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หนึ่งเดือนท่ีเร่ิมตัง้แต่ต้นเดือนตุลาคม  2561ทัง้นี ้ในขัน้ตอนล่าสุดของปฏิบัติการ X-Ray1 เจ้าหน้าท่ีความมัน่คง
และต ารวจท าการค้นหาและสง่กลบัพลเมืองตา่งชาติภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบชุดัจน โดยอาจสัน้เพียงหนึ่ง
เดือน2ในกรณีท่ีพบว่าอยู่เกินวีซ่าหรือไม่มีเอกสารถูกต้อง แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลขอให้บุคคลท่ีถูกลงโทษ
ระหว่างการจบักุม สามารถเข้าถึงกระบวนการที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินเป็นรายกรณี เพ่ือ
ประกนัว่าบคุคลเหลา่นีจ้ะไมไ่ด้รับอนัตรายหากถกูสง่ตวักลบัประเทศ  

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงักงัวลกบัถ้อยแถลงของเจ้าหน้าท่ีในระหว่างปฏิบตัิการ X-Ray และการบกุ
ตรวจค้นคนเข้าเมืองอื่น ๆ ซึ่งบ่งชีว้่า มาตรการเหล่านีอ้าจมีลกัษณะเลือกปฏิบตัิ โดยพุ่งเป้าจบักุมบุคคลบางเชือ้
ชาติ บางกลุม่ชาติพนัธุ์ และบางสญัชาติ รวมทัง้ และคนท่ีมีเชือ้สายแอฟริกา ”คนผิวด า“3 

เน่ืองจากยงัไม่มีกรอบกฎหมายทางการเก่ียวกบัการขอลีภ้ยัในประเทศไทย ผู้ เข้าเมือง ผู้ขอลีภ้ยัและผู้ ลี ้
ภยัจึงถกูกกัตวัระหว่างการตรวจค้น และมีความเสี่ยงอยา่งยิ่งท่ีจะถกูส่งกลบั ซึ่งเป็นการบงัคบัสง่กลบับุคคลไปยงั
สถานท่ีท่ีมีความกลวัอยา่งแท้จริงว่าจะถกูประหตัประหาร หรือมีความเสี่ยงอยา่งแท้จริงว่าจะถกูละเมิดหรือปฏิบตัิ
มิชอบด้านสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐและอื่น ๆ การบังคบัส่งกลบัเช่นนีถื้อเป็นการละเมิดพนัธกรณีของ
ประเทศไทยท่ีมีตอ่อนสุญัญาต่อต้านการทรมานแหง่สหประชาชาติ  ( UN CAT) และหลกัการไม่ส่งกลบั ซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ4 การส่งกลบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยปราศจากการประเมินแต่
ละกรณีอยา่งเป็นกลางยงัถือเป็นการละเมิดหลกัการนี ้ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ละเมิดหลกัการไม่ส่งกลบั เน่ืองจาก
ทางการไมไ่ด้ตรวจสอบหรือประเมินอยา่งถ่ีถ้วน ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการคุ้มครองของบรรดาผู้ลีภ้ยัและผู้
ขอลีภ้ยัท่ีได้รับผลกระทบ หรือได้เพิกเฉยอยา่งสิน้เชิงตอ่ความต้องการเหลา่นี ้และเพิกเฉยต่อหลกัการไม่ส่งกลบัท่ี
เป็นข้อห้ามเด็ดขาด5 

                                                           

1 Bangkok Post ‘Outlaw raids snare 319 foreigners’ 6 ตลุาคม 2561 จาก https://www.bangkokpost.com/news/general/1552890/outlaw-raids-snare-319-
foreigners 
ส านกัขา่ว กรมประชาสมัพนัธ์ ‘One-month campaign launched to crack down on overstaying foreigners’, 8 ตลุาคม 2561 จาก 
http://thainews.prd.go.th/website_en/news/news_detail/WNPOL6110080010015 
2 ‘No visa, lapsed visa means deportation within a month’, The Nation (ประเทศไทย), 8 ตลุาคม 2561 
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30356023 
3 ‘Bangkok Raid Targeting Black People’, ขา่วสด 10 ตลุาคม 2560  จาก http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/crime-
crime/2017/10/16/52-arrested-bangkok-raid-targeting-black-people/ 
‘Soldiers Cops Target Black People Soi Nana’, ขา่วสด 14 กรกฎาคม 2560  จาก ’http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2017/07/14/raid-
soldiers-cops-targets-black-people-soi-nana/ 
‘Thailand’s Tourist Police Investigating all 1400 Nigerians Residing in Thailand after Resent Romance Scams’  https://www.chiangraitimes.com/thailands-
tourist-police-investigating-all-1400-nigerians-residing-in-thailand-after-resent-romance-scams.html 
4 ‘ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต,ิ อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืน ๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายศีกัด์ิศรี (Convention 
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT), 10 ธันวาคม 2527, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, 
art. 3. T 

