFUGEE CHILDREN 

UNDER THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD AND OTHER 

INSTRUMENTS 

 
Thailand signed the CRC, several core human rights conventions, ASEAN agreements, and other 

international frameworks, which are applicable to the protection of asylum-seeking and refugee 

children. 

 

The CRC is the strongest among these.  On the basis of the principles of non-discrimination (Article 2) 

and the best interest of the child (Article 3), the CRC applies to all the children on the territory of the 

State regardless of their immigration or other status, and thus includes refugee and asylum-seeking 

children or children living in a refugee-like situation.40 Article 2 of the Convention prohibits all 

discrimination based on "status", including migration status, stipulating that no refugee child, even those 

with their family, can be discriminated against for being a refugee or irregular migrant or having any 

other migration status.41  

 

The application of the provisions of the CRC to all children in the State’s territory has also been clarified 

by the Committee of the Rights of the Child (the Committee) in its General Comments relating to 

unaccompanied and separated children outside of their country of origin. 

                                                           
37 Interview with the representative of the public institution, May 2019  
38 Article 7 (registration of births, name and nationality, to know and be cared for by the parents) & Article 29 (goals of education). 
39 Interview with a Government official, May 2019 
40 UNICEF. Implementation Handbook for The Convention on the Rights of the Child. Fully Revised Third Edition. Available at: 
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf 
41 In this regard, Article 2 offers broader protection to refugee and asylum-seeking children than the protection contained in 
Article 22. Also see: International Commission of Jurists. 1994. Reservations to the Convention On The Rights of The Child: A 
Look at the Reservations of Asian State Parties. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-
Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf 

https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf
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"State obligations under the Convention apply to each child within the State’s territory and to all children subject to 
its jurisdiction (art. 2). These State obligations cannot be arbitrarily and unilaterally curtailed either by excluding 
zones or areas from a State’s territory or by defining particular zones or areas as not, or only partly, under the 
jurisdiction of the State. Moreover, State obligations under the Convention apply within the borders of a State, 
including with respect to those children who come under the State’s jurisdiction while attempting to enter the country’s 
territory. Therefore, the enjoyment of rights stipulated in the Convention are not limited to children who are citizens 
of a State party and must therefore, if not explicitly stated otherwise in the Convention, also be available to all 
children - including asylum-seeking, refugee and migrant children - irrespective of their nationality, immigration 
status or statelessness.”  
Para 12, Committee on the Rights of the Child General Comment No. 6 on the Treatment of Unaccompanied and Separated Children 
Outside their Country of Origin 

 

The Committee has issued several recommendations (Concluding Observations) to Thailand to address 

the gaps in the protection of and discrimination against refugee and asylum-seeking children (on the 

same ground as for other vulnerable children in the country). For example, in its Concluding 

Observation No. 34(a) the Committee called for ending of the direct and indirect discrimination against 

vulnerable children, including refugees and asylum-seeking children, while it has, in its Concluding 

Observation 35(b) urged Thailand to take more effective measures to ensure that "all children within its 

jurisdiction enjoy all the rights enshrined in the Convention on the basis of non-discrimination by 

effectively implementing existing laws which guarantee that principle as well as to accelerate the 

provision of equal opportunities to health and education and other services for the most vulnerable 

groups of children, including refugee and migrant children."42  

 

In Table 3 selected articles of the Convention of the particular relevance for the protection of refugee 

and asylum-seeking children are highlighted. Those need to be, on the basis of non-discrimination, 

provided to all children on the territory of the State: 

 
Table 3: Non-exhaustive list of CRC articles applicable to refugee and asylum-seeking children 
 

Article 2: Non-discrimination 
Article 3: Best Interests of the Child [long terms & short-term solutions]  
Article 6: The right to life, survival and develop 
Article 12: The right of the child to express his or her views freely 

Article 28, 29(1), 30, 32: The right to education and full access to education 
Article 27: The right to an adequate standard of living  
Articles 23, 24 and 39: The right to enjoy the highest attainable standard of health 

Article 20: Protection and assistance to children temporarily or permanently deprived of his or her 
family environment 

Article 37: Prevention of deprivation of unlawful or arbitrary deprivation of liberty, deprivation of 
liberty a measure of last resort. 

Article 34, 35 and 3: Prevention of trafficking and of sexual and other forms of exploitation, abuse 
and violence  

 
Regardless of its reservation to Article 22, Thailand is obliged to protect the rights of all children in its 

territory, including those in a refugee-like situation, such as those fleeing persecution and conflict, 

regardless of the terminology used in the national framework to define them.  

 

Thailand has also ratified all three Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child (on 

the involvement of children in armed conflict, on the sale of children, child prostitution and child 

pornography as well as on a communications procedure). The provisions contained in those protocols 

                                                           
42 Committee on the Rights of the Child. Fifty-ninth Session. Concluding Observations: Thailand. Available at: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/THA/CO/3-4&Lang=En 
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are also relevant to the treatment of children outside their country of origin, including asylum-seeking 

and refugee children. 

 
Incompatibility of the reservation with the principles and provisions of the Convention? 
 
Article 19 of the Vienna Convention 1969 governing the relations among nations states that “A State 
may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, make a reservation unless:[…] 
(c) The reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.43 This stance has been 
retreated by the International Court of Justice's Advisory Opinion on Reservations to the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This general interpretation of the 
reservations to the international treaties has led to the debates whether the reservation to Article 22 is 
compatible with the object and purpose of the CRC.  
 
For example, in the case of United Kingdom (UK), which ultimately led to withdrawal of the UK’s 
reservation to Article 22 in 2008, the Committee on the Rights of the Child, when considering the 
country's report on the implementation of the Convention, stated that the reservation was “against the 
object and purpose of the Convention.”44 Mirroring the opinion of the Committee, the UK Parliament's 
Joint Committee on Human Rights (on two separate occasions) expressed the opinion that the 
reservation was invalid and recommended its withdrawal.45 
 
The Committee has, so far, not issued such Concluding Observation in the case of Thailand.  

 
Beyond the CRC, Thailand is a state party to seven out of nine core human rights treaties,46 including 

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

(CAT) and International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which contain provisions 

regarding the protection of refugees and asylum seekers. Article 3 of the CAT and Article 7 of the 

ICCPR prohibit states from returning individuals to a country where they are likely to face torture or 

other serious human rights abuses.47 Thailand is also bound by the principle of non-refoulement, which 

is part of the international customary law.  

 

Thailand has also joined the international community in adopting the Global Compact for Safe, Orderly 

and Regular Migration (GCM) as well as the Global Compact on Refugees (GCR), which provides a 

framework for more predictable and equitable responsibility-sharing and international cooperation in 

response to the refugees.48  

 

Thailand, as most of its Southeast Asian neighbours, has also signed selected regional binding and non-

binding documents offering protection to refugees and asylum-seeking children, including the Bangkok 

Principles on the Status and Treatment of Refugees 1966 (reaffirmed in 1988), which are declaratory 

principles to guide member-states in dealing with refugee problems, and to inspire these member-states 

                                                           
43 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). Available at: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
44 […] the Committee remains concerned that the State party does not intend to withdraw its wide-ranging reservation on 
immigration and citizenship, which is against the object and purpose of the Convention (Committee on the Rights of the Child. 
Concluding observations: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Available at: 
https://www.refworld.org/docid/3df58f087.html ) 
45 Immigration Law Practitioners’ Association (ILPA), Consideration by the European court of human rights of the UN 
Convention on the Rights of the Child 1989.  
46  This include International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Convention 
on the Rights of the Child (CRC), Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Convention 
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD). 
47 Equally, the Committee under the CAT called to the Government of Thailand, in its Concluding Observations, to, adopt 
appropriate legislation and procedures to comply with the principle of non-refoulement and to protect refugees and asylum 
seekers, in line with Article 3 of the Convention.  
48 UNHCR. The Global Compact on Refugees. Available at: https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://www.refworld.org/docid/3df58f087.html
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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to enact laws on the status and protection of refugees. However, the principles recognise that refugee 

would enjoy the protection only when the security of a State is not threatened.49   

 

Thailand is also a state party to the ASEAN Human Rights Declaration of 2012, which confirms the 

right of every person to seek and receive asylum in another State in accordance with the laws of such 

State and applicable international agreements.50 The Thailand is also part of the ASEAN strategic 

frameworks and regional commitments, which also respond to children, including, the ASEAN 

Regional Plan of Action to Review/Strengthen Protective Policies and Measures for Stateless, Migrant, 

and Asylum-Seeking Children who are Victims of Violence; the ASEAN Convention on the Trafficking 

of Persons, Especially Women and Children, and the ASEAN Plan of Action Against Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children. The protection of and access to services for migrant children 

is also a key activity in the ASEAN Strategic Framework on Social Welfare and Development 2016-

2020. Thailand is also leading the efforts to develop ASEAN Declaration on protecting children on the 

move  

 

6. APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THE CRC IN DOMESTIC LEGISLATION 
The Thai legal system is dualistic, having no automatic application of international treaties unless they 

have been transformed into Thai national law. Thailand has incorporated most of the provisions of the 

CRC into its legal system and complies with CRC on several aspects. Those provisions of the CRC are 

included separately in different laws according to their issues and content, including the Child 

Protection Act, the National Child and Youth Development Promotion Act, the Juvenile and Family 

Court and its Procedure Act, the National Education Act, the Compulsory Education Act, the Early 

Childhood Development Act and the Anti-Human Trafficking Act.51 

 

Although assessment of the actual alignment of Thailand's legislative framework with the CRC's 

provision goes beyond this brief, the overview indicates that key national laws provide for protection 

and rights for all children within the territory of the State without any discrimination, thus including to 

refugee and asylum-seeking children52 (or children who are in the refugee-like situation). The 

application of the domestic legislation to the non-Thai children has been confirmed in the case of a 

Somali refugee child, whose case was brought before the Chiang Rai Provincial Juvenile and Family 

Court, as presented more in details below. Furthermore, the Constitution of the Kingdom of Thailand 

B.E. 2560 (2017) in its Section 4, also calls for the protection of human dignity, rights, liberties and 

equality of the people as a general provision of the Constitution.53 

 

The key pieces of legislation, which offer protection to all children under the jurisdiction of Thailand 

without discrimination, are, for example:  

 

➢ The Child Protection Act of 2003, which is based on the principle of non-discrimination and the 

best interest of the child, as provided in Section 22: “any treatments or actions to children should 

be considered on the basis of the best interest of the child and there should not be unfair 

discrimination." This clause reflects the domestic implementation of the Article 2 (non-

discrimination) and Article 3 (best Interests) of the CRC, thus the Act, applies to all children in 

Thailand, regardless of their nationality or immigration status. Furthermore, Section 32 provides 

for several categories of children entitled to receive welfare support from the Government, 

including lost and abandoned children, children deprived of guardianship care for any reason, 

exploited and abused children, and children in s situation which may cause immoral behaviour or 

physical or mental harm. It also includes a broad category of other "children in difficult conditions" 

and "children who are in situations which warrant assistance as stipulated in the Ministerial 

                                                           
49 Davies 2008 in Thailand Research Fund,2019. 
50 Thailand Research Fund, 2019 
51 Thailand Research Fund, 2019 
52 Thailand Research Fund. 2019 
53 Constitution of the Kingdom of Thailand. Available at: http://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-
05/CONSTITUTION+OF+THE+KINGDOM+OF+THAILAND+(B.E.+2560+(2017)).pdf 
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Regulation.”54 The act also defines a series of welfare services and procedures for above-mentioned 

groups of children.55   

 

➢ The Children and Youth Development Act of 2007 establishes a number of provisions to 

strengthen institutions for the development of children (under the age of 18) and youth (between 

the ages of 18 and 25), and also reaffirms the right of children to education, healthcare and leisure. 

Furthermore, Article 7 grants children and youth the right to birth registration and protection and 

participation rights without discrimination on any grounds, including on the grounds of the status 

of the children, youth, their parents or guardians.56 Similarly, the Act guarantees the principle of 

best interest to achieve these development outcomes. 

 
➢ Juvenile and Family Court and its Procedure Act of 2010 establishes the regulations and 

procedures pertaining to children (under the age of 15) and juveniles (under the age of 18) who are 

in conflict with the law. Section 132 Paragraph 1 of the act provides for the principle of the best 

interest of the child in the judiciary system, while also stipulating that children who commit crimes 

or violate laws are subject to the judiciary procedure under the Juvenile and Family Court, shall not 

be arrested or detained, except when the court issues an order. This protection mechanism under 

the judiciary procedure also applies to refugee children living in Thailand. 57 

 
Possible precedent case on the application of the Thai national legislation for the protection 
of the best interests of refugee children 
 
Mohammad (Alias), 16, a child from Somalia, who has been recognized as a person of concern by 
UNHCR, fled Somalia for fear of being forcibly recruited to become a child soldier in an armed 
group in Somalia when he was 13. Following the arrest by Chiang Rai police in February 2017, he 
was prosecuted by a public prosecutor of the Chiang Rai Juvenile and Family Case Department 
pursuant to Immigration Act B.E. 2522.  The Chiang Rai Juvenile and Family Court considered the 
defendant's petition and ruled that "the act of defendant did not seriously harm the society beyond 
a reasonable standard and was committed when he was at a very young age, due to necessity. Also, 
the defendant has already been recognized by UNHCR as a refugee and is now in the process of 
being resettled in a safe third country. Due to these reasons, the Court deems inappropriate to 
render a judgment.” The Chiang Rai Juvenile and Family Court further ordered the child to follow 
the restorative justice plan for a period of one year.  
 

This case laid down important principles to protect children fleeing from conflicts. It is also the first 
time that the child recognized as a person of concern by UNHCR had his rights protected under 
Section 132 Paragraph 1 of the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Case Procedure 
Act B.E. 2553. This is considered a milestone case to show that the Juvenile and Family Court ruled 
in favour of the best interests of the child, regardless of that child’s immigration status. 58  

 
➢ Public Education Act (1999), in Section 10, provides equal rights and opportunities of all 

individuals to receive basic education provided by the State for the duration of 12 years, while the 

education for all policy has been reconfirmed with the Resolution on Education for Unregistered 

Persons in 2005, which provides the right to education and access to public system at all levels for 

                                                           
54 This possibility can be additionally explored to further clarify the responsibilities and processes for the protection of asylum-
seeking and refugee children under this Act, including in the conjunction with the sub-regulations to be developed under the 
National Screening Mechanisms. 
55 These principles are further explained in the Ministerial Regulations ‘for determining if an act is in the best interests of or 
unfairly discriminatory to the child', which can be additionally explored as a possible venue to strengthen the protection of 
refugee and asylum-seeking children in Thailand.  
56 Children and Youth Development Act of 2007. Available at: 
http://www.youthpolicy.org/national/Thailand_2007_Youth_Development_Act.pdf 
57 See also Theppankulngam, 2017 in Thailand Research Fund. 2019 
58 Theppankulngam, 2017 in Thailand Research Fund. 2019 
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all children in Thailand, as well as their entitlement to the certificate of education upon competition 

of their studies.   

 

➢ National Health Act of 200759 does not make any reference to the status or citizenship, and grants 

in Section 5 the right to “a person” to enjoy the right to live in a healthy environment and 

environmental conditions. Moreover, Thailand in 2001 launched a universal health-care coverage 

scheme, which extended the provision of health care to all persons, including to cover migrants 

from Cambodia, Laos, and Myanmar.  

 

➢ Anti-Human Trafficking Act (3rd Amendment in 2017) protects both Thai nationals and non-

Thai nationals who are potential victims or witnesses of human trafficking and provides for 

fundamental rights of victims of trafficking, including the right to stay, the right to education, the 

right to free movement as well as the right to work. Additionally, several legal tools have been 

developed specifically on the protection of non-citizens, such as Memorandum of Understanding 

(MOU) on Common Guidelines of Practices among Concerned Agencies for Operation in Case 

Women and Children are Victims of Human Trafficking (revised version) of 2003 and other MOUs 

on trafficking. According to these MOUs, women and children considered as victims of trafficking 

should not be treated as undocumented migrants. If they are willing to act as witnesses during the 

Court proceedings so that traffickers would be brought into justice, they are allowed to stay in 

Thailand and will be sheltered in one of the welfare centers. The MOUs also emphasizes that 

victims of trafficking must be able to access services, including accommodations, clothes, 

medicine, counselling and legal aid.60 

 

➢ The Citizenship Act (4th amendment in 2008) allows persons who do not hold Thai nationality and 

are born from parents who are undocumented immigrants to have legal status to stay in Thai 

territory lawfully. The Ministry of Interior also issued the Ministerial Regulation on status and 

conditions to allow the stay of Non-Thai nationals and the Ministerial Notification on the criteria 

for permission to stay of Non-Thai nationals who are born in Thailand in 2017. It provides a set 

criteria for children without Thai nationality to stay in Thailand under certain conditions; for 

example, from warring countries, countries in which they would be likely in danger of prosecution 

based on "political reasons, race, religion, or others,” or under medical treatment.61 These provisions 

in the citizenship laws give the opportunity for refugee children to access the right to stay in 

Thailand, but still reject their right to family, as the right to stay in Thailand does not extend to their 

parents.62  

 

As recognised by the Government, these laws, in principle, do not distinguish between Thai citizens 

and foreigners and provides a solid legal and policy framework for the protection of refugee and asylum-

seeking children. 

 
 

                                                           
59 The Kingdom of Thailand. National Health Act. Available at: 
http://thailawforum.com/laws/National%20Health%20Act_2007.pdf  
60 Thailand Research Fund. 2019 
61 The Notification of Ministry of Interior on Criteria for permission to stay of Non-Thai nationals who are born in Thailand (on 6 
October 2017) specifies the criteria of the non-Thai national children born in Thailand to be allowed to stay in the country as 
follows: 1) their country of origin does not recognize them as nationals or citizens or does not allow entering the country; 2) their 
country of origin is at war and there is a risk for children to be drafted in state military or armed groups or to be forced in the 
sex industry or there is risk of a massive human rights violation in that country;  3) returning to their country may cause a danger 
to their life or a threat to their freedom due to war situation or conflict situation based on politics, race, religion, beliefs, or other 
reasons, or risk to be forced as labors or victims of human trafficking;  4) born persons are under medical treatment or it will be 
a risk to their life if they are transferred or deported, or the returning country does not have enough facilities for their medical 
treatment;  5) other reasons under the approval of Minister of Interior upon suggestion of the Nationality Screening Commission.     
62 Thailand Research Fund, 2019 

http://thailawforum.com/laws/National%20Health%20Act_2007.pdf
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7. ADDITIONAL OBLIGATIONS UNDER ARTICLE 22:  IMPLICATIONS FOR 

THAILAND 
 

The following sections provide an overview of the content and obligations as stipulated in Article 22 

of the CRC, as well as current approach of Thailand to assess the potential implications of Thailand’s 

withdrawal of its reservation.  

 

Para 1:  States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee 

status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and 

procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, 

receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set 

forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments 

to which the said States are Parties. 

 

7.1 Definition of refugee  

 

Article 22 does not define or provide a definition of what is meant by the word “refugee” or “asylum 

seeker” but refers to applicable international or domestic law and procedures. In this regard, it also does 

not request the State to adopt any of such definition, nonetheless to integrate it into its national 

legislative framework.  

 

The current approach in Thailand 

 

The definition of refuge included in the 1951 Refugee Convention is considered an internationally 

recognised definition of the term "refugee" (which does not have the status of customary law). However, 

as the Royal Thai Government did not ratify the 1951 Convention this definition is not applicable in 

this case.   

 

The term “refugee and asylum seeker” as such, is not included in the national legal system. The refugees 

are treated under immigration law as undocumented immigrants.63 However, despite not using the term, 

various different documents recognise and offer protection and some rights for the persons in a refugee-

like situation. For example, in 2012, the Thai Royal Gazette defined  “persons fleeing from persecution” 

as persons who flee into Thai territory because their life is at risk of persecution in their country of 

origin.64 While the draft Regulation on National Screening Mechanism, described more in details below, 

uses the term  "protected person" and "person under screening", instead of terms refuges and asylum 

seekers. However, the terms "asylum seekers" is included in Thailand’s National Human Rights Plan, 

which recognises "asylum seekers" and "displaced persons" among the vulnerable target groups 

potentially susceptible to social security issues.65 

 

In this regard, Article 22 does not require Thailand to adopt or accept any international definition of the 

refugee and asylum-seeking children, and Thailand is obliged to provide protection and rights to all 

children, particularly those in difficult situations and in need, regardless the term the country use to 

define those children.  

 

However, given the concerns of the country over the term “refugee” and “asylum-seekers”, it is 

recommended to integrate both terms into Thailand’s legal and policy framework (i.e., through 

regulations or sub-regulations of the nation screening mechanisms), and provide a clear definition that 

would be applicable in any interpretations of the Article 22. This would provide the platform for 

                                                           
63 Thailand Research Fund, 2019. 
64 TBC 
65 Thailand’s National Human Rights Plan. Presented by Ms. Nareeluc Pairchaiyapoom in the Seminar of National Human Rights 
Action Plan (NHRAP) on 9th September 2015 at IDFR, Kuala Lumpur. Available at: 
http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf 

http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf
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Thailand to agree on its own definition of refugee and asylum-seeking children as well as to determine 

the priority actions for this vulnerable group of children, as well as it would also provide the Committee 

with additional insurance that the Government has enacted a policy that is aiming to protect the 

individuals feeling prosecuting and being in a refugee-like situation 

 

7.2 Access to rights under Convention 

 

As mentioned above, the State is obliged, under Article 2 (non-discrimination) to offer appropriate 

protection and rights to children in its territory regardless of their immigration status. In this regard, the 

obligation stipulated in this paragraph does not afford any additional, pre-determined or special rights 

to refugees or asylum-seeking children. The paragraph also does not imply any obligation of the State 

to grant refugee status or the right to seek asylum. Such rights, as stipulated in the box below, are also 

not directly included in the text of the 1951 Refugee Convention.  

 

7.3 Appropriate measures and appropriate protection 

 

Article 22 also does not require the State to give refugees any specific rights. However, it does require 

from the State to take “appropriate measures” (not special or pre-defined measures) protecting refugee 

and asylum-seeking children. Thus, the Article itself does not define what are the specific “appropriate 

measures,” but it does recognise that the needs of these children would be met if the articles of the 

Convention on the Rights of the Child were properly applied to them.66  

 

The standards and content of the different Convention’s rights have been clarified and continuously 

developed in several of the Committee’s General Comments, Discussion Days and Concluding 

Observations issued to the States.  

 

Review of the Concluding Observations (COs) issued to CRC State Parties that have not ratified 1951 

Refugee Convention and its protocol67, for example, indicates a variety of “appropriate measures,” 

which depend on the existing policy and legal framework and the situation/context of the refugees in 

the country.  

 

Concluding Observations relevant to refugee and asylum-seeking children have been included under 

various articles of the CRC, including Article 2 (non-discrimination), Article 12 (respect for the views 

of the child) and Article 28 (education). However, the following Concluding Observations were most 

commonly put forward under the section on Special Protection Measures, which also cover Article 22:68   

 

• The recommendation to adopt domestic policies or laws ensuring access to CRC rights to the 

asylum-seeking and refugee children has been provided to a range of countries which did not 

yet have such a framework in place. This includes, for example, Nepal, Andorra, Syria, Indonesia, 

Pakistan as well as Thailand69 (despite its reservation to Article 22). The framework should be in a 

line with international standards, including General Comment No. 6 (2005) on the treatment of 

unaccompanied and separated children.  For example, the Committee called on: 

o  The United Arab Emirates70 to adopt the necessary legal framework, as well as all the 

necessary measures in line with the Sharjah Principles, with a view to ensuring that asylum-

seeking and refugee children fully enjoy their rights under the Convention. 

                                                           
66 UNICEF. Implementation Handbook for The Convention on the Rights of the Child. Fully Revised Third Edition. Available at: 
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf 
67 The last Concluding Observations issued to countries non-signatory of the 1951 Refugee Convention and 
Protocol after 2010 have been reviewed. 
68 Alongside with the articles 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (b)–(d) and 38–40. 
69 Concluding Observation No. 71 “ 
70 United Arab Emirates, 30 October 2015, CRC/C/ARE/CO/2 

https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
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o Syria to adopt a law for asylum seekers and refugees, ensure that children have access to 

identity documents, health services, education and a minimum standard of living.71  

o Mongolia to “taking into account article 22 and other relevant provisions of the Convention, 

take all feasible measures to ensure full protection and care, as well as access to health, 

social services and education, of asylum-seeking and refugee children in the State party.”72  

o Bangladesh73 and India to provide refugees and asylum-seeking children the right to seek 

asylum and to stay in the State party until the completion of asylum procedures.  

In none of the Concluding Observations did the Committee issue recommendations to the State 

Party to grant refugee and asylum-seeking children refugee status. While Concluding Observations  

recommending the development of domestic and policy framework for refugees and asylum-seekers 

were issued to countries without any such legislation, Uzbekistan is the only country among the 

non-signatory of the 1951 Refugee protection that has developed a temporary protection system 

under the migration law (similar to Thailand). To Uzbekistan, the Committee recommended to 

“consider extending a temporary protection regime to child refugees and their families in 

Uzbekistan who are unable and/or unwilling to return to their country of origin and whose third 

country resettlement applications have been rejected multiple times, inter alia through the provision 

of residence and work permits.”74  Thus, in this case, the Committee did not require the State Party 

to establish an asylum system or grant individuals refugee status, leaving the terms of the stay to 

the discretion of the State. Addressing the situation of refugees who cannot return or could not be 

resettled, is also something Thailand will have to consider in the development of its National 

Screening Mechanisms.  

• Recommendation to establish a proper referral system to facilitate the prompt identification and 

referral of refugee and asylum-seeking children was issued to India.75  

• Recommendation to respect the principle of non-refoulement was issued for Jordan, Lebanon and 

Uzbekistan.76 

• Recommendation to end detention of children, and to ensure that unaccompanied, separated, 

refugee and asylum-seeking children are not detained because of illegal entry or stay in the country 

was issued for Bangladesh, India, Indonesia.77  In the case of Indonesia, 78 the Committee also 

requested to stipulate strict behavioral rules for guards and officials at detention facilities and to 

ensure that the facilities are regularly assessed by an independent monitoring body, as well as to 

ensure the separation of  children from unrelated adults. 

• Recommendation to take legislative, administrative and institutional measures to ensure that all 

refugees and asylum seekers children, including those who do not hold proof of registration cards, 

are registered at birth, including children born to refugees and asylum seekers (Nepal Pakistan, 

Bangladesh, Qatar).79 

• Recommendation to ensure protection of children, especially unaccompanied refugee and asylum-

seeking children from various forms of abuse and exploitation (labour exploitation, violence and, 

forced or early marriage practices - Jordan, Pakistan;80 abuse, trafficking or religious radicalization 

                                                           
71 Syria, 6 March 2019, CRC/C/SYR/CO/5 
72 Mongolia, 4 March 2010, CRC/C/MNG/CO/3-4 
73 Bangladesh, CRC/C/BGD/CO/5, 30 October 2015  
74 Uzbekistan, 10 July 2013, CRC/C/UZB/CO/3- 
75 India, CRC/C/IND/CO/3-47, July 2014, 
76 Jordan, 8 July 2014, CRC/C/JOR/CO/4-5 Lebanon, CRC/C/LBN/CO/4-5, 22 June 2017, Uzbekistan, 10 July 2013, 
CRC/C/UZB/CO/3-4 
77 Bangladesh, CRC/C/BGD/CO/5, 30 October 2015, Indonesia, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 July 2014 
78 Indonesia, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 July 2014 
79 Nepal, CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 July 2016,  Pakistan, CRC/C/NPL/CO/3-5,11 July 2016, Qatar, 22 June 2017, CRC/C/QAT/CO/3-
4 
80 Jordan, 8 July 2014, CRC/C/JOR/CO/4-5 
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- Pakistan).81 The Committee recommended India82 to strengthen the existing child protection 

system, aiming to identify and provide assistance to children in need of protection. 

• Recommendation to provide access to basic rights, including social services (Mongolia) and health 

and education was issued, among others, to Bangladesh, Jordan, Lebanon and Nepal.83 The 

Committee recommended Pakistan to integrate refugee and asylum-seeking children into national 

and provincial education systems on equal terms with nationals of the State party. Committee issued 

a recommendation to provide refugees, in particular, families with children, with adequate housing 

and provide shelter in Pakistan,84 and access to food, clean drinking water and sanitation in 

Indonesia and Lebanon.85 

• Recommendation to ensure that the best interests of the child are always given primary 

consideration in all immigration and asylum processes and that unaccompanied asylum-seeking 

children are provided with adequate guardianship and free legal representation was Committee’s 

recommendation to Indonesia. 86 

 

Furthermore, the General Comment No. 6 gives additional guidance on the key elements that need to 

be set for the protection of unaccompanied and separated children outside of their country of origin 

regardless of their legal status and reasons for migration (this applies to victims of trafficking, 

children moving for economic reasons or in pursuit of education/work opportunities as well as 

asylum-seeking and refugee children). General Comment No. 6 applies to Thailand regardless of 

Thailand’s reservation on Article 22. In the context of refugee children, for example, this entails 

access for unaccompanied and separated children to quality and universal service provision of health 

care, education, social protection and other services regardless of the status of the child, while it 

requires the services to be adjusted to the needs of children. The General Comment also calls for 

procedural rights of children, safeguards regarding family reunification and issues concerning the 

training and record keeping in this regard. The summary of the key elements of the General Comment 

No. 6 to guide the development of the sub-regulations on the treatment of unaccompanied and 

separated asylum-seeking and refugee children is included in Annex 1 of this document.  

 

The Committee, in its interpretations and Concluding Observations, does not require the State to grant 

refugee status to persons seeking asylum. However, the Committee on the Rights of the Child, in its 

General Comment No. 6 stipulates that “The obligation stemming from Article 22 of the Convention to 

take “appropriate measures” to ensure that a child, whether unaccompanied or accompanied, who is 

seeking refugee status receives appropriate protection entails, inter alia, the responsibility to set up a 

functioning asylum system and, in particular, to enact legislation addressing the particular treatment 

of unaccompanied and separated children […]….” 87 

 

However, the Committee Paragraph 66, 2nd sub-paragraph also states that in the case ”facts become 

known during the identification and registration process which indicate that the child may have a well-

founded fear, or even if unable to explicitly articulate a concrete fear, may objectively be at risk of 

persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion, or, otherwise be in need of international protection, such a child should be referred 

to the asylum procedure and/or, where relevant, to mechanisms providing complementary protection 

                                                           
81 Pakistan, CRC/C/NPL/CO/3-5,11 July 2016 
82 India, CRC/C/IND/CO/3-47, July 2014, 
83 Lebanon, CRC/C/LBN/CO/4-5, 22 June 201, Nepal, CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 July 2016 Jordan, 8 July 2014, CRC/C/JOR/CO/4-5, 
Bangladesh, CRC/C/BGD/CO/5, 30 October 2015, Pakistan, CRC/C/NPL/CO/3-5,11 July 2016, Qatar, 22 June 2017, 
CRC/C/QAT/CO/3-4, Syria, 6 March 2019, CRC/C/SYR/CO/5 
84 Pakistan, CRC/C/NPL/CO/3-5,11 July 2016 
85 Indonesia, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 July 2014, Lebanon, CRC/C/LBN/CO/4-5, 22 June 2017 
86 Indonesia, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 July 2014 
87 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 6 on Treatment of Unaccompanied and Separated Children 
outside of their Country of Origin 
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under international and domestic law.” 88 In this regard, the Comment could be interpreted to affirm 

that in the  absence of an asylum system, protection can be provided to refugee children under 

complementary protection mechanisms.  

 

The Committee also states that children should not be referred automatically to asylum procedures and 

those who are not entitled to asylum should enjoy the same rights as other children while they remain 

within the State.89 

 
Article 22 and the obligation to ratify 1951 Refugee Convention and its Optional Protocol  
 
There is no obligation for the States to Ratify the 1951 Refugee Convention and its Optional Protocol 
stipulating from Article 22. Nevertheless, it has to acknowledged that the Committee continuously 
recommends State Parties to accede to various relevant international documents/treaties that offer 
higher protection of children that CRC, inducing 1951 Refugee Convention. In this light, 
recommendations to consider adopting the 1951 treaty was issued to the number of CRC State Parties, 
including Bangladesh, Andorra, Jordan, Mongolia, DPR Korea, Indonesia.  
 
However, the recommendation to ratify or accede to the 1951 Refugee Convention has been also issued 
to countries under Article 41,90 in section I of the Concluding Observations “Ratification of international 
human rights instruments.”  For example, in this section, the Committee recommended Vietnam to 
ratify the 1951 Refugee Convention along with all other core United Nations human rights treaties and 
the Optional Protocols as well as ILO Convention No. 189 (2011) concerning Decent Work for 
Domestic Workers.91 
 
Concluding Observation No. 71 contained in the Concluding Observations for Thailand, recommended 
that Thailand ratify the 1951 Refugee Convention, indicating that by its location in the document the 
this recommendation was not necessarily derived from the Article 22, and would have been issued to  
to Thailand regardless of its reservation to Article 22. 
 
The list of countries that have ratified the CRC and have no reservation to Article 22 but that are not 
yet signatory to the 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol includes: Andorra, Bahrain, 
Bangladesh, Barbados, Bhutan, Brunei Darussalam, Comoros, Cook Islands, Cuba, Democratic 
Republic of Korea, Grenada, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Kiribati, Kuwait, Democratic 
Republic of Lao, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Marshal Islands, Mauritius, Mongolia, Federal 
State of Micronesia, Myanmar, Nepal, Palau, Qatar. Oman, Pakistan, State of Palestine, Sri Lanka, 
Singapore, Saint Lucia, San Marino, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Tonga, United Arab Emirates, 
Uzbekistan, Vanuatu, and Vietnam.   

 
The current approach of Thailand  

 

Legally, refugees in Thailand are recognized as undocumented migrants and governed by the migration 

legislation. Under the Thai Immigration Act B.E.2522, all migrants, including refugees, found in 

Thailand without permission are subject to prosecution and deportation. However, there are several 

cases, when persons or groups in a refugee-like situation were allowed to stay temporarily in the country 

by the approval of Cabinet Resolutions and Minister of Interior under Article 17 of the Immigration 

Act. This Article states that “In certain special cases, the Minister, by the Cabinet approval, may permit 

                                                           
88 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 6 on Treatment of Unaccompanied and Separated Children 
outside of their Country of Origin 
89 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 6 on Treatment of Unaccompanied and Separated Children 
outside of their Country of Origin  
90 Article 41: Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the 
rights of the child and which may be contained in: (a) The law of a State party; or (b) International law in force for that State, 
which underlines the Convention continuous requests to State Parties to adopt various instruments even 
91 CO Vietnam, CRC/C/VNM/CO/3-4, 22 August 2012] 
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any alien or any group of aliens to stay in the Kingdom under certain conditions, or may consider 

exemption from being conformity with this Act in any case.” The policy responses mentioned in the 

introduction section of this brief, are based on the exception provided in Article 17 of the immigration 

law, including:  

 

➢ The Cabinet Resolution allowing migrant workers from Myanmar, Lao, Cambodia and Vietnam to 

stay temporarily in Thailand and to take up certain kinds of work and within the areas designated 

as well as to have a medical examination and health insurance; 

➢ The Ministry of Interior Announcement and Cabinet Resolution regarding the permission for a 

person of concern from Myanmar as determined by the UNHCR, to enter and stay temporarily in 

the Kingdom of Thailand as approved by the Cabinet on 10 February 2014; 

➢ The Ministry of Interior Announcement and Cabined Resolution concerning the permission for 

certain groups of aliens to stay in the Kingdom in special circumstances, including trafficking 

victims (dated 24 February 2011) and as approved by the Cabinet on 4 May 2010 for asylum seekers 

who are trafficking victims to stay temporarily.  

 

Therefore, in the absence of specific refuge and asylum legislation, this Article offers a window for 

providing the necessary legal status of refugees and asylum-seekers, including children.  

 

Furthermore, as mentioned above, it could be additionally argued that refugees who are under certain 

kinds of status, such as refugee children born in Thailand, can already access legal status and the right 

to stay in Thailand according to nationality laws and regulations, including for example the Civil 

Registration Act and the Anti-Human Trafficking Act. However, the current situation, as recognised in 

the study funded by the Thailand Research Fund, leads to ambiguity and loopholes in law enforcement 

that refugees are forced to face.92   

 

Acknowledging such gaps, the Government developed a Draft Regulation of the Prime Minister's Office 

Screening of Foreign Citizens Entering into the Kingdom who are Unable to Return to the Country of 

Domicile (“Regulation of the Prime Minister’s Office on Screening Mechanism") that would establish 

a National Screening Mechanism to review cases and identify persons would face risks should they 

return home.  The document is currently being reviewed by the Council of State and is pending the 

approval of the Cabinet. 

 

The draft regulation offers the possibility to arrange the temporary protection for the third country 

nationals, including legal status, while they are waiting for resolving of their application and finding 

the durable solution, which is in most cases still considered as resettlement in the third country. The 

Regulation, at this stage, does not foresee the direct possibilities of granting refugee status or a 

permanent stay in Thailand, but it does lay the groundwork for developing effective procedures to 

identify and manage refugees and asylum-seekers.93 The regulation will, as far as it is concerned, 

exclude the persons who are under other forms of protection offered by the government, including the 

displaced population in a temporary shelter alongside the Myanmar border or victims of trafficking. 

Although Thailand does not have asylum system, development of the National Screening Mechanism 

with a necessary safeguards and processes for children, including unaccompanied and separated 

children, would potentially correspond to the mechanisms for complementary protection94 under the 

domestic legislation. 

 

Although it is not known if and when the regulation will be adopted, the commitment of the government 

to implement the National Screening Mechanisms can be also seen by the necessary amendments of the 

                                                           
92 Thailand Research Fund, 2019 
93 See also, Asian Pacific Refugee Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. Available at: http://aprrn.info/wp-

content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 

94 Generally, complementary provision, applies to the States’ obligations to non-refugees, who are nonetheless in need of 
protection on the basis that they face serious violations of their human rights if returned to their country of origin. 

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf
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Royal Thai Police Decree, and a Ministry of Interior regulation allowing for the creation of a new 

"Division Four" under the Immigration Bureau95 responsible for the coordination of the National 

Screening Mechanism, including coordination of the  "Protected Person Screening Committee" that will 

be responsible for carrying out the screening. Division Four will reportedly employ up to 58 staff. 

Currently, the Division is holding regular exchanges with UNHCR to prepare for the implementation 

of the regulation.  

