ประเทศไทย: หนึ,งปี หลังวิกฤตเรื อมนุษย์ ผู้ลภี? ยั และเหยื,อการค้ ามนุษย์ ชาวโรฮิงญายังขาดการคุ้มครอง
ยุตกิ ารกักตัวโดยพลการและไม่ มกี าํ หนด ยกเลิกนโยบาย “ผลักดันเรื อออกจากชายฝั,ง”
(กรุ งเทพฯ, 8 มิถุนายน 2559)
หนึ5งปี หลังผูค้ า้ มนุษย์ทอดทิBงผูล้ B ีภยั ชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศหลายพันคนที5อยูใ่ นเรื อที5แออัดยัดเยียด
นอกชายฝั5งของไทย ยังคงมีความกังวลต่อการคุม้ ครองผูล้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์
หน่วยงานระดับประเทศและระหว่างประเทศหกแห่งกล่าวในที5ประชุมสัมมนาที5กรุ งเทพฯ ในวันนีB
ประเทศไทยต้องยุติการกักตัวผูล้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์โดยพลการและไม่มีกาํ หนด และยกเลิกนโยบาย
“ผลักดันเรื อออกจากชายฝั5ง” ซึ5 งจะทําให้ผลู ้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์เผชิญกับความเสี5 ยงร้ายแรง
“หากไทยยังแก้ปัญหาผูล้ B ีภยั ชาวโรฮิงญาในลักษณะที5มุ่งรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ
จะทําให้การดําเนินงานเปล่าประโยชน์และปั ญหาจะเรืB อรังต่อไป” นายปภพ เสี ยมหาญ
ผูป้ ระสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิเพื5อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนากล่าว
“แนวทางที5ดีสุดในการรักษาหน้าเราไว้คือการรักษาชีวติ ”
เมื5อวันที5 1 พฤษภาคม 2558 ทางการไทยประกาศยอมรับว่า ได้คน้ พบหลุมศพจํานวนมากที5มีศพอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 36
ศพ เชื5อว่าเป็ นชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศซึ5 งเป็ นเหยือ5 การค้ามนุษย์ หลังจากนัBนไม่กี5วนั มีการพบศพเพิ5มเติม
ส่ งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อเนื5องกัน สุ ดท้ายนําไปสู่ การทอดทิBงค่ายกักกันเหยือ5 การค้ามนุษย์ที5ผดิ กฎหมายในไทย
และเป็ นการทําลายเส้นทางและเครื อข่ายการค้ามนุษย์ที5เจ้าหน้าที5ไทยเข้าไปร่ วมด้วยเป็ นการชัว5 คราว
แทนที5จะให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองบุคคลที5ถูกผูค้ า้ มนุษย์ควบคุมตัวไว้
รัฐบาลไทยกลับเสริ มมาตรการเข้มงวดตามแนวพรมแดน และปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือ
หรื อไม่ยอมให้ชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศซึ5งเป็ นเหยือ5 การค้ามนุษย์ขB ึนฝั5ง
ส่ งผลให้พวกเขาต้องลอยคออยูใ่ นเรื อกลางทะเล และมีผเู ้ สี ยชีวติ ซึ5งไม่ทราบจํานวน
ในวันนีB คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
จัดการสัมมนาเกี5ยวกับสถานการณ์ผลู ้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย หลังหนึ5งปี ผ่านไป
เป็ นการจัดร่ วมกันกับอีกหกหน่วยงาน ได้แก่ เครื อข่ายสิ ทธิผลู ้ B ีภยั และคนไร้รัฐ (CRSP)
สถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล เครื อข่ายประชากรข้ามชาติ, Asylum Access Thailand (AAT),
Fortify Rights และมูลนิธิเพื5อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
“นับเป็ นเรื5 องดีที5รัฐบาลไทยดําเนินการเพื5อปราบปรามเครื อข่ายค้ามนุษย์ขนาดใหญ่
ซึ5งแสวงประโยชน์จากความทุกข์ยากของผูล้ B ีภยั ชาวโรฮิงญา” นายศิววงศ์ สุ ขทวี เครื อข่ายประชากรข้ามชาติกล่าว
“แต่ยงั ไม่พอ ยังมีงานอีกมากที5ตอ้ งทําเพื5อคุม้ ครองเหยือ5 เหล่านีB โดยภาพรวมแล้ว วิกฤตยังคงดํารงอยูต่ ่อไป”
นับแต่ปี 2555 ผูล้ B ีภยั กว่า 170,000 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวโรฮิงญาได้หลบหนีจากการปฏิบตั ิมิชอบและการโจมตีอย่างเป็ นระบบต่อชาวมุสลิมในพม่า
พวกเขาหลบหนีจากพม่าและบริ เวณพรมแดนบังคลาเทศผ่านมาทางเรื อ
โดยมักอยูใ่ ต้การควบคุมของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการอาชญากรรมเหล่านีBได้ควบคุมตัวชาวโรฮิงญาเอาไว้
มีการทรมานและปฏิบตั ิอย่างมิชอบเพื5อหากําไร และมีการนําตัวไปไว้ในค่ายพักพิงที5ผดิ กฎหมายในประเทศไทย
ในประเทศไทย ผูเ้ สี ยหายชาวโรฮิงญาซึ5งได้รับความช่วยเหลือมาจากผูค้ า้ มนุษย์