5 โปรดด ู‘Between a Rock and a Hard Place: Thailand’s Refugee Policies and Violations of the Principle of Non-refoulement’, แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล, 
กนัยายน 2560  จาก https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/refugee-in-thailand-forcibly-returned-to-danger/, อ้างถึงกรณีการบงัคบัสง่กลบัชาวอุยกร์ู
ประมาณ 109 คนจากประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 การบงัคบัสง่กลบัเจียงยี่เฟยและตงกวงปิง ซึง่มีสถานะผู้ลีภ้ยักลบัไปประเ ทศจีนในเดือนพฤศจิกายน 2558 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1552890/outlaw-raids-snare-319-foreigners
https://www.bangkokpost.com/news/general/1552890/outlaw-raids-snare-319-foreigners
http://thainews.prd.go.th/website_en/news/news_detail/WNPOL6110080010015
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30356023
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/crime-crime/2017/10/16/52-arrested-bangkok-raid-targeting-black-people/
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/crime-crime/2017/10/16/52-arrested-bangkok-raid-targeting-black-people/
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2017/07/14/raid-soldiers-cops-targets-black-people-soi-nana/
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2017/07/14/raid-soldiers-cops-targets-black-people-soi-nana/
https://www.chiangraitimes.com/thailands-tourist-police-investigating-all-1400-nigerians-residing-in-thailand-after-resent-romance-scams.html
https://www.chiangraitimes.com/thailands-tourist-police-investigating-all-1400-nigerians-residing-in-thailand-after-resent-romance-scams.html
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นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิคนเข้าเมืองไมไ่ด้แยกแยะระหว่างผู้ลีภ้ยักบัพลเมืองตา่งชาติอื่น ๆ และต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองอาจกกัตวับุคคลได้โดยไม่มีเวลาก าหนดในฐานะผู้ เข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ โดยไม่มีเพดานสงูสดุ
ส าหรับค าสั่งกักตัว สถานกักตัวคนต่างด้าวยังมีสภาพการกักตัวท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
รวมทัง้การจดัสรรพืน้ท่ี นอกจากนี ้เดก็ยงัอาจถกูกกัตวัและ /หรือแยกจากสมาชิกในครอบครัว  

ความเสี่ยงต่อเน่ืองต่อการละเมิดสิทธิของผู้ เข้าเมือง ผู้ลีภ้ัย และผู้ ชาย ผู้หญิงและเด็กผู้ แสวงหาความ
คุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทย เน้นให้เห็นความจ าเป็นท่ีรัฐบาลต้องไม่เพียงคุ้มครองสิทธิของบุคคลท่ี
ก าลงัได้รับผลกระทบจากการบุกตรวจค้นคนเข้าเมืองตามปฏิบตัิการ X-Ray เท่านัน้ หากยงัรวมถึงการแก้ปัญหา
ช่องว่างเชิงระบบท่ีเป็นปัญหามายาวนานเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้ เข้าเมืองและผู้ลีภ้ัย แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแน
ลยินดีกับค าสญัญาของทางการไทยท่ีให้ไว้ในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้ลีภ้ัยและผู้ เข้าเมือง รวมทัง้มติ
คณะรัฐมนตรีให้จดัท าและด าเนินการตามกลไกคดักรองส าหรับผู้ เข้าเมืองและผู้ลีภ้ยัท่ีไมม่ีเอกสาร และขอกระตุ้น
ให้มีการด าเนินการอยา่งเร่งดว่น6  

เก่ียวกับปฏิบัติการ X-Ray และการคุ้มครองสิทธิของผู้ลีภ้ัยและผู้ เข้าเมืองโดยรวม แอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชัน่แนลมีข้อแนะน าให้รัฐบาลไทยปฏิบตัิตามพนัธกรณีด้านสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ โดยประกนัให้มี  

การไม่เลือกปฏิบตัิ 

- การใช้อ านาจของต ารวจและการบงัคบัใช้กฎหมายคนเข้าเมืองควรเป็นไปโดยไมม่ีการเลือกปฏิบตัิบน
พืน้ฐานทางเชือ้ชาติ หรือพืน้เพของบคุคล และให้ยดึมัน่ตอ่หลกัความเทา่เทียมและสิทธิท่ีจะไม่ถกูเลือก
ปฏิบตัิ  

กรอบและขัน้ตอนปฏิบตัิทางกฎหมาย  

- ผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัต้องไมถ่กูลงโทษเน่ืองมาจากสถานะการเข้าเมืองของตน หรือเน่ืองมาจากลกัษณะ
การเดินทางเข้าสูป่ระเทศไทย  

