ประเทศไทย: ยุตกิ ารกักตัวเด็ก คุ้มครองเด็กทุกคน
ผลการสอบสวนการเสียชีวติ ของเด็กผู้หญิงผู้ล9ีภัยชาวโรฮีนจาระหว่ างการกักตัว
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
(กรุงเทพฯ + พฤศจิกายน 3+45) ทางการไทยควรยุตกิ ารกักตัวเด็กผู้เข้ าเมือง และคุ้มครองเด็กผู้ลี Iภัยทุกคน
ไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติหรื อสถานะทางกฎหมายใด ฟอร์ ตี Iฟายไรต์กล่าวในวันนี I คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
รายงานเมืYอสัปดาห์ทีYแล้ ว เกีYยวกับการเสียชีวิตระหว่างการกักตัวของไซแนบ บีบี (Zainab Bi Bi) เด็กหญิงชาวโรฮีนจาอายุ
54 ปี ซึงY เสียชีวิตระหว่างการกักตัวในประเทศไทยเมืYอปี ทีYแล้ ว
รายงานของกสม.ยํ Iาถึงมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศทีYระบุวา่ ไม่ควรกักตัวเด็กด้ วยจุดประสงค์เกีYยวกับการเข้ าเมือง
“เด็กก็คือเด็ก ไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติหรื อสถานะทางกฎหมายใด พวกเขาควรได้ รับการคุ้มครอง ไม่ใช่ถกู กักในห้ องขังมืด ๆ”
เอริ ก พอลเสน (Eric Paulsen) ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย ฟอร์ ตี Iฟายไรต์กล่าว
“ทางการไทยต้ องคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กผู้เข้ าเมือง และหาทางคุ้มครองพวกเขา”
ในวันทีY 3 พฤศจิกายนทีYผา่ นมา หนึงY สัปดาห์หลังการเผยแพร่รายงานของกสม.
และในโอกาสครบรอบปี การเสียชีวิตของไซแนบ บีบี
ทางการไทยได้ ดําเนินการให้ เด็กผู้เข้ าเมืองและแม่ทกุ คนออกจากศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวซอยสวนพลูทีYกรุงเทพฯ
ในปี 3++t ไซแนบ บีบีหลบหนีจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีYบ้านเกิด ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ในเมียนมา
เดินทางด้ วยเรื อเข้ าสูป่ ระเทศไทย และถูกทางการไทยกักตัวไว้ กว่าสามปี จนกระทังY เสียชีวิตเมืYอวันทีY 3 พฤศจิกายน 3+4u
ในวันทีY 53 ตุลาคม 3+4u ไซแนบ บีบีถกู ส่งตัวเข้ าโรงพยาบาลเนืYองจากปวดท้ องและอาเจียน
หลังจากได้ รับการรักษาพยาบาลแล้ วได้ เธอถูกส่งตัวกลับไปทีYศนู ย์กกั ตัวคนต่างด้ าวสะเดา ในวันทีY 3t ตุลาคม
เธอเป็ นลมและมีเลือดออกจากจมูกและหูระหว่างถูกกักตัว และเสียชีวิตทีYโรงพยาบาลในอีกหกวันต่อมา
ในวันทีY 5u พฤศจิกายน 3+4u ฟอร์ ตี Iฟายไรต์ เรี ยกร้ องทางการไทย ให้ สอบสวนการเสียชีวิตของเธอ
และได้ ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมของไทย ยืYนจดหมายเรี ยกร้ องให้ กสม.สอบสวนการเสียชีวิตครังI นี I ช่วงปลายเดือน
กสม. นําโดยคุณอังคณา นีละไพจิตร เริY มการสอบสวนการเสียชีวิตของไซแนบ บีบี
ในวันทีY v5 ตุลาคม 3+45 กสม.ได้ เผยแพร่ผลการสอบสวนการเสียชีวิตระหว่างการกักตัวของไซแนบ บีบี ในรายงานเลขทีY
273/2561 ลงวันทีY v ตุลาคม 3+45 โดยพบว่า
แม้ ศนู ย์กกั ตัวคนต่างด้ าวสะเดาและเจ้ าหน้ าทีYโรงพยาบาลจะได้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนอย่
I
างเหมาะสม
แต่ทางการไทยไม่ควรกักตัวไซแนบ บีบีตงแต่
ั I ต้น

รายงานของกสม.ระบุวา่ ไซแนบ บีบีเป็ นเด็กตามนิยามในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 3+€4
และทางการควรคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก ก่อนจะนํามาตรการใด ๆ เกีYยวกับเธอมาใช้ นอกจากนันI รายงานสรุปว่า
ไม่ควรมีการเลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ บุคคลมีสถานะทางกฎหมายแบบใด ซึงY เป็ นไปตามมาตรา 33
ของพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองเด็ก รายงานไม่ได้ สรุปว่า สุขภาพทีYแย่ลงของไซแนบ
บีบีเป็ นผลโดยตรงจากการถูกกักตัวเป็ นเวลานาน ภายใต้ สภาพทีYขาดมนุษยธรรมหรื อไม่
“ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดิฉนั ถือว่าเป็ นเรืY องสําคัญทีYต้องตรวจสอบการเสียชีวิตของเด็กทีYต้องอยูใ่ นห้ องกัก โดยทีYพวกเขาไม่ได้ กระทําความผิด”
อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบอกกับฟอร์ ตี Iฟายไรต์
“ภารกิจของดิฉนั คือการดูแลให้ มีการคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกคน รวมทังผู
I ้ เข้ าเมืองและผู้ลี Iภัย
เป็ นเรืY องน่าเสียใจทีYไซแนบ บีบีเสียชีวิตเพียงลําพังระหว่างอยูใ่ นประเทศไทย”
ในปี 3++‚ ฟอร์ ตี Iฟายไรต์ ได้ เก็บข้ อมูล สภาพทีYขาดมนุษยธรรมภายในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวสะเดา
โดยผู้ต้องกักชาวโรฮีนจาทีYศนู ย์กกั ตัวคนต่างด้ าวสะเดาบอกกับฟอร์ ตี Iฟายไรต์วา่ พวกเขาถูกขังไว้ ในห้ อง 3€ ชัวY โมง
มีสภาพแออัด ขาดสุขอนามัย ไม่สามารถเข้ าถึงบริ การด้ านอนามัยทีYเพียงพอ อาหาร การออกกําลังกาย
หรื อการรักษาพยาบาลทีYเหมาะสม
ในรายงาน กสม.เสนอแนะให้ ทางการไทย จัดทําทางเลือกอืYนนอกจากการกักตัวเด็กและพ่อแม่
และเรี ยกร้ องให้ สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติเร่งดําเนินการให้ หน่วยงานทีYเกีYยวข้ องลงนามในบันทึกความเข้ าใจเพืYอยุตกิ ารกัก
ตัวเด็ก รายงานเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานของรัฐจัดทําขันตอนปฏิ
I
บตั ทิ ีYสอดคล้ องกับการดําเนินงานทีYเป็ นอยู่
ซึงY นําโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยให้ มีขนตอนปฏิ
ัI
บตั เิ พืYอ “การบริ หารจัดการคนเข้ าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี Iภัย”
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืYอวันทีY 5u มกราคม 3+4u
รายงานยังเรี ยกร้ องให้ สาํ นักงานตรวจคนเข้ าเมืองชี Iแจงถึงการกักตัว “เด็ก” ตามพระราชบัญญัตคิ นเข้ าเมือง พ.ศ. 3+33
เพืYอให้ มีความสอดคล้ องกับนิยามของเด็กตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 3+€4
และนําหลักประโยชน์สงู สุดของเด็กมาใช้
กสม.จะเสนอรายงานฉบับนี Iต่อสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันY คงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน
รวมทังสํ
I านักงานตํารวจแห่งชาติ สภาความมันY คงแห่งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุด
เพืYอให้ มีการพิจารณาและดําเนินการต่อไป
แม้ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะได้ แสดงเจตจํานงยุตกิ ารกักตัวเด็ก เมืYอวันทีY 3u กันยายน 3++‚
ในทีYประชุมสุดยอดผู้นําว่าด้ วยวิกฤตผู้ลี IภัยระดับโลกทีYนิวยอร์ ก

และมีการจัดเตรี ยมบันทึกความเข้ าใจเพืYอยุตกิ ารกักตัวเด็ก
แต่ทางการยังคงจับกุมและกักตัวเด็กผู้แสวงหาทีYลี Iภัยและผู้ลี Iภัย ฟอร์ ตี Iฟายไรต์กล่าว
“การกักตัวเด็กอาจส่งผลด้ านลบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก” เอริ ก พอลเสนกล่าว
“ยิYงมีการกักตัวเด็กนานเท่าไร
ยิYงมีความเสียY งว่าพวกเขาจะเกิดอาการซึมเศร้ าและตึงเครี ยดในชีวิตทังปั
I จจุบนั และในอนาคต
ทางการไทยมีอํานาจหน้ าทีYในการยุตกิ ารปฏิบตั ทิ ีYเลวร้ ายเช่นนี I”
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