 

The provisions in the draft regulation is relatively broad.  The regulation requires, however, that the 

Screening Committee take into account family unity, the right to be provided with assistance in the 

consideration of the application, international obligations, and the policy adopted by the Cabinet 

Resolution. The draft regulation also obliges relevant authority to provide education to the child under 

the protection and to provide healthcare service for such persons.96 The preparation of sub-regulations 

needed to operationalize the mechanisms will offer an opportunity for the government to additionally 

clarify the criteria, and set the child-centered processes and procedures in line with the CRC. Sub-

regulations, policies and procedures to operationalise the National Screening Mechanis will need to be 

developed to define the legal status of refugee and asylum-seeking children in the country and their 

rights and guide government personnel in their treatment of children seeking protection, including 

unaccompanied and separated children, aligned with CRC and best interest determination, 

guardianship/legal representation, family tracing and reunification, and durable solutions, among 

others. This also includes relevant Standard Operating Procedures to guide referrals and access to 

services, including child protection services, for such children. 

 

Furthermore, the Government has recently moved towards a policy and practice that no child should be 

held in immigration detention, which moves further toward aligning the government  approach with the 

CRC. The Memorandum of Understanding on the Determination of Measures and Approaches 

Alternative to Detention of Children in Immigration Detention Centers B.E. 2562 of 2018 was formally 

adopted in January 2019. The appropriate forms of alternatives to immigration detention for children 

are not specified in the MOU, but in practice these children have been cared for through three main 

channels: 

   

• Placement in foster family care, primarily for unaccompanied children; 

• Placement in the community with their mother with case management for mothers with 

children; 

• Placement of a mother and a child in government provided services, such shelters.  

 

The MOU is not only of significant importance because it has moved toward ending the detention of 

children, but also because it established a practical link between Thai migration and child protection 

law.  The National Security Council coordinates the various inter-governmental and other agencies 

involved in the operationalisation of the MOU, with the evaluation of the policy and its impact being 

planned after the initial year of implementation (at the end of 2019). The review will offer the possibility 

to address some of the highlighted challenges, including prevention of family separation and 

maintaining family unity.   

 

Sub-regulations of the national screening mechanisms will also allow for additional clarification 

regarding access to rights, including education and healthcare, to persons under protection.  However, 

under Thailand’s domestic legislation all children, regardless of their legal status, already have a right 

to primary education. This has been confirmed with the Cabinet Resolution on Education for 

Unregistered Persons of 2005.97 Although there are gaps in the universal implementation of the 

Resolution – the need to strengthen the Thai language learning of children, addressing the top-up-fees 

and ensure the affordability of education, strengthen preparation and outreach to the school 

                                                           
95 The Commander of the Immigration Bureau shall act as a director and the secretary of the Committee. 
96 Draft Regulation of the Prime Minister’s Office. Screening of Foreign Citizens Entering into the Kingdom who were Unable to 
Return to the Country of Domicile B.E. …  
97 Thailand’s Cabinet Resolution on Education for Unregistered Persons (2005). Presentation by the Pumsaran Tongliemnak, 
PhD, at the Asia Education Summit on Flexible Learning Strategies for Out-of-School Children 24 February 2016.  
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administrators to accept refugee children, ensuring the transferability and recognition of education 

credits, provision of entry and catch-up classes – this policy positively corresponds to the 

implementation of the Article 28 of the CRC.98 

 

The draft regulation on the National Screening Mechanisms also obliges relevant authority to provide 

healthcare service to protected person, while the sub-regulations should ensure and provide guidelines 

in terms of access to health care for persons under protection. However, under the Thai legal framework, 

everyone is entitled to access health centres on humanitarian grounds, while hospitals might also receive 

patients – including foreign nationals and undocumented – that cannot afford the treatment.  Great 

strides have been achieved by Thailand to adjust its health-care system to become more migrant-

friendly, including through providing bilingual health information, migrant health worker/volunteers, 

health corners, health posts and the local community health fund.99  Challenges nevertheless remain, 

including that it is left to the discretion of the hospital/doctors to treat patients for free, while visits to a 

hospital for care may pose a  risk of being arrested – if undocumented. Language barriers and weak 

integration of key players remain additional challenges,100 while access to mental health services is 

limited and provided primarily through the UNHCR and NGOs.101  

 

The government in 2001 also introduced the Universal Health Coverage Scheme (known as the thirty-

baht health scheme) to improve the access of poor people to hospitals and health care, which has been 

extended in 2013 to cover children below the age of seven. Although the scheme is now only available 

to registered workers from Myanmar, Cambodia, and Laos, this initiative shows a positive approach of 

Thailand to provide health care for all.  

 

According to the information provided, the Ministry of Public Health is currently carrying out the 

study/assessment on the implementation of the scheme and access to health care for non-Thai citizens. 

Such a study could provide an excellent opportunity to assess the implications of expansion of  existing 

social protection programmes, particularly health insurance coverage to refugees and asylum-seekers 

under the National Screening Mechanism, including re-negotiating financial support to cover costs with  

the international community, while ensuring the access to primary health care and preventive services, 

including immunisation, parental care and nutrition and hygiene services, as they apply for all children, 

and – as necessary adjusted – to also integrate refugee and migrant children.   

 

Para 2:  For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in 

any efforts by the United Nations and other competent in the governmental organizations or non-

governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and 

to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information 

necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the 

family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or 

temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present 

Convention.   

 

7.4 Cooperation to protect and assists the child and to trace parents 

The second paragraph of the Article 22 is concerned with the cooperation of the State for the protection 

and assistance of the refugee children, as well as it sheds the light on the need to provide necessary 

protection to the children deprived of their family environment (i.e., unaccompanied and separated 

refugee and asylum-seeking children). The Article, in this paragraph, request the Government to 

                                                           
98 Asian Pacific Refugee Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. Available at: http://aprrn.info/wp-

content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 

99 Presentation of the Supakit Sirilak MD., MPHM. Deputy Permanent Secretary, MoPH., Thailand Migrant Health Policy. Sukosol 
Hotel, 29 January 2019 
100 Presentation of the Supakit Sirilak MD., MPHM. Deputy Permanent Secretary, MoPH., Thailand Migrant Health Policy. 
Sukosol Hotel, 29 January 2019 
101 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. Available at: http://aprrn.info/wp-
content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf
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cooperate for the protection and the assistance of the child, but leaves the option for the State to decide 

on the modalities of cooperation “as it considers appropriate” with other stakeholders to assist and 

protect such child and to trace the parents for the family reunification processes as relevant. 

 

7.5 Protection of child deprived of family environment 

When a refugee child has no family, (is "unaccompanied"), the State promises to give that child "the 

same protection" as any child should receive under CRC, particularly under Article 20. Article 20 

provides for "alternative care" to children who are temporarily or permanently without a family. The 

"same protection" should not be interpreted to mean the same general level of care, but the same 

programmes and benefits without any distinction for being a non-citizen or a refugee.102  

 

The Committee’s General Comment No. 6 on “Treatment of Unaccompanied And Separated Children 

Outside their Country of Origin” of 2005 details the essential safeguards for children who travel alone 

or with adults who are not their parents or caregivers.103 Furthermore, the United Nations General 

Assembly Resolution 64/142 on the United Nations Guideline on Alternative Care, 2009, oblige 

Thailand to support and protect all children in the country, enable them to have a quality life in a 

protected and caring environment.104  
 

The current approach of Thailand 

The government has established cooperation with the United Nation agencies, particularly UNHCR as 

well as non-governmental organisations, with the aim to protect and assist refugee and asylum-seeking 

children. It has allowed UNHCR to provide assistance to refugees since the 1970s, while the 

Memorandum of Understanding aimed at ending the detention of children presents a recent example of 

the Government’s cooperation with NGOs and other stakeholders presents. The cooperation is also 

established in terms of family tracing and family reunification processes through the UNHCR, while 

other mechanisms – such as International Committee of the Red Cross family tracing mechanisms also 

exist in the country and can be utilised.105 Furthermore, the UNICEF-supported project is ongoing, with 

one of the elements of the programme focusing on the strengthening cross-border information child 

protection case management, including family retracing and reunification for children affected by 

migration. 

 

There is a relatively small number of unaccompanied and separated refugee and asylum-seeking 

children, but appropriate protection responses need to be put in place for children who arrive in Thailand 

alone, including as mentioned above, necessary sub-regulation and operational procedures to guide 

treatment of children seeking protection aligned with the General Comment No. 6 on treatment of 

unaccompanied and separated children.  

 

As stipulated above, Thailand has established a legal framework to provide support and assistance to 

children deprived of parental care. The Child Protection Act, in Section 28, provides for the obligation 

on the State to provide assistance and welfare to a child when child’s guardian is not in “a state to care, 

nurture, discipline, or develop the child, regardless of the reason”, while Section 32 of the same Act 

also lists “children deprived of guardianship care for any reason” as a group recurring state welfare 

protection. Thus, on the basis of non-discrimination stipulated in the Act, those provisions apply also 

to non-Thai children. The ongoing UNICEF-supported project aiming to strengthen the national child 

protection system to be more responsive to the needs of migrant and refugee children, also presents the 

opportunity to strengthen alternative care system to be able to adequately respond and integrate 

unaccompanied and separated refugee and asylum-seeking children (i.e., setting the guardianship/legal 

                                                           
102 International Commission of Jurists. 1994. Reservations to the Convention on the rights of the child. Available at: 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf 
103 UNICEF. Implementation Handbook for The Convention on the Rights of the Child. Fully Revised Third Edition. Available at: 
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf 
104 Global Next Generation Index. End Child Detention Scorecard Thailand. 2018 

105 ICRC. Restoring Family Links. Available at: https://familylinks.icrc.org/en/Pages/Countries/Thailand.aspx 
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representation system, ensuring procedural rights, including participation rights, applying the best 

interests principles when looking for a long as well as short terms solutions, family reunification 

procedures, etc. )  

 

Additionally, the sub-regulations under the National Screening Mechanisms and Child Protection Act 

can be developed to provide additional guidance on this processes when the person applying for 

protection is unaccompanied and separated, with intentionally establishing the linkages between the 

immigration and national child protection systems. The recent MOU aiming to provide alternatives to 

the detention of children, including foster care for unaccompanied and separated children, also presents 

an important step in this direction. 

 

Establishing a coherent asylum system would be a preferred solution to ensure the protection of refugee 

children under Thailand’s national legislation. In the absence of such, the complementary protection 

system needs to be developed, which indicates that no immediate and comprehensive changes to the 

national legislative framework are needed to fulfil the obligations stipulating from Article 22.   Changes 

may need to be made to policy, procedure and guidance, though several specific ones are already 

outlined above, such as the creation of the National Screening Mechanism and its anticipated sub-

regulations and the MOU on ending child immigration detention.  The government may also need to 

further strengthen existing national child protection, health, education and other systems to be able more 

adequately integrate and respond to the needs of refugee and asylum-seeking children. Furthermore, the 

integration of the term of refugee and asylum-seeking in Thai policy and legal framework is 

recommended, for example, in the regulations or sub-regulations of the National Screening 

Mechanisms, as this would allow Thailand to provide its own operational definition of “refugee” and 

“asylum seeker” and clear all the uncertainties regarding the content of such terms under the Article 22.  

 

 

8. FISCAL IMPLICATIONS FOR THAILAND OF WITHDRAWAL OF ITS 

RESERVATION TO ARTICLE 22 
 

It is outside of the scope of this study to undertake a comprehensive costing exercise on the withdrawal 

of Thailand’s reservation to Article 22, as this would essentially mean calculating the costs of setting 

up the planned screening mechanism and other protection costs from that and other schemes, 

mechanisms, and services. The data limitations and estimations, including limited data on refugees and 

operational details on the government plans, present additional challenges. However, some initial 

thoughts can be put forward at this stage, to hopefully initiate a positive discussion in this field. 

 

According to the available information and assessments, the Royal Thai Government at present has 

little direct cost associated with the protection of refugees and asylum seekers in the country, with most 

costs for the running the temporary shelters alongside the border being born by international donors, 

particularly the United States (US), European Union (EU), UK, Australia and Canada.   The Thai Royal 

Government provides the land and security within the camp, as well as facilitate justices for grave 

violations, including gender-based violence and child abuse cases, through the national justice system. 

It also facilitates birth registration as well as, so far, facilitates the vaccination of all new-borns 

(although this might phase out by 2020).106 The government also covers education for all (except in the 

temporary shelters) by providing the per-head funding to schools for children regardless of their legal 

status,107 while the development partners are supporting the top-up fees and Thai language classes, as 

feasible. 

 

The government currently bears much of the costs under the MOU to end immigration detention of 

children.  It supports migrant and refugee children by offering shelters and/or day care administrated 

through the Ministry of Social Development and Human Security.  Implementation of parts of the MOU  

                                                           
106 Interview with the representatives of the NGOs, May 2019.  
107 In 2016, the costs per student were between 3,691 and 3,948, depending on the grade. 
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is funded through NGOs, which also have to provide the bail of 50,000TBH to release the mother with 

children.  This caseload overall, however, is not significant, numbering in the dozens only. 

 

Regarding future budget needs, the government will need to consider the services that would need to 

be provided, the number of people involved, and the source of the funds.  The following services for 

asylum seeking and refugee children, including unaccompanied and separated children, would need to 

costed:  

• registration, 

• accommodations / shelter / alternatives to the detention, 

• screening/asylum procedures, 

• social welfare and child protective services, guardianship/legal representations, access to 

primary and secondary education and language and other training, and immediate first aid and 

access to health care, 

• family tracing and family reunification procedures for unaccompanied minors for 

unaccompanied and separated children, 

• return/repatriation or resettlement to the third country. 

 

There are no current estimations on the number of people expected to go through the screening 

mechanisms, with current numbers of eligible urban refugees being as low as 5,000 people. This is, 

compared to millions of undocumented and documented migrants that are currently accessing the 

services (health, education), a relatively small number that should not present an extensive burden to 

Thailand.  The displaced in the temporary shelters also have until this point been covered through cost-

sharing with the international community. 

 

In terms of future protection needs, there are indications that the Royal Thai Government could 

significantly improve the protection and rights afforded to the refugee and asylum-seeking children, by 

building on and strengthening existing systems, particularly child protection, education and health 

systems and make them accessible to these children. A few options could be considered when deciding 

how to fund these actions.   

 

First, once the cost implications are known the government could explore its own fiscal space and 

ministerial and/or cross-sectoral budgets, and factor that into annual budget planning.   

 

Second, Thailand could solicit support from the international community and/or other governments 

could continue to offer support as part of burden sharing to offset costs, with the high likelihood that 

the Royal Thai Government can negotiate continuous assistance in the areas of health, education, 

livelihoods and the search for durable solutions for refugee and asylum-seeking children both in the 

temporary shelters and in urban settings..  

 

When discussing the costs of refugee protection, studies as well as past practice indicate that the largest 

factor in offsetting costs associated with refugees, including indirectly refugee children, is the 

possibility to integrate them into the host country workforce. 108 The Thai economy experienced a 

substantial transformation over the past three decades because of the ever-increasing presence of 

Myanmar workers – many of them refugees – on whom large segments of the economy became 

dependent.109  

 

The emphasises on the self-reliance strategies, including the right to work, can significantly decrease 

the burden on public expenditures and service delivery associated with the costs of urban refugees. In 

this regard, any responses planned by the Government should complement short-term humanitarian 

                                                           
108 See, OECD. 2017. Assessing the contribution of refugees to the development of their host countries. Available at: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En 
109 Brees, Inge. Burden or Boon: The Impact of Burmese Refugees on Thailand. The Whitehead Journal of Diplomacy and 
International Relations. Available at: http://blogs.shu.edu/wp-content/blogs.dir/23/files/2012/05/06-Brees_Layout-1.pdf 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En
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responses with more long-term development-oriented responses to strengthen the positive impacts of 

forced displacement on the country. 

 

Although refugees are often perceived as a burden for the host country and are putting pressure on 

public budget and service provision and even in some cases on public order and national security, they 

can positively contribute to the development of the host country, including by providing skills and 

resources, spurring production capacity and consumption demands, as well as stimulate trade and 

investment. With the right policies and political will, the developments and contribution of refugees can 

be considerable.110 

 

9. PROCESSES FOR WITHDRAWING RESERVATION ON ARTICLE 22 
 

Thailand has already successfully withdrawn its reservations to articles of the CRC and other 

international human rights instruments. It has previously withdrawn two reservations to the CRC 

(Article 7 and 29) as well as, in 2016, a reservation to an article of CEDAW. The process is thus well 

known by the government. This section, therefore, only suggests the possible steps necessary for the 

withdrawal. 

 

The process is internally led by the Subcommittee on the Rights of the Child under the National Child 

and Youth Development Committee (NCYDC), chaired by the Prime Minister and coordinated by the 

Department of Children and Youth (DCY) of the Ministry of Social Development and Human Security.  

Below, in Table 6, are possible next steps: 

 
Table 4: Steps for Withdrawing Reservation to Article 22  
 

National procedures  

Presentation of the preliminary findings and small group /clinic consultations and discussions with the 
representatives of the Subcommittee on the Rights of the Child [to learn about and address possible 
concerns] 

Letter with the proposal for withdrawal to be sent by DCY to the Subcommittee on the Rights of the 
Child  

Members of the Subcommittee to agree or issue any considerations/reservations regarding the 
proposal. The approval of all agencies is needed for the withdrawal.  

A new proposal addressing any considerations, if those appear, to be sent by letter by DCY, alongside 
bilateral engagements by DCY with relevant agencies. 

If a withdrawal is approved by all concerned agencies, it is submitted for the approval of the NCYDC, 
which must convene a meeting with the representatives of at least the following institutions: Ministry 
of Foreign Affairs, Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Interior and the 
Office of the Prime Minister. 

When approved by the NCYDC, the NCYDC transmits the proposal to the Secretariat of the Cabinet 
in the Office of the Prime Minister with the request to be placed on the agenda of the Cabinet.  

The withdrawal requires the approval of the Cabinet  

International procedures  

The model letter to communicate withdrawal of reservations should be signed by the responsible person 
and sent via Thailand’s Permanent Missions in New York to the Treaty Section of the United Nations 
Office of Legal Affairs, accompanied by a Note Verbale indicating that the Government is submitting 
the instrument of withdrawal of reservation for deposit with the Secretary-General. 
 
The notification has immediate effect after being received by the Secretary-General, as stated in Article 
51.3 of the Convention. 

 

                                                           
110See, OECD. 2017. Assessing the contribution of refugees to the development of their host countries. Available at: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En
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ANNEX 1: GENERAL COMMENT NO. 6 – SUMMARY  
Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin Committee on the 

Rights of the Child, General Comment No. 6, 2005:  

 

Summary111  

“Unaccompanied” refers to children who are not being cared for by a responsible adult; “separated” to 

children who are with family members that are not their primary caregiver(s). Such children primarily 

include refugees, trafficked children and children in search of economic opportunities; they are often 

exposed to exploitation, abuse, persecution and discrimination.  

 

General obligations of the Convention  

Convention rights apply to all children within the State’s territory, irrespective of their nationality or 

immigration status. These rights should be enforced in domestic legislation. States are also encouraged 

to ratify other, related, international treaties (see box, page 306).  

 

Article 2: The State must take active steps to combat discrimination. Any public order or policing 

measure must be taken on an individual, not collective, basis.  

 

Article 3: Determination of best interests requires a comprehensive assessment of the children’s 

identity, upbringing, cultural background, particular vulnerabilities and needs, which should be carried 

out in a friendly atmosphere by trained professionals. The appointment of a guardian, and where 

necessary a legal representative, is an essential safeguard, as is periodic review of any placement. 

 

Article 6: States must be vigilant against criminal activities linked to these children, by for example, 

giving trafficked children priority status and the prompt provision of guardians. The State must not only 

respect the international law principle of "non-refoulement" – that people must not be returned to 

territories where their life or freedom is threatened or they are at risk of persecution – but also that a 

child may not be sent to a country where they are at risk of irreparable harm of any sort.   

 

Article 12: Children should be provided with all relevant, age-appropriate information concerning their 

entitlements, the asylum process, the situation in their country of origin etc. The children’s views should 

be taken into account about all decisions affecting them. Interpreters should be available at all stages.  

Article 16: Children’s right to confidentiality must be respected; particular care should be taken not to 

endanger the child’s family members in the country of origin.  

 

Specific measures  

Priority should be given to identifying these children at ports of entry.  

Assessment of age must respect their human dignity: where age is uncertain, they should be given the 

benefit of the doubt. Interviews should be conducted by professionals, be age- and gender-sensitive, in 

a language the child understands. Information sought should include: the identity and citizenship of the 

child and of both parents and siblings; the reason for being separated/unaccompanied; assessment of 

any vulnerabilities and needs, and any evidence of persecution, conflict or violence in the country of 

origin.  

 

                                                           
111 Adapted from UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (Fully Revised 

Third Edition). Available at: https://www.unicef.org/publications/index_43110.html 

 

https://www.unicef.org/publications/index_43110.html
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The children should be provided with personal identity documentation and a qualified guardian should 

be appointed to safeguard the child’s interests until their majority; adult family members accompanying 

separated children should be their guardians unless contrary to best interests. 

 

Care and accommodation arrangements should be with relatives where possible; alternative placements 

must take into account children's ethnic, religious, cultural and linguistic background; siblings should 

be kept together; changes of residence should only occur where this is in their best interests, and the 

placement should be monitored by qualified people.   

 

All children should have access to full educational opportunities, including being registered with the 

school authorities as soon as possible, and provided with appropriate educational certificates where 

return or resettlement is likely.  

 

They should have an adequate standard of living and have the same access to health care as children 

who are nationals. In particular, rehabilitation services should be provided for children who have been 

the victim of any sort of abuse or trauma. 

 

Measures to protect children from trafficking include regular checks on their whereabouts; enforcing 

legislation against perpetrators but not criminalizing the child; giving victims access to asylum 

procedures. States should also protect children from recruitment into armed forces (or re-recruitment); 

former child soldiers should be rehabilitated and not interned (unless a serious security threat).  

 

As a general rule child should not be deprived of liberty. Detention cannot be justified solely on the 

basis of children’s migratory status or because they are unaccompanied or separated. Where exceptional 

circumstances lead to detention, this should be for the shortest appropriate time and children should 

have contact with relatives and representatives and be provided with all basic necessities including 

access to education, preferably outside the place of detention.  

 

States must enact and enforce legislation to enable children of all ages to claim asylum and/or, where 

relevant, to mechanisms providing complementary protection under international and domestic law, 

even if they are unable themselves to articulate a well-founded fear of persecution.  

 

They should be represented by their guardians and, free of charge, a legal representative and an 

interpreter; decisions on asylum must take into account the unique combination of factors relating to 

each child. Persecution of relatives; risk of under-age recruitment, trafficking, sexual exploitation, 

female genital mutilation are examples justifying the granting of refugee status. Children should not be 

referred automatically to asylum procedures and those who are not entitled to asylum should enjoy the 

same rights as other children while they remain within the State.  

 

The State must make all efforts, as quickly as possible, to trace the family of unaccompanied or 

separated children and reunite them, unless this is contrary to children’s interests, or would jeopardize 

the family. Child refugees may not be returned to their country of origin; where there are smaller risks 

it may also be necessary to balance them against the children’s right to be with their family. Applications 

by family members to join the child should be dealt with in a positive, humane and expeditious manner.  

 

Return to the country of origin is not an option if there is a reasonable risk that children's rights will be 

violated. Determination of risk must include investigation, through social work networks, of the security 

and socio-economic conditions, the precise care arrangements for the children, their views and level of 

integration in the host country and their right to preserve identity and continuity of upbringing.  
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If the return is not possible, local integration is the primary option. It must be based on the secure legal 

status, including residence status. Appropriate long term arrangements must then be made. Resettlement 

in a third country may be the best interests-solution for some children. 

 

Intercountry adoption may only occur if all efforts regarding tracing and family reunification have failed 

if it is not contrary to the expressed wishes of the child or parents and is compliant with all international 

and national law. Adoptions should not occur in the country of asylum if there is a possibility of safe, 

voluntary repatriation in the near future. 

 

Training and record-keeping  

The training of officials working with these children must include the Convention, knowledge of the 

country of origin, appropriate interview techniques, cultural sensitivity and child development. A 

detailed and integrated system of data on these children should be kept, including basic biographical 

data on each child with details of their legal status, placement, education, appointment of representatives 

and attempts at family reunification; overall numbers of children entering, or refused entry, granted 

asylum or returned to country of origin, numbers of guardians and lawyers appointed. Care must be 

taken to protect the confidentiality, including that of family members still in the country of origin. 

(Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6, “Treatment of unaccompanied and 

separated children outside their country of origin”, 2005, CRC/GC/2005/6. For full text see 

www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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ANNEX II: INTERNATIONAL COMPARISON 
 

Thailand is the only country in the world with the reservation to Article 22.112 All other countries that 

made a reservation to this article at the time of the signing or ratifying the Convention have withdrawn 

such reservations, including Indonesia in 2005, Malaysia in 2010 and Mauritius in 2008.113 

 

The exact reasons and motives behind the withdraw of the reservation by these countries were not 

possible to trace. Indonesia, for example, has withdrawn reservation to Article 22, in conjunction with 

removing its other reservations to other core articles of the CRC,114 including a general reservation 

stating that “The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of 

the child irrespective of their sex, ethnicity or race. The Constitution prescribes those rights to be 

implemented by national laws and regulations".115 That reservation, which placed the Constitution of 

Indonesia above the CRC, was heavily criticised by other States as being in stark contrast with the spirit 

of the Convention. Available information also suggests that the withdrawal of the reservations by 

Indonesia could have been set in motion due to the reform processes that better equipped the national 

legal system to guarantee children’s rights.116 However, as can be seen from the comparison below, 

those reform processes were not necessarily linked to or lead to the improved protection of refugee and 

asylum-seeking children in the country.  

 

Although Malaysia in 2010 withdrew its reservation to Article 22, it has maintained its reservations to 

several other core articles, including to Article 2, which protects children from being discriminated on 

the basis of legal status, Article 37(b)  which protects children from being arbitrarily or unlawfully 

deprived of their liberty and Article 28(1)(a), which ensures compulsory and free primary education for 

all.117 Those reservations limit the application of rights and provisions in the Convention to refugee and 

asylum-seeking children in a much more comprehensive manner that if Malaysian would retain only a 

reservation to Article 22.  

 

There were no indications in available literature why Mauritius withdrawn the reservation. However, 

according to the UNHCR reports, the country does not have the national legislative framework on 

asylum in place, nor any laws or procedures which clearly establish the rights and safeguards for 

asylum-seekers and refugees.  

 

Generally, the analysis of the processes and reforms in Indonesia, Malaysia and Mauritius do not 

suggest that withdrawal of the reservation to Article 22 would trigger or be triggered by any immediate 

legislative or policy improvements in the field of protection of refugee and asylum-seeking children 

 

None of the three countries (Indonesia, Malaysia and Mauritius) are state parties to the 1951 Refugee 

convention. Table below presents the overview of the reservations to Article 22 and the status of the 

ratification of the 1951 Refugee Convention in South East Asia. 

 
 

 
 

                                                           
112 United Nations Treaty Collection. Depositary. Convention on the Rights of the Child. Available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 
113 However, it has to be noted that United States of America has not ratified neither CRC or 1951 Convention.  
114 This includes Article 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29. 
115United Nations Treaty Collection. Depositary. Convention on the Rights of the Child. Available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 
116 United Nations Children’s Fund. 2007. Law Reform and Implementation of the Convention on the Rights of the Child. 
Florence, UNICEF Innocenti Research Centre  
117 United Nations Treaty Collection. Depositary. Convention on the Rights of the Child. Available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
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Reservations to Article 22 and Ratification of the 1951 Refugee Convention in Southeast Asia 
 

Country  Reservation to Article 
22 

Ratification of the 1951 
Refugee convention 
and two protocols 

 

South East Asia     

Thailand  Yes No   

Malaysia  No [withdrawal in 2010] No  

Indonesia  No [withdrawal in 2005] No  

The Philippines  No  Yes [1981]  

Timor Leste No Yes  [2003]  

Cambodia  No Yes  [1992]  

Vietnam  No No   

Laos  No No   

Myanmar  No NO  

Other regions    

Japan  No Yes  

Republic of South Korea No Yes  

Mauritius  No [withdrawal in 2008] No   

 
United Nations Treaty Collection. Depositary. Convention on the Rights of the Child. Available at: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 

 
Approach to refugee and asylum-seeking children – an international comparison  

 

In the section below, the comparison is made between the approaches to refugees and asylum-seeking 

children in Indonesia and Malaysia, two countries that have withdrawn the reservation to Article 22, 

and Thailand. The aim is to shed the light on the possible implications of such withdrawal on the 

country’s’ legislation, policies and practice.  

 

However, it needs to be noted from the beginning that in all three countries, current ruling Governments 

pledged improved commitment to the protection of refugee and asylum seekers, indicating positive 

regional developments and trends in this field. Apart from Thai Prime Ministers’ pledge given at the 

Leaders’ Summit on the Global Refugee Crisis in September 2016, as referenced above, Malaysia's new 

ruling coalition pledged to ratify the 1951 Refugee Convention in its election manifesto.118 119 

Furthermore, in Indonesia, in December 2016, President Jokowi’s Administration integrated the 

definition and the term “refugee” in a resolution addressing the management and handling of the 

refugees. In all countries, there has also been a progress in reducing the detention of children and 

providing for the alternatives to the detention.  

 

Numbers and trends  

Apart from 95,681 displaced persons in temporary shelters (41 per cent are children) from Myanmar,120 

Thailand in 2019 also hosts 5,500 urban refugees living outside of the temporary shelters (1,800 

children). This is much less than Malaysia, where the total number of UNHCR recognised persons of 

concern in 2018 was 163,023,121 out of these 121,255 were refugees and 41,768 asylum-seekers (in 

                                                           
118 Buku Harapan: Rebuilding Our Nation, Fulfilling Our Hopes’ (Pakatan Harapan, 2018) in Asian Pacific Refuge Rights 
Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-
Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
119 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. http://aprrn.info/wp-
content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
120 The numbers provided by NGOs are lower, as indicated above.  
121 UNHCR. Popstats. Available at : http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
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2017, the number was 159,980, 42,400 were children).122 In Indonesia, in 2018, there were of 13,965 

UNHCR recognised persons of concern, out of these 10,771 were refugees and 3,194 asylum-seekers123  

(in 2016, for example, there was 14,405 individuals, out of these 3,768 children, 637 unaccompanied 

and separated).124  

 

International obligations  

None of the countries is a signatory to the 1951 Refugee Convention, and while Thailand and Indonesia 

have ratified almost all core human rights treaties, Malaysia ratified only three (CRC CEDAW, CERD). 

Nonetheless, the country has recognised refugees as a vulnerable group in its National Human Rights 

Action Plan from March 2018. 

Stateless persons, ethnic groups, and asylum seekers and displaced persons are also recognised among 

the vulnerable target groups potentially susceptible to social security issues in Thailand’s National 

Human Rights Plan.125 

 

Definition of refugees  

Indonesia has, for the first time, integrated the word “refugee” in its national policy framework, with 

the Presidential Regulation of 2016, defining “Foreign refugee” as a “foreigner who resides within the 

territory of the Republic of Indonesia due to a well-founded fear of persecution due to race, ethnicity, 

religion, nationality, membership of a particular social group, and different political opinions, and does 

not wish to avail him/herself of protection from 

their country of origin and/or has been granted the status of asylum-seeker or refugee by the United 

Nations through the United Nations High Commissioner for Refugees.”126 This definition is very much 

aligned with the definition of the refugee in the 1951 Refugee Convention. Thailand, on the other hand, 

did not integrate the term refugee in its legal framework,127 while equally, Malaysia, under its general 

immigration law, does not distinguished refugees from some other undocumented migrants.   

 

Policy and legislation, including status determination 

All three country manage refugees through immigration law. None of the countries has in place specific 

asylum legislation and system that would allow for the formal recognition or afford the refugee status 

to the persons seeking protection. All three countries are also seeing resettlement as a preferred durable 

solution for refugees and asylum seekers.   

 

However, the migration legislation in Thailand and Malaysia allows  for the possibility of granting a 

temporary stay to certain groups of foreigners (i.e., Article 17 of the Thai Immigration Act by approval 

of the Cabinet and Article 55 of the Malaysian Immigration Act, allowing issuing IMM 13 permits to 

certain groups of refugees under the authorization and approval of the Minister of Immigration).128 For 

example, in 2005, Malaysia129 started temporary Relocation Programme for 3,000 Syrian refugees to 

relocated to Malaysia. Those being granted temporary right also eligible for  accommodation, financial 

assistance, permission to work legally, and access to public education.130 The closest instrument to 

asylum in Indonesia is the 2010 Regulation of the Indonesian Directorate General of Immigration that 

allows “irregular migrants” to register as asylum-seekers with the local offices of the UNHCR and to 

                                                           
122 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. http://aprrn.info/wp-
content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
123 UNHCR. Popstats. Available at : http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 
124 Thailand Research Foundation, 2019 
125 Thailand’s National Human Rights Plan. Presented by Ms. Nareeluc Pairchaiyapoom in the Seminar of National Human Rights 
Action Plan (NHRAP) on 9th September 2015 at IDFR, Kuala Lumpur. Available at: 
http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf 
126 Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 125 Year 2016 Concerning the Handling of Foreign Refugees 
[Indonesia] 31 December 2016. Available at: https://www.refworld.org/docid/58aeee374.html 
127 Sivawong Suktawee, 2017 in Thailand Research Foundation, 2019. 
128 This has been, for example, triggered in the case of refugees from Southern Philippines in 1970 and in 2009, Acehnese 
refugees after the Tsunami.  
129 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and 
refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. Available at: https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-
global-strategy-beyond-detention-progress-report-2018.html 
130 The scheme does not include Syrian refugees who were already in the country.   

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf
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stay in the country temporarily during the processing of asylum claims, but it does not grant them any 

formal legal status in Indonesia, and the UNHCR carries the costs of housing and food for registered 

asylum-seekers.131 

 

All three countries have accepted the functions of refugee determination procedures run by the UNHCR 

and the IOM, and in all countries, the UNHCR is meant to assume responsibility for a wide variety of 

functions, apart from status determination, also registration, documentation, best interest determination 

for children, as well as assistance in the areas of health, education, livelihoods and the search for 

solutions. However, UNHCR-issued persons of concern cards are not necessarily fully recognised and 

offering a limited degree of protection from arrests. In this regard, in June 2016, UNHCR Malaysia 

launched a new ID card and biometric data collection system for asylum-seekers and refugees 

accompanied by a smartphone application (UNHCR-Verify MY) allowing law enforcement officers to 

immediately verify whether an individual is registered with UNHCR.132 

 

However, with development and future implementation of the Prime Minister's Office Regulations on 

Screening Mechanisms, Thailand is taking an important step forward in ensuring the protection of 

refugee and asylum-seeking children, including their improved access to health care and education. This 

also offers an opportunity for the Thai Royal Government to develop child-specific sub-regulations 

ensuring child-friendly processes and procedures and their access to rights, setting a positive precedent 

in the region when it comes to the treatment of refugee and asylum-seeking children. 

 

The positive policy changes are also noted in Indonesia, with the adoption of the Presidential Decree 

No. 125/2016 on the Treatment of Refugees from Overseas on the Handling of Asylum Seekers and 

Refugees in Indonesia. This Decree integrates and recognised term refugee (aligned with the 1951 

Refugee Convention) into Indonesian policy framework as well as it provides legal certainty and 

standard procedures for coordination and effective collaboration among the mandated government 

agencies.133 The Resolution no longer distinguishes between refugees and asylum-seekers, which means 

that both categories are now entitled to protection until proven otherwise.134 It also foresees the 

decentralisation of the provision of the care and the protection of refugees. However, necessary 

Standard Operating Procedures (SOPs) for the implementation of the Decree is still in the process to be 

developed.135 Positive changes could be also expected in Malaysia, where, in 2016, a joint Task Force 

was formed by the Government of Malaysia and UNHCR to address the management and processing 

of refugees and asylum-seekers in the country, with a proposal to develop subsidiary technical working 

groups, including in the areas of policy, work, health, education, and immigration detention.136 

 

Both Malaysian Child Act (2001) and Thai Child Protection Act (2003) are based on the core principles 

of non-discrimination and the best interests of the child and apply to all children on the territory of the 

State. In both countries, there has been a landmark Court case ending the detention of refugee children 

on the basis of the best interests of the child as contained in the national legislation (i. e, a landmark 

ruling by the Malaysian High Court permitting the bail of an asylum-seeking child, which led to the 

alternatives to the detention model becoming available to asylum-seeking children in Malaysia).137 

Detention of children 

                                                           
131 Thailand Research Foundation, 2019 
132 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and 
refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. Available at: https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-
global-strategy-beyond-detention-progress-report-2018.html 
133 Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 125 Year 2016 Concerning the Handling of Foreign 
Refugees [Indonesia] 31 December 2016. Available at: https://www.refworld.org/docid/58aeee374.html 
134 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and 
refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. Available at: https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-
global-strategy-beyond-detention-progress-report-2018.html 
135 Thailand Research Foundation, 2019 
136 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and 
refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. Available at: https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-
global-strategy-beyond-detention-progress-report-2018.html 
137 The case saw the High Court departing from the common practice of viewing immigration offences as non-bailable, where the 

welfare of the minor was viewed as a primary consideration in the granting of bail. 

https://www.refworld.org/docid/58aeee374.html
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Following the signature of the MOU releasing children from the detention, allegedly there are no 

children in detentions on immigration grounds in Thailand. In Malaysia, there is a continued decrease 

in the number of registered asylum-seekers and refugees, especially children, detained on immigration 

grounds (2017: 166, 2016: 647, 2013: 2,142).138 Since the landmark High Court Ruling the processes 

for establishing the alternatives for the detention, including for unaccompanied and separated children 

(UASC), have been developed in the country.  

