
ประเทศไทย:  ปล่อยตัวผู้แสวงหาที: พักพิงซึ: งถูกควบคุมตัวหลังการบุกตรวจในสัปดาห์นีJ  
การบุกตรวจช่วง  “แบล็คฮาโลวีน”  และการบุกตรวจครั9 งอื<น  ๆ  ส่งผลให้มีการจับกุมเด็ก  FG  คน    
  

(กรุงเทพฯ  +  พฤศจิกายน  34+5)—ทางการไทยควรปล่อยตัวผู้แสวงหาทีH พักพิง  I4  คนจากปากีสถานและโซมาเลีย  ซึH ง
ยังคงถูกควบคุมตัวทีH ศูนย์กักตัวคนต่างด้าว  ภายหลังการบุกตรวจของเจ้าหน้าทีH ทีH กรุงเทพฯ  เมืH อไม่กีH วันมานีV  ฟอร์ตีVฟายไรต์
กล่าว  ในบรรดาผู้ทีH ถูกจับกุมเนืH องจากการบุกตรวจเป็นเด็กอย่างน้อย  Z[  คน  โดยหกคนยังคงถูกควบคุมตัวไว้      

“ทางการไทยกําลังละเมิดสิทธิของผู้แสวงหาทีH พักพิง”  เอมี  สมิธ  (Amy  Smith)  ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ตีVฟายไรต์
กล่าว  “ผู้แสวงหาทีH พักพิงซึH งหลบหนีจากการปราบปรามในประเทศของตนเอง  ไม่ควรต้องเผชิญกับการละเมิดซํVาเติมในประเทศ
ไทย  ประเทศไทยควรเคารพสิทธิของผู้ซึH งต้องการความคุ้มครอง  รวมทัVงผู้แสวงหาทีH พักพิงและเด็ก”  

ในวันทีH   I5  ตุลาคม  ตํารวจไทยได้บุกตรวจค้นย่านเพชรเกษม  กรุงเทพฯ  และจับกุมผู้แสวงหาทีH พักพิงชาวปากีสถาน  
33  คน  ซึH งเป็นผู้หญิงเก้าคนและเด็กหกคนทีH มีอายุไม่ถึง  Z5  ขวบ  ผู้ซึH งถูกจับกุมต่างมีเอกสารทีH ออกให้โดยสํานักงานข้าหลวง
ใหญ่เพืH อผู้ลีVภัยแห่งสหประชาชาติ  (Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  -  UNHCR)  โดยระบุ
ว่าเป็น  “บุคคลในความห่วงใย”    

ทางการควบคุมตัวชาวปากีสถานทีH เป็นผู้ชาย  ผู้หญิง  และเด็ก  33  คน  ตลอดทัVงคืนทีH ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวสวนพลู  ใน
วันต่อมา  ตํารวจได้ปล่อยตัวเด็กให้กับพ่อแม่หรือญาติซึH งมาจากชุมชนของตน  และนําตัวผู้ใหญ่ไปทีH ศาลจังหวัดตลิH งชัน  ซึH งมีการ
แจ้งข้อหาต่อผู้ใหญ่  Z4  คนฐานพํานักอาศัยเกินอายุวีซ่า  และผู้ใหญ่อีกหนึH งคนถูกแจ้งข้อหาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย  ศาลอยู่
ระหว่างการพิจารณาคําขอประกันตัวของบุคคลเหล่านีV    

เมืH อวันทีH   IZ  ตุลาคม  สํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองยังได้บุกตรวจค้นเพิH มเติมอีก  �Z  แห่ง
ในกรุงเทพฯ  เป็นปฏิบัติการร่วมทีH ทางการเรียกว่า  “แบล็คฮาโลวีน”  โดยระหว่างการบุกตรวจค้น  เจ้าหน้าทีH ได้จับกุมผู้แสวงหาทีH
พักพิงชาวโซมาเลีย  3Z  คน  ซึH งเป็นเด็กแปดคน  และบางส่วนเดินทางมาเพียงลําพัง  บุคคลเหล่านีVส่วนใหญ่ต่างมีเอกสารทีH ทาง  
UNHCR  ออกให้  

ทางการได้ปล่อยตัวเด็กสีH คน  รวมทัVงเด็กเล็กหนึH งคนและผู้ใหญ่ห้าคนในวันเดียวกัน  ส่วนผู้แสวงหาทีH พักพิงอีก  Z3  คน  
รวมทัVงเด็กทีH เดินทางมาเพียงลําพัง  ได้ถูกส่งตัวไปทีH ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวสวนพลู  ในวันทีH   3  พฤศจิกายน  ศาลแขวงพระนคร
เหนือได้สัH งปรับผู้ใหญ่แปดคนฐานละเมิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  และให้ส่งตัวกลับไปทีH ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวสวนพลู  โดย
อยู่ระหว่างรอการประกันตัว  ส่วนเด็กทีH เดินทางมาเพียงลําพังอีกสีH คนยังไม่ถูกแจ้งข้อหา  และยังคงถูกควบคุมตัวทีH ศูนย์กักตัวคน
ต่างด้าวสวนพลู  

ก่อนหน้านีVเมืH อวันทีH   3Z  ตุลาคม  ทางการได้จับกุมผู้แสวงหาทีH พักพิงทีH มีเอกสารของ  UNHCR  เจ็ดคน  โดยเป็นเด็กห้า
คนและผู้หญิงสองคน  ซึH งถูกจับทีH ย่านศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ  ปัจจุบันบุคคลเหล่านีVถูกควบคุมตัวทีH ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวสวนพลู  

