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ประเทศไทย: ผู้ลีภ้ ัยจากกัมพูชาและเวียดนามที่ขนึ ้ ทะเบียนกับ UNHCR เสี่ยงถูกส่ งกลับประเทศ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ทางการไทยไม่เนรเทศผู้ลี ้ภัยจากกัมพูชาและเวียดนามที่ขึ ้นทะเบียนกับสานักงาน
ข้ าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ซึง่ เจอกับความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามและประหัดประหารหากเดินทาง
กลับประเทศตนเอง
เชื่อได้ ว่าบุคคลดังต่อไปนี ้มีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับส่งกลับ ซึง่ เป็ นการละเมิดพันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมทังหลั
้ กการไม่สง่ กลับ (non-refoulement) แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยให้ ความคุ้มครองที่มี
ประสิทธิพลและยัง่ ยืนแก่ผ้ ลู ี ้ภัยที่ขึ ้นทะเบียนกับ UNHRC
แซม โซคา (Sam Sokha, หญิง) นักกิจกรรมด้ านแรงงานและผู้สนับสนุนพรรคฝ่ ายค้ าน เป็ นผู้ลี ้ภัยชาวกัมพูชาที่ขึ ้นทะเบียนกับ
UNHCR และอาคา (A Ga, ชาย) บาทหลวงชาวเขา เป็ นผู้ลี ้ภัยชาวเวียดนามที่ขึ ้นทะเบียนกับ UNHCR ครอบครัวของเขาลี ้ภัย
พร้ อมกับเขาจากเวียดนามมาที่ประเทศไทย ทังสองถู
้
กตารวจไทยควบคุมตัวตังแต่
้ ต้นเดือนมกราคม 2561 เนื่องจากพานัก
อาศัยเกินอายุวีซ่า ระหว่างถูกควบคุมตัวในศูนย์กกั ตัวคนเข้ าเมืองที่ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลของ
ประเทศพวกเขาได้ เข้ าเยี่ยมผู้ลี ้ภัยทังสอง
้ เพื่อกดดันให้ พวกเขาเดินทางกลับประเทศ ขณะนี ้มีความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่าพวก
เขาจะถูกทางการไทยส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร
แซม โซคาเคยทางานในธุรกิจเสื ้อผ้ าและเป็ นผู้สนับสนุนพรรคฝ่ ายค้ านในกัมพูชา เธอลี ้ภัยเข้ าสูป่ ระเทศไทยในเดือนเมษายน
2560 ก่อนหน้ านันเธอถู
้
กข่มขู่จากผู้สนับสนุนพรรครัฐบาล หรื อพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) หลังจากได้ ปารองเท้ าแตะใส่
ป้ายโฆษณาหาเสียงของพรรครัฐบาลริ มถนนสองครัง้ ป้ายดังกล่าวมีรูปของนายกรัฐมนตรี ฮนุ เซนและประธานสภานิติบญ
ั ญัติ
เฮง สาริ น มีผ้ บู นั ทึกวิดีโอเหตุการณ์นี ้และนาไปเผยแพร่ ทางโซเชียลมีเดีย เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นในเดือนเมษายน 2560 สองเดือน
ก่อนการเลือกตังท้
้ องถิ่นในกัมพูชา ในการเลือกตังครั
้ ง้ นัน้ พรรคสงเคราะห์ชาติ (CNRP) ซึง่ เป็ นพรรคฝ่ ายค้ านสาคัญ (ปั จจุบนั
ถูกยุบพรรคแล้ ว) ได้ รับคะแนนเสียงจานวนมาก โดยก่อนหน้ าและภายหลังการเลือกตังท้
้ องถิ่น พรรครัฐบาลได้ เร่ งปราบปราม
พรรคฝ่ ายค้ าน สื่อมวลชนอิสระ และภาคประชาสังคมอย่างหนัก
อาคาเป็ นบาทหลวงชาวคริ สต์และเป็ นชนเผ่าจาไร ชนกลุม่ น้ อยที่อาศัยอยู่ตามภูเขาสูงในเวียดนาม (รวมทังชนเผ่
้
าบนพื ้นที่สงู
อื่นๆ ซึง่ ถูกเรี ยกรวมกันว่า มงตาญญา หรื อ Montagnard) ที่ผ่านมาชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้ถูกปราบปรามทังทางการเมื
้
องและ
ศาสนาโดยทางการเวียดนาม มีรายงานว่าผู้ลี ้ภัยชนมงตาญญาซึง่ ถูกส่งตัวกลับเวียดนามในช่วงสามปี ที่ผ่านมาต้ องเผชิญกับ
การควบคุมตัว การจับกุม และการสอบปากคาโดยพลการ หรื อถูกอุ้มหาย อาคาและครอบครัวของเขาหลบหนีมายังประเทศ
ไทยในเดือนมิถนุ ายน 2556 หลังจากตารวจเวียดนามบุกเข้ าตรวจค้ นบ้ านของเขาเพื่ อจับตัวเขา หลังจากเขาหลบหนีออก

มาแล้ ว ทางการเวียดนามยังคงคุกคามผู้เกี่ยวข้ องกับอาคา ก่อนหน้ านันอาคาถู
้
กจับตัวไปสอบสวนและทรมานหลายครัง้ พร้ อม
ทังถู
้ กข่มขู่ว่าจะมีการจับกุมและคุมขัง รวมทังถู
้ กทางการเวียดนามคุกคามที่บ้านเพื่อบังคับให้ เขาเลิกนับถือศาสนา
อาคาและแซม โซคาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้ อหาอยู่เกินวีซ่าตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัตคิ นเข้ าเมือง และมีโทษ