 

In Indonesia, the president’s Resolution of 2016 is acknowledging that refugees do not belong in 

detention and that they should be placed in shelters designated by the local Government. However, the 

Regulation still requires the use of Immigration Detention Centres as a place to register new arrivals, 

which amounts to mandatory detention upon arrival. Refugees are also entitled to access state-funded 

legal aid programs, enhancing their access to lawyers in challenging their detention. The number of 

children in detention in Indonesia remains high (2017: 982, 2016: 1,117). However, the alternatives to 

detention appear to be accelerating, with 2,835 number of places available for families as alternatives 

to detention in 2017. The UNHCR is currently supporting five existing shelters for UASCs and women 

at risk, alongside with the number of semi-independent living schemes in which unaccompanied teenage 

children live together in a rented room under regular supervision of Church World Service. UNHCR 

and implementing partners are also providing for the modest lodging allowance to foster parents willing 

to take care of unaccompanied and separated children. A new refuge shelter has been opened by IOM 

for 500 persons, where residents can move freely in and out of the facility during the day, but are 

required to remain in the facility at night. They are also provided with a modest stipend to cover food 

and incidental expenses.139 

 

Provision of rights and access to basic services of refugee/asylum seeker children 

Although recognising certain gaps in the universal implementation, Thailand’s domestic legislation 

provides that all children, regardless of their legal status, have the right to primary education, which 

was confirmed with the above-mentioned Resolution on Education for Unregistered Persons in 2005.140 

This is in stark comparison with Malaysia, where refugee and migrant children do not have access to 

the public schools, as Malaysia continues to hold reservation to Article 28(1)(a) on free and compulsory 

education at a primary level. The refugee and undocumented migrant children are denied access to 

education and are dependent on learning centres run by faith-based organisations, NGOs and refugee 

communities themselves.141 In Indonesia, UNHCR registered refugee children can attend local schools 

in urban areas. However, there are challenges in ensuring their actual access to public education (in 

2017, 90 per cent of UNHCR registered children were out of school). However, recently, the media is 

reporting of their improved access to public education, including in public schools in Jakarta, Makassar 

and Medan.142  

 

In Malaysia refugees registered with UNHCR can access public health care facilities at a discounted 

foreigner-rate.143 In Thailand, in theory, everyone is allowed to access health centres on humanitarian 

grounds, while the UNHCR recognised persons of concern also receive support to access health care 

through UNHCR or NGOs. The thirty-baht health scheme excludes persons who are not registered 

workers from the CLM countries, however, the hospitals – in theory - could treat undocumented persons 

on the humanitarian ground. However, there are reports from all three countries that discrimination, 

                                                           
138 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and 
refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. Available at: https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-
global-strategy-beyond-detention-progress-report-2018.html 
139 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and 
refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. Available at: https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-
global-strategy-beyond-detention-progress-report-2018.html 
140 Cabinet Resolution on Education for Unregistered Persons, 2005 
141 Thailand Research Foundation, 2019 
142 The Jakarta Post. Indonesia refugee policy is on right track. January 24, 2019. Available at: 
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/24/indonesia-refugee-policy-is-on-right-track.html Reliefweb. Indonesian 
City Admits Migrant Children to Public Schools. 17 Jul 2018. Available at: https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesian-city-
admits-migrant-children-public-schools 
143 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. http://aprrn.info/wp-
content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 

https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/24/indonesia-refugee-policy-is-on-right-track.html
https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesian-city-admits-migrant-children-public-schools
https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesian-city-admits-migrant-children-public-schools
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
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fear of arrest and detention, language barriers and high-cost of treatment for foreigners (despite the 

subsidies afforded to UN-card holders or support provided from the NGOs) make access to healthcare 

difficult,144 including mental health care.   

 

In all countries, laws prohibit refugees and asylum seekers from working legally. In Malaysia, the 

Government introduced a pilot scheme to allow 300 UNHCR-mandated refugees from the Rohingya 

group the right to work in two sectors (manufacturing and plantation). However, the work entails further 

distance from their families, minimal in wage and long working hours.145 

 

Commitments to improve the protection and situation of refugee and asylum-seeking children can be 

detected in all three countries, while there are still gaps which need to be progressively addressed. 

However, the country comparison highlights that Thailand’s policy and legislative framework, coupled 

with recent commitments to develop national screening mechanism, ending detention to children 

(although still peening on the bail), ensuring education for all policy and health schemes that could be 

extended to cover refuges, are some of the areas where Thailand can show itself as a regional leader. 

Recent progress, especially when placed in the regional perspective, do question the need that Thailand 

has in place the reservation to Article 22 of the CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Thailand Reserch Fundation, 2019; Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. Available at: 

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 

145Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. http://aprrn.info/wp-
content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
➢ ตามหลกัการการไมเ่ลือกปฏิบตัิของบทบญัญตัใินอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ยอ่มมีผลบงัคบั

ใช้กบัเด็กทกุคนในอาณาเขตรัฐ โดยไมค่ านงึถึงสถานะการเข้าเมืองหรือสถานะอ่ืนๆ ของเดก็ และ
ครอบคลมุเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง หรือเดก็ในสถานการณ์คล้ายกบัผู้ ลีภ้ยัด้วย 

 
➢ แม้วา่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ข้อ 22 เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิง 

แตก็่ไมไ่ด้เรียกร้องให้รัฐต้องมีการด าเนินการเพิ่มเตมิใดๆ เป็นกรณีพิเศษ 
เพิ่มจากการท่ีประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้ข้อบทอ่ืน ๆ ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็   
กลา่วอีกทางหนึง่คือ การตัง้ข้อสงวนของประเทศไทยในอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 22 นัน้
ไมไ่ด้จ ากดัพนัธกรณีของประเทศไทยในการให้ความคุ้มครองและให้สิทธิแกเ่ดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ี
พกัพิง 

 
➢ ข้อบทท่ี 22 ไมไ่ด้เรียกร้องให้รัฐต้องให้สิทธิเฉพาะหรือสถานะใดๆ แก่ผู้ ลีภ้ยั ทวา่ก าหนดให้รัฐใช้ 

“มาตรการท่ีเหมาะสม” ในการคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิง และตระหนกัวา่รัฐ 
ยอ่มสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กกลุม่นีด้้วยความเหมาะสม หากรัฐน าข้อบทอ่ืนๆ 
แหง่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาใช้ แม้วา่ในข้อเสนอแนะทัว่ไปจากคณะกรรมการสิทธิเดก็ เน้นวา่
การสร้าง“ระบบส าหรับการแสวงหาท่ีพกัพิง” ถือเป็นมาตรการท่ีเหมาะสม ทวา่ยงัเปิดโอกาสถึง
ความเป็นไปได้ในการน าเด็กๆ ท่ีเกรงวา่จะถกูประหตัประหารเข้า
สูก่ลไกอ่ืนท่ีให้การคุ้มครองในฐานะมาตรการเสริมภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายในประเ
ทศ 

 
➢ การถอนข้อสงวน มิได้หมายความว่ารัฐจะมีพนัธกรณี หรือต้องให้ค ามัน่ใดๆ วา่จะให้สตัยาบนัตอ่

อนสุญัญาว่าด้วยผู้ ลีภ้ยั 1951 และพิธีสารท่ีเก่ียวข้อง แตเ่ป็นท่ียอมรับวา่คณะกรรมการอนสุญัญาฯ 
ได้แนะน าอยา่งตอ่เน่ืองให้รัฐภาคีภาคยานวุตัิ ตราสาร/สนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือ
ยกระดบัการคุ้มครองเด็กท่ีสงูขึน้ ซึง่รวมถึงอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ด้วย 

 
➢ การทบทวนข้อสงัเกตโดยสรุปตอ่รัฐภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ท่ียงัไมไ่ด้ให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาวา่

ด้วยผู้ ลีภ้ยั 19511และพิธีสาร บง่ชี“้มาตรการท่ีเหมาะสม”ประเภทตา่งๆ  ซึง่

                                                 
1 ทบทวนข้อสงัเกตโดยสรุปส าหรับประเทศที่ไมใ่ห้สตัยาบนัอนสุญัญาผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 และพิธีสารเลอืกรับ หลงั พ.ศ. 2553  
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ขึน้อยู่กบันโยบายและกรอบทางกฎหมายท่ีมีอยูแ่ละสถานการณ์ / บริบทของผู้ ลีภ้ยัในประเทศ 
ข้อเสนอแนะท่ีพบบอ่ยท่ีสดุคือให้ ใช้นโยบาย หรือกฎหมาย    ภายในประเทศท่ีรับรองการเข้าถึง 
สิทธิภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ส าหรับเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง โดยเคารพหลกัการ 
การไมผ่ลกัดนัสู่อนัตราย ยตุิการกกัตวัเดก็ อ านวยความสะดวกให้เดก็ได้รับการจดทะเบียนเกิด 
คุ้มครองมิให้เด็กถกูละเมิด และการแสวงผลประโยชน์รูปแบบตา่งๆ จดัให้เด็กเข้าถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน อาท ิ
การศกึษาและสขุภาพ สร้างความมัน่ใจว่ากระบวนการทัง้ปวงจะค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเดก็ 
และจดัให้มีระบบแตง่ตัง้ผู้ปกครองและผู้แทนทางกฎหมายแก่เดก็ท่ีเดนิทางโดยล าพงัหรือถกูแยกจากผุ้
ปกครอง 

 
➢ โดยหลกัการแล้วการคุ้มครองท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุส าหรับเดก็ๆ ท่ีต้องการการคุ้มครองระหวา่งประเทศ 

คือการด าเนินการผา่นระบบการขอการแสวงหาท่ีพกัพิง ซึง่เป็นวิธีการท่ีประเทศสว่นใหญ่ใช้ด าเนินการ 
แตใ่นกรณีท่ีไมมี่ระบบการขอแสวงหาท่ีพกัพิง สามารถใช้การคุ้มครองในรูปแบบอ่ืนๆ 
ส าหรับเดก็เพ่ือให้เดก็มีทางเลือกทางใดทางหนึง่ เพ่ือการคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยั และการเข้าถึงสิทธิตา่งๆ ท่ี
สอดคล้องกบับริบท 

 
➢ การพฒันาตอ่เน่ืองจากแผนการของประเทศไทยในการตัง้กลไกการคดักรองแหง่ชาต ิ (National 

Screening Mechanism: NSM) จ าเป็นต้องมีการพฒันากฎเกณฑ์และนโยบายยอ่ย เพ่ือสามารถ
ด าเนินการคดักรองสถานะผู้ ต้องการการคุ้มครองได้ตามแผน ตลอดจนการก าหนดสถานะทางกฎหมาย
ส าหรับเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงในประเทศ และการเข้าถึงสิทธิ รวมถึงการพฒันากฎเกณฑ์ยอ่ย 
และขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัอนสุญัญาสิทธิเดก็
เพ่ือเป็นแนวทางในการดแูลเดก็ท่ีต้องการคุ้มครอง รวมถึงเดก็ท่ีเข้าเมืองตามล าพงัและเดก็ท่ีแยกจาก
ผู้ปกครอง ซึง่หมายรวมถึงการระบแุนวทางการคุ้มครองตามหลกัผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเดก็ การ
แตง่ตัง้ผู้ปกครองหรือผู้แทนทางกฎหมาย การสืบหาครอบครัว การกลบัคืนสู่ครอบครัว และการหา
ทางออกท่ียัง่ยืน ฯลฯ อีกทัง้การพฒันาขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางอ้างอิงและ
การเข้าถึงบริการ และจดับริการคุ้มครองเดก็ ควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบสวสัดกิาร 
ระบบคุ้มครองเดก็ การศกึษา บริการรักษาพยาบาล และระบบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูเ่พ่ือให้สามารถบรูณาการ 
และตอบสนองความต้องการของเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงได้อย่างเพียงพอ  

 
➢ ยิ่งกวา่นัน้ ข้อบทท่ี 22 กล่าวถึง “เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง” โดยมิได้ให้ค าจ ากดัความ 

ดงันัน้ควรบรูณาการค านิยามและให้ค าจ ากดัความ (ของประเทศ) ของค าทัง้สอง
นีใ้นนโยบายและกรอบกฎหมายระดบัประเทศ เชน่ ก าหนดนิยามในกฎระเบียบหรือข้อบงัคบัย่อยท่ีของ
กลไกคดักรองแหง่ชาติ ซึง่จะให้ความกระจา่งแก่คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิเดก็ว่า 
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ประเทศไทยได้จดัตัง้กลไกในการคุ้มครองผู้อยูใ่นสถานการณ์คล้ายผู้ ลีภ้ยัท่ีหลบหนีการประหตัประหาร 
และต้องการความคุ้มครองระหวา่งประเทศ  

 
➢ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกท่ียงัคงตัง้ข้อสงวนตอ่ข้อบทท่ี 22 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก 

ในภมูิภาคอาเซียนประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียได้ถอนข้อสงวนนีแ้ล้วในปีพ.ศ. 2548 และปี
พ.ศ. 2553 ตามล าดบั   การเปรียบเทียบโดยสรุประหวา่งประเทศไทยกบัทัง้สองประเทศข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีความก้าวหน้าในด้านนโยบายและการตอบสนองเพ่ือคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยั
และเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง เชน่ นโยบายการศกึษาเพ่ือปวงชน โครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
ซึง่สามารถขยายให้ครอบคลมุผู้ ลีภ้ยัได้ การไมมี่เดก็ท่ีถกูกกัตวัในสถานตรวจคนเข้าเมือง และการ
ให้การคุ้มครองชัว่คราวผา่นกลไกคดักรองแหง่ชาตท่ีิก าลงัจดัท าขึน้ใหม่ 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาข้อบงัคบัย่อยส าหรับกลไกดงักล่าวโดยมีเดก็เป็นศนูย์กลาง  

 
➢ แม้วา่ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั 1951 และพิธีสารท่ีเก่ียวข้อง  

ทวา่ตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยได้ให้ท่ีพกัพิงและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน 
ท่ีอพยพหนีการประหตัประหารและความขดัแย้งโดยเฉพาะท่ีอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
การตอบสนองตอ่สถานการณ์ผู้ ลีภ้ยัในอดีตนัน้อาจไมเ่ป็นไปอยา่งเป็นระบบ แตห่ลายปีท่ีผา่นมานี ้
ประเทศไทยก าลงัพฒันานโยบายตา่งๆ ตามแผนทีวางไว้ 
ควบคูไ่ปกบัพนัธกรณีด้านการการคุ้มครองเดก็ตามท่ีระบไุว้ในข้อบทอ่ืนๆ แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็  
(ซึง่ประเทศไทยมิได้ตัง้ข้อสงวน) จงึก่อให้เกิดค าถามท่ีว่าประเทศไทยยงัจ าเป็นต้องคงข้อสงวนข้อ 22 
แหง่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กตอ่ไปหรือไม ่  
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1. บทน ำ 

 
อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กถือเป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศท่ีส าคญัส าหรับ
รัฐภาคีแหง่องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตัติอ่เด็กและเป็นแรงบนัดาลใจก่อให้เกิดปฏิบตัิการในระดบั
นานาชาตแิละในระดบัประเทศอนัจะสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิเดก็ และในปี พ.ศ. 2562  ถือเป็นวาระ
ท่ีโลกก าลงัเฉลิมฉลองครบรอบ  30 ปี นบัตัง้แตส่มชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาตรัิบรอง อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
 
เม่ือประเทศไทยให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ในปีพ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ย่ืนข้อสงวน 
เพื่อยกเว้นหรือแก้ไขผลทางกฎหมายจากการใช้ข้อบทบางข้อบท รวม 3 ข้อ คือ ข้อ  7 ข้อ 29 และ ข้อ 22 
แตป่ระเทศไทยได้ถอนข้อสงวน ข้อ  7 (การจดทะเบียนเกิด ช่ือ และสญัชาต)ิ และข้อ 29 (เปา้หมายของการจดั
การศกึษา)  เม่ือ พ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2540 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามประเทศไทยยงัคงไมถ่อนข้อสงวนข้อ  22 
วา่ด้วยการคุ้มครองสิทธิของเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิง ซึง่ประเทศไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกท่ียงัคง
มีข้อสงวนตอ่ข้อบทท่ี 22 นี ้ 
 
การเปล่ียนแปลงทางนโยบายเม่ือเร็วๆ นี ้ได้แสดงถึงความความมุง่มัน่ท่ีชดัเจนวา่ประเทศไทยจะคุ้มครอง
เดก็ทกุคน รวมทัง้เด็กท่ีอยูใ่นสถานการณ์คล้ายผู้ ลีภ้ยัด้วย ท าให้เกิดค าถามว่า ประเทศไทยยงัมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องต้องคงข้อสงวนข้อ 22 ไว้หรือไม ่ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนีมี้วตัถปุระสค์ในการสนบัสนนุประเทศไทยในการพิจารณาถอนข้อสงวนข้อ 22 โดย
น าเสนอกระบวนการในอดีตในการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง และปัจจยัเบือ้งหลงัของการตัง้ข้อสงวน
ของประเทศไทยตอ่อนสุญัญาสิทธิเดก็ข้อ 22 การตีความพนัธกรณีท่ีก าหนดไว้ตามข้อ  22  ของอนสุญัญาวา่ด้วย
สิทธิเดก็ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ จากการถอนข้อสงวนส าหรับประเทศไทย  
 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22  

วรรคแรก:  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมทีจ่ะประกนัว่าเด็กทีร้่องขอสถานะเป็นผูลี้ภ้ยั หรือทีไ่ด้รับการ

พิจารณาเป็นผูลี้ภ้ยัตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหว่างประเทศทีใ่ชบง้คบั ไม่ว่าจะมีบิดามารดา

ของเด็กหรือบคุคลอื่นติดตามมาดว้ยหรือไม่ก็ตาม จะได้รับการคุม้ครองและความช่วยเหลือทางมนษุยธรรมที่

เหมาะสมในการไดร้ับสิทธิที่มีอยู่ตามทีร่ะบไุวใ้นอนสุญัญานีแ้ละในตราสารระหว่างประเทศอืน่  ๆอนัเก่ียวกบัสิทธิ

มนษุยชนหรือมนษุยธรรม ซ่ึงรัฐดงักล่าวเป็นภาคี 
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วรรคสอง: เพือ่วตัถปุระสงค์นีร้ัฐภาคีจะใหค้วามร่วมมือตามทีพิ่จารณาว่าเหมาะสมแก่ความพยายามใดๆ ของทัง้

องค์การสหประชาชาติและองค์การระดบัรัฐบาล หรือองค์การทีมิ่ใช่ระดบัรัฐบาลอืน่ทีมี่อ านาจ ซ่ึงร่วมมือกบั

องค์การสหประชาชาติในการคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่าและในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอืน่

ของครอบครัวของเด็กผูลี้ภ้ยั เพือ่ใหไ้ดร้ับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับการกลบัไปอยู่ร่วมกนัใหม่เป็นครอบครัว

ของเด็ก ในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้พบบิดามารดาหรือสมาชิกอืน่ๆ ของครอบครัว เด็กนัน้จะไดร้ับการคุม้ครอง

เช่นเดียวกบัเด็กทีถู่กพรากจากสภาพครอบครัว ทัง้ทีเ่ป็นการถาวรหรือชัว่คราวไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใด ดงัเช่นทีไ่ด้

ระบไุวใ้นนอนสุญัญานี ้

 
2. กำรคุ้มครองผู้ลีภ้ัยในประเทศไทย  

 
ตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีผา่นมา  ประเทศไทย
ได้ให้การรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนท่ีอพยพหนีการประหตัประหารและความขดัแย้ง  
จากประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมาประเทศไทยให้ท่ีพกัพิงผู้หนีภยัหลายพนัหลายหม่ืนคน2 
ในศนูย์พกัพิงชัว่คราวตามชายแดนไทย-เมียนมา แม้วา่จะไมไ่ด้เป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยผู้ ลีภ้ยั 1951 และพิธีสาร
ท่ีเก่ียวข้อง การช่วยเหลือมนษุย์ผู้ตกทกุข์ได้ยาก รวมทัง้เดก็ๆ ท่ีอพยพหนีจากการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ 
การกดข่ีขม่เหง และการพลดัถ่ิน การคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัจงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกใหมส่ าหรับประเทศไทยแตอ่ยา่งใด  
 

2.1 ผู้ลีภ้ัยช่วงสงครำมเย็น 
 

การจดัการกบัผู้ ลีภ้ยัของไทยในยคุสหประชาชาตเิร่ิมตัง้แต ่พ. ศ. 2496 เม่ือนกัรบก๊กมินตัง๋/ 
จีนคณะชาติและครอบครัวหนีมายงัประเทศไทย หลงัจากพา่ยแพ้สงครามกลางเมืองจีน ถือเป็น
จดุเร่ิมต้นของนโยบายผอ่นปรนของไทยตอ่ผู้ ลีภ้ยัในยคุปัจจบุนัของรัฐบาลไทย เน่ืองจากผู้ ลีภ้ยัก๊กมินตัง๋/ 
จีนคณะชาตไิมส่ามารถอพยพไปไต้หวนัได้  รัฐบาลไทยมีมตคิณะรัฐมนตรี3เม่ือ พ.ศ. 2515 

                                                 
2 กรอบกฎหมายไทยไมป่รากฏค าวา่ผู้ลีภ้ยัหรือผู้แสวงหาที่พกัพิง ในเอกสารนีจ้ะใช้ค าวา่ “ผู้ลีภ้ยั” และ “ผู้แสวงหาที่พกัพงิ” เพื่อ
ความสะดวกตอ่การอา่น ผู้ลีภ้ยัในเอกสารนีค้ือกลุม่บคุคลหรือบคุคลท่ีหลบหนีการประหตัประหารเข้ามาในเขตรัฐไทย ซึง่รัฐบาล
ไทยเรียกวา่ “ผู้หนีภยัการสู้รบ” “ผู้อยูใ่นความหว่งใยของ UNHCR” “ผู้ถกูบงัคบัย้ายถ่ินในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว” และค าอื่น ๆ ท่ีใช้ใน
ประเทศไทย ส าหรับเรียกผู้อยูใ่นสถานการณ์เยี่ยงผู้ลีภ้ยั  
3 มติคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2518 ให้อดีตทหารจีนคณะชาตแิละครบครัวอาศยัในราชอาณาจกัรภายใต้มาตรา 17 
แหง่พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง 
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อนญุาตให้อดีตทหารก๊กมินตัง๋/จีนคณะชาตแิละครอบครัวอาศยัในประเทศไทยได้ โดยใช้อ านาจตาม
ตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง4   
 
ตอ่มาชว่ง พ.ศ.  2518 สถานการณ์ความวุน่วายทางการเมือง และการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ 
ในกลุม่ประเทศอินโดจีน ท าให้ผู้ ลีภ้ยัจากเวียดนาม ลาว และกมัพชูากวา่ 1.3 ล้านคน อพยพเข้ามายงัประเทศไทย 
มตคิณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2518 มอบหมายให้สภาความมัน่คงแหง่ชาตจิดัการปัญหาผู้ ลีภ้ยัในระดบันโยบาย และ
ให้กระทรวงมหาดไทยจดัตัง้ และบริหารท่ีพกัชัว่คราวส าหรับผู้ ลีภ้ยั5 รัฐบาลไทยอนญุาตให้ UNHCR 
ให้ความชว่ยเหลือผู้ ลีภ้ยั เพ่ือการตัง้ถ่ินฐานใหม ่ในประเทศท่ีสาม6 
เมื่อความขดัแย้งและสงครามกลางเมืองในกมัพชูาทวีความรุนแรงขึน้ในชว่งปี พ.ศ. 2522 
ผู้ ลีภ้ยักวา่แสนคนอพยพเข้ามายงัประเทศไทย, รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้นโยบายท่ีเปิดกว้างมากขึน้ 
โดยอนญุาตให้ผู้ ลีภ้ยัชาวกมัพชูาพ านกัอยูใ่นประเทศไทยเพิ่มเตมิ  อีกทัง้ยงัให้การศกึษาและฝึกอบรมทกัษะใน
ด้านตา่งๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดนิทางกลบัประเทศหรือเพ่ือเดินทางไปตัง้ถ่ินฐานใหม่7   
 
ตอ่มาการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุในภาคตะวนัออกของเมียนมาท าให้ชนกลุม่น้อยตา่งๆ อพยพเข้ามา
ประเทศไทยในชว่งต้นทศวรรษ 1980 เม่ือความขดัแย้งทวีความรุนแรงมากขึน้ในบริเวณใกล้ชายแดน 
ประกอบกบัการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยโดยนกัศกึษาถกูปราบปรามจากกองทพัเม่ือปี พ.ศ. 2531 
ท าให้มีนกัศกึษาจากเมียนมาจ านวนมากและผู้ ลีภ้ยัชนกลุม่น้อยอพยพเข้ามาตามชายแดนไทย-เมียนมา 
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2534-2538 ซึง่ผู้อพยพยงัคงเข้ามาอย่างตอ่เน่ือง จนกระทัง่เมียนมาเข้าสูก่าร
ปฏิรูปประชาธิปไตยในเมียนมาในปี พ.ศ. 2555 และมีความคืบหน้าในการบรรล ุข้อตกลงหยดุยิง ผู้พลดัถ่ินชน
กลุม่น้อยบางกลุม่อยูใ่นศนูย์พกัพิงชัว่คราวตามแนวชายแดน ในขณะท่ีบางสว่น เชน่กลุม่ไทใหญ่ ท่ีหนีเข้ามาทาง
ตอนเหนือของประเทศทไยไมไ่ด้เข้าไปอยู่ในศนูย์พกัพิงชัว่คราว แตเ่ข้าไปอยูร่่วมกบัแรงงานข้ามชาตท่ีิไมมี่เอกสาร 
นกัศกึษาและผู้ เห็นตา่งทางการเมืองสว่นใหญ่ไมไ่ด้เข้าไปอยูใ่นศนูย์พกัพิงชัว่คราวแตอ่ยตูามจงัหวดัชายแดน หรือ
ไปท่ีเชียงใหม ่หรือกรุงเทพฯ ในฐานะผลีูภ้ยัในเมือง 

                                                 
4 สยามรัฐ รายสปัดาห์ กมุภาพนัธ์ 2525 ในกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] การศกึษาเปรียบเทียบนโยบายและหลกั
ปฏิบตัิของรัฐตอ่ผู้ลีภ้ยัในเมืองในภมูิภาคอาเซียน กรณีศกึษา อินโดนีเซยี มาเลเซยี และประเทศไทย 
5 ยกเว้นพืน้ท่ี เขาอีดา่งที่อยูภ่ายใต้การบริหารของกองบญัชาการทหารสงูสดุ  
6 Purinantakul, Duangporn พ.ศ. 2534 การตัง้ถ่ินฐานใหมข่องผู้ลภียัอินโดจีนในสหรัฐอเมริกา : วเิคราะห์เบือ้งหลงัของปัญหา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในในกองทนุสนบัสนนุการวจิยั, พ.ศ. 2562 [2019] การศกึษาเปรียบเทียบนโยบายและหลกัปฏิบตัิของ
รัฐตอ่ผู้ลีภ้ยัในเมืองในภมูิภาคอาเซียน กรณีศกึษา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย 
7 Rapeepong Suphanchaimat et all,  พ.ศ. 2562 . “The Devil Is in the Detail—Understanding Divergence between 
Intention and Implementation of Health Policy for Undocumented Migrants in Thailand.” International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 20 มีนาคม 2562 
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2.2 ผู้พลัดถิ่นจำกเมียนมำอำศัยอยู่ในศูนย์พักพิงช่ัวครำวตำมแนวชำยแดนไทย-เมียนมำ 

 
ผู้ ลีภ้ยัสว่นใหญ่จากอินโดจีนท่ีกลา่วถึงข้างต้นเดนิทางกลบัประเทศหรือไปตัง้ถ่ินฐานใหมใ่นประเทศท่ีสาม ภายใน
ปีพ.ศ. 2542 หลงัจากสถานการณ์ของประเทศเพ่ือนบ้านดีขึน้  แตก่ารอพยพของผู้ ลีภ้ยัชาวเมียนมายงัด าเนิน
ตอ่ไปหลายปี ในปี 2547 รัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและมติคณะรัฐมนตรี8เพ่ืออนญุาตให้
บคุคลในความหว่งใยจากเมียนมาท่ี UNHCR รับรองเข้าประเทศและพกัอาศยัชัว่คราวในท่ีพกัพิงชัว่คราว ใน
ขณะเดียวกนัด้วยการสนบัสนนุทางเทคนิคจาก  UNHCR พฒันากลไกการคดักรองท่ีเรียกวา่ “คณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดั (Provincial Admission Board: PAB)”9 ซึง่มีหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์ ในการให้สถานะบคุคลใน
ความหว่งใยท่ีหลบหนีจากการสู้รบ  ปัจจบุนัมีผู้ ลีภ้ยักวา่  90,000 คน อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 9 แหง่ 
ตดิกบัชายแดนเมียนมา  
 
ข้อมลูลา่สดุจาก UNHCR ระบวุา่   ณ เดือนมิถนุายนปี พ.ศ. 2562 มีผู้พลดัถ่ิน ท่ีเป็นบคุคลในความหว่งใยจ านวน 
95,681 คน อาศยัอยูใ่นท่ีพกัพิงชัว่คราว 9 แหง่ ร้อยละ 41 (39,229 คน) เป็นเดก็ บคุคลในความหว่งใยร้อยละ 84 
เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์กะเหร่ียงและร้อยละ 10 เป็นชาวคะเรนนี10 ข้อมลูจาก
องค์กรพฒันาเอกชนระบจุ านวนบคุคลในความหว่งใยน้อยกว่าข้อมลูของ UNHCR  จากข้อมลูขององค์กรพฒันา
เอกชนในปี พ.ศ. 2561 มีผู้หนีภยัการสู้รบ 85,338 คน ท่ีลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียนอยูใ่นพืน้ท่ีพกัพิง ชัว่คราว 
(ร้อยละ 54.1 เป็นเดก็)11 12  ลดลงจากจ านวน 137,200 ในปีพ.ศ. 2555 เม่ือเร่ิมการหยดุยิงในพืน้ท่ีชายแดนฝ่ัง
ตะวนัออกของประเทศเมียนมา ท าให้ไมมี่ผู้อพยพเข้ามาใหมใ่นชว่งปีท่ีผา่นมา ผู้ ลีภ้ยัท่ีไมล่งทะเบียนกบัทาง
กระทรวงมหาดไทย มีประมาณ 50%  
 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนผู้พลัดถิ่นในประเทศไทยท่ีอำศัยอยู่ในศูนย์พักพิงช่ัวครำว 9 แห่ง (มิถุนำยน 2562)13 

                                                 
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทยและมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2547, ใช้มาตรา 17 พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง
ผอ่นผนัให้ชาวเมยีนมาร์ที่ได้รับบตัรผู้อยูใ่นความหว่งใยของ UNHCR อาศยัในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว. 
9 คณะกรรมการจงัหวดัยตุบิทบาทในปี 2549 แตย่งัคงเปิดส ารหสบัการประเมินบางกรณีของผู้ ท่ียงัไม่ได้ขึน้ทะเบียน ในกรณีท่ีจะไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ หรือการกลบัคืนสู่
ครอบครัว ดเูพิมเตมิท่ี https://www.unhcr.org/50a9f82d20.pdf. 
10 UNHCR. RTG/MOI-UNHCR ประชากรผู้ลีภ้ยัที่ได้รับการยืนยนั. มิถนุายน พ.ศ. 2562. Available at: 
https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_มถินุายน %202019_0.pdf 
11 A Thai Border Consortium (TBC) จ านวนประชากรที่ได้รับการช่วยเหลอืประกอบด้วยจ านวนผู้ รับผลประโยชน์ที่ได้รับการปัน
สว่นอาหารในเดือนก่อนหน้า ผู้ได้รับการปันสว่นอาหารจะต้องแสดงตวัวา่อยูใ่นพืน้ท่ี 
12 The Border Consortium, พ.ศ. 2562.  
13 UNHCR. RTG/MOI-UNHCR Verified Refugee Population. June 2019, 
https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11/Refugee%20Population%20Overview_June%202019_0.pdf 
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 ประชำกรผู้พลัดถิ่นที่ UNHCR ยนืยนั 

สถำนที่ ยงัไม่ขึน้ทะเบียนแล้ว ขึน้ทะเบียนแล้ว รวม 

ผู้พลดัถ่ิน

ในสถานพกัพงิชัว่คราว 9 

แหง่ในพืน้ท่ีชายแดน 

48,485 47,196 95,681 

กลุ่มอำยุ/เพศ หญิง ชำย รวม 

ผู้พลดัถ่ินที่อาศยัอยู ่

ในศนูย์พกัพงิชัว่คราว  

(อาย ุ0-4 ปี) 

4,210 (4.4%) 4,497 (4.7%) 

 
8,707 

ผู้พลดัถ่ินที่อาศยัอยู ่

ในศนูย์พกัพงิชัว่คราว  

(อาย ุ5-11 ปี) 

8,133 (8.5%) 8,420 (8.8%) 

 
16,553 

ผู้พลดัถ่ินที่อาศยัอยู ่

ในศนูย์พกัพงิชัว่คราว  

(อาย ุ12-17 ปี) 

6,889 (7.2%) 7,080 (7.4%) 

 
13,969 

ผู้พลดัถ่ินที่อาศยัอยู ่

ในศนูย์พกัพงิชัว่คราว  

(อาย ุ18-59 ปี) 

26,025 (27.2%) 
24,686 
(27.8%) 

 
50,711 

ผู้พลดัถ่ินที่อาศยัอยู ่

ในศนูย์พกัพงิชัว่คราว  

(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

2,966 (3.1%) 2,775 (2.9%) 

 
5,741 

 
บริการตา่งๆ ในศนูย์พกัพิงชัว่คราวจดัสรรหลกัโดยองค์กรพฒัมนาเอกชน UNHCR และคณะกรรมการศนูย์ฯ 
ภายใต้การบริหารจดัการโดยกระทรวงมหาดไทย เดก็ สามารถเข้าถึงการศกึษาในท่ีพกัพิงชัว่คราวได้ 
แม้วา่โรงเรียนจะไมไ่ด้รับการรับรอง และยงัมีข้อหว่งใยเร่ืองการรับรองวฒุิการศกึษา คณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ท่ียงัคงอยู่ในระดบัต ่า เด็กๆ ในพืน้ท่ีพกัพิง สามารถเข้าถึงบริการสขุภาพและวคัซีน 
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การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี แม้วา่รัฐบาลจะยตุกิารสนบัสนนุนีภ้ายในปี พ.ศ. 256314 
กระทรวงมหาดไทยโดยการสนบัสนนุจากองค์กรพฒันาเอกชนก าลงัอ านวยการการจดทะเบียนเกิด
ให้เดก็ทกุคนท่ีเกิดในพืน้ท่ีพกัพิง การจดทะเบียนเกิดนบัเป็นแนวทางปฏิบตัเิชิงบวก 
ผู้อยูใ่นพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวมีข้อจ ากดัด้านการเดนิทางและการหารายได้อยา่งเป็นทางการ สง่ผลให้ต้อง
พึง่พาความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและอาหารอยา่งตอ่เน่ือง15  
ภายในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวมีระบบความยตุธิรรมเพื่อจดัการกบัการละเมิดเล็ก  ๆน้อยๆ ส าหรับการละเมิดท่ีรุนแรง 
เชน่ ความรุนแรงทางเพศ และการทารุณกรรมเด็ก จะสง่ตอ่ไปยงัระบบยตุธิรรมไทย โดย UNHCR และองค์การ
พฒันาเอกชนท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก  
 
ปัจจบุนัรัฐบาลไทยสนบัสนนุโครงการการหาทางออกท่ียัง่ยืนส าหรับผู้พลดัถ่ิน 2 โครงการ คือ 
การชว่ยเหลือเพ่ือให้เดนิทางกลบัประเทศโดยสมคัรใจ และการตัง้ถ่ินฐานใหมใ่นประเทศท่ีสาม 
การเดนิทางกลบัประเทศโดยสมคัรใจด าเนินการมาแล้ว 4 รอบ เร่ิมขึน้ในปีพ.ศ. 2559 ข้อมลูปัจจบุนั ณ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีบคุคลผู้อยู่ในความหว่งใย 1,039 คน16 ตดัสินใจเดนิทางกลบัประเทศถ่ินก าเนิด17 ตัง้แต่
ปีพ.ศ. 2555 มีผู้ ย้ายถ่ินฐานมากกวา่ 110,000 คน เดินทางไปยงัประเทศท่ีสามใน 15 ประเทศ (พ.ศ.2561 
มีจ านวน 2,354 คน) ยงัคงมีผู้ ลีภ้ยัมากกวา่ 7,000 คน รอการเดนิทางไปยงัประเทศท่ีสาม18  ผู้พลดัถ่ินกวา่ 20,000 
คนเดินทางกลบัประเทศต้นก าเนิดด้วยตนเอง19  ในปีพ.ศ. 2561 ข้อมลูขององค์กรพฒันาเอกชนระบวุ่่ามีผู้ ลีภ้ยั 
3,390 คนเดินทางกลบัประเทศเมียนมาอยา่งตอ่เน่ือง20 ในขณะท่ีมีผู้ ลีภ้ยัในศนูย์พกัพิงชัว่คราวอีก 2,350 คน  
ออกจากท่ีพกัพิงชัว่คราวโดยปราศจากการรายงาน เพ่ือส ารวจหาโอกาสอ่ืนๆ ในประเทศไทย เน่ืองจากยงั
ไมมี่นโยบายอ่ืนท่ีจะตอบรับตอ่สถานการณ์นี ้องค์กรพฒันาเอกชน เชน่ Thai Border Consortium 
ก าลงัค้นหาวธีิการจดัการท่ีเป็นไปได้21 อาทิเชน่ให้ผู้ ลีภ้ยัท่ีต้องการพ านกัอยูใ่นประเทศไทยชัว่คราว 
สามารถขึน้ทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาตท่ีิถกูกฎหมายได้อย่างไร จนกว่าจะเลือกเดินทางกลบัประเทศต้นก าเนิด

                                                 
14 สมัภาษณ์ผู้แทนจาก องค์กรพฒันาเอกชน, พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
15 The Border Consortium, 2019 
16  รอบที ่4 มีผู้ เดินทางกลบัประเทศ 310 คน ช่วงสปัดาห์แรก ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  (ข้อมลูจากกระทรวงมหาดไทย).  
17 UNHCR ระบขุ้อท้าทายที่ส าคญัในการอ านวยความสะดวกในการกลบัประเทศ อาทิ กระบวนการใช้เวลานาน มีการตรวจสอบ
ระดบัชาติซ า้ ๆ จดุผา่นแดนจ ากดั และข้อมลูที่แสดงให้เห็นวา่ผู้ลีภ้ยัจ านวนมากสนใจอาศยัและท างานในประเทศไทย (The 
Consortium, 2019) ข้อกงัวลอื่น ๆ ที่ท าให้ผู้ลีภ้ยัไมก่ลบัประเทศ อาทิ การเพิม่ก าลงัทหาร และการปรากฏตวัของกองทพัเมยีนมา
ในพืน้ท่ีกลุม่ชาติพนัธุ์ การสู้รบทางทหารในเมียนมาตอนเหนือ รายงานการละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งตอ่เนื่องและปัญหาทุน่ระเบดิ 
18 สมัภาษณ์ผู้แทนจากหนว่ยงานรัฐแหง่หนึง่, พฤษภาคม พ.ศ. 2562.  
19 สมัภาษณ์ผู้แทนจาก องค์กรพฒันาเอกชน, พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
20 The Border Consortium, 2019 
21 The Border Consortium, 2019 
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และปรับตวักลมกลืนกบัสงัคมต้นทางได้ (ปัจจบุนัผู้ ลีภ้ยัต้องกลบัไปเมียนมาก่อนเพ่ือจดัเตรียมเอกสาร) 
เป็นหนึง่ในวิธีการจดัการซึง่รัฐบาลไทยสนบัสนนุอยา่งไมเ่ป็นทางการ  
 