- บคุคลที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศเพ่ือให้พ้นจากการประหตัประหาร อาจขอให้มีการ
พิจารณาค าร้องของตนเป็นรายกรณีและอยา่งเป็นอิสระ ตามกระบวนการท่ีเป็นธรรม รวดเร็ว และโปร่งใส 
รวมทัง้มีสิทธิท่ีจะอทุธรณ์ค าวินิจฉยั และขอให้ชะลอการสง่กลบั โดยให้มีสิทธิอาศยัอยูใ่นประเทศไทย
ตอ่ไป ตราบท่ียงัมีความเสี่ยงอยู ่ 

- จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2560 ควรมีการจดัท ากลไกคดักรองผู้ลีภ้ยัและผู้ เข้าเมืองท่ีไม่
มีเอกสารอื่น ๆ รวมทัง้การก าหนดนิยามของผู้ลีภ้ยัท่ีสอดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ  

                                                           

รวมทัง้กรณี ‘ Activist Immediately Jailed after Return: Sam Sokha’, แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล, 13 กมุภาพนัธ์ 2561 จาก  
https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/7866/2018/en/ 

6 ซึง่รวมถึงพนัธกรณีท่ีจะยติุการกกัตวัเด็กผู้ลีภ้ยั และการด าเนินงานเพื่อสง่เสริมการห้ามสง่กลบั โดยบญัญัติเป็นข้อกฎหมายในประเทศ  (โปรดด ูแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลและคณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล: ‘ขอ้แสนอแนะเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย พ .... .ศ.(2559) 
พฤศจิกายน 2560 https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/7829/2017/en/ โดยอ้างถึงข้อบญัญัติท่ีห้ามการสง่กลบัในร่างพรบนี.้) 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/7866/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/7829/2017/en/
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- ให้จดัท ากรอบการปฏิบตัิและกฎหมายท่ีเข้มแข็ง เพ่ือสง่เสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้ลีภ้ยัและผู้ เข้าเมือง  

การไม่ส่งกลับ 

- ต้องไมส่ง่กลบับคุคลไปยงัประเทศท่ีมีความเสี่ยงอยา่งแท้จริงว่าจะถกูประหตัประหาร ถกูทรมาน ได้รับ
ความรุนแรงหรือได้รับการละเมิดและการปฏิบตัิมิชอบด้านสิทธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงโดยหนว่ยงานของ
รัฐหรืออ่ืน ๆ  

- ผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยัท่ีถกูกกัตวัเน่ืองจากเข้าเมืองอยา่งไมป่รกตคิวรได้รับการปลอ่ยตวัชัว่คราว และ
ระหว่างท่ียงัไมป่ลอ่ยตวั ควรให้ทาง UNHCR สามารถเข้าถึงบคุคลที่ขอลีภ้ยัโดยพลนัและอยา่งไมม่ี
ข้อจ ากดั  

- จดัท าทางเลือกอ่ืนนอกจากการกกัตวัในการบงัคบัใช้กฎหมายคนเข้าเมือง ให้การกกัตวัเป็นมาตรการ
พิเศษเทา่นัน้ โดยให้มีการประเมินความต้องการด้านมนษุยธรรมและความเสี่ยงเป็นรายบคุคลในกรณีท่ี
ได้รับการประกนัตวัออกไป ให้มีการทบทวนการประเมินอยา่งสม ่าเสมอ และให้มีการกกัตวัในระยะเวลา
สัน้สดุเทา่ที่จ าเป็น 

- จดัท าทางเลือกอ่ืนนอกจากการกกัตวัเพ่ือให้เด็กสามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวหรือผู้ดแูล โดยอยูใ่นชมุชน 
ในระหว่างท่ีมีการพิจารณาแก้ปัญหาสถานะของผู้ เข้าเมือง  

สภาพการควบคุมตัว  

- สภาพการควบคมุตวัในสถานกกัตวัคนตา่งด้าวควรสอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทัง้การมี
พืน้ท่ีอยา่งเพียงพอ ตอบสนองความต้องการด้านมนษุยธรรมและการรักษาพยาบาล  

 

ขอขอบคณุลว่งหน้าส าหรับการพิจารณาข้อเสนอแนะเหลา่นี ้เรายินดีให้ข้อมลูใด ๆ ตามท่ีทา่นร้องขอ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นิโคลสั เบเคลงั 
รักษาการผู้อ านวยการส านกังานภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 
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ส าเนา: 

พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอษัฎางค์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
10200 
 
พลต ารวจเอก จกัรทิพย์ ชยัจินดา 
ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ถนน พระราม 1 ปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 
10330 
 
พลต ารวจโท สทุธิพงษ์ วงษ์ป่ิน 
ผู้บญัชาการส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
507 ซอยสวนพล ู
สาทร 
กรุงเทพมหานคร 
10120 
 
นายดอน ปรมตัถ์วินยั 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตา่งประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
ถนนศรีอยธุยา 
กรุงเทพมหานคร 
10400 
 
 