จาคุกสองเดือนเมื่อวันที่ 11 และ 6 มกราคม 2561 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ทังสองรอลงอาญาโทษจ
้
าคุกหนึง่ ปี (มาตรา 56
แห่งประมวลกฎหมายอาญา) พวกเขายังถูกสัง่ ปรับเป็ นเงินจานวน 3,000 บาท ทังคู
้ ่ถกู กดดันของทางการไทยจนยอมรับ
สารภาพ ทาให้ มีการลดโทษจาคุก (มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) ภรรยาของอาคายังมีความผิดอีกข้ อหาหนึง่ จาก
การเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามมาตรา 11, 62 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง และยอมรับสารภาพ เป็ นเหตุให้ มี
การลดโทษจาคุกเหลือสี่เดือนรอลงอาญา และถูกปรับ 5,000 บาท (มาตรา 56, 78 และ 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
ระหว่างการรอลงอาญา พวกเขายังคงถูกควบคุมตัวในศูนย์กกั ตัวต่อไปเนื่องจากเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (มาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง) อาคายังมีลกู ชายอายุ 10 ขวบพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ลูกของเขาได้ รับสถานะผู้ลี ้ภัย แต่เสี่ยงจะถูก
ส่งออกนอกราชอาณาจักรพร้ อมกับพ่อแม่ของตน ทังหมดถู
้
กควบคุมตัวที่ศนู ย์กกั ตัวคนเข้ าเมืองที่ซอยสวนพลู
กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีสภาพที่ย่าแย่และแออัด
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าตารวจไทยและเจ้ าหน้ าที่จากกัมพูชาและเวียดนามสอดแนม
คุกคามและข่มขู่ผ้ แู สวงหาที่ลี ้ภัยและผู้ลี ้ภัยจากกัมพูชาและเวียดนามมากขึ ้น สมาชิกพรรคฝ่ ายค้ านกมพูชาที่เพิ่งถูกยุบไป หรื อ
พรรคสงเคราะห์ชาติ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่างให้ ข้อมูลว่าถูกปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน ประเทศไทยและกัมพูชาต่างมี
ข้ อตกลงส่งผู้ร้ายข้ ามแดน ซึง่ ลงนามเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2541 ช่วงปลายปี 2559 ทางการไทยและเวียดนามเห็นชอบที่จะ
เจรจาสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ทางการไทยประกันว่าจะไม่มีการส่งตัวบุคคล
เหล่านี ้กลับไปยังประเทศโดยไม่สมัครใจ และระหว่างที่พวกเขาอยู่อาศัยในเขตแดนประเทศไทย พวกเขาต้ องไม่ถกู สอดแนม
และคุกคามโดยเจ้ าหน้ าที่ไทย กัมพูชา หรื อเวียดนาม
แม้ ว่าประเทศไทยไม่ได้ ให้ สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลี ้ภัย พ.ศ.2494 แต่ยงั มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามหลักการไม่สง่ กลับซึง่ ถือ
เป็ นสากล และมีพนั ธกรณีตามอนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานของสหประชาชาติ ซึง่ ระบุว่าต้ องไม่มีการส่งบุคคลกลับไปยัง
สถานที่ใดที่มีความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่าจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง หลักการไม่สง่ กลับมีผลบังคับใช้ ต่อการส่งตัว
บุคคลทุกประเภท ทังการส่
้
งผู้ร้ายข้ ามแดนและการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยอมโอนอ่อนตาม
แรงกดดันจากรัฐบาลต่างประเทศ และบังคับส่งบุคคลกลับไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและความเป็ นอยู่ของพวกเขา
อย่างร้ ายแรง
หน่วยงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหลายหน่วยงานแสดงความกังวลอย่างยิ่งสม่าเสมอต่อการละเมิดหลักการไม่
ส่งกลับของประเทศไทย ทังนี
้ ้ การละเมิดหลายกรณีเกิดขึ ้นโดยไม่มีการพิจารณาหรื อประเมินความต้ องการการคุ้มครองของผู้ลี ้
ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยที่จะได้ รับผลกระทบ หน่วยงานเหล่านี ้ยังกระตุ้นให้ รัฐบาลไทยแก้ ปัญหาการไม่มีกรอบกฎหมาย
ระดับประเทศที่กากับดูแลการเนรเทศ การส่งกลับ และการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ทางการ
ไทยปฏิบตั ิตามพันธกิจของตน เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย และป้องกันไม่ให้ มีการส่งกลับพวกเขา