2.3 ผู้ลีภ้ัยในเมือง  
 
ประเทศไทยยงัคงมีประชากรกลุม่ “ผู้ ลีภ้ยัในเมือง” สว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ พวกเขามาจากหลากหลาย

ประเทศ ความขดัแย้งในตะวนัออกกลางท่ีรุนแรงขึน้ท าให้จ านวน “ผู้ ลีภ้ยัในเมือง" เพิ่มจ านวนมากขึน้ 

ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ผู้ ลีภ้ยัในเมืองซึง่อาศยัอยูใ่นเขตกลางใจเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรุงเทพและ 3 

จงัหวดัปริมณฑล ผู้ ลีภ้ยัในเมืองหลายคนเดนิทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซา่นกัท่องเท่ียว และอยูใ่นประเทศไทย 

โดยไมมี่เอกสารหลงัจากเอกสารประจ าตวัหมดอาย ุโดยข้อมลู ณปีพ.ศ. 2561 มีผู้ ลีภ้ยัในเมือง 5,526 คน 

ขึน้ทะเบียนกบั UNHCR (เป็นผู้ ลีภ้ยั 4,611 คนและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง 951 คน) 22 โดยเป็นเด็กประมาณ 1,800 

คน23 (ลดลงจาก สถิติ พ.ศ. 2559 ท่ีมีผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีลีภ้ยัท่ีขึน้ทะเบียน 7,998 คน) 

ผู้ ลีภ้ยัในเมืองมาจากหลายประเทศ อาท ิปากีสถาน เวียดนาม ปาเลสไตน์ ซีเรีย อิรักและกมัพชูา24 

ผู้ ลีภ้ยัในเขตเมืองสามารถลงทะเบียนกบั UNHCR และสมคัรเข้าสูก่ารพิจารณาสถานะผู้ ลีภ้ยัท่ี UNHCR 

เพื่อได้รับการรับรองวา่เป็น "บคุคลในความหว่งใย" กระบวนการดงักลา่วใช้เวลานาน 

และการพิจารณาให้สถานะบคุคลในความหว่งใย ไมส่ามารถคุ้มครองผู้ ได้รับสถานะจากการถกูตดัสิน

วา่ไมมี่เอกสารพิสจูน์ตนตามกฎหมายไทย และอาจถกูด าเนินคดี และ/หรือสง่กลบัประเทศต้นก าเนิด 

เน่ืองจากเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและ / หรืออาศยัในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

 

ตำรำงที่ 2: ผู้ลีภ้ัยในเมืองและผู้แสวงหำท่ีลีภ้ัยในเขตกรุงเทพมหำนคร (2560)25  
 
สถำนที่ หญิง ชำย รวม 

ผู้ลีภ้ยัในเขตเมืองและผู้แสวงหำที่ลีภ้ยัในเ

ขต กรุงเทพมหำนคร 
2,835 3,652 6,487 

                                                 
22 UNHCR. Popstats. เข้าถึงที่: http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 
23 ข้อมลูที่ได้รับ พ.ศ. 2560 มีผู้ลีภ้ยัในเมือง 6,487 คน 35% เป็นเดก็ 
24 ปากีสถาน: ผู้ลีภ้ยั 1,942 คน และผู้แสวงหาที่พกัพงิ 114 คน, เวยีดนาม:ผู้ลีภ้ยั  682 คน และ ผู้แสวงหาที่พกัพิง 448, 
ปาเลสไตน์: ผู้ลีภ้ยั 377 คน และ ผู้แสวงหาที่พกัพงิ 6 คน, ซีเรีย: ผู้ลีภ้ยั 276 คน และ ผู้แสวงหาที่พกัพิง  27 คน, อิรัก ผู้ลีภ้ยั  248 
คน และ ผู้แสวงหาที่พกัพงิ 27 คน  กมัพชูา ผู้ลีภ้ยั 203 คน และผู้แสวงหาที่พกัพิง 137 คน (UNHCR. เข้าถึงที่: Popstats. 
http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern) 
25 UNHRC, http://popstats.unhcr.org/en/demographics/https://goo.gl/nShbNb 
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ผู้ลีภ้ยัในเขตเมืองและผู้แสวงหำที่ลีภ้ยัใน 

เขตกรุงเทพมหำนคร (อำย ุ0-17 ปี) 

 

1,063 
 

1,173 2,236 

ผู้ลีภ้ยัเมืองและผู้แสวงหาที่พกัพงิในเขต 

กรุงเทพมหานคร (อาย ุ0 - 4 ปี) 

316 319 635 

ผู้ลีภ้ยัในเขตเมืองและผู้แสวงหาที่ลีภ้ยัใน 

เขตกรุงเทพมหานคร (อาย ุ5-11 ปี) 

465 495 960 

ผู้ลีภ้ยัในเขตเมืองและผู้แสวงหาที่ลีภ้ยัในเขต 

กรุงเทพมหานคร (อาย ุ12-17 ปี) 

282 359 641 

 

ตามกฎหมายเดก็สามารถเข้าถึงการศกึษาได้ทกุคน อย่างไรก็ตามมีเดก็ผู้ ลีภ้ยัหรือแสวงหาท่ีลีภ้ยัน้อยกว่า 1/3 

เข้าโรงเรียนในช่วง พ.ศ. 256226  เน่ืองจากอปุสรรคด้านภาษา ความหวาดกลวั สถานะทางกฎหมาย 

และอปุสรรคอ่ืนๆ UNHCR และองค์กรพฒันาเอกชนอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ ความ

ท้าทายในการเข้าถึงสิทธ์ิตา่ง  ๆคือปัญหาเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ย สถานะทางกฎหมาย และอปุสรรคด้านภาษา แม้วา่

บคุคลท่ีได้รับการรับรองจาก UNHRC ก็ไมมี่สิทธิท างานในประเทศไทย 

  

3. กรอบกฎหมำยและกำรตอบสนองเชิงนโยบำย 
 
ประเทศไทยไมไ่ด้มีกรอบทางกฎหมายและนโยบายเฉพาะส าหรับการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง
ภายใต้พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง (พ.ศ. 2522) ผู้อพยพทัง้หมดรวมทัง้ผู้ ลีภ้ยัท่ีถกู
พบในประเทศไทยโดยไมไ่ด้รับอนญุาต จะต้องถกูด าเนินคดีและถกูผลกัดนัออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตามมาตรา 
17 พรบ.คนเข้าเมืองให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยในการอนญุาตให้กลุม่คนบางกลุม่อยูใ่นประเทศได้ โดยเฉพาะผู้
ท่ีหนีจากการสู้รบจากประเทศเพ่ือนบ้าน รัฐพฒันาหลกัเกณฑ์และการปฎิบตัท่ีิแตกตา่งกนัตอ่แตล่ะกลุม่ท่ีเข้าเมือง
มาในแตล่ะชว่งเวลา 
 

                                                 
26 ข้อมลูจากผู้แทน UNHCR ในการน าเสนอผลการวจิยั UNICEF ที่สนบัสนนุการศกึษาความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยในการถอน
ข้อสงวน ข้อ 22  จดัโดยร่วมโดย UNICFE กระทรวงการตา่งประเทศ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ใน 
งานโซเชียลเอก็ซ์โป กรุงเทพฯ, 05.07 พ.ศ. 2562   
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อยา่งไรก็ตาม จากประวตัิศาสตร์พบวา่รัฐบาลมีแนวทางในการตอบสนองตอ่ประชากรกลุม่นีแ้ตกตา่งกนั ซึง่อาจ
ก าหนดชว่งเวลา นโยบายท่ีเก่ียวข้องได้เป็น 3 ช่วง คือก่อนปี พ.ศ. 2543  ระหวา่งปีพ.ศ. 2543-2557 และหลงัปี 
พ.ศ. 2557 โดยยอ่ดงันี ้27  
 

3.1 นโยบำยก่อนปี พ.ศ. 2543 
 

ดงัท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น รัฐบาลไทยรับมือผู้ ลีภ้ยัตามสภาพการมาถึงและระยะเวลาในแตล่ะชว่ง 
ตัง้แตผู่้ ลีภ้ยัจีนคณะชาต ิหรือ ก๊กมินตัง๋ท่ีเข้ามาในชว่งทศวรรษ 1950 จนถึงผู้ ลีภ้ยัจากเมียนมาชว่งทศวรรษ 1990 
นโยบายระยะนีเ้ป็นนโยบายเฉพาะหน้าท่ีคอ่นข้างเน้นเปา้หมายด้านความมัน่คงเพ่ือรองรับกระแสการอพยพ และ
เน้นให้ผู้อพยพไปตัง้ถ่ินฐานใหมใ่นประเทศท่ีสาม ซึง่เป็นทางออกท่ีผู้ ลีภ้ยัเองก็ต้องการ  
ในขณะท่ีบางกลุม่ไมเ่ตม็ใจ หรือไมส่ามารถไปตัง้ถ่ินฐานในประเทศอ่ืนได้ 
รัฐบาลจงึหาทางแก้ไขเพื่อให้กลุม่ผู้ ลีภ้ยับางกลุม่สามารถพ านกัอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวและ
ให้คุ้มครองและสิทธิบางอยา่งภายใต้การก าหนดสถานะตา่ง ๆ ภายใต้กฎหมายไทย28  
 

3.2 นโยบายชว่งปี 2543 – 2557 

 
รัฐไทยจดัการการโยกย้ายถ่ินฐาน โดยรองรับผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยันอกศนูย์พกัพิงชัว่คราว29 
ซึง่ยงัไมท่ราบจ านวน  (แทนการผลกัดนัออกนอกประเทศ) และอนญุาตให้ผู้อพยพกลุ่มนีส้ามารถ
พ านกัในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ในฐานะแรงงานข้ามชาตภิายใต้พระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง 
รัฐบาลได้เร่ิมการขึน้ทะเบียนส าหรับแรงงานข้ามชาติท่ีไมมี่เอกสารพิสจูน์ตน ผา่นโครงการพิสจูน์สญัชาติ 
เพื่ออนญุาตให้บคุคลกลุม่นีอ้าศยัและท างานในประเทศภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยอนญุาตให้ขอ
ใบอนญุาตท างาน และใบอนญุาตมีถ่ินท่ีอยู่   รัฐบาลไทยจดัท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ร่วมกบัประเทศกมัพชูา ประเทศลาว และประเทศเมียนมา  เพื่อรับสมคัรแรงงานข้ามชาตท่ีิมีทกัษะต ่า 
โดยตรงจากประเทศถ่ินก าเนิดโดยชอบด้วยกฎหมาย แรงงานข้ามชาตท่ีิเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
มีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาล  ตัง้แตปี่พ.ศ. 2556 บริการการรักษาพยาบาลขยายไปถึงเดก็อายตุ ่ากว่า 7 ปี30  
 
ในชว่งเวลาเดียวกนัมีพฒันาการเชิงบวกอ่ืนๆ ในการเข้าถึงสิทธิของเดก็ทกุคน รวมทัง้เดก็ผู้ ลีภ้ยั  ความริเร่ิมตา่งๆ 
เป็นผลมาจากการมีแรงงานข้ามชาตเิข้ามาท างานในประเทศไทยเพิ่มขึน้ มาตรการตา่ง ๆ อาท ิ

                                                 
27 ผู้ เช่ียวชาญ อาท ิSuphanchaimat แบง่เป็น 4 ระยะ ในเอกสารนีจ้ะใช้ 3 (see, Suphanchaimat et all, 2019).   
28 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
29 IOM Thailand, Migration Context (บริบทการโยกย้ายถ่ินฐาน). เข้าถงึที:่ https://thailand.iom.int/migration-context 
30 Suphanchaimat et all, 2019 

https://thailand.iom.int/migration-context
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การจดัการศกึษาให้เด็กทกุคน เดก็ยอ่มมีสิทธิได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยไมค่ านงึถึงสถานะทางกฎหมาย โดย
มีหลกัการรองรับเป็นมติคณะรัฐมนตรีการศกึษาส าหรับบคุคลผู้ไมมี่สถานะทางทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548 
กระทรวงสาธารณสขุ ริเร่ิมโครงการบริการสขุภาพถ้วนหน้า ตัง้แต ่พ.ศ.  2546 อยา่งน้อยมีเอกสารทางการตา่ง ๆ 
ระบวุา่โครงการคุ้มครองสขุภาพ ส าหรับผู้อพยพอยา่งเทา่เทียมไมว่า่
จะมีเอกสารหรือไมมี่เอกสารรวมทัง้ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยัด้วย 
รัฐบาลแก้ไขพระราชบญัญตัิทะเบียนราษฎรในปีพ.ศ.2551 เพื่อแก้ไขการจดทะเบียนการเกิดท่ียงัคัง่ค้าง 
ให้เดก็ผู้ ลีภ้ยัจากประเทศเมียนมาท่ีเกิดในประเทศไทย กฎหมายวา่ด้วยการทะเบียนราษฎรฉบบัปรับปรุง 
ก าหนดให้เด็กทกุคนท่ีเกิดในประเทศมีสิทธิจดทะเบียนเกิด แม้วา่บิดามารดามิใชค่นสญัชาตไิทย อนัเป็นก้าวยา่ง
ท่ีส าคญัในการประกนัและปอ้งกนัสภาวะไร้รัฐ31  
 

3.3 นโยบำยหลังปีพ.ศ. 2557  
 
คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิแสดงความมุง่มัน่วา่จะคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทยหลายครัง้ 
ทัง้ยงัแสดงให้เห็นความเป็นไปได้วา่จะใช้มาตรการใหม ่ตามแนวทางสิทธิมนษุยชนและสิทธิเดก็เพ่ือผู้ ลีภ้ยัและผู้
แสวงหาท่ีพกัพิงมากกว่ามาตรการท่ีใช้อยูเ่ป็นหลกั ในปัจจบุนั  อาท ิเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 นายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยทุธ์ จนัทร่์โอชา กลา่วสนุทรพจน์ในการประชมุสดุยอดผู้น าว่าด้วยผู้ ลีภ้ยัในนิวยอร์ก 
วา่จะยตุิการกกัขงัเดก็ผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทย และสร้างกลไกการคดักรองท่ีมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรียงัมุง่มัน่
ให้หลกัประกนัวา่ผู้ ลีภ้ยัท่ีเดินทางกลบัประเทศเมียนมา จะเดนิทางกลบัโดยสมคัรใจ ทัง้ยงัจะเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศกึษา การรักษาพยาบาล และการจดทะเบียนเกิดในประเทศไทย 
ในระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนของประเทศไทย  เม่ือ พ.ศ. 2560  ประเทศไทยยืนยนัตอ่
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาตติอ่พนัธกรณีภายใต้กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง โดยรัฐบาลไทยยืนยนัวา่ไทยมีความมุง่มัน่ด าเนินการ 
“ด้านมนษุยธรรมและการดแูลผู้ โยกย้ายถ่ินฐานกลุม่ตา่งๆ” 32 พฒันาการลา่สดุในด้านดงักลา่ว เป็นการยืนยนัถึง
ความมุง่มัน่ของรัฐบาลท่ีมีตอ่การปฏิบตัิตามค ามัน่สญัญาท่ีได้ให้ไว้ การตอบสนอง และพฒันาการใหม่ๆ  ดเูหมือน
มีแรงบนัดาลใจมาจากการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงแหง่รัฐ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
และพนัธกรณีด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศของประเทศไทย และอาจเป็นสว่นหนึง่ท่ีสะท้อนให้เห็นวา่ 
ประเทศไทยต้องการการตอบสนองท่ีครอบคลมุมากขึน้ตอ่แนวโน้มระดบัโลกด้านการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีเพิ่มมากขึน้ 

                                                 
31 UNHCR. Child Protection Brief. Birth Registration [สรุปยอ่การคุ้มครองเด็ก เร่ืองการจดทะเบยีนการเกิด]. เข้าถึงที่ 
https://www.refworld.org/pdfid/523fe9214.pdf 
32 Human Rights Watch. Thailand: Implement Commitments to Protect Refugee Rights (ประเทศไทย: ปฏิบตัิตามค ามัน่
เพื่อคุ้มครองผู้ลีภ้ยั) เข้าถงึที่: https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-
rights 

https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights
https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights
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รวมทัง้การตัง้ถ่ินฐานใหมใ่นประเทศท่ีสามในฐานะทางออกท่ียัง่ยืนท่ีมีความคืบหน้าล่าช้า อีกทัง้
จ านวนผู้ ลีภ้ยัในเมืองในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้33   
 

4. ข้อสงวนต่อข้อบทที่ 22 แห่งอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ของประเทศไทย 

 
ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีของอนสุญัญา ค.ศ. 1951 วา่ด้วยสถานะผู้ ลีภ้ยัและพิธีสารเลือกรับสองฉบบั 
(ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า "อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั") แตไ่ด้เลือกใช้มาตรการเชิงประนีประนอม นโยบายเฉพาะหน้า 
และการตอบสนองตอ่สถานการณ์เฉพาะกิจหลายประการ ภายใต้กรอบกฎหมายคนเข้าเมือง 
เพื่อบริหารจดัการกระแสผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงตามบริบทในขณะท่ีเกิดเหตุ34  
 
เมื่อพิจารณาถึงสภาวะเชน่นี ้และการท่ีรัฐบาลไทยยงัคงตัง้ข้อสงวน35 ข้อบทท่ี 22  แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
ซึง่เป็นข้อบทท่ีวา่ด้วยเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงข้อสงวน ความว่า: "การบงัคบัใช้ข้อ 22 ... 
ของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กจะอยู่ภายใตก้ฎหมายแห่งชาติ ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวปฏิบติัในประเทศ"36   
 
แสดงวา่ รัฐบาลเห็นวา่ประเทศไทยยงัไมมี่กลไกท่ีจ าเป็นทัง้หมด เพ่ือการปฏิบตัิตามพนัธกรณีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 22 
อีกทัง้ตระหนกัว่าเดก็ส่วนใหญ่เข้ามาพร้อมบิดามารดา หรือญาต ิข้อกงัวลนีเ้กิดขึน้พร้อมกบัข้อกงัวลอ่ืนๆ 
อยูเ่บือ้งหลงัความลงัเลท่ีจะให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 195137 รวมทัง้ความลงัเลท่ีจะผนวกค าวา่ 
"ผู้ ลีภ้ยั" ภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย 
และความกงัวลด้านพนัธกรณีท่ีอาจเกิดขึน้โดยเฉพาะการรับรู้สถานะผู้ ลีภ้ยัและความรับผิดชอบของรัฐบาลในการ
จดัหาสิทธิและสิทธ่ิประโยชน์ส าหรับผู้ ลีภ้ยัและบตุรหลานของผู้ ลีภ้ยัภายใต้ระบบกฎหมายไทย 
นอกจากนีย้งัมีข้อกงัวลเร่ืองความมัน่คงและข้อกงัวลอ่ืน  ๆวา่นโยบายผู้ ลีภ้ยัท่ีคอ่นข้างเปิดกว้างอาจสร้างปัจจยั 
ท่ีดงึดดูผู้คนจ านวนมากให้เข้ามาเพื่อแสวงหาท่ีลีภ้ยัในประเทศไทย (รวมถึงกลุม่ท่ีเรียกกนัวา่ กลุม่สดุโตง่ 
หรือกลุม่ผู้ เคร่งศาสนาสดุโตง่ ท่ีเป็นภยัตอ่ความมัน่คงแห่งรัฐ) เจ้าหน้ารัฐท่ีผู้วิจยัสมัภาษณ์ ยงัแสดงความกงัวลวา่ 
การให้ความคุ้มครองแก่บคุคลท่ีถกูรัฐของตนขม่เหง อาจสง่ผลเสีย ตอ่ความสมัพนัธ์ระดบั
ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศนัน้  ๆอีกด้วย  

                                                 
33 โปรดพิจารณา กองทนุสนบัสนนุการวจิยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
34 โปรดพิจารณา กองทนุสนบัสนนุการวจิยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
35 ข้อ 2(1)(d) สนธิสญัญาเวียนนา  (1969) ข้อสงวน คือ “ข้อความที่เกิดขึน้จากการลงนามการให้สตัยาบนัการยอมรับการ
เห็นชอบหรือการภาคยานวุตัิสนธิสญัญาเพียงฝ่ายเดยีว  
36 ข้อมลูสนธิสญัญาองค์การสหประชาชาติ ฝ่ายเก็บรักษาสนธิสญัญา อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก เข้าถึงที่: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 
37 สมัภาษณ์ผู้แทนจากหนว่ยงานรัฐแหง่หนึง่, พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
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รัฐบาลไทยได้ถอนข้อสงวนภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ไปแล้ว2ข้อ38 
สนันิษฐานว่าการชีแ้จงพนัธกรณีท่ีเกิดขึน้จากข้อบททัง้สองและวางมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธกรณี กระตุ้นให้รัฐบาลไทยตดัสินใจถอนข้อสงวนดงักลา่ว 
ในอดีตประเทศไทยเคยพิจารณาวา่จะถอนข้อสงวนข้อ 22 เม่ือปี พ.ศ. 2557 คณะอนกุรรมการด้านสิทธิเดก็  
กรมกิจการเดก็และเยาวชน ขอให้มีการศกึษาถึงความเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะถอนข้อสงวน 
ตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22 ทวา่ไมไ่ด้ด าเนินการศกึษา เพราะรัฐบาลขาดทรัพยากรบคุคล 
และความเช่ียวชาญด้านเทคนิค39 
 
กระนัน้ พฒันาการเชิงบวกท่ีผา่นมาในการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัของรัฐบาลไทยก็เปิดโอกาสใหม่ 
ส าหรับการประเมินความจ าเป็นอีกครัง้ว่าประเทศไทยควรคงไว้ซึง่ข้อสงวนนีห้รือไม่ ในบทถดัไปนีจ้ะตรวจสอบ
พนัธกรณีท่ีมีอยูข่องประเทศไทยตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็และอนสุญัญาอ่ืน  ๆ และพนัธกรณีด้านการจดัการ
อาจเกิดขึน้จากการถอนข้อสงวนนี ้
 

5.  พันธกรณีท่ีมีอยู่ของประเทศไทยในกำรคุ้มครองเด็กผู้ลีภ้ัยภำยใต้ข้ออนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ 
และกลไกอ่ืนๆ  

 

ประเทศไทยเป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ และอนสุญัญาหลกัด้านสิทธิมนษุยชนตา่งๆ ข้อตกลง ASEAN 

และกรอบความร่วมมือตา่งๆ  ซึง่สอดคล้องกบัการคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง 

 

อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความเข้มแข็งท่ีสดุทา่มกลางกลไกตา่ง  ๆ บนพืน้ฐานหลกัการไมเ่ลือกปฏิบตัิ (ข้อ 2) 
และผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ (ข้อ 3) อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ใช้กบัเด็กทกุคนในอาณาเขตของรัฐ 
โดยไมค่ านงึถึงการเข้าเมืองหรือสถานะอ่ืนรวมถึงผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง
หรือเด็กท่ีอยูใ่นสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยั ข้อ 2.140 ของอนสุญัญาฯ ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตัิด้วยสาเหตจุาก 

                                                 
38  ข้อ 7 (การจดทะเบียนเกิด การมีช่ือและสญัชาติ การได้รับการดแูลโดยและได้ทราบข้อมลูบิดามารดา) & Article 29 (เปา้หมาย
การศกึษา). 
39 สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ, พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
40 UNICEF. Implementation Handbook for The Convention on the Rights of the Child. ปรับปรุงและตีพิมพ์ครัง้ที่ 3. ขถุึงที่: 
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.
pdf 

https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
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"สถานะ" รวมถึงสถานะการโยกย้ายถ่ินฐาน โดยก าหนดว่ารัฐ จะไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่เดก็ผู้ ลีภ้ยั 
เดก็ท่ีเข้าเมืองโดยไมป่กต ิหรือเดก็ท่ีมีสถานะการเข้าเมืองอ่ืนใดก็ตาม แม้วา่เดก็จะอยู่กบัครอบครัวหรือไมก็่ตาม41  
 
คณะกรรมการสิทธิเด็กกลา่วในข้อเสนอแนะทัว่ไปวา่ด้วยเดก็ท่ีอยูน่อกประเทศถ่ินก าเนิด วา่ 
ข้อบทแหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ย่อมใช้กบัเดก็ทกุคนในรัฐ ภายใต้อาณาเขตของประเทศ  

"พนัธกรณีของรัฐภายใต้อนสุญัญานีใ้ช้แก่เด็กทกุคนภายในอาณาเขตของรัฐ'และเด็กทกุคนภายใตเ้ขตอ า
นาจของรัฐ (ข้อ 2) พนัธกรณีของรัฐไม่สามารถลดทอนลดลงไดต้ามอ าเภอใจและและเพียงฝ่ายเดียว 
โดยกีดกนัพืน้ทีห่รือเขตพืน้ที่ใด ๆ จากอาณาเขตของรัฐ หรือโดยการก าหนดเขต 
หรือพืน้ทีเ่ฉพาะทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตเ้ขตอ านาจรัฐ หรือก าหนดพืน้ทีเ่พียงบางส่วน 
ทีมิ่ไดอ้ยู่ภายใตเ้ขตอ านาจรัฐ พนัธกรณีของรัฐภายใต้อนสุญัญานี้ มีผลบงัคบัใช้ภายในเขตแดนของรัฐ 
รวมถึงเด็ก ๆ ทีเ่ข้ามาอยู่เขตอ านาจของรัฐด้วยขณะทีพ่ยายามเข้าอาณาเขตประเทศของรัฐนัน้ด้วย 
การใช้สิทธิทีร่ะบไุวใ้นอนสุญัญาจึงไม่จ ากดัเฉพาะเด็กทีเ่ป็นพลเมืองของรัฐภาคี 
และหากอนสุญัญามิไดร้ะบชุดัเจนเป็นอืน่ ในอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กค าว่า เด็กทกุคน 
ย่อมหมายรวมถึงเด็กผูลี้ภ้ยั เด็กแสวงหาทีพ่กัพิง และผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานทีเ่ป็นเด็ก - 
โดยไม่ค านึงถึงสญัชาติ สถานภาพการเข้าเมือง หรือสภาวะไร้สญัชาติ.”   
[วรรค 12 คณะกรรมการสิทธิเด็ก ข้อเสนอแนะทัว่ไปฉบบัที ่6 ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อเด็กทีเ่ดินทางโดย
ล าพงัและเด็กทีถู่กแยกจากผู้ปกครองทีเ่ดินทางออกนอกประเทศถ่ินก าเนิด] 

 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ (ข้อสงัเกตโดยสรุป) ตอ่ประเทศไทย เพ่ือแก้ไขชอ่งวา่งในการคุ้มครอง 
และการเลือกปฏิบตัติอ่เด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง (เชน่เดียวกบัเดก็กลุม่เปราะบาง อ่ืน ๆ ในประเทศ) อาทิ 
ข้อสงัเกตโดยสรุปท่ี 34 (a) คณะกรรมการเรียกร้องให้ ยตุิการเลือกปฏิบตัทิางตรง 
และทางอ้อมตอ่เดก็ท่ีมีความเปราะบางรวมถึงเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง ข้อสงัเกตโดยสรุป ท่ี 35 (b) 
เเนะให้รัฐใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อให้มัน่ใจวา่ "เดก็ทกุคนในเขตอ านาจรัฐ จะ
ได้รับสิทธิทัง้หมดท่ีระบไุว้ในอนสุญัญา โดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิผา่นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู ่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                                 
41 ประเด็นนี ้ข้อ 2 ให้การคุ้มครองในวงกว้างตอ่เด็กผู้ลีภ้ยัและเด็กผู้แสวงหาที่พกัพิงมากกวา่การคุ้มครองที่ระบ ุในข้อ 22. โปรด
พิจารณาเพิ่มเติม ใน  International Commission of Jurists. 1994. Reservations to the Convention On The Rights of The 
Child: A Look at the Reservations of Asian State Parties (ข้อสงวนในอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็:การตัง้ข้อสงวนของรัฐภาคใีน
เอเชีย). https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-
1994-eng.pdf 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf
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เพื่อรับรองหลกัการดงักลา่ว และเร่งให้การศกึษา การรักษาพยาบาล และบริการอ่ืน ๆ 
ส าหรับกลุม่เดก็ท่ีมีความเปราะบางท่ีสดุ รวมทัง้เด็กผู้ ลีภ้ยั และเดก็ผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน"42  
 
ตารางท่ี 3 คดัสรรข้อบทในอนสุญัญาท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านการคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง
ซึง่พงึได้รับโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิตอ่เดก็ทกุคนในอาณาเขตรัฐ: 
 
ตำรำงที่ 3: ข้อบทอนุสัญญำสิทธิเดก็ที่จ ำเป็นที่ต้องใช้กับเดก็ผู้ลีภ้ัยและเดก็แสวงหำที่พักพิง 
 
ข้อ 2: การไมเ่ลือกปฏิบตั ิ 
ข้อ 3: ผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ [ทางออกระยะยาวและระยะสัน้]   
ข้อ 6: สิทธิในการมีชีวิต การอยูร่อด และการพฒันา  
ข้อ 12: สิทธิของเดก็ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  
ข้อ 28, 29 (1), 30, 32: สิทธิในการศกึษาและการเข้าถึงการศกึษาอยา่งเตม็ท่ี  
ข้อ 27:  สิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ   
ข้อ 23, 24 และ 39: สิทธิในการได้รับมาตรฐานสขุภาพสงูสดุท่ีสามารถเป็นไปได้   

ข้อ 20: การคุ้มครองและชว่ยเหลือเดก็ท่ีถกูพรากจากสภาพครอบครัว ไมว่า่จะเป็นการชัว่คราว 
หรือถาวร  
ข้อ 37: การปอ้งกนัการลิดรอนเสรีภาพโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ 
การพรากไปซึง่เสรีภาพพงึใช้เป็นมาตรการสดุท้าย  

ข้อ 34, 35 และ 3: การปอ้งกนัเดก็จากการค้ามนษุย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
และการละเมิดรูปแบบอ่ืนๆ  และความรุนแรง 

 
ประเทศไทยมีหน้าท่ีต้องปกปอ้งสิทธิของเดก็ทกุคนในอาณาเขตของรัฐ รวมทัง้ผู้ ท่ีอยูใ่นสถานการณ์คล้ายผู้ ลีภ้ยั  
โดยไมค่ านงึถึงการตัง้ข้อสงวนในข้อ 22 เชน่เดก็ท่ีหลบหนีการประหตัประหารและความขดัแย้ง โดยไม่ค านงึถึง
นิยามท่ีใช้ในกรอบนโยบายชาตเิพ่ือท่ีนิยามเด็กกลุม่นี ้ 
 
นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัให้สตัยาบนัพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กทัง้ 3 ฉบบั (พิธีสารวา่ด้วย
ความเก่ียวพนัของเดก็ในความขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ พิธีสารวา่ด้วยการขายเดก็ การค้าประเวณีเดก็ และส่ือลามกท่ี

                                                 
42คณะกรรมการวา่ด้วยสทิธิเด็ก. วาระท่ี 59 . ข้อสงัเกตโดยสรุป: ประเทศไทย. เข้าถึงที่: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/THA/CO/3-4&Lang=En 
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เก่ียวกบัเดก็ และพิธีสารวา่ กระบวนการตดิตอ่ร้องเรียน) ข้อบทในพิธีสารเลือกรับนีมี้
ความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิตอ่เดก็ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศถ่ินก าเนิด ซึง่ครอบคลมุถึงเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็ก
แสวงหาท่ีพกัพิง 
 

ข้อสงวนเเละควำมไม่สอดคล้องกับหลักกำรและข้อบทในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ 
 
อนสุญัญาเวียนนา ค.ศ. 1969 ข้อ 19 (วา่ด้วยความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) ระบวุา่ “เม่ือรัฐลงนาม 
ให้สตัยาบนั ยอมรับ เห็นชอบ หรือภาคยานวุตัสินธิสญัญา อาจตัง้ข้อสงวนได้ เว้นแต ่[…] 
(c)ข้อสงวนนัน้ไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของสนธิสญัญา43 ความข้างต้นนีไ้ด้รับ
การพิจารณาโดยท่ีปรึกษาศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศโดยมีความเห็นตอ่
การตัง้ข้อสงวนในสนธิสญัญาวา่ด้วยการปอ้งกนั และ ลงโทษอาชญากรรมการฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ 
เชน่เดียวกนัการตีความทัว่ไปของการตัง้ข้อสงวน 
ตอ่สนธิสญัญาระหวา่งประเทศน าไปสู่การอภิปรายวา่การตัง้ข้อสงวน ข้อ 22 ว่า
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือไม ่ 
 
อาท ิกรณีของสหราชอาณาจกัร ซึง่ท้ายท่ีสดุได้ถอนข้อสงวนตอ่ ข้อ 22  เม่ือ พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการสิทธิเด็กได้พิจารณารายงานของประเทศวา่ด้วยการปฏิบตัิตามอนสุญัญา 
ระบวุา่การตัง้ข้อสงวนนัน้ “ขดัตอ่วตัถปุระสงค์และเปา้หมายของอนสุญัญา” 44 
คณะกรรมาธิการร่วมด้านสิทธิมนษุยชน รัฐสภาแหง่สหราชอาณาจกัรสะท้อน 
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิเดก็แหง่สหประชาชาต ิและ
มีความคิดเห็นวา่การตัง้ข้อสงวนเป็นโมฆะและแนะน าให้ถอนข้อสงวนเสีย45 
 
จนถึงปัจจบุนันี ้คณะกรรมการสิทธิเดก็ยงัมิได้มีข้อสงัเกตโดยสรุปเชน่นีใ้นกรณีประเทศไทย 

 

                                                 
43 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). เข้าถงึที่: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
44 […] คณะกรรมการยงัคงกงัวลวา่รัฐภาคีไมไ่ด้ตัง้ใจทีจ่ะถอนข้อสงวนท่ีครอบคลมุกว้างขวางเร่ืองการเข้าเมืองและการเป็น
พลเมืองซึง่ขดัตอ่เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของอนสุญัญา (คณะกรรมการวา่ด้วยสทิธิเด็ก ไอร์แลนด์เหนือ. เข้าถึงที่: 
https://www.refworld.org/docid/3df58f087.html ) 
45 Immigration Law Practitioners’ Association (ILPA), Consideration by the European court of human rights of the UN 
Convention on the Rights of the Child 1989 (การพิจารณาของศาลสทิธิมนษุยชนแหง่ยโุรปของอนสุญัญาสหประชาชาติวา่
ด้วยสทิธิเด็ก ค.ศ. 1989).  