จะถูกกักตัวไว้ในสถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์พกั พิงของรัฐ

ทัBงหกหน่วยงานซึ5งดําเนินการอย่างใกล้ชิดกับชุมชนชาวโรฮิงญาและติดตามสถานการณ์ที5เกิดขึBนในไทย
ต่างกังวลอย่างยิง5 ต่อการกักตัวผูเ้ สี ยหายชาวโรฮิงญาในประเทศไทยเป็ นเวลานานและอย่างไม่มีกาํ หนด
กฎหมายระหว่างประเทศห้ามการกักตัวบุคคลโดยพลการ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอย่างไม่มีกาํ หนด
รวมทัBงผูซ้ 5 ึงไม่ใช่คนชาติ รัฐอาจจํากัดสิ ทธิที5จะมีอิสรภาพของผูเ้ ข้าเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ที5เป็ นข้อยกเว้น
ภายหลังการประเมินบุคคลอย่างละเอียดเป็ นรายกรณี แล้ว การกักตัวใด ๆ ต้องทําเพราะจําเป็ นและได้สดั ส่ วน
เพื5อเป้าประสงค์ที5ชอบด้วยกฎหมาย การกระทําโดยไม่คาํ นึงถึงมาตรการที5เป็ นการบังคับหรื อจํากัดสิ ทธินอ้ ยกว่า
แต่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ อาจถือเป็ นการควบคุมตัวโดยพลการ
ในวันที5 15 มีนาคม ทางการไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี
ซึ5งหากมีการปฏิบตั ิตามจะเป็ นการคุม้ ครองพยานอย่างเป็ นทางการสําหรับพยานในคดีคา้ มนุษย์ทุกคนในประเทศไทย
และเป็ นการให้สถานะคุม้ ครองตามกฎหมายสําหรับเหยือ5 การค้ามนุษย์ ทางหน่วยงานยินดีกบั มติคณะรัฐมนตรี นB ี อย่างไรก็ดี
แม้ต่อมากระทรวงมหาดไทยจะประกาศใช้กฎกระทรวง แต่กย็ งั ไม่มีการบังคับใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว
นโยบายการกักตัวโดยมิชอบของไทยส่ งผลให้ผลู ้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์อยูใ่ นอันตราย
และเสี5 ยงมากขึBนที5จะตกเป็ นเหยือ5 การค้ามนุษย์ซB าํ และได้รับการปฏิบตั ิมิชอบอย่างอื5น ทางหน่วยงานเหล่านีBกล่าว
"การขาดแนวนโยบายและมาตรการในการจัดการผูล้ B ีภยั ชาวโรฮิงญา ส่ งผลให้เกิด
“การกักตัวเพื5อรอการผลักดันกลับ” ที5ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาที5แน่นอน
สภาพการณ์เช่นนีBทาํ ให้ผลู ้ B ีภยั เกิดความเสี5 ยงมากขึBน
ซึ5งเห็นได้จากเหตุการณ์ล่าสุ ดที5มีการวิสามัญฆาตกรรมชาวโรฮิงญาที5หลบหนีจากสถานกักตัว” นายอดิศร เกิดมงคล
ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายประชากรข้ามชาติกล่าว “จนกว่ารัฐบาลไทยจะแสดงความจริ งใจในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
การปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนจะยังดํารงอยูต่ ่อไป”
นับแต่เดือนธันวาคม 2558 ผูล้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาประมาณ 60 คน
หายตัวไปจากศูนย์พกั พิงของรัฐและสถานกักกันคนต่างด้าวทางภาคใต้ของไทย ในวันที5 23 พฤษภาคม 2559
ผูล้ B ีภยั ชาวโรฮิงญา 21 คนได้หลบหนีออกจากสถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
ตามข้อมูลของตํารวจ ระหว่างที5มีการพยายามตามล่าเพื5อจับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ตํารวจไทยได้ยงิ ปื นและสังหารชายชาวโรฮิงญาหนึ5งคน
ทางหน่วยงานเรี ยกร้องให้รัฐบาลไทยดําเนินการสอบสวนอย่างรอบด้านต่อเหตุการณ์ยงิ สังหารครัBงนีB
รัฐบาลไทยควรแสดงพันธกิจที5จะให้การคุม้ ครองต่อผูล้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์
ทัBงหกหน่วยงานกล่าวในที5ประชุม โดยควรกําหนดมาตรการเพื5อให้สามารถปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
ให้ยตุ ิการกักตัวบุคคลโดยไม่มีกาํ หนด ให้คุม้ ครองพยานในคดีคา้ มนุษย์ และให้ยตุ ินโยบายผลักดันเรื อออกจากฝั5ง
“นโยบายและการปฏิบตั ิของไทยต่อผูล้ B ีภยั ชาวโรฮิงญา กําลังทําให้ชีวติ ของพวกเขาเสี5 ยงภัย
และเป็ นสิ5 งที5ตอ้ งแก้ไขโดยทันที” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร ฟอร์ตB ีฟายไรต์กล่าว
“รัฐบาลไทยควรดูแลให้มีการคุม้ ครองผูล้ B ีภยั และเหยือ5 การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาโดยไม่ชกั ช้า”
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