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เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

จดหมายเปิดผนึก: ประเทศไทยต้องปล่อยตัวผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัชาวมองตานญาดโดยทันท ี 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลกงัวลใจต่อการควบคมุตวั และการปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัอย่างน้อย 168 คน
จากกมัพชูาและเวียดนามในประเทศไทย และกระตุ้นทางการไทยให้ปลอ่ยตวัพวกเขาโดยทนัทีระหว่างรอการตรวจสอบค า
ขอลีภ้ยั แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเคยน าเสนอปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิและการส่งกลบัผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัต่อรัฐบาล
ไทย1 แต่น่าเสียใจว่าเรายงัไม่เห็นการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรมในการคุ้มครองบคุคลผู้ ขอลีภ้ยัในประเทศไทย   

ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ต ารวจสนัติบาล กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  (กอ.รมน ).
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง กองอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้บกุเข้าไปตรวจค้นท่ี
พกัอาศยัในอ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ จบักมุผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัอย่างน้อย 168 คน รวมทัง้ชาวเขามองตานญาด  ซึง่
เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีหลบหนีจากการประหตัประหารทางการเมืองและศาสนามาจากกัมพชูาและเวียดนาม จากนัน้มีการน า
ตวัพวกเขาไปท่ีท าการอ าเภอบางใหญ่ แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อมูลว่า  ในบรรดาผู้ ท่ีถกูจบักมุ ประกอบด้วยเด็ก
อย่างน้อย 63 คน ตัง้แต่อายุสามเดือนจนถึง 17 ปี รวมทัง้ผู้หญิงตัง้ครรภ์สองคน ผู้ถูกจับกุมและควบคมุตวัหลายคนให้
ข้อมูลกับแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลว่า พวกเขาได้รับสถานะผู้ ลีภ้ัยจากส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ ลีภ้ัยแห่ง
สหประชาชาติ ( UNHCR) แล้ว และได้แสดงบัตรผู้ ลีภ้ัยให้กับเจ้าหน้าท่ีไทย ส่วนคนอ่ืน ๆ ถือบัตรผู้ ขอลีภ้ัย อย่างไรก็ดี 

เจ้าหน้าท่ีชดุจบักมุอ้างว่าไม่มีบคุคลท่ีได้รับสถานะจาก UNHCR แต่อย่างใด  

ในวนัเดียวกัน ทางการไทยได้ส่งตวัผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัท่ีมีสญัชาติกมัพชูา 34 คน ในจ านว นนัน้เป็นเด็ก 14 คน 
ไปยงัศนูย์กักตวัคนต่างด้าวซอยสวนพลท่ีูกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเส่ียงท่ีพวกเขาจะถกูผลกัดนัออกนอกประเทศ หรือ

                                                           

1 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล Between a Rock and a Hard Place, 28 กนัยายน 2560 (ASA 39/7031/2017) 
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ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลาก าหนด เป็นท่ีรู้กันอย่างกว้างขวางว่าศูนย์แห่งนีมี้สภาพท่ีเลวร้าย ขาดสขุอนามัย ขาดการ
รักษาพยาบาล และยงัแออดัยดัเยียด  

ผู้ ลีภ้ัยและผู้ขอลีภ้ัยท่ีมีสญัชาติเวียดนามอีก 38 คนถูกส่งตัวไปขึน้ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันท่ี 29 สิงหาคมใน
ข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และพ านกัอาศยัอย่างผิดกฎหมาย เป็นความผิดตามมาตรา 11 , 62 และ 81 ของ

พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง ศาลตดัสินว่ามีความผิดและให้ปรับคนละ 5, 000 บาท ส่วนผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัท่ีเหลือได้ถกู
น าตวัไปขึน้ศาลเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม ศาลสัง่ปรับด้วยจ านวนเงินเท่ากัน ปัจจบุนัทัง้สองกลุ่มถกูจ าคกุเพ่ือชดใช้ค่าปรับท่ี

สถานกกัขงักลางจงัหวดัปทมุธานีใกล้กบักรุงเทพมหานคร แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อสงัเกตว่า ก่อนถกูน าตวัไปศาล 
พ่อแม่เด็กทกุคนบอกว่าถกูบงัคบัให้ลงนามในเอกสารซึ่งยินยอมให้มีการแยกลกูออกไปจากตน โดยเป็นเอกสารท่ีเขียนใน
ภาษาท่ีพวกเขาไม่เข้าใจ และพวกเขาไม่ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอเก่ียวกบัเนือ้หาของเอกสาร   

ในปัจจุบัน เด็กชาวเวียดนาม 47 คน ซึ่งบางคนมีปัญหาสขุภาพท่ีต้องได้รับการรักษาพยาบาล ถูกกักตัวไว้ใน
สถานท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและชานเมือง ซึ่งเป็นสถานท่ีพกัพิงของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ หลงัจากการใช้โทษจ าคกุแทนค่าปรับจนหมดสิน้แล้ว ผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัชาวเวียดนามจะถกูส่งตวัไปยงัศนูย์กักตวั
คนต่างด้าวซอยสวนพล ูซึง่จะมีการน าตวัเด็กเหลา่นีไ้ปยงัสถานท่ีดงักล่าวด้วย เป็นไปได้ว่าคนเหลา่นีจ้ะถกูควบคมุตวัโดย
ไม่มีเวลาก าหนด หรือไม่ก็ถกูผลกัดนักลบัไปเวียดนาม  