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://www.refworld.org/docid/3df58f087.html
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นอกเหนือจากอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ประเทศไทยเป็นภาคตีอ่สนธิสญัญาด้านสิทธิมนษุยชนท่ีส าคญั 7 ฉบบั46 
จากทัง้หมด 9 ฉบบั ได้แก่  อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการประตบิตัหิรือการลงโทษท่ีโหดร้าย 
ไร้มนษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment:CAT)  และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ซึง่มีบทบญัญัตเิก่ียวกบัการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัและ
ผู้แสวงหาท่ีพกัพิงอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน และการประติบตัหิรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี ข้อ 3 และ กตกิาระหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 7 ซึง่
ห้ามมิให้รัฐสง่บคุคลกลบัประเทศ 
หากแนวโน้มวา่บคุคลนัน้อาจเผชิญกบัการทรมานหรือการละเมิดสิทธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรง47 
ประเทศไทยมีพนัธะท่ีจะต้องปฏิบตัิตามหลกัการการไมผ่ลกัดนับคุคลใดสูภ่ยัอนัตราย (Non-refoulement) 
อนัเป็นส่วนหนึง่ของกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ  
 
ประเทศไทยยงัได้ร่วมมือกบัประชาคมระหวา่งประเทศในการน าข้อตกลงระดบันานาชาตวิา่ด้วย
การโยกย้ายถ่ินฐานท่ีปลอดภยัเป็นระเบียบและเป็นปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration: GCM) และข้อตกลงระดบันานาชาตวิา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั (Global Compact on Refugees: GCR) 
ซึง่เป็นกรอบการร่วมแบง่ปันความรับผิดชอบ เพ่ือการตอบสนองสถานการณ์ผู้ ลีภ้ยัท่ีคาดการณ์ได้และเป็นธรรม 
ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรองรับผู้ ลีภ้ยั48  
 
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียใต้สว่นใหญ่ได้ลงนามในตราสารท่ีมีผลผกูพนัในระดบัภมูิภาคและตรา
สารไมมี่ผลผกูพนั ซึง่เสนอการคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงอำท ิ

หลักกำรกรุงเทพเก่ียวกับสถำนภำพและกำรปฏิบัติต่อผู้ลีภ้ัย ค.ศ. 1966 (ได้รับการยืนยนัซ า้ เม่ือ ค.ศ. 
1988) ซึง่เป็นหลกัการประกาศเพ่ือชีแ้นะรัฐสมาชิกในการจดัการกบัปัญหาผู้ ลีภ้ยัและสง่เสริม

                                                 
46  ได้แก่กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจสงัคม
และวฒันธรรม อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบ อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก อนสุญัญาวา่ด้วยการ
ขจดัการเลอืกปฏิบตัิทางเชือ้ชาตทิกุรูปแบบ  อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี (CAT) และอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิผู้พิการ (CRPD) 
47 ข้อสงัเกตโดยสรุปจากคณะกรรมการอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือ
ย ่ายศีกัดิศ์รีเรียกร้องให้รัฐบาลไทยน ากฎหมายและกระบวนการท่ีเหมาะสมมาปฏิบตัิเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการของการไม่
ผลกัดนัสูอ่นัตรายและคุ้มครองผู้ลีภ้ยัและผู้ขอสถานะลีภ้ยัตามอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษที่
โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย า่ยศีกัดิ์ศรี ข้อ 3  
48 UNHCR. The Global Compact on Refugees. เข้าถงึที่: https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html 

https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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ให้ประเทศสมาชิกออก กฎหมายด้านสถานะและการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยั อยา่งไรก็ตามหลกัการข้างต้นยอมรับวา่ 
ผู้ ลีภ้ยัจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะเมื่อไมเ่ป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของรัฐ49  
 
ประเทศไทยยงัเป็นรัฐภาค ีปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน ค.ศ 2012 ซึง่ยืนยนัสิทธิท่ีบคุคลย่อมมีสิทธิขอ
สถานะผู้ ลีภ้ยัและได้รับสถานะผู้ ลีภ้ยัในรัฐอ่ืน ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายแหง่รัฐนัน้ 
และข้อตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง50 ประเทศไทยเป็นสว่นหนึง่ของกรอบยทุธศาสตร์อาเซียน 
และค ามัน่ระดบัภมูิภาคด้านเดก็รวมถึง แผนปฏิบตักิารระดบัภมูิภาคอาเซียนเพ่ือทบทวน/ 
เสริมสร้างนโยบายและมาตรการปอ้งกนัส าหรับเดก็ไร้สญัชาต ิเดก็อพยพโยกย้ายถ่ินฐาน และเด็กแสวงหาท่ีพกัพิง
ซึง่ตกเป็นเหย่ือความรุนแรง อนสุญัญาอาเซียนวา่ด้วยการค้ามนษุย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเดก็ 
และแผนปฏิบตักิารอาเซียนเพื่อตอ่ต้านการค้ามนษุย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเดก็ 
การคุ้มครองและการเข้าถึงบริการส าหรับเด็กอพยพ
โยกย้ายถ่ินฐานเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในกรอบยทุธศาสตร์อาเซียนด้านสวสัดกิารสงัคมและการพฒันา พ.ศ. 2559-
2563 ประเทศไทยยงัเป็นผู้น าในการพฒันา ปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยการคุ้มครองเดก็อพยพโยกย้ายถ่ินฐานด้วย  
 

6. กำรบูรณำกำรและกำรใช้ข้อบทอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็กับกฎหมำยภำยในประเทศ  

ระบบกฎหมายไทยนัน้เป็นแบบทวินิยม ดงันัน้จงึไมส่ามารถน าสนธิสญัญาระหวา่งประเทศมา
เป็นกฎหมายในประเทศโดยอตัโนมตั ิ
จนกวา่จะมีการแปลงกฎหมายระหวา่งประเทศนัน้ให้เป็นกฎหมายไทยเสียก่อน อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยได้บรูณาการข้อบทสว่นใหญ่ ภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ไว้ในระบบกฎหมายไทย 
ซึง่มีความสอดคล้องกบัอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็หลายมิต ิข้อบทแหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
ได้รับการบรูณาการในกฎหมายหลายฉบบัตามประเดน็และเนือ้หา ไมว่า่จะเป็นพระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก 
พระราชบญัญตัสิง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ  
พระราชบญัญตัิการศกึษาภาคบงัคบั พระราชบญัญัตกิารพฒันาเดก็ปฐมวยั 
และพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์51 
 
แม้วา่การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายไทยกบัข้อบทอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็จะเกินกวา่ภาพรวมของ
เอกสารนี ้ทวา่กฎหมายระดบัชาตฉิบบัส าคญัๆ ได้ให้การคุ้มครองและให้สิทธิเด็กทกุคนในอาณาเขตรัฐ 

                                                 
49 Davies 2008 ใน กองทนุสนบัสนนุการวจิยั, พ.ศ. 2562 [2019]. 
50 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
51 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
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โดยไมมี่การเลือกปฏิบตั ิรวมทัง้เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงด้วย52 (หรือ เด็กท่ีอยู่ในสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยั) 
การยืนยนัวา่ประเทศไทยบงัคบัใช้กฎหมายภายในประเทศ 
กบัเด็กท่ีไมใ่ชเ่ดก็ไทยปรากฏในกรณีเดก็ผู้ ลีภ้ยัชาวโซมาเลีย 
ซึง่มีการน าคดีขึน้สู่ศาลเยาวชนและศาลครอบครัวจงัหวดัเชียงราย ดงัจะได้น าเสนอกรณีศกึษาตอ่ไป นอกจากนี ้
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560) ในหมวดท่ี 4 ก าหนดให้คุ้มครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 
สิทธิเสรีภาพ และความเทา่เทียมกนัของประชาชน อนัเป็นบทบญัญัตทิัว่ไปของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย53 
 
ตวัอยา่งกฎหมายส าคญัซึง่ให้ความคุ้มครองเด็กทกุคนภายใต้เขตอ านาจรัฐไทยโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิดงันี ้ 
 
➢ พระรำชบัญญัตคุ้ิมครองเดก็ พ. ศ. 2546  ตัง้อยูบ่นหลกัการของการไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

และผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ ข้อ 22 ความวา่ “การปฏิบตัิตอ่เดก็ไมว่า่กรณีใด 
ให้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นส าคญัและไมใ่ห้ มีการเลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรม" ข้อ
นีส้ะท้อนหลกัการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 2 (การไมเ่ลือกปฏิบตั)ิ และ ข้อ 3 
(ผลประโยชน์สงูสดุของเดก็) ในกฎหมายในประเทศ  ดงันัน้พระราชบญัญตัินี ้
จงึบงัคบัใช้กบัเด็กทกุคนในประเทศไทยโดยไมค่ านงึถึงสญัชาตหิรือสถานะการเข้าเมือง 
พระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก มาตรา 32 ก าหนดให้เดก็หลายกลุม่เป็นเดก็ท่ีพงึได้รับการสงเคราะห์, ได้แก่ 
เดก็ทีถกูทอดทิง้หรือพลดัหลง เดก็ท่ีผู้ปกครองไมส่ามารถอปุการะเลีย้งดไูด้ด้วยเหตใุดๆ  
เดก็ท่ีถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถกูทารุณกรรม หรือตกอยูใ่นภาวะอ่ืนใด อนัอาจเป็น
เหตใุห้เดก็มีความประพฤตเิส่ือมเสียในทางศีลธรรมอนัดี หรือเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 
พระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็กนิยาม "เดก็ท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบาก" และ 
"เดก็ท่ีตกอยูใ่นสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์ ตามที่่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง"54 
พระราชบญัญตัิดงักลา่วยงัก าหนดบริการ สวสัดกิาร และขัน้ตอน ส าหรับเดก็กลุม่ตา่ง ๆ ข้างต้นด้วย55   

 

                                                 
52 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
53รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย. เข้าถงึที่: http://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-
05/CONSTITUTION+OF+THE+KINGDOM+OF+THAILAND+(B.E.+2560+(2017)).pdf 
54 สามารถส ารวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมเพื่อชีแ้จงความรับผิดชอบและกระบวนการเพิ่มเติมส าหรับการคุ้มครองเด็กที่ลีภ้ยัและเด็ก
ผู้แสวงหาที่พกัพงิภายใต้พระราชบญัญตัินี ้รวมถงึร่วมกบัระเบยีบระดบัรองภายใต้กลไกคดักรองผู้ขอรับความคุ้มครองแหง่ชาติ. 
55 อธิบายเพิม่เตมิในกฎกระทรวงวา่ด้วย ‘การก าหนดผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเดก็' ซงึสามารถใช้เพือ่เสริมสร้างการคุ้มครองเด็กผู้
ลีภ้ยัและเด็กผู้แสวงหาที่พกัพงิในประเทศไทยได้  
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➢ พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเดก็และเยำวชนแห่งชำติ  พ.ศ. 2550 ก าหนดข้อบญัญัตติา่ง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างสถาบนัเพ่ือการพฒันาเดก็ (อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) และเยาวชน (อายรุะหวา่ง 18 ถึง 25 ปี) 
และยืนยนัสิทธิของเดก็ด้านการศกึษา สขุภาพ และการพกัผอ่นหย่อนใจ พระราชบญัญตัสิง่เสริม 
การพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ มาตรา 7 ก าหนดให้เดก็และเยาวชนทกุคนมีสิทธิได้รับการ 
จดทะเบียนการเกิด การคุ้มครองและโอกาสในการมีสว่นร่วมตามท่ีบญัญตัิ โดยไมมี่การเลือกปฏิบตัิ 
โดยไมเ่ป็นธรรม เพราะเหตแุหง่สถานะอ่ืนของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง56 
พระราชบญัญตันีิป้ระกนัหลกัการของผลประโยชน์สงูสดุเพ่ือบรรลผุลการพฒันา 

 
➢ พระรำชบัญญัตศิำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพจิำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

ก าหนดระเบียบและขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ (อายตุ ่ากวา่ 15 ปี) และเยาวชน (อายตุ ่ากว่า 18 ปี) 
ในกระบวนการยตุธิรรม พระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 132 วรรค 1 
ใช้หลกัการของผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเดก็ในระบบตลุาการ  
พระราชบญัญตัิก าหนดวา่เด็กท่ีกระท าความผิดหรือละเมิดกฎหมายอยูภ่ายใต้กระบวนการยตุธิรรมภายใ
ต้ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องไมถ่กูจบักมุหรือควบคมุตวั ยกเว้นเม่ือศาลมีค าสัง่ 
กลไกการคุ้มครองภายใต้กระบวนการยตุธิรรมนีใ้ช้กบัเด็กผู้ ลีภ้ยัท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยด้วย57  

 

                                                 
56 พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ  พ.ศ. 2550. เข้าถงึที่: 
http://www.youthpolicy.org/national/Thailand_2007_Youth_Development_Act.pdf 
57 โปรดพิจารณา Theppankulngam, 2017 in กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
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คดีท่ีเป็นหมุดหมำยส ำคัญในกำรบังคับใช้กฎหมำยระดับชำตใินประเทศไทยเพื่อคุ้ม
ครองผลประโยชน์สูงสุดของเดก็ผู้ลีภ้ัย 
 
โมฮมัหมดั (นามสมมตุ)ิ, อาย ุ16, เป็นเดก็ผู้ ลีภ้ยัจากประเทศโซมาเลีย 
ได้รับการรับรองสถานะผู้ ลีภ้ยัจาก UNHCR  โมฮมัหมดัหลบหนีจากประเทศโซมาเลียเม่ือ
อาย ุ13 ปี เพราะหวาดกลวัการประหตัประหาร 
เน่ืองจากอาจถกูกลุม่ติดอาวธุในโซมาเลียบงัคบัให้เป็นทหารเดก็ 
ต ารวจเชียงรายจบัโมฮมัหมดั ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โมฮมัหมดัถกูด าเนินคดี 
โดยพนกังานอยัการของส านกังานคดีเยาวชนและครอบครัว จงัหวดัเชียงราย 
ตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงราย 
พิจารณาค าร้องของจ าเลยและตดัสินวา่ "การกระท าของจ าเลยไมไ่ด้ท าร้าย 
สงัคมอยา่งรุนแรงเกินกว่ามาตรฐานอนัสมควร และกระท าเม่ือจ าเลยยงัเดก็มาก 
เน่ืองด้วยเหตผุลจ าเป็น นอกจากนีจ้ าเลยยงัได้รับการรับรองจาก UNHCR 
วา่มีสถานะผู้ ลีภ้ยั และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการรอตัง้ถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม 
ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้ศาลเห็นว่าไมส่มควรมีค าพิพากษา” 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงราย 
สัง่ให้เดก็ปฏิบตัิตามแผนยตุิธรรมเชิงเยียวยาเป็นเวลาหนึ่งปี  
 

คดีนีไ้ด้วางหลกัการท่ีส าคญัเพ่ือคุ้มครองเด็กๆ ท่ีหนีจากภยัจากความขดัแย้ง 
นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีการยอมรับเดก็ท่ีได้รับสถานะผู้ ลีภ้ยัโดย UNHCR 
และเดก็ได้รับการคุ้มครอง โดยข้อกฎหมาย มาตรา 132 วรรค 1 
ของพระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ถือเป็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่า 
ศาลเยาวชนและครอบครัวค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ทกุคน โดยไมค่ านงึถึงสถานะ 
การเข้าเมือง58 

 

➢ พระรำชบัญญัตกิำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ให้สิทธิและโอกาสท่ีเทา่เทียมกนัส าหรับ 

บคุคลทกุคนในการได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีรัฐจดัให้เป็นเวลา 12 ปี  

การยืนยนันโยบายการศกึษาเพ่ือปวงชน  (Education for All) ผ่านมติคณะรัฐมนตรี 

เร่ืองการจดัการศกึษาส าหรับบคุคลท่ีไมมี่หลกัฐานทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2548 

                                                 
58 Theppankulngam, พ.ศ. 2560 [2017] ใน กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
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ซึง่ให้สิทธิในการศกึษาและการเข้าถึงบริการสาธารณะทกุระดบัส าหรับเดก็ทกุคนในประเทศไทย 

ทัง้นีร้วมทัง้การออกประกาศนียบตัรรับรองวฒุิการศกึษาเม่ือส าเร็จการศกึษาด้วย 

➢ พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 255059  แม้พระราชบญัญัตฉิบบันีม้ิได้อ้างถึงสถานะ 

หรือความเป็นพลเมือง ทวา่ มาตรา 5  ก าหนดว่า  “บคุคล” มีสิทธิในการด ารงชีวิต 

ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่สขุภาพ ประเทศไทยริเร่ิมโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

ตัง้แตปี่ พ.ศ.  2544 เพื่อขยายการให้บริการสาธารณสขุแก่ทกุคน 

รวมถึงการขยายหลกัประกนัสขุภาพให้คุ้มครองแรงงานข้ามชาตจิากประเทศกมัพชูา ลาว และ เมียนมา 

ด้วย  

 
➢ พระรำชบัญญัตป้ิองกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 

คุ้มครองบคุคลสญัชาตไิทยและผู้ไมมี่สญัชาตไิทยท่ีอาจตกเป็นเหย่ือหรือเป็นพยานการค้ามนษุย์ 
ทัง้ยงัให้สิทธิขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์  ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการพกัอาศยั สิทธิด้านการศกึษา 
สิทธิในการเดนิทาง เเละสิทธิการท างาน มีการพฒันาเคร่ืองมือทางกฎหมายหลายฉบบั เพ่ือคุ้มครอง 
ผู้มิใชพ่ลเมืองโดยเฉพาะ ได้แก่ บนัทกึความเข้าใจ (MOU) แนวทางปฏิบตังิานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทัง้หญิงและเดก็ท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ (ฉบบัแก้ไข) พ.ศ. 2546 
และบนัทกึข้อตกลงอ่ืน ๆ ด้านการค้ามนษุย์ บนัทกึความเข้าใจตา่ง ๆ ก าหนดวา่ 
หญิงและเดก็ท่ีได้รับการระบวุา่เป็นเหย่ือของการค้ามนษุย์ไมค่วรได้รับการปฏิบตัเิย่ียงผู้ โยกย้ายถ่ินฐานท่ี 
ไมมี่เอกสารพิสจูน์ตน หากผู้ ได้รับผลกระทบเตม็ใจจะท าหน้าท่ีเป็นพยาน ระหวา่งการด าเนินคดีในศาล 
เพ่ือให้ผู้ ค้ามนษุย์ถกูน าตวัเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม ผู้ ได้รับผลกระทบจะได้รับอนญุาตให้อาศยั
ในประเทศไทย และจะได้รับการคุ้มครองในศนูย์คุ้มครองสวสัดภิาพ บนัทกึความเข้าใจเน้นวา่ 
ผู้ เป็นเหย่ือการค้ามนษุย์จะต้องสามารถเข้าถึงบริการ ได้แก่ ท่ีพกั เสือ้ผ้า ยารักษาโรค การให้ค าปรึกษา 
และความชว่ยเหลือทางกฎหมาย60 

 
➢ พระรำชบัญญัติสัญชำต ิ(ฉบบัท่ี 4 แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2551) อนญุาตให้บคุคลท่ีไมมี่สญัชาตไิทย 

และเกิดจากบดิามารดาท่ีเป็นผู้อพยพท่ีไมมี่เอกสาร ได้มีสถานะทางกฎหมาย 
และให้พ านกัอยูใ่นประเทศไทย โดยชอบด้วยกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเร่ือง 
สถานะและเง่ือนไขการอนญุาต ให้อาศยัในประเทศไทย  และประกาศเร่ือง 
หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ผู้ ไมมี่สญัชาตไิทย อาศยัอยูใ่นประเทศไทย พ.ศ. 2560 

                                                 
59 ราชอาณาจกัรไทย. พระราชบญัญตัิสขุภาพแหง่ชาติ. เข้าถงึที่: 
http://thailawforum.com/laws/National%20Health%20Act_2007.pdf 
60 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
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เพ่ือก าหนดเกณฑ์ส าหรับเด็กท่ีไมมี่สญัชาตไิทย ท่ีจะพ านกัอยูใ่นประเทศไทยภายใต้เง่ือนไขบางประการ  
เชน่ เป็นเด็กจากประเทศท่ีมีการสู้รบ เดก็มีความเส่ียงท่ีจะถกูประหตัประหาร " 
เน่ืองจากเหตผุลทางการเมือง เชือ้ชาติ ศาสนา หรือเหตผุลอ่ืนๆ "  หรือเด็กต้องได้รับการรักษาพยาบาล61 
บทบญัญัตใินกฎหมายสญัชาตเิปิดโอกาสให้เด็ก ผู้ ลีภ้ยัเข้าถึงสิทธิท่ีจะอาศยัในประเทศไทย 
แตย่งัคงปฏิเสธสิทธิของครอบครัวเน่ืองจากสิทธิการอาศยัใน ประเทศไทยไมค่รอบคลมุถึง
บดิามารดาของเด็ก62  

 
รัฐบาลตระหนกัว่า โดยหลกัการแล้วกฎหมายตา่งๆ เหลา่นีม้ิได้แบง่แยกพลเมืองไทยและชาวตา่งชาติเป็นเหตใุห้ 
กฎหมายเป็นกรอบทางกฎหมายและนโยบายท่ีมัน่คงส าหรับการคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง 
 

7. พันธกรณีภำยใต้ข้อ 22 แห่งอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็  

สว่นตอ่ไปนีน้ าเสนอภาพรวมด้านเนือ้หาและพนัธกรณีภายใต้ข้อ 22 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 

รวมถึงแนวทางปัจจบุนัของประเทศไทยในด้านดงักลา่ว เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 

หากประเทศไทยถอนข้อสงวน   

 วรรคแรก:  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมทีจ่ะประกนัว่าเด็กทีร้่องขอสถานะเป็นผูลี้ภ้ยั หรือทีไ่ด้รับการ
พิจารณาเป็นผูลี้ภ้ยัตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหว่างประเทศทีใ่ชบง้คบั ไม่ว่าจะมีบิดามารดา
ของเด็กหรือบคุคลอื่นติดตามมาดว้ยหรือไม่ก็ตาม จะได้รับการคุม้ครองและความช่วยเหลือทางมนษุยธรรมที่
เหมาะสมในการไดร้ับสิทธิที่มีอยู่ตามทีร่ะบไุวใ้นอนสุญัญานีแ้ละในตราสารระหว่างประเทศอืน่ๆ อนัเก่ียวกบัสิทธิ
มนษุยชนหรือมนษุยธรรม ซ่ึงรัฐดงักล่าวเป็นภาคี 

 
7.1 นิยามของค าว่าผูลี้ภ้ยั  

 

                                                 
61 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการอนญุาตให้บคุคลอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (วนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2560) ระบุ
วา่เด็กที่มิได้มีสญัชาติที่เกิดในประเทศไทยให้อยูใ่นประเทศได้  ในกรณี ดงันี ้1) ประเทศต้นก าเนิดไมย่อมรับวา่เป็นบคุคลสญัชาติ 
เป็นพลเมืองหรือไมอ่นญุาตให้เข้าประเทศ 2) ประเทศต้นก าเนิดตกอยูใ่นภาวะสงครามและมีความเสีย่งที่เด็กถกูเกณฑ์ทหารหรือ
เกณฑ์เข้ากลุม่ติดอาวธุของรัฐ ถกูบงัคบัเข้าสูอ่ตุสาหกรรมเพศพาณิชย์ หรือมีความเสีย่งตอ่การละเมิดสทิธิมนษุยชนร้ายแรงใน
ประเทศนัน้ 3) การเดินทางกลบัประเทศอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิตหรือภยัคกุคามตอ่เสรีภาพ เนื่องจากสถานการณ์สงคราม
หรือสถานการณ์ความขดัแย้ง บนพืน้ฐานของการเมือง เชือ้ชาติ ศาสนา ความเช่ือ หรือเหตผุลอื่น ๆ หรือความเสีย่งทีต่อ่การเป็น
แรงงานบงัคบัหรือเป็นเหยื่อของการค้ามนษุย์; 4)ผู้ที่เกิดในราชอาณาจกัรและได้รับการรักษาพยาบาลหรือมีความเสีย่งตอ่ชีวติหาก
ถกูสง่ตอ่หรือผลกัดนัออกนอกประเทศ หรือประเทศทีเ่ดินทางกลบัไมม่ีสิง่อ านวยความสะดวกเพยีงพอส าหรับการรักษาพยาบาล; 
5) เหตผุลอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนมุตัิตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองสญัชาติ  
62 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 



26 

 

ข้อ 22 ไมไ่ด้ก าหนดหรือให้ค าจ ากดัความวา่ “ผู้ ลีภ้ยั” หรือ “ผู้แสวงหาท่ีพกัพิง” หมายความว่าอย่างไร  
ข้อบทอ้างถึงกฎหมายและกระบวนการภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ข้อบทมิได้เรียกร้อง
ให้รัฐน าค านิยามเก่ียวกบัผู้ ลีภ้ยัใดๆ มาใช้ เพ่ือบรูณาการเข้ากบักรอบกฎหมายในประเทศตน  
 
แนวทางปัจจุบนัของประเทศไทย 
 
นิยามค าวา่ "ผู้ ลีภ้ยั" ตามอนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ถือเป็นค านิยามท่ียอมรับเป็นสากล (ไมมี่สถานะในฐานะ 
กฎหมายจารีตประเพณี) แตเ่น่ืองจากรัฐบาลไทยไมไ่ด้ให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญา ค.ศ. 1951 จงึไมส่ามารถน า
ค าจ ากดัความนีม้าใช้ในกรณีนีไ้ด้   
 
ค าวา่ “ผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง” ไมป่รากฏในระบบกฎหมายประเทศไทย กฎหมายคนเข้าเมืองปฏิบตัิตอ่
ผู้ ลีภ้ยัในฐานะผู้อพยพท่ีไมมี่เอกสารพิสจูน์ตน63 อยา่งไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะไมไ่ด้ใช้ค าวา่ผู้ ลีภ้ยั แตเ่อกสาร
ตา่งๆ หลายฉบบัยอมรับ ให้ความคุ้มครอง และให้สิทธิบางอยา่งส าหรับบคุคลท่ีอยูใ่นสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยั อาทิ 
ราชกิจจานเุบกษา พ.ศ. 2555 นิยาม “ผู้หนีการประหตัประหาร” วา่ เป็นผู้หนีภยัเข้ามาในดนิแดนไทย 
เพราะประสบความเส่ียงตอ่การถกูประหตัประหารในประเทศต้นก าเนิดของตน ในขณะท่ีร่างระเบียบวา่ด้วย
กลไกการคดักรองแหง่ชาต ิซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิด้านลา่ง ใช้ค าวา่ "บคุคลท่ีได้รับการคุ้มครอง" และ 
"บคุคลท่ีอยูภ่ายใต้การคดักรอง"64 แทนท่ีจะใช้ค าวา่ ผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง ค าวา่ "ผู้แสวงหาท่ีพกัพิง" 
ปรากฏในแผนสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตขิองประเทศไทย ซึง่ยอมรับค าว่า "ผู้ ลีภ้ยั" และ "ผู้พลดัถ่ิน" 
ในฐานะกลุม่เปราะบาง ซึง่อาจเส่ียงตอ่ปัญหาความมัน่คงทางสงัคม65  
 
ข้อ 22 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ มิได้เรียกร้องให้ประเทศไทยใช้หรือยอมรับค าจ ากดัความเด็กผู้ ลีภ้ยัและเด็ก
แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีใช้กนัเป็นสากล หากแตป่ระเทศไทยมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองเดก็ และคุ้มครองสิทธิเดก็ทกุคน 
โดยเฉพาะเดก็ท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบากและต้องการการคุ้มครอง โดยไมค่ านงึวา่จะนิยามเดก็กลุม่นีว้า่อยา่งไร  
 
เน่ืองจากประเทศไทยมีข้อห่วงใยเร่ืองค านิยาม“ผู้ ลีภ้ยั” และ “ผู้แสวงหาท่ีพกัพิง”  จงึมีข้อเสนอแนะ 
ให้ผนวกค าทัง้สองในกรอบกฎหมายและนโยบายของประเทศไทย (เชน่ ในระเบียบ 
หรือข้อบงัคบัย่อยส าหรับกลไกการคดักรองแหง่ชาต)ิ และให้ค าจ ากดัความอยา่งชดัเจน 

                                                 
63 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
64 TBC 
65 แผนสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ. น าเสนอโดย Ms. Nareeluc Pairchaiyapoom ในการสมัมนาแผนสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ วนัท่ี  9 
กนัยายน พ.ศ. 2558 การประชมุ IDFR, กวัลา ลมัเปอร์. เข้าถงึที่: 
http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf 

http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf


27 

 

ซึง่จะมีผลบงัคบัตอ่การตีความใดๆ ตามข้อบท ท่ี 22 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ การด าเนินการดงักล่าวย่อม
เป็นฐานส าหรับประเทศไทยให้สามารถก าหนดนิยามของตนเองตอ่ผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงตามท่ีประเทศไทย
เห็นชอบ รวมทัง้เพ่ือก าหนดล าดบักิจกรรมส าคญั เพ่ือคุ้มครองเด็กกลุม่เปราะบาง อนึง่การด าเนินการนี ้
จะท าให้คณะกรรมการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็มัน่ใจว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศใช้นโยบาย 
ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือคุ้มครองบคุคลท่ีอาจจะถกูประหตัประหารและอยู่ในสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยั  
 

7.2 การเข้าถึงสิทธิภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 
ดงัท่ีกลา่วข้างต้นรัฐมีพนัธกรณีภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 2 (การไมเ่ลือกปฏิบตั)ิ เพ่ือให้ความคุ้มครอง 
และให้สิทธิเดก็ในอาณาเขตรัฐโดยไม่ค านงึถึงสถานะการเข้าเมือง พนัธกรณีท่ีระบไุว้ในวรรคนี ้ไมถื่อวา่เป็นการ
ก าหนดสิทธิใดๆ ไว้ลว่งหน้าหรือให้สิทธิพิเศษใดๆ ให้กบัเดก็ผู้ ลีภ้ยัหรือเด็กผู้แสวงหาท่ีพกัพิง อีกทัง้
ความตามวรรคนีม้ิได้หมายรวมถึงพนัธกรณีใดๆ ท่ีรัฐต้องให้สถานภาพผู้ ลีภ้ยัหรือสิทธิการขอลีภ้ยั  
 
 

7.3 มาตรการและการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 
 

ข้อบทท่ี 22 ไมไ่ด้ก าหนดให้รัฐต้องให้สิทธิหรือสถานะใดๆ แก่ผู้ ลีภ้ยัเป็นการเฉพาะ 
อยา่งไรก็ตามรัฐจ าเป็นต้องจดัให้มี “มาตรการท่ีเหมาะสม” เพื่อคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง 
ข้อบทนีไ้มไ่ด้ก าหนดเฉพาะไปวา่ “มาตรการท่ีเหมาะสม” คืออะไร แตย่อมรับวา่หากใช้ข้อบทอ่ืน ๆ 
แหง่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กอยา่งเหมาะสม ยอ่มตอบสนองความต้องการของเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกั
พิงได้66  
 
คณะกรรมการอนสุญัญาตา่งๆ ได้พฒันาเเละก าหนดมาตรฐานและเนือ้หาของอนสุญัญาแตล่ะฉบบั  
อยา่งตอ่เน่ืองผา่นการรายงานข้อเสนอแนะทัว่ไป การอภิปรายซกัถาม และน าเสนอข้อสงัเกตโดยสรุปแก่รัฐภาคี   
 

                                                 
66 UNICEF. Implementation Handbook for The Convention on the Rights of the Child. (คูม่อืการปฏิบตัิตามอนสุญัญาวา่
ด้วยสทิธิเด็ก) ปรับปรุงและตีพิมพ์ครัง้ที่ 3. เข้าถึงที่: 
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.
pdf 

https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
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การทบทวนข้อสงัเกตโดยสรุปตอ่รัฐภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ท่ียงัไมไ่ด้ให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 
1951 และพิธีสารเลือกรับ67 พบวา่มีข้อเสนอแนะให้ใช้“ มาตรการท่ีเหมาะสม” ตาม
นโยบายและกรอบทางกฎหมายท่ีมีอยู ่และสถานการณ์ / บริบทของผู้ ลีภ้ยัในประเทศ  
 
ข้อสงัเกตโดยสรุปท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงรวมอยูภ่ายใต้ข้อบทตา่งๆ 
ภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ รวมถึงข้อ 2 (การไมเ่ลือกปฏิบตั)ิ ข้อ 12 (การเคารพความคิดเห็นของเด็ก) และ
ข้อ 28 (การศกึษา) ข้อสงัเกตโดยสรุปตอ่ไปนีม้กัถกูหยิบยกขึน้มา ภายใต้หวัข้อมาตรการคุ้มครองซึง่ครอบคลมุ ข้อ 
22 ด้วย68   

 

•   ข้อเสนอแนะเพื่อน ำนโยบำยหรือกฎหมำยภำยในประเทศไปใช้เพื่อให้ม่ันใจว่ำเดก็แสวงหำที่พักพิง
และเดก็ผู้ลีภ้ัยสำมำรถเข้ำถงึสิทธิตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ ตวัอยา่งเชน่ประเทศเนปาล อนัดอร์รา 

ซีเรีย อินโดนีเซีย ปากีสถานและประเทศไทย69 ได้รับข้อเสนอแนะ 

(แม้มีการตัง้ข้อสงวนตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22) วา่กรอบการด าเนินงานคุ้มครองเดก็

ควรสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี 6 (ค.ศ. 2005) วา่ด้วยการดแูลเด็กท่ีเดินทาง

โดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง คณะกรรมการอนสุญัญาเรียกร้องให้ 

- ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์70รับกรอบกฎหมายท่ีจ าเป็น 

และมาตรการท่ีจ าเป็นทัง้หมดสอดคล้องกบัหลกัการชาร่ีอะห์ (Sharjah Principles) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ เด็ก

ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงจะได้รับสิทธิภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็อยา่งเตม็ท่ี  

- ประเทศซีเรียรับกฎหมายส าหรับเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงและเดก็ผู้ ลีภ้ยั 

เพ่ือให้แนใ่จวา่เดก็สามารถเข้าถึงเอกสารประจ าตวั การรักษาพยาบาล การศกึษา 

และมาตรฐานการครองชีพขัน้ต ่า71  

- ประเทศมองโกเลีย “ค านงึถึงข้อบทท่ี 22 และบทบญัญตัิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในอนสุญัญา 

ตลอดจนใช้มาตรการ ท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดเพ่ือให้การคุ้มครองและการดแูลอยา่งเตม็ท่ี 

                                                 
67 ทบทวนข้อสงัเกตโดยสรุปลา่สดุแก่ประเทศที่มิได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั  ค.ศ.1951 และพิธีสารเลอืกรับ จนถงึ พ.ศ. 
2553 
68 และข้อบทที ่22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (b)–(d) และ 38–40. 
69 ข้อสงัเกตโดยสรุป ที่ 71 “ 
70 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558, CRC/C/ARE/CO/2 
71 ซีเรีย, 6 มีนาคม พ.ศ. 2562, CRC/C/SYR/CO/5 
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รวมทัง้การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพ บริการทางสงัคมและการศกึษา ส าหรับเดก็ท่ีลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ี

พกัพิงในรัฐภาคี” 72   

- ประเทศบงัคลาเทศ73และประเทศอินเดียให้เด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีมีสิทธิในการขอลีภ้ยั

สามารถอาศยัในรัฐภาคีจนกวา่จะเสร็จสิน้กระบวนการขอลีภ้ยั  

 

ทัง้นีไ้มมี่ข้อสงัเกตโดยสรุปท่ีเสนอแนะให้รัฐภาคีให้สถานะผู้ ลีภ้ยัแก่เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง

แตอ่ยา่งใด ข้อสงัเกตโดยสรุปแนะน าให้พฒันากรอบนโยบายภายในประเทศ 

และนโยบายส าหรับผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงในประเทศท่ียงัไมมี่กฎหมายดงักลา่ว เชน่ 

คณะกรรมการแนะน าให้ประเทศอซุเบกิสถาน “พิจารณาขยายระบบการคุ้มครองชัว่คราวแกเ่ดก็ผู้ ลีภ้ยั 

และครอบครัวในอซุเบกิสถาน ซึง่ไมส่ามารถและ/หรือไมเ่ตม็ใจ กลบัไปยงัประเทศถ่ินก าเนิด 

และได้รับการปฏิเสธค าขอตัง้ถ่ินฐานในประเทศท่ีท่ีสาม 

นอกจากนัน้ยงัควรอนญุาตให้มีสิทธิพ านกัในประเทศเเละให้สิทธิการท างานด้วย” 74 จะเห็นได้วา่

คณะกรรมการ ไมไ่ด้ก าหนดให้รัฐภาคีจดัตัง้ระบบขอลีภ้ยัหรือให้สถานะผู้ ลีภ้ยัแก่บคุคล เเละ

ให้เง่ือนไขการพ านกัอาศยันัน้ขึน้อยูภ่ายใต้ดลุยพินิจของรัฐ ใน

สถานการณ์ของผู้ ลีภ้ยัท่ีไมส่ามารถกลบัภมูิล าเนา หรือไมส่ามารถตัง้ถ่ินฐานใหมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีประเทศไทย

อาจต้องพิจารณาในการพฒันากลไกการคดักรองแหง่ชาต ิ 

 

- ประเทศอินเดียได้รับข้อเสนอแนะในการสร้างระบบการสง่ตอ่ท่ีเหมาะสม เพ่ือสง่ตอ่เด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็

แสวงหาท่ีพกัพิงเพ่ืออ านวยความสะดวกในการระบตุวัตนและสง่ตอ่เดก็อยา่งถกูต้อง75  

-  ประเทศจอร์แดน ประเทศเลบานอน และประเทศอซุเบกิสถานได้รับข้อเสนอแนะด้านหลกัการ 

การไมส่ง่กลบัสูอ่นัตราย76  

-  ประเทศบงัคลาเทศ ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย 77ได้รับข้อเสนอแนะให้ยตุิการกกัขงัเดก็และ  

เพ่ือให้แนใ่จวา่เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีเดนิทางโดยล าพงัและท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง 

                                                 
72 มองโกเลยี, 4 มีนาคม พ.ศ.2553, CRC/C/MNG/CO/3-4 
73 บงัคลาเทศ, CRC/C/BGD/CO/5, 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558  
74 อซุเบกิสถาน, 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2556, CRC/C/UZB/CO/3- 
75 อินเดีย, CRC/C/IND/CO/3-47, กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 
76 จอร์แดน, 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, CRC/C/JOR/CO/4-5 เลบานอน, CRC/C/LBN/CO/4-5, 22 มิถนุายน  2017, อซุเบกิสถาน, 
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, CRC/C/UZB/CO/3-4 
77 บงัคลาเทศ, CRC/C/BGD/CO/5, 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558, อินโดนีเซีย, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 กรกฎาคม พ.ศ 2557 
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จะไมถ่กูกกัตวัเน่ืองจากการเข้าเมืองหรือการพ านกัในประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

คณะกรรมการยงัขอให้ประเทศอินโดนีเซีย78 ก าหนดกฎเกณฑ์ก ากบัพฤติกรรม 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัและเจ้าหน้าท่ีสถานท่ีกกัคนเข้าเมืองให้เข้มงวด เพ่ือให้แนใ่จว่า 

สถานกกัคนเข้าเมืองได้รับการตรวจประเมินอย่างสม ่าเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ 

เเละด าเนินการให้แนใ่จวา่มีการแยกเดก็ออกจากผู้ใหญ่ท่ีไมเ่ก่ียวข้องในห้องกกั 

-  ประเทศเนปาล ประเทศปากีสถาน ประเทศบงัคลาเทศและประเทศกาตาร์ ได้รับข้อเสนอแนะ 

ให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการบริหาร และมาตรการเชิงสถาบนัเพ่ือให้แนใ่จวา่เด็กผู้ ลีภ้ยั 

และเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงทกุคน รวมถึงผู้ ท่ีไมมี่บตัรลงทะเบียน ได้รับการจดทะเบียนการเกิดตัง้แตแ่รกเกิด 

ซึง่ครอบคลมุบตุรผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงด้วย79 

-  คณะกรรมการอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็มีข้อเสนอแนะให้ประเทศจอร์แดนและประเทศปากีสถาน80 

ด าเนินการให้แนใ่จวา่มีการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีเดนิทางโดยล าพงั 

จากการละเมิดและการแสวงประโยชน์ ให้คุ้มครองเดก็จากการแสวงประโยชน์ด้านแรงงาน ความรุนแรง 

และการบงัคบัให้สมรส หรือการสมรส ก่อนวยัอนัควร และเสนอแนะ

ให้ประเทศปากีสถาน81คุ้มครองเดก็จากการค้าเด็ก หรือการกระตุ้นให้เดก็ มีแนวคดิสดุโตง่ทางศาสนา 

คณะกรรมการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ และมีข้อเสนอแนะให้ประเทศอินเดีย82 

เสริมสร้างระบบการคุ้มครองเดก็ท่ีมีอยูใ่ห้เข้มแข็งขึน้ 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหาและให้ความชว่ยเหลือเดก็ท่ีต้องการความคุ้มครอง 

