ประเทศไทย:  ปล่ อยตั วผู้ แสวงหาที: พั กพิ งซึ: งถู กควบคุ มตั วหลั งการบุ กตรวจในสั ปดาห์ นี J  
การบุ กตรวจช่ วง  “แบล็ คฮาโลวี น”  และการบุ กตรวจครั9 งอื< น  ๆ  ส่งผลให้ มี การจั บกุ มเด็ ก  FG  คน    
  
(กรุ งเทพฯ  +  พฤศจิ กายน  34+5)—ทางการไทยควรปล่ อยตั วผู้ แสวงหาทีH พั กพิ ง  I4  คนจากปากี สถานและโซมาเลี ย  ซึHง
ยั งคงถู กควบคุ มตั วทีH ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าว  ภายหลั งการบุ กตรวจของเจ้ าหน้ าทีH ทีH กรุ งเทพฯ  เมืH อไม่ กีH วั นมานี V  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์
กล่ าว  ในบรรดาผู้ ทีH ถู กจั บกุ มเนืH องจากการบุ กตรวจเป็ นเด็ กอย่ างน้ อย  Z[  คน  โดยหกคนยั งคงถู กควบคุ มตั วไว้       
“ทางการไทยกํ าลั งละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้ แสวงหาทีH พั กพิ ง”  เอมี   สมิ ธ  (Amy  Smith)  ผ้ ู อํ านวยการบริ หารฟอร์ ตี Vฟายไรต์
กล่ าว  “ผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งซึH งหลบหนี จากการปราบปรามในประเทศของตนเอง  ไม่ ควรต้ องเผชิ ญกั บการละเมิ ดซํ าV เติ มในประเทศ
ไทย  ประเทศไทยควรเคารพสิ ทธิ ของผู้ ซึH งต้ องการความคุ้ มครอง  รวมทั Vงผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งและเด็ ก”  
ในวั นทีH   I5  ตุลาคม  ตํารวจไทยได้ บุ กตรวจค้ นย่ านเพชรเกษม  กรุ งเทพฯ  และจั บกุ มผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งชาวปากี สถาน  
33  คน  ซึHงเป็ นผู้ หญิ งเก้ าคนและเด็ กหกคนทีH มี อายุ ไม่ ถึ ง  Z5  ขวบ  ผ้ ู ซึH งถู กจั บกุ มต่ างมี เอกสารทีH ออกให้ โดยสํ านั กงานข้ าหลวง
ใหญ่ เพืH อผู้ ลี Vภัยแห่ งสหประชาชาติ   (Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  -  UNHCR)  โดยระบุ
ว่ าเป็ น  “บุ คคลในความห่ วงใย”    
ทางการควบคุ มตั วชาวปากี สถานทีH เป็ นผู้ ชาย  ผู้ หญิ ง  และเด็ ก  33  คน  ตลอดทั Vงคื นทีH ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวสวนพลู    ใน
วั นต่ อมา  ตํ ารวจได้ ปล่ อยตั วเด็ กให้ กั บพ่ อแม่ หรื อญาติ ซึHงมาจากชุ มชนของตน  และนํ าตั วผู้ ใหญ่ ไปทีH ศาลจั งหวั ดตลิH งชั น  ซึH งมี การ
แจ้ งข้ อหาต่ อผู้ ใหญ่   Z4  คนฐานพํ านั กอาศั ยเกิ นอายุ วีซ่า  และผู้ ใหญ่ อี กหนึH งคนถู กแจ้ งข้ อหาเข้ าเมื องอย่ างผิ ดกฎหมาย  ศาลอยู่
ระหว่ างการพิ จารณาคํ าขอประกั นตั วของบุ คคลเหล่ านี V    
เมืH อวั นทีH   IZ  ตุลาคม  สํานั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ และสํ านั กงานตรวจคนเข้ าเมื องยั งได้ บุ กตรวจค้ นเพิH มเติ มอี ก  •Z  แห่ ง
ในกรุ งเทพฯ  เป็ นปฏิ บั ติการร่ วมทีH ทางการเรี ยกว่ า  “แบล็ คฮาโลวี น”  โดยระหว่ างการบุ กตรวจค้ น  เจ้ าหน้ าทีH ได้ จั บกุ มผู้ แสวงหาทีH
พั กพิ งชาวโซมาเลี ย  3Z  คน  ซึHงเป็ นเด็ กแปดคน  และบางส่ วนเดิ นทางมาเพี ยงลํ าพั ง  บุคคลเหล่ านี Vส่วนใหญ่ ต่ างมี เอกสารทีH ทาง  
