ประเทศไทย: ยุตกิ ารบุกตรวจค้ นและกักตัวผู้ลีภ< ยั โดยพลการ
รองนายกรั ฐมนตรี สF ังการให้ ส่งตัวผู้อพยพออกนอกประเทศ ในช่ วงสองเดือนมีผ้ ูถกู จับกุมกว่ า MNN คน
(กรุงเทพฯ +2 ตุลาคม 234+) รัฐบาลไทยควรปล่อยตัวผู้ลี CภัยทีEถกู กักตัวโดยพลการในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวโดย
ทันที และยุตกิ ารบุกตรวจค้ นชุมชนของผู้ลี Cภัยในกรุงเทพฯ ฟอร์ ตี Cฟายไรต์กล่าวในวันนี C ในช่วงสองเดือนทีEผา่ นมา ทางการ
ไทยได้ จบั กุมผู้ลี Cภัยและผู้แสวงหาทีEลี Cภัยกว่า 2WW คน ซึงE เดินทางมาจากกัมพูชา เวียดนาม และปากีสถาน โดยในปั จจุบนั
มีผ้ ลู ี Cภัยและผู้แสวงหาทีEลี Cภัย ทุกคนถูกกักตัวอยูท่ ีEศนู ย์กกั ตัวคนต่างด้ าวซอยสวนพลูทีEกรุงเทพฯ
“สิทธิของผู้ลี Cภัยในประเทศไทยยังคงถูกคุกคาม แม้ รัฐบาลสัญญาจะให้ ความคุ้มครอง” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผู้อํานวยการบริ หารฟอร์ ตี Cฟายไรต์กล่าว “ประเทศไทยทําให้ เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ลี Cภัยมากขึ Cนโดยไม่จําเป็ น”
ในวันทีE g ตุลาคม เจ้ าหน้ าทีEตรวจคนเข้ าเมืองบุกเข้ าไปตรวจค้ นย่านทีEอยูอ่ าศัยถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ และ
ได้ จบั กุมผู้ลี Cภัยอย่างน้ อย hh คนจากปากีสถาน โดยเป็ นเด็ก ij คน สํานักงานข้ าหลวงใหญ่เพืEอผู้ลี Cภัยแห่งสหประชาชาติ
(UN High Commissioner for Refugees - UNHCR) หน่วยงานสหประชาชาติซงึE มีอํานาจหน้ าทีEค้ มุ ครองผู้ลี Cภัย เคย
ตรวจสอบและให้ สถานะกับบางคนในกลุม่ นี C โดยถือเป็ นบุคคลในความห่วงใย และจําเป็ นต้ องได้ รับความคุ้มครองระหว่าง
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย บรรดาผู้ทีEถกู จับกุมรวมทังเด็
C ก ได้ ถกู ควบคุมตัวอยูท่ ีEศนู ย์กกั ตัวคนต่างด้ าวซอยสวนพลู เพืEอรอการ
ดําเนินคดีข้อหาละเมิดพระราชบัญญัตคิ นเข้ าเมือง
การบุกตรวจค้ นครังC นี Cเกิดขึ CนหนึงE วันหลังจากมีรายงานข่าวว่า รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์ สวุ รรณ สังE
ให้ หน่วยตรวจคนเข้ าเมืองจับกุมและส่งกลับผู้เข้ าเมืองโดยไม่ได้ รับอนุญาตทุกคนภายในเวลาหนึงE เดือน
มีรายงานข่าวว่า ทางการไทยได้ “บุกตรวจค้ นเพืEอจับกุมคนเข้ าเมือง” ในหลายพื CนทีEของกรุงเทพฯ และจังหวัด
ต่าง ๆ ซึงE เป็ นทีEตงของชุ
ัC
มชนผู้ลี Cภัยและแรงงานข้ ามชาติ
ในวันทีE 2| สิงหาคม ทางการไทยจับกุมบุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ซึงE มาจากกัมพูชาและเวียดนาม
ประมาณ +|W คน โดยเป็ นเด็กกว่า 3W คน หลังการนํากําลังบุกตรวจค้ นในพื CนทีEจงั หวัดนนทบุรี สองวันหลังการตรวจค้ น
เจ้ าหน้ าทีEได้ แยกเด็ก i4 คนอายุตงแต่
ั C สามเดือนถึง +h ปี ออกจากพ่อแม่ของตน โดยในปั จจุบนั เด็ก ๆ เหล่านี Cถูกควบคุมตัว
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐสีแE ห่ง ส่วนพ่อแม่ถกู ขังไว้ ทีEศนู ย์กกั ตัวคนต่างด้ าว
“หลายต่อหลายครังC รัฐบาลไทยให้ พนั ธสัญญาทีEจะคุ้มครองผู้ลี Cภัย แต่การปฏิบตั มิ ิชอบเช่นนี Cยังคงเกิดขึ Cน” เอมี