-    มีข้อเสนอแนะให้เดก็สามารถเข้าถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน การให้บริการทางสงัคม (ประเทศมองโกเลีย)  

การรักษาพยาบาลและการศกึษาแก่ประเทศตา่งๆ อาท ิประเทศบงัคลาเทศ ประเทศจอร์แดน 

ประเทศเลบานอน และประเทศเนปาล83  ประเทศปากีสถานได้รับการเสนอแนะให้จดัการศกึษา เเก่เดก็ผู้ ลี ้

ภยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงในระบบการศกึษาระดบัชาติ และระดบัจงัหวดัด้วยเง่ือนไข 

                                                 
78 อินโดนีเซีย, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 กรกฎาคม   พ.ศ. 2557 
79 เนปาล, CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559,  ปากีสถาน, CRC/C/NPL/CO/3-5, 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, กาตาร์, 
22 มิถนุายน พ.ศ. 2560, CRC/C/QAT/CO/3-4 
80 จอร์แดน, 8 กรกฎาคม   พ.ศ. 2557, CRC/C/JOR/CO/4-5 
81 ปากีสถาn, CRC/C/NPL/CO/3-5, 11 กรกฎาคม   พ.ศ. 2559 
82 อินเดีย, CRC/C/IND/CO/3-47, กรกฎาคม   พ.ศ. 2557, 
83 เลบานอน, CRC/C/LBN/CO/4-5, 22 มิถนุายน  201, เนปาล, CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, จอร์แดน, 8 
กรกฎาคม   พ.ศ. 2557, CRC/C/JOR/CO/4-5, บงัคลาเทศ, CRC/C/BGD/CO/5, 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558, ปากีสถาน, 
CRC/C/NPL/CO/3-5, 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, กาตาร์, 22 มิถนุายน พ.ศ. 2560, CRC/C/QAT/CO/3-4, ซีเรีย, 6 มีนาคม พ.ศ. 
2562, CRC/C/SYR/CO/5 
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ทดัเทียมกบัคนชาตขิองรัฐ คณะกรรมการอนสุญัญาสิทธิเดก็แนะน าผู้ ลีภ้ยัโดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีบตุร 

ให้ได้รับท่ีอยู่อาศยัอยา่งเพียงพอและเข้าถึงศนูย์พกัพิงในประเทศปากีสถาน84  สว่นประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศเลบานอนได้รับข้อเสนอแนะด้านการเข้าถึงอาหาร น า้ด่ืม ท่ีสะอาด และบริการสขุาภิบาล85 

-  ประเทศอินโดนีเซียได้รับค าแนะน าให้ด าเนินการให้แน่ใจวา่จะพิจารณาผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก

เป็นมลูฐานในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและกระบวนการขอลีภ้ยั และให้เด็กผู้แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีบดิา

มารดามิได้เดนิทางมาด้วยให้ได้รับการดแูลอย่างเพียงพอ และได้รับบริการจากทนายความ หรือผู้แทน

ด้านกฎหมายโดยไมค่ิดมลูคา่86   

 
มากไปกวา่นัน้ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี 6 
ยงัให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิเร่ืององค์ประกอบส าคญัท่ีจ าเป็นส าหรับการคุ้มครองเดก็
ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศถ่ินก าเนิดโดยล าพงั และเด็กท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง
โดยไมค่ านงึถึงสถานะทางกฎหมาย และเหตแุหง่การย้ายถ่ินฐาน (โดยครอบคลมุเด็กท่ีถกูค้ามนษุย์ เดก็โยกย้าย
ถ่ินฐาน ด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือแสวงหาโอกาสทางการศกึษา /การท างาน และเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็ก
แสวงหาท่ีพกัพิง) ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี  6 มีผลบงัคบัใช้กบัประเทศไทย โดยไมค่ านงึถึงการตัง้ข้อสงวนตอ่ 
อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 22 อาทิ ในบริบทของเดก็ผู้ ลีภ้ยั เดก็พงึสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 
การศกึษา การคุ้มครองทางสงัคม และบริการอ่ืน ๆ โดยไมค่ านงึถึงสถานะของเด็ก บริการตา่ง ๆ 
ส าหรับเดก็ต้องปรับเปล่ียนตามความต้องการเฉพาะของเดก็ ข้อเสนอแนะทัว่ไปเรียกร้องสิทธิเชิงกระบวนการ 
ส าหรับเดก็ การคุ้มครองสิทธิ การอยูร่วมเป็นครอบครัวและประเดน็ตา่งๆ ด้านการฝึกอบรม 
และการเก็บรักษาประวตัติา่งๆ  กลา่วโดยสรุปคือองค์ประกอบส าคญัของข้อเสนอแนะทัว่ไปฉบบัท่ี 6 
ยอ่มสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันากฎเกณฑ์ยอ่ย เพ่ือปกปอ้งคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงท่ี
เดนิทางโดยล าพงัและท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง ซึง่ปรากฎในภาคผนวก 1 ในเอกสารนี ้ 
 

คณะกรรมการมิได้ตีความและมิได้ระบใุนข้อสงัเกตโดยสรุปวา่รัฐต้องให้สถานะผู้ ลีภ้ยัแก่ผู้ ท่ีต้องการลีภ้ยัแตอ่ยา่งใ

ด อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิเดก็กล่าวในข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี  6 ความว่า 

“พนัธกรณีทีเ่กิดข้ึนตามข้อ 22 ของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ใหมี้ “มาตรการทีเ่หมาะสม” เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเด็กที่

เดินทางโดยล าพงัและเด็กที่ถูกแยกจากผูป้กครองที่ตอ้งการสถานะผูลี้ภ้ยัไดรั้บการคุ้มครองตามความเหมาะสม 

                                                 
84 ปากีสถาน, CRC/C/NPL/CO/3-5, 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
85 อินโดนีเซีย, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, เลบานอน, CRC/C/LBN/CO/4-5, 22 มิถนุายน  พ.ศ. 2560 
86 อินโดนีเซีย, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ซ่ึงยงัครอบคลมุถึงความรับผิดชอบในการจดัตัง้ระบบขอลี้ภยัทีมี่ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการออกกฎหมายดา้น

การปฏิบติัต่อเด็กทีเ่ดินทางโดยล าพงัและเด็กทีถู่กแยกจากผูป้กครอง […] ….”87   

 

อนึง่ ข้อเสนอแนะทัว่ไป ข้อ 66 วรรคสอง ยงัระบวุ่าในกรณีท่ี "ทราบข้อเท็จจริงระหว่างกระบวนการระบตุวัตน 

เเละข้ึนทะเบียน ซ่ึงบ่งชี้ว่าเด็กอาจมีความหวาดกลวัอนัมีมูล หรือแม้ว่าเด็กไม่สามารถทีจ่ะกล่าวถึงความ

หวาดกลวัได้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม หากเป็นไปไดว่้าเด็ก

มีความเสีย่งต่อการถูกประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชื้อชาติ ศาสนา สญัชาติ 

การเป็นสมาชิกภาพกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่ว่าทางสงัคมหรือความคิดทางดา้นทางการเมืองก็ตาม  

หรือต้องการการคุม้ครองระหว่างประเทศ ควรส่งต่อเด็กเข้ากระบวนการขอลีภ้ยั 

และ/หรือกลไกทีใ่ห้ความคุม้ครองเสริม ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ "  88 ข้อเสนอแนะ

นีอ้าจตีความได้วา่ หากประเทศใดไมมี่ระบบขอลีภ้ยั ก็สามารถคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยั 

ภายใต้กลไกเสริมนอกระบบผู้ ลีภ้ยัได้  

 

คณะกรรมการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ยงัระบวุา่ ไม่ควรสง่ตอ่เดก็ไปยงักระบวนการขอลีภ้ยัโดยอตัโนมตัิ อนึง่ 

เดก็ผู้ ท่ีไมมี่สิทธิขอลีภ้ยัควรได้รับสิทธิเชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ไป ในขณะท่ียงัอาศยัอยูใ่นรัฐ89 

 

 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22 และพันธกรณีในกำรให้สัตยำบัน 
อนุสัญญำผู้ลีภ้ัยและพธีิสำรเลือกรับ ค.ศ. 1951   
 
อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 22 ไมก่่อให้เกิดพนัธกรณีใดๆ ท่ีรัฐท่ีจะต้องให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญา
วา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั และพิธีสารเลือกรับ ค.ศ. 1951 แตเ่ป็นท่ียอมรับว่าคณะกรรมการอนสุญัญาฯ แนะน า 
ให้รัฐภาคีภาคยานวุตั ิตราสาร/สนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีให้การคุ้มครอง 
เดก็ท่ีสงูขึน้กวา่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็อยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งรวมถึงอนสุญัญาผู้ ลีภ้ยัค.ศ. 1951 
รัฐภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ท่ีได้รับข้อเสนอแนะให้พิจารณารับอนสุญัญา  ค.ศ. 1951  อาทิ 

                                                 
87 คณะกรรมการวา่ด้วยสทิธิเดก็. ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี 6 การปฏิบตัิตอ่เด็กทีเ่ดินทางโดยล าพงัและถกูแยกจากผู้ปกครอง
ที่เดินทางออกนอกประเทศต้นก าเนิด 
88 คณะกรรมการวา่ด้วยสทิธิเดก็. ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี 6 การปฏิบตัิตอ่เด็กทีเ่ดินทางโดยล าพงัและถกูแยกจากผู้ปกครอง
ที่เดินทางออกนอกประเทศต้นก าเนิด 
89 คณะกรรมการวา่ด้วยสทิธิเดก็. ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี 6 การปฏิบตัิตอ่เด็กทีเ่ดินทางโดยล าพงัและถกูแยกจากผู้ปกครอง
ที่เดินทางออกนอกประเทศต้นก าเนิด 
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ประเทศบงัคลาเทศ ประเทศอนัดอร์รา ประเทศจอร์แดน ประเทศมองโกเลีย ประเทศเกาหลีเหนือ 
ประเทศอินโดนีเซีย   
 
อยา่งไรก็ตามประเทศอ่ืนๆ ได้รับข้อเสนอแนะให้รัฐภาคยานวุตัิอนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.  1951  
ภายใต้ ข้อ 4190 ในหวัข้อ I ของข้อสงัเกตโดยสรุป เร่ือง “การให้สตัยาบนัตราสารสิทธิมนษุยชน 
ระหวา่งประเทศ” ในสว่นนีค้ณะกรรมการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
เสนอให้ประเทศเวียดนามให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 พร้อมกบัสนธิสญัญา 
สิทธิมนษุยชนหลกัขององค์การสหประชาชาตแิละพิธีสารเลือกรับ รวมทัง้อนสุญัญา 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 189 (ค.ศ. 2011) วา่ด้วยงานท่ีมีคณุคา่ 
ส าหรับลกูจ้างท างานบ้าน91 
 
การให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ปรากฏในข้อสงัเกตโดยสรุป ฉบบัท่ี 71 
ท่ีคณะกรรมการอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็เสนอแนะประเทศไทย   แตข้่อเสนอแนะดงักลา่ว
มิได้มาจากข้อบทท่ี 22 ท่ีประเทศไทยเคยได้รับและจะยงัคงได้รับข้อเสนอแนะเชน่ 
นีโ้ดยไมค่ านงึถึงการตัง้ข้อสงวน ข้อ 22  
 
ประเทศท่ีเป็นภาคีตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็และไมไ่ด้ตัง้ข้อสงวนในข้อ 22 แตก็่ไม่ได้เข้าร่วมเป็น
ภาคีตอ่อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั 1951 และพิธีสารท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ อนัดอรา บาเรนห์ บงัคลาเทศ บาเบ
โดส ภฎูาน บรูไน โคโมโรส หมูเ่กาะคกุ ควิบา เกาหลีเหนือ กรีนาดา กยูานา อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก 
จอร์แดน คีรีบาตี คเูวต ลาว เลบานอน ลิเบีย มาเลเซีย มลัดีฟส์ หมูเ่กาะมาแชล มาริตสั มองโกเลีย 
มิโครนีเซีย เมียนมา เนปาล ปาลวั กาตาร์ โอมาน ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ศรีลงักา สิงคโปร์ เซนต์ลู
เซีย ซานมาริโน ซาอดุิอาราเบีย ซีเรีย ตองกา สหรัฐเอมิเรตส์ อซุเบกิสถาน วานตู ูและเวียดนาม 

 
แนวทางปัจจุบันของประเทศไทย  
 
โดยพืน้ฐานแล้วผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทยถือวา่เป็นผู้อพยพท่ีไมมี่เอกสาร หรือมีเอกสารไมถ่กูต้อง 
และอยูภ่ายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง คือพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หากพบวา่ผู้อพยพทัง้หมด 

                                                 
90 ข้อ 41 ไมม่ีสว่นใดในอนสุญัญานีจ้ะมีผลกระทบตอ่บทบญัญตัใิดๆ ซึง่ชกัจงูให้สทิธิของเด็กบงัเกิดผลมากกวา่ ซึง่อาจปรากฏอยู่
ใน (a) กฎหมายของรัฐภาคี หรือ (b) กฎหมายระหวา่งประเทศทีม่ผีลใช้บงัคบักบัรัฐนัน้, ซึง่เน้นวา่อนสุญัญาร้องขอให้รัฐภาคีน า
ตราสารตา่ง ๆ มาใช้ 
อยา่งตอ่เน่ือง 
91 ข้อสงัเกตโดยสรุป เวียตนาม, CRC/C/VNM/CO/3-4, 22 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
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รวมทัง้ผู้ ลีภ้ยั ท่ีเข้ามาในประเทศไทยท่ีเข้าเมืองโดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรืออยูเ่กินก าหนด ผู้อพยพต้องถกูด าเนินคดี 
และถกูผลกัดนัออกนอกประเทศ ทว่าหลายกรณี  บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีอยูใ่นสถานการณ์เย่ียงผู้ ลีภ้ยั 
ได้รับอนญุาตให้พ านกัในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว โดยความเห็นชอบของมตคิณะรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ตามข้อ 17 แหง่พระราชบญัญัตคินเข้าเมือง มาตรา 17 ความว่า  
“ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนมุตัขิองคณะรัฐมนตรีจะอนญุาตให้คนตา่งด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใด  
เข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัร ภายใต้เง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไมจ่ าต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตนีิใ้นกรณีใด ๆ 
ก็ได้”  
 
การตอบสนองเชิงนโยบายท่ีกลา่วถึงในบทน าของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนีอ้ยู่บนพืน้ฐานข้อยกเว้น 
ตามกฎหมายคนเข้าเมือง มาตรา 17 ได้แก่  
- มตคิณะรัฐมนตรีอนญุาตให้แรงงานข้ามชาตจิากประเทศเมียนมา  ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา 

และประเทศเวียดนามอาศยัเป็นการชัว่คราวในประเทศไทยและท างานบางประเภท ในพืน้ท่ีท่ีก าหนด 
และก าหนดให้แรงงานข้ามชาตต้ิองตรวจสขุภาพและมีประกนัสขุภาพ 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทยและมตคิณะรัฐมนตรี อนญุาตให้บคุคลในความหว่งใยของ UNHCR 
จากเมียนมา  เข้าเมืองและอาศยัเป็นการชัว่คราวในราชอาณาจกัรไทย ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ ลงวนัท่ี 
10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทยและมตคิณะรัฐมนตรี เร่ือง อนญุาตให้กลุม่คนตา่งด้าวบางกลุม่ 
อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ ซึง่ครอบคลมุผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ (ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2554) ได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ส าหรับผู้แสวงหาท่ีพกัพิง
ท่ีเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ ได้รับอนญุาตอาศยัอยูเ่ป็นการชัว่คราวด้วย  

 
ดงันัน้ ในกรณีท่ีไมมี่กฎหมายเฉพาะส าหรับผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง กฎหมายมาตรา
นีเ้ปิดโอกาสให้ก าหนดสถานะทางกฎหมายท่ีจ าเป็นส าหรับบคุคล รวมทัง้เด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงด้วย  
 
แม้วา่ผู้ ลีภ้ยัท่ีมีสถานะบางประเภท เชน่ เดก็ผู้ ลีภ้ยัท่ีเกิดในประเทศไทย สามารถเข้าถึงสถานะทางกฎหมาย 
และสิทธิในการพ านกัอยู่ในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยสญัชาติ และกฎหมายท่ีมิได้
เก่ียวกบักฎหมายคนเข้าเมือง (อาท ิพระราชบญัญัตกิารทะเบียนราษฎร  
พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์) ดงัท่ีอภิปรายไว้เบือ้งต้น อยา่งไรก็ตามผู้ ลีภ้ยัยงัคง
ต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีคลมุเครือ และชอ่งโหวใ่นการบงัคบัใช้กฎหมาย92   
 

                                                 
92 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
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รัฐบาลตระหนกัถึงช่องวา่งดงักลา่ว และได้พฒันาร่างข้อระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการ
ตรวจคดักรองคนตา่งด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายซึง่ไมส่ามารถเดนิทางกลบัไปยงัประเทศต้นทางได้ เน่ืองจาก
จะได้รับอนัตรายจากการประหตัประหาร ขณะนีเ้อกสารดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งรอการอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี  
 
ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีเสนอความเป็นไปได้ท่ีจะจดัให้มีการคุ้มครองชัว่คราวส าหรับบคุคลสญัชาติอ่ืน 

รวมทัง้การก าหนดสถานะทางกฎหมายในระหวา่งการรอผลการสมคัรและการหาทางออกท่ียัง่ยืน 

โดยถือว่าทางออกท่ียัง่ยืนส าหรับกรณีส่วนมากคือการตัง้ถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม ในชัน้นีย้งัไม่อาจ

คาดการณ์วา่ระเบียบฯ มีความเป็นไปได้ท่ีจะให้สถานะผู้ ลีภ้ยัโดยตรงหรือให้สิทธิอาศยัถาวรในประเทศไทย 

แตจ่ะเป็นรากฐานส าหรับการพฒันากระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการก าหนดสถานะและจดัการผู้ ลีภ้ยัและผู้

แสวงหาท่ีพกัพิง93 ระเบียบนีไ้มค่รอบคลมุบคุคลท่ีอยูภ่ายใต้การคุ้มครองอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลไทยให้คุ้มครองอยูแ่ล้ว อาทิ 

ผู้พลดัถ่ินในศนูย์พกัพิงชัว่คราวใกล้ชายแดนเมียนมา หรือผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ แม้วา่ประเทศไทย 

จะไมมี่ระบบขอลีภ้ยั แตก่ารพฒันากลไกการคดักรองผู้แสวงหาท่ีพกัพิงแหง่ชาต ิโดยมีมาตรการคุ้มครอง 

และกระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก รวมทัง้เดก็ท่ีเดนิทางโดยล าพงัและเด็กท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง

อาจสอดคล้องกบักลไกการคุ้มครองเพ่ือเตมิเตม็94 ภายใต้กฎหมายในประเทศ 

 
แม้วา่จะไมท่ราบวา่จะมีการประกาศใช้ระเบียบนีเ้ม่ือใด 
แตค่วามมุง่มัน่ของรัฐบาลในการใช้กลไกการคดักรองแหง่ชาตนีิ ้ยงัปรากฏในการตัง้กอง 4 ภายใต้กองสืบสวน
สอบสวน ส านกัตรวจคนเข้าเมือง 95 เพ่ือรับผิดชอบในการประสานงานของกลไกคดักรองผู้ ต้องการความคุ้มครอง
แหง่ชาต ิการประสานงานของ "คณะกรรมการตรวจคดักรองผู้ได้รับการคุ้มครอง" 
(มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจคดักรอง) ขณะนีห้นว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องก าลงัแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั 
UNHCR เป็นประจ าและอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎกระทรวง 
มีความเป็นไปได้วา่กฎกระทรวงก าหนดให้ผู้สมคัรเข้ากระบวนการคดักรอง
สามารถอทุธรณ์ค าตดัสินของคณะกรรมการคดักรองได้ 
 
บทบญัญัตใินร่างข้อบงัคบัคอ่นข้างกว้าง อยา่งไรก็ตาม ระเบียบนีก้ าหนดให้คณะกรรมการคดักรองฯ ค านงึถึง
โอกาสการได้อยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัว สิทธิท่ีจะได้รับความชว่ยเหลือในการพิจารณาค าขอสถานะ 

                                                 
93 โปรดพิจารณา, Asian Pacific Refugee Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. (ข้อมลูประเทศ: ไทย) เข้าถงึ
ที่: http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 
94 โดยทัว่ไปบทบญัญตัิวา่ด้วยสว่นเติมเต็มจะใช้กบัพนัธกรณีของรัฐตอ่ผู้ลีภ้ยัที่ยงัต้องการการคุ้มครองบนพืน้ฐานที่ผู้ลีภ้ยัจะเผชิญ
กบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงหากกลบัสูป่ระเทศต้นก าเนิด. 
95 ผู้บญัชาการส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้อ านวยการและเลขานกุารคณะกรรมการ. 

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf


36 

 

พนัธกรณีระหวา่งประเทศ นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ อีกทัง้
ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจดัการศกึษาแก่เดก็ภายใต้การคุ้มครอง 
และให้บริการทางการแพทย์แก่บคุคลดงักลา่ว96 ทัง้นี ้ยงัคงต้องก าหนดระเบียบระดบัรอง ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของกลไกการคดักรอง ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นโอกาสส าหรับรัฐบาลท่ีจะท าให้หลกัเกณฑ์
มีความชดัเจนยิ่งขึน้  และก าหนดกระบวนการท่ีมีเดก็เป็นศนูย์กลาง และสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
หากมีการตัง้กลไกการคดักรองผู้ขอความคุ้มครองแหง่ชาต ิ   (National Screening Mechanism: NSM) 
ตามท่ีวางแผนไว้ จ าเป็นต้องมีการพฒันากฎเกณฑ์ และนโยบายระดบัรองในการด าเนินงานกลไกการคดักรองผู้
ขอความคุ้มครองแหง่ชาติตามแผน ตลอดจนก าหนดสถานะทางกฎหมายแกเ่ดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง
ในประเทศ การเข้าถึงสิทธิ การพฒันากฎเกณฑ์ระดบัรองและขัน้ตอนการด าเนินงานเพ่ือก าหนด
แนวทางในการดแูลเดก็ท่ีต้องการความคุ้มครอง เดก็ท่ีเดินทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง
ตามอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก เชน่ การระบแุนวทางการคุ้มครองตามหลกัผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเดก็ / 
การจดัหาผู้แทนทางกฎหมาย และทางออกท่ียัง่ยืน ฯลฯ รวมถึงการพฒันาขัน้ตอนการปฏิบตังิาน มาตรฐาน 
เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงและเข้าถึงบริการ รวมถึงบริการคุ้มครองเด็กให้เดก็กลุม่นีด้้วย 
 
เมื่อเร็วๆ นีรั้ฐบาลด าเนินนโยบาย (และการปฏิบตั)ิ  เพ่ือน าไปสูก่ารยตุกิารกกัเดก็ 
ซึง่สอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ โดยมีการอนมุตัแิละรับรองบนัทึกความเข้าใจ เร่ืองการก าหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกกัตวัเด็กไว้ในสถานกกัตวัคนตา่งด้าวเพื่อรอการสง่กลบั ในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 บนัทกึความเข้าใจนีไ้ม่ได้ก าหนดรูปแบบทางเลือกเฉพาะแทนการกกัเด็กไว้ ปัจจบุนัแนวทางการด าเนินการ
มี 3 รูปแบ คือ:  
1) ให้เดก็อยูก่บัครอบครัวอปุถมัภ์ สว่นใหญ่ใช้ในกรณีเด็กท่ีเดนิทางโดยล าพงัหรือถกูแยกจากผู้ปกครอง  
2) การจดัการรายกรณีส าหรับมารดาท่ีมีบตุรโดยให้อาศยัอยูใ่นชมุชน  
3) จดัให้มารดาและบตุรใช้บริการตา่งๆ ของรัฐ เชน่ ศนูย์เลีย้งเดก็ หรือสถานคุ้มครองสวสัดภิาพ  
 
บนัทกึความเข้าใจไมเ่พียงแตมี่ความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นการยตุกิารกกัเด็กเทา่นัน้ 
แตย่งัได้สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายคุ้มครองเดก็ของประเทศไทยเข้าด้วยกนั 
สภาความมัน่คงแหง่ชาต ิเป็นองค์กรประสานงานหนว่ยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ในการด าเนินการตามบนัทกึข้อตกลง พร้อมการประเมินผลนโยบายและผลลพัธ์จากนโยบาย 
ซึง่วางแผนวา่จะด าเนินการหลงัจากปีแรก (สิน้ปี พ.ศ. 2562) จงึมีความเป็นไปได้ในการจดัการความท้าทายท่ี
เกิดขึน้ ไมว่่าการปอ้งกนัการแยกเด็กจากครอบครัว การให้เดก็อยูร่่วมเป็นครอบครัว  

                                                 
96 ร่างระเบียบส านกังานนายกรัฐมนตรี การคดักรองคนตา่งชาติที่เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไมส่ามารถกลบัไปยงัประเทศ
ภมูิล าเนาด็ พ.ศ. .…  
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ระเบียบระดบัยอ่ยของกลไกการคดักรองแหง่ชาตจิะชว่ยสร้างความกระจา่ง ทัง้ด้านการเข้าถึงสิทธิ เพิ่มเตมิ อาทิ 
สิทธิในการศกึษา และการรักษาพยาบาลแก่บคุคลท่ีได้รับความคุ้มครอง  อยา่งไรก็ตามกฎหมายระดบัชาติใน
ไทยคุ้มครองสิทธิการศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรับเดก็ทกุคนโดยไมค่ านงึถึงสถานะทางกฎหมาย ซึง่ยืนยนั 
หลกัการด้วยมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการจดัการศกึษาส าหรับบคุคลผู้ไมมี่สถานะทางทะเบียน พ.ศ. 254897 
แม้วา่จะมีชอ่งวา่งในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (เชน่ความจ าเป็นในการเสริมทกัษะภาษาไทยให้เดก็ 
คา่ธรรมเนียมพิเศษ และสร้างความมัน่ใจวา่คา่ใช้จา่ยการศกึษาไมเ่ป็นภาระเกินกวา่จะเข้าถึง การเสริมสร้าง 
การเตรียมการ และประชาสมัพนัธ์ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือรับเดก็ผู้ ลีภ้ยั สร้างความมัน่ใจวา่สามารถ 
เทียบโอนและรับรองวฒุิการศกึษาและหนว่ยกิต การจดัชัน้เรียน และชัน้เรียนเสริมหลกัสตูรให้เดก็  เป็นต้น) 
นโยบายนีส้อดคล้องกบัการด าเนินการ ตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 28.98 

 
ร่างระเบียบกลไกการคดักรองผู้ขอความคุ้มครองก าหนดให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องให้บริการ
การรักษาพยาบาลแก่ผู้ ได้รับความคุ้มครอง ดงันัน้กฎเกณฑ์ระดบัรองควรรับรองและก าหนดแนวทาง 
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลส าหรับบคุคลท่ีได้รับความคุ้มครองด้วย ภายใต้กรอบกฎหมายไทย 
ทกุคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสขุภาพตามหลกัมนษุยธรรม 
โรงพยาบาลอาจรับผู้ ป่วยชาวตา่งชาตแิละบคุคลท่ีไมมี่เอกสาร ซึง่ไมส่ามารถจา่ยคา่รักษาพยาบาลเองก็ได้ 
ประเทศไทยประสบ ความส าเร็จอยา่งยิ่งในการปรับระบบการดแูลสขุภาพให้เป็นมิตรกบัผู้ โยกย้ายฐานมากขึน้  
อาท ิการให้ข้อมลูสขุภาพสองภาษา ผู้ปฏิบตังิาน / อาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งด้าว 
การจดัมมุสขุภาพและศนูย์สขุภาพ และกองทนุสขุภาพชมุชน99 หากยงัคงมีความท้าทายตา่งๆ อาทิโรงพยาบาล / 
แพทย์สามารถตดัสินใจท่ีจะรักษาผู้ ป่วยโดยไม่คดิคา่ใช้จ่ายได้เองหรือไม ่การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / 
การพบแพทย์ ท าให้เกิดความเส่ียงตอ่ความปลอดภยั เน่ืองจากผู้ใช้บริการอาจถกูจบักมุหากไมมี่เอกสารประจ าตวั 

                                                 
97 มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการจดัการศกึษาส าหรับบคุคล ผู้ไมม่ีสถานะทางทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548. การน าเสนอโดย Pumsaran 
Tongliemnak, PhD, การประชมุ Asia Education Summit on Flexible Learning Strategies for Out-of-School Children 24 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559.  
98 Asian Pacific Refugee Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. (ข้อมลูประเทศ: ไทย) เข้าถึงที่: 
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 
99 การน าเสนอโดย Supakit Sirilak MD., สาธารณสขุศาสตร์มหาบณัฑิต. รองปลดักระทรวง, กระทรวงสาธารณสขุ., นโยบาย
สขุภาพประชากรข้ามชาติ. โรงแรมสโุกศล, 29 มกราคม พ.ศ. 2562  

http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf
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อีกทัง้ยงัมีอปุสรรคทางภาษาอยา่งตอ่เน่ือง100 การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพจิตมีอยา่งจ ากดัและให้บริการผา่น 
UNHCR และองค์กรพฒันาเอกชนเป็นหลกั101  
 
รัฐบาลด าเนินโครงการประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ยากไร้เข้าถึงโรงพยาบาล 
และการรักษา โครงการขยายความคุ้มครองครอบคลมุเด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 7 ปี เม่ือปี พ.ศ.  2556 
แม้วา่โครงการนีจ้ะให้บริการเฉพาะผู้ท่ีขึน้ทะเบียนจากประเทศกมัพชูา ลาว และเมียนมาเทา่นัน้ 
แตค่วามคิดริเร่ิมนีก็้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงบวกของประเทศไทยเพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลแก่ทกุคน  
 
จากข้อมลูท่ีได้รับ กระทรวงสาธารณสขุก าลงัด าเนินการศกึษา / ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
โครงการและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ท่ีมิใช่พลเมืองไทย 
การศกึษาดงักลา่วอาจเป็นโอกาสท่ีดีในการประเมินผลกระทบจากการขยายโครงการคุ้มครองทางสงัคมท่ีมีอยู่ 
โดยเฉพาะการประกนัสขุภาพ ให้กบัผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงภายใต้กลไกคดักรองผู้ ต้องการความคุ้มครอง
แหง่ชาต ิและการเจรจาตอ่รอง ทางการเงินเพ่ือรองรับคา่ใช้จา่ย ในขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างความมัน่ใจว่า 
เดก็สามารถเข้าถึง บริการสขุภาพระดบัปฐมภมูิและการปอ้งกนัโรค การรับภมูิคุ้มกนั การดแูลมารดา 
บริการด้านโภชนาการ และสขุอนามยั เพราะสิทธินีเ้ป็นสิทธิท่ีเดก็ทกุคนพงึได้รับ และอาจ
ปรับเปล่ียนตามความจ าเป็น เพื่อบรูณาการให้เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็อพยพโยกย้ายถ่ินฐานเข้าสูร่ะบบด้วย   
 

วรรคสอง:   เพ่ือวตัถปุระสงค์นีรั้ฐภาคีจะให้ความร่วมมือตามท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมแก่ความพยายามใดๆ ของ

ทัง้องค์การสหประชาชาตแิละองค์การระดบัรัฐบาล หรือองค์การท่ีมิใชร่ะดบัรัฐบาลอ่ืนท่ีมีอ านาจ ซึง่ร่วมมือกบั

องค์การสหประชาชาตใินการคุ้มครองและชว่ยเหลือเด็กเชน่วา่ และในการตดิตามหาบดิามารดาหรือสมาชิกอ่ืน

ของครอบครัวของเดก็ผู้ ลีภ้ยั เพื่อให้ได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีจ าเป็นส าหรับการกลบัไปอยู่ร่วมกนัใหมเ่ป็นครอบครัว

ของเดก็ ในกรณีท่ีไมส่ามารถค้นพบบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืนๆ ของครอบครัว เด็กนัน้จะได้รับการคุ้มครอง

เชน่เดียวกบัเดก็ท่ีถกูพรากจากสภาพครอบครัว ทัง้ท่ีเป็นการถาวรหรือชัว่คราวไมว่า่จะด้วยเหตผุลใด ดงัเชน่ท่ีได้

ระบไุว้ในนอนสุญัญานี ้

 

7.4 ความร่วมมือในการคุม้ครอง ช่วยเหลือเด็ก และติดตามหาบิดามารดา 

 

                                                 
100 การน าเสนอโดย Supakit Sirilak MD., สาธารณสขุศาสตร์มหาบณัฑิต. รองปลดักระทรวง, กระทรวงสาธารณสขุ., นโยบาย
สขุภาพประชากรข้ามชาติ. โรงแรมสโุกศล, 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
101 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. (ข้อมลูประเทศ: ไทย) เข้าถึงที่: 
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf 
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วรรคสอง ข้อ 22 ก าหนดความร่วมมือของรัฐในการคุ้มครองและชว่ยเหลือเดก็ผู้ ลีภ้ยั 

การให้ความกระจ่างด้านความต้องการในการให้ความคุ้มครองท่ีจ าเป็นแก่เดก็ท่ีถกูพรากจากสภาพครอบครัว 

(เชน่ เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีเดนิทางโดยล าพงัและท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง) 

ข้อบทวรรคนีเ้รียกร้องให้รัฐบาลร่วมมือกนัเพื่อคุ้มครองและชว่ยเหลือเดก็ แตย่งัคงมีทางเลือกให้รัฐตดัสินใจ 

เลือกรูปแบบความร่วมมือ “ตามท่ีเห็นสมควร” กบัผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือชว่ยเหลือและคุ้มครองเดก็กลุม่

ดงักลา่วและตดิตามบดิามารดาเพ่ือให้เดก็อยูร่่วมเป็นครอบครัว  

 

7.5 การคุม้ครองเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว 

 

เมื่อเดก็ผู้ ลีภ้ยัไมมี่บิดามารดามาด้วย (เดก็ท่ี "ไมมี่บดิามารดา") รัฐสญัญาว่าจะให้เด็กนัน้ "ได้รับการปกปอ้งเฉก
เชน่เดียวกบั" ท่ีเด็กอ่ืน ๆ พงึได้รับภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ โดยเฉพาะข้อ 20 ท่ีเสนอให้มี 
"การดแูลทางเลือก" แก่เด็กท่ีมิได้อยูก่บับิดามารดาหรือครอบครัวเป็นการชัว่คราวหรือถาวร การ 
"ได้รับการปกปอ้งเฉกเชน่เดียวกบั" ไมค่วรตีความว่าหมายถึงการดแูลโดยทัว่ไปในระดบัเดียวกนั แตเ่ด็กพงึ
ได้รับประโยชน์จากโครงการและผลประโยชน์เดียวกนั โดยไมมี่แบง่แยกระหว่างเดก็ท่ีเป็นพลเมือง 
และเดก็ท่ีมิใชพ่ลเมืองหรือเด็กผู้ ลีภ้ยั102   
 
คณะกรรมการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ระบใุนข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี 6 วา่ “การคุ้มครองเดก็ท่ีเดนิทางโดย
ล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครองท่ีเดนิทางออกนอกประเทศต้นก าเนิด”  พ.ศ. 2548 ก าหนดรายละเอียดการ
คุ้มครองปอ้งกนัท่ีจ าเป็นส าหรับเดก็ท่ีเดนิทางตามล าพงัหรือเดนิทางกบัผู้ใหญ่ท่ีไมใ่ช่บิดามารดาหรือผู้ดแูล.103 

นอกจากนีม้ตสิมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต ิท่ี 64/142 เร่ืองแนวทางการดแูลทางเลือกของสหประชาชาติ ค.ศ. 
2009 ก าหนดให้ประเทศไทยให้การสนบัสนนุและคุ้มครองเดก็ทกุคนในประเทศ 
เพื่อให้เดก็มีคณุภาพชีวิตท่ีดีในสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการคุ้มครองและเอาใจใส.่104  เป็นอีกวาระหนึง่ท่ีข้อเสนอแนะ
ดงักลา่วไมค่ านงึวา่ประเทศไทยตัง้ข้อสงวนตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 22 หรือไม ่ 
                                                 
102 International Commission of Jurists. 1994. Reservations to the Convention on the rights of the child.(ข้อสงวน
อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็) เข้าถงึที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-
Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf 
103 UNICEF. Implementation Handbook for The Convention on the Rights of the Child.(คูม่ือการปฏิบตัิตามอนสุญัญาวา่
ด้วยสทิธิเด็ก) ปรับปรุงและตีพิมพ์ครัง้ที่ 3. เข้าถึงที่: 
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.
pdf 
104 Global Next Generation Index. End Child Detention Scorecard Thailand.(ดชันชีีว้ดัการกกัขงัเดก็ในประเทศไทย) พ.ศ. 
2561 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/10/Asia-Convention-Rights-of-the-Child-non-legal-submission-1994-eng.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
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แนวทางปัจจุบันของประเทศไทย 

รัฐบาลร่วมมือกบัหนว่ยงานองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง UNHCR และองค์กรพฒันาเอกชน 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปกปอ้งและชว่ยเหลือเด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงรัฐบาลไทยอนญุาตให้ UNHCR 

ให้ความชว่ยเหลือผู้ ลีภ้ยัมาตัง้แตท่ศวรรษท่ี  1970  และรัฐบาลก าหนดบนัทกึความเข้าใจ ซึง่

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือยตุกิารกกัขงัเดก็ในห้องกกัตรวจคนเข้าเมือง อนัเป็นตวัอย่างลา่สดุว่า รัฐบาลร่วมมือกบั 

องค์กรพฒันาเอกชนและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆในประเทศ ทัง้นีย้งัมีความร่วมมือเพ่ือติดตามหาบิดามารดา 

หรือผู้ปกครอง อีกทัง้ยงัด าเนินการเพ่ือให้เดก็ได้อยู่ร่วมกบัครอบครัวผา่น UNHCR ร่วมกบักลไกอ่ืนๆ - เชน่ 

สามารถน ากลไกการติดตามครอบครัวขององค์การกาชาดสากลในประเทศไปใช้ได้105 UNICEF 

สนบัสนนุโครงการซึง่มีองค์ประกอบหลกั

ท่ีมุง่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแบง่ปันข้อมลูข้ามพรมแดนในการบริหารจดัการเดก็เป็นรายกรณี 