UNHCR  ออกให้   
ทางการได้ ปล่ อยตั วเด็ กสีH คน  รวมทั Vงเด็ กเล็ กหนึH งคนและผู้ ใหญ่ ห้ าคนในวั นเดี ยวกั น  ส่วนผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งอี ก  Z3  คน  
รวมทั Vงเด็ กทีH เดิ นทางมาเพี ยงลํ าพั ง  ได้ ถู กส่ งตั วไปทีH ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวสวนพลู   ในวั นทีH   3  พฤศจิ กายน  ศาลแขวงพระนคร
เหนื อได้ สัH งปรั บผู้ ใหญ่ แปดคนฐานละเมิ ดพระราชบั ญญั ติ คนเข้ าเมื อง  และให้ ส่ งตั วกลั บไปทีH ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวสวนพลู   โดย
อยู่ ระหว่ างรอการประกั นตั ว  ส่วนเด็ กทีH เดิ นทางมาเพี ยงลํ าพั งอี กสีH คนยั งไม่ ถู กแจ้ งข้ อหา  และยั งคงถู กควบคุ มตั วทีH ศู นย์ กั กตั วคน
ต่ างด้ าวสวนพลู   
ก่ อนหน้ านี VเมืH อวั นทีH   3Z  ตุลาคม  ทางการได้ จั บกุ มผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งทีH มี เอกสารของ  UNHCR  เจ็ ดคน  โดยเป็ นเด็ กห้ า
คนและผู้ หญิ งสองคน  ซึHงถู กจั บทีH ย่ านศรี นคริ นทร์   กรุ งเทพฯ  ปัจจุ บันบุ คคลเหล่ านี Vถูกควบคุ มตั วทีH ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวสวนพลู   
แม่ ของเด็ กชายชาวโซมาเลี ยอายุ   ZZ  ขวบซึH งถู กจั บกุ มเมืH อวั นทีH   IZ  ตุลาคม  ให้ ข้ อมู ลกั บฟอร์ ตี Vฟายไรต์ ว่ า  “ดิ ฉันซ่ อน
ตั วและได้ แอบดู ตอนทีH สามี รวมทั Vงลู กคนอืH น  ๆ  ทีHเหลื อถู กสั งหาร  [ตอนทีH อยู่ ในโซมาเลี ย]  แต่ ดิฉั นก็ เอาชี วิตรอดมาได้   ลูกชายของ
ดิ ฉันถื อว่ าเป็ นสมาชิ กในครอบครั วคนเดี ยวทีH เหลื ออยู่   เขาเป็ นทุ กอย่ างสํ าหรั บดิ ฉัน”      
หลั กกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่ างประเทศ  และข้ อ  9  ของกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ
ทางการเมื อง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR)  ซึHงไทยเป็ นรั ฐภาคี   ห้ามการควบคุ มตั วโดย
พลการ  โดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย  หรื อโดยไม่ มี เวลากํ าหนด  รวมทั Vงการควบคุ มตั วผู้ ทีH ไม่ ใช่ คนชาติ   โดยรั ฐอาจจํ ากั ดสิ ทธิ ทีHจะมี
อิ สรภาพของผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งได้ เฉพาะกรณี ทีH เป็ นข้ อยกเว้ นเท่ านั Vน  และเฉพาะหลั งจากมี การประเมิ นอย่ างละเอี ยดเป็ นราย
กรณี ไป  และหลั งจากมี การพิ จารณาใช้ มาตรการอืH นนอกเหนื อจากการควบคุ มตั วแล้ ว  ผ้ ู ลี Vภัยและเด็ กไม่ ควรจะถู กควบคุ มตั ว
เนืH องจากความผิ ดเกีH ยวกั บสถานะการเข้ าเมื องเพี ยงอย่ างเดี ยวเลย    
ในระหว่ างการพิ จารณาการปฏิ บั ติตามพั นธกรณี ทีH มี ต่ อกติ กา  ICCPR  ของประเทศไทยเมืH อเดื อนมี นาคม  34+5  
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ แสดงข้ อกั งวลเกีH ยวกั บการทีH ประเทศไทยได้ ควบคุ มตั วผู้ ลี Vภัยและผู้ แสวงหาทีH พั ก