สมิธกล่าว “ประเทศไทยควรดําเนินการตามกลไกอย่างทันที เพืEอจําแนกและคุ้มครองผู้ลี Cภัยไม่ให้ ต้องถูกจับกุมและควบคุม
ตัวโดยพลการ”
ในวันทีE 10 มกราคม 2560 รัฐบาลไทยได้ มีมติคณะรัฐมนตรี ซึงE กําหนดให้ มี “คณะกรรมการบริ หารคนเข้ าเมือง
ผิดกฎหมายและผู้ลี Cภัย” เพืEอจัดทํานโยบายเกีEยวกับการคัดกรองและการบริ หารจัดการผู้เข้ าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี Cภัย
แม้ จะมีความคืบหน้ าในการจัดทําร่างระเบียบต่าง ๆ เพืEอกําหนดกรอบในการคัดกรองผู้ลี Cภัย แต่ทีEผา่ นมายังไม่มีการออก
ระเบียบเหล่านี Cอย่างจริ งจัง
กฎหมายของไทยไม่ยอมรับสถานภาพและไม่ได้ ค้ มุ ครองผู้ลี Cภัย ประเทศไทยไม่ได้ เป็ นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยสถานะของผู้ลี Cภัย พ.ศ. 2igi ตามพระราชบัญญัตคิ นเข้ าเมือง ผู้เข้ าเมืองทุกคนรวมทังผู
C ้ ลี CภัยซึงE เดินทางเข้ ามาและ/
หรื อพํานักอาศัยในประเทศไทยโดยไม่ได้ รับอนุญาต จะถือเป็ นผู้เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึงE เป็ นความผิดทีEมีระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี และ/หรื อปรับไม่เกิน 2W,WWW บาท
ประเทศไทยมีผ้ ลู ี Cภัยอยูอ่ ย่างน้ อย +Wj,WWW คน รวมทังC “ผู้ลี Cภัยในเขตเมือง” เกือบ 4,WWW คน ซึงE ส่วนใหญ่พํานัก
อาศัยโดยไม่มีเอกสารอย่างถูกต้ องหรื อไม่มีสถานภาพตามกฎหมายในกรุงเทพฯ และในเขตเมืองอืEน ๆ ของไทย ตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ลี CภัยหมายถึงบุคคลซึงE “บุคคลทีEจําเป็ นต้ องทิ Cงประเทศบ้ านเกิดของตนเอง เนืEองจากความ
หวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรื อได้ รับการคุกคามต่อชีวิต เนืEองจากสาเหตุข้อหนึงE ข้ อใด เช่น เชื Cอชาติ ศาสนา สัญชาติ
สมาชิกภาพในกลุม่ ทางสังคม สมาชิกภาพในกลุม่ หรื อความเห็นทางการเมือง“
วันทีE 20 กันยายน 2559 นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ กล่าวในทีEประชุมสุดยอดระดับผู้นําด้ านผู้ลี CภัยทีE
กรุงนิวยอร์ ก แสดงพันธกิจทีEจะยุตกิ ารควบคุมตัวผู้ลี CภัยทีEเป็ นเด็กในประเทศไทย และการจัดทํากลไกคัดกรองผู้ลี CภัยทีEเป็ น
ผล ถึงอย่างนันC ในปั จจุบนั คาดว่ามีเด็กประมาณ +i3 คนทีEถกู ควบคุมตัวในศูนย์กกั ตัวคนต่างด้ าวและสถานสงเคราะห์
ของรัฐในประเทศไทย หลายคนถูกแยกจากพ่อแม่ของตนเอง ซึงE ถูกควบคุมตัวในสถานทีEตา่ ง ๆ
รัฐบาลไทยควรขัดขวางไม่ให้ มีการแยกครอบครัว และยุติการกักตัวผู้ลี Cภัยและผู้แสวงหาทีEลี Cภัยโดยพลการ ฟอร์ ตี C
ฟายไรต์กล่าว
“การกักตัวและการแยกตัวเด็กจากพ่อแม่ทําให้ เกิดความเสียหายทีEไม่อาจเยียวยาได้ หากรัฐบาลไทยจริ งใจทีEจะ
คุ้มครองเด็กและผู้ลี Cภัย ต้ องมีการดําเนินงานโดยทันทีเพืEอปล่อยตัวและให้ เด็กผู้เข้ าเมืองเหล่านี Cได้ ไปอยูก่ บั ครอบครัวของ
ตนเอง” เอมี สมิธกล่าว “การบุกตรวจค้ นชุมชนของผู้ลี Cภัยควรยุตลิ ง และทางการไทยควรทบทวนการปฏิบตั งิ าน เพืEอ
ป้องกันไม่ให้ เกิดการละเมิดเช่นนี Cขึ Cนมาอีก”

