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ประเทศไทย: แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยให้ ขยายความคุ้มครองทางกฎหมายให้ กับ
ผู้ลีภ้ ัยและผู้แสวงหาที่ลีภ้ ัยในปี 2560
เนื่องในวันผู้ลี ้ภัยโลกปี 2560 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลตระหนักถึงบทบาทของรัฐบาลไทยที่รองรับและ
ช่วยเหลือประชากรผู้ลี ้ภัยจานวนมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และยินดีต่อการให้ คามัน่ สัญญาของไทยเมื่อไม่นาน
มานี ้ที่จะส่งเสริ มการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ รัฐจะมีพนั ธกิจเหล่านี ้ แต่ที่
ผ่านมาไทยล้ มเหลวในการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลเหล่านี ้ไม่มีสถานะทาง
กฎหมายในประเทศไทย และเสี่ยงที่จะถูกคุมขังโดยพลการและอย่างไม่มีเวลากาหนด และยังเสี่ยงที่จะถูกบังคับส่งกลับ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยให้ นากรอบการบริหารและกรอบกฎหมายที่เข้ มแข็งมาใช้ เพื่อคุ้มครองผู้ลี ้
ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยให้ สอดคล้ องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
เป็ นเวลานานมาแล้ วที่ประเทศไทยได้ รองรับบุคคลที่หลบหนีจากความรุนแรงและการประหัตประหารกันใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน และจากประเทศห่างไกลต่าง ๆ นับตังแต่
้ พ.ศ. 2513 ไทยได้ รองรับผู้ลี ้ภัยหลายแสนคนที่หลบหนีจาก
สงครามในเวียดนาม กัมพูชา และลาว และเมื่อไม่นานมานี ้ประเทศไทยยังรองรับผู้อพยพที่ถกู คุกคามจากความขัดแย้ ง
ด้ วยอาวุธและการประหัตประหารด้ วยเหตุแห่งชาติพนั ธุ์ในเมียนมา ทางการไทยได้ มีสว่ นร่ วมอย่างสม่าเสมอในการให้
ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมต่อบุคคลที่เดินทางเข้ ามาถึงฝั่งไทย ในปั จจุบนั มีพลเมืองสัญชาติเมียนมาประมาณ
100,000 คนที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี ้ภัยบริ เวณพรมแดนไทย-เมียนมา นอกจากนัน้ ยังมีผ้ ลู ี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยในเขต
เมืองอีกประมาณ 8,000 คนซึง่ อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองอื่น ๆ ในประเทศ
แม้ ไทยจะไม่ได้ เป็ นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลี ้ภัย พ.ศ. 2494 แต่เจ้ าหน้ าที่ของไทยได้ ยืนยันอย่างสม่าเสมอ
ที่จะปฏิบตั ิตามพันธกิจเพื่อให้ ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย มีรายงานว่า ในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมาทางการไทยไม่ได้ พยายามบังคับส่งกลับผู้ลี ้ภัยที่อยู่ตามค่ายที่พกั พิงตามแนวพรมแดนไทย-เมียนมาแต่อย่างใด
และยังได้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจที่ให้ มีการส่งกลับผู้ลี ้ภัยในลักษณะที่เป็ นไปโดยสมัครใจและอย่างมีศกั ดิศ์ รี ใน
ที่ประชุมสุดยอดผู้นาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยผู้ลี ้ภัยในเดือนกันยายน ปี 2559 และในเวทีระหว่างประเทศอื่น ๆ ไทยได้
เน้ นย ้าคามัน่ สัญญาที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลี ้ภัย รวมทังการพั
้
ฒนาระบบคัดกรองผู้ลี ้ภัยและผู้เข้ าเมืองโดยไม่มีเอกสาร
และการออกกฎหมายต่อต้ านการทรมานเพื่อส่งเสริ มการดาเนินงานตามหลักการไม่ส่งกลับ (principle of nonrefoulement)
แม้ จะมีการประกาศพันธกิจเหล่านี ้ แต่ผ้ ลู ี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยในประเทศไทยยังไม่ได้ รับสถานภาพใด ๆ ตาม
กฎหมายของไทย และยังคงเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกจับกุม ถูกคุมขัง ถูกบังคับส่งกลับ และถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ตามพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 ของไทย ผู้เข้ าเมืองโดยไม่มีเอกสารและผู้ลี ้ภัยทุกคนถือว่าเป็ นผู้เข้ าเมืองที่ผิด
กฎหมาย และเสี่ยงที่จะถูกดาเนินคดีอาญาและถูกคุมขังอย่างไม่มีเวลากาหนด ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้ลี ้ภัยไม่ควรถูกลงโทษในฐานที่เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาที่ลี ้ภัย และบุคคลต่าง ๆ
รวมทังผู
้ ้ เข้ าเมืองและผู้ลี ้ภัยไม่ควรถูกควบคุมตัวอย่างไม่มีเวลากาหนด คาดการณ์ว่าปั จจุบนั มีผ้ ลู ี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย

ที่ขึ ้นทะเบียนกับ UNHCR จานวน 330 คนที่ถกู ควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าว โดยบางส่วนถูกควบคุมตัวในสภาพ
ที่เลวร้ ายมาเป็ นเวลาหลายปี ในสถานที่ซงึ่ ทราบกันดีว่าแออัดยัดเยียดอย่างมาก นอกจากนัน้ ยังมีรายงานระบุว่าบุคคลที่มี
สัญชาติและมาจากชาติพนั ธุ์บางกลุม่ รวมทังกลุ
้ ม่ ชาวม้ งลาวไม่สามารถขึ ้นทะเบียนกับ UNHCR ได้ เป็ นเหตุให้ พวกเขา
ไม่ได้ รับโอกาสที่จะมีสทิ ธิไปตังถิ
้ ่นฐานในประเทศที่สาม
รัฐบาลไทยยังคงละเมิดพันธกรณีของตนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทังหลั
้ กการไม่ส่งกลับ
ซึง่ เป็ นกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้โดยการบังคับส่งกลับผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยและผู้ลี ้ภัยที่ขึ ้นทะเบียนกับ
UNHCR ไปยังประเทศซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ พวกเขาต้ องเผชิญกับการทรมานและการปฏิบตั ิอย่างโหดร้ าย เมื่อไม่นานมานี ้ ใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทางการไทยได้ อานวยความสะดวกในลักษณะการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน โดยให้ มีการส่งตัวนายเอ็ม
ฟูรกาน เซิกเม็น (M. Furkan Sökmen) สัญชาติตรุ กี ผู้ซงึ่ ถูกกล่าวหาว่ามีสว่ นเชื่อมโยงกับนายเฟตูเลาะห์ เกอเล็น
(Fethullah Gülen) ผู้นาศาสนาชาวตุรกีซงึ่ ลี ้ภัยอยู่ต่างประเทศ แม้ ว่าทางหน่วยงานแห่งสหประชาชาติได้ เตือนรัฐบาลไทย
แล้ วว่า นายฟูรกาน เซิกเม็นอาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหากถูกส่งตัวกลับไปตุรกี กรณีต่าง ๆ เหล่านี ้ถือเป็ นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง ทาให้ เกิดความหวาดกลัวและความไม่มนั่ คงต่อผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยคนอื่น ๆ ซึง่ อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกระตุ้นให้ รัฐบาลไทยดาเนินการตามพันธกิจที่ประกาศเมื่อไม่นานมานี ้ โดยให้
ประกันว่า นโยบายเกี่ยวกับคนเข้ าเมืองจะมุ่งตอบสนองสิทธิของบุคคลซึง่ หลบหนีจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ ายแรง และให้ ปฏิบตั ิตามพันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยควรนากรอบ
กฎหมายและกรอบการบริ หารที่ยอมรับสถานภาพตามกฎหมายของผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยมาใช้ และยอมรับสิทธิอื่น
ๆ ที่สอดคล้ องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทังสิ
้ ทธิที่จะสามารถพานักอาศัยเป็ นการชัว่ คราวในประเทศ
ไทยในระหว่างที่รอการพิจารณาคาขอเป็ นผู้ลี ้ภัย รัฐบาลไทยยังควรประกันว่า จะไม่มีการควบคุมตัวผู้ลี ้ภัย และการ
ควบคุมตัวผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยจะถูกใช้ เป็ นมาตรการพิเศษเท่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามอานาจที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย และให้ กระทา
ได้ ในระยะเวลาสันที
้ ่สดุ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยประกันว่า ทังในทางกฎหมายและในทางปฏิ
้
บตั ิ จะไม่มี
การส่งตัวบุคคลที่จาเป็ นต้ องได้ รับความคุ้มครองระหว่างประเทศกลับไปยังประเทศที่เชื่อได้ อย่างจริ งจังว่า พวกเขาอาจถูก
ทรมาน ถูกประหัตประหาร หรื อถูกปฏิบตั ิอย่างมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง การริ เริ่มดาเนินการของรัฐบาลไทย
ในการพัฒนากระบวนการคัดกรองผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยและบุคคลต่างด้ าวอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 10 มกราคมที่ผ่าน
มา นับเป็ นโอกาสอันดีในแง่ดงั กล่าว ซึง่ ในการพัฒนาขันตอนการคั
้
ดกรอง ทางการไทยควรยึดถือคานิยามของ “ผู้ลี ้ภัย” ที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และประกันว่าจะมีการพิจารณาคาขอลี ้ภัยอย่างเป็ นธรรมและอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ควรมีการปฏิเสธคาขอสถานะผู้ลี ้ภัยของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดด้ วยเหตุผลทางการเมือง กลไกคัด
กรองที่ไม่สอดคล้ องกับหลักการข้ างต้ นอาจยิ่งทาให้ ข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองการลี ้ภัยในประเทศไทยรุนแรงขึ ้นแทนที่
จะเป็ นการแก้ ปัญหาเหล่านี ้

