ประเทศไทย: สอบสวนการยิงผู้ลภี7 ยั ชาวโรฮิงญาเสี ยชีวติ ยุตกิ ารกักขังโดยไม่ มกี าํ หนด
ประกันการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ลภี7 ยั และผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์

(กรุ งเทพฯ 24 พฤษภาคม 2559) ทางการไทยควรดําเนินการสอบสวนอย่างรอบด้านและอย่างเป็ นอิสระ
ต่อกรณี ทีGเจ้าพนักงานตํารวจใช้อาวุธปื นยิงผูล้ P ีภยั ชาวโรฮิงญาเสี ยชีวติ เมืGอวันทีG 23 พฤษภาคม ฟอร์ติไฟย์ ไรท์ (Fortify
Rights) กล่าวในวันนีP ทางการไทยควรยุติการกักขังผูล้ P ีภยั และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์โดยไม่มีกาํ หนด
เมืGอวันทีG 23 พฤษภาคม 2559 มีรายงานว่าผูล้ P ีภยั ชาวโรฮิงญาจํานวน 21 คนหลบหนีออกจากห้องกักของ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา (ตม.จว.พังงา) เมืGอเวลาประมาณ 01.00 น.
ตํารวจไทยให้ขอ้ มูลกับสืG อมวลชนว่าได้ออกปฏิบตั ิการตามหาตัว และระหว่างการจับกุมผูต้ อ้ งกักหกคนทีGหลบหนี
เจ้าหน้าทีGตาํ รวจได้ยงิ ปื นและเป็ นเหตุให้ชายชาวโรฮิงญาเสี ยชีวติ หนึGงคน
มีรายงานว่าชาวโรฮิงญาสามคนซึGงอยูใ่ นเหตุการณ์ขณะมีการยิงปื นสังหาร ขณะนีPอยูภ่ ายใต้การควบคุมตัวของตํารวจแล้ว
“ทางการควรเริG มการสอบสวนอย่างเป็ นอิสระต่อโศกนาฏกรรมทีGเกิดขึPนโดยไม่ชกั ช้า” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร ฟอร์ติไฟย์ ไรท์กล่าว
“ตํารวจต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุผลทีGชอบธรรมในการใช้กาํ ลังทีGเป็ นอันตรายถึงชีวติ กับกลุ่มผูล้ P ีภยั กลุ่มนีP”
พล.ต.ต.วรวิทย์ ปานปรุ ง ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงากล่าวกับสํานักข่าวรอยเตอร์วา่
ตํารวจต้องยิงปื นสังหารชาวโรฮิงญาคนดังกล่าว เพืGอเป็ นการป้องกันตนเอง เนืGองจาก
“เขาขัดขืนการจับกุมและทําร้ายเจ้าหน้าทีG” ตํารวจไม่ได้ระบุชืGอเหยือG ชาวโรฮิงญารายนีP
ตามข้อมูลของตํารวจ ผูล้ P ีภยั ทีGหลบหนีได้ขว้างก้อนหิ นใส่ ตาํ รวจขณะทีGเกิดเหตุการณ์
การใช้กาํ ลังทีGเป็ นอันตรายถึงชีวติ ของตํารวจสามารถกระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายหากเกิดกรณี ทีGจาํ เป็ นเพืGอป้องกันการสู
ญเสี ยชีวติ และอาการบาดเจ็บร้ายแรง และเมืGอมีสดั ส่ วนเหมาะสมกับภัยคุกคามทีGเกิดขึPนเท่านัPน
หลักการพืPนฐานแห่งสหประชาชาติเกีGยวกับการใช้อาวุธปื นของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (UN Basic Principles on
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) มีขอ้ แนะนําให้เจ้าหน้าทีG “ใช้ความระมัดระวังในการใช้
(อาวุธปื น)
และการปฏิบตั ิทีGมีสดั ส่ วนเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดและตอบสนองต่อจุดประสงค์ทีGชอบด้วยกฎหมาย”
และจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย (UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials)
กําหนดให้เจ้าหน้าทีG “ใช้กาํ ลังเฉพาะทีGจาํ เป็ นอย่างยิงG และในสัดส่ วนทีGเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าทีGของตนเอง”
เพืGอให้เกิดการสอบสวนอย่างไม่ลาํ เอียงในกรณี นP ี ฟอร์ติไฟย์ไรท์เรี ยกร้องให้ทางการไทยดําเนินการชันสู ตรพลิกศพ
ทัPงนีPมาตรา 148 ของประมวลวิธีพิจารณาความอาญากําหนดให้ดาํ เนินการชันสู ตรพลิกศพเมืGอเป็ น
“ความตายโดยผิดจากธรรมชาติ” รวมทัPง “ความตายทีGเกิดจากการกระทําของบุคคลอืGน”
กรณี ทีGเป็ นการเสี ยชีวติ จากการกระทําของเจ้าพนักงานทีGอา้ งว่าได้ปฏิบตั ิหน้าทีGทางราชการ
การชันสู ตรพลิกศพต้องให้พนักงานอัยการ แพทย์และบุคคลอืGน ๆ เข้าร่ วมด้วย