(Case Management) การติดตามครอบครัว และการคืนเดก็

ท่ีได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถ่ินฐานสู่ครอบครัว 

 

มีเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงท่ีเดนิทางโดยล าพงัและท่ีถกูแยกจากผู้ปกครองเป็นจ านวนคอ่นข้างน้อย 
เดก็ผู้ ลีภ้ยัสว่นใหญ่ อยูก่บัพอ่แมห่รือผู้ปกครองตามกฎหมาย แตท่วา่มาตรการตอบสนอง
เพื่อให้ความคุ้มครองท่ีเหมาะสม หากเด็กเดนิทางมาถึงอาณาเขตประเทศไทยโดยปราศจากบดิามารดา 
ตลอดจนกฎระเบียบระดบัรองขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีส าคญัตอ่การท างานก็ยงัจ าเป็น 
ในฐานะแนวทางการคุ้มครองเดก็ ท่ีก าลงัแสวงหาการคุ้มครองตามข้อเสนอแนะทัว่ไปฉบบัท่ี 6 ส าหรับเดก็ท่ี
เดนิทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง 
 
อยา่งท่ีได้เน้นย า้ข้างต้นประเทศไทยได้ก าหนดกรอบทางกฎหมายเพ่ือให้การสนบัสนนุและชว่ยเหลือเดก็ท่ีเดนิทาง
โดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครองในพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ มาตรา 28 โดย
ก าหนดหน้าท่ีของรัฐในการให้ความชว่ยเหลือ และจดัสรรสวสัดกิารแก่เดก็เม่ือผู้ปกครองของเด็กไมไ่ด้อยูใ่น 
“สภาพท่ีจะเลีย้งด ูดแูล รักษา บม่เพาะวินยั หรือพฒันาเดก็” สว่น ข้อ 32 
แหง่พระราชบญัญตัเิดียวกนัก าหนดประเภทเด็ก “เด็กปราศจากการดแูลจากผู้ปกครองไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม” 
กฎหมายได้ย า้วา่เดก็กลุม่นี ้อยูใ่นฐานะเดก็ท่ีต้องได้รับความคุ้มครองสวสัดกิารจากรัฐ 
บนพืน้ฐานของการไมเ่ลือกปฏิบตั ิท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ บทบญัญตัิตา่งๆ 

                                                 
105 ICRC. Restoring Family Links.(คืนความสมัพนัธ์ครอบครัว) เข้าถึงที่: 
https://familylinks.icrc.org/en/Pages/Countries/Thailand.aspx 
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จงึมีผลกบัเดก็ท่ีมิได้เป็นคนชาตไิทยด้วย โครงการท่ี UNICEF 
ให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ืองมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างระบบการคุ้มครองเด็กแหง่ชาตใิห้ตอบสนองตอ่ความต้
องการส าหรับเดก็โยกย้ายถ่ินฐานและผู้ ลีภ้ยัมากขึน้ อีกทัง้ยงัเสนอโอกาสในการเสริมสร้าง 
ระบบการดแูลทางเลือกเพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่เดก็ผู้ ลีภ้ยั และเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีเดนิทางโดยล าพงัหรือ
ถกูแยกจากผู้ปกครอง (เชน่การสร้างระบบแตง่ตัง้ผู้ปกครอง /ผู้แทนทางกฎหมาย การรับรองสิทธิเชิงกระบวนการ 
การมีสว่นร่วมตดัสินใจของเดก็ ใช้หลกัการผลประโยชน์ สงูสดุส าหรับเดก็ เพ่ือวิธีแก้ปัญหาระยะยาวและระยะสัน้ 
เเละกระบวนการน าเดก็กลบัสูค่รอบครัว ฯลฯ )  
 
นอกจากนีย้งัสามารถพฒันาระเบียบยอ่ยภายใต้กลไกการคดักรองแหง่ชาต ิและการพฒันา
พระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นแนวทางส าหรับกระบวนการนี ้เม่ือบคุคลท่ีย่ืนขอความคุ้มครองไมมี่บดิา
มารดามาด้วยหรือพรากจากบดิามารดาหรือผู้ปกครอง  โดยท่ีเช่ือม
ระบบตรวจคนเข้าเมืองและระบบการคุ้มครองเดก็แหง่ชาตเิข้าด้วยกนั เชน่ในรูปแบบของบนัทกึความเข้าใจ 
ค าแนะน าหรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดแนวทางแก่ผู้ มีส่วนได้เสียในกระบวนการดแูล คุ้มครอง และการคุ้มครอง
เดก็ผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีเดนิทางโดยล าพงั และท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง บนัทกึความเข้าใจ เร่ือง การ
ก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกกัตวัเดก็ไว้ในสถานกกัตวัคนตา่งด้าวเพื่อรอการสง่กลบัท่ีเพิ่งได้รับการ
รับรองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ทางเลือกอ่ืนแทนการกกัขงัเดก็ รวมถึงการดแูลเดก็ในครอบครัวอปุถมัภ์กรณีเดก็ท่ี
เดนิทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง แสดงถึงพฒันาการท่ีส าคญัของไทย 
 
การจดัตัง้ระบบขอลีภ้ยัเป็นทางออกท่ีแนะน าเพ่ือให้แนใ่จวา่ถึงการคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัภายใต้กฎหมายระดบัชาติ 
ในกรณีท่ีไมมี่ระบบนีจ้ะต้องพฒันาระบบความคุ้มครองเสริม ซึง่ในกรณีเหลา่นี ้
มีข้อบง่ชีว้า่ไมจ่ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงกรอบกฎหมายระดบัชาติโดยทนัที 
เพื่อให้บรรลขุ้อผกูพนัท่ีก าหนดไว้ในอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็ ข้อ 22 หากการเปล่ียนแปลงอาจมีความจ าเป็นใน
การด าเนินการผา่นนโยบาย กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้ว เชน่ กลไกคดักรองแหง่ชาติ และระเบียบย่อย
และ บนัทกึความเข้าใจเร่ืองการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกกัตวัเดก็ไว้ในสถานกกัตวัคนตา่งด้าวเพ่ือ
รอการสง่กลบั ควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบักลไกคุ้มครองเด็กระดบัชาติ ทัง้ด้านสขุภาพ 
การศกึษา และระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถบรูณาการ และตอบสนองความต้องการของเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็กแสวงหาท่ี
พกัพิงได้อยา่งเพียงพอ นอกจากนีย้งัแนะน าให้บรูณาการค าวา่ผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงในนโยบาย 
และกรอบกฎหมายของประเทศไทย เชน่ ในระเบียบหรือระเบียบย่อยของกลไกการคดักรองแหง่ชาติ 
ซึง่จะท าให้ประเทศไทยสามารถก าหนดนิยามของ “ผู้ ลีภ้ยั” และ “ผู้แสวงหาท่ีพกัพิง” 
และแก้ไขปัญหาท่ียงัไมมี่การก าหนดนิยามค าศพัท์ทัง้สอง ให้ชดัเจนและแนน่อน 
ภายในอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ข้อ 22   

8. ผลกระทบด้ำนกำรเงนิจำกกำรถอนข้อสงวนข้อ 22 
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การศกึษาด้านผลกระทบทางการเงิน เพ่ือให้สามารถค านวณคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการถอนข้อสงวนท่ีประเทศไทย
ตัง้ไว้ตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22  อยูน่อกขอบเขตการศกึษาครัง้นี ้  เน่ืองจากจะต้องค านวณคา่ใช้จา่ย
เพื่อตัง้กลไกคดักรองผู้ขอรับการคุ้มครองระดบัชาติตามแผนท่ีวางไว้ และคา่ใช้จา่ยด้านการคุ้มครองอ่ืน ๆ 
ท่ีก าหนดไว้ในแผนและกลไกอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีข้อมลูและการประเมินท่ีจ ากดั  
ข้อมลูด้านผู้ ลีภ้ยัและรายละเอียดการด าเนินงานตามแผนท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ ยงัไมเ่พียงพอ 
ดงันัน้ย่อมมีความท้าทายในการประเม่ินผลกระทบด้านการเงิน อยา่งไรก็ตามสามารถด าเนินการตามแนวคิด 
เบือ้งต้นโดยหวงัว่าจะริเร่ิมการสนทนาในเชิงบวกด้านผลกระทบทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
จากข้อมลูและการประเมินท่ีมีอยู ่รัฐบาลไทยมีคา่ใช้จา่ยโดยตรงด้านการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง
ในประเทศเพียงเล็กน้อย คา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จา่ยจากแหลง่ทนุระหวา่งประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยโุรป  สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึง่ให้การสนบัสนนุทางการเงินจ านวนมากเพ่ือ
เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ในศนูย์พกัพิงชัว่คราวตามแนวชายแดน 
รัฐบาลไทยให้ใช้ท่ีดนิและด าเนินการด้านความมัน่คงเเละการรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมหากมีอาชญากรรมท่ีเป็นการละเมิดร้ายแรง  
ความรุนแรงทางเพศและคดีเดก็ในระบบยตุธิรรมไทย นอกจากนีย้งัชว่ยอ านวยความสะดวก 
ในการจดทะเบียนเกิด  การฉีดวคัซีนให้กบัเด็กเกิดใหมท่กุคน (โครงการอาจยตุลิง ในปี พ.ศ.  2563) 106 
ประเทศไทยให้การศกึษาส าหรับทกุคน ด้วยการให้เงินอดุหนนุตอ่หวัให้โรงเรียน โดยไมค่ านงึถึงสถานะทาง 
กฎหมายของเดก็107 องค์กรพนัธมิตรสนบัสนนุคา่ธรรมเนียมการศกึษาเพิ่มเตมิและการเรียนภาษาไทยเทา่ท่ีท าได้  
 
ประเทศไทยมีภาระในคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการภายใต้บนัทึกความเข้าใจฯ ในการไมก่กัเดก็ อีกทัง้
ได้สนบัสนนุเดก็ผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน และเด็กผู้ ลีภ้ยั โดยมีการจดับริการท่ีพกัอาศยัและ / หรือศนูย์ดแูลเด็ก
ในชว่งกลางวนั ซึง่รับผิดชอบโดยกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินการภายใต้บนัทกึความเข้าใจฯ บางสว่นสนบัสนนุโดยองค์กรพฒันาเอกชน รวมถึงการจดัสรรเงินประกนั 
50,000 บาทเพ่ือให้มารดาได้ออกจากห้องกกัพร้อมเด็ก อยา่งไรก็ตามจ านวนเดก็ท่ีต้องออกจากห้องกกัมีจ านวน
ไมม่าก 
 
เพื่อความเข้าใจผลกระทบด้านการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ รัฐมีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาถึงการจดับริการท่ีจ าเป็น 
จ านวนเจ้าหน้าท่ี และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  และแหลง่เงินทนุ บริการส าหรับเดก็ท่ีลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงรวมถึงเดก็ท่ี

                                                 
106 สมัภาษณ์ผู้แทนองค์กรพฒันาเอกชน, พฤษภาคม พ.ศ. 2562.  
107 เมื่อ พ.ศ. 2559 งบประมาณอดุหนนุตอ่หวัส าหรับนกัเรียนตอ่คน คือ 3,691 และ 3,948 บาท ขึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา 
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เดนิทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง
ท่ีรัฐบาลไทยอาจต้องจดัสรรและจา่ยงบประมาณเพ่ือการด าเนินการอยา่งรอบด้านอาทิ  
- การขึน้ทะเบียน  
- ท่ีพกั / สถานสงเคราะห์ / การใช้มาตราการทางเลือกแทนการกกัตวั  
- กระบวนการคดักรอง / กระบวนการขอลีภ้ยั  
- สวสัดิการสงัคมและบริการการคุ้มครองเดก็ การแตง่ตัง้ผู้ปกครอง / ผู้แทนทางกฎหมาย 
การเข้าถึงการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา การเรียนภาษาอ่ืน และการฝึกอบรม การเข้าถึงบริการ
ด้านสขุภาพและการรักษาพยาบาล  
- การตดิตามครอบครัวและขัน้ตอนการให้เดก็ได้กลบัสู่ครอบครัวส าหรับเดก็ท่ีเดนิทางโดยล าพงัหรือถกูแยกจาก
ผู้ปกครอง 
 
ยงัไมมี่การคาดการณ์จ านวนผู้ ท่ีคาดวา่จะผา่นการกระบวนการคดักรอง ในปัจจบุนัจ านวนผู้ ลีภ้ยัในเมือง 
ท่ีมีสิทธิเข้าสูก่ระบวนการคดักรองมีจ านวนประมาณ 5,000 คน เทา่นัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัแรงงาน 
ข้ามชาตท่ีิไมมี่เอกสารและแรงงานข้ามชาตท่ีิมีเอกสารจ านวนมากท่ีสามารถเข้าถึงบริการสขุภาพ และการศกึษา
อยูแ่ล้ว ดงันัน้จงึถือได้ว่าจะไมเ่ป็นภาระใหญ่หลวงแก่ประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือค านึงถึงข้อเท็จจริงท่ีวา่
บริการหลายบริการได้รับการสนบัสนนุเงินทนุจากพนัธมิตรระหวา่งประเทศ และแหลง่ทนุตา่งๆ อยูแ่ล้ว โดยเฉพาะ
บริการท่ีจดัสรรให้กบัผู้พลดัถ่ินในศนูย์พกัพิงชัว่คราว 
 
ในแง่ของความต้องการการคุ้มครองในอนาคต มีข้อบง่ชีว้่ารัฐบาลไทยสามารถปรับปรุงการคุ้มครองและสง่เสริม
สิทธิ ส าหรับเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงอยา่งมีนยัส าคญั โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบท่ี 
มีอยูโ่ดยเฉพาะการคุ้มครองเดก็ การศกึษา และระบบสขุภาพท่ีเดก็กลุม่นีส้ามารถเข้าถึงได้ มีทางเลือกท่ีอาจ
พิจารณาเมื่อตดัสินใจว่าจะจดัสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมดงักลา่วอยา่งไร 
 
หนึง่ เม่ือพอทราบผลกระทบทางการเงิน รัฐอาจแสวงหาช่องทางจากงบประมาณของตน และหรือจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง และก าหนดในแผนงบประมาณประจ าปี 
 
สอง ไทยอาจแสวงหาการสนบัสนนุทนุจากพนัธมิตรระหว่างประเทศ หรือรัฐบาลของประเทศอ่ืนๆ ในการสนบัสนนุ
ซึง่ถือเป็นการรับผิดชอบร่วมกนัและแบง่เบาภาระ 
มีความเป็นไปได้สงูท่ีรัฐบาลไทยจะเจรจาเพื่อขอความชว่ยเหลืออยา่งตอ่เน่ืองด้านสขุภาพ การศกึษา การ
ด ารงชีวิตและการหาทางออกท่ียัง่ยืนส าหรับเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง ทัง้ในศนูย์พกัพิงชัว่คราว หรือผู้ ลี ้
ภยัในเมือง 
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เม่ือพิจารณาประเดน็ด้านคา่ใช้จา่ยเพ่ือการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยั การวิจยั 108ตลอดจนการปฏิบตัท่ีิผ่านมา บง่ชีว้า่หาก
ต้องการลดคา่ใช้จา่ยด้านผู้ ลีภ้ยัให้มากท่ีสดุและลดคา่ใช้จา่ยด้านเดก็ผู้ ลีภ้ยัทางอ้อม ต้อง
ให้ผู้ ลีภ้ยัเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมในฐานะลกูจ้าง เศรษฐกิจไทยพลิกโฉมอย่างมีนยัส าคญัในชว่ง 3 ทศวรรษท่ีผ่าน
มาเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของแรงงานข้ามชาตจิากเมียนมา ซึง่หลายคนอาจเป็นผู้ ลีภ้ยัเช่นกนั เศรษฐกิจไทยยงัคง
ต้องพึง่พาแรงงานข้ามชาตกิลุม่นีอี้กมาก109  
 
การมุง่เน้นยทุธศาสตร์เพ่ือให้ผู้ ลีภ้ยัสามารถพึง่พาตนเอง  การให้สิทธิผู้ ลีภ้ยัเเละผู้แสวงหาท่ีพกัพิงท างานได้ 
เป็นการลดภาระคา่ใช้จา่ยจากภาครัฐและคา่ใช้จา่ยการจดัสรรบริการให้ผู้ ลีภ้ยัในเมือง การด าเนินการ 
เพื่อตอบสนองการจดัสรรบริการท่ีรัฐบาลวางแผนไว้ ควรเตมิเตม็ความจ าเป็นด้านมนษุยธรรมระยะสัน้ 
ควบคูก่บัการด าเนินการเพื่อตอบสนองการพฒันาระยะยาว เพื่อเสริมสร้างผลท่ีพงึประสงค ์
ตอ่การบงัคบัโยกย้ายถ่ินฐานในประเทศด้วย 
 
แม้อาจจะมีทศันะวา่ผู้ ลีภ้ยัเป็นภาระของประเทศท่ีรองรับผู้ ลีภ้ยั และสง่ผลกระทบตอ่ภาระงบประมาณสาธารณะ 
การจดัสรรบริการของรัฐ ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงของชาติ แตก็่เป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปวา่ผู้ ลีภ้ยัก็มีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศท่ีรองรับผู้ ลีภ้ยัได้เชน่กนั 
เน่ืองจากผู้ ลีภ้ยัสามารถใช้ทกัษะและทรัพยากรกระตุ้นศกัยภาพการผลิตและความต้องการบริโภค  
กระตุ้นการค้าและการลงทนุ ผู้ ลีภ้ยัดงึดดูความชว่ยเหลือและการลงทนุด้านมนษุยธรรม ซึง่เป็นประโยชน์ 
แกส่งัคมโดยรวม นอกจากนีย้งัมีข้อกลา่วอ้างท่ีขดัแย้งตอ่การสนบัสนนุผู้ ลีภ้ยั เชน่ กงัวลวา่ผู้ ลีภ้ยัจะเข้ามา
แยง่ทรัพยากร / รายได้ หรือผู้ ลีภ้ยัจะเข้ามาอาศยัในท้องถ่ินระยะยาว และผู้ ลีภ้ยัปฏิเสธไมก่ลบัประเทศต้นก าเนิด 
ซึง่มีตวัอย่างจากทัว่โลกท่ีแสดงให้เห็นวา่ การโยกย้ายถ่ินฐานของผู้ ลีภ้ยัมีผลกระทบอยา่งจ ากดั ตอ่พลเมืองของ
ประเทศผู้ รับ หากใช้นโยบายท่ีถกูต้องและมีเจตจ านงทางการเมือง ผู้ ลีภ้ยัสามารถ
มีสว่นมีสว่นร่วมในการพฒันาเเละสร้างคณุปูการตอ่สงัคมในระดบัสงูได้110 
 

                                                 
108 โปรดพิจารณา, OECD. 2017. Assessing the contribution of refugees to the development of their host countries. 
(ประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ลีภ้ยัตอ่การพฒันาของประเทศผู้ รับ) เข้าถงึที่: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En 
109 Brees, Inge. Burden or Boon: The Impact of Burmese Refugees on Thailand. (ภาระหรือโชค: ผลกระทบจากผู้ลีภ้ยัชาว
พมา่ตอ่ประเทศไทย) The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. เข้าถึงที่: http://blogs.shu.edu/wp-
content/blogs.dir/23/files/2012/05/06-Brees_Layout-1.pdf 
110 โปรดพิจารณา, OECD. 2017. Assessing the contribution of refugees to the development of their host countries. 
(ประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ลีภ้ยัตอ่การพฒันาของประเทศผู้ รับ) เข้าถงึที่: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En
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9.  กระบวนกำรถอนข้อสงวน  

 
ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการถอนถอนข้อสงวนท่ีตัง้ไว้ตอ่ตราสารสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศมาก่อน 
ก่อนหน้านีป้ระเทศไทยถอนข้อสงวนภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 2  ข้อ (ข้อ 7 และ 29) 
และถอนข้อสงวนอนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบ เม่ือปี พ.ศ.2559 
รัฐบาลทราบกระบวนการถอนข้อสงวนเป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนท่ีเป็นไปได้ท่ีจ าเป็นในการถอนข้อสงวน 
มีดงันี ้
 
กระบวนการจะริเร่ิมโดยคณะอนกุรรมการด้านสิทธิเด็ก ซึ่งอยุภ่ายใต้
คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ ซึง่คณะกรรมการชดุนีมี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมีกรมกิจการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เป็นกองเลขานกุาร 
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในระยะถดัไปปรากฏในตารางท่ี 6  
 
ตำรำงที่ 4: ขัน้ตอนกำรถอนข้อสงวนข้อ 22 
 
ขัน้ตอนในระดับประเทศ 
การน าเสนอผลการวิจยัเบือ้งต้นและการหารือกลุม่ย่อย / 
การประชมุกลุม่งานและการหารือกบัผู้แทนของคณะอนกุรรมการด้านสิทธิเดก็ 
[เพ่ือเรียนรู้และจดัการข้อกงัวลท่ีอาจเกิดขึน้]  
กรมกิจการเดก็และเยาวชนส่งหนงัสือแนะน าให้ถอนข้อสงวนไปยงัคณะอนกุรรมการด้านสิทธิเดก็ 

กรรมการคณะอนกุรรมการเห็นชอบหรือมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา / 
ข้อสงวนตอ่ค าแนะน าให้ถอนข้อสงวน การถอนสงวนต้องได้รับความเห็นชอบจากทกุหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอท่ีกลา่วถึงข้อพิจารณาใดๆ ถ้ามีให้สง่ [เป็นหนงัสือไปยงักรมกิจการเดก็และเยาวชน] 
พร้อมการพดูคยุในระดบัทวิภาคีของกรมกิจการเดก็และเยาวชนกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

เม่ือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเห็นชอบให้ถอนข้อสงวนได้ คณะกรรมการสง่เสริมการพฒันา
เดก็และเยาวชนแหง่ชาตเิป็นจะผู้อนมุตัใินขัน้ตอนตอ่ไป [ซึง่ต้องมีการประชมุหารือ
ผู้แทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิเชน่ กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการพฒันา 
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย และส านกันายกรัฐมนตรี] 
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หลงัจากคณะกรรมการสง่เสิรมการพฒันา
เดก็และเยาวชนแหง่ชาตอินมุตัข้ิอเสนอเพ่ือถอนข้อสงวนแล้วก็จะสง่เร่ืองไปยงัส านกังานคณะรัฐม
นตรี เพ่ือน าเร่ืองเสนอในวาระการประชมุคณะรัฐมนตรี 
การถอนข้อสงวนต้องได้รับการอนมุตัโิดยคณะรัฐมนตรี 

กระบวนกำรระหว่ำงประเทศ 
ประเทศไทยด าเนินการสง่หนงัสือเพ่ือส่ือสารการถอนข้อสงวนอยา่งเป็นทางการ 
หนงัสือนีค้วรลงนามโดยผู้ รับผิดชอบและสง่ผา่นผู้แทนถาวรของประเทศไทยในนิวยอร์ก 
พร้อมสารบนัทกึวาจาวา่รัฐบาลย่ืนตราสารเพ่ือถอนข้อสงวนกบัเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
เพ่ือให้ฝ่ายสนธิสญัญา ส านกังานกิจการกฎหมาย องค์การสหประชาชาตเิก็บรักษาตอ่ไป 
 
การแจ้งถอนข้อสงวนจะมีผลทนัทีหลงัจากท่ีเลขาธิการได้รับการย่ืนหนงัสือเพ่ือถอนข้อสงวน 
ตามท่ีอนสุญัญาข้อ 51.3 ก าหนดไว้ 
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ภำคผนวก 1: ข้อเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ 6 - สรุปสำระส ำคัญ  

การปฏิบติัต่อเด็กทีเ่ดินทางโดยล าพงัและเด็กทีถู่กแยกจากผูป้กครองทีเ่ดินทางออกนอกประเทศ 

คณะกรรมการด้านสิทธิเด็ก, ข้อเสนอแนะทัว่ไปหมายเลข 6, ค.ศ. 2005:  
 
สรุปสำระส ำคัญ111  

“เดก็ท่ีเดนิทางโดยล าพงั” หมายถึงเดก็ท่ีไมไ่ด้รับการดแูลจากผู้ใหญ่ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลเด็ก  เดก็ท่ี “ถกูแยก

จากผู้ปกครอง” คือเด็กท่ีอยู่กบัสมาชิกครอบครัว ซึง่สมาชิกนัน้ไมไ่ด้เป็นผู้ดแูลเด็กเป็นหลกั เดก็ท่ีเดนิทางโดย

ล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครองสว่นใหญ่เป็นผู้ ลีภ้ยั เดก็ท่ีถกูค้ามนษุย์ 

และเดก็ท่ีแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึง่มกัจะเผชิญกบัการแสวงประโยชน์ การละเมิด การประหตัประหาร 

และการเลือกปฏิบตั ิ 

 
พันธกรณีทั่วไปภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็  

พนัธกรณีของรัฐภายใต้อนสุญัญาฉบบั

นีใ้ช้แก่เด็กทกุคนภายในอาณาเขตของรัฐและเดก็ทกุคนภายใต้เขตอ านาจของรัฐ 

กฎหมายภายในประเทศควรบงัคบัใช้สิทธิเหลา่นีด้้วย โดยสนบัสนนุให้รัฐให้สตัยาบนัตอ่สนธิสญัญา 

ระหวา่งประเทศฉบบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โปรดพิจารณา กรอบในหน้า 306)  

 

ข้อ 2: รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือตอ่สู้กบัการเลือกปฏิบตัิ ความสงบเรียบร้อยหรือมาตรการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนจะต้องด าเนินการเฉพาะกรณีเเละไมด่ าเนินการโดยกระทบกระเทือนตอ่กลุม่

ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  

 

ข้อ 3: การก าหนดผลประโยชน์สงูสดุนัน้ ต้องมีการประเมินท่ีครอบคลมุทัง้ด้านอตัลกัษณ์ของเด็ก การเลีย้งด ู 

ภมูิหลงัด้านวฒันธรรม ความเปราะบางและความต้องการเฉพาะ 

ซึง่ควรด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีผา่นการฝึกอบรม ด้วยบรรยากาศท่ีเป็นมิตรตอ่เด็ก 

การแตง่ตัง้ผู้ปกครองและผู้แทนทางกฎหมายเมื่อจ าเป็น มีความส าคญัตอ่การคุ้มครอง 

และให้มีการทบทวนการแตง่ตัง้เป็นระยะๆ 

 

                                                 
111 Adapted from UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (Fully Revised Third Edition). Available at: 
https://www.unicef.org/publications/index_43110.html 
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ข้อ 6: รัฐจะต้องระมดัระวงัการกระท าผิดทางอาญาท่ีเก่ียวพนักบัเดก็กลุม่นี ้อาทิให้สถานะพิเศษตอ่เดก็ 

ท่ีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนษุย์และการจดัหาผู้ปกครองให้เดก็โดยเร็ว รัฐต้องเคารพหลกักฎหมาย 

ระหวา่งประเทศ วา่ด้วย "การไมส่ง่กลบัสูอ่นัตราย" โดยไมส่ง่บคุคลใดกลบัไปยงัดนิแดนท่ีมีภยัแก่ชีวิตหรือเสรีภาพ 

หรือสง่บคุคลไปเส่ียงการประหตัประหาร  นอกจากนัน้ รัฐยงัต้องไมส่ง่เดก็ไปยงั 

ประเทศท่ีเดก็จะได้รับอนัตรายไมว่า่ในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้   

 

ข้อ 12: เด็กควรได้รับข้อมลูด้านสิทธิของเด็ก กระบวนการขอลีภ้ยั สถานการณ์ในประเทศต้นก าเนิดท่ีเก่ียวข้อง 

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก ควรค านงึถึงความคดิเห็นของเด็กในทกุเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัเด็ก 

เดก็ควรมีลา่มแปลภาษาทกุขัน้ตอน  

ข้อ 16: เคารพสิทธิในความเป็นสว่นตวัของเดก็' โดยเฉพาะการระมดัระวงัเป็นพิเศษไมใ่ห้เกิดอนัตราย 

ตอ่สมาชิกครอบครัวของเด็กในประเทศต้นก าเนิด   

 
มำตรกำรเฉพำะ  

ควรให้ความส าคญักบัการระบเุดก็กลุม่นีใ้นจดุหรือดา่นตรวจคนเข้าเมือง  

 

การประเมินอายจุะต้องเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของเดก็: ในกรณีท่ีไมส่ามารถประเมินอายไุด้แนน่อน 

ให้ยกประโยชน์แหง่ความสงสยัให้กบัเดก็ การสมัภาษณ์ควรด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยค านงึถึงอายแุละเพศ 

และใช้ภาษาท่ีเด็กเข้าใจ  ข้อมลูท่ีพงึตรวจสอบค้นหา: อตัลกัษณ์และสถานะความเป็นพลเมืองของเดก็  

ผู้ปกครองและพี่น้อง เหตท่ีุท าให้พลดัพราก/ไมมี่ผู้ปกครอง การประเมินความเปราะบางและความจ าเป็นของเดก็ 

และหลกัฐานการประหตัประหาร ความขดัแย้งหรือความรุนแรงในประเทศต้นก าเนิด  

 

เดก็ควรได้รับเอกสารประจ าตวัของตนเองและควรแตง่ตัง้ผู้ปกครองท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อคุ้มครองผลประโย

ชน์ของเดก็จนบรรลนุิตภิาวะ สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีมาพร้อมกบัเด็กท่ีแยกจากผู้ปกครอง 

ควรเป็นผู้ปกครองเดก็ เว้นแตก่ารกระท าเชน่นัน้จะขดัแย้งกบัผลประโยชน์สงูสดุของเดก็  

 

หากสามารถท าได้ควรจดัให้เดก็พกักบัญาตเิพื่อให้ได้รับการดแูล   การจดัให้เดก็ไปอยู่กบัผู้ อ่ืน 

หรือในสถานดแูลเด็กต้องค านงึถึงภมูิหลงัทางชาตพินัธุ ์ศาสนา วฒันธรรม และภาษา ควรให้พ่ีน้องอยู่ด้วยกนั 

ควรเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัตอ่เม่ือเป็นผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเด็กเทา่นัน้  ควรมีการตรวจสอบ 

การจดัให้เดก็ไปอยูใ่นความดแูลของผู้ อ่ืนโดยบคุคลซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสม   
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เดก็ทกุคนควรได้รับโอกาสการศกึษาเตม็รูปแบบ  ได้แก่น าเดก็ไปลงทะเบียนกบัโรงเรียนโดยเร็วท่ีสดุ 

เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ และให้เด็กได้รับประกาศนียบตัรรับรองการศกึษาท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับโอกาสเม่ือ

กลบัประเทศหรือการตัง้ถ่ินฐานในประเทศอ่ืน  

 

เดก็ควรได้รับมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอและเข้าถึงการดแูลสขุภาพเชน่เดียวกบัเดก็ท่ีเป็นคนชาต ิ

ควรให้บริการฟืน้ฟเูยียวยาแก่เดก็ท่ีตกเป็นเหย่ือการละเมิดหรือความทกุข์ทรมานใดๆ 

 

มาตรการคุ้มครองเดก็จากการค้ามนษุย์ ควรตรวจสอบว่าเดก็อยูท่ี่ใดเเละใช้ชีวิตอย่างไรเป็นประจ า 

บงัคบัใช้กฎหมายตอ่ผู้กระท าความผิด โดยไม่ตัง้ข้อหาและปฏิบตัิตอ่เดก็เย่ียงอาชญากร  

ให้ผู้ เสียหายเข้าถึงขัน้ตอนการขอลีภ้ยัได้ รัฐควรคุ้มครองเดก็จากการถกูเกณฑ์เข้ากองทพั (หรือ 

ปอ้งกนัมิให้เดก็ถกูเกณฑ์ซ า้) เดก็ท่ีเคยเป็นทหารเดก็ควรได้รับการฟืน้ฟแูละไมค่วรถกูควบคมุตวั 

(ยกเว้นกรณีท่ีเป็นภยัตอ่ความมัน่คงร้ายแรง)  

 

หลกัทัว่ไปก าหนดวา่เดก็ไมค่วรถกูลิดรอนเสรีภาพ การกกัขงัเดก็เพียงเพราะสถานการณ์เข้าเมือง หรือกกัขงัเดก็ท่ี

เดนิทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง มใิชเ่หตอุนัชอบธรรมเพียงปัจจยัเดียวท่ีพงึใช้กกัเดก็ ในกรณีท่ีมี

การน าไปสู่การถกูกกัขงั การกกัขงัควรใช้เวลาสัน้ท่ีสดุ และเดก็ควรได้ตดิตอ่กบัญาตแิละผู้แทน 

เดก็พงึได้รับสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานทัง้ปวง รวมถึงการเข้าถึงการศกึษา ซึง่ควรอยูน่อกสถานท่ีกกักนั  

 

รัฐจะต้องออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อให้เดก็ทกุเพศทกุวยัสามารถขอลีภ้ยัและ/หรือ ในกรณีท่ีจ าเป็น 

ให้เดก็เข้าถึงกลไกท่ีให้ความคุ้มครองเสริมภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายในประเทศ 

แม้วา่เดก็จะไมส่ามารถแสดงความหวาดกลวัอนัสมควรแก่การขอรับการคุ้มครองได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 

เดก็ควรมีผู้ปกครองเป็นผู้แทนตนเอง ผู้แทนทางกฎหมาย และลา่มโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย การตดัสินใจใดๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการขอลีภ้ยัควรค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเด็กแตล่ะคน ตวัอยา่ง

กรณีท่ีพงึให้สถานะผู้ ลีภ้ยั อาทิ การขม่เหงโดยญาต ิความเส่ียงท่ีเดก็อายตุ ่ากว่าเกณฑ์ถกู

เกณฑ์เข้าสูก่องก าลงัหรือกองทพั การค้ามนษุย์ การแสวงประโยชน์ทางเพศ การขลิบอวยัวะเพศหญิง เป็นต้น 

คณะกรรมการอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ระบวุา่ เดก็ไมค่วรถกูสง่ตอ่ไปยงักระบวนการขอลีภ้ยัโดยอตัโนมตัิ และ

เดก็ผู้ ท่ีไมมี่สิทธิขอลีภ้ยัควรได้รับสิทธิเชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ไป ในขณะท่ียงัอาศยัอยูใ่นรัฐ  
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รัฐจะต้องใช้ความพยายามทัง้หมดโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้เพื่อติดตามครอบครัวของเดก็ท่ีเดินทางโดยล าพงัและ

เดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครองและด าเนินการให้เดก็ได้อยูร่่วมกบัครอบครัว เว้นแตก่ารด าเนินการดงักลา่วจะ

ขดักบัผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่ครอบครัว ไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยัท่ีเป็น

เดก็กลบัไปยงัประเทศต้นทาง แม้ในกรณีท่ีมีความเส่ียงน้อยก็จ าเป็นต้องพิจารณา

สมดลุระหวา่งสิทธิท่ีจะอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวด้วย 

หากสมาชิกครอบครัวขอเข้าประเทศเพื่ออยูร่วมกนัเป็นครอบครัวกบัเด็ก 

ควรด าเนินการพิจารณาโดยค านงึถึงหลกัมนษุยธรรม การปฏิบตัิการท่ีเป็นคณุ และรวดเร็ว  

 

การกลบัไปยงัประเทศต้นทางไมใ่ชท่างเลือกหากมีความเส่ียงอนันา่เช่ือได้วา่จะมีการละเมิดสิทธิเดก็ 

การระบคุวามเส่ียงต้องค านงึถึงการตรวจสอบผา่นเครือขา่ยด้านการสงัคมสงเคราะห์ เง่ือนไขด้านความปลอดภยั 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสงัคม การจดัการดแูลท่ีตรงจดุส าหรับเดก็ ความคดิเห็นของเดก็ 

โอกาสการอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวในประเทศผู้ รับ และสิทธิในการรักษาเอกลกัษณ์ 

และความตอ่เน่ืองในการเลีย้งดเูดก็  

 

หากเด็กไมส่ามารถกลบัประเทศต้นก าเนิดได้ ควรพิจารณาการให้เดก็พ านกัระยะยาวในประเทศ 

ท่ีเดก็อาศยัในปัจจบุนั ในฐานะทางเลือกอนัดบัแรก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสิทธิท่ีเดก็จะได้รับสถานะ 

ทางกฎหมายและสถานะการพกัอาศยั มีการเตรียมมาตรการระยะยาวท่ีเหมาะสม การตัง้ถ่ินฐานใหม่ 

ในประเทศท่ีสามอาจเป็นทางออกท่ีถือเป็นผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเดก็บางคน 

 

มาตรการการรับเด็กเข้าสู่ครอบครัวอปุถมัภ์ระหว่างประเทศอาจด าเนินการได้ถ้าได้พยายามตดิตามหาครอบครัว 

เเละให้เดก็อยูร่วมกบัครอบครัวเเล้วเเตไ่มไ่ด้ผล การให้เด็กอยู่กบัครอบครัวอปุถมัภ์ต้องไมข่ดัตอ่ 

ความประสงค์ท่ีเดก็หรือบิดามารดาแสดงออก และสอดคล้องกบักฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมาย 

ระดบัชาตท่ีิเก่ียวข้องทัง้หมด ไมค่วรใช้การรับบตุรบญุธรรมในประเทศท่ีขอลีภ้ยั หากมีความ 

เป็นไปได้ว่าจะมีการเดินทางกลบัประเทศท่ีปลอดภยัและโดยสมคัรใจในอนาคตอนัใกล้ 

 
กำรฝึกอบรมและกำรบันทึกข้อมูล  
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานกบัเดก็ต้องครอบคลมุการให้ความรู้ด้านอนสุญัญา ความรู้ด้านประเทศต้นก าเนิด 

เทคนิคการสมัภาษณ์ท่ีเหมาะสม ความระวงัด้านวฒันธรรมและการพฒันาการของเด็ก 

ควรมีระบบจดัเก็บข้อมลูเด็กอยา่งละเอียดและเก็บข้อมลูเชิงบรูณาการ  ข้อมลูท่ีเก็บได้แก่ 

ข้อมลูประวตัพิืน้ฐานของเดก็แตล่ะคนพร้อมรายละเอียดด้านสถานะทางกฎหมาย สถานะการศกึษา การ
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แตง่ตัง้ผู้แทนและความพยายามเพื่อติดตามบิดามารดาให้เดก็สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวได้  

จ านวนเด็กท่ีเข้าเมืองหรือถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมืองทัง้หมด   จ านวนเด็กท่ีได้รับสถานะ

ผู้ ลีภ้ยัหรือเดินทางกลบัประเทศต้นทาง จ านวนผู้ปกครองและทนายความท่ีแตง่ตัง้เพ่ือเป็นผู้แทนเดก็ เป็นต้น การ

เก็บข้อมลูและบนัทกึข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัเพ่ือรักษาความลบั ของเด็กรวมทัง้รักษาความลบัของ

สมาชิกครอบครัวท่ียงัอยูใ่นประเทศต้นก าเนิดด้วย 

 

(Committee on the Rights of the Child [คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก], General Comment No. 6 

[ข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัที ่6], “Treatment of unaccompanied and separated children outside their 

country of origin” [การปฏิบติัต่อเด็กทีเ่ดินทางโดยล าพงัและเด็กทีถู่กแยกจากผูป้กครอง

ทีเ่ดินทางออกนอกประเทศต้นก าเนิด], 2005, CRC/GC/2005/6. เอกสารฉบบัเต็ม  

www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.)  