รวมถึงการกาหนดกรอบนโยบายและกฎหมายที่เข้ มแข็ง เพื่อกาหนดสถานภาพทางกฎหมายอย่างเป็ นทางการให้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัยและ

ผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย และให้ การคุ้มครองพวกเขาอย่างสอดคล้ องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในเดือนมกราคม
2560 รัฐบาลให้ พนั ธสัญญาจะจัดทาขันตอนคั
้
ดกรองผู้ลี ้ภัยและคนเข้ าเมืองที่ไม่มีเอกสาร ขันตอนดั
้
งกล่าวควรครอบคลุมการ
นานิยามคาว่า “ผู้ลี ้ภัย” ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมาพิจารณา และรับประกันว่าจะมีการดาเนินงานตาม
ขันตอนการพิ
้
จารณาคาร้ องขอที่ลี ้ภัยอย่างเป็ นธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากไม่มีกรอบกฎหมายอย่างเป็ นทางการสาหรับผู้ลี ้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยในประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูก
ส่งกลับ และอาจถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลากาหนดในศูนย์กกั ตัวคนเข้ าเมืองตามพระราชบัญญัตคิ นเข้ าเมือง ซึง่ ให้ อานาจ
กว้ างขวางกับทางการในการควบคุมตัวบุคคล พร้ อมทังไม่
้ กาหนดระยะเวลาควบคุมตัวสูงสุดต่อผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยใน
เขตเมืองที่โดนกล่าวหาด้ วยข้ อหาเข้ าเมืองผิดกฎหมาย แม้ แต่ผ้ ทู ี่ขึ ้นทะเบียนกับ UNHCR อาจถูกจับในเวลาใดก็ได้ ตามอานาจ
ในพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 ซึง่ เอาผิดทางอาญากับการเข้ าเมืองและการพักอาศัยผิดกฎหมายในประเทศไทย
ภายหลังการจับกุมตัว ผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวไปศูนย์กกั ตัวคนเข้ าเมือง ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ ถกู ควบคุม
ตัวโดยไม่มีเวลากาหนดในสภาพที่ย่าแย่ที่ผ้ ทู างานด้ านสิทธิผ้ ลู ี ้ภัยคนหนึง่ กล่าวว่า “เลวร้ ายกว่านรก” ข้ อ 9 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึง่
ประเทศไทยเป็ นรัฐภาคี ยังห้ ามการควบคุมตัวโดยพลการ อย่างมิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อไม่มีเวลากาหนด ซึง่ ครอบคลุมบุคคล
ที่ไม่ถือสัญชาตินนๆ
ั ้ รัฐอาจจากัดสิทธิเสรี ภาพของคนเข้ าเมืองเฉพาะกรณีที่เป็ นข้ อยกเว้ น ภายหลังมีการประเมินบุคคลที่
เกี่ยวข้ องอย่างละเอียด และให้ คมุ ขังเป็ นระยะเวลาสันที
้ ่สดุ ทังนี
้ ้ เด็กไม่ควรถูกควบคุมตัวด้ วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานะการเข้ า
เมืองของพวกเขา

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน และอีกครัง้ เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2561 แซม โซคาได้ รับหมายศาลให้ ไปให้ การกับศาลจังหวัดกัมปงสะปื อ
แต่เธอไม่ยอมไปศาลในทังสองวั
้
น ศาลที่พิจารณาคดีจงึ ออกหมายจับ เธอถูกกล่าวหาว่า “ดูหมิ่นเจ้ าพนักงานของรัฐ” และ “ยุ
ยงให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ”ิ (ตามมาตรา 502 และ 494 และ 496 แห่งประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา ตามลาดับ) ข้ อหาเหล่านี ้
มีโทษจาคุกสามปี และหกเดือน
อาคาผู้นบั ถือศาสนากล่าวว่า หากถูกส่งตัวกลับไปเวียดนาม เขาจะถูกควบคุมตัว จับกุม และสอบปากคาโดยพลการ หรื อถูก
บังคับให้ สญ
ู หาย ทังนี
้ ้ ตามมาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเวียดนาม บุคคลใดที่ “หลบหนีไปต่างประเทศหรื อละทิ ้ง
ประเทศไปพานักอาศัยในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้ านการดาเนินงานของรัฐบาล” อาจถูกจาคุกระหว่าง 3-12 ปี
ช่วงต้ นปี 2560 ทางการเวียดนามออกหมายจับอาคาในข้ อหาเกี่ยวกับ “เป็ นธุระนาพาบุคคลให้ หลบหนีไปประเทศอื่น” ที่ผ่าน
มาเวียดนามมักใช้ ข้อหาการลักลอบนาคนเข้ าเมืองพุ่งเป้าโจมตีบคุ คลที่หลบหนีออกจากเวียดนามเนื่องจากการคุกคาม
ดังกล่าว