แม่ของเด็กชายชาวโซมาเลียอายุ  ZZ  ขวบซึH งถูกจับกุมเมืH อวันทีH   IZ  ตุลาคม  ให้ข้อมูลกับฟอร์ตีVฟายไรต์ว่า  “ดิฉันซ่อน
ตัวและได้แอบดูตอนทีH สามีรวมทัVงลูกคนอืH น  ๆ  ทีH เหลือถูกสังหาร  [ตอนทีH อยู่ในโซมาเลีย]  แต่ดิฉันก็เอาชีวิตรอดมาได้  ลูกชายของ
ดิฉันถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวคนเดียวทีH เหลืออยู่  เขาเป็นทุกอย่างสําหรับดิฉัน”      

หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  และข้อ  9  ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR)  ซึH งไทยเป็นรัฐภาคี  ห้ามการควบคุมตัวโดย
พลการ  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือโดยไม่มีเวลากําหนด  รวมทัVงการควบคุมตัวผู้ทีH ไม่ใช่คนชาติ  โดยรัฐอาจจํากัดสิทธิทีH จะมี
อิสรภาพของผู้แสวงหาทีH พักพิงได้เฉพาะกรณีทีH เป็นข้อยกเว้นเท่านัVน  และเฉพาะหลังจากมีการประเมินอย่างละเอียดเป็นราย
กรณีไป  และหลังจากมีการพิจารณาใช้มาตรการอืH นนอกเหนือจากการควบคุมตัวแล้ว  ผู้ลีVภัยและเด็กไม่ควรจะถูกควบคุมตัว
เนืH องจากความผิดเกีH ยวกับสถานะการเข้าเมืองเพียงอย่างเดียวเลย    

ในระหว่างการพิจารณาการปฏิบัติตามพันธกรณีทีH มีต่อกติกา  ICCPR  ของประเทศไทยเมืH อเดือนมีนาคม  34+5  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงข้อกังวลเกีH ยวกับการทีH ประเทศไทยได้ควบคุมตัวผู้ลีVภัยและผู้แสวงหาทีH พัก



พิงโดยไม่มีเวลากําหนด  และเสนอแนะให้ทางการไทย  "งดเว้นจากการควบคุมตัวผู้ลีVภัย  ผู้แสวงหาทีH พักพิง  และผู้เข้าเมือง  และ
ให้ใช้มาตรการอืH นนอกเหนือจากการควบคุมตัว  และให้ใช้ก่อนจะมีการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร”    

ในทีH ประชุมสุดยอดผู้นําโลกว่าด้วยวิกฤตผู้ลีVภัยเมืH อวันทีH   35  กันยายน  344[  ทีH กรุงนิวยอร์ก  นายกรัฐมนตรีประยุทธ์  
จันทร์โอชา  แสดงพันธกิจทีH จะยุติการควบคุมตัวผู้ลีVภัยทีH เป็นเด็กในไทย  และจัดตัVงกลไกคัดกรองผู้ลีVภัยอย่างเป็นผล  เมืH อวันทีH   10  
มกราคม  2560  มีการให้ความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีทีH   10/01  นําไปสู่การจัดตัVง  “คณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิด
กฎหมายและผู้ลีVภัย”    เพืH อจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการเพืH อจําแนก  และบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลีVภัย    
อย่างไรก็ดี  รัฐบาลไทยยังไม่ได้จัดทําโครงสร้างเพืH อแสดงการยอมรับสถานะของผู้ลีVภัยและผู้แสวงหาทีH พักพิง  เป็นเหตุให้พวก
เขายังคงไม่ได้รับการคุ้มครองระหว่างอยู่ในประเทศไทย    

ประเทศไทยยังเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child  -  CRC)  ซึH ง
กําหนดมาตรฐานขัVนตํH าเพืH อประกันการคุ้มครอง  ความอยู่รอด  และพัฒนาการของเด็กทัVงปวง  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติข้อ  37  
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กห้ามการลิดรอนเสรีภาพของเด็กโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ  โดยการจับกุมกักขัง
หรือจําคุกเด็กควรใช้  “เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านัVน  และให้มีระยะเวลาทีH สัVนทีH สุดอย่างเหมาะสม”    

รัฐบาลไทยควรยุติการควบคุมตัวโดยพลการต่อผู้ลีVภัยและผู้แสวงหาทีH พักพิง  และให้ปล่อยตัวผู้แสวงหาทีH พักพิงทุกคน
จากการควบคุมตัวโดยทันที  ทางการไทยควรร่วมมือกับภาคประชาสังคมและชุมชนทีH ได้รับผลกระทบเพืH อจัดทําขัVนตอนปฏิบัติ
เพืH อการให้ทีH พักพิงอย่างเต็มทีH   อย่างเป็นผล  และอย่างเป็นธรรม  สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ    

“การบุกตรวจค้นและจับกุมผู้แสวงหาทีH พักพิงจํานวนมากในช่วงทีH ผ่านมา  ถือเป็นการปฏิบัติทีH ตรงข้ามกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของไทย  และยังเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานเพืH อป้องกันการควบคุมตัวในรูปแบบทีH เป็นการปฏิบัติมิชอบ”  เอ
มี  สมิธกล่าว  “แทนทีH จะควบคุมตัวผู้แสวงหาทีH พักพิงและเด็ก  ทางการไทยควรคุ้มครองพวกเขา”  
    


