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3 กันยายน 2561

เรี ยน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

จดหมายเปิ ดผนึก: ประเทศไทยต้ องปล่ อยตัวผู้ลีภ้ ยั และผู้ขอลีภ้ ยั ชาวมองตานญาดโดยทันที
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลใจต่อการควบคุมตัว และการปฏิบตั ิต่อผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยอย่างน้ อย คน 168
จากกัมพูชาและเวียดนามในประเทศไทย และกระตุ้นทางการไทยให้ ปล่อยตัวพวกเขาโดยทันทีระหว่างรอการตรวจสอบคา
ขอลี ้ภัย แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเคยนาเสนอปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิและการส่งกลับผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยต่อรัฐบาล
ไทย1 แต่น่าเสียใจว่าเรายังไม่เห็นการพัฒนาที่เป็ นรูปธรรมในการคุ้มครองบุคคลผู้ขอลี ้ภัยในประเทศไทย
24 July 2018
ในวันที่ ตารวจสันติบาล กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร 2561 สิงหาคม 28

).รมน.กอ(
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง กองอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ กระทรวงมหาดไทยได้ บกุ เข้ าไปตรวจค้ นที่
พักอาศัยในอาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จับกุมผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยอย่างน้ อย คน รวมทังชาวเขามองตานญาด
้
168 ซึง่
เป็ นชนกลุ่มน้ อยที่หลบหนีจากการประหัตประหารทางการเมืองและศาสนามาจากกัมพูชาและเวียดนาม จากนันมี
้ การนา
ตัวพวกเขาไปที่ทาการอาเภอบางใหญ่ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีข้อมูลว่า ในบรรดาผู้ที่ถกู จับกุม ประกอบด้ วยเด็ก
อย่างน้ อย ปี รวมทัง้ ผู้หญิงตังครรภ์
้
สองคน ผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวหลายคนให้ 17 คน ตัง้ แต่อายุสามเดือนจนถึง 63
ข้ อ มูล กั บ แอมเนสตี ้ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนลว่ า พวกเขาได้ รั บ สถานะผู้ลี ภ้ ัย จากส านัก งานข้ า หลวงใหญ่ เ พื่ อ ผู้ลี ภ้ ัย แห่ ง
( สหประชาชาติUNHCR) แล้ ว และได้ แสดงบัตรผู้ลีภ้ ัยให้ กับเจ้ าหน้ าที่ไทย ส่วนคนอื่น ๆ ถื อบัตรผู้ขอลี ้ภัย อย่างไรก็ ดี
เจ้ าหน้ าที่ชดุ จับกุมอ้ างว่าไม่มีบคุ คลที่ได้ รับสถานะจาก UNHCR แต่อย่างใด
ในวันเดียวกัน ทางการไทยได้ ส่งตัวผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยที่มีสญ
ั ชาติกมั พูชา คน ในจานว 34นนันเป็
้ นเด็ก คน 14
ไปยังศูนย์กักตัวคนต่างด้ าวซอยสวนพลูที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีความเสี่ยงที่พวกเขาจะถูกผลักดันออกนอกประเทศ หรื อ
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แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล Between a Rock and a Hard Place, 28 กันยายน 2560 (ASA 39/7031/2017)
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ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลากาหนด เป็ นที่ร้ ู กันอย่างกว้ างขวางว่าศูนย์ แห่งนีม้ ี สภาพที่เลวร้ าย ขาดสุขอนามัย ขาดการ
รักษาพยาบาล และยังแออัดยัดเยียด
ผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยที่มีสญ
ั ชาติเวียดนามอีก สิงหาคมใน 29 คนถูกส่งตัวไปขึน้ ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันที่ 38
11 ข้ อหาหลบหนีเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย และพานักอาศัยอย่างผิดกฎหมาย เป็ นความผิดตามมาตรา , 62 และ ของ 81
พระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง ศาลตัดสินว่ามีความผิดและให้ ปรับคนละ 5,บาท ส่วนผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยที่เหลือได้ ถกู 000
สิงหาคม ศาลสัง่ ปรับด้ วยจานวนเงินเท่ากัน ปั จจุบนั ทังสองกลุ
้
่มถูกจาคุกเพื่อชดใช้ ค่าปรับที่ 30 นาตัวไปขึ ้นศาลเมื่อวันที่
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีใกล้ กบั กรุงเทพมหานคร แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีข้อสังเกตว่า ก่อนถูกนาตัวไปศาล
พ่อแม่เด็กทุกคนบอกว่าถูกบังคับให้ ลงนามในเอกสารซึง่ ยินยอมให้ มีการแยกลูกออกไปจากตน โดยเป็ นเอกสารที่เขียนใน