“เราอาจหลีกเลีGยงโศกนาฏกรรมครัPงนีPได้ หากทางการไทยเคารพสิ ทธิของผูล้ P ีภยั และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ” เอมี สมิธ ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร ฟอร์ติไฟย์ ไรท์กล่าว
“นโยบายและการปฏิบตั ิของทางการไทยต่อผูล้ P ีภยั ชาวโรฮิงญากําลังทําให้เกิดความเสีG ยงต่อชีวติ ของพวกเขา
ฉะนัPนต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที”
พ.ต.ท. นพดล รักชาติ สวญ.ตม.จว.พังงา กล่าวกับผูส้ ืG อข่าวว่า ชาวโรฮิงญาทีGหลบหนีออกจากตม.จว.พังงา
“ได้ถูกกักตัวไว้เกือบหนึGงปี แล้ว” และมีความทุกข์ทรมานจาก “ความเครี ยดและความคิดถึงบ้าน”
ในเดือนมีนาคม 2559 ฟอร์ติไฟย์ ไรท์และองค์กรเพืGอชาวโรฮิงญาแห่งพม่าประจําสหราชอาณาจักร (Burmese Rohingya
Organization UK) จัดทําข้อมูลซึGงระบุวา่ มีผลู ้ P ีภยั ชาวโรฮิงญาจํานวนมากทีGถูกกักขังไว้โดยไม่มีกาํ หนดในประเทศไทย
รวมทัPงผูต้ ิดตามทีGเป็ นเด็กชายอายุตGาํ กว่า 18 ปี ซึGงถูกกักตัวไว้เป็ นเวลากว่า 12
เดือนในสถานทีGซG ึ งมีสภาพเลวร้ายทีGหอ้ งกักของตม.จว.สงขลา
ชาวโรฮิงญาในไทยถูกกักตัวไว้เป็ นเวลานานต่อเนืGองกันในสถานทีGทีGแออัด ต้องนอนเบียดกันบนพืPน
ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล การดูแลด้านสุ ขภาพจิต
และไม่สามารถออกกําลังกายหรื อได้รับอากาศภายนอกไม่วา่ ในช่วงเวลาใดเลย
ซึGงถือว่าขัดกับกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศห้ามการควบคุมตัวโดยพลการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่มีเวลากําหนด
รวมทัPงการควบคุมตัวผูซ้ G ึงไม่ใช่คนชาติ รัฐอาจจํากัดสิ ทธิทีGจะมีเสรี ภาพของผูเ้ ข้าเมืองได้ เฉพาะในกรณี ทีGเป็ นข้อยกเว้น
ภายหลังมีการประเมินอย่างละเอียดเป็ นรายบุคคลแล้ว
การควบคุมตัวต้องเป็ นไปเท่าทีGจาํ เป็ นและมีสดั ส่ วนเหมาะสมต่อเป้าหมายทีGชอบด้วยกฎหมาย
กรณี ซG ึงเจ้าหน้าทีGไม่ใช้วธิ ีการทีGมีลกั ษณะบังคับจิตใจน้อยกว่าเพืGอบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
อาจถือเป็ นการควบคุมตัวโดยพลการได้
ชาวโรฮิงญาจํานวนมากทีGถูกกักตัวในไทยเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ซึGงในบางกรณี เจ้าหน้าทีGไทยมีส่วนร่ วมมือกับขบวนการเหล่านีP เพืGอนําตัวบุคคลดังกล่าวจากพม่ามาไทย
ตัPงแต่เดือนธันวาคม 2558 ผูล้ P ีภยั ชาวโรฮิงญาและผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์กว่า 40
คนได้หายตัวไปจากบ้านพักเด็กและครอบครัวของรัฐและห้องกักสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดทางใต้ของไทย
ในวันทีG 15 มีนาคม ทางการไทยมีมติคณะรัฐมนตรี
ซึGงหากมีการปฏิบตั ิตามจะเป็ นการให้ความคุม้ ครองพยานอย่างเป็ นทางการต่อพยานในการไต่สวนคดีคา้ มนุษย์ในไทย
และยังให้สถานภาพตามกฎหมายต่อผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ดว้ ย
แม้ในเวลาต่อมาจะมีคาํ สังG จากกระทรวงมหาดไทยให้บงั คับใช้ตามมติดงั กล่าว
แต่จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีการบังคับใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี นP ี

“ไม่มีเหตุผลทีGชอบธรรมทีGจะกักตัวผูล้ P ีภยั และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์โดยไม่มีกาํ หนด
แต่นนัG เป็ นสิG งทีGเกิดขึPนกับชาวโรฮิงญาในไทย” เอมี สมิธกล่าว
“ถึงเวลาทีGทางการไทยต้องยุติการปฏิบตั ิมิชอบและปฏิบตั ิตามพันธกิจของตนทีGจะคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์”
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