  

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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ภำคผนวก 2: กำรเปรียบเทียบกรณีศึกษำระหว่ำงประเทศ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกท่ียงัคงตัง้ข้อสงวนตอ่ข้อบทท่ี 22112 แหง่อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก 
ประเทศอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีเคยตัง้ข้อสงวนตอ่ข้อบทท่ี 22 ในช่วงการลงนามหรือการให้สตัยาบนั อนสุญัญาทัง้หมด
ได้ถอนข้อสงวนดงักลา่วแล้ว เชน่ประเทศอินโดนีเซียถอนข้อสงวนแล้วเม่ือปี พ.ศ. 2548  ประเทศมาเลเซียถอน
ข้อสงวนเม่ือปี พ.ศ. 2553 และ ประเทศมอริเชียสถอนข้อสงวนเม่ือปี พ.ศ. 2551113 
 
ทัง้นีไ้มส่ามารถศกึษาเหตผุลและแรงจงูใจท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการถอนข้อสงวนของประเทศท่ีถอนข้อสงวน
ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้นได้ อยา่งไรก็ตาม ประเทศอินโดนีเซียถอนข้อสงวน ข้อ 22 และถอนข้อสงวนตอ่ข้อบทหลกัอ่ืนๆ 
แหง่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก114 รวมถึงข้อสงวนทัว่ไป ซึง่ระบวุา่ “รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1945 
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับรองสิทธิขัน้พืน้ฐานของเด็กโดยไม่ค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือชาติพนัธุ์ 
รัฐธรรมนูญก าหนดสิทธิต่างๆ  ซ่ึงกฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศจกัต้องปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญ"115 
ข้อสงวนดงักลา่วในรัฐธรรมนญูของอินโดนีเซียท่ีเหนือกว่าอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยา่งกว้างขวางจากประเทศอ่ืน  ๆซึง่ขดัตอ่เจตนารมณ์อนัเป็นจิตวิญญาณ 
ของอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ข้อมลูท่ีมีอยูย่งัชีใ้ห้เห็นวา่การถอนข้อสงวนของประเทศอินโดนีเซียอาจคืบหน้าขึน้
ได้เพราะกระบวนการปฏิรูปกฎหมาย ท่ีท าให้ระบบกฎหมายระดบัชาตสิามารถประกนัสิทธิเดก็ได้ดีขึน้.116  
จากการเปรียบเทียบด้านลา่งกระบวนการปฏิรูปกฎหมายอาจน าไปสูห่รือไมส่มัพนัธ์กบั
การยกระดบัการคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงในประเทศ  
 
ประเทศมาเลเซียถอนข้อสงวนข้อ 22 ในปี 2553 แตย่งัคงไว้ซึง่ข้อสงวนในข้อบทส าคญัในอนสุญัญาอ่ืนๆ อาทิ  ข้อ 
2 ซึง่คุ้มครองมิให้เดก็ถกูเลือกปฏิบตับินพืน้ฐานของสถานะทางกฎหมาย ข้อ 37 (b) 
ซึง่คุ้มครองมิให้เดก็ถกูลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และข้อ 28 (1) (a) 
ซึง่รับรองการเข้าถึงการศกึษาภาคบงัคบัและไมเ่สียคา่ใช้จา่ยส าหรับปวงชน117  ข้อสงวนตา่ง ๆ 

                                                 
112 ข้อมลูสนธิสญัญาองค์การสหประชาชาติ. ฝ่ายเก็บรักษาสนธิสญัญา. อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ เข้าถึงที่: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 
113 สหรัฐอเมริกาไมใ่ห้สตัยาบนัอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็และ อนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1951.  
114 ได้แก่ อนสุญัญาฯ ข้อ 1, 14, 16, 17, 21, 22 และ 29. 
115ข้อมลูสนธิสญัญาองค์การสหประชาชาติ. ฝ่ายเก็บรักษาสนธิสญัญา. อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็. เข้าถึงที่: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 
116 United Nations Children’s Fund. 2007. Law Reform and Implementation of the Convention on the Rights of the 
Child. (การปฏิรูปกฎหมายและการปฏิบตัิตามอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก) ฟลอเรนซ์,  ศนูย์วจิยั อนิโนเชติ   
117 ข้อมลูสนธิสญัญาองค์การสหประชาชาติ ฝ่ายเก็บรักษาสนธิสญัญา อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็ก. เข้าถึงที่: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
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เป็นการจ ากดัการใช้สิทธิเเละข้อบทแหง่อนสุญัญาแกเ่ด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็ผู้แสวงหาท่ีพกัพิง
กว้างขวางมากกวา่การท่ีประเทศมาเลเซียคงไว้ซึง่การตัง้ข้อสงวนข้อ 22 เพียงข้อเดียวเสียอีก  
 
เอกสารตา่งๆ ท่ีมีอยูม่ิได้ระบวุา่ท าไมประเทศมอริเชียสถอนข้อสงวน รายงานของ UNHCR หลายฉบบัระบวุา่ 
ประเทศมอริเชียสยงัไมมี่กรอบการขอลีภ้ยัระดบัประเทศ และไมมี่กฎหมายหรือกระบวนการระบสุิทธิเเละคุ้มครอง
ผู้แสวงหาท่ีพกัพิงเเละผู้ ลีภ้ยั  
 
โดยทัว่ไปการวิเคราะห์กระบวนการและการปฏิรูปในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศมอริเชียส 
ไมบ่ง่ชีว้า่การถอนข้อสงวน ข้อ 22 จะก่อให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิดการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายการคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็ผู้แสวงหาท่ีพกัพิงทนัที 
 
ทัง้สามประเทศ (ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศมอริเชียส) มิได้เป็นรัฐภาคีของ
อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ตารางด้านลา่งนีแ้สดงข้อสงวนอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22 และการให้สตัยาบนั
ตอ่อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
ข้อสงวนอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเดก็ ข้อ 22 และกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำผู้ลีภ้ัย ค.ศ. 1951 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ประเทศ มีข้อสงวนอนุสัญญำฯ 
ข้อ 22 

ให้สัตยำบันอนุสัญญำผู้ลี ้
ภัย ค.ศ. 1951 
และพธีิสำร เลือกรับ 2 
ฉบับ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ไทย ใช ่ ไม ่
มาเลเซีย ไม ่[ถอนข้อสงวน พ.ศ. 

2553] 
ไม ่

อินโดนีเซีย ไม ่[ถอนข้อสงวน  พ.ศ. 
2548] 

ไม ่

ฟิลิปปินส์ ไม ่ ใช ่[พ.ศ. 2524] 
ตมิอร์ เลสเต ไม ่ ใช ่[พ.ศ. 2546] 
กมัพชูา ไม ่ ใช ่[พ.ศ. 2535] 
เวียดนาม ไม ่ ไม ่
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ลาว ไม ่ ไม ่
เมียนมาร์ ไม ่ ไม ่
ภูมิภำคอ่ืน ๆ   
ญ่ีปุ่ น ไม ่ ใช ่
เกาหลีใต้ ไม ่ ใช ่

มอริเชียส ไม ่[ถอนข้อสงวน  พ.ศ. 
2551] 

ไม ่

 

(ข้อมลูสนธิสญัญาองค์การสหประชาชาต ิฝ่ายเก็บรักษาสนธิสญัญา อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ข้อมลูเพ่ิมเติม: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en) 

 
แนวทำงส ำหรับเดก็ผู้ลีภ้ัยและเดก็แสวงหำท่ีพักพงิ - กำรเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ  

 
ตอ่ไปนีเ้ป็นการเปรียบเทียบแนวทางส าหรับเด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิงในประเทศอินโดนีเซีย 
และประเทศมาเลเซีย (ทัง้สองประเทศได้ถอนข้อสงวนตอ่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 22 แล้ว) กบัประเทศไทย 
จดุมุง่หมายของเนือ้หาส่วนนี ้คือการสร้างความกระจา่งด้านผลกระทบซึง่อาจเกิดขึน้จาก
การถอนข้อสงวนตอ่กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัใินประเทศ   
 
ข้อสงัเกตซึง่ควรค านงึแตแ่รกคือ ในปัจจบุนัรัฐบาลทัง้สามประเทศ
ได้ให้ค ามัน่วา่จะปรับปรุงการคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงซึง่แสดงให้เห็นการพฒันาในเชิงบวก 
และแนวโน้มในภมูิภาคในประเดน็ผู้ ลีภ้ยั นายกรัฐมนตรีไทยได้ให้ค ามัน่ในเวทีการประชมุสดุยอดผู้น าว่าด้วย
ผู้ ลีภ้ยัเมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น พนัธมิตรพรรคการเมืองขัว้ใหม่ ประเทศมาเลเซีย
ยงัให้ค ามัน่วา่ จะให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 เม่ือแถลงการณ์นโยบายชว่งการเลือกตัง้118 119  
ในเดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2559 ประธานาธิบดีโจโกวี 
หวัหน้าฝ่ายบริหารประเทศอินโดนีเซียบรูณาการความหมายและค าวา่ “ผู้ ลีภ้ยั” ใน
มติด้ิานการบริหารและการจดัการผู้ ลีภ้ยั ทกุประเทศแสดงความคืบหน้า ในการลดการกกัขงัเด็ก และใช้ทางเลือก
อ่ืนแทนการกกัเดก็  
                                                 
118 Buku Harapan: Rebuilding Our Nation, Fulfilling Our Hopes’ (บคู ูฮารับปัน: รือ้ฟืน้ชาตแิละบรรลฝัุน) (Pakatan 
Harapan, 2018) ใน Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. .(ข้อมลูประเทศ: มาเลเซยี)  
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
119 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia.(ข้อมลูประเทศ: มาเลเซีย) 
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
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สถิตแิละแนวโน้มตา่ง ๆ  
ในประเทศไทยมีผู้ ลีภ้ยั 95,681 คน ในสถานพกัพิงชัว่คราว (ร้อยละ 41 เป็นเด็ก) จากเมียนมา120 ณ ปี พ.ศ. 2562 

และมีผู้ ลีภ้ยัในเมืองอีก 5,500 คน ท่ีอาศยัอยูน่อกท่ีพกัชัว่คราว (เป็นเดก็ 1,800 คน) 

จ านวนผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทยยงัน้อยกวา่ประเทศมาเลเซียอยูม่าก โดยสถิตผิู้ ลีภ้ยัท่ีได้รับการรับรองจาก UNHCR 

ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 163,023 คน121 เป็นผู้ ลีภ้ยั 121,255 คน และผู้แสวงหาท่ีพกัพิง 41,768 คน (ข้อมลู พ.ศ. 

2560 จ านวน 159,980 คน เป็นเด็ก 42,400 คน) 122 ณ ปี พ.ศ. 2561 ประเทศอินโดนีเซียมีผู้ ลีภ้ยัจ านวน 13,965 

คน ท่ีได้รับการรับรองสถานะจาก UNHCR เป็นผู้ ลีภ้ยั 10,771 คน และผู้แสวงหาท่ีพกัพิง3,194 คน123 (ปี พ.ศ. 

2559 มีผู้ ลีภ้ยั 14,405 คน เป็นเด็ก 3,768 คน และเด็ก 666 คนท่ีไมมี่บิดามารดาหรือครอบครัวมาด้วยหรือพราก

จากบิดามารดา) 124  

 
พนัธกรณีระหวา่งประเทศ  
ทัง้สามประเทศไมไ่ด้ลงนามในอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยัปี 1951 และในขณะท่ีประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซียให้สตัยาบนัตอ่สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนหลกัเกือบทัง้หมด ประเทศมาเลเซียให้สตัยาบนัเพียง 3  ฉบบั
เทา่นัน้ (อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ 
อนสุญัญาระหวา่งประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรูปแบบ) อยา่งไรก็ตามประเทศไทย 
ในแผนแมบ่ทสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิระบวุา่บคุคลไร้สญัชาต ิกลุม่ชาตพินัธุ์ และผู้แสวงหาท่ีพกัพิงและผู้พลดัถ่ิน 
เป็นกลุม่เปา้หมายท่ีเปราะบาง125  
 
ค าจ ากดัความของผู้ ลีภ้ยั  
อินโดนีเซียมีการบรูณาการค าวา่ผู้ลีภ้ยัเป็นครัง้แรก ค าวา่ “ผู้ ลีภ้ยั” ปรากฏในกรอบนโยบายแหง่ชาติ 
ซึง่ก าหนดโดยประธานาธิบดใีนปี พ.ศ. 2559 ซึง่นิยามค าวา่ “ผู้ ลีภ้ยัตา่งชาต”ิ ในฐานะ 
“ชาวตา่งชาตท่ีิอาศยัอยูใ่นอาณาเขตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน่ืองจากหวาดกลวัการประหตัประหาร 
                                                 
120 ดงัที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น องค์กรพฒันาเอกชนประเมินตวัเลขต า่กวา่นี.้  
121 UNHCR. Popstats. เข้าถึงที่: http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 
122 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia. .(ข้อมลูประเทศ: มาเลเซยี)  
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
123 UNHCR. Popstats. เข้าถึงที่: http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern 
124 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019], 2019 
125 แผนสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ. น าเสนอโดย Ms. Nareeluc Pairchaiyapoom ในการสมัมนาแผนสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ วนัท่ี  9 
กนัยายน พ.ศ. 2558 การประชมุ IDFR, กวัลา ลมัเปอร์. เข้าถงึที่: 
http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf 

http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf
http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
http://www.bheuu.gov.my/pdf/NHRAP/NHRAP_2015_THAILAND_09092015.pdf
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ซึง่มีสาเหตจุากเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ์ ศาสนาความเช่ือ สญัชาต ิการเป็นสมาชิกของกลุม่สงัคมเฉพาะ 
ความคดิเห็นตา่งทางการเมือง และไมต้่องการความคุ้มครองจากประเทศต้นก าเนิด และ/หรือได้รับสถานะของผู้
แสวงหาท่ีพกัพิงหรือผู้ ลีภ้ยัจากส านกัข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต"ิ126 
ค าจ ากดัความนีส้อดคล้องกบัค านิยามของผู้ ลีภ้ยัในอนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.1951 อยา่งมาก 
ประเทศไทยไมไ่ด้ก าหนดค าวา่ผู้ ลีภ้ยัไว้ในกรอบกฎหมายในประเทศ127 ประเทศมาเลเซียก็ไมไ่ด้แยกผู้ ลีภ้ยั 
ออกจากผู้อพยพท่ีไมมี่เอกสารพิสจูน์ตนภายใต้กฎหมายการเข้าเมืองทัว่ไป   
 
นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดสถานะ 
ทัง้สามประเทศใช้กฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยั ไมมี่ประเทศใดท่ีมีกฎหมายวา่ด้วย 
การขอลีภ้ยัเเละระบบการขอลีภ้ยัเป็นการเฉพาะ ซึง่เป็นการยอมรับสถานะหรือให้สถานะผู้ ลีภ้ยั 
แก่ผู้แสวงหาความคุ้มครอง ทัง้สามประเทศเห็นวา่การตัง้ถ่ินฐานใหมเ่ป็นทางออกท่ีผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง
ต้องการ   
 
กฎหมายของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความเป็นไปได้ในการอนญุาตให้ชาวตา่งชาติบางกลุม่สามารถ
พ านกัชัว่คราว (อาทิ มาตรา 17 แหง่พระราชบญัญัตคินเข้าเมืองไทย 
หากคณะรัฐมนตรีอนมุตัิให้อาศยัโดยชัว่คราว และข้อ 55 ของพระราชบญัญัตคินเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย 
อนญุาตให้ออกเอกสาร IMM 13 ให้ผู้ ลีภ้ยับางกลุม่ท่ีได้รับอนญุาต 
และได้รับการอนมุตัจิากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง) 128 ชว่งปี พ.ศ. 2548  
ประเทศมาเลเซีย129เร่ิมโครงการย้ายถ่ินฐานชัว่คราว ส าหรับผู้ ลีภ้ยัชาวซีเรีย 3,000 คน 
เพื่อย้ายไปยงัประเทศมาเลเซีย ผู้ ท่ีได้รับสิทธ์ิย้ายถ่ินฐานชัว่คราว มีสิทธ์ิได้รับความชว่ยเหลือทางการเงิน 
ได้รับอนญุาตให้ท างานโดยชอบด้วยถกูกฎหมาย และการเข้าถึงการศกึษาในสถานศกึษาของรัฐ130 

                                                 
126 Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 125 (ข้อบงัคบัประธานาธิบดแีห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ฉบบั ที่ 125 พ.ศ. 2559 เก่ียวกบัการจดัการผู้ลีภ้ยัตา่งประเทศ [อนิโดนีเซีย]) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559. เข้าถึงที่: 
https://www.refworld.org/docid/58aeee374.html 
127 Sivawong Suktawee, 2017 ใน กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019]. 
128 อาทิ ในกรณีของผู้ลีภ้ยัจากฟิลปิปินส์ตอนใต้ ชว่ง ทศวรรษ 1970 และ ผู้ลีภ้ยัชาวอะเจห์หลงัสนึามิ พ.ศ. 2549   
129 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-
seekers and refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. (ทางเลอืกแทนการกกั: ยทุธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อสนบัสนนุ
รัฐบาลในการยตุกิารกกัผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง - 2014-2019 รายงานความคืบหน้า 2018) เข้าถึงที่: 
https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report-
2018.html 
130 โครงการไมค่รอบคลมุผู้ลีภ้ยัชาวซีเรียที่เข้ามาอยูใ่นประเทศอยูแ่ล้ว   
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เคร่ืองมือท่ีใกล้เคียงการขอลีภ้ยัท่ีสดุคือ ประเทศอินโดนีเซีย 
มีระเบียบส านกังานตรวจคนเข้าเมืองประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 2553 “ผู้ ย้ายถ่ินฐานไมป่กต”ิ เพ่ือขึน้ทะเบียน 
ในฐานะผู้แสวงหาท่ีพกัพิงกบัส านกังาน UNHCR ท้องถ่ิน 
และสามารถพ านกัอยูใ่นประเทศเป็นการชัว่คราวในระหว่างการด าเนินการขอสถานะผู้ ลีภยั 
แตก่ระบวนการนีม้ิได้ให้สถานะทางกฎหมายเป็นทางการในอินโดนีเซีย และ UNHCR รับภาระคา่ใช้จ่ายในด้าน
ท่ีอยู่อาศยัและอาหารส าหรับผู้แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีลงทะเบียนแล้ว131  
 
ทัง้สามประเทศยอมรับหน้าท่ีในกระบวนการรับรองสถานะผู้ ลีภ้ยัท่ี UNHCR และ IOM ด าเนินการ  UNHCR 
ด าเนินการรับรองสถานะ การลงทะเบียน การบนัทกึเอกสาร การก าหนดทางเลือกท่ีดีทีสดุส าหรับเด็ก 
ตลอดจนการให้ความชว่ยเหลือด้านสขุภาพ การศกึษา วิถีชีวิต และแสวงหาแนวทางแก้ไข อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีมีบตัร
ประจ าตวับคุคลในความหว่งใยของ UNHCR นัน้ไมไ่ด้รับการยอมรับอยา่งเตม็ท่ี และได้รับความคุ้มครอง 
ในระดบัจ ากดัจากการถกูจบักมุ เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 UNHCR ประเทศมาเลเซีย เร่ิมโครงการท าบตัร 
ประจ าตวัและระบบเก็บข้อมลูไบโอเมตริกซ์ส าหรับผู้แสวงหาท่ีพกัพิงและผู้ ลีภ้ยั พร้อมกบัแอพพลิเคชัน่สมาร์ทโฟน 
(UNHCR-Verify MY) ซึง่ท าให้เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายสามารถตรวจสอบสถานะ ผู้ ถือบตัรกบัระบบของ 
UNHCR ได้ทนัที.132 
 
การพฒันาและการด าเนินการตามระเบียบส านกังานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกลไกการคดักรองแหง่ชาตสิ าหรับ 
ประเทศไทยในอนาคตก าลงัเป็นก้าวยา่งท่ีส าคญัในการประกนัการคุ้มครองเด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกัพิง 
และการเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลและการศกึษาท่ีดีขึน้ ดงันัน้จงึเป็นโอกาสส าหรับรัฐบาลไทย 
ในการพฒันาระเบียบยอ่ยส าหรับเดก็โดยเฉพาะ เพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการและขัน้ตอนตา่ง ๆ เป็นมิตรกบัเด็ก 
และเดก็สามารถเข้าถึงสิทธิตา่งๆ ได้ เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีในภมูิภาค ในด้านการคุ้มครองเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็
แสวงหาท่ีพกัพิง 
 
ในประเทศอินโดนีเซียการเปล่ียนแปลงนโยบายในเชิงบวกท่ีพบคือ กฎษฎีกาตามค าสัง่ประธานาธิบดี ฉบบัท่ี 
125/2016  ว่าด้วยการปฏิบตัติอ่ผู้ ลีภ้ยัจากตา่งประเทศ เร่ืองการจดัการผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง
ในประเทศอินโดนีเซีย กฎษฎีกาตามค าสัง่ประธานาธิบดีฉบบันีมี้นิยามและยอมรับค าวา่ผู้ ลีภ้ยั 

                                                 
131 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
132 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-
seekers and refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. (ทางเลอืกแทนการกกั: ยทุธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อสนบัสนนุ
รัฐบาลในการยตุกิารกกัผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง - 2014-2019 รายงานความคืบหน้า 2018) เข้าถึงที่: 
https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report-
2018.html 
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(ซึง่สอดคล้องกบัอนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 1951) รวมเข้าในกรอบนโยบายของประเทศอินโดนีเซีย อีก
ทัง้ให้ความแนน่อนทางกฎหมายและขัน้ตอนการด าเนินการ มาตรฐานการประสานงาน และความร่วมมืออยา่ง
มีประสิทธิภาพส าหรับหนว่ยงานของรัฐ133  โดยกฎหมายมิได้แบง่แยกระหวา่งผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงอีกตอ่ไป 
ซึง่หมายความวา่ในขณะนีบ้คุคลทัง้สองประเภทได้รับการคุ้มครองจนกว่าจะพิสจูน์ได้วา่มีสถานะเป็นอ่ืน134 
ทัง้นีมี้แนวโน้มว่าจะกระจายอ านาจการให้บริการการดแูลและคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัในอนาคตด้วย 
ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการพฒันากระบวนการปฏิบตังิานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedures: 
SOPs) ส าหรับการด าเนินการตามกฎษฎีกา135 อาจเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกในประเทศมาเลเซียด้วยเชน่กนั 
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลมาเลเซียและ UNHCR ตัง้คณะท างานร่วม 
เพื่อบริหารจดัการและด าเนินกระบวนการเก่ียวกบัผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงในประเทศ 
นอกจากนีย้งัพฒันาข้อเสนอเพื่อจดัตัง้คณะท างานยอ่ยด้านเทคนิคด้านตา่ง  ๆอาท ิด้านนโยบาย การท างาน 
สขุภาพ การศกึษา และการกกัตวัตามกฎหมายคนเข้าเมือง136 
 
พระราชบญัญตัเิดก็ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2544 (2001) และพระราชบญัญตัิคุ้มครองเดก็ประเทศไทย พ.ศ. 2546 
ล้วนมีพืน้ฐานจากหลกัการส าคญัคือการไมเ่ลือกปฏิบตั ิการค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเด็ก 
และการใช้กฎหมายคุ้มครองเดก็กบัเด็กทกุคนในอาณาเขตรัฐ ทัง้สองประเทศมีการฟ้องคดีส าคญัตอ่ศาล 
เพื่อยตุกิารกกัขงัเดก็ผู้ ลีภ้ยัตามหลกัการค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุส าหรับเด็กตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายแหง่ชา

                                                 
133 Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 125 (ข้อบงัคบัประธานาธิบดแีหง่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ฉบบั ที่ 125 พ.ศ. 2559 เก่ียวกบัการจดัการผู้ลีภ้ยัตา่งประเทศ [อนิโดนีเซีย]) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559. เข้าถึงที่: 
https://www.refworld.org/docid/58aeee374 
134 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-
seekers and refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. (ทางเลอืกแทนการกกั: ยทุธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อสนบัสนนุ
รัฐบาลในการยตุกิารกกัผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง - 2014-2019 รายงานความคืบหน้า 2018) เข้าถึงที่: 
https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report-
2018.html 
135 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
136 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-
seekers and refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. (ทางเลอืกแทนการกกั: ยทุธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อสนบัสนนุ
รัฐบาลในการยตุกิารกกัผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง - 2014-2019 รายงานความคืบหน้า 2018) เข้าถึงที่: 
https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report-
2018.html 
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ต ิ(อาท ิคดีท่ีศาลสงูประเทศมาเลเซียตดัสินให้วางหลกัประกนัเพ่ือปล่อยตวัเด็กแสวงหาท่ีพกัพิงได้ 
ซึง่น าไปสูท่างเลือกอ่ืนๆ ทดแทนการกกัตวัส าหรับเด็กผู้แสวงหาท่ีพกัพิงในประเทศมาเลเซีย) 137 
 
การกกัขงัเดก็ 
หลงัจากการลงนามในบนัทึกความเข้าใจเพื่อปล่อยเด็กจากการกกัตวัในสถานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
ประเทศไทยอ้างวา่ปัจจบุนัไมมี่เดก็ท่ีถกูกกัในสถานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ประเทศมาเลเซียมีจ านวนผู้แสวงหาท่ี
พกัพิงและผู้ ลีภ้ยัลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะเด็กท่ีถกูควบคมุตวัในสถานท่ีกกัคนเข้าเมือง (พ.ศ. 2560: 166 คน 
พ.ศ. 2559: 647 คน พ.ศ. 2556: 2,142 คน) 138 
หลงัจากศาลสงูประเทศมาเลเซียมีค าพิพากษาคดีท่ีเป็นหมดุหมายส าคญั มีการพฒันากระบวนการทางเลือกอ่ืน
แทนการควบคมุตวัเด็ก และครอบคลมุเดก็ท่ีเดนิทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง 
 
ในประเทศอินโดนีเซีย มติประธานาธิบดี พ.ศ. 2559 ตระหนกัวา่ 
ผู้ ลีภ้ยัไมพ่งึอยูใ่นสถานท่ีกกัคนเข้าเมืองและควรอยูใ่นสถานพกัพิงท่ีองค์การปกครองท้องถ่ินก าหนด 
ระเบียบยงับงัคบัให้ใช้ศนูย์กกัคนเข้าเมืองเป็นสถานท่ีในการลงทะเบียนผู้มาถึงใหม ่เทา่กบัเป็นการกกัขงั 
ในสภาพบงัคบัเม่ือเดนิทางเข้าเมือง ผู้ ลีภ้ยัยงัได้รับสิทธิบริการความชว่ยเหลือ 
ทางกฎหมายท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ เพ่ือเสริมโอกาสเข้าถึงทนายความเพ่ือแก้ตา่งให้ผู้ ต้องกกั 
จ านวนเด็กท่ีต้องกกัในสถานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศอินโดนีเซียยงัคงมีจ านวนสงู (พ.ศ. 2560: 982 คน, พ.ศ. 
2559: 1,117 คน) ก าลงัมีการเร่งรัดมาตราการทางเลือกแทนการกกัเด็กให้เกิดขึน้เร็วขึน้  ปัจจบุนั UNHCR 
ก าลงัให้การสนบัสนนุท่ีพกัอาศยั 5 แหง่ส าหรับเดก็ท่ีเดนิทางโดยล าพงัและเดก็ท่ีถกูแยกจากผู้ปกครอง และผู้หญิง
ท่ีมีความเส่ียง และมีโครงการท่ีอาศยัอยูก่ึ่งอิสระส าหรับเดก็วยัรุ่นท่ีไมมี่บิดามารดาให้อาศยัอยู ่ด้วยกนั 
อยูใ่นห้องเชา่ภายใต้การดแูลขององค์กร Church World Service UNHCR และพนัธมิตร 
ด าเนินการจดัหาเงินสงเคราะห์ท่ีพกัจ านวนเล็กน้อยให้แก่ผู้ปกครองทดแทนท่ีเตม็ใจดแูลเด็กท่ีไมมี่บดิามารดามา
ด้วย IOM เปิดศนูย์พกัพิงผู้ ลีภ้ยัแหง่ใหม่ รองรับผู้ ลีภ้ยัจ านวน 500 คน 

                                                 
137 กรณีนีศ้าลสงูได้ปฏิบตัิตา่งจากที่พบทัว่ไป ซึง่ศาลมกัพิจารณาความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นฐานความผิดที่ไม่
สามารถปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยการวางหลกัประกนัได้ ในกรณีนีศ้าลพิจารณาสวสัดิการของผู้ เยาว์เป็นปัจจยัเบือ้งต้นในการอนญุาต
ให้ประกนัตวั 
138 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-
seekers and refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. (ทางเลอืกแทนการกกั: ยทุธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อสนบัสนนุ
รัฐบาลในการยตุกิารกกัผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง - 2014-2019 รายงานความคืบหน้า 2018) เข้าถึงที่: 
https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report-
2018.html  
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ซึง่ผู้อยูอ่าศยัสามารถเข้าและออกจากสถานท่ีได้อยา่งอิสระในเวลากลางวนั แตต้่องอยูใ่นท่ีพกัในเวลากลางคืน 
ผู้อาศยัในศนูย์พกัพิงยงัได้รับเงินเล็กน้อยเพื่อเป็นคา่อาหารและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ด้วย139 
 
การให้สิทธิและการเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐานของเด็กผู้ ลีภ้ยั/เดก็แสวงหาท่ีพกัพิง 
แม้วา่ประเทศไทยจะตระหนกัถึงชอ่งวา่งบางประการในการด าเนินการคุ้มครองอยา่งทัว่หน้า 
กฎหมายภายในประเทศระบวุา่ เด็กทกุคนมีสิทธิได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมค่ านึงถึงสถานะทางกฎหมาย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548140 เร่ืองการศกึษาส าหรับบคุคลท่ีไมมี่สถานะทางทะเบียน 
เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศมาเลเซีย น่ีคือความแตกตา่งโดยสิน้เชิง เน่ืองจากเดก็ผู้ ลีภ้ยัและเดก็โยกย้ายถ่ินฐานยงั
ไมส่ามารถเข้าศกึษาในโรงเรียนของรัฐบาลได้ เน่ืองจากประเทศ
มาเลเซียยงัคงมีข้อสงวนตอ่อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก่ี ข้อ 28 (1) (a) 
เก่ียวกบัการศกึษาระดบัประถมศกึษาภาคบงัคบัท่ีเด็กทกุคนสามารถเรียนได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
เดก็ผู้ ลีภ้ยัและเด็กท่ีไมมี่เอกสารพิสจูน์ตน ยงัคงได้รับการปฏิเสธการเข้าถึงการศกึษา และต้องเรียนในศนูย์การ
เรียนรู้ท่ีองค์กรด้านศาสนา องค์กรพฒันาเอกชน และชมุชนผู้ ลีภ้ยัจดัการศกึษาให้เดก็เอง141 
ในประเทศอินโดนีเซียเดก็ผู้ ลีภ้ยัท่ีลงทะเบียนกบั UNHCR สามารถเข้าเรียนท่ีโรงเรียนในพืน้ท่ีในเขตเมืองได้ 
แม้กระนัน้ความท้าทายด้านการรับรองการเข้าถึงการศกึษาของรัฐท่ีแท้จริงยงัคงมีอยู ่(พ.ศ.  2560 
เดก็ท่ีลงทะเบียนกบั UNHCR ร้อยละ 90 ยงัไมเ่ข้าถึงโรงเรียน) ไมน่านมานีส่ื้อรายงานวา่ 
การเข้าถึงการศกึษาของรัฐดีขึน้  อาทิในโรงเรียนรัฐบาลในเมืองจาการ์ตา เมืองมากาสซาร์ และเมืองเมดาน142  
 

                                                 
139 UNHCR, 2019. Beyond Detention. A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-
seekers and refugees – 2014-2019. Progress Report 2018. (ทางเลอืกแทนการกกั: ยทุธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อสนบัสนนุ
รัฐบาลในการยตุกิารกกัผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาที่พกัพิง - 2014-2019 รายงานความคืบหน้า 2018) เข้าถึงที่: 
https://www.unhcr.org/protection/detention/5c934bbd7/unhcr-global-strategy-beyond-detention-progress-report-
2018.html  
140 มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการศกึษาของบคุคลผู้ไมม่ีสถานะทางทะเบยีน พ.ศ. 2548  
141 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, พ.ศ. 2562 [2019] 
142 The Jakarta Post. Indonesia refugee policy is on right track. (นโยบายผู้ลีภ้ยัอินโดนีเซียมาถกูทาง) 24 มกราคม พ.ศ. 
2562. เข้าถึงที่: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/24/indonesia-refugee-policy-is-on-right-track.html 
Reliefweb. Indonesian City Admits Migrant Children to Public Schools. (โรงเรียนในเมืองตา่ง ๆ ประเทศอินโดนีเซีย รับเดก็ผู้
อพยพเข้าเรียนแล้ว) 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. เข้าถึงที่: https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesian-city-admits-
migrant-children-public-schools 
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ในประเทศมาเลเซียผู้ ลีภ้ยัท่ีลงทะเบียนกบั UNHCR สามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสขุ 
โดยได้รับสว่นลดจากอตัราคา่บริการปกตสิ าหรับชาวตา่งชาติ143 ในประเทศไทย ในทางทฤษฎี 
ทกุคนสามารถเข้าถึงศนูย์สขุภาพในพืน้ท่ีตามหลกัมนษุยธรรม ผู้ ท่ีได้รับการรับรองจาก UNHCR 
ก็ได้รับการสนบัสนนุให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลผา่น UNHCR หรือองค์กรพฒันาเอกชน 
โครงการสขุภาพสามสิบบาทรักษาทกุโรคยงัไมค่รอบคลมุผู้ ท่ีมิได้จดทะเบียนเป็นแรงงานจากกลุม่ประเทศเพื่อนบ้
าน ประเทศกมัพชูา ประเทศลาว และประเทศเมียนมา  แม้ในทางทฤษฎีโรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ ท่ี
ไมมี่เอกสารพิสจูน์ตนตามหลกัมนษุยธรรมได้ อยา่งไรก็ตามมีรายงานจากทัง้สามประเทศวา่ การเลือกปฏิบตัิ 
ความหวาดกลวัในการถกูจบักมุและกกัขงั อปุสรรคด้านภาษา 
และคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลส าหรับชาวตา่งชาต ิเป็นอปุสรรคในการเข้าถึงบริการ (แม้จะมีเงินอดุหนนุจาก 
องค์กรพฒันาเอกชนให้กบัผู้ ถือบตัรองค์การสหประชาชาต)ิ รวมทัง้การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพจิตท่ีมีอยา่ง
จ ากดั144   
 
ทกุประเทศมีกฎหมายห้ามผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงท างานโดยชอบด้วยกฎหมาย อยา่งไรก็ตามในชว่งปีท่ีผา่น
มารัฐบาลประเทศมาเลเซียเปิดตวัโครงการน าร่องเพ่ือให้ผู้ ลีภ้ยักลุม่โรฮิงญาท่ีได้รับการรับรองจาก UNHCR 
จ านวน 300 คน มีสิทธิท างานในสองสาขาอาชีพ (ภาคการผลิตและการเพาะปลกู) แตง่านทีท าเป็นงานท่ีท า
ให้ต้องอยูห่า่งไกลครอบครัว ได้รับคา่จ้างน้อย และมีชัว่โมงท างานท่ียาวนาน145 
 
ทัง้สามประเทศให้ค ามัน่เพื่อยกระดบัการคุ้มครอง เเละส่งเสริมให้สถานการณ์ของเด็กผู้ ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาท่ีพกั
พิงดีขึน้ แม้ยงัมีชอ่งวา่งท่ีต้องได้รับการแก้ไขและเตมิเตม็อยา่งตอ่เน่ือง  การเปรียบเทียบสถานการณ์ ในสาม
ประเทศนี ้ประเทศไทยมีจดุเดน่ด้านนโยบายและกรอบทางกฎหมาย และความมุง่มัน่ลา่สดุในการพฒันากลไก 
การคดักรองระดบัชาต ิการยตุกิารกกัขงัเด็ก (แม้ยงัคงใช้การปล่อยตวัโดยวางหลกัประกนั) 
นโยบายการศกึษาส าหรับปวงชน นโยบายและแผนการด้านสขุภาพทัง้หมดท่ีขยายการครอบคลมุถึงกลุม่ผู้ ลีภ้ยั 
ซึง่ประเทศไทยสามารถมีบทบาทในฐานะผู้น าในระดบัภูมิภาคได้ ความก้าวหน้าเหล่านีจ้ากมมุมองใน
ระดบัภมูิภาคจงึก่อให้เกิดการตัง้ค าถามวา่ การตัง้ข้อสงวน ข้อ 22 ของประเทศไทยนัน้ยงัคงมีความจ าเป็นอยู่
ตอ่ไปหรือไม ่

                                                 
143 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia.(ข้อมลูประเทศ: มาเลเซีย) 
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
144 กองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2019; Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Thailand. (ข้อมลู
ประเทศ: ไทย)  เข้าถึงที่: http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-
2018.pdf 
145 Asian Pacific Refuge Rights Network. 2018. Country Factsheet: Malaysia.(ข้อมลูประเทศ: มาเลเซีย) 
http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf 
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