ภาษาที่พวกเขาไม่เข้ าใจ และพวกเขาไม่ได้ รับการอธิบายอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเนื ้อหาของเอกสาร
ในปั จจุบัน เด็กชาวเวี ยดนาม คน ซึ่งบางคนมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้ รับการรั กษาพยาบาล ถูกกักตัวไว้ ใน 47
สถานที่ต่าง ๆ ในกรุ งเทพมหานครและชานเมือง ซึ่งเป็ นสถานที่พกั พิงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ หลังจากการใช้ โทษจาคุกแทนค่าปรับจนหมดสิ ้นแล้ ว ผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยชาวเวียดนามจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักตัว
คนต่างด้ าวซอยสวนพลู ซึ่งจะมีการนาตัวเด็กเหล่านี ้ไปยังสถานที่ดงั กล่าวด้ วย เป็ นไปได้ ว่าคนเหล่านี ้จะถูกควบคุมตัวโดย
ไม่มีเวลากาหนด หรื อไม่ก็ถกู ผลักดันกลับไปเวียดนาม
เด็ก ๆ ซึ่งอยู่ตามศูนย์พกั พิงต่าง ๆ เสี่ยงที่จะได้ รับความกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรงทัง้ ทางจิตใจและร่ างกาย
และเสี่ยงจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การนาตัวเด็กไปไว้ ในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
ในทุกกรณี และถือเป็ นการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายและย่ายีศกั ดิ์ศรี การควบคุมตัวเด็กเพียงเพราะสถานะการเข้ าเมืองของพ่อแม่
เป็ นการขัดกับหลักประโยชน์สงู สุดของเด็ก รัฐบาลไทยมีความรับผิดชอบสาคัญที่จะประกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
คุ้มครองเด็ก เป็ นไปตามข้ อ ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก ซึง่ ไทยเป็ นรัฐภาคี เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทาบันทึกความ 3
เข้ าใจเพื่อยุติการควบคุมตัวเด็กในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าว การควบคุมตัวเด็ก คน รวมทังเด็
้ กผู้ลี ้ภัยจากกัมพูชาที่ศนู ย์กัก 56
ตัวคนต่างด้ าวซอยสวนพลู แสดงให้ เห็นว่า จาเป็ นต้ องมีความพยายามอย่างจริ งจังมากกว่านี ้โดยเร่ งด่วน
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ลี ้ภัยหมายถึงบุคคลที่จาเป็ นต้ องทิ ้งประเทศบ้ า นเกิดของตนเอง เนื่องจาก
สงครามและความรุนแรง ความหวาดกลัวการถูกประหัตประหาร หรื อได้ รับการคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้ อ
ใด เช่น เชื ้อชาติ ศาสนา สัญชาติสมาชิกภาพในกลุม่ ทางสังคม สมาชิกภาพในกลุม่ ความคิดทางการเมือง
ชาวมองตานญาดเป็ น ค าที่ ใ ช้ เ รี ย กกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ห ลายกลุ่ม ที่ นับ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ซึ่ง อาศัย อยู่ใ นที่ ร าบสูง
ตอนกลางของเวียดนามและกัมพูชา ถือได้ ว่าพวกเขาเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ถกู คุกคามมากที่สดุ ในเวียดนาม ต้ องเผชิญกับ
การปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาและการเมืองของตน การอพยพโยกย้ ายและ
สูญเสียทรัพย์สินอันเป็ นผลมาจากข้ อพิพาทด้ านที่ดินและการแย่งชิงที่ดิน ส่งผลให้ พวกเขาจานวนมากไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากหลบหนี ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ในกัมพูชา รั ฐบาลเรี ยกกลุ่มคนเหล่านี ว้ ่าชาวจราย ซึ่งถื อว่าเป็ นชนเผ่ามอง
ตานญาดกลุม่ หนึ่งที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา และถือเป็ น ชาวเขามองตานญาดจากเวียดนามกว่า ”ชนกลุ่มน้ อยของเวียดนาม“
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ร้ อยคนได้ แสวงหาที่ลี ้ภัยในกัมพูชา และถูกผลักดันส่งกลับไปยังเวียดนาม 2 หากถูกส่งกลับไปเวียดนาม มีความเสี่ยงอย่าง
ยิ่งว่าพวกเขาจะถูกประหัตประหารและถูกจาคุกโดยไม่มีเวลากาหนด3
แม้ ว่ารั ฐบาลไทยไม่ได้ ให้ สตั ยาบันรั บรองอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยผู้ลี ้ภัย พ .ศ.2494 แต่ยังมีพันธกรณี ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่จะต้ องปฏิบัติตามหลักการไม่ส่งกลับ โดยประกันว่าจะไม่มีการผลักดันบุคคลกลับไปยังประเทศ ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่พวกเขาจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง ทัง้ ยังมีข้อห้ ามต่อการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ไร้