พิ งโดยไม่ มี เวลากํ าหนด  และเสนอแนะให้ ทางการไทย  "งดเว้ นจากการควบคุ มตั วผู้ ลี Vภัย  ผ้ ู แสวงหาทีH พั กพิ ง  และผู้ เข้ าเมื อง  และ
ให้ ใช้ มาตรการอืH นนอกเหนื อจากการควบคุ มตั ว  และให้ ใช้ ก่ อนจะมี การส่ งตั วออกนอกราชอาณาจั กร”    
ในทีH ประชุ มสุ ดยอดผู้ นํ าโลกว่ าด้ วยวิ กฤตผู้ ลี VภัยเมืH อวั นทีH   35  กันยายน  344[  ทีHกรุ งนิ วยอร์ ก  นายกรั ฐมนตรี ประยุ ทธ์   
จั นทร์ โอชา  แสดงพั นธกิ จทีH จะยุ ติการควบคุ มตั วผู้ ลี VภัยทีH เป็ นเด็ กในไทย  และจั ดตั Vงกลไกคั ดกรองผู้ ลี Vภัยอย่ างเป็ นผล  เมืH อวั นทีH   10  
มกราคม  2560  มีการให้ ความเห็ นชอบตามมติ คณะรั ฐมนตรี ทีH  10/01  นําไปสู่ การจั ดตั Vง  “คณะกรรมการบริ หารคนเข้ าเมื องผิ ด
กฎหมายและผู้ ลี Vภัย”    เพืH อจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการเพืH อจํ าแนก  และบริ หารจั ดการคนเข้ าเมื องผิ ดกฎหมายและผู้ ลี Vภัย    
อย่ างไรก็ ดี  รัฐบาลไทยยั งไม่ ได้ จั ดทํ าโครงสร้ างเพืH อแสดงการยอมรั บสถานะของผู้ ลี Vภัยและผู้ แสวงหาทีH พั กพิ ง  เป็ นเหตุ ให้ พวก
เขายั งคงไม่ ได้ รั บการคุ้ มครองระหว่ างอยู่ ในประเทศไทย    
ประเทศไทยยั งเป็ นรั ฐภาคี ของอนุ สัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิ เด็ ก  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child  -  CRC)  ซึHง
กํ าหนดมาตรฐานขั VนตํH าเพืH อประกั นการคุ้ มครอง  ความอยู่ รอด  และพั ฒนาการของเด็ กทั Vงปวง  โดยไม่ มี การเลื อกปฏิ บั ติข้อ  37  
ของอนุ สัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิ เด็ กห้ ามการลิ ดรอนเสรี ภาพของเด็ กโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมายหรื อโดยพลการ  โดยการจั บกุ มกั กขั ง
หรื อจํ าคุ กเด็ กควรใช้   “เป็ นมาตรการสุ ดท้ ายเท่ านั Vน  และให้ มี ระยะเวลาทีH สั VนทีH สุ ดอย่ างเหมาะสม”    
รั ฐบาลไทยควรยุ ติการควบคุ มตั วโดยพลการต่ อผู้ ลี Vภัยและผู้ แสวงหาทีH พั กพิ ง  และให้ ปล่ อยตั วผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งทุ กคน
จากการควบคุ มตั วโดยทั นที   ทางการไทยควรร่ วมมื อกั บภาคประชาสั งคมและชุ มชนทีH ได้ รั บผลกระทบเพืH อจั ดทํ าขั Vนตอนปฏิ บั ติ
เพืH อการให้ ทีH พั กพิ งอย่ างเต็ มทีH   อย่ างเป็ นผล  และอย่ างเป็ นธรรม  สอดคล้ องกั บกฎหมายระหว่ างประเทศ    
“การบุ กตรวจค้ นและจั บกุ มผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งจํ านวนมากในช่ วงทีH ผ่ านมา  ถือเป็ นการปฏิ บั ติทีHตรงข้ ามกั บพั นธกรณี
ระหว่ างประเทศของไทย  และยั งเป็ นอุ ปสรรคต่ อการดํ าเนิ นงานเพืH อป้ องกั นการควบคุ มตั วในรู ปแบบทีH เป็ นการปฏิ บั ติมิชอบ”  เอ
มี   สมิ ธกล่ าว  “แทนทีH จะควบคุ มตั วผู้ แสวงหาทีH พั กพิ งและเด็ ก  ทางการไทยควรคุ้ มครองพวกเขา”  
    