เด็ก ๆ ซึ่งอยู่ตามศนูย์พกัพิงต่าง ๆ เส่ียงท่ีจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทัง้ทางจิตใจและร่างกาย 
และเสี่ยงจะถกูละเมิดสทิธิมนษุยชน การน าตวัเด็กไปไว้ในศนูย์กกัตวัคนต่างด้าวเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนของพวกเขา
ในทกุกรณี และถือเป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายและย ่ายีศกัดิ์ศรี การควบคมุตวัเด็กเพียงเพราะสถานะการเข้าเมืองของพ่อแม่ 
เป็นการขดักับหลกัประโยชน์สงูสดุของเด็ก รัฐบาลไทยมีความรับผิดชอบส าคญัท่ีจะประกันให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการ
คุ้มครองเด็ก เป็นไปตามข้อ 3 ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก ซึง่ไทยเป็นรัฐภาคี เน่ืองจากอยู่ระหว่างการจดัท าบนัทกึความ
เข้าใจเพ่ือยตุิการควบคมุตวัเด็กในศนูย์กกัตวัคนต่างด้าว การควบคมุตวัเด็ก 56 คน รวมทัง้เด็กผู้ ลีภ้ยัจากกมัพชูาท่ีศนูย์กัก
ตวัคนต่างด้าวซอยสวนพล ูแสดงให้เห็นว่า จ าเป็นต้องมีความพยายามอย่างจริงจงัมากกว่านีโ้ดยเร่งด่วน  

ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ ลีภ้ยัหมายถึงบคุคลท่ีจ าเป็นต้องทิง้ประเทศบ้านเกิดของตนเอง เน่ืองจาก
สงครามและความรุนแรง ความหวาดกลวัการถกูประหตัประหาร หรือได้รับการคกุคามต่อชีวิตเน่ืองจากสาเหตขุ้อหนึ่งข้อ
ใด เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติสมาชิกภาพในกลุม่ทางสงัคม สมาชิกภาพในกลุม่ความคิดทางการเมือง     

ชาวมองตานญาดเป็นค าท่ีใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งอาศัยอยู่ในท่ีราบสูง
ตอนกลางของเวียดนามและกัมพูชา ถือได้ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีถกูคกุคามมากท่ีสดุในเวียดนาม ต้องเผชิญกับ
การปราบปรามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบเน่ืองจากความเช่ือทางศาสนาและการเมืองของตน การอพยพโยกย้ายและ
สญูเสียทรัพย์สินอนัเป็นผลมาจากข้อพิพาทด้านท่ีดินและการแย่งชิงท่ีดิน ส่งผลให้พวกเขาจ านวนมากไม่มีทางเลือกอ่ืน
นอกจากหลบหนีไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ในกัมพูชา รัฐบาลเรียกกลุ่มคนเหล่านีว้่าชาวจราย ซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่ามอง
ตานญาดกลุม่หนึง่ท่ีอาศยัอยู่ในกมัพูชา และถือเป็น “ชนกลุม่น้อยของเวียดนาม ”ชาวเขามองตานญาดจากเวียดนามกว่า
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ร้อยคนได้แสวงหาท่ีลีภ้ยัในกมัพชูา และถกูผลกัดนัส่งกลบัไปยงัเวียดนาม2 หากถกูส่งกลบัไปเวียดนาม มีความเส่ียงอย่าง
ยิ่งว่าพวกเขาจะถกูประหตัประหารและถกูจ าคกุโดยไม่มีเวลาก าหนด3 

แม้ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ให้สตัยาบันรับรองอนุสญัญาว่าด้วยผู้ ลีภ้ัย พ .ศ . 2494 แต่ยังมีพันธกรณีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีจะต้องปฏิบัติตามหลกัการไม่ส่งกลบั โดยประกันว่าจะไม่มีการผลกัดนับุคคลกลบัไปยังประเทศ ซึ่งมี
ความเส่ียงท่ีพวกเขาจะถกูละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทัง้ยังมีข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ไร้
มนษุยธรรมและย ่ายีศกัดิ์ศรีในรูปแบบอ่ืน  

ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยได้ละเมิดพนัธกรณีตามหลกัการไม่ส่งกลบัหลายครัง้ ซึง่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ประเทศไทยได้บงัคบัสง่กลบัแซม โสกา ผู้สนบัสนนุพร รคฝ่ายค้านของกมัพชูาซึง่หลบหนี
มายงัประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน 2560 และได้รับสถานะผู้ ลีภ้ยัจาก UNHCR นบัแต่ถกูสง่กลบัไปเธอถกูทางการกมัพชูา
จ าคกุมาตลอด นอกจากนี ้เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 ยงัมีการบงัคบัสง่กลบัผู้ขอลีภ้ยัท่ีเป็นชาวอยุกร์ู 109 คนไปยงัประเทศ
จีน ซึ่งเส่ียงท่ีพวกเขาจะถกูประหตัประหารอย่างรุนแรงและอาจถกูทรมาน เจ้าหน้าท่ีไทยยงัผลกัดนัเจียง ย่ีเฟย และตงก
วงปิง นกักิจกรรมชาวจีนกลบัไปประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ระหว่างท่ีรอการไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ในประเทศท่ี 3 
ต่อมาศาลจีนได้พิพากษาจ าคกุพวกเขาเป็นเวลาหกปีครึ่่ง และสามปีคร่ึงตามล าดบั  

แม้ว่านายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชาให้ค ามัน่สญัญาท่ีจะจดัท ากลไกคดักรองระดบัชาติส าหรับผู้ ย่ืนเร่ืองขอท่ี
ลีภ้ยัในประเทศไทย ในระหว่างการปราศรัยในท่ีประชมุสดุยอดผู้น าว่าด้วยผู้ ลีภ้ยัเม่ือเดือนกนัยายน 2559 และต่อมามีมติ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองเดียวกันเม่ือเดือนมกราคม 2560 แต่รัฐบาลไทยยงัไม่สามารถปฏิบตัิให้เห็นผลจริงจงัตามค าสญัญา
ดงักลา่ว  

เรากระตุ้นทางการไทยให้ด าเนินการดงัต่อไปนีอ้ย่างเร่งด่วน  

 จนกว่ารัฐบาลไทยจะจดัท ากระบวนการตรวจสอบการขอท่ีลีภ้ยัท่ีเป็นธรรมและรวดเร็ว ขอให้รัฐบาลไทย
สนบัสนนุบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ UNHCR ในการจ าแนกสถานะผู้ ลีภ้ยัของบคุคลทกุคนท่ีย่ืนเร่ืองขอ 
ท่ีลีภ้ยั ไม่ว่าจะมีสญัชาติหรือเป็นชนเผ่าใด และประกนัว่าผู้แสวงหาท่ีลีภ้ยัทกุคนเข้าถึงกระบวนการขอท่ีลีภ้ยั
อย่างเต็มท่ี เป็นธรรม และอย่างมีประสทิธิภาพ  

 ประกนัว่าจะใช้มาตรการควบคมุตวัผู้แสวงหาท่ีลีภ้ยัเป็นมาตรการสดุท้ายและเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ภายหลงัการประเมินเป็นรายกรณีเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการด้านมนษุยธรรมและความเส่ียงกรณีท่ีได้รับการ
ปลอ่ยตวั และให้ควบคมุตวัเป็นระยะเวลาสัน้สดุเท่าท่ีจ าเป็น 

 จดัท าทางเลือกอ่ืนนอกจากการควบคมุตวัส าหรับผู้ ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยั  โดยอาจก าหนดเง่ือนไขให้ต้องมารายงาน
ตวั ให้มีการย่ืนเร่ืองขอประกนัตวั หรือให้มีผู้อปุถมัภ์ 

                                                           

2 ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดด ูแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล “Cambodia Must Stop Refoulement of Montagnard Asylum Seekers to 

Viet Nam”, 24 กนัยายน 2558 (ASA 23/2516/2015) และแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล, “Cambodia: End Refoulement of Montagnard 

Asylum Seekers”, 4 มีนาคม 2558 (ASA 23/1126/2015) 
3 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล “Thailand: Imminent Risk of Deportation of Cambodian and Vietnamese UNHCR-Recognized 

Refugees”, 23 มกราคม 2561 (ASA 23/7778/2018) 
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 ประกนัว่าจะไม่มีการควบคมุตวัเดก็เพียงเพ่ือเพราะเหตผุลด้านการเข้าเมือง เน่ืองจากการควบคมุตวัเช่นนีย้่อมไม่
อาจตอบสนองประโยชน์สงูสดุของเด็ก ยตุิการบงัคบัแยกตวัเด็กจากพ่อแม่หรือผู้ดแูลไม่ว่าในเง่ือนไขใดท่ี
เก่ียวข้องกบัการเข้าเมือง 

 ไม่สง่กลบับคุคลไปยงัประเทศท่ีมีความเส่ียงว่าจะถกูประหตัประหาร ถกูทรมาน ถกูกระท าด้วยความรุนแรง หรือ
อาจถกูละเมิดหรือปฏิบตัิมิชอบด้านร้ายแรงด้านสทิธิมนษุยชน  

 ให้ภาคยานวุตัิกบัอนสุญัญาว่าด้วยสถานะผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ พ .ศ . 2494 และพิธีสารเลือกรับ พ .ศ . 2510 
และประกนัว่ามีการอนวุตัิตามอนสุญัญานีท้ัง้ในระดบันโยบายและการปฏิบตัิ รวมทัง้การจดัท ากลไกคดักรอง
ระดบัชาติส าหรับผู้แสวงหาท่ีลีภ้ยั 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

มินาร์ พิมเพิล 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการระดบัโลก 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล  
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