มนุษยธรรมและย่ายีศกั ดิ์ศรี ในรูปแบบอื่น
ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ ละเมิดพันธกรณีตามหลักการไม่สง่ กลับหลายครัง้ ซึง่ เป็ นกฎหมายจารี ตประเพณีระหว่าง
ประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยได้ บงั คับส่งกลับแซม โสกา ผู้สนับสนุนพร 2561รคฝ่ ายค้ านของกัมพูชาซึง่ หลบหนี
มายังประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน และได้ รับสถานะผู้ลี ้ภัยจาก 2560UNHCR นับแต่ถกู ส่งกลับไปเธอถูกทางการกัมพูชา
จาคุกมาตลอด นอกจากนี ้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ยังมีการบังคับส่งกลับผู้ขอลี ้ภัยที่เป็ นชาวอุยกูร์ คนไปยังประเทศ 109
จีน ซึ่งเสี่ยงที่พวกเขาจะถูกประหัตประหารอย่างรุ นแรงและอาจถูกทรมาน เจ้ าหน้ าที่ไทยยังผลักดันเจียง ยี่เฟย และตงก
วงปิ ง นักกิจกรรมชาวจีนกลับไปประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 3 ระหว่างที่รอการไปตังถิ
้ ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 2559
ต่อมาศาลจีนได้ พิพากษาจาคุกพวกเขาเป็ นเวลาหกปี ครึ ่่ง และสามปี ครึ่งตามลาดับ
แม้ ว่านายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชาให้ คามัน่ สัญญาที่จะจัดทากลไกคัดกรองระดับชาติสาหรับผู้ยื่นเรื่ องขอที่
ลี ้ภัยในประเทศไทย ในระหว่างการปราศรัยในที่ประชุมสุดยอดผู้นาว่าด้ วยผู้ลี ้ภัยเมื่อเดือนกันยายน และต่อมามีมติ 2559
คณะรัฐมนตรี ในเรื่ องเดียวกันเมื่อเดือนมกราคม แต่รัฐบาลไทยยังไม่สามารถปฏิบตั ิให้ เห็นผลจริ งจังตามคาสัญญา 2560
ดังกล่าว
เรากระตุ้นทางการไทยให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้อย่างเร่ งด่วน
 จนกว่ารัฐบาลไทยจะจัดทากระบวนการตรวจสอบการขอที่ลี ้ภัยที่เป็ นธรรมและรวดเร็ว ขอให้ รัฐบาลไทย
สนับสนุนบทบาทและอานาจหน้ าที่ของ UNHCR ในการจาแนกสถานะผู้ลี ้ภัยของบุคคลทุกคนที่ยื่นเรื่ องขอ
ที่ลี ้ภัย ไม่ว่าจะมีสญ
ั ชาติหรื อเป็ นชนเผ่าใด และประกันว่าผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยทุกคนเข้ าถึงกระบวนการขอที่ลี ้ภัย
อย่างเต็มที่ เป็ นธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประกันว่าจะใช้ มาตรการควบคุมตัวผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยเป็ นมาตรการสุดท้ ายและเฉพาะเท่าที่จาเป็ นอย่างยิ่ง
ภายหลังการประเมินเป็ นรายกรณีเพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการด้ านมนุษยธรรมและความเสี่ยงกรณีที่ได้ รับการ
ปล่อยตัว และให้ ควบคุมตัวเป็ นระยะเวลาสันสุ
้ ดเท่าที่จาเป็ น
 จัดทาทางเลือกอื่นนอกจากการควบคุมตัวสาหรับผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัย โดยอาจกาหนดเงื่อนไขให้ ต้องมารายงาน
ตัว ให้ มีการยื่นเรื่ องขอประกันตัว หรื อให้ มีผ้ อู ปุ ถัมภ์
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 ประกันว่าจะไม่มีการควบคุมตัวเด็กเพียงเพื่อเพราะเหตุผลด้ านการเข้ าเมือง เนื่องจากการควบคุมตัวเช่นนี ้ย่อมไม่
อาจตอบสนองประโยชน์สงู สุดของเด็ก ยุติการบังคับแยกตัวเด็กจากพ่อแม่หรื อผู้ดแู ลไม่ว่าในเงื่อนไขใดที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าเมือง
 ไม่สง่ กลับบุคคลไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกประหัตประหาร ถูกทรมาน ถูกกระทาด้ วยความรุนแรง หรื อ
อาจถูกละเมิดหรื อปฏิบตั มิ ิชอบด้ านร้ ายแรงด้ านสิทธิมนุษยชน
 ให้ ภาคยานุวตั ิกบั อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสถานะผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ พ .ศ.2494 และพิธีสารเลือกรับ พ .ศ.2510
และประกันว่ามีการอนุวตั ติ ามอนุสญ
ั ญานี ้ทังในระดั
้
บนโยบายและการปฏิบตั ิ รวมทังการจั
้
ดทากลไกคัดกรอง
ระดับชาติสาหรับผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย

ขอแสดงความนับถือ

มินาร์ พิมเพิล
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการระดับโลก
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
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